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PROSINEC
2. prosince
Lesáci z Beskyd přivezli a postavili na tradičních místech
dva statné smrky. Jeden stojí na náměstí Republiky vedle
obchodního domu Elan a druhý na náměstíčku u Moravské
ulice v Šumbarku. Ozdobené a osvětlené stromy budou
průběžně kontrolovány, zda nejsou poškozené a nehrozí
jejich zlomení a pád při poryvech větru.

2. prosince

Primátor František Chobot navštívil v pondělí společně
s předsedou komise pro občanské záležitosti Jiřím Šoralem
101letou Emílii Ryškovou, která je v současnosti klientkou
Slezské humanity v Českém Těšíně. Stále je však občankou
Havířova a zde také prožila větší část svého života. Paní
Emílie Ryšková se narodila na území dnešního Havířova
2. prosince 1906. Už tři roky však pobývá v objektu Slezské
humanity v Českém Těšíně. Je stále vitální, ráda si zapívá,
má ráda lidi kolem sebe. Jediné, co ji výrazně mrzí, je její
nepohyblivost. Před časem si zlomila krček a od té doby je
uvázána na vozík.
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Paní Emílie však není nejstarším obyvatelem českotěšínské
Slezské humanity. Tím je Gabriel Miksa z Karviné, který
nedávno oslavil 103 let. Nedalo mu to a na vzácnou
návštěvu z Havířova se přišel osobně podívat. Primátor si
s ním krátce popovídal a dozvěděl se, že pan Miksa pracoval
přes 40 let na šachtě Gabriela v Karviné. Dodnes je velmi
vitální.

3. prosince
Pro handicapované spoluobčany byl otevřen nový denní
stacionář pro pětadvacet lidí na ulici Čelakovského. Personál
v nových pracovních dílnách pro mentálně postižené
upoutané na invalidní vozík se bude snažit co nejrychleji
navázat blízký kontakt s rodiči i s uživateli zařízení, protože
klienti se budou delší dobu seznamovat se zařízením a na
začátku špatně komunikují. V zařízení se nachází dřevařská
a univerzální dílna, kde se budou provádět rukodělné práce
včetně keramiky. Bude i sportovní, pěvecký a výtvarný
kroužek. Stacionář bude v provozu denně od 6 do 16 hodin
a kapacita ještě není zcela zaplněna.

4. prosince
Shromáždění zaměstnanců školství dne 17. listopadu 2007
v Kongresovém centru Praha vydalo prohlášení, ve kterém
vyzývají všechny zaměstnance škol a školských zařízení,
aby vyhlásili na úterý 4. prosince jednodenní protestní
stávku a uzavřeli svá pracoviště v případě, že nebude
vyhověno jejich požadavkům.
Hlavními důvody pro stávku je snižování výdajů do školství
a navýšení platů o pouhých 1,5%, přičemž inflace má být
4 až 5%. Požadují navýšení státního rozpočtu, kapitoly
školství, na rok 2008 o 3 miliardy korun, z toho 0,5 miliardy
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korun na učebnice, učební pomůcky, vzdělávání
pedagogických pracovníků a 2,5 miliardy korun na platy
všech zaměstnanců regionálního školství.

4. prosince
U příležitosti 52. výročí založení města se konal v Kulturním
domě Radost slavnostní koncert Jaroslava Svěceného,
kterého na varhany doprovodil Josef Popelka. Součástí
slavnostního večera bylo předání Ceny města Havířova za
rok 2007 architektu Zdeňkovi Špačkovi, Ing. Jiřímu
Slavíkovi a folklornímu souboru Vonička.

Ing. arch. Zdeněk Špaček (narozen 4. 4. 1922 v Brně, zemřel
28. 11. 1996) se hned po absolvování VŠ technické, fakulty
architektury v Brně v roce 1949 významně podílel na
poválečné výstavbě a rozvoji měst v ostravském regionu.
Především pak měl výrazný podíl na výstavbě města
Havířova, kde bydlel, a na jehož projektech pracoval jako
architekt od jeho vzniku až do své smrti v roce 1996.
Od roku 1961 do 1975 současně jako ředitel významné
projekční organizace – tehdejšího Stavoprojektu Ostrava
vedl projekční přípravu na koncepci výstavby celých
městských částí nejen v Havířově, ale například i v Karviné,
Orlové, ve Frýdku – Místku, v Odrách.
Do roku 1987 byl architekt Zdeněk Špaček hlavním
projektantem města Havířova, zajišťoval všechny projekty
jednotlivých etap výstavby buď přímo, nebo vedením
týmu
atelieru.
pracovního
kolektivu
60členného
Z významných budov, které v Havířově navrhl, připomeňme
např. nemocnici, autosalon na Dlouhé třídě, nákupní
středisko v Šumbarku a Kulturní dům Leoše Janáčka.
Byl členem Svazu protifašistických bojovníků (v letech
1944-45 byl vězněn gestapem). Od roku 1948 byl členem
KSČ. Pracoval ve výboru Svazu architektů, byl členem
výboru Českého fondu výtvarných umění a pracoval ve
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výtvarných komisích Díla, v komisi výstavby a komisi
plánovací při městském úřadě Města Havířova a v komisi
pro výstavbu Severomoravského kraje. Za svou tvůrčí práci
dostal řadu vyznamenání a ocenění.

Za architekta Špačka převzala Cenu města Havířova manželka
JUDr. Alena Mederly.
Ing. Jiří Slavík, CSc. se narodil 15. října 1954 v Dolní
Suché. Svá studia ukončil v roce 1978 na Vysoké škole
dopravy a spojů v Žilině, obor technická kybernetika.
V letech 1981-1993 pracoval ve Vědeckovýzkumném
uhelném ústavu v Ostravě – Radvanicích, kde byl
spoluautorem měřících a vyhodnocovacích geofyzikálních
systémů, které jsou dodnes používány nejen na dolech
v OKD, ale i v zahraničí. V roce 1992 získal za tyto práce
titul kandidáta technických věd na Akademii České
republiky v Praze.
V letech 1994 - 1998 byl náměstkem primátora města
odpovědným za sociální rozvoj, školství, zdravotnictví,
kulturu, sport a další oblasti společenského života. Od roku
1999 je diplomatem Ministerstva zahraničních věcí, v letech
2000 - 2005 pracoval jako velvyslanecký rada na
Velvyslanectví České republiky v Římě s působností pro
Itálii a Maltu. V současné době pracuje na MZV ČR jako
vedoucí oddělení humanitární pomoci poskytované Českou
republikou do zahraničí. V této problematice zastupuje
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Českou republiku na jednáních v rámci Evropské unie a
Organizace spojených národů.
I přes mnohaleté dojíždění za prací do Prahy je stále
havířovským občanem, má zde trvalé bydliště a svůj vztah
k regionu se snaží využít na diplomatických úrovních
k propagaci města Havířova a Moravskoslezského kraje.
Vedle zaměstnání věnuje svůj volný čas práci pro folklorní
soubor Vonička, který spolu se svou manželkou Emilií
Slavíkovou založil v roce 1991. Je tvůrcem hudebních úprav
pro orchestr lidových nástrojů souboru včetně úprav pro jeho
taneční repertoár.

Zleva: Emilie Slavíková, která převzala ocenění za svého manžela
a předsedkyně občanského sdružení Vonička Libuše Hrejsemnou.
Folklórní soubor Vonička se v našem městě velkou měrou
podílí na zachování lidových tradic a řemesel. Spolupracuje
s městem, MKS Havířov a Muzeem Těšínska na pořádání
různých celoměstských akcí.
Za svou dobrou spolupráci s městem v kulturní oblasti
a vynikající reprezentaci města v zahraničí bylo folklórnímu
souboru Vonička a v té době jeho umělecké vedoucí Libuši
Hrejsemnou, která zastupovala nepřítomné manžele
Slavíkovy, v r. 2003 uděleno ocenění Osobnost kultury.
Ocenění Osobnost kultury obdržela v roce 2006 také Emilie
Slavíková za práci umělecké vedoucí souboru Vonička.
V roce 2005 bylo založeno Občanské sdružení Vonička
a paní Libuše Hrejsemnou se stala předsedkyní sdružení.
Od roku 1993 sklízí soubor jedno významné ocenění za
druhým v České republice i v zahraničí. Během zahraničních
zájezdů viděli tanečníky a muzikanty Voničky diváci na
Slovensku, v Belgii, Francii, Švýcarsku, Německu,
Rakousku, Polsku, Litvě, Velké Británii, Lotyšsku a Itálii.
Soubor se zúčastnil velkých mezinárodních folklorních
festivalů Europeáda v roce 2003 (Sardinie) a 2005 (Francie).
V současné době působí v souboru již čtvrtá generace
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tanečníků a muzikantů, které si soubor systematicky
vychovává od věku 5 let až do věku vysokoškolských
studentů.
Za veškerými úspěchy tohoto souboru stojí především
manželé Jiří a Emilie Slavíkovi, kteří jsou jeho uměleckými
vedoucími. Jsou tvůrci choreografií tanců, hudebních úprav
pro orchestr lidových nástrojů včetně hudebních úprav pro
repertoár tanečního souboru. Svá umělecká pojetí osobně
nacvičují, jak s tanečním souborem, tak s hudebním
orchestrem souboru. Práci pro soubor věnují a podřizují
veškerý volný a osobní čas.

Výstava z historie folklorního souboru Vonička.

5. prosince
Lidé bydlící v těsném sousedství volné lokality poblíž
šenovských mlýnů se už nemusejí bát, že by za ploty jejich
domů vyrostla průmyslová zóna. Radní se snaží o změnu
územního plánu a reagují tak na požadavky občanů, kteří
sepisovali petice a snažili se jednat s městem o případných
změnách. Zóna by měla být v budoucnu určena zejména pro
výstavbu rodinné zástavby. Je znám investor, který by chtěl
v této lokalitě vybudovat 38 řadových domů pro
160 obyvatel. Každý dům by měl parkování pro dvě auta
a pozemek by čítal 500 metrů čtverečních. Nechyběla by
zahrada a terasy. Zóna počítá i s obchody nebo
administrativní budovou.

5. prosince
Mikulášskými slavnostmi před OD Elan pokračoval vánoční
program v centru města. Děti netrpělivě vyhlížely Mikuláše,
ale jaké bylo jejich překvapení, když se před nimi zjevil
v doprovodu ruského Nikolaje a Santa Clause za doprovodu
čertů. Trochu složitý oříšek pro dětské hlavičky se však
rozplynul po sladkých odměnách za písničku nebo básničku.
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Slavnosti pokračovaly andělskou soutěží v karaoke a veselí
skončilo dvacetiminutovou ohňovou show.

6. prosince
Ve výstavní síni Kulturního domu Radost byla slavnostně
zahájena vánoční výstava betlémů. Nově mohli návštěvníci
vidět reklamní papírové betlémy, které se ve druhé polovině
dvacátých a v průběhu třicátých let dvacátého století staly
zcela novým jevem, hornické betlémy, pohlednice k výročí
Josefa Lady a postavy z českých betlémů. Bohatou a pestrou
expozici připravila a uvedla Marta Halfarová, členka
Českého sdružení přátel betlémů. Nejpočetnější část tvořily
papírové betlémy a pěknou ukázkou tvorby bylo perníkové
dílo Elišky Svatoňové. Hostem vernisáže byl biskup
Ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz.

7. prosince
Železničáři poprvé na nově elektrifikovanou trať vypravili
moderní dvoupatrovou příměstskou jednotku vlaku
CityElefant. Ten bude na trase Ostrava Hlavní nádraží přes
novou stanici na Stodolní a přes Střed jezdit pravidelně jako
zrychlený spoj Havířova s centrem Ostravy. Některé ze
spojů budou pokračovat až do Českého Těšína.

10. prosince
Společné hlídky havířovských strážníků a pracovníků
magistrátu z odboru sociálně právní ochrany dětí se velice
osvědčily. Po několika týdnech fungování mají za sebou
mnoho zákroků. Hlídky byly zavedeny kvůli efektivnějšímu
odhalování nejrůznějších neřestí, kterých se dopouští
nezletilá a mladistvá mládež. Několikrát v týdnu, zpravidla
ve večerních hodinách procházejí hlídky diskotéky, bary,
herny, ale i parky a další oblíbená místa havířovské mládeže.
Nejčastěji odhalují děti, které jsou pod vlivem alkoholu, ale
i pod vlivem drog. U některých z nich bylo potřeba lékařské
ošetření, dokonce hospitalizace, jinak jsou na místo voláni
rodiče a případy mají svou dohru na magistrátu.
● Studenti Střední Hotelové školy a Obchodní akademie
a Vyšší odborné školy na Tajovského ulici dokázali zvítězit
v prestižní celorepublikové soutěži o nejlepší fotografii roku
2007 ze zahraničních stáží programu EU Leonardo da Vinci.
Soutěž vyhlásila v červenci Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy v Praze. Studenti školy byli na stážích
v Itálii, Francii, Slovensku a Polsku a za poslední projekty se
tam vystřídalo 121 studentů. Porotě se nejvíc líbila
fotografie ze stáže ve slovenské Povážské Bystrici, na níž je
student střední školy Boris Sušovský zachycen při
zpracování těsta na pizzu.
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11. prosince
Město si nechalo vypracovat, vzhledem k častým stížnostem
obyvatel bydlících na Hlavní třídě a projíždějících řidičů,
dendrologickou studii na posouzení stavu jednotlivých
stromů v lipové aleji podél Hlavní třídy od světelné
křižovatky nad kostelem sv. Anny až po náměstí Republiky.
Stížnosti lidí se týkaly zasahování větví stromů až do oken
domů, na zatemnění, a tím pádem nutnosti svícení během
dne, na padající větve ohrožující zdraví procházejících lidí
a poškození projíždějících aut.
Výsledky dendrologického průzkumu jsou bohužel
katastrofální, stromy jsou především díky umístění
u frekventované komunikace a blízko obrubníků ve špatném
zdravotním stavu, rychle zestárly a většina z nich nemá před
sebou více než 5 let života. Z celkového množství
195 původně vysázených stromů muselo být již v minulých
letech vzhledem k jejich stavu 15 vykáceno.
Vzhledem k výsledkům studie a nutnosti provést obnovu
aleje, by současně mělo dojít k celkové rekonstrukci Hlavní
třídy – předláždění chodníků, výměny veřejného osvětlení,
vybudování cyklostezek a rekonstrukci inženýrských sítí a to
tak, aby byly veškeré činnosti synchronizovány. Obyvatelé
města si již také určitě všimli, že vlastník domů na Hlavní
třídě, společnost RPG Byty s.r.o. patřící do skupiny Real
Estate, zahájil rekonstrukci domů - výměnu oken, opravu
střech a fasád. Také se zástupci skupiny RPG Real Estate
probíhají jednání o společném postupu, aby rekonstrukční
práce byly prováděny efektivně a co nejméně zatěžovaly
obyvatele této lokality i celého města.

Vizualizace habrů na Hlavní třídě.
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● Předpokládané finanční
náklady na realizaci oprav
chodníků, vybudování cyklostezek, výměnu veřejného
osvětlení a obnovu aleje
podél Hlavní třídy jsou
63 mil. Kč. Bude se jednat
o rozsáhlou investiční akci,
jejíž realizace zabere dva až
čtyři roky. Město v současné době hledá finanční
prostředky.
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Bylo rozhodnuto přistoupit k obměně druhového složení
stromů z lip na pyramidální habry (Carpinus betulus
„Fastigiata“). Výběr tohoto druhu byl učiněn s ohledem na
tvar koruny a relativní odolnost vůči negativním vlivům na
odolnost proti zhutnění půdy, na odolnost proti působení
soli, na odolnost vůči znečištění prostředí, na odolnost snášet
ořez, na omezený opad plodů a květů a tím na jednodušší
údržbu chodníků. Při výsadbě se bude jednat o stromy
s korunou založenou ve výšce minimálně 2,5 metru, aby
byla zachována průjezdnost cyklistů, habry budou staré
6 až 7 let a budou sázeny ve větším sponu než dosavadní
lípy. Místo 180 lip tak bude v aleji 119 habrů. Habry budou
odebrány z jedné školky, a to proto, aby byl zachován
jednotný tvar a budoucí struktura a celkový vzhled aleje pak
bude vyrovnanější. Výběru nového druhu stromu
předcházela jednání s odborníky z Agentury ochrany přírody
a krajiny, Národního památkového ústavu, zpracovateli
dendrologického posudku a jeho oponenty, zástupci
společnosti Zahradní a krajinná s.r.o.

12. prosince
V centru města se konalo vánoční odpoledne s Deníkem
a Českým rozhlasem Ostrava. Program byl plný soutěží
a rozdávání dárků pro děti i dospělé. Ti nejmladší získávali
sladké odměny za namalované vánoční obrázky, ti starší si
mohli díky své šikovnosti a zručnosti ulovit vánočního
kapra. Ženy to zkoušely pomocí podběráku, ale se
zavázanýma očima, ale ty odvážnější ženy a všichni muži
lovili kapry z kádě holýma rukama. Soutěži přihlíželo plno
kolemjdoucích, kteří se výborně bavili a vesele
povzbuzovali.

14. prosince
Havířovský rodák Jan Urbánek zvítězil ve vědomostní
soutěži test národa mezi Čechy a Slováky. Dvaceti šesti letý
pracovník Ministerstva vnitra ČR, člen profesionálních
hasičů v Praze, který vystudoval Technickou univerzitu –
Vysokou školu báňskou, obor požární ochrana, zvítězil mezi
všemi soutěžícími. Otázky byly voleny poměrně dobře a až
tak jednoduché uspět nebylo, ale asi na celé soutěži nejtěžší
byla samotná cena, kterou Jan Urbánek svým vítězstvím
získal. Šestisvazková encyklopedie, která vážila snad
20 kilogramů a kterou musel nést přes celou Prahu.
Jan Urbánek je jedním ze správců internetové encyklopedie
Wikipedie, nejrůznější informace jsou mu vlastní, má velký
přehled a otázky v soutěži ho až tolik nepřekvapovaly. Nedá
se však v žádném případě říci, že soutěž byla jednoduchá.

str.č. 9/16

● Cílem obnovy aleje je
vrátit kvalitní zeleň tam,
kde ta stávající již pomalu
dožívá, a vytvořit tak
esteticky příjemné a ekologicky vhodné prostředí
pro obyvatele města.
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Jeho výkon ocenil primátor František Chobot, který
poděkoval Janu Urbánkovi za dobrou reprezentaci města.
Vědomostní soutěž Test národa se uskutečnila 10. listopadu
a Slovenská republika v ní obhájila své vítězství z loňského
roku. Ze skupin ve studiu byly nejlepší celebrity, na 2. místě
se umístili novináři, pak hasiči a na 4. místě starostové.

14. prosince
Šestnáctiletá studentka Gymnázia a Střední odborné školy
Orlová Renáta Holmeistrová se stala již osmnáctou vítězkou
soutěže studentek regionálních středních škol Miss
Karkulka. Její zásluhou míří titul poprvé v historii do
Karviné. V internetovém hlasování skončila Renáta
u návštěvníků stránek soutěže na předposledním místě,
porotu však zaujala ze třinácti dívek nejvíce. Její příjemné
a přitom suverénní vystupování bylo po celou dobu soutěže
nepřehlédnutelné. Porota, ve které zasedly například herečka
Eva Vejmělková, II. vicemiss Aerobic Zuzana Balcárková,
finalistka České miss 2006 a Miss Karkulka internet 2001
Radka Buchtová a samozřejmě také loňská Karkulka
Veronika Likoová, rozhodla o dalším pořadí. První vicemiss
se stala Veronika Urbancová a titul druhé vicemiss si
odnesla Lucie Zagyiová, obě ze Střední školy v Havířově Prostřední Suché. Publiku se nejvíc líbila Anna Perhalová
z Gymnázia Havířov - Podlesí a Miss Internet se stala
Simona Waclavková z Bohumína, která se díky tomu může
těšit na výlet na Ukrajinu.

17. prosince
Na pořadu posledního jednání zastupitelstva v tomto roce
bylo několik velice ošemetných a důležitých bodů. Největší
prostor a pozornost dostalo projednávání rozpočtu na rok
2008. Vedením města byl zaveden nový způsob
přerozdělování financí a finanční výbor si dokonce vyžádal
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podrobné zpracování investic a dotací, které hodlá magistrát
v příštím roce vynaložit.
Schválený rozpočet města je sestaven na základě reálného
zhodnocení finančních možností města na příjmové
i výdajové straně. S ohledem na skutečnost, že ke dni
schválení rozpočtu na rok 2008 není známo definitivní
upřesnění finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
měst a obcí (dle rozpisu krajských úřadů), nebyly do
rozpočtu zahrnuty finanční prostředky na příspěvky na péči
a na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi.
Rozpočet na příští rok je sice sestaven jako deficitní a saldo
(příjmy-výdaje) je ve výši – 171 003 tisíc Kč, ale finanční
zajištění tohoto deficitu bude řešeno pouze z vlastních
zdrojů, tj. z prostředků účelových fondů města a v žádném
případě nepředpokládáme zapojení cizích zdrojů, tedy
půjček nebo úvěrů. Zůstatek prostředků na těchto účelových
fondech očekává město k 1. 1. 2008 ve výši 304 909 tisíc Kč
a rozpočtovaný zůstatek k 31. 12. 2008 činí 90 823 tis. Kč.
Ukazatel dluhové služby dosahuje hodnoty 5,40 %. Ve
srovnání s hodnotou ukazatele vypočtenou po úpravách
rozpočtu IV. na rok 2007, která činí 3,56 %, dochází sice
k navýšení v důsledku navýšení splátek jistin a úroků
z úvěru ve výši 180 milionů Kč čerpaného v říjnu až
prosinci 2007, ale přesto jsme hluboce pod úrovní ukazatele
ve výši 30 %, která představuje „hranici rizika“ pro města
a obce.
Ve schváleném rozpočtu jsou celkové výdaje na rok 2008 ve
výši 1 680 963 tisíc Kč a celkové příjmy jsou 1 509 960 tisíc
korun. Daňové příjmy představují rozhodující podíl na
celkové výši příjmové oblasti rozpočtu města a v této
souvislosti bude nesmírně důležitým faktorem skutečný
dopad nového zákona o rozpočtovém určení daní z hlediska
sdílených daní, tj. do jaké míry se bude jejich skutečná výše
plnění v roce 2008 odlišovat od propočtů očekávaného
vývoje MF ČR.
Ulice města se dočkají rekonstrukce zastaralého veřejného
osvětlení. V Havířově je cca 6 tisíc světelných míst, ve
většině případů se jedná o zařízení starší 30 let. Zastupitelé
se shodli na tom, že je pro město nejlepší zajistit jeho
obnovu za 285 milionů korun formou přenesené správy.
Jedná se o dlouhodobý finanční vztah, který spočívá
v přenesení správy, provozu a údržby veřejného osvětlení na
smluvního partnera, který bude vybrán v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Díky přenesené
správě, kdy veřejné osvětlení bude mít v nájmu smluvní
partner, počítá v prvních letech s investicemi do zařízení
a tím i brzkými úsporami. Finanční prostředky, které
vybraná společnost vloží do rekonstrukce veřejného
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osvětlení, bude město zpětně hradit na základě smluvního
vztahu formou splátek.
Zastupitelé si pozorně prohlédli výtvarné návrhy vodního
prvku před KD Radost a hlasováním vybrali dílo Světlo
a voda, které navrhl Jan Ambruzek. Zastupitelé ho tak
upřednostnili před Listem s vodním pramenem od Jiřího
Sibinského, který to vyhrál u rady. Třetí skončil Závoj
havířovského Jiřího Moldříka. Dílo Světlo a voda vyhrálo
i u odborné komise.

Vítězný návrh Světlo a voda.
Hodně rušno bylo také ohledně automatové vyhlášky
a velkých protestů jejich provozovatelů. Zastupitelé se
vyhláškou k vymezení provozu hracích automatů znovu
zabývali a schválili změnu časového omezení jejich provozu
oproti vyhlášce schválené před měsícem podle návrhu, který
vzešel přímo na jednání s podnikateli. Provoz bude povolen
denně v době od 13,00 hod. do 7,00 hodin, tedy v době od
7 hod. do 13 hod. bude provozování hracích automatů
zakázáno. Vyhláška tedy neumožňuje nonstop provoz, ale
zavírá dveře hráčům v dopoledních hodinách, a to s ohledem
na možný zájem záškoláků. Tato vyhláška nabývá účinnosti
2. ledna 2008 a hlasování bylo velmi těsné. Vedle zástupců
ODS ho podpořili ve velké míře i politici ČSSD.
● Hraný dokumentární film o vzniku Havířova, Město
zeleně, místního režiséra Davida Vignera vychází v těchto
dnech na nosiči DVD. Slavnostní křest proběhl v loutkovém
sále KDPB a kmotrem byla ředitelka Státního okresního
archivu v Karviné Irena Hajzlerová. Dokumentární snímek
zachycuje ve třech časových rovinách některé zajímavé
momenty z historie nově založeného města. Tvůrce David
Vigner byl velice rád, že se podařilo Město zeleně dostat do
elektronické podoby pro širokou veřejnost a poděkoval
magistrátu za podporu při vydání DVD.
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19. prosince
Vedení města, primátor František Chobot a náměstci Eduard
Heczko, Zdeněk Osmanczyk a Bronislav Bujok předali
vánoční dárky dětem z dětských domovů a podobných
zařízení. Jedná se již o tradiční akci, kdy vedení města předá
vánoční dárky v celkové hodnotě 110 tisíc korun zařízením,
která pečují o děti.

Eduard Heczko předává vánoční dárky.

Bronislav Bujok v zajetí dětí.
V jediném dni zástupci vedení města obdarovali děti
v Dětském centru Čtyřlístek, mateřských školách Mozartova
a Lipová, Dětském denním stacionáři na ul. Lipová,
Domově pro osoby se zdravotním postižením SANTÉ,
Dětském domově Sluníčko a v Domě pro matku s dítětem.

19. prosince
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● Věcné dary jsou pořízeny
z reprezentačního
fondu
primátora města a každé ze
zařízení dostane dárky dle
výběru jednotlivých ředitelů.
Jedná
se
např.
o panenky, puzzle, auta na
ovládání, vlakovou dráhu,
dřevěné stavebnice, domečky pro panenky, počítačovou sestavu, dětské povlečení, matrace, sportovní
potřeby, masážní míč, sadu
zvířátek, knížky, kočárky
a podobně.
Představitelé
města vždy chvíli s dětmi
rozbalují dárky a užívají si
jejich radostí rozzářené oči.

Kronika města Havířova

Před týdnem byl zahájen zkušební provoz pohonu
uměleckého díla Brána s kyvadlem a pramenem. Technici
ostravské firmy Impuls-B, která se specializuje na pohyb
kostelních zvonů, spustili dva elektromotory. Do díla byly
nainstalovány dva elektromotory, které se používají pro
pohyb těžkých zvonů. V tomto případě to jsou motory, které
by stačily na zvony o hmotnosti zhruba 450 kilogramů.
Nově instalovaný elektropohon kyvadla je jištěn proti
přehřátí a elektronika hlídá intenzitu pohybu, který
způsobuje vítr nebo lidé. Motory s kyvadlem nepohybují
nepřetržitě, ale v určitých impulsech, proto kyvadlo nemá
stejnoměrný pohyb. Motory ho vychýlí do určitého
momentu a pak ho nechají kývat samovolně. Až se kyv
zmenší, udělí mu další energii.

Ve středu 19. prosince se ve 12. hodin uskutečnilo slavnostní zahájení
rozpohybování díla za přítomnosti zástupců firmy, která pohyb
kyvadla zajistila a zástupců vedení města.

22. prosince
Vedení nemocnice oznámilo výsledky výběrového řízení na
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posty primářů. Ke změnám nakonec došlo jen na odděleních
klinické hematologie, interny a urologie.

24. prosince

Vánoční náměstí.
Centrální park na Štědrý večer zažil tradiční bohoslužbu pod
širým nebem. Organizátory velké bohoslužby byly
Apoštolská církev, Církev bratrská, evangelikální
společenství křesťanů a Křesťanské sbory. Programem
provázel David Říman z Apoštolské církve. Přišlo se podívat
a zazpívat si asi pět set občanů a na programu byly koledy,
různé vánoční písně s promítáním textů na velké plátno.

25. prosince
Přesně před čtyřiceti lety zahájilo provoz kino Centrum.
Premiérou
ve
zcela
vyprodaném
kinosále
byl
západoněmecký širokoúhlý barevný film s plastickým
zvukem Old Shatterhand. Nové kino mělo kapacitu 536 míst
a bylo vybaveno dvěma projekčními aparáty na promítání
70ti milimetrového širokoúhlého filmu a pětatřiceti
milimetrového na uvádění týdeníků. Prvním promítačem se
stal Josef Zádina. Centrum patřilo na svou dobu k moderním
kinům a většinou se hrálo denně. V průběhu uplynulých
čtyřiceti let se v jeho prostorách vystřídalo kolem čtyř
milionů diváků. Do údržby a modernizace kina se
investovalo velmi málo, v roce 1985 se vyměnila sedadla
a v srpnu 2001 dostalo kino nový moderní zvukový systém.

27. prosince
Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ zcela
zaplnila na svatého Štěpána prostory katolického kostela
sv. Anny. Pod taktovkou dirigenta Vítězslava Soukupa
vystoupil sto dvacetičlenný velký smíšený pěvecký sbor
a orchestr havířovských, třineckých, českotěšínských
a ostravských muzikantů. Téměř dvě stě let staré dílo
rožmitálského kantora, bylo ozdobou a důstojným
zakončením svátků vánočních v Havířově.

str.č. 15/16

● Čtyřicet let stará budova
je ve velmi špatném stavu
a bez náročné rekonstrukce
spěje
k jisté
záhubě.
Návštěvnost
kina
se
postupně snižuje, ale přesto
občané mají velký zájem
o jeho zachování.
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31. prosince
Silvestrovské oslavy přilákaly do centra města plno jeho
obyvatel a všichni se těšili na tradiční ohňostroj. Ten byl
podobný tomu před rokem, plný barev s hudebním
doprovodem a město za něj zaplatilo 200 tisíc korun.

SPORT
● Starší žáci ze Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov
dokázali vyhrát mistrovství České republiky v soutěži
družstev. To se konalo v západočeské Rotavě a havířovský
tým nastoupil ve složení Lukáš Mirga, David Mirga, Lukáš
Ferko a Martin Vaculík pod vedením trenéra Pavla Kheka.
Tři z těchto závodníků překonali hranici 200 Sinclairových
bodů, což rozhodlo o titulu. David Mirga navíc vytvořil
nový český rekord mladších žáků. Dokázal ve váhové
kategorii do 56 kg dostat nad hlavu v trhu 58 kg. Nejlepší
výkon
družstva
podal
Lukáš
Ferko
výkonem
224 Sinclairových bodů.
● Vynikajícího úspěchu dosáhly na mistrovství České
republiky ve společných skladbách závodnice Sportovního
klubu moderní gymnastiky v pražských Vinohradech.
Družstvo juniorek ve složení Kristýna Janečková, Žaneta
Korbelová, Barbora Kundelová, Markéta Solčanská
a Blanka Žáková pod vedením trenérky Kateřiny Janečkové
získalo zlatou medaili.
● Vzpěračka Sportovního klubu Baník Havířov Monika
Pechočová prokázala své nesporné kvality. V Ostravě
potvrdila dobrou formu a stala se třetí nejlepší vzpěračkou
třetího kola ligy žen, kde startovaly nejlepší ženy ČR.
Havířovanka závodila v kategorii do 70 kg. V nadhozu
uzvedla 87 kg a v trhu dala nad hlavu 70 kg, což dalo při
osobní váze vzpěračky 66,4 kg, celkově ve dvojboji 157 kg
a tedy 179 Sinclairových bodů.
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● Další důležitá vítězství si
připsali
v první
lize
volejbalisté Slavie Havířov.
Díky plnému bodovému
zisku se dotáhli na vedoucí
Benátky
nad
Jizerou.
Zvítězili nad Dobřichovicemi ve čtyřech setech a o set
méně jim stačil na prvenství
nad Českými Budějovicemi
a nyní útočí na první místo
v soutěži.

