Přehled o stavu obyvatel k 31. prosinci 2007
Celkem v Havířově žilo 82 768 obyvatel a 778 cizinců s platným trvalým pobytem.
Počet obyvatel každoročně mírně klesá,
na konci roku 2006 zde žilo 83 033 obyvatel a 737 cizinců,
na konci roku 2005 celkem 83 988 obyvatel.
V roce 2007 zemřelo 432 mužů a 294 žen.
Z celkového počtu obyvatel žije:
ve Městě
34 720
v Bludovicích
2 539
v Podlesí
15 739
v Šumbarku
22 340
5 294
v Prostřední Suché
v Životicích
1 064
v Dolní Suché
615
v Dolních Datyních
457.

Z celkového počtu obyvatel je:
mužů
žen
chlapců do 15 let
dívek do 15 let

34 179
36 377
6 266
5 946.

V rámci města se stěhovalo 2 542 občanů.
Ve správním obvodě města Havířova, do kterého patří Albrechtice, Horní Bludovice,
Horní Suchá a Těrlicko žije 98 156 obyvatel.

Ve městě se v tomto roce narodilo 571 dětí, z toho 282 chlapců a 289 děvčat.
V roce 2007 byla nejčastěji užívaná chlapecká jména Jakub (17x), Tomáš (14x), Adam (14x),
Jan (13x), David (11x), Ondřej (11x) a Matěj (11x).
Z holčičích jmen byla nejčastější Natálie (17x), Karolína (15x), Tereza (12x), Vendula (9x)
a Adéla (9x).
Ze zvláštních a exotických jmen byla na matrice zapsána: Angela, Aranka, Cheryl, Dejana,
Fabián, Jenifer, Kolbein, Lena, Liliána, Lusina, Mustafa, Noemi, Rozita, Timur a Vanessa.
Možnosti dát svým dětem 2 křestní jména využilo 13 rodičů.

Uzavřená manželství
V roce 2007 bylo uzavřeno na území města Havířova 392 manželství. Z toho 45 manželství
bylo uzavřeno před orgánem církve. Pro porovnání: v roce 2006 bylo uzavřeno
457 manželství. Důvodem pro nižší počet svateb v letošním roce je však fakt, že do
10. 6. 2007 se v obřadní síni na Zámku neoddávalo z důvodu rekonstrukce této budovy.
Zajímavostí je, že v Havířově uzavřeli manželství například občané USA, Rakouska, Brazílie,
Slovenska a Polska.
V obřadní síni se odehrálo 15 jubilejních svateb. Kromě 7 zlatých po 50 letech jsme spolu
s jubilanty slavili i 8 diamantových po 60 letech manželství.

Ohrožených dětí v Havířově stále přibývá.
V letošním roce bylo dáno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do
ústavněvýchovného zařízení 78 dětí. Z tohoto počtu bylo 37 umístěno na základě rychlého
rozhodnutí soudu. Tato statistika ukazuje, že počet vzrostl o skoro třicet případů oproti
předešlým letům.

