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HISTORIE A SOUČASNOST HAVÍŘOVA
Havířov, nejmladší město České republiky, s rozlohou přes 32 km² leží v členitém
terénu ve výšce 240 až 320 metrů nad mořem v regionu Těšínska. Na severu
hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě
s Šenovem.
Nejvýznamnější komunikací procházející městem je silnice první třídy č. 11
z Ostravy do Českého Těšína. Podél ní se táhne hlavní sídlištní útvar, výšková
zástavba. Další silnice spojují Havířov s Orlovou a Karvinou. Město má
vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem
8°C a průměrné roční srážky kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu a
západu.
S počtem 82 296 obyvatel k 31. prosinci 2008 patří do patnáctky největších
českých měst. Po stránce správní je rozdělen na část Město, Šumbark, Podlesí,
Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. Od roku 1990
je statutárním městem. Funkci primátora zastává od roku 2007 František
Chobot.
Historie Havířova se začala psát 4. prosince 1955, kdy mu byla udělena zakládací
listinou tehdejšího Krajského národního výboru v Ostravě městská práva.
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Dokument byl podepsán 18. prosince 1955 v budově kina Radost. Na jejím území
tehdy žilo 16 640 lidí.
Město vzniklo na jižním okraji ostravsko – karvinské průmyslové aglomerace
v podhůří Beskyd na místě původní rozptýlené zástavby slezského typu. Hlavním
důvodem byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí. Jeho počátky
souvisejí s výstavbou hornických sídlišť na katastrech obcí ležících na rozhraní tří
okresů – Ostrava, Karviná a Český Těšín. Název Havířov byl vybrán ve veřejné
soutěži z 2 350 zaslaných návrhů jako například Zápotockýgrad, Antonínov,
Klementov, Budomír, Rudohvězdov, Krásnobaník, Slezský Donbas, Socialín,
Dělníkov či Chrč (Cíl havířů republiky Československa).
K nejstarší a také nejvzácnější zástavbě patří jádro města, které bylo postaveno
v 50. letech 20. století ve stylu socialistického realismu. V roce 1992 bylo
vyhlášeno ochranným pásmem a nazváno Sorela. Území zahrnuje soubor
obytných budov ohraničený na jedné straně lesoparkem Stromovka, na straně
druhé vede až po meandry Lučiny. Na severozápadním konci je do chráněného
území zahrnut zámek a kostel sv. Anny, na jihovýchodním konci končí
památková zóna kinem Centrum. Architekti projektující v 50. letech byty na
rychle se rozvíjejícím Ostravsku nechtěli stavět nové domy v takzvaném
buržoazním předválečném stylu, a proto se obrátili pro inspiraci do české
renesance, o čemž vypovídají četné římsy, štíty, čučky a sgrafita, jimiž jsou domy
vyzdobeny. Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým
řešením.
Blízké okolí Havířova s mírně zvlněným terénem a pěknými rozhledy do krajiny
dává příležitost pěším procházkám nebo jízdě na kolech až k Beskydám nebo
nedaleké Těrlické a Žermanické přehradě.
K současným místním prioritám náleží revitalizace panelových budov, řešení
dopravní infrastruktury, rekonstrukce Hlavní třídy a také další rozvoj
kulturního, sportovního a společenského života.
Havířov má bohaté kontakty s partnerskými městy: Harlow – Anglie, Jastrzębie
Zdrój – Polsko, Mažeikiai – Litva, Collegno – Itálie, Omiš – Chorvatsko a Paide –
Estonsko.
Mezi nejvýznamnější události v průběhu uplynulých třiapadesáti let patří:
1955 - 4. prosince 1955 udělena Havířovu zakládací listinou Krajského
národního výboru v Ostravě městská práva
1956 - 8. dubna promítnutím filmu Rudá záře nad Kladnem bylo slavnostně
otevřeno kino Radost
1957 - Zahájen provoz ve Společenském domě Lučina
1958 - Dne 30. srpna 1958 byla slavnostně otevřena Základní škola Kpt. Jasioka
1958 - Uvedením opery Prodaná nevěsta bylo 31. srpna 1958 slavnostně otevřeno
Přírodní divadlo (dnes Letní kino)
1958 - V září předána do užívání Osmiletá střední škola ve Školní
ulici (dnešní sídlo Gymnázia Komenského)
1958 - 8. září začalo vyučování na Osmileté střední škole v Havířově III
(Šumbark) – Jarošova ulice
1959 - Začal pravidelní provoz městské hromadné dopravy
1960 - K 1. lednu připojeny k Havířovu obce Šumbark, Dolní Bludovice,
Životice a Dolní Suchá
1961 - Otevřen Kulturní dům Petra Bezruče (blok A)
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1962 1964 1966 1967 1967 1967 1968 1968 1969 1969 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1978 1978 1979 1983 1984 1987 1988 1990 1990 1991 1996 1997 1998 1999 1999 2000 2002 2004 2005 2005 -

Předána do užívání prodejna potravin spolu s cukrárnou Labužník
Otevřen Dům kultury v Havířově – Suché
Zahájen provoz v nové hasičské zbrojnici na Karvinské ulici
28. května 1967 po půlnoci zastavil na havířovském vlakovém nádraží
poprvé v historii města rychlík
Zahájil činnost Dům dětí a mládeže (později Dům pionýrů a mládeže, nyní
Asterix)
Otevřeno kino Centrum
1. února 1968 otevřeno v centru města na Dlouhé třídě nové sídlo Hlavní
pošty
13. listopadu 1968 měl nový zimní stadion premiéru. Za účasti 3 500
diváků se odehrálo druholigové hokejové utkání mezi AZ Havířov
a Duklou Hodonín. Domácí prohráli 2:3
Otevřena Nemocnice s poliklinikou ve dvou pavilonech, plicním
a infekčním
Slavnostně otevřeno nové vlakové nádraží Československých drah (27.
října)
Vzniklo druhé havířovské gymnázium
Zahájena výroba malých dřevoobráběcích strojů pro modelářské dílny
a kutily v závodě Nářadí (později Tenas)
Dokončena výstavba první části obchodního komplexu Permon – prodejny
potravin
Zahájen prodej v obchodním domě Budoucnost (nyní Elan)
Obec Dolní Datyně připojena k Havířovu
Obec Horní Suchá připojena k Havířovu
Otevřena Městská sportovní hala v ulici Astronautů
Dne 3. listopadu předána do užívání nová budova Zvláštní školy na
Mánesově ulici
Kotulova dřevěnka zpřístupněná pro veřejnost
Otevřen Společenský dům v centru města na Dlouhé třídě
V Životicích, vedle Památníku životické tragédie, otevřena nová muzejní
budova
4. listopadu slavnostně otevřen Kulturní dům Leoše Janáčka
Otevřen hotelový dům Impuls
Horní Suchá vystupuje z městského svazku
Zahájeno vyučování v novém sídle Základní umělecké školy Leoše
Janáčka na Vrchlického ulici
Armáda spásy otevřela v Havířově první azylový dům v České republice
Stadion Dukla v Prostřední Suché předán do užívání
Postavena nová budova České pojišťovny v ulici U Stromovky
1. ledna slavnostně otevřen obnovený zámek poblíž vlakového nádraží
V ulici Před Tratí otevřen hypermarket Kaufland
Zahájeny služby v Komerční bance v rohu ulic U Stromovky a Dělnické
Na Těšínské ulici otevřen hypermarket Kaufland
Otevřen hypermarket Tesco
Provedena rozsáhlá modernizace městského koupaliště
Dokončena pobočka Okresního soudu na Dlouhé třídě
Umístění nové dominanty – Brána s kyvadlem a pramenem na náměstí
Republiky
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2007 - Otevřen supermarket Lidl
2007 - Dokončena rekonstrukce kina Radost. Přejmenováno na Kulturní dům
Radost. Slavnostní zahájení provozu 4. října
2008 - Zahájená rozsáhlá rekonstrukce Hlavní třídy
Krátké dějiny Havířova mají i svou smutnou stránku. V roce 1961 na Dole Dukla,
jediné šachtě na území města, došlo 7. července k důlnímu neštěstí, při kterém
zahynulo 108 horníků.
(Další informace na webových stránkách Havířova: www.havirov-city.cz)
Výročí v roce 2008
Před 50 lety:
 Uvedením opery Prodaná nevěsta bylo 31. srpna 1958 slavnostně otevřeno
Přírodní divadlo (dnes Letní kino)
 Dne 30. srpna 1958 byla slavnostně otevřena Základní škole Kpt. Jasioka
 K 1. září 1958 ve Školní ulici (později přejmenovaná na Komenského)
předána do užívání nová budova Osmileté střední školy (dnešní sídlo
Gymnázia Komenského)
 8. září 1958 začalo vyučování na Základní škole Jarošova
Před 40 lety:
 1. února 1968 otevřeno v centru města na Dlouhé třídě nové sídlo Hlavní
pošty
 13. listopadu 1968 předán do užívání Zimní stadion na Těšínské ulici
 Otevřena Mateřská škola v ulici Čelakovského
Před 30 lety:
 V dubnu 1978 zahájila provoz Městská sportovní hala v ulici Astronautů
 Ve dnech 10. až 18. června 1978 se konalo v Havířově 57. Mistrovství
Evropy ve vzpírání
Před 20 lety:
 U příležitosti Dne horníků 16. září 1988 otevřen hotelový dům Impuls
Pamětihodnosti:
Přestože historie Havířova je velmi krátká, nepočítá se na stovky let, na jeho
území se nachází nemálo zajímavých budov a starých památek. K nejznámějším
patří:
 Empírový zámek s parkem v dolní části města poblíž vlakového nádraží,
jehož historie sahá až do 15. století.
 Kotulova dřevěnka, nejstarší roubená lidová stavba na Těšínsku,
postavena v roce 1781
 Evangelický kostel v městské části Bludovice
 Evangelický kostel v Prostřední Suché
 Kostel sv. Jana Křtitele v Prostřední Suché
 Kostel sv. Anny na Hlavní třídě
 Kostel sv.Markéty ve Farské ulici v Bludovicích
 Obytný soubor tvořící jádro města postavený v 50. letech dvacátého století
ve stylu socialistického realismu – Sorela
 Kulturní dům Petra Bezruče se sochou Maryčka
 Kulturní dům Radost, symbol architektonického stylu socialistického
realismu
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 Památník životické tragédie, významná památka protifašistického odboje
připomínající tragickou událost ze 6. srpna 1944, kdy gestapo zavraždilo 36
obyvatel obcí Životice, Horní Suché, Dolní Suché a Dolního Těrlicka
Havířovské nej…:
 Nejvyšší budovou je 18ti podlažní věžák v ulici Kosmonautů
 Nejvýše položeným místem je Bludovický kopec s nadmořskou výškou 347
metrů
 Největšího plošného rozměru 41,95 km² dosáhlo město po připojení Horní
Suché v roce 1975
 K 31. 12. 1958 měl Havířov 25 300 obyvatel. Průměrný věk činil 22,8 roků
 Historicky největšího počtu obyvatel dosáhl Havířov v roce 1986: 92 545
stálých a 6 000 přechodných.
 TJ Slavia Havířov měla v roce 1988 3 650 členů. Tajemníkem byl Karel
Gaman.
Zajímavosti, perličky a kuriozity z minulosti i ze současnosti:
 Prezident republiky Dr. Edvard Beneš a předseda vlády Klement Gottwald
se stali v roce 1948 čestnými občany tehdy samostatné obce Životice.

Z kroniky města Havířova za rok 1958. „Dnešní stav obyvatel i
výhled do roku 1960, kdy zde má být 142 000 obyvatel, si nutně vyžaduje
stavbu kulturního domu“. KD Petra Bezruče zahájil provoz v omezeném
rozsahu až v roce 1963.

Výstavba Kulturního domu Leoše Janáčka trvala téměř deset let.
Byla dokončena v roce 1987.

Uvítací tabule v anglickém městě Harlow upozorňuje na partnerství
s Havířovem.

V roce 2005 dostala čestné občanství města Havířova Mgr. Šárka
Kašpárková
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Volené orgány města

Vedení města:

František Chobot

Ing. Eduard Heczko

Ing. Zdeněk Osmanczyk

JUDr. Bronislav Bujok

Primátor města: František Chobot
Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Ing. Eduard Heczko
Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj: Ing. Zdeněk Osmanczyk
Náměstek primátora pro sociální rozvoj: JUDr. Bronislav Bujok
Zastupitelstvo (pořadí podle počtu získaných mandátů ve volbách v roce 2007):
Komunistická strana Čech a Moravy – KSČM
PaedDr. Milada Halíková, Ing. Miloslav Hanus, JUDr. Bronislav Bujok, Monika
Havlíčková, Mgr. Rudolfa Treichelová, Ing. Jaroslav Gongol CSc, Miroslav
Kronenberg, Ing. Jiří Šebesta, Jaroslav Jeziorski, Vladislav Fukala, Ing. Karel
Chodura, Ing. Eduard Heczko, Alice Hegyi, Karel Sachmerda, Dana Brůnová
( místo zesnulého Eduarda Pawery).

Občanská demokratická strana – ODS
Ing. Radek Foldyna, Ing. Petr Podstavka, Bc. Zdeněk Fikáček, Libor Čtvrtka,
MUDr. Radomír Schreiber, Ing. Tomáš Foldyna, MUDr. Karel Žďánský,
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MUDr. Emilie Večeřová, Dalibor Klimša, Ing. Karel Langer, MUDr. Roman
Dziedzinskyj, Aleš Rádl, Tomáš Kovalčík.
Česká strana sociálně demokratická – ČSSD
PaedDr. Svatopluk Novák, Jiřina Brablcová, František Chobot, Vojtěch Kozák,
Radim Mudra, Jarmila Světlíková, Ing. Zdeněk Osmanczyk, Miroslav Polak,
Ing. Tamara Šeligová, Ing. Břetislav Petr, Jaroslava Konečná.
Hnutí pro Havířov – HPH
MUDr. Jiřina Heroková, Mgr. Rudolf Šimek
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – KDU-ČSL
Bc. Marek Plawny, Ing. Jiří Špiřík
Rada:
František Chobot (ČSSD), Ing. Eduard Heczko (KSČM), Ing. Zdeněk Osmanczyk
(ČSSD), JUDr. Bronislav Bujok (KSČM), Alice Hegyi (KSČM), Miroslav
Kronenberg (KSČM), Radim Mudra (ČSSD), PaedDr. Svatopluk Novák (ČSSD),
Jarmila Světlíková (ČSSD), Mgr. Rudolf Šimek (HPH), Vladislav Fukala (KSČM)
- místo zesnulého Eduarda Pawery.
Předsedové výborů zastupitelstva města:
Kontrolní: Dalibor Klimša, finanční: Karel Sachmerda
(Aktualizováno ke dni 3. 11. 2008)
Předsedové komisí rady města:
Bezpečnost silničního provozu: Mgr. Josef Guňka, bytová: Danuše Holeksová,
energetická: Ing. Jaroslav Gongol CSc., investiční: Martin Tausig, kulturní
a letopisecká: Mgr. Rudolfa Treichelová, občanské záležitosti: Jiří Šoral,
protidrogová: MUDr. Radomil Schreiber, přidělování bytů zvláštního určení:
Bc. Marek Plawny, regionální spolupráce a partnerské vztahy: Ing. Dominik
Káňa, sociální: Monika Havlíčková, sportovní: Leoš Lukaštík, strategický rozvoj
města: Bc. Zdeněk Fikáček, školská: Jiřina Brablcová, územní rozvoj a doprava:
Ing. Miloslav Hanus, zdravotní: MUDr. Emílie Večeřová, životní prostředí: Ing.
Karel Chodura.
Občanská komise č.1 Havířov - Bludovice: Ing. Emil Macura, č.2 Havířov - Dolní
Datyně: Ing. Miroslav Szop, č.3 Havířov - Dolní Suchá: Ing. Jiří Špiřík,
č.4 Havířov - Prostřední Suchá: Jaromír Werner, č.5 Havířov – Šumbark:
Ing. Miroslav Mynář, č.6 Havířov – Životice: Ing. Pavel Merta
(Aktualizováno ke dni 3. 11. 2008)
Tajemníkem Magistrátu města Havířova je Ing. Milan Menšík
Politické strany a hnutí v Havířově
K 17. říjnu, ke dni zahájení voleb do zastupitelstva kraje působily ve městě
následující politické strany a hnutí: Česká strana sociálně demokratická (ČSSD),
Dělnická strana, Hnutí pro Havířov (HPH), Komunistická strana Čech a Moravy
(KSČM), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDUČSL), Moravané, Nezávislí, Občanská demokratická strana (ODS), Osobnosti
kraje, SDŽ – Strana důstojného života, Strana zdravého rozumu a Strana
zelených.
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Rozloha a počet obyvatel Havířova k 31. 12. 2008
Část města

Velikost území Počet obyvatel k
31.12.2008
Havířov-Město
642,7 ha
34 786
Bludovice
935,3 ha
2 545
Podlesí
*
15 454
Šumbark
379,7 ha
22 060
Prostřední Suchá 595,6 ha
5 254
Životice
*
1 102
Dolní Suchá
436,6 ha
632
Dolní Datyně
217,4 ha
463
* Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně,
patří pod k.ú. Bludovice
0-14 let
chlapců
dívek
mužů (nad 15 let)
žen (nad 15 let)
celkem obyvatel

12 150
6 216
5 934
33 983
36 163
82 296

Počet obyvatel Havířova každoročně mírně klesá. Na konci roku 2007 zde žilo
82 768 lidí + 778 cizinců s platným trvalým pobytem, ke konci roku 2006 - 83
033 + 737 cizinců a stav k 31. 12. 2005 činil 83 988 obyvatel. Dětí se v roce 2008
narodilo 780.
Nejčastější jména v roce 2008 v Havířově: Daniel a Tereza
Nejčastěji dávaná chlapecká jména: Daniel (17x), Tomáš (17x), Adam (15x),
Ondřej (15x), Vojtěch (14x), Jakub (12x), Jan (12x), Samuel (12x), Matěj (11x),
Petr (11x), Štěpán (11x).
Pořadí u dívčích jmen: Tereza (29), Adéla (21x), Eliška (19x), Karolína (17x),
Natálie (17x), Klára (12x), Michaela (12x).
Ze zvláštních a exotických dívčích jmen lze uvést: Inés, Kaila, Lilien, Melissa,
Mia, Muchudmaa, Noela, Tiffany a z chlapeckých Munkhbold, Timon, Diego,
Gezza a Danny.
Možnost dát si svým dětem dvě křestní jména využilo 14 rodičů. Děti například
dostaly jména Anna Marie, Ema Marie, Melissa Magdaléna, Natali Jiřina, Matěj
Jan, Timotej René, Damián Kristián nebo Samuel Bartoloměj.

Sňatky v roce 2008
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V roce 2008 bylo uzavřeno na území města Havířova 395 (v roce 2007 to bylo 392)
manželství, z toho 33 před církevním orgánem. Byli mezi nimi například občané
USA, Rakouska, Alžírska, Turecka, Ukrajiny, Slovenska a Polska. Nejvíce
svatebních obřadů se uskutečnilo 8. 8. 2008, a to deset. Oddacím místem je
obřadní síň na Zámku a u církevních kostely. Jubilejních svateb bylo celkem 11,
z toho 10 zlatých (po 50 letech) a jedna diamantová (60 let manželství).

ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ

LEDEN
1. 1. – Nový rok 2008

Novoroční ohňostroj

Dopolední sáňkování

2. 1. – První občánek Havířova roku 2008
První miminko se v Nemocnici s poliklinikou Havířov narodilo 2. ledna 2008 ve
12:10 hodin paní Bohuslavě Vráblové. Holčička dostala jméno Michaela Vráblová.
Měřila 53 cm a vážila 4 350 g. O den později primátor města Havířova František
Chobot popřál mamince a její dceři hodně zdraví a štěstí v životě. Při této
příležitosti předal pro malou Michaelku dárky.
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Michaela Vráblová

3. 1. – Nemocnice s poliklinikou Havířov se modernizuje
Dne 3. ledna byla v Nemocnici s poliklinikou Havířov slavnostně otevřena
mezioborová jednotka intenzivní péče, urgentní příjem, porodní a novorozenecké
oddělení.
Akce se zúčastnili zástupci Moravskoslezského kraje, Magistrátu města
Havířova,
představitelé
dalších
zdravotnických
zařízení,
dodavatelé,
management a zaměstnanci nemocnice.
Zahájení v prostorách urgentního příjmu uvedla ředitelka nemocnice Ing. Věra
Kovářová a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Veverka
slavnostním proslovem a přestřižením stuhy. Přítomen byl také primátor města
Havířova František Chobot.
V pátek si mohli návštěvníci v rámci Dne otevřených dveří prohlédnout
jednotlivá pracoviště a seznámit se s novou technikou a vybavením. Zájem byl
mimořádně velký a přišlo kolem devíti set lidí.

Porodní sál

Mezioborová jednotka intenzivní péče

7. 1. – Město ocenilo dárce krve
V pondělí 7. ledna bylo v restauraci Radnice oceněno 97 havířovských dárců krve.
Jako uznání jim byly předány čipové karty pro bezplatnou přepravu v systému
MHD Havířov v roce 2008. Mezi oceněnými bylo 65 držitelů Zlaté Jánského
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plakety, 20 Zlatého kříže III. třídy, 4 Zlatého kříže II. třídy a 6 Zlatého kříže I.
třídy. Navíc jeden z nich dovršil v loňském roce 220 bezpříspěvkových odběrů
a jeden 305 odběrů.
Za období posledních čtyř let magistrát obdaroval čipovou kartou přibližně 400
havířovských občanů.
8. 1. – Projekt: Pes není hračka
Vzhledem ke stálým útokům psů na člověka, zvláště pak na děti, připravila
Městská policie Havířov nový preventivní projekt s názvem Pes není hračka. Je
určen žákům základních škol.
Jeho hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti dětí při kontaktu se psy, seznámení se
základními povinnostmi a návyky při péči o ně. Náplní besed budou také
praktické rady týkající se sebeochrany a dalšího postupu v případě útoku psa na
člověka, seznámení s povinnostmi dle obecně závazné vyhlášky a praktická
ukázka základů výcviku psí poslušnosti.
Besedy se uskuteční v rámci preventivní činnosti havířovské městské policie. Do
programu se mohou postupně zapojit všechny havířovské základní školy.
9. 1. – Anonym hrozil likvidací primátora
Neznámý anonym 9. ledna hrozil likvidací primátorovi města Havířova. Celý
objekt magistrátu byl po desáté hodině evakuován a prohledán policií. Nakonec
žádná nálož nalezena nebyla.
„Jedna pracovnice sociálního odboru našla na zdi připíchnutý linkovaný papír
s ručně psaným textem. Anonym v něm připomíná vraždu bývalého náměstka
Martina Balšána a tvrdí, že teď je řada na mě. Zmiňuje se také o mé rodině.
V závěru uvedl, že v budově magistrátu je uložena bomba. Proto ta bezpečnostní
opatření ze strany policie," řekl primátor František Chobot. Druhý, podobně
laděný list, byl přilepený na dveřích vchodu na sociální odbor.
9. 1 – Tříkrálová sbírka
Dobročinná akce Charity České republiky vynesla v Havířově 71 182 Kč a Horní
Suché 4 777 Kč. Proti minulému roku, kdy vybraná částka dosáhla výše 144 tisíc,
je to výrazný pokles.
Příčinu je třeba hledat hlavně v malém počtu tříkrálových skupinek. Letos jich
koledovalo sedm. Před rokem jich bylo dvacet tři. „Nepodařilo se dát dohromady
větší počet koledníků. Je to škoda. Výsledek mohl být mnohem lepší. Lidé byli
velice štědří a nechyběly ani pětistovky a tisícikorunové bankovky. Všem, kteří
jakoukoliv částkou přispěli, patří velký dík,“ uvedla za charitu Iveta Fričová.
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U kostela sv. Anny

Na magistrátu

10. 1. – Výstava novoročenek v Radosti
V Galerii Kulturního domu Radost byla 10. ledna zahájena výstava novoročenek
předních českých fotografů z období 1966 až 1996. Z havířovských autorů má
větší prezentaci Čestmír Burian, Jaroslav Hrachovec, Aleš Milerský, Antonín
Pochyla, Stanislav Sedláček, Josef Talaš, Antonín Válek a Ludvík Wolf.

A. Válek, Z. Heiser, S. Sedláček

Vernisáž

11. 1. – Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových daroval seniorům
počítač
Slavnostní předání do užívání se uskutečnilo 11. ledna v pobočce Městské
knihovny Havířov ve Společenském domě za účasti vedení města a zástupců
občanského sdružení Amos.
Počítač je určen k procvičování získaných vědomostí v kursech v rámci projektu
nadačního fondu L. a V. Klausových Senioři komunikují.
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Počítačový kurs

Knihovnice Jena Owczarzyová (vpravo)

11. 1. – Cenový koš vybraných potravin v Havířově k 10. lednu 2008
Položka

Název potraviny

Množství

1
2

Máslo
Polotučné mléko 1,5%
PET
Kuře mražené
Mouka polohrubá pšeničná
Salám Poličan
Cukr krystal
Pilsner Urquel lahvové
Rohlík jeden kus

250 g
1l

3
4
5
6
7
8

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
0,50 l
43 g

Billa
Cena
v Kč
32,90

Hruška
Cena v
Kč
35,20
18,20

46,90
11,90
199,70
21,90
19,90
2,50

67,40
11,90
203,50
23,50
21,50
2,50

15. 1. – Ojedinělá výstava lastur
Ve výstavní síni Musaion byla 15. ledna zahájená výstava lastur, korálů, ježovek
a ulit ze soukromé sbírky významných sběratelů Jana a Josefa Podhájských.
Bohatá expozice, čítající kolem jednoho tisíce exponátů, dává možnost přiblížit
prostřednictvím mořských živočichů nejrůznějších tvarů a barev exotický svět
moří a oceánů. Má velmi široký záběr druhů, z nichž některé patří k opravdovým
vzácnostem.Velkým kladem jsou doprovodné texty autorů k jednotlivým
výstavním blokům. Je určena pro všechny věkové skupiny od dětí až po seniory.
„Poprvé vidím pohromadě tolik mušlí v tak rozmanitých barvách a rozměrech.
Jsou zajímavé a okouzlující. Prostě je to nádhera. Je vhodná na doplnění výuky
přírodopisu. Žáci základních i středních škol by ji měli zhlédnout,“ vyjádřila svůj
bezprostřední dojem na vernisáži učitelka Mgr. Janina Ptaková
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Výstavní síň Musaion

Děti ze ZŠ Gorkého

16. 1. – 21. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území města
za rok 2007 z hlediska činnosti Městské policie Havířov
• Grantové řízení pro projekt Oranžové hřiště
• Integrovaný plán rozvoje města
• Městský program prevence kriminality na rok 2008
• Rekondičně - ozdravné pobyty dětí v roce 2008
• Návrh zajištění rekreace seniorů v Chorvatsku v roce 2008
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
listopad 2007
• Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 110 – 120
• Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 1 – 5
• Seznam obytných budov navržených k privatizaci
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
18. 1.– Havířov má vlastní vysokou školu
Zejména zaměstnanci státního sektoru a uchazeči o práci v této oblasti ocení
vznik soukromé vysoké školy sociálně-správní v Havířově. Jejím zřizovatelem je
Institut celoživotního vzdělávání Havířov. Posluchači se budou moci vzdělávat ve
dvou ekonomických oborech. Veřejná ekonomika a správa a Management
v sociální sféře. Výuka se zahájí v září 2008 v budově bývalé základní školy
v ulici Vítězslava Nezvala. Rektorem je prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček
CsC.
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Sídlo nové vysoké školy

22. 1. – Děti by měly vyrůstat v rodinném kruhu
Případová konference Možnosti individuálního plánování pro mladistvé
odcházející z ústavní výchovy, organizovaná občanským sdružením Člověk hledá
člověka, zcela zaplnila sál Hotelové školy a Obchodní akademie v Havířově.
Cílem přednášek bylo rozvinout diskusi o problematice přechodu mládeže
z dětských domovů do běžné společnosti. Zúčastnila se ji stovka odborníků
z různých částí Moravy, zástupci krajských a městských úřadů, neziskových
organizací, dětských domovů, kurátoři, pracovníci úřadů práce a další
zainteresované osoby. Nejvýznamnější úkoly v krátkosti shrnula členka
výkonného výboru Člověk hledá člověka. „V popředí zájmu státních a nestátních
institucí by měla být podpora profesionální pěstounské péče a systematického
zvyšování vzdělanosti dětí vychovávaných v ústavech. Do třetice včasné
podchycení problematických rodin s cílem poskytnout jim nezbytnou pomoc tak,
aby jejich potomek neskončil v dětském domově. Děti pro svůj život potřebují
rodinné zázemí. Chce to dlouhodobou úzkou spolupráci nestátních neziskových
organizací, státní správy a dalších zájmových skupin a vypracování moderní
státní koncepce rozvoje sociálních a zdravotních služeb pro děti a rodiny,“ uvedla
manažerka fundraisingu Martina Břeňová.

Diskuse

Odpovídají: Hana Pazlarová a Oldřich Matoušek

23

22. 1. – Noclehárna a azylový dům se spojí
Město bude mít od roku 2009 Dům se zvláštním režimem. Vedení Armády spásy
vypracuje koncepci.
Noclehárna pro muže Pod Svahem s kapacitou 27 míst je jen z poloviny využita.
Proto se město a zástupci Armády spásy dohodli na změně užívání objektu.
„Jelikož noclehárna ani azylový dům Na Spojce nejsou plně využity, podpořili
jsme záměr zástupců Armády spásy. To znamená, že tyto dvě služby se spojí
v objektu azylového domu a tím může v uvolněném prostoru vzniknout Dům se
zvláštním režimem,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.
Toto specializované zařízení by mělo být pro cílovou skupinu alkoholiků nebo
jinak závislých lidí a psychicky nemocné osoby, které dlouhodobě potřebují
pobytové zařízení.
25. 1. – Kostelní motory zatím kyvadlo pohánějí bez potíží
Jako poměrně spolehlivé řešení se zatím ukazuje zvolený pohon, který uděluje
pohyb kyvadlu, které je součástí uměleckého monumentu Brána s kyvadlem a
pramenem na náměstí Republiky v centru Havířova.
Autoři původně s nuceným pohybem nepočítali a věřili, že bude dostačující síla
větru, případně ruční pohyb.
Město však vyhovělo žádostem lidí a našlo firmu, která kyvadlo rozpohybovala.
„V současné době se připravuje řešení lepšího osvětlení. Původní totiž není příliš
zřetelné kvůli veřejnému osvětlení na náměstí,“ uvedla mluvčí Jana Pondělíčková
s tím, že až pominou mrazy, bude opět zprovozněn i vodotrysk, jehož proud sahá
až ke spodní hraně kyvadla.
26. 1. – Reprezentační ples města Havířova
Ve Společenském domě se v sobotu 26. ledna konal tradiční Reprezentační ples
města Havířova. Prostory k sezení byly do posledního místa obsazeny. V rámci
bohatého programu vystoupil populární slovenský zpěvák Miroslav Žbirka,
představil se Taneční klub Jarky Calábkové z Ostravy, havířovská taneční
skupina Bledowianie a Duo Kamélie. K poslechu a tanci hrál Joker Band Ivana
Muchy. Ani letos nechyběla bohatá tombola. Po dobré zábavě a hezky prožitých
chvílích se kolem čtvrté hodiny ranní účastníci bálu postupně rozcházeli
28. 1. – 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zastupitelstvo na svém pondělním zasedání projednalo:
Připravenost projektů města pro podání žádosti o dotace z fondů EU, ze státního
rozpočtu nebo jiných zdrojů.
V záměrech nebo již v konkrétních požadavcích jsou:
• Modernizace ZŠ Frýdecké (2 miliony korun)
• Výstavba Oranžového hřiště u ZŠ Mládežnická (2 miliony korun)
• Odkanalizování jednotlivých městských částí Havířova – Dolní Datyně,
Šumbark, Životice a Prostřední Suchá. (Celkové náklady jsou odhadovány
až na 900 milionů korun)
• Výstavba Areálu volného času (odhad na 900 milionů Kč)
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•

Výstavba Sportovní haly ZŠ Žákovská včetně rekonstrukce přilehlých ulic
– Žákovská a Komunardů + vybudování parkovacích míst (110 milionů
korun)
• Vybudování cyklostezek (100 milionů Kč)
• Realizace energetických úsporných opatření (800 milionů Kč)
• Regenerace panelového sídliště Havířov- Šumbark za Teslou (700 milionů
Kč)
• Rekonstrukce náměstí u Severky a pod Terasou (60 milionů Kč)
• Splašková kanalizace letního koupaliště (15 mil. Kč)
• Výstavba Centra dopravní výchovy (25 milionů Kč)
• Úprava Stromovky (až 100 milionů Kč)
• Úprava parku u KD Radost (60 milionů Kč)
• Rekonstrukce školních zahrad (15 milionů Kč)
Integrovaný plán rozvoje města
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o přípravě Integrovaného plánu rozvoje
města a čerpání prostředků z Regionálního operačního programu (ROP) a
Integrovaného operačního programu (IOP) pro období 2007 – 2013. Dále dotace
na realizaci projektu spolufinancovaného z fondů EHP/Norsko.
Zastupitelstvo schválilo příslib spolufinancování akce Rekonstrukce a
modernizace učeben, chodeb a hygienického zázemí školního areálu Vzdělávací
akademie Havířov s.r.o., Tajovského ve výši 15 % z hodnoty projektu, přibližně
1,2 milionů korun.
Projekty prevence kriminality na rok 2008
Zastupitelstvo města schválilo:
1. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Celkové náklady budou
cca 441 530,- Kč a podíl města 91 530,- Kč.
2. PMS - SMP – skautský motivační program.
Cílem projektu je ve spolupráci s Mediační a probační službou ČR a sociálním
odborem zapojit problémové skupiny dětí a mládeže do aktivní činnosti Junáka.
Celkové náklady budou 84 tis. Kč a podíl města 28 tisíc Kč. Do rozpočtu bude
zapracováno 119 530,- Kč jako podíl města na výše uvedené projekty.
Průběžné hodnocení Koncepce kultury
Zastupitelé uložili radě města předložit do poloviny roku 2008 návrh
rekonstrukce Kina Centrum a také rozhodnout o umístění centrální knihovny.
Bylo konstatováno, že město Havířov nemalou měrou finančně podporuje
kulturu, přispívá nejen na její činnost, ale také na údržbu kulturních stánků a
současně na ni poskytuje dotace. V roce 2007 to bylo přes 2,3 milionu Kč.
Projekt Moravskoslezské karty
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek k Memorandu o budoucí spolupráci a
společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty. Cílem projektu je
sjednocení všech užívaných čipových karet do jediné. Jednalo by se o jednotnou
kartu pro celý kraj.
Ta by sloužila jako peněženka při placení v dopravě, elektronická peněženka
v parkovacích automatech, jednotný identifikátor - docházkové systémy,
stravování a další.
Vyhodnocení stavu veřejného pořádku
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhodnocení stavu veřejného pořádku.
Strážníci zejména dohlíželi na dodržování obecně závazných právních předpisů o
ochraně veřejného pořádku, přispívali k ochraně bezpečnosti osob a
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majetku, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohlíželi
na dodržování pravidel občanského soužití, upozorňovali fyzické a právnické
osoby na zjištěné nedostatky a v neposlední řadě odhalovali přestupky a
v rozsahu stanoveným zákonem o obecní policii je řešili.
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
28. 1. – Žáci v ZŠ Gorkého se učili chování ke psům
V rámci preventivní činnosti havířovské Městské policie se v pondělí 28. ledna
uskutečnila na Základní škole Gorkého beseda s názvem Pes není hračka. Jejím
hlavním cílem bylo zajistit zvýšení bezpečnosti dětí při kontaktu se psy.
Besedy ve školní tělocvičně se zúčastnilo dvaačtyřicet žáků pátých ročníků a
několik pedagogů. Hlavními aktéry zdařilé akce byli psovod městské policie
Roman Vala se svým psem Gertem a strážnice - preventistky Monika Juráková a
Edita Koňaříková.
V průběhu vyučovací hodiny seznámili školáky, jak se mají chovat ve styku se
psy a vysvětlili jim základní povinnosti při péči o ně. Náplní besedy byly také
praktické rady týkající se sebeobrany a dalšího postupu v případě útoku zvířete
na člověka a ukázky základů výcviku psí poslušnosti.

Tělocvična

Roman Vala se svým psem Gertem

29. 1. – Moderní technika na Základní škole Gen. Svobody pomáhá výuce
V prvním ročníku ZŠ Gen. Svobody zavedli od ledna letošního roku nestandardní
formu výuky. Jedna ze tříd je vybavena hitem současné doby interaktivní tabulí.
Moderní didaktickou techniku využívají ve vyučovacím procesu všechny tři první
třídy. Je k tomu přizpůsoben i rozvrh hodin. „Přestože na hodnocení je krátká
doba, získané poznatky ukazují, že výuka se stává mnohem zajímavější a
přitažlivější. Každé dítě má možnost být aktivním účastníkem vyučovací hodiny.
Forma získávání znalostí u prvňáčků se stává zábavnější a hravější. Dětem se to
moc líbí,“ uvedla své dosavadní zkušenosti učitelka I. B třídy Mgr. Dagmar
Smékalová.
Práce s interaktivními tabulemi je motivační pro žáky i pedagogy. Přináší nový
progresivní způsob do vzdělávacího procesu. Příprava na hodinu se výrazně liší
od běžné klasické.
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Učitelka Dagmar Smékalová

První třída

29. 1. – Městské informační centrum má bohatou nabídku
Městské informační centrum v Havířově (MIC) poskytuje veřejnosti v
celotýdenním provozu širokou škálu nejrůznějších informací, propagačních
materiálů, prodává suvenýry, vstupenky a další reklamní předměty.
Prostřednictvím svých internetových stránek umožňuje nahlédnout do
aktuálního
dění
ve
městě
a
jeho
okolí.
V nabídce bezplatných služeb jsou například informace o havířovských
kulturních a sportovních akcích, autobusových a vlakových spojích, ubytovacích a
stravovacích možnostech, službách, obchodech a firmách. Centrum má v prodeji
mapy, pohlednice, suvenýry, drobné upomínkové předměty, blahopřání UNICEF,
grafiky s motivem města, vstupenky on-line předprodejů, jízdenky na MHD
Ostrava a autobusy s místenkou systému AMSBUS.
Na internetových stránkách www.havirov-info.cz lze získat adresy včetně
telefonního čísla městských kulturních a sportovních organizací, dále ubytovacích
a stravovacích zařízení.

Městské informační centrum

ÚNOR
2. 2. – Babský bál slavil osmdesátiny
Ve zcela zaplněných prostorách Domu PZKO v Havířově-Bludovicích byl
populární Babský bál, tentokrát jubilejní. První ples se konal v roce 1928
v Dolních Datyních v hostinci Adrzeja Kołorza.
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Stejně jako před osmdesáti lety, také letošní ples v sobotu 2. února se řídil
přísnými pravidly svých zakladatelů. „Dámy zvou přítomné pány celý večer
k tanci. Pánskou volenku může vyhlásit kapelník, a to pouze jedenkrát. Pod
stropem tanečního sálu je zavěšený zvon, který padá na tančící páry. Partnerka
pod zvonem musí políbit svého partnera, přitom hubička nesmí trvat víc než dvě
minuty a je povolena pouze od pasu nahoru. Vyvrcholením bálu je volba
nejsympatičtějšího a nejšarmantnějšího muže, Lva salonu. Tento prestižní titul
uděluje komise složená výhradně z dam,“ přiblížil některé nepsané zákony jeden
z dlouholetých organizátorů Alfred Kołorz.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Mr. Baby, folklorní kapela Olza a
nechyběla ani diskotéka Bogdana Bartnického

Zahájení

Pod zvonem

4. 2. – Zápis do havířovských základních škol
Ve dnech 4. a 5. února se uskutečnil zápis do osmnácti základních škol. Celkem
by do prvních tříd 1. září mělo nastoupit 710 dětí.

Zápis na Základní škole Na Nábřeží

Dítě zapsáno

6. 2. – 22. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Vyjádření k oznámení záměru Parkovací objekt Elan Havířov – Město
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
• Rekonstrukce
městské
komunikace
ulice
Anglická,
projektová
dokumentace – vyhlášení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu.
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•

Rekonstrukce městské komunikace ulice Selská, Havířov – Bludovice –
projektová dokumentace
• Chodníky: Hlavní třída – výsadba stromové aleje – zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku
• Chodníky: Hlavní třída – zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku
• Rámcová informativní zpráva o realizaci komplexního programu rozvoje
sociálních služeb ve městě Havířově – návrh postupu dalšího řešení
plánování rozvoje sociálních služeb
• Dotace z fondů EU – Havířov - městské koupaliště, odvedení splaškových
vod
• Schválení podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj ČR o dotaci
v rámci programu Regenerace panelových sídlišť na investiční akci
Šumbark II – 7. etapa
• Organizační změny Magistrátu města Havířova
• Žádost občanského sdružení Lungta – vyvěšení tibetské vlajky
• Komplexní oprava bloku obytných domů Hlavní třída 72/230,74/229, ulice
Fibichova 21/227, 23/228 v Havířově - Městě – hodnotící kritéria pro
podlimitní veřejnou zakázku.
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
7. 2. – Město Havířov ocenilo své nejlepší strážníky
Vedení havířovské radnice a Městské policie Havířov ve čtvrtek 7. února
vyhodnotilo práci strážníků v roce 2007. Slavnostní setkání téměř všech
pracovníků městské policie se konalo v radniční jídelně.
Ředitel městské policie Ing. Bohuslav Muras zhodnotil celoroční výsledky a
informoval strážníky o vyhlídkách jejich práce v letošním roce. Za úspěšné
zákroky nebo dlouholetou službu bylo oceněno 40 strážníků, dvě strážnice a letos
poprvé také služební pes Gert. Desetiletému belgickému ovčáku z Hückelovy vily
se dostalo uznání za dlouholetý služební výkon, úspěšnou reprezentaci a
preventivní činnost v projektu Pes není hračka.
Přehled oceněných strážníků:
Jan Beneš, Kazimír Bernacik, Lubomír Cabák, Jozef Danihel, Jiří Hamrozi, Erik
Jopek, Jozef Mydlár, Jaroslav Šimon, Milan Vojnar, Pavel Zuziak, Hana
Durdilová, Bc. Vladimír Hanzl, Ing. Bohuslav Muras, David Bajer, Jaroslav
Burkovič, Milan Gryc, Veronika Maslowská, Miroslav Procházka, Petr Walaszek,
Ján Petruška, René Wojcik, Karel Ďurkáč, Roman Vala, Vojtěch Trpálek, Ondřej
Anlauf, Zdeněk Padyšák, Dalibor Haramia, Tomáš Bayer, Lumír Braš, Petr
Walaszek, Martin Danihel, Václav Kotrys, Dušan Glezgo, Miroslav Procházka,
Roman Fortelný, David Rajnoch, Marcel Funiok, Bc. Vratislav Lepič, Marian
Gališin, Alfons Harazim, JUDr. Miroslav Pytlík, Marcel Vizvári.
7. 2. – Mládež s postižením diskotéka okouzlila
Historicky první vozíčkářskou diskotéku pro mládež s postižením pořádal
havířovský HELP klub ve spolupráci s Pedagogickým lyceem při Střední škole
v Prostřední Suché.
Hlavními aktéři byli vozíčkáři a studenti, tentokrát ve funkci asistentů. Celý
program se nesl v rytmu diskotance, byl plný veselí, dobré nálady a pohody.
Nechyběla ani tombola s pestrou paletou drobných dárků. „Je to naše první
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taneční akce od založení klubu před šestnácti lety. Všichni se na ni již dlouho
těšili. Při organizování nám hodně pomohli studenti Pedagogického lycea. Je to
krásný příklad integrace zdravých s lidmi s postižením. Prostě platí heslo:
Pomáhat potřebným je normální,“ uvedla vedoucí Help klubu Mgr. Jiřina Nevrlá.
Help klub je sdružení rodičů a přátel dětí s postižením v okrese Karviná. Věnuje
se mezi jiným poradenství a využívání volného času pro hendikepované.
„Jsem tu se svou dvacetiletou dcerou Janou. Dělá mi radost, že se dobře baví a je
tu veselo. Věřím, že tato akce není poslední a obdobné se budou opakovat.
Organizátorům patří velký dík,“ řekla Eva Martinková.

Na diskotéce panovala dobrá nálada

Asistenti pomáhali

9. 2. – Dolní Datyně: Masopustní průvod
Po úspěšné loňské premiéře mohli letos obyvatelé havířovské městské části Dolní
Datyně opět spatřit tradiční masopustní průvod. Postupně obcházel domácnosti,
aby připomněl tradici fašankových průvodů masek. Hlavními aktéry veselého
dovádění byly členky Datyňského amatérského divadla při Českém svazu žen a
místní nadšenci.
„Mám radost, že jsme se opět sešli a to celkem ve slušném počtu. Ani tentokrát
nechyběly děti. Naším putováním po cestičkách obce chceme lidem připomenout
hezké pradávné lidové zvyklosti, jakým masopustní průvod bezesporu je.
Ve shonu dnešního uspěchaného života je dobré aspoň na chvíli zapomenout na
každodenní starosti. Myslíme si, že se náš záměr vydařil,“ uvedla za organizátory
divadelnice Miroslava Olšáková.

Hlavní aktéři

Koledníci
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11. 2. – Hokej
Základní kolo 1. hokejové ligy
Sezona 2007/2008
Kolo
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Den
sobota
středa
sobota
středa
sobota
středa
sobota
středa
sobota
středa
sobota

Datum
5.1.2008
9.1.2008
12.1.2008
16.1.2008
19.1.2008
23.1.2008
26.1.2008
30.1.2008
2.2.2008
6.2.2008
9.2.2008

Domácí
HC Kometa Brno
HC Havířov Panthers
HC Olomouc
HC Havířov Panthers
HC Dukla Jihlava
HC Havířov Panthers
HC SAREZA Ostrava
HC Havířov Panthers
HC Šumperk
HC Havířov Panthers
HC MS Třebíč

Hosté
HC Havířov Panthers
HC Šumperk
HC Havířov Panthers
HC MS Třebíč
HC Havířov Panthers
HC Jestřábi Prostějov
HC Havířov Panthers
HC Kometa Brno
HC Havířov Panthers
HC Olomouc
HC Havířov Panthers

Výsledek
3:6
1:2 sn
5:0
2:1
6:3
1:4
2:4
4:3
3:4
0:1
2:1

12. 2. – Děti z dětských domovů vystavují ve Spirále
V Galerii Spirála na Dělnické ulici v Havířově byla v úterý 12. února zahájena
výstava výtvarných prací mladých talentů z dětských domovů nazvaná Za zdí je
živo.
K vidění je dvaadvacet obrazů dětí z různých koutů republiky. Vznikly v rámci
projektu havířovského občanského sdružení Duha Zámeček. Autoři obrazů jsou
z dětských domovů Radkov-Dubová, Fulnek, Velké Heraltice, Čeladná, Hora
svaté Kateřiny a Býchory.
„Těší mne, že díla zaujala. Projekt začal loni na podzim společným soustředěním
v Dětském domově se školou v Býchorech u Kolína. Kromě výtvarníků dává
příležitost rovněž malým hudebníkům, kuchařům, tanečníkům a novinářům,“
uvedla za organizátory předsedkyně sdružení Duha Zámeček Mgr. Ivana
Sobolová.

Autorky obrazů

Na vernisáži
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17. 2. – Atleti Slavie získali na MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
dvě první místa
Praha – Stromovka. Vynikajícího úspěchu dosáhli na Mistrovství České
republiky dorostenců a juniorů v hale atleti AO Slavia, Pavel Maslák a Petr
Kaminski. Oba získali mistrovské tituly.
O přepis dorosteneckých tabulek se postaral vítěz v běhu na 400 m Pavel Maslák
časem 48,82 s. 25 let staré maximum Petra Mareše vylepšil o 26 setin a stal se
prvním dorostencem, který na HMČR běžel pod 49 vteřin.
Vítězem v běhu na 3 000 metrů se stal Petr Kaminski časem 9:13,20 min.
17. 2. – Rychlocesta se začne nejdříve stavět asi u Havířova
Představitelé havířovského magistrátu věří, že ze dvou rychlostních silnic
majících v budoucnu protnout Karvinsko, se začne nejdříve stavět ten mezi
Havířovem a Třanovicemi.
Rychlostní silnice se připravují dvě. Jedna jako R67 má být hlavní spojnicí mezi
dálnicí D1 a rychlostní silnicí R48 spojující Frýdek-Místek s hraničním
přechodem v Chotěbuzi. Silnice R68 povede z Vrbice u Bohumína přes Rychvald,
Petřvald, Havířov, Horní Suchou a Těrlicko do Třanovic.
Druhou spojkou bude 1/67, jejíž trasa povede z Bohumína přes Dolní Lutyni,
Dětmarovice, Karvinou na Český Těšín. Ve srovnání s R67 má tato silnice menší
prioritu.
„Vedení silnice I/11 centrem města pro nás znamená vysokou intenzitu dopravy,
neprůjezdnost křižovatek, znečištění ovzduší, zvýšenou hlučnost a nehodovost.
Z čísel lze například uvést, že na této silnici bylo na území města za loňský rok
246 nehod, 13 střetů s chodci na přechodech a z toho 2 smrtelné. Naše jednání by
mělo iniciovat urychlení přípravy a deklarovat zájem obcí, měst a kraje na
realizaci R67,“ vysvětlil náměstek primátora Ing. Eduard Heczko.
18. 2. – Děti v Asterixu

Výtvarný kroužek

Příprava cukroví

19. 2. – Personální audit přinese změnu organizační struktury magistrátu
V červnu 2007 bylo radou města schváleno zadání personálního auditu na
havířovském magistrátu s úkolem navrhnout nejvýhodnější organizační
strukturu a určení případné rezervy počtu zaměstnanců nebo ve vykonávaných
činnostech. Dále doporučit optimální zastupitelnost úředníků.
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Hodnocení magistrátu bylo nad očekávání příznivé. Rozsah krytých rezerv byl
velmi malý, naopak našly se i agendy, které jsou poddimenzovány. Například se
navrhuje posílit pozice projektových manažerů pro získávaní dotací z fondů
Evropské unie.
Ke konci roku 2007 byl počet zaměstnanců 320, s účinnosti od 1. května se jejich
počet sníží o pět, na 315. Snížení se bude týkat odboru právních služeb, správy
majetku, organizačního odboru a ekonomického odboru.
Další část změn , která by měla vést ke zkvalitnění činnosti úřadu, je patrná na
první pohled. Rada města schválila prosklení dveří jednotlivých kanceláří
zaměstnanců, přemístění informačního boxu v rámci vstupní haly a zřízení
klimatizace ve vestibulu budovy C.
21. 2. – Zatmění Měsíce
Ve čtvrtek 21. února v časných ranních hodinách Měsíc vstoupil do zemského
stínu a nastalo jeho úplné zatmění. Nad Havířovem bylo oblačno. Další úplné
zatmění bude 15. června 2011.

20. 2. - 18:40 hodin

21. 2. - 0:30 hodin

21. 2. – Hokej: Play-off
kolo

datum

domácí

hosté

výslede
k

celkově

1
2
3
4
5

14.2. 2008
15.2. 2008
18.2. 2008
19.2. 2008
21.2. 2008

HC Havířov Panthers
HC Havířov Panthers
HC REBEL Havlíčkův Brod
HC REBEL Havlíčkův Brod
HC Havířov Panthers

HC REBEL Havlíčkův Brod
HC REBEL Havlíčkův Brod
HC Havířov Panthers
HC Havířov Panthers
HC REBEL Havlíčkův Brod

2:3p
1:2
1:2
5:2

0:1
0:2
2:1
3:1

-

-

Po posledním prohraném utkání s HC REBEL Havlíčkův Brod další zápas se již
nehrál.
23. 2. – XIX. ročník mezinárodní halové soutěže mladých hasičů
V Městské sportovní hale se v sobotu konal 19. ročník halové pohárové soutěže
mladých hasičů a současně 17. ročník neoficiálního Mistrovství Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska.
Soutěž je určena nejmladším hasičům ve věku od 6 do 15 let. Do Havířova jich
přijelo bezmála osm stovek. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. Na start
se postavilo 33 mladších družstev a 45 starších.
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V kategorii mladších žáků se stali vítězi hasiči z Dolní Bečvy následováni SDH
Jarcová a SDH Veselá.
V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo z Veselé, druzí byli hasiči z Měníka a
třetí z Karviné-Hranic. Nejlepším závodníkům ceny předal vedle starosty
pořadatelského sboru také primátor Havířova František Chobot.
„Letošní ročník byl mimořádně svižný. Neobjevily se žádné technické ani
organizační problémy. Bylo to dáno vysokou disciplinovaností všech soutěžních
týmů. Za to jim patří velký dík,“ řekl po skončení soutěže velitel pořádající
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město Emanuel Došlík.

Soutěž nejmladších

SDH Havířov

27. 2. – 23. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Provozování Domova seniorů v obci Horní Suchá
• Zásady statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům
• Zásady statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv
k obecním bytům v domě na ul. Tesařské 1/321 v Havířově-Městě novelizace
• Převod zřizovatelských funkcí Domova Havířov, příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje Havířov-Šumbark na statutární město Havířov
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2007
• Dotace z fondů EU – Sportovní hala ul. Žákovská – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
• Dotace z fondů EU a vypracování integrovaného plánu rozvoje města –
Regenerace panelového sídliště Šumbark II Za Teslou – rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky
• Projektové práce na energeticky úsporná opatření – vyhlášení otevřeného
řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby.
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
27. 2. – Majáček je oázou pro maminky s dětmi
Před dvěma lety, 1. března 2006, bylo v budově Apoštolské církve na Selské ulici
založeno Mateřské centrum Majáček.
U jeho zrodu stály maminky Soňa Malinová, Iva Hlavačková, Denisa Hřebíčková
a Gabriela Petrželková.
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„Chceme ženám matkám nabídnout pěkné, útulné prostředí, kde se budou cítit
dobře, kde si jejich děti pohrají, maminky navážou kontakty a možná se budou
postupně podílet na aktivitách centra,“ uvedla tehdy při slavnostním zahájení
vedoucí centra Soňa Malinová. Z počátku byl Majáček otevřen jednou týdně. Pro
velký zájem se postupně počet dní rozšířil na dnešní tři, úterý, středu a čtvrtek.
Celkový počet žen, které centrum navštěvují, je přibližně padesát. K jeho
vybavení náleží hrací plocha a také malá kuchyňka, kde se dá uvařit čaj, káva a
připravit svačinka.
V současné době se o chod starají vedle zakladatelek ještě Gabriela Mrózková,
Silvie Mrózková a Monika Morcinková
„Je tu přátelská atmosféra, hezké, čisté prostředí a množství hraček. Výborné
jsou také aktivity pořádané nejen pro děti, ale také pro nás, maminky,“ uvedla
svůj názor Alexandra Kočanová, která do centra chodí se svou dvouletou Aničkou.

Děti v Majáčku

Ani maminky se nenudí

28. 2. – Charitativní koncert sklidil obrovský úspěch
Ve zcela zaplněném velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče se ve čtvrtek
28. února představilo na charitativním koncertu Pošli to dál dvanáct
havířovských neziskových organizací.
„Je mezi námi obdivuhodně mnoho těch, kteří nezištně a obětavě pomáhají lidem,
jež pomoc potřebují. Lidem kolem nás i na druhém konci světa. Znáte je? Přijďte
se s nimi seznámit a zamyslet se nad tím, že dávat může být víc než dostávat.
Zkrátka pošlete to dál….,“ bylo mottem organizátorů dvou charitativních
koncertů, dopoledne pro havířovské školy a odpoledne pro širokou veřejnost.
Kulturní program byl v režii Základní umělecké školy Leoše Janáčka
Ve foyer se prezentovaly na velkoplošných panelech neziskové organizace:
Komunitní centrum Armády spásy, Gymnázium v ulici Komenského, Střední
škola Havířov-Prostřední Suchá, Základní škola v Mánesově ulici, Sdružení
rodičů a přátel dětí s postižením Help klub, Para consulting, Nadační fond
Nehemia, Slezská diakonie, Občanské sdružení Duha Zámeček, Klub žen farního
sboru Slezské církve evangelické, Občanské sdružení Poznání a Církevní
středisko mládeže Don Bosco.
Koncertu byl přítomen také primátor města Havířova František Chobot a
náměstek primátora JUDr. Bronislav Bujok.
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Mažoretky Kala

Primátor František Chobot děkuje

BŘEZEN
1. 3. – Ženy v Havířově a jeho okolí těžko nacházejí práci
Vysoká míra nezaměstnanosti žen v regionu Havířova je dlouhodobým
problémem. Pracovních příležitostí je málo a ani nelze v krátké době počítat
s nějakým výraznějším zlepšením. Stav k 1. březnu.
Celkový počet uchazečů o práci v Havířově, Horní Suché, Horních Bludovicích a
Těrlicku byl v únoru 6 923 z toho žen 3 760. Míra nezaměstnanosti dosáhla výši
13,63 % z toho žen 16,06 %. Přitom poptávka po zaměstnání převyšuje nabídku.
Největší problém je u lidí s nízkou kvalifikací. Ani ženy s maturitou to ale nemají
jednoduché.
Mladší lidé bez rozdílu pohlaví odjíždějí mnohdy za prací do Prahy a nejsou
ojedinělé případy, kdy nakonec zakotví v cizině. Určitým pozitivem je, že Havířov
zatím netrpí nedostatkem mateřských škol. Pokud by žena našla práci, má
většinou možnost kam děti umístit.
1. 3. – Amatérské divadlo Sputnik má deset let
Divadelním kabaretem oslavilo v sobotu 1. března ve zcela vyprodaném
loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče havířovské amatérské divadlo
Sputnik své desáté narozeniny.
V průběhu slavnostního večera si mohli diváci vychutnat pásmo humorných
epizodek plných vtipů a zajímavých nápadů. Místní ochotníci předvedli publiku
také pantomimu, tanec, recitaci a loutkohru. Ústředním tématem byl vztah mezi
ženou a mužem. Na závěr pod taktovkou Daniely Navrátilové zazpíval žákovský
pěvecký sbor spolu s herci píseň Happy end.
Divadlo Sputnik, někdy také s přídavkem Adrenalinové, vzniklo v lednu 1998.
Základní kameny položili Martin Šmíd, Radim Heczko, Radek Jarzabski, Eva
Mohylová a Daniela Navrátilová. Téhož roku se připojili Jan Kroul, Tomáš
Kulhánek a Stanislav Ferko. Působí při Městském kulturním středisku.
„Bylo to fantastické, skvělé. Výborně jsem se pobavil. Sputniku fandím od jeho
vzniku. Přeji jim dalších úspěšných deset let,“ uvedl po skončení představení
moderátor radia Orion Jirka Jekl.
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Jubilejní představení

5. 3. – 24. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Vysoká škola sociálně-správní – vyhlášení veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci bývalé ZŠ V. Nezvala pro potřeby
Vysoké školy sociálně-správní s předpokládaným nákladem do 1 mil. Kč
s tím, že s vítězným uchazečem může být uzavřena smlouva o dílo nejdříve
dne 15.4. 2008
• Zpráva o postupu při kácení stromů – Chodníky Hlavní třída Havířov
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
6. 3. – Nejlepší sportovci roku 2007
Ve Společenském domě byli 6. března slavnostně vyhlášeni nejlepší havířovští
sportovci za rok 2007. Oceněno bylo celkem 39 jednotlivců v kategoriích žáci,
dorost, junioři a dospělí. Dále vyznamenání obdrželo 17 družstev.
1. Žáci a dorost
David Mirga (SK vzpírání Baník Havířov), Martin Wildt (Slavia Havířov – oddíl
kulturistiky), Pavel Maslák (Slavia Havířov – oddíl atletiky), Petr Kaminski (TJ
Start – oddíl atletiky), Ingrid Okenicová (Slavia Havířov – oddíl atletiky), Blanka
Žáková (Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov), Tamara Tomanová (SK
stolního tenisu Baník Havířov), Lukáš Zahálka (TJ Baník Havířov – oddíl
karate), Lukáš Chládek (Klub vodního lyžování), Ondřej Janků (SK Victoria box),
Dominik Herman (TJ Sport Moravia), Petra Glaserová (TJ Sport Moravia), Matěj
Jendrišák (Florbalový klub Torpedo Havířov), Filip Heczko (Florbalový klub
Torpedo Havířov), Jiří Krečmer (Florbalový klub Torpedo Havířov), Patrik
Gančařík (SK vzpírání Baník Havířov), Jan Křivohlávek (HC Havířov Panthers),
Marcel Operchalski (SK Minikáry Havířov).
2. Junioři
Patrik Krywult (SK vzpírání Baník Havířov), Natálie Vrbová (Klub sportovního
potápění Rejnok), Boris Štuller (Slavia Havířov – oddíl kulturistiky), Petra
Kocurová (Klub vodního lyžování), Adam Horváth (TJ Baník – oddíl karate),
Adam Sedláček (TJ Baník – oddíl karate), Karolína Bobková (TJ Baník – oddíl
karate), Jakub Crha (SK stolního tenisu Baník Havířov), Václav Masaryk,
Žaneta Vašková (TK Flodur Havířov-taneční pár), Radka Dudková (Sportovní
klub moderní gymnastiky Havířov).
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3. Dospělí
Radka Mikulová (Slavia Havířov – oddíl kulturistiky), Josef Bělica (TJ Baník –
oddíl karate), Richard Pail (TJ Baník – oddíl karate), Petra Hostinská (Klub
sportovního potápění Rejnok), Monika Pechočová (SK vzpírání Baník Havířov),
Jan Polášek (Slavia Havířov – oddíl atletiky), Jaroslav Goj (Klub sálového fotbalu
SC Premium Havířov), Aleš Hekera (Klub sálového fotbalu SC Premium
Havířov), Markéta Maňásková (JUDO CLUB Havířov), Lukáš Trefil (TJ Slovan
Havířov – oddíl softtenisu).
4. Družstva - dorost
Mladší dorostenky (TJ Start – oddíl basketbalu), starší žáci (Slavia Havířov –
oddíl korfbalu), starší žáci (SK stolního tenisu Baník Havířov), mladší žáci (SK
stolního tenisu Baník Havířov), starší žáci (SK vzpírání Baník Havířov), starší
žáci (Florbalový klub Torpedo Havířov), starší žákyně (Slavia Havířov – oddíl
aerobiku)
5. Družstva - junioři
Junioři a dorostenci (Slavia Havířov – oddíl kulturistiky, fitness a body fitness),
junioři (SK stolního tenisu Baník Havířov), juniorské družstvo kickboxu Moravia
team (TJ Sport Moravia), junioři (SK vzpírání Baník Havířov), juniorky (SK
moderní gymnastika Havířov), juniorky (Slavia Havířov – oddíl aerobiku)
6. Dospělí
Team mužů B (TJ Baník – oddíl karate), muži (SK vzpírání Baník Havířov), muži
(Florbalový klub Torpedo Havířov), muži (Klub sálového fotbalu SC Premium
Havířov).
7. Tělesně postižení
Gašpar Csonka (SK vzpírání Baník Havířov), Ivan Karabec (SK stolního tenisu
Baník Havířov)
8. Trenéři
Ivo Polášek (Slavia Havířov – oddíl atletiky), Roman Pich (Klub sálového fotbalu
SC Premium Havířov).
9. Zasloužilí pracovníci tělovýchovy a sportu
Adolf Cienciala (SK vzpírání Baník Havířov), Ladislav Všolák (Slavia Havířov –
oddíl atletiky), Ferdinand Polák – in memoriam (Městský fotbalový klub).
10. Absolutní vítězové
Petr Kaminski (Slavia Havířov, atletika), Patrik Krywult (SK vzpírání Baník
Havířov), Jaroslav Goj (Klub sálového fotbalu SC Premium Havířov), Aleš
Hekera (Klub sálového fotbalu SC Premium Havířov), Muži florbalového klubu
Torpedo Havířov.
11. Zvláštní ocenění
Kamila Charvátová (Umělecká vedoucí mažoretek KALA – Městské kulturní
středisko)
6. 3. – Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou
V Městské knihovně na Šrámkově ulici se 6. března konala beseda s brněnskou
spisovatelkou Věrou Řeháčkovou. Zúčastnili se jí žáci sedmých tříd Základní
školy Karoliny Světlé.
Známá literátka poutavým způsobem vyprávěla o své tvorbě a odpověděla na
četné dotazy. Například, že nejoblíbenější četbou se pro ni stala díla od Heleny
Šmahelové, za svou nejúspěšnější knihu považuje Trilogii Jana a Dana, vlastní
tvorbu již nečte, náměty sbírá ze skutečného života. Školáci se dále zajímali, jak
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dlouho trvá napsání knihy. „První den musím mít hotových devět až deset
stránek rukopisu, abych stihla celé dílo dokončit do tří týdnů. Pak je nutno
zkontrolovat pravopis, přepsat na počítači a odnést nakladateli,“ odpověděla na
dotaz autorka. Beseda byla zakončena autogramiádou.

Beseda

Autogramiáda

6. 3. – Vladimír Remek vzpomínal na let v kosmu
Ve čtvrtek 6. března ve výstavní síni Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče
byla za velkého diváckého zájmu slavnostně zahájena výstava Jaroslava Navary
a Daniela Lazeckého - Vladimír Remek, první československý kosmonaut.
Prezentace se konala v rámci 30. výročí letu kosmických lodí Sojuz 28 – Saljut 6 a
Sojuz 26 s první mezinárodní posádkou. Na závěr vernisáže se konala
autogramiáda Vladimíra Remka.

Zahájení vernisáže

Autogramiáda

9. 3. – Výstava Bienále
V Galerii Kulturního domu Radost byla slavnostně otevřena výstava XIV. bienále
fotografického plakátu. Svá soutěžní díla představují polští a čeští autoři.
Bohatou prezentaci uvedli fotografové Josef Talaš a za polskou stranu Artur
Kras. „Tato expozice originálních autorských prací je výsledkem mezinárodní
soutěže, kterou pro profesionální i amatérské fotografy vyhlašuje již od roku 1981
Polský svaz fotografů, konkrétně Plockie towarzystwo fotograficzne. Výstava je
svým pojetím, náměty, obsahem i technikou prací ojedinělá. Havířovská
veřejnost dosud neměla příležitost ke zhlédnutí obdobného projektu. Máme za to,
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že přispěje k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě.“ řekl úvodem
hlavní organizátor výstavy Josef Talaš.
Stěny galerie září různobarevností, přehlídka vyniká širokým tematickým
záběrem a v neposlední řadě dává divákovi možnost zamyslet se nad každým
plakátem. Mnohé napoví samotné názvy jako Tolerance, Antisemitismus,
Sebevrah, Futuristická noc šamanů, Globální oteplování, Přehled norských filmů,
Velké srdce, Křivá věž, Daruj krev, Závislost nebo Linka důvěry pro ženy. Je
skutečně z čeho vybírat.

Josef Talaš

10. 3. – Rekonstrukce Hlavní třídy
V pondělí 10. března byla zahájena rekonstrukce Hlavní třídy. Práce začaly
kácením prvních osmdesáti stromů z celkového počtu sto osmdesáti.
Mechanizovaná četa postupovala od Kulturního domu Petra Bezruče ve směru
k železničnímu nádraží. V další etapě podle upřesněného harmonogramu přijde
na řadu zbytek aleje. Důvodem k odstranění téměř padesát let starých lip je
jejich špatný zdravotní stav. Hlavní třída ale nezůstane dlouho bez stromů.
V časovém rozmezí několika měsíců začne výsadba 119 pyramidálních habrů.
Výběr tohoto druhu byl učiněn s ohledem na tvar koruny a relativní odolnost vůči
negativním vlivům městského prostředí jako zhutnění půdy, působení soli a
znečištění ovzduší. Rovněž lépe snášejí ořez. Opad plodů a květů je menší než u
lip a tím se stává údržba chodníků jednodušší.
Projekt s předpokládanými náklady ve výši 63 milionů korun dále počítá
s opravou chodníků, vybudováním cyklostezek a rovněž výměnou veřejného
osvětlení. Plná obnova hlavní městské tepny by měla být dokončena do dvou až
čtyř let.
Názor lidí na kácení lip se lišil. Ukázala to anketa Havířovského deníku.
Zejména pamětníci si myslí, že se stromy daly zachránit. Většina ale měla
mínění, že k odstranění lip by dřív nebo později stejně muselo dojít. Shoda byla
v tom, že s novou výsadbou je třeba začít co nejdřív. Určitou diskusi vyvolává,
proč právě habry, které nepatří k nejznámějším druhům.
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Hlavní třída květen 2007

Hlavní třída 10. března 2008

11. 3. – Ve Spirále vystavuje Václav Vrba
V Galerii Spirála byla v úterý 11. března slavnostně otevřena výstava olejomaleb
ostravského výtvarníka Václava Vrby. Jejím tématem jsou lidé, přičemž
dominuje žena a rodina.
K zhlédnutí je třicet maleb překypujících barevností, poetickým nádechem a
v neposlední řadě svou originalitou. Již samotné názvy jako Matka a dítě, Má
úroda, Osamělé ženy, Oschlé růže, Nuda, Sladkost kyselostí, Žlutý klobouk, Dvě
kočky, Ptačí rodina, Nezaměstnaný mim, Sto padesátá repríza a další neméně
zajímavé, vypovídají o celkovém pojetí expozice.

Václav Vrba (vlevo) a pastor Vladislav Volný

12. 3. – 25. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008
neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům
• Rozúčtování nákladů na teplo v bytech v majetku města Havířova
• Okružní křižovatka silnic I/11, II/475 a místních komunikací U Nádraží,
Železničářů, U Koupaliště v Havířově – informativní zpráva
• Vnitřní vybavení KD Radost – svěření Městskému kulturnímu středisku
Havířov
• Svěření movitých věcí Městské knihovně Havířov
• Komunikace Havířov – Obytná zóna ulice Česká a zpevněné
plochy Karin – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
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•

Světelná křižovatka ulic Orlovská x Požárnická x U Skleníků – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
12. 3. – Duha: Pohled z Prostřední Suché

V pozadí evangelický kostel

Pohled od čerpací stanice

13. 3. – Hodiny prevence mezi školáky vyvolaly nadšení
Prevence před hrozbami, které děti mohou kdykoliv potkat na veřejných
prostranstvích, byla náplní netradiční výuky žáků prvních až pátých ročníků
v Základní škole Moravská.
Hlavními aktéry byli členové skupiny Trapalpanč, David Piáček, policisté
Jaroslav Kus a Petr Gřešek z Obvodního oddělení policie ČR Havířov Šumbark.
„Záměrem našeho malého projektu je zábavnou formou upozornit žáky nižších
ročníků základních škol na různá nebezpečí mimo domov a jak se mají chovat
v takových situacích. Například, co dělat, když dítě osloví neznámý člověk a
nabízí bonbónky, usne v autobusu a ztratí orientaci o místě nebo je svědkem
dopravní nehody a podobně,“ přiblížil stručně podstatu a význam neformální
školní hodiny Jaroslav Kus.

Poučné a veselé představení

Alkohol za volantem

13. 3. – Florbal: Play-off
Tatran Střešovice - Torpedo Pegres Havířov 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Tatran Střešovice - Torpedo Pegres Havířov 12:4 (4:0, 3:4, 5:0)
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Díky jedné výhře na půdě Tatranu Střešovice si zajistili hráči Torpeda Pegres dvě
domácí utkání na své palubovce. Po úvodní výhře osmého Pegresu nad prvním
Tatranem 2:4, v druhém utkání Havířovští selhali v obraně a prohráli 12:4.

Torpedo v černém

15. 3. – Velikonoční jarmark
V sobotu 15. března uspořádalo město ve Společenském domě na Dlouhé třídě
první velikonoční jarmark v historii Havířova. Konal se v duchu starých lidových
zvyklostí, s bohatým doprovodným programem.
Výtvarníci a prodejci z Havířova a z okolí nabízeli k prodeji tradiční velikonoční
výrobky jako kraslice, různé ozdoby, sladkosti, košíkářské, keramické, textilní,
tkalcovské, cukrárenské nebo rukodělné produkty.
Velkému diváckému zájmu se těšily ukázky lidové tvořivosti, kupříkladu předení
na kolovrátku, pletení karabáčů, dřevořezba, paličkování, drátkování a další
zajímavosti.
O zábavu se postarali: pěvecký sbor Rozmarýnek ze Základní školy Žákovské,
herci ostravského Divadla bez střechy, folklorní soubor Lipka z Jablunkova, dívčí
kvarteto zobcových fléten ze Základní umělecké školy Bohuslava Martinů,
folklorní soubor Vonička, Havířovské babky, Gryff – ukázky historického šermu a
kejklířů, taneční folklorní soubor Błędowianie a kapela Iršava.
V průběhu dne se na jarmarku postupně vystřídalo kolem dva a půl tisíce
návštěvníků.
Krásná výzdoba sálu, přítomnost všeho, co k Velikonocům patří, a vynikající
kulturní program vytvořily velmi přátelskou a sváteční atmosféru . „Jarmark se
vydařil. Již samotné prostředí mobilizuje. Připomíná mi to velikonoční tradice
Valašska a Slovácka. Těší mne, že dovedl oslovit různé generace,“ byla slova
historika Doc. Radima Prokopa.
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Jarmark se těšil velkému zájmu malých dětí

Členové poroty hodnotí exponáty

19. 3. – Rodiče zapisovali děti k rekreaci u moře
Zájem rodičů o zapsání dítěte k letní ozdravné rekreaci předčil očekávání. Zápis
dětí k pobytům v Chorvatsku se konal od středečního rána v Asterixu. Někteří
rodiče přišli téměř o dvě hodiny dříve, aby měli jistotu.
Letos se budou konat čtyři desetidenní turnusy. První začíná 18. července.
Celkem se jich může zúčastnit 120 dětí ve věku od 7 do 14 let. Z tohoto počtu
bude třicet z rodin, které má pod dohledem oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Město Havířov na tyto ozdravné pobyty přispívá přes 2 milióny korun.
Protože jde o dotovanou rekreaci, má město zájem, aby si jí účastnily děti z rodin,
které by si ji vzhledem ke svým příjmům nemohly dovolit.
20. 3. – První jarní den, astronomický
Nečekaná sněhová nadílka zasáhla z 19. na 20. března Havířov. Následující den
bylo již po sněhu.

Dlouhá třída

Kolem Lučiny

22. 3. – Karneval pro děti s kouzelníkem
Ve Společenském domě se za velkého zájmů konal dětský karneval. Byl ve
znamení dobré zábavy, nápaditých masek a nechyběl ani kouzelník.
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Účinkující

Kouzelník

25. 3. – Jaro
Ráno se obyvatelé města probudili do sněhové přikrývky. Poslední jarní sníh
neměl dlouhého trvání. V průběhu dne postupně roztál a zůstalo pouze bláto.

Dlouhá třída

Dlouhá třída 81

25. 3. – Zemřel radní města Eduard Pawera
Dlouholetý člen Zastupitelstva města Havířova a radní města Doc. RSDr. Eduard
Pawera 25. března náhle zemřel ve věku jednasedmdesáti let. Členem rady byl od
roku 2002 a v posledních letech zastával také funkci předsedy sociální komise.
V roce 2004 byl oceněn městem jako osobnost v sociální oblasti.
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Eduard Pawera

27. 3. – Den učitelů
Ve čtvrtek 27. března bylo ve Společenském domě na slavnostním shromáždění u
příležitosti Dne učitelů oceněno sedmnáct pedagogů, pětadvacet žáků a studentů
a dva kolektivy.
Podvečerní program obohatily: Dechové kvinteto Karla Lukeše, soubor
Bledowianie, Stanleys Dixie Street Band, školní sportovní klub Karolíny Světlé
skladbou Voda živá a MKS Havířov módní přehlídkou. Vyznamenaní učitelé byli
představeni formou krátkých videovizitek.
Ocenění pedagogové: Mgr. Vlasta Hrušová (ZŠ Marušky Kudeříkové), Mgr. Olga
Mertová (ZŠ Moravská), Mgr. Ludmila Poledníková (ZŠ Žákovská), Mgr. Ivana
Petřvaldská (ZŠ Marie Pujmanové), Mgr. Helena Michenková (ZŠ Mládežnická),
Šárka Seidlová (ZŠ Gen. Svobody), Mgr. Táňa Janíčková (ZŠ 1. máje), Mgr. Marie
Mynářová (ZŠ Gorkého), Bc. Hana Benešová (Střední škola řemesel a služeb),
Květuše Pokorná (ZUŠ Bohuslava Martinů), Ing. Miroslava Perhalová (Střední
průmyslová škola stavební), Markéta Janková (ZUŠ Leoše Janáčka), Jindřiška
Maszjarová (MŠ Resslova), Mgr. Emilie Sojková (ZŠ Mládežnická), Mgr.
Miroslava Křižánková (ZŠ Jarošova), Mgr. Zdeňka Havajová (Gymnázium
Komenského) a Mgr. Karla Snopková (ZŠ Karolíny Světlé).
Ocenění žáci a studenti:
Jiří Černý, Vít Ferfecký, Lukáš Folwarczny, Tomáš Holub, Hana Keslerová, Lada
Nedorostová, Marek Winogrodzky, Petr Zahraj, Přemysl Ciompa, Filip
Dobrovský, Tomáš Tomis, Klára Janečková, Martin Brablc, Tereza Vachoušková,
Ondřej Bouchala, Eliška Vrbová (Gymnázium Komenského), Ondřej Babka, Jan
Kapolka, Adéla Firlová (Základní škola Mládežnická), Dorota Nowaková,
Dominika Czechová (Základní škola Selská), Šárka Danačíková (ZŠ Marušky
Kudeříkové), Ondřej Dvořák (ZŠ Žákovská), Jakub Holubec (ZŠ Kpt. Jasioka),
Michaela Kavková (ZŠ K. Světlé).
Oceněné kolektivy:
Dopravní soutěže – starší žáci ZŠ Moravská: David Szabo, Tomáš Szöcs, Michaela
Hanáková, Eliška Kyšková
Mezinárodní projekt Občan – ZŠ Marie Pujmanové: Lenka Szokalová, Nikola
Dindová, Šárka Daňková, Dominika Hloušková, Kamila Kubečková, Eleni
Trichasová.
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28. 3. – Noc s Andersenem
Kouzelnou noc plnou pohádek, soutěží, her, zábavy a dobrodružství prožili
z pátku 28. na sobotu 29. března malí čtenáři v havířovské Městské knihovně.
Celkem čtyřicet tři dětí si vyzkoušelo spaní mezi regály plnými knih.
Do Noci s Andersenem se zapojily tři pobočky. Dětské oddělení v ulici Jana
Wericha s dvaceti nocležníky, půjčovna v ulici Generála Svobody s dvanácti a
Jaroslava Seiferta s jedenácti spáči. Všude byl připraven pestrý a bohatý
program plný zábavy, soutěží, her.
Například do dětského oddělení na Werichové zavítalo Divadlo Havířov s hrou
Jak vodníček uklízel rybníček s loutkoherci Renátou Mikulovou a Livií
Tarasovičovou. Po představení následoval téměř tříhodinový předčítací maratón
z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka a jeho bratra Josefa. Prvním spáčem
se stala patnáct minut před půlnocí předškolačka Zuzanka Citorová.

Děti v knihovně ve Werichově ulici

Před spaním

29. 3. – Mistrovství České republiky seniorů v karate
O víkendu 29. března proběhlo v Litomyšli MČR seniorů v karate.
Výprava Baníku Havířov, i když na mistrovství odjela oslabena o Karolínu
Bobkovou, Mirka Trnku a Jana Gajdoše, dopadla vcelku dobře. Do finále ve svých
váhových kategoriích se postupně probojovali Josef Bělica (+80 kg), Adam Hrnčíř
(-80 kg) a Adam Horváth (-65 kg). Titul mistra ČR nakonec získal Adam Horváth,
na 2. místě skončil Josef Bělica. Bronz získali: Jiří Junek (BRH a -70kg ), Adam
Sládeček ( -70 kg ) a Richard Pail ( -80 kg )

Karatisté při tréninku
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29. 3. – Miniteatro
V sobotu 29. března byl v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče
zahájen 17. ročník festivalu malých zájezdových divadel Miniteatro Jiřího
Tibitanzla. Potrvá do 6. dubna.
Letos se představí sedm divadelních scén z celé republiky s programem:
Indiánská pohádka o mlsném medvídkovi – Divadlo V batohu Frenštát pod
Radhoštěm, Královna barev – Divadýlko z pytlíčku Pardubice, Písmenka na
polštář – Divadlo Tramtárie Olomouc, Jak se vodníci usadili v Čechách aneb
kouzelný proutek a praotec Šplouch – Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod, O
Růžence – Divadlo Kapsa Karlovy Vary, Bohatýrská pohádka – Divadlo Koráb
Brno a Hrajeme si s písničkou – Zemanovo dřevěné divadlo Brno. Festival
připravilo OS Miniteatro Jiřího Tibitanzla a Městské kulturní středisko. Vstupné
35 Kč.

Zahájení

Indiánská pohádka o mlsném medvídkovi

29. 3. – Volejbal: Karbo Benátky – Slavia Havířov 3:0 (17, 22, 19)
Po vítězství 3:2 a 3:0 v Havířově využily Benátky domácí prostředí, bez ztráty
setu zvítězily a tím si po roce zajistily návrat do extraligy mužů. Havířov zůstává
účastníkem 1. ligy.

Hráči Slavia Havířov
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DUBEN
1. 4. – Výstava obrazů: Peking v přípravách na Letní olympijské hry
V Kulturním domě Leoše Janáčka byla v úterý 1. dubna slavnostně zahájena
výstava Peking v přípravách na Letní olympijské hry. Na vernisáži nechyběli ani
aktivisté, kteří bojují za práva Tibeťanů a proti porušování lidských práv v Číně.
Výstavu uvedl předseda Sdružení umělců Moravy a Slezska v Brně František
Stehlík a kurátor výstavy Zdeněk Heiser. Zdůraznili hlavně výtvarnou a věcnou
stránku expozice, která je zaměřená na kulturní památky, architekturu, čínskou
přírodu a pamětihodnosti. Za skupinu demonstrantů vystoupil člen Občanského
sdružení M.O.S.T. Matěj Kastner. Poukázal na porušování základních lidských
práv v Tibetu včetně svobody vyjadřování, vyznání, užívání mateřského jazyka a
náboženství. Samotná výstava na téměř osmdesáti velkých fotografiích zachycuje
nejvýznamnější místa hlavního města ČLR, řadu kulturních památek a rovněž
moderní čínskou přírodu a architekturu. V úvodu zacvičila bronzová medailistka
z Mistrovství České republiky v moderní gymnastice Barbora Onderková.
Fotografie se lidem líbily a oceňovali jejich výběr, pestrost a perfektní provedení.
Mezi přítomnými nebyli ojedinělé ani názory, že do sportu by se politika neměla
montovat.

Protestující

Čínská příroda

2. 4. – Vodníci na dětském oddělení NsP Havířov
Ve středu 2. dubna přišla mezi děti hospitalizované v Nemocnici s poliklinikou
Havířov vodnická kapela Rybníkáři z Českých Budějovic, která festival
Miniteatro provází hudbou.
Čtyři vodníci předvedli svá představení dětem na jednotce intenzivní péče a
větším dětem na dětském oddělení B. Ve vodnických oblecích a s hudebními
nástroji zazpívali dětem oblíbené písničky. Děti se do zpěvu aktivně zapojovaly a
na památku obdržely malý dárek.
Všem se představení velmi líbilo a děti rozveselilo.
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Vodníci

Děti program zaujal

2. 4. – 26. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Záměr prodeje obytných budov a bytů navržených k privatizaci
• Využití areálu Dukla
• Záměr zřízení nové klidové zóny v Havířově-Podlesí
• Zřízení příspěvkové organizace města Domov seniorů Havířov
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
2. 4. – Veřejně prospěšné práce
K 1. dubnu se zvýšil početní stav pracovníků veřejně prospěšných prací z třiceti
na šedesát jedna. Provádějí sběr papírků, zametají listí, okopávají obrubníky,
zametají a uklízejí autobusové zastávky a čekárny, uklízejí a čistí parky, městský
mobiliář, uklízí stanoviště velkoplošných kontejnerů, likvidují černé skládky a
podobně. Veřejně prospěšné práce jsou vytvářeny pro uchazeče o zaměstnání
evidované na Úřadu práce již devátým rokem.
3. 4. – Florbal: Libor Pacík trenérem Torpeda
Novým trenérem hlavního mužstva florbalového klubu Torpedo Pegres Havířov
se pro sezonu 2008/2009 stal Libor Pacík. Nahradí ve funkci Zdeňka Cepka. Nový
kouč působí v havířovském Pegresu již dvě sezony, kdy přešel z konkurenční
Slavie na post hlavního trenéra dorosteneckého týmu, s nímž došel dvakrát do
osmifinále.
4. 4. – Miss Reneta 2008
Šestnáctý ročník soutěže krásy Miss Reneta 2008 ovládla osmnáctiletá studentka
Gymnázia a Jazykové školy v Uherském Brodě Lenka Látalová.
V Kulturním domě Leoše Janáčka se v páteční večer 4. dubna radovala z titulu
první vicemiss dvacetiletá Lucie Vitoslavská ze Středního odborného učiliště
služeb v Praze. Titulem druhé vicemiss se může pochlubit teprve patnáctiletá
Lucie Klukavá, která se učí na Gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce. Tato dívka je
zároveň Miss internet.
V tradičním mezinárodním klání studentek středních škol, které se letos honosilo
přívlastkem Óda na květiny, se představilo dvanáct finalistek. Při plnění čtyř
disciplín je hodnotila třiadvacetičlenná porota, v níž usedly mimo jiné také
úřadující Miss ČR Zuzana Jandová a její první vicemiss Zuzana Putnářová. V
Havířově zůstala jedna cena, když obecenstvo zvolilo Miss publikum
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osmnáctiletou studentku Soukromého gymnázia a Střední zdravotnické školy
Kristinu Georgiu.

Zleva: Lucie Vitoslavská, Lenka Látalová a Lucie Klukavá

5. 4. – Fotbal: MFK Havířov - FS Napajedla 0:0

MFK Havířov v modrém
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7. 4. – Střední průmyslová škola elektrotechnická – Mobilní počítačová učebna
Společnost Hewlett-Packard předala v pondělí 7. dubna Střední průmyslové
škole elektrotechnické (SPŠE) v Havířově k užívání špičkově vybavenou mobilní
počítačovou učebnu.
Je to dar firmy HP studentům školy v rámci celosvětového projektu na podporu
vzdělávání mladých lidí a je přidělený na základě projektu, který SPŠE
vypracovala.
„Pro naše účely je mobilní učebna přímo ideální. Tento pojízdný box, vybavený
deseti notebooky, tiskárnou, datovým projektorem, digitálním fotoaparátem a
dalším potřebným příslušenstvím můžeme využívat při výuce předmětů, které
připravují studenty ke studiu na technických vysokých školách,“ uvedl ředitel
elektroprůmyslovky Ing. Petr Kocurek.
Slavnostního aktu se zúčastnila náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Jaroslava Wenigerová a generální ředitel Hewlett-Packard s.r.o. Ing. Milan
Prypoň.

J. Wenigerová, P. Kocurek a M. Prypoň

První vyzkoušení

8. 4. – Marta Töpferová v Havířově
Zpěvačka a skladatelka Marta Töpferová koncertovala 8. dubna v Kulturním
domě Radost. Její doprovodná kapela byla ze dvou třetin česká. Na klarinet v ní
hrál vůdčí zjev mladé domácí jazzové scény Marcel Bárta, na kontrabas další
talent jazzman Tomáš Liška. Na perkuse se představil zpěvaččin dávný americký
spoluhráč Neil Ochoa.
Marta Töpferová, dcera herce a senátora Tomáše Töpfera, se narodila v Ostravě.
Od roku 1987 žije ve Spojených státech. Zpočátku zpívala klasickou hudbu,
písním inspirovaným rytmy Latinské Ameriky a Španělska se začala věnovat v
patnácti letech.
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Töpferová v Radosti

V rytmu Latinské Ameriky

9. 4. – Demonstrace důchodců
Několik stovek lidí se ve středu odpoledne v centru města na náměstí Republiky
účastnilo demonstrace proti regulačním poplatkům ve zdravotnictví. Protestní
akci organizovaly havířovské domovy důchodců. Penzisté podepisovali petici a
přinesli si také transparenty s nápisy: Dobrý důchodce, mrtvý důchodce nebo Bez
peněz k doktorovi nelez. Kritikou nešetřil ani odborový funkcionář Ján Sábel,
který přišel i s dalšími hornickými předáky podpořit důchodce. Přibližně po
hodině se demonstranti v klidu rozešli.

Rozhovor

Demonstranti

12. 4. – Junácký sněm
V Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově se ve dnech 12. až 14. dubna konal
XII. Valný sněm Junáka.
Pět set zástupců skautů z celé České republiky rozhodovalo o dalším směrování
organizace a zvolilo ústřední orgány na následující tři roky.
Hlavním tématem sněmu byl dokument Výzvy a příležitosti pro další století
skautingu a prezentace materiálu Strategické priority na roky 2008 až 2011. Nad
strategickými prioritami proběhla ve skupinách diskuse. „Cíl nového programu je
mimo jiné zvládnutí základních předpokladů moderní společnosti. Tedy
schopnost komunikovat, vyhledávat informace, řešit problémy i krizové situace,
spolupracovat s druhými,“ uvedl tiskový mluvčí sněmu Jan Žáček. Jednání
nejvyššího orgánu skončilo schválením usnesení Valného sněmu.
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Zahájení byl přítomen také primátor města Havířova František Chobot a
náměstek pro sociální rozvoj JUDr. Bronislav Bujok.

Skauti hlasují

Náčelník a náčelní

13. 4. – Líheň: Ve velkém finále zvítězili pražští Woodoojam
Devatenáctičlenná porota v neděli 13. dubna rozhodovala o celkovém vítězi
sedmého ročníku soutěže amatérských hudebníků Radegast líheň 2008.
Ostravský klub Templ na Stodolní ulici byl naplněn k prasknutí. Porotu opět
ovládla kouzla woodoo, když vítězem velkého finále stanovila skupinu popalternativní Woodoojam z Prahy. Na druhém místě skončil favorit havířovské
poroty, pop-jazzoví Behind the Door. Třetí příčka patřila českobudějovické
funkrockové skupině Potrubí.
14. 4. – 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Záměr privatizace bytů
Město má ve vlastnictví 7 758 bytů, z toho je v zásadách koncepce bydlení
(schválené v lednu 2006) určeno 30 % pro privatizaci. Městská realitní agentura
vytipovala vhodné domy, kde jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům,
restituční vztahy apod. K prodeji bylo navrženo 2 615 bytů. Dle zásad musí
projevit zájem o odkoupení bytů 100 % oprávněných nájemců konkrétní budovy
s tím, že se mohou vyjádřit a podat nabídku do 31. 12. 2008. Dům bude následně
posouzen dle technických a právních parametrů. Pokud nebudou překážky
k převodu, stanoví se odhadní cena dle znaleckého posudku a nájemci budou
vyzváni k založení družstva nebo občanského sdružení, které v zakládacích
dokumentech prokáže, že toto je založeno výlučně za účelem nákupu budovy
s byty. Cena jednotlivých bytů bude stanovena znaleckými posudky
zohledňujícími stav domu, bytu a lokalitu a bude nižší než tržní cena. Znalcem
v oboru oceňování nemovitostí byly vypočteny orientační ceny 1 m² obytné plochy
bytů ve 12 domech, které byly vybrány jako reprezentanti určitých typů obytných
domů, které budou privatizovány (cena od 5 600,- až do 15 tis. Kč za m²).
Zastupitelé však tyto ceny neschválili, protože je považují pro mnohé občany
našeho města za neúnosné a o ceně rozhodnou v červnu.
Volba člena rady města
Zastupitelé zvolili veřejnou volbou členem rady pana Vladislava Fukalu (KSČM).
K volbě nového člena muselo dojít po úmrtí Doc. Eduarda Pawery.
Rekonstrukce budovy ZŠ V. Nezvala pro Vysokou školu sociálně správní
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Zastupitelé schválili rekonstrukci budovy bývalé Základní školy V. Nezvala pro
potřeby Vysoké školy sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání o.p.s.
s náklady ve výši 15,4 mil. Kč. Budova je v majetku města a Institut ji bude
využívat na základě nájemní smlouvy.
Zvýšení bezpečnosti ve městě
Zastupitelé schválili využití Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a
majetku na zajištění provozu a údržby dětských dopravních hřišť u MŠ Mládí, ZŠ
Moravská, ZŠ Gen. Svobody a MŠ Místní. Náklady budou cca 75 tisíc Kč.
Dalších 92 tis. Kč bude použito jako podíl obce na financování projektu Rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému. Dále 90 tisíc Kč se použije na
zajištění akce Poznejme se ..., kterou plánuje městská policie ve spolupráci
s magistrátem města, Městským kulturním střediskem a Policií ČR. Akce pro
děti se uskuteční ve třech termínech v průběhu července.
Městské televizní vysílání
Zastupitelé schválili realizaci Městského televizního vysílání šířeného kabelovou
televizí a internetem. V letošním roce bude zadáno výběrové řízení na
zpracovatele videoreportáží a do rozpočtu města na rok 2009 se zapracuje částka
nutná pro zajištění vysílání (předpokládané náklady cca 2 mil. Kč).
Dotace neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům
Zastupitelé schválili poskytnutí dotací subjektům:
a) z mimosportovní sféry v celkové výši 2 744 800,- Kč
b) ze sportovní oblasti v celkové výši 3 407 000,- Kč
Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2008
Zastupitelé schválili poskytnutí dotace na provoz pro tyto soukromé mateřské
školy:
1. Mateřské škole MATEŘINKA spol. s.r.o. ve výši 200.000,- Kč, dochází 80 dětí
2. Sdružení pro činnost SMŠ K. Čapka ve výši 170.000,- Kč, dochází 68 dětí
3. Mateřské škole Sadová, s.r.o. ve výši 270.000,- Kč, dochází 108 dětí
Rozúčtování nákladů na teplo v bytech v majetku města Havířova
Na konci loňského a na začátku letošního roku provedla Městská realitní
agentura (MRA) anketu v městských bytech, ve které zjišťovala zájem o zavedení
poměrového měření tepla.Z průzkumu vyplynulo, že cca 40 % nájemců souhlasí
s poměrovým měřením tepla včetně úhrady za pořízení měřící techniky a 60 %
nájemců městských bytů s poměrovým měřením nesouhlasí.
Zastupitelé schválili ponechání stávajícího způsobu rozúčtování nákladů na teplo,
a to podle velikosti bytu.
Využití areálu dolu Dukla
Zastupitelé schválili společné prohlášení města Havířova a společnosti RPG RE
Management, s.r.o., označené jako Memorandum, v němž obě strany projevují
vážný zájem o dlouhodobou spolupráci při přípravě a realizaci regenerace a
využití areálu bývalého Dolu Dukla.
Dále schválili záměr založit spolu s RPG RE Management, s.r.o. obchodní
společnost ve formě společnosti s ručením omezeným, s tím, že předmětem
podnikání bude budoucí využití areálu dolu Dukla.
Byl představen návrh celkové koncepce využití areálu, tj. jako průmyslověkomerční,
veřejně
přístupný,
s využitím
stávajících
historických
a
administrativních objektů, které mohou být po rekonstrukci začleněny do
rozvojového území
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)

55

14. 4. – Den s Deníkem
Putovní akce vydavatelství Vltava-Labe-Press Den s Deníkem měla v pondělí 14.
dubna odpoledne svoji zastávku v Havířově.
Pestrý program přilákal na náměstí Republiky stovky lidí, kteří se dozvěděli mezi
jiným i o podrobnostech ze zákulisí výroby novin. O dobrou náladu se postarali
Vašek Kučera, žongléři, taneční páry z Asterixu – Střediska volného času
Havířov, mažoretky mini Kala Městského kulturního střediska a skupina
historického šermu Keltik.
Ústředním tématem tříhodinového pořadu byla bezpečnost ve městě. O ní
diskutoval na pódiu redaktor Havířovského deníku Libor Běčák s ředitelem
městské policie Ing. Bohuslavem Murasem a okresním policejním ředitelem Ing.
Martinem Hrinkem

Redaktoři při práci

Publikum

15. 4. – Úchvatné divadlo přírody v obrazech Petra Pavliňáka
V Galerii Spirála 15. dubna byla zahájená výstava Proměny krajiny. Autorem
prezentace je historik umění, fotograf, malíř a galerista Petr Pavliňák.
Tvorbu ostravského výtvarníka představil publicista, básník a novinář Břetislav
Uhlář. „Příroda, tráva a poetika se stala Pavliňákovým velkým malebným
tématem, které neustále s chutí rozvíjí. Obdivuhodná je jeho vitalita a snaha
vytvořit něco nového a hezkého. Ukázkou toho je i tato výstava. Patří mu velký
dík,“ uvedl básník.
Expozice zaujala také havířovského primátora. „Jsem rád, že je možno opět vidět
něco nového, nevšedního. Obrazy, které zdobí Spirálu, mají svůj neobyčejný
půvab, zajímavý pohled na krásu přírody a dovedou oslovit,“ konstatoval krátce
František Chobot.
Díla umělce a majitele Výtvarného centra Chagall měla u účastníků vernisáže
velmi kladnou odezvu. Pochvalně se vyjádřili například publicistka Hana
Kuchařová, výtvarník Mgr. Zdeněk Heiser, ředitelka ZUŠ Bohuslava Martinů
akademická malířka Dagmar Štefková, studentka Ostravské univerzity Eva
Prefetová nebo architekt Josef Čmiel
.
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Břetislav Uhlář (vlevo) a Petr Pavliňák

Vernisáž

18. 4. - Havířovský magistrát zdobí fosilie
V pátek 18. dubna přivezli členové klubu přátel hornického muzea do vestibulu
havířovského magistrátu 800 kilogramů těžký exponát, který dosud zdobil halu
hlavní budovy Dolu Dukla.
Vzhledem k likvidaci šachty byly vystavené předměty věnovány městu. Podle
primátora Františka Chobota by věci dokládající dávnou historii území, na němž
Havířov leží, a současně i ukončenou těžbu černého uhlí, mohly mít expozici
přímo v budově radnice.
Největší kus, zkamenělý kmen stromu, byl nalezen při těžbě v červnu 2002 ve
stropě jednoho z porubů v hloubce 810 metrů.
„Jedná se o statigrafickou fosilii, která patří ke spodnímu namuru. Stáří je
odhadováno na 310 milionů let,“ řekl Miroslav Hanus

Miroslav Hanus a fosilie

19. 4. – Slezská stuha 2008
Mezinárodní soutěž moderních gymnastek Slezská stuha přilákala v sobotu 19.
dubna do Havířova sto jedenáct závodnic.
O vítězství v Městské sportovní hale bojovala děvčata z dvaceti sedmi oddílů
z Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Slovenska, Ukrajiny a České
republiky. Necelá stovka diváků viděla v šesti věkových kategoriích nejenom
hezké, ale i náročné sestavy. Hvězdou celodenního sportovního klání byla
čtrnáctiletá bulharská závodnice Gabriela Kirova, vítězka juniorské kategorie.
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Celkem dobře si v silné konkurenci vedly také domácí závodnice, i když
nezopakovaly loňský medailový úspěch. Tentokrát se musely spokojit jen se
dvěma kovy. V kategorii Mini A byla Anna Kundelová třetí a v mladších nadějích
získala Barbora Purmová zlato.

Zahájení

Slavnostní nástup

21. 4. – Oslavy Dne Země
K oslavám celosvětového svátku na ochranu životního prostředí, přírody a
podpory ekologických aktivit Den Země se tradičně připojilo také město Havířov.
Náměstí Republiky bylo po celé pondělí plné zábavy, kulturních vystoupení a
nechyběla ani osvěta. Dopolední program byl ve znamení havířovských
základních a mateřských škol. V úvodu vystoupil pěvecký sbor Hlásek ze
Základní školy Žákovská písní Chválím Tě, Země má. Obrovská fronta dětí se
tvořila před stánkem, kde se mohly zapojit do tvoření hada z PET láhví. Velkému
zájmu se těšily stánky ZŠ Žákovská, havířovské Městské knihovny, neziskové
organizace Adra, Městské policie a v neposlední řadě Policie České republiky.
Pódium patřilo zpěvákům, muzikantům, kvizům, soutěžím a rozhovorům.

Fronta s PET láhvemi

Ukázky z činnosti Policie České republiky

23. 4. – 27. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Integrovaný plán rozvoje města
• Bezúplatný převod movitého majetku Městské realitní agentuře, s.r.o.,
v rámci převodu činností
• Zpráva o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na protidrogovou

58
politiku v roce 2007
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
25. 4. – Nové byty se v Havířově zatím stavět nebudou
Havířovští radní trojici projektů ještě jednou posoudí a možná stanoví další
podmínky. Jedná se o prostor v Lázeňské ulici, na kterém zčásti stojí školní
vyvařovna a jídelna a nedávno rekonstruované hřiště. Blíže k Národní třídě je
travnatá plocha.
O jednu z mála volných lokalit se investoři ucházeli už dříve. Město zamítlo
projekt stavby supermarketu. Architekti navrhovali, aby byla tak významná
lokalita využita pokud možno ke stavbě určené veřejnému prospěchu.
„Představoval bych si například knihovnu ,“ řekl před časem městský architekt
Ing. Karel Mokroš. Debatu o využití proluky oživil návrh společnosti VOKD na
výstavbu komplexu se 104 byty, stejným počtem parkovacích stání a službami.
Zastupitelé loni v září rozhodli, že vyhlásí veřejnou soutěž. Do konce letošního
ledna se se svými projekty přihlásili další dva investoři. Jedním je společnost
RPG, druhým Partners 4 Development. Zastupitelé měli na posledním zasedání
rozhodnout, který projekt podpoří. Přestože výběrová komise doporučila
společnost VOKD a s tímto názorem se ztotožnila i městská rada, zastupitelstvo
nakonec žádné rozhodnutí nepřijalo. „Komise i radní vybrali projekt investora,
který za 3 300 metrů čtverečních nabízel zhruba 8 milionů korun. Rozhodnuto
však nebylo,“ potvrdila mluvčí havířovského magistrátu Ing. Jana Pondělíčková.
Záležitostí se bude opět zabývat městská rada.
V diskusi se k tomuto bodu vyjádřil zastupitel Marek Plawny, který byl i členem
výběrové komise. „Myslím si, že částka za tak lukrativní pozemek by měla být
vyšší,“ zdůvodnil, proč nehlasuje pro.
27. 4. – Skatepark

Areál MSH Havířov

Akrobace

28. 4. – V Havířově došlo k ekologické havárii a úhynu ryb
Pravděpodobně technická závada na zařízení přečerpávací stanice
Severomoravských vodovodů a kanalizací byla příčinou znečištění potoka
Stružník a řeky Lučiny. Rybáři to zpozorovali v neděli 27. dubna večer. Zjistili
zakalení vody a větší úhyn ryb, včetně pstruhů. Vodohospodáři potvrdili, že
příčinou havárie byla závada na jednom ventilu, kvůli které se do potoka dostaly
přepadovým potrubím splašky.
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30. 4. – Kašna u havířovského magistrátu na Hlavní třídě
Stavba nové fontány s odpočívací zónou a lavičkami byla zahájena na podzim
roku 2007. Od letošního posledního dubnového dne je umělecké dílo plně funkční
včetně vodního systému. Pozadí kašny tvoří základní kámen města Havířova s
datem 1955.

Kašna. V pozadí Restaurace Radnice

Za kašnou základní kámen Havířova

KVĚTEN
1. 5. – V Havířově slavili 1. máj
Májové veselí se konalo na náměstí Republiky. Zúčastnily se ho stovky lidí.
Kulturní program svým pojetím připomínal klasickou pouť s prodejními stánky,
balónky a občerstvením. Hlavní dění se odehrávalo na krytém pódiu. Jako první
se představila osmnáctičlenná kapela z jižní Moravy Túfaranka, kterou vystřídal
Stanley´s Dixie Street Band. Pod těžknoucími dešťovými mraky a za sílícího
větru zahráli a zazpívali Fešáci 3000. Zlatým hřebem prvomájových oslav bylo
vystoupení Václava Neckáře a kapely Bacily.

Publikum na náměstí Republiky

Václav Neckář s kapelou Bacily
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1. 5. – Kotulova dřevěnka zahajuje
Tradičním Dnem řemesel byla 1. května po zimní přestávce slavnostně otevřena
Kotulova dřevěnka.
Kolem devíti set lidí se přišlo podívat na starou ruční výrobu a zároveň si
prohlédnout nejstarší roubenou stavbu na území Havířova.
Návštěvníci mohli obdivovat zpracování lnu a vlny, předení na kolovrátku,
výrobu provazů, šindelů a ovčího sýra valašským způsobem a řadu dalších
zajímavostí. Nechyběl ani dráteník, řezbář, metlář nebo perníkářka. O zpestření
se postarali hudebníci, folkloristé ze skupiny Bukoň z Jablunkova.
Ukázky z lidové rukodělné výroby měly mezi návštěvníky velmi kladný ohlas.
„Pokud je hezky, tak na slavnostní zahájení provozu dřevěnky chodím i s dcerou.
Celé to prostředí má své zvláštní kouzlo. Program je fajn,“ řekla Radka
Koziorková. Obdobný názor sdíleli i další přítomní.

Den řemesel, perníkářka

Den řemesel

5. 5. – Maryčku zdobí květiny
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče byla 5. května slavnostně
zahájena výstava Obrazy a obrázky od dětství až dodnes. Havířovská architektka
Zoja Wallerová představuje výběr ze své tvorby z období 1938 až do současnosti.
Expozice svou barevností vytváří pocit krásna, pohody a duševního klidu.

Zoja Wallerová

Vernisáž
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6. 5. – Poklonili se památce padlých
V úterý 6. května zástupci města, Svazu bojovníků za svobodu, Československé
obce legionářské a dalších organizací, položili květiny a poklonili se památce
padlých u příležitosti oslav Dne osvobození České republiky.
Navštívili Památník vojáků a letců u kostela sv. Anny, Památník vlastenců u
nádraží Českých drah, Pomník obětem 2. světové války na hřbitově v Šumbarku,
Památník 1. světové války, Památník s válečným hrobem, Památník obětem obou
světových válek na hřbitově v Prostřední Suché a Památník životické tragédie.

Památník vlastenců u nádraží Českých drah

Primátor František Chobot, nádvoří kostela
sv. Anny

6. 5. – Poslední zvonění

Maturanti

V ulicích města jich nebylo málo

7. 5. – 28. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Domov seniorů Havířov – harmonogram a jmenovité úkoly
• Domov důchodců v Havířově, uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
• ZŠ Frýdecká – rekonstrukce střechy, zateplení fasády a výměna oken,
zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku
• Chodníky Hlavní třída Havířov – smlouva o koordinaci investičních akcí
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
7. 5. – Základní škola Gen. Svobody má 25 let
Čtvrtstoletí svých narozenin slaví letos Základní škola v ulici Generála Svobody.
Jubileum si připomněli ve středu 7. května na výroční akademii v Kulturním
domě Petra Bezruče.
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Do bohatého programu plného zábavy, pohybových skladeb a zpěvu se zapojilo
téměř tři sta devadesát žáků všech devíti ročníků. Podílely se na něm také děti
z přípravné třídy a se zdravotním handicapem. Příjemným zpestřením bylo
ukázkové cvičení talentovaných moderních gymnastek. Téměř dvouhodinová
show se stala krásnou ukázkou dětské dovednosti, šikovnosti i snahy vyniknout a
v neposlední řadě trpělivé a kvalitní práce pedagogického sboru. Výrazný podíl
na přípravě akademie měly její koordinátorky Mgr. Šárka Přibylová
a Mgr. Šárka Miklasová. Mezi hosty slavnostního podvečera byli náměstek
primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislav Bujok, vedoucí odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje PaedDr. Libor Lenčo
a vedoucí odboru školství a kultury havířovského magistrátu RNDr. Iva
Sandriová.
„Co popřát škole do dalších 25 let? Aby i nadále byla centrem vzdělávání a
získávání informací, místem aktivního poznávání. Aby měla dostatek
spokojených a úspěšných žáků, výborných pedagogů a ve škole vládla příjemná
atmosféra, pochopení a tolerance,“ uvedla zástupkyně statutárního orgánu Mgr.
Dagmar Kondělková.

Slavnostní akademie

Závěrečné defilé

ZŠ Gen. Svobody 1985

ZŠ Gen. Svobody 2008

9. 5. – Sportovní hry mateřských škol
Hřiště Základní školy Marušky Kudeříkové bylo v pátek 9. května dějištěm
Sportovních her mateřských škol 2008.
Pětičlenná družstva soutěžila v klasickém štafetovém běhu, skoku v jutových
pytlích, hodu do dálky a také na cíl tenisovým míčkem, skocích do dálky a
v překážkové chůzi s udržením míčku v kornoutku. Velkým bodovým náskokem
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zvítězila MŠ U Jeslí před MŠ Balzakova a MŠ Horymírova. Vítězný celek
postoupil do krajského kola v Ostravě.

Zahájení

Skok

10. 5. – Děti fitness aneb sportem proti drogám
Soutěž ve skupinové choreografii ovládla v sobotu 10. května havířovskou
Městskou sportovní halu. Moravské semifinále určilo postupující do závěrečného
republikového kola.
Ve velké tělocvičně sportovní haly se představily týmy z třiadvaceti moravských
oddílů. Soutěžilo se v deseti kategoriích podle věku a typu pohybové sestavy.
Povolené byly všechny styly aerobiku a tance. Samostatnou kategorii tvořily
mažoretky. Celkem se na závodní ploše vystřídalo 952 cvičenců v menších či
větších seskupeních s pětašedesáti skladbami. Úroveň tohoto netradičního
sportovně tanečního klání byla vysoká.
Výsledky havířovských závodnic:
Přípravka: 1.místo Crazy Extreme Group, ZŠ Gen.Svobody Havířov (Město
klaunů), Starší: 2. Next aerobic stylers Asterix Havířov (BSE-nemoc šílených
krav), Dynamic do 12 let: 1. Limit DC Havířov (Kouzelné žabky a 2 super žabáci),
Dynamic nad 12 let: 2. Limit DC Havířov (With love), 3. Limit DC Havířov
(Agenti L.D.C.), Street dance do 12 let: 2. Limit DC Havířov (Parta správná),
Street dance nad 12 let: 1. Limit DC Havířov (Rány egyptské).

Fanoušci

Crazy Extreme Group
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14. 5. – Důchodci pořádali turnaj v Člověče, nezlob se!
U příležitosti pátého výročí otevření Domu s pečovatelskou službou v Karvinské
ulici uspořádala 14. května místní samospráva turnaj v populární společenské
hře Člověče, nezlob se.
Středečního klání se zúčastnili kromě domácího celku zástupci dalších sedmi
havířovských klubů důchodců. Každý z nich měl možnost vyslat dvoučlenný tým.
K hráčským stolům v klubovně DPS zasedlo v prvním kole šestnáct žen. Muži své
zastoupení neměli. Po zajímavých bojích, často s nečekanými zvraty, čtveřici
figurek jako první dostala do domečku Zdeňka Becková z Klubu důchodců
učitelů.
Pořadí:
1. místo Zdeňka Becková (Klub učitelů), 2. Amálie Kyjovská (Klub DPS
Karvinská), 3. Olga Briosi (Klub Dolní Datyně), 4. Anna Formánková (Svaz
tělesně postižených).
„Přemýšleli jsme, čím bychom mohli oslovit při našem malém jubileu ostatní
naše kolegy ve městě. Napadlo nás, že by to mohl být turnaj v populární deskové
hře Člověče, nezlob se, která v minulosti snad nechyběla v žádné domácnosti.
Myslím si, že volba byla správná,“ uvedl předseda pořádajícího klubu Jaroslav
Modlitba

Hráčky

Vítězka Zdeňka Becková (vlevo)

15. 5. – V Havířově zasedal Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Primátor města Havířova František Chobot ve čtvrtek 15. května přijal skupinu
poslanců z parlamentního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Společně se svými náměstky a vedoucími několika magistrátních odborů v
průběhu pracovní schůze jednali o čerpání finančních prostředků z fondu
Evropské unie, využívání regionálních operačních fondů, možnostech územního
plánování nebo oblasti turistického ruchu.
Poslanci v rámci své cesty v regionu navštívili Důl Lazy v Orlové s fáráním do
podzemí
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Přivítání

Členové výboru

15. 5. – Královna pasovala děti na čtenáře
V dětském oddělení Městské knihovny ve Šrámkově ulici v průběhu dubna a
května probíhalo tradiční slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Celkem se ho
zúčastnilo 176 dětí ze spádových základních škol Mládežnická, Žákovská,
Karolíny Světlé, Frýdecká a Františka Hrubína.
Hodinový program byl rozdělen do dvou částí. V první se malí školáci učili
orientovat v knihovně, byli poučeni jak správně zacházet s knížkou, kdy je
otevřeno a podobně. Poté knihovnice Romana Cichá v roli královny Slabikáře si
nejdříve děti vyzkoušela z abecedy a potom je pasovala kouzelným žezlem a
popřála jim hodně úspěchů v trénování četby. Každý účastník dostal záložku do
knihy a pasovací listinu.

Knihovnice Romana Cichá v roli královny

Děti se také dobře bavily

16. 5. – Pěvecká soutěž: Havířovská nota
Komorní sál Základní umělecké školy Leoše Janáčka patřil odpoledne 16. května
4. ročníku pěvecké soutěže Havířovská nota. Letos se jí zúčastnilo padesát osm
dívek a chlapců.
Mladí neprofesionální zpěváci soutěžili ve třech věkových kategoriích v rozmezí
od šesti do dvaceti let. Repertoár byl pro každého účastníka stejný, povinná
lidová píseň a další podle vlastního výběru. Většina účinkujících zpívala s
hudebním doprovodem. Loňská první místa obhájily Barbora Peterková a Tereza
Jendrišáková.
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Nejúspěšnější z předvíkendového pěveckého klání se představí na koncertě vítězů
19. června v Reprezentačním sále ZUŠ Leoše Janáčka na Vrchlického ulici.
Porota určila pořadí v jednotlivých věkových skupinách takto:
I. kategorie (6 až 10 let): 1. místo Anežka Indráková, Aneta Dvorská 2. Viktorie
Hedvika Plawná, Martin Volf, 3. Kristýna Kolárová
II. (11 až 15 let): 1. Barbora Peterková, Tereza Pufferová, 2. Alicja Santariusová,
Agata Brzezańská, 3. Natálie Doležalová, Alexandr Skotnica, Kristýna Novotná
III. (16 až 20 let): 1. Tereza Jendrišáková, 2. Kateřina Nesvadbová, 3. Markéta
Beťáková

Předávání diplomů

Konec soutěže

16. 5. – Den rodiny
V režií neziskových organizací se konal v pátek 16. května na náměstí Republiky
Den rodiny.

Náměstí Republiky

Nikde nechybělo veselí

20. 5. – Výstavba světelné křižovatky na Orlovské ulici
Byla zahájena výstavba světelné křižovatky ulic Orlovská x Požárnická x U
Skleníku. Generálním projektantem stavby je projekční společnost
Technoprojekt, a.s. Stavbu bude realizovat akciová společnost ODS – Dopravní
stavby Ostrava. S uvedením do provozu se počítá 5. srpna 2008.
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21. 5. – Zápis do mateřských škol
Ve středu 21. května byl ráno za plného provozu zahájen v havířovských
mateřských školách zápis dětí na školní rok 2008/2009. Do školky v ulici
Moravská zavítal primátor města František Chobot.
Aby se předškoláci na ulicích a hlavně na přechodech přes cesty cítili bezpečněji,
každé zapsané dítě dostalo darem ochrannou reflexní pásku. Mohou je také
využívat i na výletech na kole, trojkolkách nebo procházkách.
Na všech osmadvaceti mateřských školách v Havířově trval zápis dva dny.
V současné době navštěvuje ve městě školku 1 819 dětí.
„Je dobrý pocit vidět nastupující generaci těch nejmenších. Mládí je budoucnost
Havířova. Předškolákům přeji, aby do školky chodili rádi a rodičům hodně štěstí
a radosti při výchově svých ratolestí,“ uvedl havířovský primátor.

Zápis na MŠ Moravská

Primátor u zápisu

23. 5. – Nové internetové stránky města
V pátek 23. května byl zahájen provoz nových internetových stránek města
Havířova. Prezentace je přehlednější a při hledání potřebných informací
průhlednější.
Jednotlivé sekce jsou logicky provázané, aby měl návštěvník šanci dostat se k
požadované informaci po více liniích, aniž by musel znát strukturu magistrátu.
Grafický design je vytvořen dle vizuálního stylu města, včetně barevného
rozčlenění na sekce občan, turista a podnikatel. Stránky jsou přizpůsobené pro
zrakově postižené spoluobčany podle specifikace BlindFriendly.
V pravém menu jsou web kamery včetně týdenního archívu a také aktuální
informace o počasí.
Adresa stránek: www.havirov-city.cz
26. 5. – Bambiriáda
Ve dnech 23. a 24. května se konala v areálu Městské sportovní haly tradiční
prezentace volnočasových aktivit pro děti a mládež. Letošní Bambiriády se
zúčastnilo kulturním programem 17 organizací nebo jednotlivců a 4 hudební
skupiny. Vlastní prezentace činnosti a soutěže na 26 stanovištích připravilo 19
neziskových organizací a škol. Bambiriádu navštívilo 3 180 lidí.
V programu prvního dne byla také celoměstská soutěž pro děti základních a
mateřských škol Hry bez hranic. Zapojilo se do ní 12 družstev z mateřských a 11
základních škol. Vítězové: ZŠ – 1. ZŠ Karolíny Světlé, 2. ZŠ Marie Pujmanové, 3.
ZŠ Gorkého. MŠ – 1. MŠ Lípová, 2. MŠ Moravská, 3. MŠ U Jeslí.
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Areál Městské sportovní haly

Soutěže

27. 5. – Havířov vyhrál v oblasti kvality veřejné správy
Podle průzkumu agentury Factum Invenio Město pro byznys v oblasti kvality
veřejné správy Havířov obsadil první místo v Moravskoslezském kraji.
Hodnotilo se například hospodaření obce, rychlost a vstřícnost vyřízení žádosti i
schopnost získat dotace. Zveřejněná zpráva ukázala, že havířovští úředníci jsou v
Moravskoslezském kraji druzí nejvytíženější. Pro občany a podnikatele jsou
sedmí počtem úředních hodin a lidem šetří čas umístěním velkého množství
informací a formulářů na internetových stránkách.
Podstatou soutěže Město pro byznys bylo určení pořadí měst s nejlepšími
podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. V celkovém
pořadí se z dvaadvaceti měst umístila na prvním místě Opava. Za ní se seřadily
Odry, Frýdlant nad Ostravicí, Ostrava a Havířov

Matrika
28. 5. – 29. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Chodníky Hlavní třída Havířov– informativní zpráva o průběhu zadání
zakázky
• Jmenování ředitelů škol (MŠ Čelakovského – Zuzana Nováková, ZŠ
Karolíny Světlé – Mgr. Jiří Kotaška)
• Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu
města Havířova v roce 2008
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•

Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově - zahájení soutěžního
dialogu na veřejnou zakázku
• Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008
neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům
• Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2007-2008
• Přijetí daru – zkamenělina (kmen stromu) z Dolu Dukla
• Vyjádření k vyhodnocení vlivů koncepce Program ke zlepšení kvality
ovzduší Moravskoslezského kraje podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí
• Integrovaný plán rozvoje města – Šumbark II Za Teslou
• Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov – projektová
dokumentace – zahájení zakázkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
29. 5. – Základní škola Kpt. Jasioka slavila abrahámoviny
Před padesáti lety byla otevřena v Prostřední Suché nová, na tehdejší poměry
moderní, devatenáctitřídní obecná škola. Své významné výročí připomněla 29.
května v Kulturním domě Petra Bezruče slavnostní akademii.
Do bohatého třicetibodového programu plného zpěvu, tance, recitací, divadelních
scének, pohybových aktivit, módní přehlídky a v neposlední řadě dobré zábavy se
zapojilo přes 180 žáků všech ročníků školy. Celý pořad byl doprovázen
velkoplošnou videoprojekcí. Při zahájení primátor města Havířova František
Chobot popřál jubilantovi hodně dalších úspěšných let.
Historie školy se začala psát v roce 1955, kdy ministerstvo školství dalo povolení
k stavbě budovy. Dne 30. srpna 1958 byla slavnostně otevřena a 1. září zasedlo
do školních lavic 661 žáků. Prvním ředitelem byl Petr Mazoch. Nejvyššího počtu
884 školáků dosáhla v roce 1964. Současný stav se pohybuje kolem 270.
Ředitelem je Mgr. Marek Bulawa.

Základní škola Kpt. Jasioka

Slavnostní akademie

30. 5. – Mezinárodní den dětí
U příležitosti Dne dětí uspořádalo město Havířov na náměstí Republiky v pátek
30. května pro ty nejmenší zábavný program. Od 14 hodin se postupně
představily havířovské taneční soubory a po nich přišel se svým show Václav
Upír Krejčí. Velkým magnetem bylo vystoupení zpěvačky Lucie Vondráčkové a
její následná autogramiáda. Od páté hodiny se opět na pódiu tančilo. Po celou
dobu konání akce se mohly děti zapojit do různých her a soutěží.
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Náměstí Republiky

Brána s kyvadlem a pramenem

30. 5. – Schodišťový maratón

Start

Poslední minuty

31. 5. – Spisovatelka Lenka Procházková četla ze své nové knihy
Poslední květnová sobota již tradičně patří Básnickému festivalu pod širým
nebem v zahradě pobočky Městské knihovny v Seifertově ulici. Ozdobou letošního
literárního posezení byla prozaička, bývalá disidentka a donedávna také
diplomatka Lenka Procházková.
Po pěveckém vystoupení orlovského dua Lucie Bublavé a Jana Dospivy si mohli
havířovští kulturní fajnšmekři jako vůbec první vyslechnout ukázky právě
dokončeného a dosud nevydaného románu o Janu Palachovi z pera Lenky
Procházkové. Festival pak pokračoval autorským čtením. Úryvky ze své tvorby
přednesli Iva Savková, Marta Gelnarová, Jan Przybyla, Jarda Drlík, Adriana
Dosedělová a Vláďa Jasiok z tvůrčí skupiny S. P. I. Představili se také spřátelení
básníci z Ostravy, Českého Těšína a Opavy: Soňa Harasimová, Jiří Hort, Martin
Hanák a Luděk Baštan. „Až na zcela nečekaný déšť jsem s průběhem nanejvýš
spokojena. Nálada byla výborná a účast Lenky Procházkové nás všechny
nesmírně potěšila,“ konstatovala hlavní organizátorka Jindra Zlámalová.

71

Lenka Procházková (vlevo) a Jindra Zlámalová

Básníci v publiku

31. 5. – Zahájení sezony na letním koupališti
V sobotu 31. května se otevřely brány havířovského letního koupaliště.
Zásadní změnu doznává vstupné, které se po několika letech stagnace zvyšuje o
deset korun pro všechny návštěvníky včetně dětí a důchodců.
děti do 2 let
zdarma
invalidé s průkazem
zdarma
důchodci
40,dospělí
60,děti do 12 let
30,děti - dětský domov
15,jednotné vstupné - poslední
30,2 hodiny provozu
Permanentka - dětská
500,(20 vstupů)
Permanentka - dospělí
1 000,(20 vstupů)
Letní koupaliště prošlo v posledních letech velkou rekonstrukcí. Byla zahájena v
roce 2001 a vyžádala si okolo 100 milionů korun. V roce 2007 ho navštívilo
necelých 70 tisíc lidí. Náklady na provoz činí ročně přibližně šest milionů korun a
tržby jsou spočítány na dva a půl milionu. Rozdíl hradí havířovská radnice.
31. 5 – Rugby: RC Havířov – RC Bystrc 30:11
Vítězství nad Bystrcí neznamená jen postup do finále Poháru ČSRU, ale také
jistotu podzimní účasti v extralize.
Sestava:
Macháček, Havlíček (Hanus), Fajkus (Grabski), Wantulok (Střaslička), Olšanský,
T.Rapant (Fric), Duda, Leroch – O.Kloda (Dýrr), Kotík (Badura) – M.Kovács
(J.Kokinda), Šmolka, Bastl, Jurka – A. Kloda.
„Týdenní přípravu na semifinále jsme směrovali na souhru mezi rojem a útokem
po statických fázích hry, přesto jsme prvních 20 minut hráli v křeči, hlavně vázla
komunikace mezi mlýnovkou a útokovkou. Teprve pak jsme začali hrát to, co
jsme plánovali. To znamená jednu, dvě fáze rojem do kontaktu a pak
jednoduchými přihrávkami útokem. Nakonec jsem spokojen, úkol jsme splnili,
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postup máme zajištěn. Tohle mužstvo má na to, aby předvádělo pohlednou a
hlavně účelnou hru, která se bude divákům líbit,“ uvedl po zápase kouč Havířova
Pavel Indrák.

Vlevo domácí

ČERVEN
3. 6. – Memorandum s RPG
V úterý 3. června bylo v budově radnice podepsáno společné memorandum o
spolupráci města a realitní skupiny RPG Real Estate.
Dubnové zastupitelstvo schválilo společné prohlášení města Havířova a RPG
Real Estate, označené jako Memorandum, v němž obě strany projevují vážný
zájem o dlouhodobou spolupráci při přípravě a realizaci regenerace a využití
areálu bývalého Dolu Dukla. Bylo rovněž rozhodnuto, že k 1. 1. 2009 se celý areál
převede do správy RPG. Při jednáních byl na obou stranách deklarován zájem na
budoucí spolupráci při regeneraci a rozvoji areálu Dolu Dukla. Prostor by měl mít
průmyslově-komerční a veřejně přístupný charakter s využitím stávajících
historických a administrativních objektů, po rekonstrukci s možností jeho
začlenění do rozvojového území.

Podpis Memoranda

Zástupci RPG Real Estate

4. 6. – Akademie III. věku Havířov
Primátor města Havířova František Chobot předal 4. června absolventům
Akademie III. věku osvědčení o ukončení studia a také propagační materiály
města. Dějištěm slavnostního aktu byl Institut celoživotního vzdělávání na
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Junácké ulici. Celkem zde v období 2006 až 2008 ve čtyřech semestrech studovalo
šedesát seniorů. Posluchači se vzdělávali například ve výpočetní technice,
angličtině, psychologii, sociální politice, finančním poradenství, komunální
politice, zeměpisu, občanském a trestním právu a v dalších předmětech.

Senioři - studenti

Za předsednickým stolem

5. 6. – Lučina očima havířovských malířů
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče byla ve čtvrtek 5. června
slavnostně zahájena výstava obrazů havířovské výtvarné skupiny KVAŠ. Autoři:
Maří Magdalena Čechová, Josef Čmiel, Danuše Drábková, Radomír Kolek,
Milena Nezhodová, František Procházka a Irena Slonková.

Vernisáž

Zahájení

6. 6. – Jubileum Mateřské školy Čelakovského
Zahradní slavností si připomněla v pátek 6. června 40. výročí svého založení
Mateřská škola v ulici Čelakovského.
Dopolední program byl plný tance, zpěvu, hudby, pohybových aktivit a různých
dětských dovedností. Odpoledne ovládly školní zahradu hry, soutěže, dětské
atrakce jako skákací hrad, elektrická autíčka, kolo štěstí a jiná lákadla. Velkému
zájmu všech přítomných se těšilo pasování předškoláků na školáky známým
havířovským rytířem Jardou, jinak Jaroslavem Šimonem.
Mateřská škola Čelakovského byla otevřena ve školním roce 1967/1968 jako
společné zařízení jeslí a školky. Po zrušení jeslí v roce 1992 vznikla v uvolněných
prostorách speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči. V současné době má
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tři třídy s celkovou kapacitou dvaašedesáti míst z toho dvanáct pro logopedii.
Ředitelkou je Alena Motyčková.

Pasování na školáka

Ředitelka MŠ Alena Motyčková (vpravo)

7. 6. – Fotbal: Indiáni se definitivně zachránili
SLAVIA ORLOVÁ – MFK HAVÍŘOV 0:1
Po výhře v Orlové už havířovský tým nemůže spadnout do krajského přeboru,
sezonu uzavře ve čtvrtek v Ostravě. „V prvním poločase jsme udělali několik
hrubých chyb v defenzivě. Domácí je naštěstí nepotrestali. Když jsme se dokázali
prosadit po standardní situaci, věřil jsem, že vyhrajeme. Domácí nemohli
spoléhat jen na destrukci a museli útočit, což jim na jaře moc nejde. To se sice
potvrdilo, ale my trestuhodně zahodili šance a přežili infarktovou střelu v
poslední minutě. Kdyby míč skončil v síti, byla by to s ohledem na průběh zápasu
velká katastrofa,“ řekl po zápase kouč Havířova Jaroslav Netolička.
Branka: 44. Škoda. ČK 78. Věčorek (Orl), rozhodčí: Pojezný, diváků: 400.
Havířov: Pacanovský – Kroužek, Drozd, Škoda, Hančin – Lakatos, Špička, Kisel,
Holý (90. Ganaj) – Urban (90. Blažek), Punčochář. Trenér Jaroslav Netolička.
7. 6. – Jubilejní 10. ročník cyklistického závodu mládeže
Na startovní čáru jubilejního 10. ročníku cyklistického závodu Sportovního klubu
Peloton Havířov nastoupilo v sobotu 7. června celkem třiatřicet dětí.
Oblíbené sportovní klání na kolech v parku pod Kulturním domem Leoše
Janáčka přineslo urputné boje, pěknou podívanou a hezký sportovní zážitek.
Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích od čtyř do patnácti let. Nejmladší
absolvovali jeden okruh měřící kolem 500 metrů, nejstarší přibližně tři kilometry.
Na závěr ředitel závodu Miroslav Hrabiec předal nejúspěšnějším perníkové
medaile a drobné věcné ceny.
O přední místa se rozdělili:
Ročník 2002/2003: 1. Daniel Tarkowski, 2. Jan Paseka, 3. Adam Palonci - 1.
Eliška Černá, 2. Kateřina Vlčková, 2000/2001: 1. Filip Tarkowski, 2. Václav
Čajka, 3. David Švihl – 1. Zuzana Citorová, 2. Michaela Mironidi, 3. Adéla
Sněhotová, 1998/1999: 1. Lukáš Citora, 2. Marek Gorgol, 3. Kevin Ptáček – 1.
Vendula Hrabiecová, 2. Agnes Tabášková, 3. Karolína Hegedűsová, 1996/1997: 1.
Vojta Jelínek – 1. Petra Sněhotová, 2. Lucie Příhodová, 1994/1995: 1. David
Štiglinc, 2. Dominik Hegedűs.

75
Tento tradiční cyklistický závod je jeden z mála, který se v Havířově koná. Vždy
se těší velkému zájmu. Tentokrát přálo i počasí.

Před startem

Start

8. 6. – Jubileum mateřské školy v Dolních Datyních
U příležitosti 80. výročí založení mateřské školy v Dolních Datyních se konala v
místní knihovně výstavka o její historii. Mezi četnými materiály nechyběly ani
kroniky školky zaznamenávající události od jejího založení až po současnost a
četné fotografie. Součástí jubilejních oslav byla dále prohlídka základní a
mateřské školy a sraz bývalých žáků v budově na hřišti. V rámci programu
Alfred Kolorz a Ing. Miroslav Szop přednesli referát o historii obou školských
zařízení, které jsou odloučeným pracovištěm Základní a mateřské školy
Frýdecká.
10. 6. – Církevní středisko volného času sv. Jana Boska slavilo
Velkolepou kulturně sportovně zábavnou show oslavilo v úterý 10. června své
patnácté narozeniny Církevní středisko volného času sv. Jana Boska. Ve velkém
sále Kulturního domu Petra Bezruče vystoupilo osmdesát dětí a mladých lidí.
V rámci bohatého programu se představili mažoretky, vyznavači moderního
umění sebeobrany Taekwon-Do, zpěváci, hudebníci, milovníci hip-hopu a
aerobicu. Úvod patřil řediteli Ing. Jindřichu Hoňkovi a jeho dětem Dominikovi a
Kateřině, které zazpívaly píseň Tears in Heaven k památce zakladatele
církevního střediska Jindřicha Hoňka staršího. Celý pořad byl doprovázen
velkoplošnou prezentací o historii a současném životě střediska. Slavnostní
akademie se konala pod záštitou biskupa Františka Václava Lobkowicze a
primátora města Havířov Františka Chobota.
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově bylo založeno
Biskupstvím ostravsko - opavským. Zřizovací listina má datum 23. června 1993.
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Jindřich Honěk (vlevo), František V. Lobkowicz Závěrečné defilé
a František Chobot

11. 6. – 30. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet za rok 2007
• Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2009
• Počítačové sestavy a notebooky – vyhlášení zakázkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu pro Magistrát města Havířova a Městskou policii
Havířov
• Informace o vyhlášené stávce zaměstnanců škol
• Evropský týden mobility v Havířově
• Příprava Areálu volného času v Havířově-Městě – informativní zpráva
• Strategický plán rozvoje města II
• Integrovaný plán rozvoje města – Integrovaný operační program
• Realizace Havířovských hornických slavností statutárního města Havířova
konaných ve dnech 5. – 7.9.2008
• Integrovaný plán rozvoje města – Regionální operační program
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
11. 6. – Základní škola Kpt. Jasioka vítězem šachového turnaje
Přeborníkem havířovských základních škol v rapid šachu na rok 2008 se stalo po
podzimním, vánočním, velikonočním a letním turnaji družstvo ZŠ Kpt. Jasioka.
Závěrečného turnaje ve Středisku volného času Asterix (Na Nábřeží) se
zúčastnilo celkem dvanáct hráčů ze základních škol Kpt. Jasioka, Školní, Gen.
Svobody a 1. máje. Hrálo se švýcarským systémem dvakrát patnáct minut na 7
kol.
Pořadí letního turnaje jednotlivců: 1. Patrik Melzer (ZŠ 1. máje) 6,5 bodů, 2.
Michal Valenčík (ZŠ Školní) 6.0 b., 3. Martin Michálek (ZŠ Kpt. Jasioka) 5,5 b., 4.
Martin Kolář (ZŠ Gen. Svobody) 4.0 b., 5. až 6. Radek Huráb (ZŠ Kpt. Jasioka)
3,5 b., Sandra Valenčíková (ZŠ Školní) 3,5 b., 7. až 8. Lukáš Spurný (ZŠ Gen.
Svobody) 3,0 b., Jan Wilczek (ZŠ Gen. Svobody) 3,0 b, 9. Dominik Veselý (ZŠ Kpt.
Jasioka) 2,5 b., 10. Michal Skřivánek (ZŠ Gen. Svobody) 2,0, 11. Patrik Říman
(ZŠ Gen. Svobody) 1,5 b., 12. Jindřich Franek (ZŠ Kpt. Jasioka) 1,0 bod.
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S. Valenčíková a P. Melzer

Hlavní rozhodčí Ing. Jiří Špiřík

12. 6. – Parainkubátor 2008
Slavnostním Benefičním koncertem v Městské sportovní hale byl ve čtvrtek 12.
června zahájen Parainkubátor. Potrvá do 15. června.

Inkubátor

Večer v letním kině

Parainkubátor. Atletická dráha AC Slavia

Hřiště rugby
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12. 6. Bludovický kopec: Kruhový objezd
Objezd na motocyklové závody Havířovský zlatý kahanec je připraven.

Bludovický kopec

.
14. 6. – Náměstí Republiky patřilo v sobotu muzikantům
Přehlídkou dechových hudeb se 14. června Havířov opět připojil k Evropskému
svátku hudby. Početnému publiku předvedlo své umění devět kapel ze severu
Moravy a Slezska.
Od čtrnácti až do večerních hodin se na pódiu poblíž monumentu Kyvadlo
s pramenem, postupně vystřídaly formace: Taneční orchestr Z. Bittmara,
Žákovský dechový orchestr při ZUŠ Leoše Janáčka, Těrličanka, Hlučíňanka,
Hasičanka, Azeťanka, Akorďanka, Náladička a na závěr Májovák. Téměř
sedmihodinový maratón s krátkými vstupy doplňovaly mažoretky Kala z
Městského kulturního střediska.

Publikum

Májovák

15. 6. –
2007/2008

Přehled zápasů Městského fotbalového klubu Havířov v sezoně

Divize - skupina E

ročník 2007/08

Fotbal > muži > Česko

1.

Ne 12.08. 10:15

MFK Havířov - SK Bohuslavice

1:0 (0:0)
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2.
3.
4.
15.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
30.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

So
Ne
So
St
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
So
So
Ne
So
So
So
So
So
Čt
Ne
So
Ne
So
So
Čt

18.08. 16:30

FC TVD Slavičín - MFK Havířov

5:1 (4:0)

26.08. 10:15

MFK Havířov - EPO Frenštát p.R.

0:0 (0:0)

01.09. 16:30

FS Napajedla - MFK Havířov

0:1 (0:0)

05.09. 17:00

SK Kravaře - MFK Havířov

2:0 (1:0)

09.09. 10:15

MFK Havířov - SK Hranice

2:3 (1:2)

15.09. 16:00

FC Vsetín - MFK Havířov

3:0 (1:0)

22.09. 10:15

MFK Havířov - FC Velké Karlovice+Karolinka

0:2 (0:1)

30.09. 14:00

FK Avízo Město Albrechtice - MFK Havířov

1:0 (1:0)

07.10. 10:15

MFK Havířov - Jiskra Rýmařov

1:1 (1:1)

13.10. 15:30

FK Bystřice p. Hostýnem - MFK Havířov

1:0 (0:0)

21.10. 10:15

MFK Havířov - FC Elseremo Brumov

0:2 (0:1)

28.10. 14:30

Sokol Lázně Velké Losiny - MFK Havířov

1:1 (0:1)

04.11. 10:15

MFK Havířov - FK Slavia Orlová-Lutyně

1:2 (0:2)

17.11. 14:30

MFK Havířov - FC Baník Ostrava B

1:2 (1:1)

15.03. 14:30

SK Bohuslavice - MFK Havířov

1:2 (1:0)

22.03. 15:00

MFK Havířov - FC TVD Slavičín

3:3 (1:2)

30.03. 15:00

EPO Frenštát p.R. - MFK Havířov

0:2 (0:2)

05.04. 15:30

MFK Havířov - FS Napajedla

0:0 (0:0)

12.04. 15:30

SK Hranice - MFK Havířov

2:2 (0:1)

19.04. 16:00

MFK Havířov - FC Vsetín

2:0 (1:0)

26.04. 16:00

FC Velké Karlovice+Karolinka - MFK Havířov

2:1 (1:0)

03.05. 16:30

MFK Havířov - FK Avízo Město Albrechtice

4:1 (1:1)

08.05. 16:30

MFK Havířov - SK Kravaře

1:0 (1:0)

11.05. 16:30

Jiskra Rýmařov - MFK Havířov

3:1 (2:1)

17.05. 16:30

MFK Havířov - FK Bystřice p. Hostýnem

3:1 (0:0)

25.05. 10:15

FC Elseremo Brumov - MFK Havířov

0:0 (0:0)

31.05. 16:30

MFK Havířov - Sokol Lázně Velké Losiny

2:0 (2:0)

07.06. 10:30

FK Slavia Orlová-Lutyně - MFK Havířov

0:1 (0:1)

12.06. 17:00

FC Baník Ostrava B - MFK Havířov

6:0 (2:0)

19. 6. – Odstřel těžní věže
Čtvrtek 19. 6. 2008 se zapíše navždy do historie nejen Dolu Dukla, ale také města
Havířova. Přesně v 15 hodin byl střelmistrem Jiřím Eliášem, v areálu bývalého
dolu proveden odstřel devadesát pět metrů vysoké a přibližně 16 tisíc tun vážící
železobetonové těžní věže.
Skipokomplex byl uveden do provozu v roce 1983. Sloužil především pro těžbu
uhlí z jámy hluboké 1 026 metrů. Svou výškou a velkolepostí vyčníval nejen nad
šachtou, ale dotvářel obraz okolní krajiny. Patřil k Havířovu a byl symbolem
padesátileté hornické minulosti města. Jeho likvidací se udělala tečka za trojicí
dnes již neexistujících těžních věží.
Podívat se na odstřel přišlo několik desítek, možná stovka lidí. Nechyběli ani
bývalí havíři. Mnozí s nostalgií vzpomínali na dobu, kdy brzo ráno nastupovali na
šichtu. Vyskytly se i názory, že se bourat nemuselo, ale věž se mohla upravit na
rozhlednu.
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Rok 1956

Pohled na železobetonovou věž z Fryštátské
ulice

Únor 2008

O hodinu později

21. 6. – Lučina je o něco čistější
Za malého zájmu se v sobotu 21. června konalo každoroční čištění koryta a okolí
Lučiny. Zúčastnila se ho necelá dvacítka milovníků přírody.
Největší zastoupení měli členové Místní organizace Českého rybářského svazu
v Havířově. Vedle lahví z umělých hmot, které převládaly, nechyběly ani ojeté
pneumatiky, injekční stříkačky, láhve od alkoholu, plechovka od toluenu, různé
plasty, kousky z vybavení domácností a zahrádek a podobné předměty.
Nejotřesnější pohled poskytovaly zbytky mrtvých zvířat. Celkem se vyčistilo
kolem pěti kilometrů vodního toku s okolím.
Akci připravil odbor životního prostředí havířovského magistrátu a podíleli se na
něm vedle rybářů také ochránci přírody, zástupkyně Občanského sdružení Duha
Hana Šotkovská, žákyně páté třídy Základní školy 1. máje Martina Anlaufová a
několik dalších místních občanů.
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Lučina

V řece nechyběly ani pneumatiky

21. 6. – Lehká atletika: Mistrovství České republiky dorostu a juniorů
O víkendu 21. a 22. června se uskutečnilo v Edenu na pražské Slavii Mistrovství
České republiky dorostu a juniorů. Výprava AO Slavia Havířov získala dvě
zlaté, čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Nejvíce se dařilo dorostenci Pavlu Maslákovi, který zvítězil v běhu na 300 m
překážek časem 36,96 s a na 100 m byl druhý časem 10,65 s za Martinem
Říčařem. Druhým úspěšným dorostencem byl Petr Kaminski, který zvítězil v
běhu na 2000 m překážek s téměř stometrovým náskokem před dalšími borci a
dosáhl skvělého času 6:10,57 min. Zlato doplnil ještě bronzovou medailí v běhu na
3000 m, který se běžel o den později a docílil čas 9:13,10 min.Ve vrzích se zaskvěl
dorostenec Marek Bárta v hodu diskem výkonem 49,09 m, který mu dopomohl k
zisku stříbrné medaile. Výbornou formu potvrdil ještě pátým místem ve vrhu
koulí
V juniorské kategorii uspěla Ingrid Okenicová v běhu na 800 m. Časem 2:16,57
min. získala stříbrnou medaili. Druhé místo ještě vybojoval Karel Ketner v chůzi
na 10 km.
Ani ostatní atleti se neztratili. Do desátého místa se umístili závodníci: Kristýna
Bubíková, Rosťa Kyzlink, Vojtěch Miklas a také Karel Ketner.
23. 6. – 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Privatizace bytů
Na základě jednání politických klubů u kulatého stolu zastupitelé schválili
zrušení privatizace bytového fondu a ponechání pouze u domů, ve kterých již byly
některé byty v minulosti privatizovány. Jedná se celkem o 54 bytů. Důvodem pro
zastavení privatizace je to, že se za poslední období změnily podmínky. Jednak
v roce 2010 již bude bytový fond samofinancovatelný a dalším důvodem je, že by
došlo k znevýhodnění občanů, jejichž byty nebyly do privatizace zařazeny a
nemohli by si tak za výhodnější cenu, než je tržní, byt odkoupit. V neposlední
řadě je důvodem i výskyt spekulativních nabídek různých subjektů.
Poskytnutí dotace na mezinárodní silniční motocyklové závody O havířovský
zlatý kahanec
Zastupitelé schválili poskytnutí dotace ve výši 250 tisíc korun občanskému
sdružení PROSPORT na organizaci mezinárodních silničních motocyklových
závodů O havířovský zlatý kahanec.
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Město vymezilo prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu
Zastupitelé schválili vydání Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž
se zakazuje konzumace alkoholu spojená s negativními společenskými jevy,
způsobenými jednáním fyzických osob. Ve spolupráci s městskou policií byla
vybrána místa, která jsou z hlediska narušování veřejného pořádku nejvíce
problémová.
Bezúplatný převod pozemků vodního toku z majetku státu do majetku města
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků o celkové výměře 768 m²,
které jsou součástí koryta Bezejmenného potoka z majetku státu do majetku
města, jež je správcem vodního toku.
Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov - Třanovice
Zastupitelstvo schválilo účast města Havířova ve Sdružení pro přeložku a
výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice. Cílem sdružení je
usilovat o urychlení přeložky komunikace I/11 v úseku Havířov – Horní Suchá –
Těrlicko – Třanovice – Slovensko a podílet se na optimálním řešení umístění
komunikace I/11 a přístupových komunikací z hlediska dostupnosti pro
průmyslové podniky, ochrany životního prostředí a ochrany zastavěných částí
dotčených měst a obcí.
Koeficient výpočtu daně z nemovitostí
Zastupitelé stanovili pro všechny nemovitosti na území celého města místní
koeficient 3. Tímto koeficientem se vynásobí stávající daňová povinnost
poplatníka za jednotlivé stavby a pozemky podléhající dani z nemovitostí. Tento
koeficient je příjmem do rozpočtu města a bude využit k financování akcí ve
prospěch občanů. Obecně závazná vyhláška nabude účinnosti 1. ledna 2009.
Dohoda o společném postupu při řešení převodu Domova Havířov, Lidická – PO
ZMH
Zastupitelé schválili dohodu při řešení převodu Domova Havířov na Domov
seniorů Havířov k datu 1. 1. 2010. Náplň zařízení by měla zůstat stejná, jakou
má stávající příspěvková organizace kraje.
Domov Havířov o kapacitě 189 míst, poskytuje komplexní sociální služby
seniorům, kteří zejména z důvodu věku mají omezenou soběstačnost a vyžadují
pomoc jiných fyzických osob. Provoz organizace bude město v případě převzetí
dofinancovávat 3 až 5 miliony korun ze svého rozpočtu.
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov-city.cz)
24. 6. – Stávka dopraváku
Zaměstnanci dopravní společnosti ČSAD Havířov se v úterý 24. června připojili
k celorepublikové hodinové stávce. Trvala od 13. do 14. hodiny. Odborové
organizace chtějí stávkou vládu upozornit na nespokojenost s reformami,
především posunutím hranice věku pro odchod do důchodu, ale také se změnami
v sociální a zdravotní oblasti.
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Stávkový štáb
24. 6. – Duklu čeká budoucnost i bez uhlí
Přestože ve čtvrtek 19. června padla poslední těžní věž a Dukla přestala být
šachtou, areál čeká možná ještě rušnější budoucnost, než zažíval dosud.
V areálu bývalého dolu panuje i po ukončení těžby uhlí stále čilý pracovní ruch.
Zatím převažují demoliční práce. „Z původních 70 povrchových objektů jich nyní
stojí 15. Likvidace čeká ještě pět. Mezi deseti objekty, které zůstanou zachovány,
jsou čtyři památkově chráněné stavby. Je to stará zámečnická dílna z roku 1907,
lampovna, kombajnová dílna a kompresorovna,“ uvedl mluvčí OKD Vladislav
Sobol.
Areál Dukly si už prohlédli vedoucí některých odborů havířovského magistrátu.
„Bylo to těsně před odstřelem skipové věže. Zajímali jsme se především o objekty,
které na místě zůstanou. Jde o jejich využití, aby nechátraly, aby se opravily.
Jedná se například o velké haly nebo o správní budovu. Ta by se dala určitě
zajímavě vnitřně upravit,“ řekl náměstek havířovského primátora Eduard
Heczko.

Správní budova a její okolí v květnu 2008
25. 6. – 31. schůze Rady města Havířova
Nebylo přijato žádné usnesení

Říjen 2008
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25. 6. – Havířov chystá stavbu protipovodňového valu
Jestliže havířovská radnice spustí stavbu protipovodňových hrází u řeky Lučiny,
dostane zelenou i projekt Areálu volného času. Hráze se mají vybudovat v roce
2009.
„Areál je ve stádiu územního řešení, pozemky jsou už vypořádané. Jediný
problém je v pokračující administrativě. Kdyby se v minulosti začalo včas, tak se
mohlo se stavbou začít letos. Nyní doufáme, že budou dodrženy všechny dohody
ohledně financování projektu S ohledem na to, v jakém stavu jsou nyní
předprojektové přípravy, začneme výstavbu hrází asi příští rok,“ řekl náměstek
primátora Zdeněk Osmanczyk.
Protipovodňové hráze by měly stát kolem osmnácti milionů korun. Deset má být
hrazeno z dotací zbytek zaplatí město.

Možná podoba budoucího areálu volného času
25. 6. – Soutěž: Zachraň se, kdo můžeš
Vyhodnocením nejlepších účastníků byla ukončena celoroční soutěž Zachraň se,
kdo můžeš, organizovaná ve školní družině při Základní škole Frýdecká.
Celá akce probíhala v tradici Občanského sdružení Duha Zámeček a byla
motivována a inspirována prací záchranářů, hasičů a policistů. Děti v průběhu
školního roku plnily celou řadu netradičních úkolů. Například závodily s
tříkilovým břemenem v batohu na čas, které navozuje zátěž hasiče s hasičskou
stříkačkou, proplétaly nitě očky jehel opět na rychlost, což mělo symbolizovat
přesnou práci záchranáře v boji o lidský život a podobně.
Otázky připravovaly vychovatelky Blažena Paseková a Eva Grygarová ve
spolupráci s Ivanou Sobolovou z Duhy Zámeček, která má s pořádáním
obdobných soutěží bohaté zkušenosti.
Akce se zúčastnilo celkem šedesát pět žáků prvních až čtvrtých ročníků.
Nejúspěšnější obdrželi hodnotné věcné ceny. První dostali netradiční koloběžku,
druzí sportovní batoh a třetí plyšovou hračku. Malou odměnu si odnesli všichni.
Pořadí na prvních třech místech: 1. třída: 1. Dominik Šubrt, 2. Šimon Kufa, 3.
Monika Masopustová; 2. třída: 1. Tereza Zaťková, 2. Jan Stařík, 3. Natálie
Sobolová; 3. třída: 1. Tereza Bednářová, 2. Laura Potišková, 3. Filip Janoušek; 4.
třída: 1. Vendula Janíková, 2. Anna Velíšková, 3. Alexandra Janiszewska
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Soutěžící

Vítězové

27. 6. – V Havířově se konala policejní konference
Největší pracovní setkání policistů v historii Havířova se uskutečnilo v pátek 27.
června v Kulturním domě Radost.
Zúčastnili se ho náměstek policejního prezidenta Mgr. Ing. Ivan Bílek, karvinský
okresní policejní ředitel plk. Ing. Martin Hrinko Ph.D., ředitel havířovské
městské policie Ing. Bohuslav Muras, soudce havířovské pobočky Okresního
soudu Karviná JUDr. Otakar Chmiel, policisté z Polska a starostové okolních
města a obcí.
Hlavním tématem byl projekt Community policing a jeho zavádění do praxe.
Účastníci konference debatovali, jak policii lépe zviditelnit, jak zlepšit její
vnímání veřejností, či co udělat pro zkvalitnění spolupráce s obcemi, obecními
policiemi a dalšími institucemi.
Záštitu převzal primátor Havířova František Chobot

Kulturní dům Radost

Okresní policejní ředitel Martin Hrinko

28. 6. – Hurá na prázdniny
Muzika, tanec, dětské atrakce a hlavně vynikající atmosféra ovládly v pátek 28.
června havířovské letní koupaliště.
Za krásného slunečného počasí se ve více než pětihodinovém show představily
havířovské taneční formace Horizonty, Next Aerobic Stylers. Crazy Extreme
Group a Limit Dance Corporation, dále hudební skupina Maxim Turbulenc.
Zkrátka nepřišli ani ti nejmenší návštěvníci. Pro ně si připravil ostravský klaun
Hopsalín hodinové pásmo písniček a různých hrátek.
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Zlatým hřebem předprázdninové zábavy bylo vystoupení populárního zpěváka,
muzikanta a multiinstrumentalisty, Petra Bendy se svou kapelou. Jejich
devadesátiminutové pásmo několikrát vygradovalo a v noblesním stylu dorazilo
do finále.
Akci společně pořádaly Městské kulturní středisko a Správa sportovních a
rekreačních zařízení.

V popředí zájmu byla hudba

Petr Bende & Band

28. 6. – Lehká atletika: I. liga mužů
POŘADÍ PO 3. KOLECH
I. liga mužů
Oddíl

pom.b.

hl.b.

1. AK Olomouc

650,5

24

2. AO Slavia Havířov

478

18

3.TJ Lokomotiva Břeclav

490,5

15

4. VSK Univerzita Brno

474

14

5. TJ Sokol Opava

415,5

14

6. TJ TŽ Třinec

392

10

7. AK Zlín

342,5

8

8. AC Moravská Slavia
Brno

319

5
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30. 6. – Fotbal: Závěrečná tabulka divize E
FC Baník Ostrava B – MFK Havířov 6:0
Debakl Havířova v 30. závěrečném kole fotbalové sezony 2007/2008 už neměl vliv
na další osud Indiánů. Od září budou opět hrát ve stejné soutěži.
Konečné pořadí
#

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým

Web

PZ

V

R

P

VG:OG

+/-

PB

FC Baník Ostrava B

web

30

20

9

1

70:19

24

69

SK Kravaře

web

30

13

12

5

45:25

6

51

FC TVD Slavičín

30

13

10

7

64:33

4

49

Jiskra Rymařov

web

30

12

7

11

56:48

-2

43

EPO Frenštát p. Radhoštěm

web

30

11

9

10

39:32

-3

42

SK Hranice

web

30

12

4

14

49:48

-5

40

Sokol Lázně Velké Losiny

web

30

10

10

10

42:51

-5

40

FK Slavia Orlová-Lázně

web

30

11

6

13

29:32

-6

39

FC Elseremo Brumov

web

30

10

9

11

41:53

-6

39

FK Bystřice p. Hostýnem

30

9

11

10

30:32

-7

38

FS Napajedla

web

30

11

5

14

42:50

-7

38

MFK Havířov

web

30

10

7

13

33:44

-8

37

FK Avízo Město Albrechtice

web

30

11

4

15

35:51

-8

37

FC Velké Karlovice + Karolinka web

30

8

12

10

29:43

-9

36

SK Bohuslavice

30

9

7

14

34:46

-11

34

FC Vsetín

30

6

6

18

29:60

-21

24

Poznámka: web – oddíly, které mají internetové stránky.
30. 6. – Příměstský tábor s rekordní účastí
Letošní první letní tábor, zahájený v pondělí 30. června ve Středisku volného
času Asterix (Na Nábřeží), přilákal celkem devatenáct dětí, což výrazně vybočuje
z běžného průměru. Pětidenní turnus má název Devatero řemesel a je zaměřen
vedle her, soutěží a zábavy na seznámení s nejrůznějšími rukodělnými činnostmi.
Příměstské tábory patří k osvědčeným formám řešení volného času dětí od sedmi
do patnácti let v období letních školních prázdnin. Jsou vhodnou alternativou
hlavně pro zaměstnané rodiče, kteří potřebují své ratolesti přes den nějak
zaměstnat, aby nezůstávaly doma bez jakéhokoliv dozoru nebo trávily čas před
barákem. V Asterixu mají s jejich organizováním bohaté zkušenosti. Cena pobytu
je 650 korun.
.
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Děti na výstavě Řezbáři v muzeu Musaion

Řezbářské nástroje

30. 6. – Teplotní vývoj za 1. pololetí 2008
Denní teploty za 1. pololetí 2008
teplota
teplota
Datum
minimální Datum
maximální
4.1
-16,0
20.1
10,5
17.2
-11,1
25.2
15,8
21.3
-6,4
10.3
12,5
1.4
-1,7
11.4
22,3
7.5
1,0
31.5
28,3
13.6
2,0
29.6
29,6

ČERVENEC
2. 7. – Vzpomínky na život
V Galerii Kulturního domu Radost byla 2. července slavnostně zahájena výstava
Ivana Balcara s názvem Vzpomínky na život.
Autor představuje veřejnosti čtyřicet abstraktních obrazů z období 2006 až do
současnosti. Malířovu tvorbu nejlépe vystihují názvy jednotlivých děl jako
Počítačový virus, Na moři, Cesta z hospody, Modré pondělí, Barevný svět,
Rodina, Cesta životem, Hlavy, York v noci, Čarodějnice, Dialog a podobně. K jeho
používaným technikám malby patří zejména tempera, olej a akryl.
3. 7. – Havířovu se podařilo získat další dotaci
Město obdrželo informaci, že získá dotaci na regeneraci panelového sídliště
Havířov–Šumbark II. etapa. Částku ve výši 4 milionů korun přidělilo
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Regenerace panelového sídliště Havířov–Šumbark II.etapa byla zahájena již
v roce 2001 a v letošním roce bude pokračovat 7. etapou s náklady přibližně ve
výši 16 milionů korun. Opraví se prostor, který je vymezen ulicemi Orlí, Nákupní
a Moravskou, takzvaný obytný blok 27. Stavba bude zahájena v říjnu letošního
roku a dokončena přibližně v dubnu 2009. Zahrnuje výstavbu dětského hřiště ze
štěrkopísku, další tři dětská hřišťátka s pískovištěm a hrací sestavou, lavičkami
a podobně. Dále dojde k rozšíření počtu parkovacích míst ze 16 na 35. Stávající
prochozené chodníky na travnatých plochách budou vydlážděné.
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5. 7. – Do škol nastupují zedníci, instalatéři, malíři a natěrači
V městském rozpočtu je na opravy, rekonstrukce a modernizaci budov a
vnitřního zařízení škol vyčleněno přibližně 70 milionů korun. Většina prací se má
provést v průběhu letních školních prázdnin.
Mezi největší akce patří rekonstrukce budovy ZŠ Frýdecká, na kterou se městu
podařilo získat dotaci z takzvaných norských fondů ve výši téměř 7,8 milionů
korun. Součástí obnovy bude oprava střechy, výměna oken a dveří, rekonstrukce
a zateplení fasády. Celkové náklady mají dosáhnout 13 milionů korun, zbylých
necelých 6 milionů zaplatí ze svého rozpočtu město.
Výraznou rekonstrukcí a modernizací projde bývalá Základní škola Vítězslava
Nezvala, která bude stát přibližně 23 milionů korun. Jedná se o přestavbu
budovy na vysokoškolské pracoviště.
Další finanční prostředky ve výši 3,6 milionů korun si vyžádá rekonstrukce
kuchyně a jejího zázemí v Mateřské škole Sukova a kolem 3 milionů korun bude
stát oprava kuchyně v Mateřské škole U Topolů.
Počítá se rovněž s opravami střech a zateplením některých škol. Například
oprava střechy Základní školy Jarošova bude stát 5,8 milionů korun, zateplení
a výměna hydroizolace ploché střechy jednoho pavilonu MŠ Mládí se zajistí
přibližně za 1,6 milionů korun. V ZŠ Mládežnická se provede zateplení a výměna
hydroizolace ploché střechy pavilonu školní jídelny za cca 2,1 milionů Kč.
Nemalé prostředky se vloží do opravy sociálních zařízení v základních školách
Selská (cca. 2,1 milionů Kč), 1. máje (cca 2,1 milionů Kč), Gen. Svobody (cca.3,3
milionů Kč) a Marušky Kudeříkové (cca 1,3 milionů Kč).
Dále se zrekonstruuje zahrada u MŠ ČSA (1,7 milionů Kč) a provede se oprava
hydroizolace na části pavilonu ZŠ 1. máje (1,6 milionů Kč)
6. 7. – Koncertní premiéra za Kulturním domem Radost
Tradiční prázdninové promenádní koncerty dechových hudeb za Kulturním
domem Radost zahájila v neděli 6. 7. kapela Akorďanka. Po více než patnáctileté
přestávce opět na terase bývalého kina zazněla hudba a také se tančilo.
O hudbu k poslechu se tentokrát postarali muzikanti ze Stonavy. V průběhu
dvouhodinového programu zazněly skladby moravské, české a také od
zahraničních autorů. V repertoáru byly například Zatúlaná láska, Karvinská
polka, Melodie lásky, Podzimní valčík, Santa Maria, Měsíční serenáda, koncertní
valčík od Johanna Sebastiana Strausse Na vlnách a další melodie. K některým
písničkám jako Škoda lásky se spontánně připojili i posluchači. Na závěr zahrála
kapela Havířovský jubilejní pochod od místního skladatele Antonína Ondry.
„Na promenádní koncerty chodím skoro pravidelně. Hráli hezky. Tady za Radostí
je i příjemné posezení. Mohlo by ale být více laviček ,“ svěřila se jedna z mnoha
návštěvníků Emílie Svobodová.
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Koncertu se zúčastnilo kolem 200 lidí

Akorďanka

7. 7. – Američtí studenti na misijním pobytu v Havířově
V rámci návštěvy České republiky přijela v pondělí 7. 7. do Havířova pětičlenná
misijní skupina mladých členů Armády spásy ze západní části USA.
Během svého týdenního pobytu se Angela Graham, Joshua Martin, Megan Hawk,
Brandon Toy a Daniela Lutcher zapojili do aktivit a projektů místní pobočky AS.
Pomáhali s údržbou a některými venkovními pracemi v Azylovém domě pro muže
Na spojce a Domě pro matky s dětmi. V odpoledních hodinách se postarali o
zábavu v komunitním centru v ulici Jaroslava Seiferta a Obránců míru.
V úterý navštívili bývalý koncentrační tábor v polské Osvětimi a starobylý
Krakov. Sobota patřila Domovu seniorů Přístav v Ostravě-Kunčičkách. Nedělní
bohoslužbou se zámořští hosté rozloučili s Havířovem.

Mladí Američané v Havířově

Před odjezdem z Havířova

7. 7. – Oprava silnice v České ulici
V pondělí 7. července byla zahájena rekonstrukce cesty v České ulici (poblíž
rozestaveného Domova seniorů). Počítá se s celkovými náklady ve výši 9 milionů
korun. Součástí stavby budou také přeložky elektroinstalace, vodovodu, zesílení
topného kanálu. Cesta bude rozšířena a vznikne zde obytná zóna. Jedná se o
komunikaci dlouhou asi 300 metrů.
9. 7. – Havířov navštívil honorární konzul
Primátor města František Chobot přijal ve středu 9. července honorárního
konzula Ruské federace v Ostravě Ing. Aleše Zedníka. Řešili mimo jiné některé
konkrétní věci týkající se Havířova. Honorárního konzula zajímal stav válečných
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hrobů, které jsou umístěny na území města. Byl potěšen, že se nezapomíná na
padlé hrdiny a jejich hroby jsou pravidelně udržovány a také je uctívaná jejich
památka.
11. 7. – Nová webkamera zamíří na koupaliště
V pátek 11. července byla spuštěna na internetových stránkách města nová
webkamera,která umožní lidem podívat se na koupaliště. Kamera je umístěna na
budově plavčíka, proto je z ní dobrý výhled na celý areál koupaliště. Později k ní
budou přidány další funkce jako například měření teploty vody a vzduchu.
V současné době má Havířov ještě další dvě kamery. Jedna je natočena na
náměstí Republiky a druhá zachycuje panorama Beskyd. Na internetových
stránkách města je k dispozici také týdenní archív záznamů.
13. 7. – Divadlo pod širým nebem se dětem líbilo
Velký úspěch sklidila u havířovského obecenstva divadelní hra Pat a Mat 2
Divadla Křesadlo z Třince. Na historicky první představení pod korunami stromů
v parku za Kulturním domem Radost přišlo v neděli odpoledne kolem dvě stě
padesáti dětí a dospělých.
Pohádka je volným pokračováním příběhu Pata a Mata, dvou nešiků odborníků
na slovo vzatých, kteří se do práce pouští vždy s chutí a vervou. Usměvavé scénky
děti dobře pobavily a svou spokojenost vyjádřily výbuchy smíchu a nadšení.
Hodinové představení doprovázely písničky a nechyběly ani soutěže. Krátce před
svým závěrem ukončila divadlo bouře nad Havířovem.

Divadlo za KD Radost

Pat a Mat

13. 7. – Promenádní koncert: Náladička
Tradiční letní cyklus promenádních koncertů pokračoval vystoupením kapely
Náladička. Pro prudký liják musel být z parku za kulturním domem přeložen do
KD Radost. Nijak to ale neovlivnilo počet návštěvníků (kolem 150) a dobrou
náladu.
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Publikum v KD Radost

Náladička

13. 7. – Silné bouřky
Sobotní bouřky zaměstnaly hasiče v celém kraji. V Havířově byla intenzita
poměrně malá.
Vydatný déšť a poryvy větru se v regionu projevily hned ve dvou vlnách. Ta první
byla intenzivnější a měla za následek zatarasení železničního koridoru mezi
Ostravou a Olomoucí.
Nejčastěji museli hasiči odstraňovat pomocí motorových pil stromy, respektive
nebezpečné větve přes silnice a chodníky. V průběhu noci hasiči vyjeli na
Karvinsku pouze jednou. Naštěstí v Havířově nebyly zaznamenány žádné větší
škody. Ani v jednom případě nedošlo ke zranění osob.
15. 7. – Květinová výzdoba
Záhony v Havířově se v současné době rozkládají na ploše o celkové výměře
přibližně tří tisíc metrů čtverečních. Nacházejí se například podél Hlavní třídy,
Dlouhé třídy, na náměstí Republiky, kolem Labužníka, před magistrátem města,
na křižovatce Na Nábřeží a ulice 17. listopadu.
Pro letošní výsadbu bylo použito 135 tisíc letniček. Lidé se mohou potěšit
pohledem na šalvěj, begonie, petúnie, hledík, pelargónie, netýkavku obecnou
a další květiny. Na záhony je v rozpočtu města určeno 3,1 milionu korun.

Šrámkova ulice

Hlavní třída před OD Elan
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17. 7. – Alkoholová vyhláška
Obecně závazná vyhláška zakazující konzumaci alkoholu na vybraných veřejných
místech Havířova vstoupila 17. července v platnost. Její dodržování budou
kontrolovat strážníci městské policie.
20. 7. – Promenádní koncert: Azeťanka

Publikum v parku za KD Radost

Azeťanka

23. 7. – 32. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Přijetí dotace ze státního rozpočtu České republiky – ul. Fibichova ve výši
10 mil. Kč na akci Oprava bloku obytných domů Havířov-Město, Hlavní
třída 72, 74 a ul. Fibichova 27 a 28
• Dotace z fondů EU - Projekt rozvoje lidských zdrojů zaměstnanců města
Havířova
• Jednostranné navýšení nájmu u bytů ve vlastnictví města Havířova
• Záměr přijetí úvěru ve výši 150 milionů korun pro urychlení komplexních
sanací panelových obytných domů v majetku města Havířova
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
23. 7. – Rada města: Zvýšení nájemného
V souladu s platnými předpisy schválila Rada města Havířova na svém jednání
zvýšení regulovaného nájemného u bytů ve vlastnictví města s platností od 1.
ledna 2009. Z celkového počtu 7 700 se to týká přibližně 6 800 bytů.
U všech bytů, jejichž současné nájemné je vyšší než regulované, se zachová
stávající nájemné.
Celkový nárůst příjmů z nájemného od 1. ledna 2009 se očekává ve výši 3,15
milionu Kč měsíčně proti roku 2008. Zvyšování se provádí vzhledem k tomu, že
náklady na údržbu bytového fondu jsou vyšší než stávající nájemné. Orientačně
lze říct, že nájemné u bytů 1. kategorie bude zvýšeno o 31-35 % a u bytů 2.
kategorie až o 49 % (navýšení o 49 % se týká řádově desítky bytů).
23. 7. – Zahradní slavnost
Neformální setkání plné zábavy a her připravilo pro své klienty Poradenské
středisko pro rodinu a dítě RaD.
Na tradiční Zahradní slavnost přišlo ve středu 23. července do prostor v Atriové
ulici téměř padesát návštěvníků. V rámci pestrého programu se děti mohly
vypravit do historického středověku. Na pěkně upravených cedulích ve výstižné
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formě byly popsané zajímavosti například o středověké střelné zbrani praku,
žonglování, středověkém tanci, historickém šermu, lukostřelbě, rytířských
ctnostech a podobně. Formou her se malým klientům přiblížila alchymie,
astrologie, rytířské dovednosti a další pozoruhodnosti z doby dávno minulé. Pro
rodiče bylo setkání dobrou příležitostí k vzájemné výměně zkušeností, názorů
a také k navazování nových kontaktů.

Zahradní slavnost

Výtvarná práce

24. 7. – Svaz Němců Těšínského Slezska má pro mládež zajímavé aktivity
K tradičním činnostem Německého kulturního a informačního střediska ve
Studentské ulici v Havířově patří pořádání letních pobytových zájezdů pro děti a
mládež od osmi do osmnácti let.
„Pro letošek máme v plánu celkem čtyři dvoutýdenní turnusy přibližně pro sto
dvacet účastníků. Dva máme již za sebou, a to v letovisku Sloup v Čechách a ve
Vrkoslavicích u Jablonce nad Nisou. Třetí ve známých bavorských lázních Bad
Kissingen právě probíhá. Poslední zájezd vypravíme třetího srpna do Burg
Hohenbergu, známého jako středisko ekologického vzdělávání,“ uvedl regionální
předseda Svazu Němců Těšínského Slezska Hans Mattis.
V programu prázdninových cest je i výuka německého jazyka a podle přání
i angličtiny. Zahraniční rekreační pobyty jsou vždy společné s německou mládeží,
což dává příležitost i k neformálním konverzacím a navazování přátelských
kontaktů. Zájezdy jsou otevřené i pro děti, jejichž rodiče nepatří k německé
národnostní menšině.

C esta do Německa
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29. 7. – Neukáznění řidiči
Ve správním obvodu města Havířova, do kterého také patří Albrechtice, Těrlicko,
Horní Suchá a Horní Bludovice, je přibližně 60 tisíc řidičů. Z toho 5 420 dostalo
v rámci dopravního bodového systému aspoň jeden bod. Nejvíce viníků je ve
věkové kategorii 30 až 40 let. K zajímavostem patří, že jeden z postižených má již
85 let.
Řidičský průkaz musel být odebrán 118 provinilcům, kteří dosáhli maximálního
počtu dvanácti bodů. Nejčastějšími přestupky jsou překročení povolené rychlosti,
dále pak nepřipoutání se bezpečnostními pásy, telefonování za jízdy
a nerozsvícená světla.
29. 7. – Koupaliště navštívilo již 33 tisíc lidí
Vzhledem k tomu, že počasí v červenci koupání moc nepřálo, je počet návštěvníků
ke konci července nad očekávání. Tržby jsou zatím přibližně 1,6 milionu korun
a předpokládané náklady za celou sezonu dosáhnou částky kolem 6 milionů Kč.
Zbytek dokrývá ze svého rozpočtu město. Novinkou je, že se mohou lidé na
koupaliště podívat i přes webkameru. Ta je umístěna na internetových stránkách
města. V roce 2007 přišlo do aquaparku celkem 68 tisíc osob.
S provozem koupaliště jsou lidé spokojení. Oceňují hlavně čistotu vody, dostatek
vodních atrakcí a také služby. Studenti by rádi pro sebe viděli nižší vstupné.

Velký bazén

Ráj pro milovníky vody

31. 7. – Duha nad Havířovem
Tento nádherný nebeský úkaz se objevil nad Havířovem po dešti ráno kolem tři
čtvrtě na šest. Trval pouze několik minut.

Snímek z Dlouhé třídy

96
SRPEN
2. 8. – V Životicích lidé uctili památku 36 obětí nacistů
Českou a polskou státní hymnou byl v sobotu 2. srpna dopoledne slavnostně
zahájen u Památníku životické tragedie pietní akt k uctění památky obětí
nacistické okupace.
Dne 6. srpna 1944 bylo německým gestapem zavražděno třicet šest nevinných
mužů. Brutální akce gestapa byla odplatou za přestřelku, ke které došlo v
životickém hostinci Isidora Mokrosze, kde byli zabiti tři gestapáci a hostinský.
Na straně partyzánů zůstal jeden mrtvý a jeden těžce zraněný.
K pomníku padlých položili věnce a kytice květin představitelé havířovského
magistrátu, okolních obcí, generální konzul Polské republiky se sídlem v Ostravě,
Jerzy Kronhold, honorární konzul Ruské federace Aleš Zedník, příbuzní obětí,
zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací..
Slavnostní projev přednesl primátor města Havířova František Chobot.
Shromáždění bylo ukončeno krátkým zamyšlením římskokatolického faráře
Václava Gandery a emeritního biskupa Slezské církve evangelické augsburského
vyznání Vladislava Volného.
„Vzpomínka na životickou tragédii je stále aktuální. Nejen že připomíná hrůzy
druhé světové války, ale je také varováním pro dnešní a budoucí generace.
Myslím si, že by měla být zachována tradice každoročního konání pietního
shromáždění a ne v pětiletých intervalech, jak zazněly některé názory. Zároveň
bych chtěl vyjádřit přání, aby příští rok měl každý účastník po svém boku někoho
z mladšího pokolení,“ uvedl primátor.

Životický památník

Hosté z Polska

Vedení města
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5. 8. – Kubíčkovy obrazy dýchají přírodou a září barevností
Za rekordní účastí téměř dvou stovek lidí byla slavnostně zahájena v Galerii
Kulturního domu Radost výstava obrazů k životnímu jubileu havířovského
umělce Bohumila Kubíčka.
Na devadesáti plátnech představuje výběr ze své bohaté malířské tvorby.
Kubíčkovu osobnost a dílo představil výtvarník a pedagog Otta Dedek. „Vedle své
náročné lékařské profese je milovníkem přírody. Své představy o světě uzavírá do
rytmických veršů, drobné epizody svého života zachycuje v povídkách, ale v prvé
řadě mnoho času věnuje výtvarné tvorbě,“ uvedl při slavnostním zahájení Dedek.
„Umění je kouzlo života, s kterým se musí umět zacházet,“ je autorovým mottem.
MUDr. Bohumil Kubíček je zakladatelem havířovské výtvarné skupiny Sušská
paleta. Expozici doprovází i malá prezentace fotografií Luboše Kováře,
jubilantova blízkého spolupracovníka.

Bohumil Kubíček

Vernisáž

7. 8. – Přechod pro chodce na Těšínské ulici
Ve čtvrtek 7. srpna byl dán do užívání v Těšínské ulici poblíž pekárny přechod
pro chodce. Několik metrů od něho je nový autobusový záliv, dále autobusová
čekárna a došlo také k prodloužení chodníku směrem k městu. Stavba si vyžádala
z městského rozpočtu přes tři miliony korun.

Přechod na Těšínská ulice

Těšínská ulice
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8. 8. – Osmičky v datu snoubence lákaly
Magické datum má nejen své kouzlo, ale je i praktické a dobře zapamatovatelné.
V obřadní síni havířovského Zámku využilo datum s třemi osmičkami 8. 8. 2008
celkem jedenáct párů. Své Ano si v pátek před oddávající městskou zastupitelkou
Miladou Halíkovou řekli také Dalibor Haramia a Romana Vejvodová.
Novomanželé budou užívat jméno Haramiovi. Ženich ve svém datu narození má
tři osmičky. „Dobře se bude pamatovat mé výročí a rovněž náš sňatek,“ řekl plný
radosti čerstvý manžel. Při slavnostním obřadu asistovaly matrikářky Stanislava
Maršálková a Taťána Šimanská. Sobotní svatební maratón pokračoval s jedenácti
oddavkami, z čehož dvě byly církevní

Romana Vejvodová a Dalibor Haramia

Manželé Haramiovi

14. 8. – Kaktusy
Echinopsis tubiflora Zucc zdobí balkon Havířovanky Boženy Anderlové již skoro
dvacet let. Tento druh kaktusu rozšířený hlavně v Argentině úspěšné pěstitelce
rozkvete každý rok i několikrát. Vždy po čtyřiadvaceti hodinách odkvetou.
Rekordní byl rok 2006, kdy dokonce měly květy osmkrát. Letos je to již potřetí.
„Nejsem odborník. Vypěstovala jsem je z jednoho malého, který ležel na
chodníku. Je mi skutečným potěšením dívat se na tu nádheru,“ svěřila se
důchodkyně.

Božena Anderlová
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16. 8. – Ve Stromovce je lanové centrum
V sobotu 16. srpna byl zahájen provoz na nové lanové dráze. Příznivci
adrenalinových sportů a také dobré zábavy si mohli v lesoparku Stromovka
vyzkoušet netradiční překážkovou cestu Stromland.
Je dlouhá 175 metrů, z toho 63 patří k závěrečnému skluzu. Nachází se mezi
stromy ve výšce sedm a půl až devět metrů. Celkem má patnáct překážek. Časy
na její zdolání se pohybují přibližně od třiceti do šedesáti minut.
Stromovka by se postupně mohla stát místem relaxace a aktivní zábavy pro
širokou veřejnost a různé věkové kategorie. Prostředí plné stromů a zeleně má k
tomu všechny předpoklady. Do budoucna se počítá s jejím propojením s areálem
volného času, který se plánuje v blízkosti letního koupaliště.
„Je to úžasný pocit se takto pohybovat ve výšce mezi stromy a překonávat různé,
ne zrovna lehké překážky. Dá to trochu zabrat. Namáhané jsou hlavně ruce.
Poslední úsek, rychlý skluz do cíle, je fantastický. Zvládnout se to ale dá bez
problémů,“ líčila svůj zážitek sedmnáctiletá studentka Veronika Plachtová
z Neratovic.

Překážka

Začátek dráhy

20. 8. – 33. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Vyjádření k oznámení koncepce Integrovaný plán rozvoje statutárního
města Havířova pro programovací období 2007 – 2013 „Přitažlivé město
Havířov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
• Nabídka společnosti LATRACOM s.r.o. na odprodej sportovního areálu
v Havířově – Prostřední Suché (za kupní cenu navrženou vlastníkem ve
výši 8 miliónů korun)
• Informativní zpráva o ukončení činnosti Základní školy Nezvalova, která
byla poslední rok odloučeným pracovištěm ZŠ Františka Hrubína
• Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008
neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům (celková částka 87
tisíc korun)
• Jednací řád Zastupitelstva města Havířova (odklad rozhodnutí).
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
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21. 8. – Výročí: Vojenská intervence před čtyřiceti lety
40. výročí vojenské intervence pěti států Varšavské smlouvy do Československa
zůstalo v Havířově bez zvláštní odezvy. Pouze denní tisk připomněl události staré
čtyřicet let.
Jak to bylo v Havířově v srpnových dnech roku 1968.
- Ve středu po půlnoci z 20. na 21. srpna 1968 projížděla městem vojska pěti
států Varšavské smlouvy, která bez pozvání vtrhla do republiky a setrvala
tu až do roku 1990.
- 21. srpna začalo vycházet mimořádné vydání Hlasů Havířova, které
pohotově informovalo obyvatele o vzniklé situaci
- V časných ranních hodinách zasedal Městský národní výbor. Vyjádřil
plnou podporu legálně zvoleným orgánům státu a odsoudil intervenci.
- Městský výbor Komunistické strany Československa vydal výzvu, ve které
nabádá občany, aby nespolupracovali s okupačními jednotkami a aby jim
neposkytovali žádnou pomoc.
- Úderem dvanácté hodiny se na dvě minuty zastavil veškerý provoz
v ulicích města. Lidé vcházeli do vozovek, zaplňovali chodníky a
rozezvučely se sirény, klaksony autobusů a osobních aut.
- Chodníky byly popsány hesly jako: „Ať žije Sovětský svaz, ale ze svého“,
„Černík, Dubček, Svoboda to je naše jistota“, „Okupanti táhněte domů“ a
podobně. Různými letáky byly polepeny také výklady, autobusy a osobní
auta.
- Ve čtvrtek 22. srpna odpoledne kolem půl čtvrté se Havířovem vydal
průvod mladých lidí, kteří zamířili ke Kulturnímu domu Petra Bezruče.
Chlapci a děvčata nesli tři černé vlajky a transparenty na protest proti
zrádcům a kolaborantům v ÚV KSČ a ve vládě Československé republiky.
Postupně se k nim přidávali další a další přihlížející na chodnících.
- Ten den patřil rovněž podpisovým akcím odsuzujícím vstup cizích vojsk a
podporující legálně zvolené orgány státu.
- V pátek 23. srpna byl odeslán dopis pracujících Dolu Dukla prezidentu
republiky Ludvíku Svobodovi, ve kterém mu mezi jiným slibují pomoc a
podporu v boji s okupanty.
- Havířovský výtvarník Pavel Hlavatý zaslal rozhlasu a spojeným legálním
novinám nabídku. „Přijďte si ke mně do ateliéru vybrat obrazy. Jste
fantastičtí ve svém počínání a názorech. Bude to jen malý dárek za vaši
obětavou práci,“ uvedl výtvarník.
- Komandatura sovětských vojsk se usadila v zadním traktu budovy
dnešního magistrátu.
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Havířov: 21. srpen 1968

Gottwaldova třída (dnešní Hlavní třída)

21. 8. – Otevření hasičské zbrojnice
Ve čtvrtek 21. srpna byla v Havířově-Životicích slavnostně otevřena pro místní
Sbor dobrovolných hasičů nová hasičská zbrojnice.
Původní budova již nevyhovovala náročným požadavkům jednotky SDH, která v
roce 2006 povýšila do kategorie JPO III. (Oprávnění k výjezdu družstva
k zásahům). Náklady na stavbu, trvající necelý rok, činily skoro 13 milionů
korun, z toho 5 milionů pokryly dotace z Ministerstva vnitra České republiky.
V novostavbě je velká garáž pro dvě stání hasičských automobilů, sociální a
hygienické zázemí včetně šaten a sprch, místnost pro školení s kapacitou pro
dvacet pět lidí, kancelář pro vedení sboru, dílna, sklad a další náležitosti. V zadní
části areálu se nachází parkoviště. Zahájení byl přítomen také primátor města
Havířova František Chobot.

Slavnostní zahájení

Hasičská zbrojnice

21. 8. – Knihovna: Tvořivé léto 2008
Děti v městské knihovně měly o zábavu postaráno. Jubilejní 10. ročník
prázdninového programu Tvořivé léto se letos konalo každý čtvrtek od 10.
července do 21. srpna.
Stejně jako v minulých letech byl o ně i tentokrát velký zájem. Průměrná účast
na jednotlivých tvůrčích čtvrtcích se pohybovala v rozmezí třiceti až čtyřiceti dětí.
Pod dohledem zkušených lektorek se snažili malí výtvarníci vniknout do tajů
různých výtvarných technik. Nenudily se přitom ani maminky a babičky, které
pokaždé velmi aktivně pomáhaly svým ratolestem. Celá akce se konala za
finančního přispění Ministerstva kultury České republiky. Jednotlivá témata:
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Pedig (lektor R. Cichá), Dóza na poklady 1. a 2. část (R. Cichá, O. Szarowská),
Batika na trika (H. Ciompová), Malované sklo (N. Fráňová), Keramika (I.
Kirchnerová) a Překvapení na konec (R. Holubcová).

Tvořivé léto před knihovnou

Ve vestibulu knihovny

21. 8. – Hlavní třída získává novou podobu
Ze staveniště totálně rozkopané Hlavní třídy se pomalu začíná rýsovat budoucí
podoba moderního centra města. Hlavní průtah městem je opravován od základů.
Nové budou chodníky, veřejné osvětlení, vozovky, cyklotrasy, světelná křižovatka
i mobiliář. Z poloviny je vykáceno lipové stromořadí. To nahradí pyramidální
habry s menším vzrůstem a korunami, které nebudou stínit lampám. Stavební
práce na rekonstrukci Hlavní třídy jsou rozděleny do dvou etap. Druhá bude
zahájena na jaře příštího roku.

Hlavní třída

22. 8. – Havířovský Zlatý kahanec Show
V pátek 22. srpna, den před zahájením mezinárodního motocyklového závodu
Havířovský Zlatý kahanec, se uskutečnila na náměstí Republiky prezentace
závodních motocyklů, strojů motorkářských klubů a veteránů. Přehlídku
doprovázel kulturní program, ve kterém vystoupily skupiny Fat Skewers, Team
revival a Legendy se vrací.
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Prezentace motocyklů

Autogramiáda Jiřího Brože

23. 8. – Havířovský Zlatý kahanec
To, co bylo téměř nemyslitelné, se o víkendu 23. a 24. srpna stalo skutečností.
Nadšencům z Těrlicka se podařilo vzkřísit silniční motocyklové závody na
Těrlickém okruhu, které se naposled konaly v roce 1990.
Po dlouhých týdnech příprav se v sobotu jely tréninkové jízdy a v neděli ostré
závody. O Havířovský Zlatý kahanec se ucházeli jezdci v objemových kategoriích
125, 175, 250, 350, do a nad 600 ccm, třída supermono a sidecar.
Zřejmě nejatraktivnější jízdu předvedli jezdci v kategoriích do a nad 600 ccm.
Nejrychlejší byl Jiří Brož na Kawasaki 1000, který se stal vítězem Havířovského
Zlatého kahance. Obnovená premiéra někdejších slavných závodů se vydařila.
Dokázala přitáhnout závodníky zvučných jmen z tuzemska i zahraničí.

Trať vedla také po cestě Padlých hrdinů

Bludovický kopec

23. 8. – Lehká atletika: I. liga mužů a žen skupiny C
V Břeclavi se konalo 23. srpna čtvrté závěrečné kolo I. ligy družstev mužů a žen
skupiny C. Havířovští atleti obsadili třetí místo a v celkovém pořadí se umístili
na druhé příčce. Ženy skončily předposlední.
23. 8. – Senioři odjíždějí do Chorvatska
V sobotu 23. srpna odjela první skupina havířovských seniorů na rekreaci
dotovanou městem do Chorvatska. Třicet pět důchodců stráví odpočinkovou
dovolenou v Seget Vranjica, kousek od města Trogir. Další turnus se stejným
počtem je vystřídá začátkem září. Město na rekreace přispěje přibližně půl
milionem korun.
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27. 8. – 34. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Odkanalizování části města Havířova
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
27. 8. – Auto ve ztrátách a nálezech
Do ztrát a nálezů se již podruhé od roku 2006 dostalo auto. Jednalo se o opuštěné
vozidlo, které Policie ČR předala magistrátu a ten se po půlroce od nálezu stal
jeho vlastníkem.
Protože se jednalo o vrak, provedla se jeho ekologická likvidace. Ve ztrátách a
nálezech jsou daleko obvyklejšími předměty nalezené klíče, peněženky, mobily a
zapomenuté igelitové tašky s oblečením.Na magistrát bylo předáno i několik
jízdních kol, fax, kufr plný oblečení a jídla, invalidní vozík a dětský kočárek.
Dvakrát již poctiví nálezci přinesli finanční hotovost zapomenutou v bankomatu.
Ve skladu byla také porno knížka a kbelík s malířskými potřebami.
Poté, co věc připadne do majetku města, je zaevidována a rada města na návrh
příslušného odboru rozhodne, jak s věcí naložit. K běžným formám patří
likvidace, sběr, prodej formou dražby nebo darování.
28. 8. – Úspěšní kickboxeři besedovali s primátorem
Medailisty a další účastníky mistrovství světa v kickboxu přijal ve čtvrtek 28.
srpna primátor města Havířova František Chobot.
Světového šampionátu v Olomouci se ve dnech 19. až 23. srpna zúčastnilo 1200
bojovníků ze čtyřiceti zemí. Českou republiku reprezentovalo 38 závodníků, kteří
se nominovali vítězstvím na vybraných zahraničních turnajích. Mezi nimi bylo i
jedenáct členů TJ Sport Moravia Havířov.
Primátor ocenil jejich vynikající sportovní výkony a v neformální besedě
odpověděl na otázky mladých sportovců. Vysvětlil například postup rekonstrukce
Hlavní třídy, některé rozvojové záměry města a ukázal městské insignie.
Umístění kickboxerů na mistrovství světa:
Junioři: Lucie Kocurová (2. a 3. místo), Petra Glaserová (4. místo), Natalie
Jozková (2. místo), Tomáš Cisár (3. místo), Daniel Kotlár (3. místo), Michael
Kotlár (4. místo).
Ženy: Beata Jasioková (2x 2. místo).
Muži: Jiří Kožusznik (3. místo) a Tomasz Bilan (4. místo).
Vedoucím výpravy byla Hana Netrhová, trenérem Leoš Kotlár.
Klub získal od roku 1998 dvanáct titulů mistrů světa a dvacet mistrů Evropy.
V současné době je na prvním místě v Evropské lize juniorských družstev.
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Přijetí u primátora

Kickboxeři diskutují s primátorem

29. 8. – Havířovský hasič Jan Garay veze zlato z Liverpoolu
V pořadí druhou zlatou medaili českého týmu na 10. světových hrách hasičů v
anglickém Liverpoolu vybojoval havířovský hasič Jan Garay.
Jednatřicetiletý vicemistr v kulturistice z roku 2006 slouží jako velitel čety
havířovských profesionálních hasičů. „Vítězství mě moc potěšilo a povzbudilo do
dalších těžkých tréninků. Příští rok chci reprezentovat náš hasičský sbor na
světových hrách v Kanadě,“ poslal Garay svým kolegům do Ostravy v textové
zprávě mobilním telefonem.

Jan Garay

30. 8. – Dožínky PZKO v městské části Bludovice
Tradiční Slezské dožínky v zahradě Domu PZKO v Havířově-Bludovicích byly v
sobotu 30. srpna plné muziky, dobré nálady a bohatého občerstvení. V pestrém
programu se snoubily tradice a folklor s moderní zábavou. Konaly se v pořadí již
po devětatřicáté.
Podle starých lidových zvyklostí zahájil oslavy krojovaný průvod v čele
s hospodáři. Diváci si mohli vychutnat kouzlo dožínkových obřadů, jako předání
věnce uvitého ze zlatých klasů a polního kvítí gazdovi a jeho ženě, sólo tanec pro
hospodáře s hospodyní uprostřed kruhu a další lidové obyčeje.
O skutečný umělecký zážitek se postaral folklorní taneční soubor Bledowianie
a soubor lidových písní a tanců Vonička. Oba svým nevšedním šarmem sklidily
velký divácký úspěch. Lákadlem pro návštěvníky bylo jako vždy bohaté
občerstvení se specialitami slezské kuchyně, domácími koláči, pečení na rožni
a dalšími místními lahůdkami. K poslechu až do pozdních večerních hodin hrála
populární regionální kapela Těrličanka. Mezi lidmi panovala skvělá nálada
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a atmosféra plná veselí.
„Na dožínkách jsem každým rokem. Chodíme tu i se sousedy z naší ulice.
Pokaždé je zde mnoho hezkého a zajímavého. Tentokrát se těším hlavně na
Voničku. Ráda se dívám i na dožínkový rituál. V příjemném prostředí se ani děti
nenudí,“ svěřila se maminka tříleté Valérky Irma Kaňová.

Dožínkový průvod

Dožínky PZKO

31. 8. – Diskař Jaroslav Stančík mistrem České republiky v kategorii do 22 let
Ve dnech 30. a 31. srpna se konalo Mistrovství České republiky v atletice juniorů
do 22 let, jehož se zúčastnili i atleti AO Slavia Havířov. Parádní loučení
s věkovou kategorií předvedl Jaroslav Stančík v hodu diskem, když přehodil
všechny své soupeře hned v úvodním pokusu (52,32 m) a zajistil si tak titul
Mistra České republiky. Toto vítězství jej nominovalo i na mezistátní utkání do
22
let,
které
se
uskuteční
20.
9.
v
Litomyšli.
Na pátém místě v běhu na 200 m se umístil dorostenec Pavel Maslák časem
21,63 s, což je v konkurenci mnohem starších závodníků velice dobrý výsledek.
31. 8. – Open Havířov 2008
Vítězem 9. ročníku mezinárodního šachového turnaje Open Havířov se stal
mezinárodní mistr Vladimír Talla z Ostravy. Nejlepší Havířovan Martin Sekáč
skončil až na 25. místě.
V úvodu devítidenního maratónu účastníci minutou ticha uctili památku
zesnulého dlouholetého funkcionáře šachového oddílu Baníku Havířov, Jindřicha
Protivinského.
Své síly si v Restauraci Radnice Havířov změřilo celkem šedesát osm šachistů ze
šestnácti oddílů z České republiky a dva z Polska. Domácí se neukázali
v nejlepším světle a většina svými výkony vůbec nepřesvědčila. Do první dvacítky
se ze sedmnácti Havířovanů nikdo nevešel.
Nadějí do budoucna je ale vzestupná výkonnost těch nejmladších. Pětibodový zisk
třináctiletého Michala Valenčíka ze Slovanu Havířov je rozhodně úspěchem,
stejně jako i umístění studentky Veroniky Slívové, která v hodnocení žen byla
druhá nejlepší.
Pořadí:
1. Vladimír Talla (Šachový klub Geofin Ostrava) 7,5 bodu, 2. Jozef Michenka
(Tatran Litovel) 7,0 b., 3. Michal Motyka (Polsko) 7,0 b.,… 25, Martin Sekáč
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(Baník Havířov) 5,0 b., 27. Petr Bulava (Baník Havířov) 5,0 b., 30. Michal
Valenčík (Slovan Havířov) 5,0 b., 31. Pavel Podlesný (Baník Havířov) 4,5 b., 32.
Veronika Slívová (Slovan Havířov) 4,5 b.,

Michal Valenčík (vpravo) a Jozef Valenčík

.
31. 8. – Závěr promenádních koncertů
V neděli 31. srpna uzavřela albrechtická kapela Náladička prázdninový cyklus
promenádních koncertů v parku za Kulturním domem Radost.
ZÁŘÍ
1. 9. – Zahájení školního roku
V osmnácti havířovských základních školách zasedlo 1. září do pěkně
vyzdobených tříd přes 700 prvňáčků. Na ZŠ Gorkého zavítal také primátor
Havířova František Chobot. Všichni prvňáčci obdrželi jako dar ochranné reflexní
pásky s logem města pro zvýšení jejich bezpečnosti v silničním provozu. Ty
mohou děti využívat při svých procházkách nebo výletech na kole a podobně.
Slavnostního zahájení se v hojném počtu zúčastnili rodiče a nejednou nechyběli
ani další příbuzní.

Základní škola Gorkého

První den ve škole

1. 9. – Přechody přes cestu
Děti z Havířova doprovází do školy policejní dopravně-preventivní akce Zebra se
za tebe nerozhlédne. Byla zahájena v pondělí 1. září. Na předem stanovených
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přechodech pro chodce, především v blízkosti základních škol, čekali hlavně na
prvňáčky dopravní policisté a pracovníci preventivních informačních skupin
České policie. Dětem a jejich doprovodům předávali propagační a informační
letáky zaměřené především na bezpečnost v dopravě a správné přecházení přes
komunikaci.

Zahájení školního roku

3. 9. – Výstava Hornictví Havířovska
V Kulturním domě Radost byla 3. září před početným publikem slavnostně
zahájena výstava Hornictví Havířovska. Je věnovaná již zaniklým šachtám
Dukla a František.
V bohaté prezentaci se diváci mohou seznámit s vybavením, pracovními nástroji,
dokumentací, mapami a dalšími artefakty, sloužícími k zajišťování běžného
provozu dolu. Dobové snímky přibližují život jámy Kaiser Franz Joseph
a František od objevení uhlí, přes velký rozvoj těžby až po poslední vytěžený
vozík. Panely nabízejí také podrobné informace o historii havířovského
a hornosušského hornictví. K nahlédnutí jsou rovněž hezky ilustrovaná alba
a kroniky plné fotografií pracovních kolektivů. Nechybí ani vzpomínka na dvě
největší důlní tragédie, jež poznamenaly život horníků a jejich blízkých
a následně způsobily zásadní změny v oblasti bezpečnosti provozu v celém revíru.
„Expozici jsme prakticky začali připravovat hned po uzavření Dolu Dukla. Naší
snahou bylo zachránit a zachovat to bohatství, které v prostorách šachty zůstalo
a převézt ji po všech stránkách i právních na náš klub. Nakonec se to po řadě
jednání podařilo,“ uvedl předseda Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě,
Zdeněk Dombrovský.
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Vernisáž

Kulturní program

5. 9. – Výstava: Krásná jako kvítka
V Kulturním domě Leoše Janáčka v pátek 5. září slavnostně vyhlásili výsledky
18. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Krásná jako kvítka je ta země … Jejím
tématem bylo Já a můj zvířecí kamarád.
Stěny výstavní síně zdobí zhruba 200 obrázků dětí z mateřských a základních
škol a studentů nižších tříd gymnázia z jedenácti zemí světa. Nejúspěšnější
obdrželi diplomy a věcné ceny. Neobvyklou doprovodnou atrakcí vernisáže byla
osmnáctikilová krajta. Svými rozměry upoutala pozornost nejenom dětí, ale
i dospělých. Mezi hosty byl herec, kaskadér a milovník zvířat Zdeněk Srstka.
Oceněným blahopřál primátor města Havířova František Chobot. Hlavním
pořadatelem je Základní škola Frýdecká, kurátorkou Jiřina Sivá.
Výsledky: 1. kategorie (Mateřské školy): 1. Kristýna Šimková (MŠ Lišov), …3.
Anna Holubcová (MŠ Švabinského, Havířov). 2. kategorie (1. a 2. třídy ZŠ):
1. Martina Theinertová (ZŠ a MŠ Bystřice). 3. kategorie (3. a 4. třídy): 1. Monika
Piwowarczyk (Polsko). 4. kategorie (5. a 6. třídy): 1. Radka Cieslarová (ZŠ a MŠ
Kaštanová, Třinec), …3. Patricie Váchová (ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov).
5. kategorie (7. až 9. třídy): 1. Tamara Szczur (Polsko). Cena primátora Havířova:
Ivana Čechová (ZŠ Mládežnická, Havířov) a Kristýna Malyszková (ZŠ Moravská,
Havířov). Speciální školy: Josef Olah (ZŠ a MŠ speciální Králův Dvůr), Patrik
Šerstnev (ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov).
Cena Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za pedagogické vedení: Marie
Szottková (ZŠ Moravská, Havířov).

Udělování cen na vernisáži

Uprostřed Zdeněk Srstka

7. 9. – Hornické slavnosti s rekordní účastí a vynikajícím programem
Ve dnech 5. až 7. září za krásného slunečného počasí proběhly v areálu Městské
sportovní haly tradiční Havířovské hornické slavnosti.
Zahájil je v sobotu primátor města Havířova František Chobot. Hlavními
hvězdami tentokrát byly Lucie Bílá, Aneta Langerová, kapela Kryštof, frontman
skupiny Smokie Chris Norman a legendární kapela Uriah Heep. Nechyběl ani
moderátor Leoš Mareš. Na své si přišli i milovníci lidové muziky. Slavnosti
nebyly jen o hudebních vystoupeních. Zájem byl i o doprovodný program.
Tradiční soutěž v přetahování lanem vyhráli opět městští strážníci, kteří stále
čekají na přemožitele. „Celkem jsme prodali hodně přes třicet tisíc vstupenek.
Když k tomu připočteme i děti a hosty, tak se k číslu 35 000 určitě dostaneme,“
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uvedla ředitelka Městského kulturního střediska Mgr. Yvona Dlábková.
Pořadatelem vydařené akce bylo město Havířov a Městské kulturní středisko.

Přílet Leoše Mareše

Přetahování

Diváci

8. 9. – 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Přijetí úvěru ve výši 150 milionů Kč na sanace panelových domů
Zastupitelé schválili záměr přijetí úvěru ve výši 150 milionů Kč (v rámci státního
dotačního titulu Panel – garantovaná dotace ve výši 2% úroku), pro urychlení
komplexních sanací obytných domů v majetku města Havířova. Městská realitní
agentura zpracovala seznam panelových domů, jejichž technický stav vyžaduje
urychlenou sanaci. Některé z nich již byly provedeny (ul.Vrchlického, Karvinská,
Jaselská, Mánesova). V seznamu zůstávají opravy v odhadovaném objemu 0,5
miliard Kč. Pro komplexní sanaci v letech 2009 a 2010, s využitím úvěru, byly
vytipovány panelové domy na ulici Krajní 2, Mládežnická 7, Moskevská 1e,
Astronautů 9, Dlouhá 91, Česká 1-11, Na Nábřeží 123-127, Na Nábřeží 129-133,
Sukova 2, J. Jabůrkové 1-5 a Střední 3. Jedná se o domy postavené nejčastěji
v 60. až 70. letech minulého století. Celkem se jedná o 713 bytů a náklady na
rekonstrukci budou dohromady činit přes 200 milionů Kč.
Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Havířov
Zastupitelé schválili poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou
Havířov ve výši 550 tisíc Kč na pořízení zdravotnické techniky, nákup
videogastroskopu.
Zvýšení bezpečnosti ve městě
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Městská policie předložila zastupitelům návrhy čerpání Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku. Tento fond
je tvořen penězi získanými především z udělených pokut nebo darů od občanů a
organizací a je využíván hlavně pro preventivní akce.
Město koupilo sportovní areál v Havířově - Prostřední Suché
Zastupitelstvo schválilo koupi nemovitostí ve sportovním areálu v Havířově –
Prostřední Suché. Jedná se o pozemky a stavby fotbalového hřiště, škvárového
hřiště, oplocení, komunikace, tribuny, šatny atd. Výše uvedené nemovitosti
zakoupí město od současného vlastníka za 8 milionů Kč. Na stadionu hraje
Městský fotbalový klub Havířov.
Zdražení dopravy zaplatí město, ne cestující
Zvýšení ceny ropy na světových trzích vyvolalo zvýšení ceny PHM i v ČR, což
negativně ovlivnilo očekávaný ekonomický vývoj u všech významných dopravců.
Zastupitelé schválili zvýšení dotace na MHD o 5,7 milionů Kč z dosavadních
42 milionů na 47,7 milionů Kč.
Obecně závazná vyhláška k provedení speciální ochranné deratizace
Zastupitelé vydali Obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje provedení
speciální ochranné deratizace.
Termín realizace byl stanoven od 1. do 31. října
Aktivní účast města na veletrhu Regiontour 2009
Zastupitelé schválili účast města Havířova na 18. Mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech REGIONTOUR 2009 ve
dnech 15. až 18. ledna 2009 v Brně.
Předpokládaný rozpočet 300 000,- Kč zahrnuje pronájem výstavní plochy,
registrační poplatek, stavbu expozice včetně grafického a estetického ztvárnění,
pronájem židlí, stolů, koberce, vodu, přívod elektřiny, dárkové a propagační
předměty atd.
Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011 v Havířově
Zastupitelstvo schválilo Koncepci prevence kriminality na léta 2009 - 2011. Tento
dokument je zásadním materiálem určujícím okruhy a postupy preventivních
opatření. Součástí přípravy koncepce bylo zpracování analýzy prevence
kriminality, sociálně demografické analýzy, ankety mezi občany, výstupy
z programů na základních a středních školách.
Příspěvek na opravu střechy kostela
Zastupitelé schválili poskytnutí investiční dotace Římskokatolické farnosti sv.
Markéty Havířov-Bludovice ve výši 200 000,- Kč na výměnu stávající střechy
kostela sv. Markéty.
Zvýšení příspěvku na provoz základní školy
Zastupitelé schválili zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Marušky Kudeříkové o
částku 250 000,- Kč na dovybavení školy. Za zvýšený příspěvek budou nakoupeny
lavice, židle, školní tabule, šatní skříně a ve 2 třídách se položí nové PVC
podlahy.
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
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Zasedání zastupitelstva v KD Radost

12. 9. – Rekonstrukce budovy Základní školy Frýdecká
Začátkem září byla zahájena rekonstrukce budovy ZŠ Frýdecká. Součástí obnovy
je oprava střechy, výměna všech poškozených částí krovů a části plechové
krytiny. V rámci těchto oprav bude provedena výměna hromosvodů, oprava
komínů a celkové zateplení střechy a fasády. Okna se nahradí novými
plastovými, renovací projdou i hlavní vstupní dveře. Celkové náklady budou činit
přibližně 12,9 milionů korun. Městu se podařilo získat z Norských fondů částku
7,7 milionů korun. Zbytek uhradí ze svého rozpočtu.

Škola před opravou

12. 9. – II. ročník kurzu Senioři komunikují
V PC učebně Občanského sdružení AMOS-HAVÍŘOV byl zahájen kurz s názvem
Senioři komunikují. V průběhu dvanáctihodinového programu rozloženého na pět
dní se zájemci seznámí se základní obsluhou PC a internetem, používáním
mobilního telefonu a platební karty. Projekt je financován z prostředků
Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Hlavními partnery
projektu jsou Nadace České spořitelny a T-Mobile Czech Republik, a.s. Letos
proběhne ještě jeden cyklus a to od 15. do 19. září.
12. 9. – Na ZŠ Gen. Svobody se konalo požární cvičení
V rámci požární prevence proběhlo v pátek ráno 12. září vyprošťování tří osob v
budově školy, které nestihly včas opustit ohněm zasaženou místnost ve druhém
poschodí. Zároveň se odzkoušela evakuace žáků a učitelů.
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Během necelých pěti minut po vyhlášení poplachu a předání telefonické zprávy
na dispečink havířovského hasičského sboru dorazila na místo tři vozidla
s výškovou technikou. Mezitím asi šest set dětí s pedagogickým doprovodem,
přibližně během tří minut opustilo školní budovu a přesunulo se na předem
vymezené místo.
„Obdobné cvičení konáme pravidelně vždy jednou ročně za úzké součinnosti
místního hasičského sboru. Akce je vždy až do poslední chvíle naprosto utajená.
Každou pak vyhodnocujeme a přijímáme potřebná opatření. Zkouška dopadla
dobře. Vše proběhlo rychle podle evakuačního plánu. Snad jediným mínusem
bylo, že žáci opouštěli budovu pouze hlavním vchodem a nikdo nevyužil možnost
odejít zadním východem,“ uvedla na závěr asi hodinového cvičení zástupkyně
ředitelky školy Naděžda Mayerová.

Žáci odcházejí z budovy školy

Hasiči v akci

15. 9. – Miroslav Bača mistrem České republiky v kulečníku
Výrazného úspěchu se dočkal havířovský hráč kulečníku Miroslav Bača, když
dokázal na mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou vybojovat titul. Do finálového
klání se kvalifikoval na základě dlouhodobých výsledků. Soutěžilo se ve
dvojlomu. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech hráčích a dva nejlepší z každé
postoupili do semifinále. Nejlepší formu prokázal na severu Čech Miroslav Bača
z Kimexu. Mimo cenného zlata si zajistil také nominaci na Mistrovství Evropy do
Francie. Druhý Havířovan Vladimír Stareček mezi nejlepší čtyři nepostoupil.

Miroslav Bača
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16. 9. – Literární večer plný poezie, zpěvu a dobré nálady
Knihy Meditace starého klauna od Bohumila Kubíčka a Návraty ze samoty Ivy
Savkové, byly za účasti obou autorů 16. září slavnostně pokřtěny v Galerii
Spirála.
Milovníci poezie si vyslechli více než hodinové autorské čtení známých
havířovských literátů. Zazněly verše o lásce, přátelství, neopakovatelné
jedinečnosti přírody, dobru a zlu, smutku a veselí a mnoha jiných momentů,
které každodenní život přináší. Posluchači si pochvalovali nejen obsahovou
stránku, ale i skvělý přednes a často neskrývaný humor. Po křtu následovala
autogramiáda a pak neformální diskuse.
Zubní lékař Bohumil Kubíček je autorem knih Mám život tak rád, Sondy do
mozku a srdce a Nostalgie. Věnuje se rovněž malbě a kreslení. Zdravotní sestra
Iva Savková napsala básnickou sbírku Hokusy pokusy a Návraty ze samoty. Je
členkou havířovské tvůrčí skupiny S.P.I.
„Bylo to lyrické, povznášející a zároveň uklidňující. Bylo to jako živá voda od
Pagnola. Z přednesených básní vyzařoval život, láska k přírodě a nechyběl ani
nefalšovaný humor,“ konstatovala knihovnice Hana Dvořáková.

MUDr. Bohumil Kubíček

Iva Savková

17. 9. – 35. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Spolufinancování stavby: Okružní křižovatka silnice II/479 a MK Anglická
Havířov-Šumbark
• Rekonstrukce budovy na ulici Vítězslava Nezvala pro Vysokou školu
sociálně správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. II. etapa.
Odkládá se rozhodnutí ve věci finančního zabezpečení druhé etapy
rekonstrukce budovy ve výši 21 600 000 Kč v roce 2009
• Nový Jednací řád Zastupitelstva města Havířova
• Poskytnutí úvěrů ve výši 150 milionů Kč pro financování akcí stavebního
charakteru – zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
• Rada města odvolala z funkce vedoucí odboru školství a kultury RNDr. Ivu
Sandriovou
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
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17. 9. – Evropský týden mobility se konal také ve středisku Dona Boska
Středeční akce se zúčastnilo kolem padesáti dětí, pravidelných návštěvníků
šumbarského střediska. Instruktorem byl tentokrát Ivan Fabík z Junáku. Děti si
vyzkoušely oživování po autonehodě a posezení v policejním vozidle.
„Připravili jsme scénář dopravní nehody, střet osobního auta s cyklistou. Jezdec
na kole měl po srážce poraněnou hlavu a ruku a byl v bezvědomí. Děti si mohly
na figuríně prakticky vyzkoušet, jak se dává umělé dýchání, nepřímou srdeční
masáž, jak ošetřit poraněná místa a jak postupovat, aby se raněnému dostalo
rychlé lékařské pomoci. Nezapomnělo se ani na přivolání policie. Průběh byl
dobrý a věřím, že malým školákům to něco dalo,“ přiblížil náplň asi hodinové
osvěty předseda Krajské rady Junáka.
Velkému zájmu se těšil policejní služební vůz z místního oddělení Policie České
republiky. Děti si mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu, jakou nosí těžkooděnci,
zasednout za volant, spustit sirénu, světelnou signalizaci nebo jen tak posedět na
zadním sedadle. Auto bylo neustále v obležení. Význam takové akce si
pochvaloval i ředitel CSVČ Ing. Jindřich Honěk.
„Do týdne mobility jsme se přihlásili, protože si myslíme, že máme co nabídnout.
Volba programu nebyla náhodná. Děti při hustém autoprovozu v ulicích města
musejí být velice pozorné a opatrné. Proto bereme dnešní osvětu jako dobré
výchovné působení na ty nejmenší. Je jen škoda, že nevyšlo počasí a náš záměr
jsme nemohli zcela realizovat,“ vysvětlil ředitel.

Děti zaujalo policejní auto

18. 9. – Tisková konference: Byty společnosti RPG
Ve čtvrtek 18. září se konala v budově havířovského magistrátu za účasti
představitelů města, zástupců sdružení požadujících privatizaci bytů OKD,
předsedy České strany sociálně demokratické Jiřího Paroubka, Jaroslava Palase
a dalších zainteresovaných lidí tisková konference k problematice bytů, které
jsou v majetku podnikatele Zdeňka Bakaly, šéfa společnosti RPG. „Nechci v tuto
chvíli předjímat, jak by se situace mohla dále ubírat a jaké další kroky budou
podniknuty. Momentálně jsme zpracovali výzvu, kterou by měli nájemníci poslat
majiteli bytů, aby bylo jasně dáno, v jaké rovině se pohybujeme. Různá
prohlášení už byla v médiích učiněna, ale ta byla zcela odlišná, takže nájemníci
mají právo vědět, jaký záměr vlastník má s byty. Na základě odpovědi budeme
celou situaci vyhodnocovat a stanovíme další postup,“ uvedl právník Ivan Přikryl.
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Tisková konference

Jiří Paroubek

22. 9. – Evropský týden mobility
Havířov se letos opět zapojil do celoevropské akce Evropský týden mobility a
Evropský den bez aut, která se konala ve dnech 16. až 22. září.
Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, která upozorňuje
na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou. Jejím cílem je, aby se
ulice staly opět místem setkávání, místem pro život. A tomu má Evropský týden
mobility pomoci. V letošním roce se kampaň zaměřila na téma Čistý vzduch
všem. Součástí havířovského programu byla například spanilá jízda v plynových
maskách, sraz řidičů kočárků, dětské hry a Útěk v řetězech. V pátek celý den
byla městská hromadná doprava zdarma. Štafetu běhu Terryho Foxe přebíral
poprvé Běh naděje. Den bez aut ale velkou odezvu nenašel.
Z ankety v havířovských ulicích, věnované mezinárodnímu Dnu bez aut, vyznělo,
že taková akce nemá velký praktický význam. Pokud je jízda osobním autem
v mnoha případech levnější než autobusem nebo vlakem tak ekologie jde stranou.

Start jízdy v maskách

Dětské publikum
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Den bez aut

22. 9. – 36. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově. Rozhodnutí o námitkách
uchazeče AŽD Praha, s.r.o.
• Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově. Rozhodnutí o námitkách
uchazeče Sdružení DATmolLUX, s.r.o. a TS se sídlem v Brně a.s.
• Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově. Rozhodnutí o námitkách
uchazeče ČEZ energetické služby, s.r.o.
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
23. 9. – Sbírka Světlušky
Tradiční celorepubliková sbírka Světlušky proběhla v úterý 23. září také v
Havířově. Desítky studentů nabízely na Dlouhé třídě magnetky a náramky, ze
kterých je výtěžek určen na přímou pomoc nevidomým dětem a dospělým.
Z nastřádaných prostředků jsou zakoupeny různé speciální pomůcky, které
mluví, nebo mají hmatový displej. Z peněz jsou rovněž zajišťováni osobní
asistenti, aby děti, které nevidí, mohly chodit do běžných škol a senioři nemuseli
trávit podzim života v ústavech. Pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením na
jejich cestě k samostatnosti. Jen v loňském roce Světluška rozdělila 10,2 milionu
korun.

Studentky Šárka Janíčková a Tereza Šnapková
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26. 9. – Dopravní nehody
V pátek 26. září se staly dvě vážné dopravní havárie. Nejdříve měl na Národní
třídě v centru města kolizi motocyklista s dodávkou. O chvíli poději se v Podlesí
srazila dvě osobní auta.
Motocykl narazil zezadu do dodávky Citroën Jumper. „ K nehodě došlo v 17.15
hodin. Pravděpodobnou příčinou bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti ze strany
motocyklisty. Třiačtyřicetiletý muž si při nárazu do zadní části dodávky zlomil
nohu," řekl okresní policejní mluvčí Stanislav Sobol.
Dopravní policie ještě nestačila k nehodě dojet a už měla hlášenou další. K té
došlo před půl šestou na Studentské ulici v křižovatce s Fr. Hrubína. Podle
svědků řidič silné audi v pravotočivé zatáčce předjížděl a přitom se srazil s
protijedoucím citroënem.
Obě vozidla měla po nehodě utržená přední levá kola. Posádku zachránily před
většími následky vystřelené airbagy.
27. 9. – Církevní středisko volného času sv. Jana Boska slavilo s Ewou Farnou
Téměř pětihodinová show plná zpěvu, hudby, tanečních a pohybových kreací
ovládla v sobotu 27. září areál havířovského letního kina. Církevní středisko
volného času Don Bosko slavilo své patnáctiny.
Hlavním magnetem jubilejního odpoledne byla populární patnáctiletá poprocková zpěvačka Ewa Farna se svou kapelou. Opět se zaskvěla nejen svým
pěveckým potenciálem, ale i temperamentem a mladickou bezprostředností. V
jejím repertoáru ani tentokrát nechyběla písnička Měls mě vůbec rád, se kterou
se stala idolem mnoha mladých lidí. „Zpívalo se mi velmi dobře, publikum bylo
skvělé a také počasí a sluníčko nám přálo,“ pochvalovala si Ewa Farna bezvadné
divácké prostředí. Úspěch slavily i další programové bloky. K volné zábavě
posloužil stolní fotbálek a k perfektní atmosféře přispělo bohaté občerstvení a
také sladké koláče. „Byla to předposlední zastávka našeho jubilejního putování.
Mám radost, že všude vládla dobrá nálada. Děti si přišly určitě na své,“ řekl
závěrem vydařeného dne ředitel církevního střediska Ing. Jindřich Honěk. Pořad
moderoval Jirka Jekl.

Ewa Farna

Zájem mladých

28. 9. – Duhový den
Náměstí na Moravské ulici v Šumbarku zaplnily v neděli 28. září za krásného
slunečného počasí početné skupiny děti. Konal se Duhový den plný soutěží, her,
hudby, atrakcí a zábavy.
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Bohatý program, který připravilo sdružení Duha Zámeček, začal dopoledne na
hřišti Základní školy Gen. Svobody fotbalovým turnajem pro party z ulic a ze
škol. Hlavní soutěž desetiboj nazvaný Cibule a kebule probíhal po celý den ve
čtyřech věkových kategoriích. Jeho účastníci plnili na jednotlivých stanovištích
různé netradiční úkoly jako například šroubování matice se zavázanýma očima
nebo překonání určité vzdálenosti s vajíčkem na lžíci a podobně. Po sečtení
získaných bodů první tři v každé kategorii obdrželi na závěr věcné ceny.
Nejmenší chlapci, stejně i děvčata, skládací koloběžku. Všichni ostatní Mp3
přehrávače. Na funkci pořadatelů se výrazně podílely děti z dětských domovů.

Duhový den

Skupina Fat Skewers

30. 9. – Atlet a trenér Manfred Kosel má pamětní desku
U příležitosti letošních nedožitých sedmdesátin významného činitele v lehké
atletice Manfreda Kosla (1938 – 1998) byla v pondělí 30. září odpoledne ve
vestibulu Městské sportovní haly náměstkem primátora města Havířova JUDr
Bronislavem Bujokem odhalena pamětní deska.
Životní dráhu havířovského sportovce, atletického nadšence, přiblížil představitel
místní atletiky Karel Chmelík. Přítomna byla také manželka Alžběta Koslová,
jeho přátelé, zástupci havířovského magistrátu, ředitel Správy sportovních a
rekreačních zařízení Jiří Bednář a členové TJ Slavia Havířov.

Bronislav Bujok a Alžběta Koslová
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ŘÍJEN
1. 10. – 37. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby
místních komunikací na období od 1. listopadu 2008 do 31. března 2009
• Útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – výběr nejvhodnější
nabídky
• Organizační struktura Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
• Změny v investiční komisi. S účinností od 2. října je složení komise
následující: Libor Čtvrtka, Leoš Lukaštík, Marek Plawny, Karel
Sachmerda, Barbara Stýblová, Jiří Šebesta, Vratislav Špetík, Martin
Taussig (předseda), Jiří Vojáček
• Rada doporučila zastupitelům schválit poskytnutí věcných darů v celkové
částce 100 tisíc korun z fondu primátora města při příležitosti vánočních
svátků.
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
1. 10. – Strážníci sklízeli úspěch i mimo službu
Ve středu 1. října se zúčastnili zástupci havířovské Městské policie XV. ročníku
střelecké soutěže strážníků městských policií O putovní pohár primátora města
Přerova. Družstvo MP Havířov ve složení Jaromír Třetina, Bc Václav Antošík a
Milan Suchánek pod trenérským vedením vedoucího školení a výcviku Bc.
Vladimíra Hanzla vybojovalo v silné konkurenci 21 týmů z celé republiky první
místo v kategorii družstev a navíc Jaromír Třetina zvítězil i v kategorii
jednotlivců.
3. 10. – Odcizení busty Viléma Wünscheho
Ze suterénu budovy Kulturního domu Leoše Janáčka byla v noci z 1. na 2. října
odcizena bronzová busta Viléma Wünscheho, jejímž autorem je ostravský sochař
Vladislav Gajda. Původní cena díla je 100 tisíc korun, ale busta má daleko vyšší
uměleckou hodnotu a také symbolickou, neboť šenovský umělec se významnou
měrou podílel na výzdobě nově budovaného města Havířova. Busta byla
nainstalována při otevření KD Leoše Janáčka v roce 1987.
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5. 10. – Nová křižovatka

Křižovatka ulic Orlovské s Požárnickou

Světelná signalizace

7. 10. – Havířov získal v rámci Integrovaného plánu rozvoje.skoro 300 milionů
korun na projekt Přitažlivé město
Peníze z Evropské unie budou spolu s finančními prostředky z rozpočtu města
využity během následujících 4 až 5 let na rekonstrukce veřejných prostranství a
také části budovy magistrátu na městskou knihovnu.
O rozdělení peněz na jednotlivé aktivity rozhodne na základě doporučení
Regionální rady Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města. Počítá se
například pro potřeby městské knihovny zrekonstruovat prostory nevyužitého
křídla magistrátu. V přízemí bude knihovna pro děti a klubovna, provozní
kancelář a archiv, v 1. poschodí knihovna pro dospělé a čítárna s PC, v 2.
poschodí oddělení hudby a umění, víceúčelový sál a jeho zázemí. Ve 3. patře
kanceláře a sklad. Náklady na rekonstrukci budou činit přibližně 60 milionů
korun. Akce má být zahájena v roce 2010. Bylo již zadáno zpracování projektu na
rekonstrukci.
Mezi další významné projekty zahrnuté v Integrovaném plánu rozvoje města
patří rekonstrukce náměstí U Severky, Nad Terasou a T. G. Masaryka. Celkové
náklady jsou odhadovány na 95 milionů korun.
Dále se uvažuje prověřit stávající trasování chodníků, posoudit stav veřejného
osvětlení, městského a dětského mobiliáře a navrhnout jejich úpravu a doplnění
v prostorech parků Stromovka a za Kulturním domem Radost.
Dalším záměrem je vybudovat stezku pro in–line bruslaře a cyklisty
zrekonstruováním chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží. Součástí
projektu je i vybudování sjezdovky na přilehlém svahu s vlekem pro zimní sporty.
8. 10. – Mimořádně teplý den
Teplota se 8. října kolem 14. hodiny vyšplhala ve stínu až na 19 °C. Krásné
slunečné počasí využily hlavně děti.
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Hřiště za restaurací Lučina

9. 10. – 38. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Městská televize Havířov – doklady k prokazování technických
kvalifikačních předpokladů zájemce o účast v soutěžním dialogu. (Zájemci
POLAR televize Ostrava, s.r.o. a SAT Plus, s.r.o.)
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
9. 10. – Konference: Industriální dědictví Havířova
Konference na téma Havířov a rozvoj jeho industriálního dědictví se uskutečnila
ve čtvrtek 9. října v Kulturním domě Radost. Zúčastnili se jí zástupci krajského
úřadu, okolních obcí, Národního památkového ústavu, renomovaní architekti,
představitelé vysokých škol a další osobnosti.
Úvodní slovo zaznělo z úst primátora města Františka Chobota. „Havířov je
městem, které vyrostlo takzvaně na zelené louce především s cílem zajistit
bydlení pro pracující okolních dolů a hutních podniků. Tento fakt měl vliv na
bouřlivý růst a rozvoj města, útlum těžby a těžkého průmyslu na Ostravsku
znamenal pro město komplikace. Přesto však při důkladnějším pohledu vychází
najevo, že naše město Havířov neplnilo, neplní a ani v budoucnu nebude plnit
pouze funkci města pro bydlení. Havířov má své kořeny, historickým vývojem
prokázané, také v oblasti industriální. O ty se bude opírat ve svém dalším rozvoji
s cílem zajistit zvýšení zaměstnanosti, stabilizovat počet obyvatel a zajistit
patřičnou dopravní a občanskou vybavenost ke spokojenosti všech obyvatel
našeho města“.
Na konferenci dále vystoupili: PhDr. Jiřina Pavlíková z Muzea Těšínska, Ing.
Miroslav Mynář – Technický útlum těžby Dolu Dukla, vedoucí odboru životního
prostředí Ing. Jana Návratová – Vliv důlní činnosti na rozvoj biotopů, vedoucí
odboru územního rozvoje Ing. arch. Karel Mokroš vysvětlil proces pořizování
územního plánu, Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a
správu majetku – Rozvojové záměry města, zástupkyně společnosti RPG RE
Management, s.r.o Ing.arch.Eva Spasovová – Budoucnost bývalých areálů dolů a
z Národního památkového ústavu Ing. Alexandr Zaspal – Využití industriálních
památek v Porúří (Německo). Ke konferenci byl vydán písemný materiál.
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Ing. Eduard Heczko

Druhý zprava Doc. Radim Prokop

9. 10. – Demonstrace důchodců v centru Havířova
Lidé většinou důchodového věku přišli před obchodní dům Elan prosazovat své
zájmy. Tentokrát jim šlo o hornické byty a zdravotnictví.
Havířovské kluby důchodců uspořádaly už druhý mítink proti vládním reformám.
Akci 9. října přišlo podpořit přes tři sta občanů. Řečníci nabádali účastníky
shromáždění, aby dobře zvážili, koho budou volit. Nejsilnější argumenty proti
současné vládě byly špatné kroky ve zdravotnictví a v bytové reformě. Značnou
část prostoru u mikrofonu si vzali zástupci Sdružení byty OKD. „Vyzýváme
všechny nájemníky, kteří nesouhlasí, aby vlastníkem bytů, které patří nám, byl
Zdeněk Bakala, ať dnes podepíší petici. Jen pokud nebudeme stát v koutě a
budeme bojovat za svá práva, můžeme něčeho docílit,“ řekl člen sdružení.

Před obchodním domem Elan

Protestující důchodci

10. 10. – Padesát let Střední školy technických oborů na Lidické ulici
V pátek 10. října se na Střední škole technických oborů uskutečnilo slavnostní
setkání s významnými hosty k 50. výročí založení školy.
Pozvání přijali primátor města Havířova František Chobot, vedoucí odboru
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje PaedDr.
Libor Lenčo, zástupci partnerských škol, ředitelé středních a základních škol,
představitelé významných firem regionu a další hosté. Po slavnostním projevu
ředitele školy Ing. Josefa Wolneho a zdravicích hostů v rámci kulturního
programu předvedli žáci školy širokou paletu hudebních, hereckých, tanečních
a sportovních dovedností. Sobota byla určená k setkání s bývalými zaměstnanci
a absolventy školy.
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10. 10. – Tečku za Týdnem knihoven udělala beseda s Terezou Boučkovou
Celorepubliková propagační kampaň Týden knihoven byla v havířovské Městské
knihovně doprovázena bohatým doprovodným programem.
Již tradičně velkému zájmu se těšily akce pro děti. Ať to bylo zábavné odpoledne
inspirované knihou Romana Smejkala Sportovní abeceda, Velké říjnové čtení
z knih Karla Čapka, modelování s bublinkovou modelovací hmotou, soutěž Hádej,
kdo jsem, zaměřená na znalost děl Karla Čapka, či vernisáž výstavy dětských
obrázků nazvaná Na chvíli zpět do léta. Ani letos nechyběl populární Diknibás
(divadlo, kniha, básníci), ve kterém se autorským čtením představili havířovští
literáti. Pro zapomnětlivé čtenáře byla vyhlášena amnestie.
Tečku na závěr vydařeného zábavně vzdělávacího týdne udělala beseda se
známou spisovatelkou, scenáristkou a publicistkou Terezou Boučkovou o její
nejnovější knize, autobiograficky laděném románu Rok kohouta.
.

Tereza Boučková

11. 10. – Soutěžily mažoretky ze Slovenska a Česka
Ve Společenském domě se v sobotu 11. října konal šestý ročník mezinárodní
soutěže mažoretek v pódiových sestavách O cenu TK Andria. Přehlídky se
zúčastnilo přes dvě stě šedesát dívek z osmadvaceti organizací z Česka a
Slovenska.
Diváci viděli nejen hezká děvčata, pestrobarevné dresy, ale mohli si vychutnat
perfektně provedené pohybové sestavy. Nejvíce, čtyři první místa, získala děvčata
z TOM Krokodýl Ostrava. Výborně si vedly také mažoretky Dixi ze Závodního
klubu Darkov Karviná, které vybojovaly tři zlaté medaile. Domácí Havířovanky
na medailové pozice tentokrát nedosáhly.
V disciplíně mini formace byly seniorky Kala z Městského kulturního střediska
páté, stejně i celek kadetek TK Andria.
„S účastí i s průběhem soutěže jsem spokojena. Je potěšující velký zájem
mažoretek ze Slovenska. Atmosféra byla vynikající,“ uvedla na závěr Renáta
Hloušová za pořadatelskou organizaci Andria.
Vítězové jednotlivých disciplín
Kadetky, sólo: Gabriela Jiříčková (ZUŠ Mohelnice), duo: Tatiana Smädišová,
Valéria Barčáková (NICOL Turzovka), mini: TOM Krokodýl Ostrava, tanec s
hůlkou: Gabriela Jiříčková (ZUŠ Mohelnice), tanec s hůlkou duo: Renata
Štěpaníková, Klára Štěpánová (STARS Bystřice pod Hostýnem).
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Juniorky, sólo: Nikol Solková (TOM Krokodýl Ostrava), duo: Michaela Stuchlá,
Petra Bajáková (NICOL Turzovka), mini: MiniDixi ZK Dolu Darkov Karviná,
tanec s hůlkou: Jana Kozarová (TOM Krokodýl Ostrava).
Seniorky, sólo: Zuzana Kovaříková (TOM Krokodýl Ostrava), duo: Veronika
Sobelová, Alena Kaletová (Dixi ZK Dolu Darkov Karviná), mini: ASANKA
Kysucké Nové Mesto, tanec s hůlkou: Nikol Irshiková (Dixi ZK Dolu Darkov
Karviná), tanec s hůlkou duo: Lucie Novotná, Renata Holmeistrová (Juventus).

Závěrečný nástup

Děti dostaly diplomy

11. 10. – Havířovští úředníci jeli Rallye Kulička
Úředníci havířovského magistrátu si opět změřili své schopnosti v tradiční Rallye
Kulička.
Soutěž 11. října začala jízdou zručnosti. Trať byla postavena na parkovišti u
magistrátu. Letošní dráha byla zaměřena především na couvání. Zatímco
posádky zvládaly jízdu zručnosti, další vyplňovaly testy z pravidel silničního
provozu. Po jejich vyhodnocení se posádky přesunuly do areálu městské policie,
kde na ně čekala střelecká soutěž ze vzduchových pistolí.
Ze střelnice se pak vydaly plnit úkoly na různých místech ve městě a jeho
blízkém okolí. Ve finále je čekala opičí dráha a zdravověda, kde musely správně
poskytnout první pomoc sraženému chodci.
„Soutěž se určitě vydařila. Do cíle dojely všechny posádky. S vědomostními testy
nám mnohdy pomáhaly děti. Vítěznou posádkou se stala trojice Eva Valová se
synem Ondrou a Květa Poláková ,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Ing.
Jana Pondělíčková, která se soutěže také aktivně zúčastnila.

Soutěž na parkovišti u magistrátu

Porada
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13. 10. – Obnovena školní zahrada
Za účasti ředitelky Základní a mateřské školy Frýdecká Mgr. Hany Zákravské,
zástupce s. r. o. HRAS Ing. Jakuba Svobody a dalších hostů byla slavnostně
otevřena obnovená školní zahrada v ulici Občanská v Dolních Datyních. Na
modernizaci částečně sponzorovanou místní firmou HRAS se významně podíleli i
samotní rodiče dětí.
15. 10. – Zahájení Akademie III. věku
Ve středu 15. října byla v prostorách Vysoké školy sociálně-správní na ulici
Vítězslava Nezvala slavnostně zahájena Akademie III. věku.
Na čtyřsemestrální studium se přihlásilo 72 seniorů. Akademii pořádá město ve
spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání Havířov. Posluchači se budou
vzdělávat v předmětech: výpočetní technika – práce na počítači a internet,
angličtina nebo němčina, poruchy pohybového ústrojí, finanční poradenství,
sociální politika, zdravý životní styl, komunální politika, právní normy,
politologie, náboženství, problematika sekt, ostatní církve, historie, historie
regionu, zeměpis, geografie, psychologie, komunikace, motivace, vesmír
a astronomie.
16. 10. – Armáda spásy v Havířově připomněla Mezinárodní den za odstranění
chudoby
K Mezinárodnímu dni za odstranění chudoby se Havířov po loňských dobrých
zkušenostech letos opět připojil. Armáda spásy umístila ve čtvrtek 16. října před
obchodní dům Elan informační stánek a několik panelů, kde se mohli zájemci
dovědět o chudobě ve světě a jejich katastrofálních následcích. „Každé tři vteřiny
umírá ve světě jeden člověk v důsledku extrémní chudoby. Téměř jedna miliarda
lidí neumí číst a psát. Přitom jen jedno procento nákladů vynaložených na
zbrojení by stačilo k tomu, aby mělo každé dítě přístup k základnímu vzdělání,“
lze se dočíst ve skládance Česko proti chudobě.

Před OD Elan

Lidé projevili zájem

16. 10. – Výstavba psího útulku byla zahájena
Na konci roku 2009 by město mělo mít vlastní psí útulek. Stavba již byla
zahájena a celkové náklady budou činit přibližně 45 milionů Kč.
Pro výstavbu útulku byl vybrán prostor mezi ulicemi Stará a U Lékárny,
takzvaná lokalita U Lékárny v Prostřední Suché. V projektu se počítá s 41 kotci
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pro psy (60-80 psů), další jsou pro karanténu a příjem, takže psů se do útulku
vejde skoro 100. Dále má být jedna místnost pro 18 koček a klece pro ptáky, hady
a jiná zvířátka.

Lokalita U Lékárny v Prostřední Suché

17. 10. – Koncert americké rockové skupiny Dizmas
Vyvrcholením čtyřdenního programu Exit Touru byl páteční koncert skupiny
Dizmas z amerického města Los Angeles. Svým šarmem a uměním muzikanti
zcela ovládli velký sál Kulturního domu Leoše Janáčka.
Koncert mladých Američanů předčil všechna očekávání. Devadesátiminutová
hudební show plná temperamentu, dynamiky a hlavně skvělé muziky,
doprovázená spontánními projevy nadšeného publika, sklidila nevšední úspěch.
Navíc velkým plusem rockerů byla jejich bezprostřednost a šarm, kterým si
dovedli získat přízeň diváků. „Kytarová parta byla výborná. Atmosféra
vynikající. Milovníci rocku si určitě přišli na své,“ poznamenala z početného
obecenstva Alena Válková. Obdobné komentáře bylo slyšet ze všech stran.
Rovněž čerstvě vytvořený studentský pěvecký sbor, který vystoupil na závěr,
našel u diváků kladný ohlas. Na konci vydařeného podvečera nechyběla ani
autogramiáda.

Koncert

Skupina Dizmas
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18. 10. – Volby do krajských zastupitelstev a Senátu
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje konané ve dnech 17. – 18. října
2008.
Výsledky hlasování za územní celek Havířov
Počet okrsků: 79
Voliči v seznamu: 67 847
Vydané obálky: 26 092
Volební účast v %: 38,46
Odevzdané obálky: 26 077
Platné hlasy: 25 882
Platné hlasy v %: 99,25
Číslo
1
12
18
19
24
27
31
32
33
37
42
44
47
48
53

Strana – název

Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská demokratická unie –
Československá strana lidová
Strana zelených
Moravané
Osobnosti kraje
Národní strana
Nejen hasiči a živnostníci pro kraj
Strana zdravého rozumu
Sdružení pro republiku
Republikánská strana Československa
SDŽ–Strana důstojného života
Volte Pravý Blok–www.cibulka.net
Demokracie
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická.strana

Platné hlasy
celkem
počet
%
5 019 19,39
850
538
148
401
62
80
59

3,28
2,07
0,57
1,54
0,23
0,30
0,22

39 0,15
97 0,37
114 0,44
74 0,28
5 123 19,79
12 954 50,05
324 1,25

V krajském zastupitelstvu za Havířov zasednou: Milada Otáhalová (KSČM), Ing.
Petr Podstavka (ODS) a Miroslav Polak (ČSSD). Volby do Senátu se v Havířově
letos nekonaly.
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Volby do krajského zastupitelstva

Volební komise ve Společenském domě

22. 10. – 39. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Příspěvek města pro sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/II
v úseku Havířov – Třanovice
• Svěření staveb a pozemků – sportovní areál v Havířově–Prostřední Suché Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov
• Přijetí daru – skulptura vytvořená na IV. ročníku sochařského sympozia
Landek 2008
• Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2009
• Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů (celkem 16 000 Kč)
• Ocenění osobnosti a kolektivu v sociální oblasti za rok 2008
• Cena města Havířova za rok 2008
• Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2009
• Havířov v květech – Havířovský festival květů (rozpočet ve výši maximálně
3 000 000 Kč)
• Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova – veřejně prospěšné práce
(Od 1. 12. 2008 do 31. 3. 2009 zvýšení o 30 zaměstnanců a od 1. 4. 2009 do
30. 11. 2009 o 62 zaměstnanců)
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
23. 10. – Hudebně literární podvečer v knihovně
V pobočce havířovské Městské knihovny ve Společenském domě se konal první
hudebně literární podvečer. Hostem byl Igor Jelínek, pedagog z Katedry
slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. V komorním
prostředí mezi regály plnými knih se představil mladý ostravský slavista
s kytarou a téměř dvacítkou písniček hlavně z vlastní tvorby. Zpíval česky, rusky
a anglicky. K zajímavostem patřila píseň Liríčeskaja, kterou složila ruská
legenda písničkář, herec a básník Vladimir Semjonovič Vysockij.
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Knihovna ve Společenském domě

Igor Jelínek

25. 10. – Mažoretky Dixi slavily jubileum velkolepou show
Koncertem pro celou generaci svých předchůdkyň oslavila skupina Dixi Z.K. Dolu
Darkov své třicáté narozeniny. Společenský dům byl v sobotu 25. října plný
hudby, vynikajících pohybových kreací a přátelských setkání současných i
bývalých členek klubu.
Pod vedením Hany Brodové a Kateřiny Jonešové se představily na velkolepé
show všechny tři formace Dixi, bejby, mini i nejstarší seskupení. Sedmdesát
mažoretek postupně předvedlo své soutěžní choreografie a také starší kousky z
repertoáru uplynulých třiceti let. Jako host slavnostního odpoledne vystoupila
Taneční skupina Horizonty pod vedením Jaroslavy Jelínkové.
V průběhu své třicetileté existence mažoretky účinkovaly při různých
společenských, kulturních a sportovních událostech. Spolu s Hornickou kapelou
nechyběly ani na Dnech horníků a slavnostech Havířov v květech. Úspěšně
reprezentovaly region v celé řadě evropských zemí. Na svém kontě mají tituly
mistrů republiky a také Evropy. Trénují v Havířově. Od října 2006 je novou
vedoucí Dixi Kateřina Jonešová.

Minulost

Současnost

26. 10. – VI. ročník festivalu zdravého životního stylu
Pestrý program VI. ročníku festivalu zdravého životního stylu Harmonie v duši
přilákal na poslední říjnový víkend stovky lidí nejen z Havířova a jeho okolí, ale
přijeli i ze Slovenska, Ostravy, Karviné, Opavy a dalších měst a obcí.
Dvoudenní přehlídka plná přednášek, meditací, pracovních dílen, cvičení, tance a
duchovní hudby pro dospělé i pro děti, spojená s poradenstvím v oblasti
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duchovního i fyzického zdraví, byla praktickým návodem, jak se vypořádat s
civilizačními problémy 21. století. Ani tentokrát nechyběl prodej zdravých
produktů, bylinek, drahých kamenů a odborné literatury.
Mimořádnému zájmu se těšila přednáška královny meditace Patricie Anzari s
názvem Spolupráce, soubytí a souzení.
„Bylo to vynikající. Hovořit o tom, jak se máme chovat jeden k druhému, otázky
mezilidských vztahů jsou velice aktuální. Něco obdobného by se mělo přednášet i
na školách,“ řekly svorně Gabriela Kolářová a Vlasta Svačinová z Havířova,
pravidelné účastnice festivalu.

Prodej

Zájem o přednášky byl velký

26. 10. – Bludovické kluby PZKO vystavovaly
V prostorách Domu PZKO v ulici U Zborůvky, mohli návštěvníci o víkendu
obdivovat pestrou paletu ručních prací, které vytvořily členky Klubu žen.
K vidění byly například vyšívané ubrusy, dečky, malované obrázky, vánoční
perníčky, dózy, vzorky balení a jiné menší či větší exponáty.
Ve druhé části výstavy se pochlubili senioři ovocem a zeleninou, vypěstovanou na
svých zahrádkách. Klubovnu zaplnila široká škála zeleniny a různé druhy ovoce
jako jablka, ořechy či hrozny. K zajímavostem patřila mohutná dýně vážící kolem
padesáti kilogramů. Blížící se Vánoce připomínaly ozdobené vánoční stromky.
Ani tentokrát nechybělo bohaté občerstvení. V průběhu dvou dnů výstavu
navštívilo kolem sedmi set lidí.

Vánoční výzdoba

Ovoce a zelenina
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28. 10. – Výročí vzniku republiky
Vedení města Havířova položením kytic připomnělo 90. výročí vzniku
Československé republiky a zároveň uctilo válečné veterány, kteří bojovali za
svobodu a demokracii. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu, České obce legionářské, České strany socialistické,
Konfederace politických vězňů a Komunistické strany Čech a Moravy.
29. 10. – Výstava obrazů a betlémů
Své obrazy v hudebním oddělení pobočky Městské knihovny v Pavlovově ulici
vystavuje havířovská malířka Maří Magdalena Čechová a betlémy karvinský
výtvarník Stanislav Oparjuk.
K vidění bylo celkem dvaapadesát olejomaleb, akvarelů, pero akvarelů a pastelů.
Námětově jsou orientovány hlavně na přírodu a architekturu. Mezi exponáty byl
například šenovský kostel Boží Prozřetelnosti, olejomalba Kytice, pohled na
mikulovský zámek, šenovský rybník, lesní zátiší a celá plejáda dalších obrazů z
blízkého okolí a také z různých koutů republiky. O předvánoční náladu se
postarala kolekce deseti menších či větších vyřezávaných dřevěných betlémů z
dílny dřevořezbáře Stanislava Oparjuka.

Maří Magdalena Čechová

Vernisáž

30. 10. – Osobnosti Havířova za rok 2008
Společenský dům se ve čtvrtek 30. října stal opět místem předání ocenění
osobnostem města Havířova v oblasti kultury, talent a poprvé za práci s dětmi a
mládeží.
Osobnostmi kultury za rok 2008 se stali: hudebník Jiří Bořuta, literátka Iva
Savková, hudebnice a herečka Jolanta Balon, dokumentarista Petr Gomola,
Taneční orchestr Zbigniewa Bittmara ze ZUŠ Bohuslava Martinů a hlavní
organizátorka mezinárodní dětské výtvarné soutěže Krásná jako kvítka Mgr.
Jiřina Sivá.
Cenu Talent roku 2008 obdržely: Dětský pěvecký sbor Hlásek, Dětský pěvecký
sbor Rozmarýnek a Flétnový soubor. Všechny ze Základní školy Žákovská. Dále
Trio zobcových fléten a Trio dvou zobcových fléten s bubínkem, obě ze ZUŠ Leoše
Janáčka. Jediným sólistou byla houslistka Adéla Manišová ze ZUŠ Bohuslava
Martinů.
Za dlouholetou práci s mládeží byli ocenění: vedoucí Junáka Havířov Ivan Fabík,
člen občanského sdružení ZIP Ing. David Říman a strážník havířovské Městské
policie Jaroslav Šimon.
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Vyznamenání předali náměstkové primátora Ing. Eduard Heczko, Ing. Zdeněk
Osmanczyk a JUDr. Bronislav Bujok.

Ing. Zdeněk Osmanczyk (vpravo) a Ivan Fabík

Pěvecký sbor Hlásek

31. 10. – Budoucí areál volného času
Moravskoslezský krajský úřad přidělil Havířovu 10 milionů korun na podporu
realizace investiční akce Areál volného času - protipovodňová hráz.
Celkové náklady na výstavbu hráze budou činit přibližně 21 milionů korun. Se
zahájením se počítá v roce 2009. Areál volného času má být vybudován východně
od řeky Lučiny. Po dokončení protipovodňové hráze se bude řešit parkoviště,
vstupní objekty, příjezdové komunikace, cyklostezky a veřejné osvětlení. Časový
plán je následný: Ski areál a rozhledna (přibližně rok 2012), rekonstrukce letního
koupaliště (rok 2013), výstavba krytého aqua centra a sportovišť (rok 2015),
rekonstrukce fotbalového stadionu (rok 2016). V dalších letech by se měla provést
rekonstrukce letního kina a hřiště pro děti s kabinovou lanovkou. Celkové
odhadované náklady se pohybují kolem miliardy korun.

Maketa areálu volného času
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LISTOPAD
1. 11. – V první lize skončili havířovští judisté třetí
Muži JC Havířov ukončili boje ve finálové části první ligy prohrou s celkem SKP
Jičín. Závěrečný turnaj se konal v Havířově v sobotu 1. listopadu.
SKP JUDO Jičín – JC Havířov 3:1 (18:10)
Domácí Havířov chtěl Jičín porazit a získat druhé místo. Borci Jičína však měli
velkou motivaci vyhrát, a to se jim podařilo.
Konečné pořadí 1. ligy mužů 2008
1. TJ Sokol Mohelnice (45:25)
2. SKP JUDO Jičín
(43:16)
3. JC Havířov
(38:19)
4. SKJ Poběžovice
(19:37)
5. TSC Turnov
(20:36)
6. VTŽ Chomutov
(13:53)

19 bodů
17 b.
16 b.
11 b.
5 b.
4 b.

Členové JC Havířov

2. 11. – Památka zesnulých
Letošním Dušičkám přálo počasí, a tak se na havířovské hřbitovy často vydaly
celé rodiny. Většina hrobů byla upravená.
„Pokud to počasí jen trochu dovolí, tak sem chodím pravidelně dvakrát týdně. Již
dvaadvacet let tu odpočívá můj muž, který zemřel na podzim roku 1986 ve věku
šestašedesáti let. Byl zaníceným muzikantem, členem Hanácké kapely v Přerově.
Později hrál u ČSD v Ostravě. V létě je tu moc hezky. Dá se i v klidu posedět a
zavzpomínat. Těch vdov tu bývá hodně. Většina hrobů je udržovaná, a také cesty
a chodníčky jsou čisté. Pohled na večerní hřbitov se zapálenými svíčkami je moc
krásný,“ rozpovídala se paní Růžena Boháčová.
Lidé ale nevzpomínají na své příbuzné jen na dušičky. Hodně jich přijíždí už
několik víkendů předem. „Největší nával byl v sobotu a neděli. Ti, kterým to
nějak časově nevyjde, přijedou i týden po dušičkách. Zatím vše probíhá obdobně
jako v předchozích letech. Nějaké zvláštní problémy například s krádežemi a
podobně se dosud nevyskytly,“ konstatoval správce hřbitova Libor Pustějovský.
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Hřbitov v Havířově-Šumbarku večer

Dušičky

3. 11. – 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Mobilní služebna havířovské městské policie
Zastupitelé schválili pořízení mobilní služebny pro městskou policii. Měla by být
zřízena ve speciálním obytném přívěsu, který bude vybaven potřebnou výpočetní
a policejní technikou a zvenku označen logy městské policie s nápisem Mobilní
služebna MP.
Mobilní služebna bude umísťována do problémových lokalit města na základě
vyhodnocení veřejného pořádku a s přihlédnutím k požadavkům lidí. Strážníci
budou mít v dané oblasti také úřední hodiny pro občany. Její výhodou je rovněž
možnost přemísťování na kterékoliv místo ve městě - například u příležitosti
konání velké sportovní nebo společenské akce a podobně.
V řadách městské policie přibudou od příštího roku 4 strážníci, kteří budou
zabezpečovat činnost v mobilní služebně.
Náklady na pořízení mobilní služebny jsou předpokládány ve výši přibližně
jednoho milionu korun.
Cenu města obdrží gymnasta
Zastupitelé udělili Cenu města Havířova za rok 2008 panu Otto Polákovi za
celoživotní práci s dětmi a mládeží v oblasti sportu a výchovu řady eprezentantů.
Předání Ceny města se uskuteční 4. prosince v KD Leoše Janáčka před
zahájením slavnostního koncertu k výročí založení města Havířova.
Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města
Zastupitelé schválili poskytnutí věcných darů v celkové částce 100 tisíc Kč
z fondu primátora města:
20 tis. Kč Dětskému centru Čtyřlístek v Havířově-Prostřední Suché
10 tis. Kč Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí
20 tis. Kč SANTÉ - Domovu pro osoby se zdravotním postižením
20 tis. Kč Domu pro matky s dětmi Armády spásy
15 tis. Kč MŠ pro zrakově postižené
15 tis. Kč SANTÉ - ROSA, Dětskému dennímu stacionáři
Spolufinancování okružní křižovatky silnice ulice Ostravská s ulicí Anglická
Zastupitelé schválili budoucí
spolufinancování stavby okružní křižovatky
v Havířově- Šumbarku. Jedná se o stavbu Moravskoslezského kraje a město
Havířov uhradí náklady spojené s výstavbou chodníků a cyklostezek a také nové
veřejné osvětlení přibližně ve výši 2 milionů Kč. Celkové předpokládané náklady
na výstavbu křižovatky jsou přes 15 milionů Kč. Stavba bude realizována
pravděpodobně v roce 2009.
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(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
4. 11. – Celorepubliková soutěž Přátelská rodina
Na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí se Havířov přihlásil do
celorepublikové soutěže Obec přátelská rodině. V kategorii měst nad 50 tisíc
obyvatel se umístil na 2. místě.
Lépe hodnoceno bylo pouze Brno. Celkem se soutěže zúčastnilo přes 200 měst.
Ve finále dvoukolového klání se Havířov utkal se dvěma krajskými městy, Brnem
a Hradcem Králové. V celkovém hodnocení předčil například Olomouc, Opavu,
Pardubice, Zlín, Kladno, České Budějovice, Frýdek – Místek nebo i některé
městské části Prahy.
Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 4. listopadu 2008 v Poslanecké
sněmovně v Praze. Zúčastnili se ho také zástupci vedení města Havířova.
5. 11. – Nová hospoda v Dolních Datyních
V Dolních Datyních byla otevřena v ulici Josefa Kotase hospoda pojmenovaná Na
statku. Zřizovatelem je Josef Šuranyi.
6. 11. – Vesmírné přízraky
Ve zcela zaplněném loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče 6. listopadu
vystoupil spisovatel a badatel v oblasti nerozluštěných záhad a nadpřirozených
jevů Arnošt Vašíček. Přednášel na téma Vesmírné přízraky, odkud a proč
přicházejí.
6. 11. – Sídlo Vysoké školy sociálně-správní

Vysoká škola sociálně-správní v ulici V. Nezvala

6. 11. – Hong Kong objektivem Jiřího Daňka
V Kulturním domě Petra Bezruče byla ve čtvrtek 6. listopadu slavnostně
zahájena výstava fotografií havířovského autora Jiřího Daňka.
Kolekce více než čtyřiceti snímků nabízí fascinující pohled na téměř
sedmimilionový Hong Kong, plný mrakodrapů, klidných oáz, pamětihodností,
přístavů, kaváren, barů a mnoha dalších exotů. Zajímavou podívanou je
například noční obraz na pulzující město nebo pohled na přístav z paluby tradiční
čínské džunky. Mezi exponáty nechybí ani ukázka klidné oázy v betonové džungli
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rušného velkoměsta, dřevěná a zlatá Pagoda v parku při ženském klášteře Chi
Lin Nunnery.
Malou ukázku ze své tvorby maleb má v Maryčce jako host akademický malíř
Jaromír Fajkus.

Vernisáž

Autor výstavy Jiří Daněk (vlevo)

8. 11. – Divadlo: Vzácná návštěva
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedlo 8. listopadu havířovské
amatérské divadlo Skřítek reprízu hry Vzácná návštěva aneb zamilovaný
Harlekýn.
9. 11. – Krasobruslení: Havířovská růže
Ve dnech 8. a 9. listopadu se konal na havířovském zimním stadionu 36. ročník
závodů Havířovská růže. Pořadatelem byl Kraso klub Havířov. Zúčastnilo se ho
přes 180 závodníků.
Vítězové a umístění domácích krasobruslařů:
Nováčci žáci: 1. Radek Jakubka HC Litvínov, nováčci žačky: 1. Tereza Fadrná BK
LR Cosmetic Ostrava, … 11. Romana Kubošová KK Havířov, nováčci žačky
mladší: 1. Lucie Popková BK LR Cosmetic Ostrava, seniorky: 1. Kateřina
Kubienová KK Orlová, juniorky: 1. Alexandra Herbriková HC RI Okna Zlín, 2.
Šárka Tomková FSC Technika Brno, 3. Hana Janečková TJ Stadion Brno, … 7.
Jana Blažková KK Havířov, 8. Sarah Schillerová KK Havířov, žačky: 1. Veronika
Paličková Kraso Břeclav, …3. Kristina Vašíčková SKK AZ Havířov, … 10. Diana
Nguyenova TJ AZ Havířov, 13. Kristýna Schillerová KK Havířov, 14. Denisa
Steblová KK Havířov, žáci: 1. Tomáš Kupka BK Hradec Králové, mladší žačky: 1.
Jana Coufalová BK LR Cosmetic Ostrava, nejmladší žačky: 1. Adéla Vlasáková
HC Rebel Havličkův Brod, … 4. Karolína Pastrňáková AZ Havířov, … 13. Hana
Třasková SKK AZ Havířov, … 26. Dominika Pyszková KK Havířov, nejmladší
žáci: 1. Damian Mück BK Frýdek – Místek
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10. 11. – Habry se na Hlavní třídě zabydlují
Výsadba 52 kusů habrů z celkového plánovaného počtu 119 byla v pondělí 10.
listopadu zahájena a trvala přibližně týden. Zbytek bude dodán až při
dokončování druhé etapy její rekonstrukce, pravděpodobně na konci roku 2009.
Stromy byly přivezeny z Holandska a dočasně umístěny v zásobní školce ve
Smržích u Prostějova. Podle vyjádření zástupců města se jedná o kvalitní
jednotný výsadbový materiál, který odpovídá všem požadavkům na druh, vzhled,
vzrůst a počet. Úhradu za nákup stromů nabídla městu ocelářská firma Arcelor
Mittal Ostrava, a to v rámci akce, kdy slíbila v regionu vysadit 1111 stromů v
zájmu zkvalitnění životního prostředí.

Výsadba habrů

11. 11. – Den veteránů
Dne 11. listopadu se po celé České republice slavil Den veteránů. Tento den je
připomínkou ideálů vlastenectví, cti a statečnosti. 11. listopadu 1918 skončila
první světová válka na poslední frontě, když přesně v 11.00 hodin začalo platit na
západní frontě příměří uzavřené v Compiégne mezi německou delegací a vrchním
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velitelem armád Dohody. V Havířově se slavnostní akt konal u památníku
padlých v zahradě kostela sv. Anny.

Veteráni

Památník padlých

12. 11. – 40. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Ceník poskytovaných služeb v roce 2009 Technických služeb Havířov a.s.
(TSH a.s.)
• Návrh zapojení městské hromadné dopravy Havířov (MHD) do
integrovaného dopravního sytému Moravskoslezského kraje ODIS
• Vyjádření k posudku dokumentace záměru: Parkovací objekt Elan
Havířov-Město podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
• Zvýšení nájemného v bytech, ve kterých bude zřízeno místo podnikání a
organizační složky fyzických osob (liší–li se od bydliště) nebo sídlo
právnické osoby
• Dotace Moravskoslezského kraje: Areál volného času – protipovodňová
hráz ve výši 10 milionů korun
• Odstranění některých staveb ve sportovním areálu v Havířově-Prostřední
Suché
• Rezignace ředitele příspěvkové organizace SANTÉ – Domov pro osoby se
zdravotním postižením. Bc. Radim Hanzel se vzdal funkce
• Rada města jmenovala na návrh tajemníka magistrátu do funkce
vedoucího odboru školství a kultury Blanku Gelnarovou
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
13. 11. – Víceúčelová hala v Těšínské ulici slaví jubileum
Ve čtvrtek 13. listopadu uplynulo čtyřicet let od slavnostního otevření
Víceúčelové haly na Těšínské ulici pod Bludovickým kopcem. Ten den byl před
třemi a půl tisíci diváky na umělé ledové ploše sehrán mistrovský druholigový
zápas v hokeji mezi AZ Havířov a Duklou Hodonín s výsledkem 2:3 ve prospěch
hostujícího celku.
Stavba s rozpočtem ve výši 14 milionů korun byla zahájena v roce 1966. Prováděl
ji podnik Výstavba ostravsko-karvinských dolů. Na svou dobu byla moderní a
dobře vybavená. Hlediště zimního stadionu, jak se hale běžně říká, mělo celkovou
kapacitu sedm tisíc míst z toho 5 650 k sezení a zbytek k stání. Později, kvůli
nejvyšší hokejové soutěži, byl počet k sezení zredukován na 5 100.
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Víceúčelová hala byla v průběhu své čtyřicetileté historie dějištěm celé řady
domácích i mezinárodních sportovních událostí. Snad nejvýznamnější bylo 57.
Mistrovství Evropy ve vzpírání. Ve dnech 10. až 18. června 1978 si dali sraz v
Havířově nejlepší kontinentální vzpěrači. Právě kvůli ní byla v její bezprostřední
blízkosti postavena moderní atypická budova. Tréninková hala se svými
parametry a vybavením zařadila mezi světovou špičku.
K dalším významným sportovním akcím patřilo Mistrovství Československé
socialistické republiky ve vzpírání, Mistrovství Evropy v košíkové, v ledním
hokeji žen, dále Mistrovství ČSSR v krasobruslení a celá řada dalších turnajů,
přeborů a také exhibicí. Výčet by musel být velmi dlouhý.
Bohatá je i oblast kultury. Lze například jmenovat návštěvu Holiday on ice,
koncert Eltona Johna, italského zpěváka Druppiho, brazilské metalové kapely
Sepultura. Z domácí scény z poslední doby pak vystoupení Lucie Bílé, Heleny
Vondráčkové a Karla Gotta. Je to pouze zcela nepatrný zlomek toho, co se dělo za
léta na stadionu.
Víceúčelová hala je součástí příspěvkové organizace Správa sportovních a
rekreačních zařízení Havířov.

Zimní stadion

16. 11. – Fotbal: S Hranicemi přišla na závěr podzimu pohodová výhra
Fotbalisté MFK se rozloučili s fotbalovým rokem 2008 vysokou výhrou, při které
předvedli řadu povedených akcí.
.
MFK Havířov – SK Hranice 4:1 (2:0)

V modrém s bílými pruhy MFK Havířov

Stadion Dukla
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Divize - skupina E
Fotbal > muži > Česko; ročník 2008/09
Rozpis zápasů týmu MFK Havířov;
;

1.
2.
3.
4.
15.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.

09.08.
16.08.
23.08.
30.08.
03.09.
06.09.
13.09.
21.09.
27.09.
05.10.
11.10.
18.10.
26.10.
02.11.
09.11.
16.11.

16:30
10:15
10:15
10:15
16:30
16:30
10:15
15:00
10:15
15:30
10:15
10:15
10:15
10:15
14:00
10:15

SK Hranice - MFK Havířov 1:0 (0:0)
MFK Havířov - Jiskra Rýmařov 1:1 (0:0)
SK Kravaře - MFK Havířov 0:1 (0:1)
MFK Havířov - FC Elseremo Brumov 0:0 (0:0)
MFK Havířov - FK Bystřice p. Hostýnem 1:1 (0:0)
FC MSA Dolní Benešov - MFK Havířov 1:4 (0:2)
MFK Havířov - FK Avízo Město Albrechtice 3:1 (2:0)
FK SAN-JV Šumperk - MFK Havířov 2:1 (1:1)
MFK Havířov - FK Slavia Orlová-Lutyně 1:1 (0:0)
Valašské Meziříčí - MFK Havířov 1:2 (0:1)
VOKD-Poruba TCHAS - MFK Havířov 1:1 (1:1)
MFK Havířov - EPO Frenštát p.R 2:0 (1:0)
FC TVD Slavičín - MFK Havířov 3:0 (1:0)
MFK Havířov - FC Velké Karlovice+Karolinka 1:0 (0:0)
Sokol Lázně Velké Losiny - MFK Havířov 5:2 (3:0)
MFK Havířov - SK Hranice 4:1 (2:0)

Tabulka po 16.kole
#

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým

Web

PZ

V

R

P

VG:OG

+/-

PB

FC TVD Slavičín

web

16

12

2

2

42:16

14

38

Sokol Lázně Velké Losiny

web

16

9

3

4

39:23

6

30

FK SAN-JV Šumperk

16

8

5

3

30:17

5

29

VOKD-Poruba TCHAS

16

8

5

3

29:19

5

29

FK Slavia Orlová-Lutyně

web

16

7

8

1

20:10

5

29

FK Avízo Město Albrechtice

web

16

9

0

7

24:25

3

27

MFK Havířov

web

16

7

5

4

24:19

2

26

Valašské Meziříčí

web

16

8

2

6

34:30

2

26

FC MSA Dolní Benešov

web

16

5

4

7

26:27

-5

19

SK Kravaře

web

16

5

4

7

14:19

-5

19

16

4

4

8

14:29

-8

16

FK Bystřice p. Hostýnem
Jiskra Rýmařov

web

16

3

6

7

21:25

-9

15

EPO Frenštát p.R.

web

16

4

3

9

13:25

-9

15

FC Elseremo

web

16

3

6

7

22:35

-9

15

SK Hranice

web

16

3

3

10

16:34

-12

12

FC Velké Karlovice+ Karolínka

web

16

2

2

12

16:31

-16

8

18. 11. – V Dolních Datyních zasedala občanská komise
Na rozšířené zasedání občanské komise o několik zájemců z řad místních občanů,
konané dne 18. listopadu, přijala pozvání PaedDr Milada Halíková, poslankyně
Sněmovny parlamentu České republiky a zároveň členka havířovského
městského zastupitelstva. Schůzky se zúčastnila také další zastupitelka města
Monika Havlíčková. Na jednání byly oboustranně vyměněny informace a názory,
zejména na expanzi cen plynu a elektřiny, daňový systém, zdravotnictví a další
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19. 11. – Havířovské jesle měly den otevřených dveří
Velkému zájmu veřejnosti se těšil Den otevřených dveří v Jeslích na Edisonově
ulici. Kolem šedesáti zájemců z řad rodičů, ale také prarodičů, si přišlo
prohlédnout prostředí, ve kterém děti tráví čas a zároveň nasbírat potřebné
informace o jejich chodu.
Do bohatě vybavených oddělení postupně přicházely často celé rodiny. Zajímaly
se hlavně o podmínky, za jakých lze dítě v jeslích umístit, a také o nabízené
činnosti a služby. Stranou nezůstaly ani cenové otázky. „Tak hezkou účast jsem
ani nečekala. Věřím, že rodiče a také další hosté byli spokojeni,“ stručně
poznamenala vedoucí pro zdravotní oblast Sociálních služeb města Havířova
Anna Tomečková.
Jesle na Edisonově ulici se dělí do tří oddělení podle věku dětí. Přijímány jsou od
šesti měsíců do čtyř let. Každé oddělení má hernu, koupelnu, ložnici a kuchyňku
s jídelnou a jsou vybaveny barevně laděným nábytkem, hračkami a pomůckami,
které odpovídají věku, potřebám dětí a platným hygienickým normám. Dům je
umístěn v pěkné a vybavené zahradě.
„Přišla jsem se podívat s dcerou a se svým patnáctiměsíčním synem. Líbilo se
nám tu moc. Jak přístup personálu, tak i prostředí nejen plné hraček, ale také
čisté a bezpečné,“ řekla své postřehy jedna z mnoha maminek Petra Pezdová.

Spokojené dítě

Den otevřených dveří

21. 11. – Město ocenilo zásluhy osobností v sociální oblasti
V pátek 21. listopadu proběhlo v Kulturním domě Leoše Janáčka slavnostní
ocenění osobností v sociální oblasti za rok 2008. Ceny si z rukou primátora města
Františka Chobota převzali Jaroslava Konečná a Petr Jonšta.
Jaroslava Konečná dlouhodobě zaměstnává ve své firmě zhruba padesát osob se
zdravotním postižením. Je to jediný podnik v Havířově s tak velkým počtem
handicapovaných pracovníků.
Manželé Jonštovi svůj život zasvětili dětem z dětských domovů. Od roku 1998
mají ve svém rodinném domě zařízení pro výkon pěstounské péče. Nový domov u
nich našlo čtrnáct dětí. Poslední dva roky od smrti své manželky se o děti stará
sám za pomoci své vlastní dcery Šárky.
Ocenění osobností doprovázel bohatý kulturní program. Vystoupily děti
z Mateřské školy pro zrakově postižené, dále ze Základní školy Mánesova a také
klienti Santé – Domova pro osoby se zdravotním postižením. Hostem byl zpěvák
a moderátor Vladimír Hron.
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Petr Jonšta přebírá od primátora vyznamenání

Jaroslava Konečná

22. 11. – Help klub: Lidé s postižením si oblíbili boccii
Tělocvična Střediska volného času Don Bosko v Havířově-Šumbarku patřila v
sobotu 22. listopadu handicapovaným. Za účasti havířovských a ostravských
vozíčkářů se tam konal turnaj v boccii.
Soutěžilo se bez rozdílu věku a kategorie, společně ženy a muži. Téměř
šestihodinový maratón přinesl zajímavé a často dramatické boje. Fandění v sále s
postupně přibývajícími zápasy pěkně gradovalo a při finále nabylo vrcholu.
„Atmosféra je vynikající. Je dobře, že se takový turnaj koná,“ poznamenala jedna
z divaček Jana Kawuloková.
Vítězové dostali kalendáře, medaile z perníčků a malé napodobeniny velkých
pohárů. Turnaj připravilo Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Help klub
Havířov a integrační klub Brána Ostrava.
Pořadí: 1. místo Jiří Svojanovský (Ostrava), 2. Lukáš Král (Ostrava), 3. Jakub
Eliáš (Havířov), 4. Tomáš Byrtus (Ostrava), 5. až 6. Rudolf Janíček (Havířov) a
Libor Delong (Ostrava).
„Boccia není sport ani tak o fyzické, ale hlavně o psychické síle a odolnosti.
Velkou roli hraje volba správné strategie. Každý hráč si musí pořádně rozmyslet,
kam chce míč od startovní čáry poslat,“ svěřil se osmnáctiletý student
Wichterleho gymnázia v Ostravě Lukáš Král.

Vítěz soutěže

Havířovská závodnice
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26. 11. – 41. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Rozpočet města Havířova na rok 2009
• Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2010 až 2013
• Havířov v květech
• Změna výše nájemného u nebytových prostor (rozhodnutí Rada odkládá)
• Městský program prevence kriminality na rok 2009
• Integrovaný plán rozvoje města – Přitažlivé město Havířov
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
28. 11. – Mikuláše jako první letos přivítaly děti z Armády spásy
Adventním koncertem a mikulášskou nadílkou zahájila v pátek 28. listopadu
havířovská pobočka Armády spásy období přípravy na oslavy narození Ježíše
Krista. Velký sál Střediska volného času Asterix (Na Nábřeží) zaplnily děti a
maminky z Domu pro matky s dětmi a přišli také malí návštěvníci šumbarského
komunitního centra.
Po slavnostním zapálení svíčky na adventním věnci se představily dvě dětské
pěvecké skupinky. Ve třicetiminutovém bloku zazněly vánoční koledy jako
Ježíšku, panáčku …, Tichá noc, svatá noc, nebo Dobrou zprávu já přináším vám.
Opravdovým magnetem předvíkendového odpoledne byla netrpělivě očekávaná
mikulášská nadílka. Mikuláš se svými pomocníky rozdal přes šedesát balíčků
plných dobrot, ve kterých nechyběl ani malý adventní kalendář. Závěrečná
půlhodinka patřila hudebně pěvecké skupině Sourozenci z pěstounské rodiny
Petra Jonšty. Krásné vánoční melodie prolínané různými soutěžními otázkami
vyvolaly v publiku nadšení. Po posledních tónech nejznámější koledy Tichá noc,
svatá noc, se všichni s Mikulášem rozloučili.
„Moc mne těší, že se pro děti připravila taková hezká akce. Z dárečků má každý
velkou radost. Dík za to patří vedení azylového domu,“ hodnotila jedna z
přítomných, maminka tří dětí Taťána Vavrochová.

Dětský pěvecký sbor

Mikuláš

PROSINEC
2. 12. – Vánoční výzdoba v Havířově
V noci z 1. na 2. prosince se letos poprvé rozsvítila ve městě vánoční výzdoba.
Už tak rozsáhlá kolekce byla doplněna o další prvky. Úředníci magistrátu věří, že
si město udrží letitou pověst o nejkrásnější vánoční světelné výzdobě.
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„Abychom o toto prvenství nepřišli, začali jsme se na Vánoce s předstihem
připravovat. Prostřednictvím pověřené firmy, již od poloviny října zajišťujeme
zavěšení vánočních symbolů, jakými jsou hvězdy, vločky, zvonky, komety, dárky,
půlměsíce či svícny, kterých máme 256 kusů. Přidali jsme 14 nových symbolů a
dalších 21 převěsů. V rozpočtu města je na vánoční výzdobu v letošním roce
určeno 700 tisíc korun a 40 tisíc na pořízení dvou dovezených stromů,“ uvedla
Romana Bartošková z havířovského magistrátu.

Kulturní dům Petra Bezruče

Centrum města

2. 12. – Výstava: Salon 2008
Za rekordní divácké účasti i počtu vystavovatelů byla v úterý 2. prosince
slavnostně zahájena v Kulturním domě Leoše Janáčka výstava Salon 2008.
Svá díla na letošním 6. ročníku prezentuje jedenadevadesát amatérských i
profesionálních havířovských výtvarníků. K vidění je krajina a příroda,
architektura, zátiší, akty, květiny, sport, portréty, život Havířova na reportážních
fotografiích, zvířata, drobné i větší sošky a sochy, či bižuterie. Velice různorodá je
také škála vystavovatelů. Mezi nimi je například mladý talentovaný fotograf
Michal Polák, zubní lékař a všeumělec Bohumil Kubíček, zakladatel tvůrčí
skupiny Kvaš architekt Josef Čmiel, pedagog a malíř Otta Dedek, architektka
Havířova Zoja Wallerová, pedagog a malíř Vladimír Hubeňák, malíř Jiří Malíř,
učitelka základní školy a výtvarnice Irena Febrová, vyučený horník a výtvarník
Josef Stružka nebo malíř Oskar Pawlas.
„Ke zhlédnutí je tu téměř vše od A do Z. Výjimečnost výstavy podtrhuje také to,
že se tu prolínají různé generace výtvarníků a příležitost mají nejen
profesionálové, ale i ti, kteří teprve vkročili do světa výtvarné tvorby,“ stručně
komentovala salon členka amatérského divadla Sputnik Karolína Římanová.
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Vernisáž

Pohled na olejomalby

3. 12. – Kulturní dům Radost ovládly betlémy
Ve výstavní síni Kulturního domu Radost byla 3. prosince zahájena výstava
lidového výtvarnictví s názvem Betlémy – pokoj lidem dobré vůle. Novinkou
letošní expozice je betlémská tradice na poštovních známkách.
Výstavu připravila Marta Halfarová, členka Českého sdružení přátel betlémů.
Prezentace jak lidových tvůrců, tak i profesionálních výtvarníků vyniká bohatostí
rukopisů, námětů, postupů a materiálů a zahrnuje různá historická období.
Betlémy jsou z papíru, dřeva, perníku, šustí, nebo háčkované, keramické,
majolikové a cínové. K zajímavostem mezi vystavovanými exempláři patří
Valašský betlém z Frenštátu pod Radhoštěm, Skříňový z 2. poloviny 19. století s
figurkami vymodelovanými z včelího vosku či Lodhéřovský papírový malovaný
kostelní betlém vytvořený neznámým autorem na počátku 19. století. Premiéru
na letošní výstavě mají poštovní známky s vánoční tematikou. K vidění jsou vedle
domácích rovněž z Austrálie, Belgie, Irska, Kypru, Finska, Norska a celé řady
jiných zemí.

Vernisáž

Skauti

3. 12. – 42. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• Návrh zapojení městské hromadné dopravy Havířov (MHD) do
integrovaného dopravního sytému Moravskoslezského kraje ODIS.
Informace o odložení termínu realizace
• Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2009
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•

Návrh na ocenění učitelů Moravskoslezským krajem (Mgr. Alena
Přehnilová, ZŠ Karolíny Světlé a Mgr. Ivana Petřvaldská, ZŠ Marie
Pujmanové)
• Rozpočet výdajů na investiční akce a opravy OIV a OŠK na rok 2009 a
seznam akcí realizovatelných po uvolnění finančních prostředků ve
schválených rozpočtech OIV a OŠK na rok 2009
• Seznam pro město potřebných investičních akcí a projektových
dokumentací OIV, OŠK, OKS a MRA v letech 2009 až 2014
• Integrovaný plán rozvoje města z integrovaného operačního programu,
zóna Šumbark II Za Teslou
• Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova. S účinností od 1. ledna
2009 se zvyšuje na 318 (Zřízení funkce rómského poradce)
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
4. 12. – Cena města Havířova za rok 2008
Cenu města Havířova letos získal trenér a cvičitel gymnastiky Otto Polák.
Vysoké ocenění převzal z rukou primátora Františka Chobota 4. prosince na
slavnostním koncertu Boni Pueri uspořádaném u příležitosti 53. výročí založení
města v Kulturním domě Leoše Janáčka.
Havířovská radnice mu tím poděkovala za celoživotní práci s dětmi a mládeží v
oblasti sportu. Vyznamenaný obdržel finanční dar ve výši 20 tisíc korun a
grafický list od výtvarníka Pavla Hlavatého. Otto Polák se věnoval hlavně
trénování sportovní gymnastiky. Byl lektorem na mnoha kurzech a seminářích
cvičitelů. Jeho příkladná práce byla mnohokrát oceněna i na okresní a krajské
úrovni. Mezi jeho odchovance patří například sportovní gymnasta Jiří Tabák,
karatista Václav Havlů, skokan na trampolíně Rudolf Toman a řada dalších
významných sportovců.

Otto Polák přebírá vyznamenání

Chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri

5. 12. – Mikuláš
Páteční odpoledne a podvečer patřil na náměstí Republiky a prostorám před
obchodním domem Elan svatému Mikuláši.
V rámci bohatého programu plného vánočních písní a koled vystoupila skupina
Calata, dále pěvecké sbory Hlásek a Rozmarýnek ze Základní školy Žákovská.
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Vrcholem bylo rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka za účasti
primátora města Havířova Františka Chobota. Ten předal ceny nejúspěšnějším
účastníkům soutěže základních a mateřských škol O nejhezčí vánoční stromeček.
Vánoční stromek byl slavnostně rozsvícen rovněž v Šumbarku v ulici Moravská.
V mikulášském programu se představily děti z mateřských škol Moravská a
Petřvaldská a ze Základní školy Moravská.

Před OD Elan

Střed města zaplnili Mikuláši, andělé a čerti

6. 12. – Folklorní soubor Błędowianie slavil své pětadvacetiny
Velkolepou show Mikuláš s havíři oslavil své pětadvacáté narozeniny havířovský
folklorní taneční soubor Błędowianie.
Zcela vyprodaný velký sál Kulturního domu Petra Bezruče byl v sobotu 6.
prosince plný tance, zpěvu, hudby a příběhů ze života na Těšínsku. V pestrém
téměř tříhodinovém programu s názvy Pečení chleba, Zima, zima, mráz, Přástky
s Mikulášem, Skok přes kůži a Koledování se střídal tanec, lidové písně a
zábavné scénky připomínající staré lidové zvyklosti a tradice. Historie sboru byla
představena na velkoplošném plátně. Mezi diváky byla i Ewa Farna se svou
maminkou. „Moc se mi to líbí. Tatínek a brácha hrají v kapele. Atmosféra je
vynikající,“ vyjádřila se mladá populární zpěvačka.
Soubor Błędowianie byl založen v roce 1983. Působí při místní skupině PZKO v
Havířově-Bludovicích. Vedoucím je Dagmar Owczarzy, uměleckým vedoucím
Marcin Pisula a Dagmar Owczarzy. Kapelu Kamraci vede Henryk Bilan.

Koledování

Folklorní soubor Błędowianie
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6. 12. – Ve Společenském domě se konal vánoční jarmark
Prostory vyzdobeného Společenského domu na Dlouhé třídě v sobotu 6. prosince
ovládla atmosféra blížících se svátků vánočních. Na návštěvníky jarmarku
vánočních tradic čekala bohatá nadílka lidových řemesel s možností zakoupení
vánočních dárků, tvůrčí dílna pro děti i dospělé, občerstvení, speciality, soutěže o
ceny a také kulturní program.
Publiku se představil pěvecký sbor Rozmarýnek ze Základní školy Žákovská,
soubor lidových písní a tanců Vonička, dále vystoupili kejklíři, k poslechu byla
lidová hudba a pro nejmenší hrálo divadlo.
Rovněž nabídka drobných vánočních dárků se chlubila značnou pestrostí. Mnozí z
příchozích si kupovali ručně malované baňky, vánoční ozdoby z železnobrodského
skla, výrobky z kukuřičného šustí, slámy, cínové vojáčky, perníčky, vizovické a
obřadní pečivo, keramiku, modrotisk, malované obrázky, textilní a jiné výrobky.

Vonička

Nabídka vánočních ozdob

7. 12. – Mistrovství České republiky žáků v karate
Dne 7. prosince se v Hodoníně konalo Mistrovství České republiky žáků v karate.
Soutěžilo se v disciplinách kate a kumito. Startovalo celkem 195 závodníků.
Havířovští karatisté bodovali pouze v disciplíně kumite.
Výsledky:
Mladší žáci -35 kg: 1. místo David Sarvaš (Baník Havířov), 5. Marek Obracaj
(Baník Havířov).
Mladší žáci -41 kg: 7. místo David Zahálka (Baník Havířov)
Mladší žákyně +35 kg: 3. místo Anna Hájková (Baník Havířov)
Starší žáci -39 kg: 3. místo David Opravil (SK Budo Havířov), 3. Robin Petřík (SK
Budo Havířov)
Starší žákyně +50 kg: 7. místo Nikol Pustějovská (Baník Havířov)
8. 12. – Pěvecká soutěž Talent 2008 zná vítěze
Soutěž amatérských zpěváků populární hudby Talent 2008 byla v pondělí 8.
prosince zakončena tradičním Galakoncertem.
Před početným publikem se ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče
představilo jedenadvacet finalistů. Zájem o Talent, hlavně mezi dětmi a mládeží,
každým rokem roste. Do soutěže se letos přihlásilo 158 zpěváků, čímž byl o deset
překonán loňský rekord. Účastníci pěveckého klání, rozdělení do čtyř věkových
kategorií, předvedli velmi kvalitní a vyrovnané výkony. Práce poroty nebyla
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snadná. O pořadí v nejednom případě rozhodovaly různé detaily a maličkosti.
Obhájit prvenství z roku 2007 se podařilo pouze vítězi III. kategorie Danielu
Mrózkovi.
Výsledky:
I. kategorie (6 až 9 roků): 1. Katka Pokorná, 2. Natálie Čtvrtková, 3. Izabela
Schimanietzová a Jakub Guziur.
II. kategorie (10 - 12): 1. Nela Skarková, 2. Marie Glatzová, 3. Markéta Kučová.
III. kategorie (13 - 15): 1. Daniel Mrózek, 2. Elena Bajerová, 3. Veronika
Enenkelová.
IV. kategorie (16 a více): 1. Lenka Rapouchová, 2. Hana Keslerová, 3. Daniela
Czudková.

Vítězové

Daniel Mrózek

10. 12. – Vestibul havířovského magistrátu zdobí vánoční stromky
Do soutěže o nejhezčí vánoční stromek, vyhlášené městem, se letos zapojilo
celkem jedenáct havířovských základních škol. Stromky vynikají barevností,
vtipem a také originalitou. Primátor města Havířova František Chobot se na
pátečním slavnostním vyhlášení výsledků soutěže přiznal, že na dotaz, který
stromek je nejhezčí, odpověď nenašel, protože každý bez rozdílu je moc pěkný.
Nakonec hodnotitelská komise určila pořadí: 1. Základní škola Františka
Hrubína a ZŠ Školní, 2. Školní družina při ZŠ Jarošova, 3. ZŠ Karolíny Světlé.

Vestibul radnice

Žáci ze ZŠ Žákovská
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10. 12. – Knihovna: Škola naruby
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče byly ve středu 10. prosince
oceněny nejlepší čtecí rodiny zapojené do soutěže Škola naruby.
Akce se konala v rámci Klubu dětských knihoven Moravskoslezského a
Olomouckého kraje ve spolupráci s celostátním projektem Česko čte dětem.
Čtenářské klání bylo zahájeno v březnu v dětské knihovně ve Werichově ulici.
Zapojilo se do něj přes sto rodin.
Z rukou primátora města Františka Chobota převzali odměny: Ondra Brabec, žák
1. třídy Základní školy Gorkého, Tereza Psczolková, rovněž prvňačka ze ZŠ 1.
máje, žákyně páté třídy ze ZŠ Gorkého Klára Mihailescu a do čtveřice skupinka
žáků Marie Černoušková, Katka Machů, Richard Funiok, Vojta Rosmarin a Filip
Folwarczny ze ZŠ 1. máje.
„Je moc záslužné, že se knihovna stará, aby se čtení v rodinách rozšiřovalo. V
době internetu to má skutečně velký význam. Četbu lze těžko nahradit něčím
jiným,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury havířovského magistrátu
Blanka Gelnarová.

Rodiny zapojené do soutěže

Primátor František Chobot a oceněné děti

13. 12. – Divadelně hudební festival Vánočka 2008 slavil úspěch
V Kulturním domě Petra Bezruče se v sobotu 13. prosince konal 11. ročník
divadelně hudebního festivalu Vánočka 2008. Představily se tři havířovské
kapely, dále herci z Brna, Kralup a Havířova.
Po celé víkendové odpoledne bylo v prostorách kulturního domu rušno. Na jevišti
velkého sálu se postupně střídali muzikanti a divadelníci. Vystoupily havířovské
kapely Skooma, After Dark a Sting me band.
Divadlo bylo zastoupeno místním Sputnikem a duem Tom a Jeff, dále brněnským
souborem P.Ú.D. a DS Scénou z Kralup nad Vltavou. Novinkou letošního ročníku
bylo průběžné promítání asi šestiminutového videozáznamu s názvem Zmrznutí v
Havířově. Snímek zachycuje kus života ve městě. „Točil se v sobotu kolem třetí
hodiny odpoledne před Obchodním domem Elan. Celá akce byla postavena na
momentě překvapení. Kolemjdoucí lidé netušili, co se děje, proč se filmuje.
Někteří se zastavili, jiní pokračovali dál. Nechyběli ani polemizující. Myslím si,
že výsledný produkt určitě zaujme. Akce sice není novinkou, v řadě velkých měst
doma i ve světě se to již praktikuje,“ stručně přiblížil autor nápadu natáčet před
Elanem, cestovatel Petr Mohyla
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Divadlo P.Ú.D. Brno

Obecenstvo

15. 12. – 43. schůze Rady města Havířova
Výběr projednávaných problémů:
• PD Odkanalizování části města Havířova – zahájení zadávacího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 10,5 milionu Kč bez DPH.
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
15. 12. – 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Poplatek za odpady se zvýší na 492 Kč
V roce 2009 se městu sběr odpadů prodraží. Pro občany z 480 na 492 korun.
Technické služby Havířov a.s. předložily návrh nového ceníku za služby. „V
navrženém ceníku se mimo jiné projevilo zvýšení cen za svoz odpadů, a to
vzhledem ke zdražování cen energií, skládkového, náhradních dílů, povinného
ručení, materiálů a některých dalších položek. Nárůst z větší části uhradí město,
občanům se poplatek zvýší o 12 Kč za rok a osobu,“ uvedl primátor města
František Chobot.
V letošním rozpočtu je na sběr a svoz odpadů určeno 57,2 milionů korun. V roce
2009 se náklady předpokládají ve výši 63,8 milionů Kč.
Na poplatcích za odpady vybere město ročně přibližně 38 milionů Kč.
Havířov v květech
Zastupitelstvo schválilo realizaci akce Havířov v květech s termínem konání v
červnu 2009. Předpokládaný rozpočet je ve výši 3 mil. Kč. Projekt je zaměřen na
obohacení a rozvoj kulturního života města Havířova, reprezentaci města, na
rozšíření a podporu aktivních forem zájmových, kulturních a uměleckých aktivit
havířovských organizací.
V anketě, která zjišťovala zájem o obnovení akce Havířov v květech, se pro její
uskutečnění vyjádřilo 1 209 lidí z celkového počtu 1 418 zúčastněných. Výsledek
internetového hlasování o názvu byl následující: Havířov v květech 946 hlasů,
Rozkvetlý Havířov 94, Havířovský festival květů 148, pro to, aby se akce vůbec
nekonala 209 lidí a nových návrhů na pojmenování přišlo 21. (Například
Rozkvetlý festival Havířov, Havířovská květena, Pořád kvetoucí Havířov,
Havířovské květy apod.).
Rozpočet města Havířova na rok 2009
Zastupitelstvo města Havířova schválilo rozpočet města Havířova na rok 2009.
Rozpočet na příští rok je sice sestaven jako deficitní, rozdíl mezi příjmy - výdaji je
ve výši – 23 220 tisíc Kč, ale finanční zajištění deficitu bude řešeno z vlastních

153
zdrojů, tj. z prostředků účelových fondů města. K vyrovnání deficitu budou
použity výsledky hospodaření za rok 2008 a prostředky na účtech fondů města.
Zůstatek na těchto účelových fondech lze očekávat k 1. lednu 2009 ve výši
219 068 tisíc Kč (zůstatek na fondech výrazně převyšuje deficit) a rozpočtovaný
zůstatek na fondech k 31. prosinci 2009 bude 152 768 tisíc Kč. Zůstatky
účelových fondů jsou pouze orientačním údajem.
V rozpočtu jsou celkové výdaje na rok 2009 ve výši 1 538 630 tisíc Kč včetně
konsolidačních položek.
Celkové příjmy (včetně konsolidačních položek) jsou 1 515 410 tisíc Kč, z toho
daňové příjmy 1 028 498 tisíc Kč, nedaňové příjmy 27 179 tisíc Kč a kapitálové
příjmy 6 500 tisíc Kč. Vlastní příjmy činí tedy 1 062 177 tisíc Kč a předpokládané
přijaté transfery (dotace) včetně konsolidačních položek 453 233 tisíc Kč. V
příjmech ani ve výdajích nejsou zahrnuty výdaje na sociální dávky, které budou
zapracovány až následně, tj. po schválení státního rozpočtu.
Výdajová oblast rozpočtu města Havířova je členěna do dvou základních částí, na
výdaje organizačních jednotek Magistrátu a na příspěvky a dotace jiným
organizacím. V rámci výdajů organizačních jednotek, které jsou pro rok 2009
rozpočtovány ve výši 1 265 086 tisíc Kč, se počítá v oblasti investic s těmito
většími akcemi a projekty: dokončení 7. etapy regenerace panelového sídliště
Šumbark II. (11 mil. Kč), dokončení výstavby psího útulku (35 mil. Kč), zahájena
bude výstavba protipovodňové hráze (21 mil. Kč), na 2. etapu rekonstrukce školy
na ulici V. Nezvala je vyčleněno 22 mil. Kč.
Dále se provede rekonstrukce chodníků ulice U Stromovky (14 mil. Kč),
parkoviště ulice Kochova (10 mil. Kč), pokračování 3. etapy rekonstrukce Hlavní
třídy (30 mil. Kč).
Z hlediska havarijního stavu byla do realizací zařazena také rekonstrukce kina
Centrum - 1.etapa, s předpokládanými náklady ve výši 15 milionů Kč. Dále jsou
to akce: výstavba víceúčelového hřiště v Parku Boženy Němcové (4 mil. Kč) a
dětského hřiště Nový Svět v Prostřední Suché (5,5 mil. Kč), vybudování
bezbariérového přístupu a rekonstrukce WC v KD Leoše Janáčka (5 mil. Kč),
výstavba děleného přechodu na Národní třídě (1,5 mil. Kč) a další stavby.
Kromě realizace investičních akcí se nezapomíná ani na projektovou přípravu ve
výši 35,83 milionů Kč. V oblasti školství budou provedeny investiční akce a
opravy za 43,68 milionů Kč. Například urbanizace školní zahrady ZŠ Gorkého (2
mil. Kč), oprava sociálních uzlů ZŠ Mládežnická (4 mil. Kč) a ZŠ Gen. Svobody (4
mil. Kč), na ZŠ 1.máje bude vybudován umělý povrch školního hřiště (4 mil. Kč) a
několik drobnějších věcí.
Výdaje na provoz, údržbu, opravy mateřských a základních škol jsou
rozpočtovány přibližně na 127 milionů Kč, přičemž ze státního rozpočtu se počítá
s částkou kolem 12 milionů Kč (příspěvek na žáka cca 1 401 Kč).
(Podrobnější informace jsou na internetových stránkách: www.havirov–city.cz)
15. 12. – Volejbal: Výsledky prvoligových utkání VK Slavia Havířov
Rekapitulace výsledků prvoligových utkání volejbalového mužstva VK Slavia
Havířov v základní části ligové soutěže 2008/2009 skupiny k 15. prosinci. Další
zápas se odehraje 16. ledna 2009 v Praze s celkem ČZU Praha B.
Zápasy doma:
26.09. Havířov - Odolena Voda 3:1 (25,-21,14,9)
27.09. Havířov - Chomutov 3:0 (15,21,23)
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03.10. Havířov - Dobřichovice 1:3 (-19,-21,19,-17)
04.10. Havířov - MFF Praha 0:3 (-23,-27,-20)
25.10. Havířov - ČZU Praha B 3:0 (23,21,20)
01.11. Havířov - Jablonec n. N. 3:0 (14,22,21)
02.12. Havířov - Staré Město 1:3 (19,18,-18,-23)
12.12. Havířov - Havlíčkův Brod 3:0 (16,15,14)
13.12. Havířov - Č. Budějovice 3:1 (27,20,-21,22)
Zápasy venku:
10.10. Č. Budějovice - Havířov 3:0 (21,21,22)
11.10. Havlíčkův Brod - Havířov 0:3 (-17,-22,-18)
08.11. Brno B - Havířov 3:0 (23,22,20)
15.11. Poštorná - Havířov 0:3 (-22,-18,-19)
22.11. Staré Město - Havířov 3:2 (-16,-22,19,23,11)
28.11. Odolena Voda - Havířov 1:3 (24,-20,-24,-22)
29.11. Chomutov - Havířov 1:3 (-21,22,-23,-23)
05.12. Dobřichovice - Havířov 3:0 (22,21,21)
06.12. MFF Praha - Havířov 3:0 (23,29,21)
Tabulka 1. ligy po 18. kolech
1. ČZU Praha B
2. Sokol Dobřichovice
3. VSK Staré Město
4. EGE Č. Budějovice
5. VŠSK MFF Praha
6. Slavia Havířov
7. Volejbal Brno B
8. AERO Odolena Voda
9. Jablonec nad Nisou
10. Tatran Poštorná
11. Veros Chomutov
12. Jiskra Havlíčkův Brod

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
15
12
11
11
10
9
8
7
6
4
0

3
3
6
7
7
8
9
10
11
12
14
18

Volejbalisté Slavie Havířov

46:16
49:20
40:29
40:25
38:30
34:28
33:33
29:34
29:37
24:45
26:45
8:54

33
33
30
29
29
28
27
26
25
24
22
18
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17. 12. – Tradiční předvánoční akce vedení města – předání dárků
Ve dnech 16. a 17. prosince předali vedoucí představitelé města Havířova,
primátor František Chobot, náměstci Ing. Eduard Heczko, Ing.Zdeněk
Osmanczyk a JUDr. Bronislav Bujok vánoční dárky v celkové hodnotě 100 tisíc
korun z reprezentačního fondu primátora dětem z dětských domovů a dalším
potřebným. Jednalo se především o hračky, panenky, autíčka, hry, sportovní
potřeby, DVD přehrávač a podobně. Mezi vybranými organizacemi byly Dětské
centrum Čtyřlístek, MŠ pro zrakově postižené děti, Dům pro matky s dětmi
Armády spásy, SANTÉ – Dětský denní stacionář, SANTÉ – Domov pro osoby se
zdravotním postižením a Dětský domov v ulici Čelakovského.

Dětský domov v ulici Čelakovského

Dárky předali Ing. Z.Osmanczyk a JUDr. B.Bujok

18. 12. – Nový Turistický průvodce Havířovem je ve čtyřech jazycích
Havířovský magistrát vydal informační brožuru. Nový Turistický průvodce, který
se vejde do dámské kabelky a obsahuje kromě popisu a fotografií havířovských
pamětihodností také informace o možnostech ubytování, adresy a telefony
kulturních, sportovních a restauračních zařízení, pizzerií, cukráren a kaváren,
hudebních klubů, bankovních ústavů a bankomatů, internetových kaváren,
půjčoven aut, taxislužeb a podobně. Součástí publikace jsou také důležitá a
nouzová telefonní čísla. Původce vychází ve dvou verzích, a to česko-polské a
anglicko-německé. Náklady na vydání 5 000 kusů činí cca 200 tisíc korun.
18. 12. – Gymnázium Komenského: Zahájení oslav 40 let školy
Oslavy čtyřicátého výročí založení Gymnázia Komenského symbolicky
odstartovaly ve čtvrtek 18. prosince slavnostní večeří a přátelským posezením
současných i bývalých pracovníků školy v prostorách Hotelové školy a Obchodní
akademie na Tajovského ulici. Právě v tomto místě původně gymnázium sídlilo.
Hlavní část jubilejních oslav se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2009.
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Gymnázium Komenského – boční pohled

Gymnázium Komenského

19. 12. – Miss Karkulka - Pamír 2008
V Kulturním domě Petra Bezruče se v pátek 19. prosince konal 19. ročník recesní
soutěže Miss Karkulka 2008. Vítězství si odvezla Nikola Kovaříková z Karviné.
Celkem jedenáct studentek středních škol z Havířova a Karviné soutěžilo ve
čtyřech disciplínách. Obsluha zákazníka při prodeji motorového vozidla, volná
jízda na koloběžce, slalom na čas s traktorovým kolem a promenáda v plavkách.
Do finále postoupilo šest dívek. Po absolvování dalších dvou disciplín se porota
rozhodla pro následující pořadí. Titul Miss Karkulka 2008 získala sedmnáctiletá
Nikola Kovaříková ze Střední zdravotnické školy Karviná, první vicemiss
osmnáctiletá Zuzana Pazdziorová ze Střední průmyslové školy strojní Karviná a
druhá vicemiss šestnáctiletá Barbora Žuchová ze Soukromého gymnázia a
Střední zdravotnické školy Havířov.
Dále byly uděleny následující tituly. Miss foto - Barbora Žuchová (Soukromé
gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov). Miss internet - Silvie
Ošlejšková (Střední škola v Havířově-Prostřední Suché). Miss publikum - Sandra
Sekelová (Střední škola v Havířově-Prostřední Suché).

Finalistky

Z. Pazdziorová, N.Kovaříková, B. Žuchová

19. 12. – Na soutěži Miss Karkulka zazpívaly zpěvačky z připravovaného
muzikálu Srdce
V rámci doprovodného programu 19. ročníku soutěže Miss Karkulka 2008 se
představil krátkou pěveckou scénkou havířovský rockový muzikál Srdce, s jehož
premiérou se počítá v březnu 2009.
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„Jsme rádi za každou příležitost dát veřejnosti o Srdci vědět, jednou z nich bylo
právě vystoupení Marcely Vichrové, Táni Walczyskové a Lenky Jelonkové,“ uvedl
autor Srdce a předseda občanského sdružení Musical Havířov Stanislav Ferko.
20. 12. – Pod chrámovou klenbou zazněly koledy
Neodmyslitelnou součástí bohaté nabídky havířovských vánočních koncertů jsou
již tradičně koledy v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích.
V sobotu 20. prosince pod klenbou božího chrámu vystoupil prestižní folklorní
soubor lidových písní a tanců Vonička. V pestrém programu s doprovodem
orchestru lidových nástrojů zazněly vánoční koledy jako například Já malý
přicházím, Potkala jsem holubičku, Dej Bůh štěstí tomu domu, Koleda je na
Vánoce, Štěstí zdraví, Vinšujeme tomu domu a řada dalších neméně hezkých
skladeb.
„Bylo to moc pěkné. Na vánoční koncert chodím pravidelně každým rokem.
Atmosféra je tu pokaždé výborná. K Voničce mám velmi blízký vztah. Jednou
týdně se věnuji gymnastické přípravě tanečníků,“ svěřil se čerstvý nositel Ceny
Havířova za rok 2008 Otto Polák.

Vonička v kostele

Publikum

20. 12. – 80 let hokeje na Lazích a v Havířově
Hokej v Havířově oslavil v sobotu 20. prosince na ledové ploše zimního stadionu
své osmdesáté narozeniny výhrou 7:5 nad ostravskou VOKD Poruba a křtěním
knihy 80 let hokeje na Lazích a v Havířově.
Vedení hokejového oddílu připravilo pro fanoušky několik lákadel. Na zápas
mohli přijít všichni zdarma. Kdo měl víc než osmnáct, dostal navíc pivo. Majitelé
permanentek obdrželi jako dárek čerstvě vydanou knížku o hokeji a po zápase
mohli využít všichni ledovou plochu nebo získat autogram od hráčů. Jubilejní
publikace, bohatá na tabulky a dobové fotografie, zachycuje historii zdejšího
ledního hokeje od roku 1928.
„Důležité bylo, že jsme zvládli derby a oslavy nepokazili. Protože se hrál hokej na
území Havířova ještě před jeho založením, tak jsme asi jediným městem, které
může říct, že je tento sport spjat s celou jeho historií,“ připomněl primátor města
František Chobot. Nejvyšším představitelem Panterů je Ing. Bc. Jan Strmeň
prezident klubu.
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21. 12. – Florbal: Fortuna extraliga
Výsledky extraligového florbalového mužstva Torpedo Havířov za období od 21.
září do 21. prosince 2008.
Neděle 21. 09. 2008 - 1. kolo:
Neděle 28. 09. 2008 - 2. kolo:
Středa 01. 10. 2008 - 3. kolo:
Neděle 05. 10. 2008 - 4. kolo:
Neděle 19. 10. 2008 - 6. kolo:
Středa 22. 10. 2008 - 7. kolo:
Neděle 26. 10. 2008 - 5. kolo:
Středa 05. 11. 2008 - 8. kolo:
Neděle 09. 11. 2008 - 9. kolo:
Neděle 16. 11. 2008 - 10. kolo:
Neděle 23. 11. 2008 - 11. kolo:
Neděle 21. 12. 2008 - 12. kolo:

Havířov – Bulldogs 2:5
Sparta – Havířov 4:5
Havířov – Vítkovice 4:3
Havířov – Futura 4:5
Havířov – Chodov 5:6
Havířov – Třinec 8:1
Boleslav – Havířov 5:3
Pepino – Havířov 9:3
Havířov – Znojmo 6:7 (p)
Liberec – Havířov 7:6
Havířov – Tatran 4:9
Bulldogs – Havířov 7:3

Soupiska
3 - Ondřej Kowal, 3 - Petr Jeski, 4 - Radim Frydrýšek, 5 - Lukáš Jurčík, 6 Roman Kantor, 7 - Jiří Krečmer, 8 - Richard Michalík, 8 - Jakub Kičerka, 9 Filip Heczko, 10 - Pavel Kožušník, 11 - Tomáš Kantor, 11 - Petr Fojtík, 11 Václav Večeřa, 12 - Pavel Bezděčík, 13 - Jiří Juhaňák, 14 - Petr Kubala, 15 - Jan
Gajdoš, 16 - Vítěslav Růžička, 17 - Michal Vydra, 18 - Petr Kožušník, 19 Miroslav Kožušník, 23 - Jan Zindulka, 24 - Michal Smída, 25 - Tomáš Bajgar, 28 Daniel Hammerl, 30 - Štěpán Laja, 33 - Pavel Kotula, 55 - Martin Varta, 66 - Jan
Komínek, 71 - Tomáš Kohút.
Soutěž pokračuje 4. ledna 2009.
22. 12. – Domov pro seniory dokončen
Výstavba domova seniorů za 235 milionů korun již byla dokončena, v březnu
2009 se do něj budou stěhovat první lidé. Nyní probíhá zkušební provoz.
Otevřen bude koncem února a od března 2009 již poskytne ubytování prvním
klientům. „Od září, kdy jsme začali přijímat žádosti, máme jich dosud prošetřeno
400. Ze zájmu seniorů je zřejmé, že nebudeme moci v první fázi uspokojit všechny
žadatele,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.
Výstavba Domova seniorů Havířov byla zahájena v květnu 2007. Ubytovací
kapacita činí 86 lůžek, 60 pokojů je jednolůžkových, 13 dvoulůžkových. 14 lůžek
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je vyčleněno pro imobilní občany. Celkové náklady včetně interiérů činí přibližně
235 mil.Kč.
Cena za jednolůžkový pokoj se stravou je 9 420,- Kč, s dietní stravou 9 690,- Kč,
umístění na dvoulůžkovém pokoji 8 970,- Kč a s dietou 9 240,- Kč.

Výstavba

Zahájení zkušebního provozu

24. 12. – Štědrý večer v Armádě spásy
Vánoční atmosféra zavládla na Štědrý den v Azylovém domě Armády spásy v
ulici Na Spojce. K bohatě prostřenému štědrovečernímu stolu zasedli lidé, kteří
ztratili střechu nad hlavou a teď hledají cestu k návratu do běžného života.
Necelá třicítka bezdomovců se již od rána připravovala na sváteční večeři. Již
tradičně se podávalo rybí filé s bramborovým salátem. Letos k tomu ještě přibyla
hovězí polévka. Ke zpestření slavnostního jídelníčku patřilo cukroví, sladkosti,
ovoce, káva, několik druhů nealkoholických nápojů. Scházelo vše, co souvisí s
alkoholem. Ten je v Armádě spásy tabu. Před jídlem přednesl krátké vánoční
rozjímání vedoucí azylového domu a všem popřál šťastné vánoční svátky a nový
rok. „Byl bych rád, kdyby se každému z vás podařilo najít trvalý domov a splnili
se vaše tužby a přání,“ řekl Ladislav Solana. Než se začalo jíst, všichni si
společně zazpívali klasiku Vánoc, Tichá noc, svatá noc a každý obdržel dárkový
balíček s drobnými praktickými věcmi a sladkostmi. Na Štědrý den se stolovalo i
v dalších dvou havířovských zařízeních Armády spásy, v noclehárně na
Šumbarku a v Domě pro matky s dětmi.

Večeře

Nikdy nechybí vánoční stromek
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24. 12. – Půlnoční pod širým nebem přilákala stovky lidí
V Centrálním parku se na Štědrý večer od 22 hodin konala tradiční bohoslužba
křesťanských církví Půlnoční pod širým nebem. Stovky lidí vyslechly vánoční
koledy, čtení příběhu z Bible a navíc sváteční atmosféru umocnilo duchovní
zamyšlení kazatele Církve bratrské Luboše Hlavačky. Akci připravili křesťané z
Apoštolské církve, Armády spásy, Církve bratrské a Evangelického společenství
křesťanů. Zpíval gospelový sbor pro všechny generace Keep Smiling z Orlové.

Půlnoční

Gospelový sbor Keep Smiling z Orlové

27. 12. – Vánoční sníh udělal radost hlavně dětem, ze svahů však rychle mizel
Tenká sněhová přikrývka přilákala o víkendu na havířovské kopečky a stráně
desítky rodin s dětmi. K nejfrekventovanějším místům již tradičně patřily terény
poblíž řeky Lučiny a svah na Dělnické ulici u sportovního areálu Základní školy
Marušky Kudeříkové. Prázdné nezůstaly ani prostory mezi některými obytnými
bloky. V neděli byly svahy již hodně vydřené a pro sjíždění málo vhodné.

Svah na Dělnické ulici
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31. 12. – Silvestrovské dítě
Posledním dítětem narozeným v Nemocnici s poliklinikou v Havířově v roce 2008
byl Vojtěch Bubík z Havířova. Vážil 3,10 kg a měřil 49 cm.

Kateřina Bubíková se svým synem Vojtěchem

Vojtěch Bubík

31. 12. – Novoroční blahopřání občanům Havířova

JUDr. Bronislav Bujok (vlevo), Ing. Eduard Heczko, František Chobot,
Ing. Zdeněk Osmanczyk a Ing. Milan Menšík
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VYBRANÉ SOUHRNY
Dopravní nehody v roce 2008
Na nejfrekventovanějších havířovských silnicích bylo zaevidováno 210
dopravních nehod. Stejně jako v minulých letech nejrizikovějším úsekem
s počtem 97 je ulice Ostravská včetně okružní křižovatky u vlakového nádraží.
V pořadí druhým, je silnice vedoucí přes Hlavní třídu až po křižovatku s ulicí
Nerudovou s počtem 44 nehod a na třetím místě se ocitl úsek Hlavní třída –
Dlouhá třída po křižovatku s ulicí Matuškovou s 26 nehodami. Dalším je Dlouhá
třída a ulice 17. listopadu po křižovatku s Národní třídou s počtem 24 a silnice od
okružní křižovatky v Prostřední Suché s ulicí U Pošty po katastr Havířova
celkem s 19 nehodami. K hlavním příčinám patří nedání přednosti v jízdě,
nedodržování bezpečné vzdálenosti a nevěnování se řízení.

Dlouhá třída

Dělnická ulice

Kultura 2008
Leden:
● 8. ledna v KD Leoše Janáčka byla zahájená výstava fotografii Jiřího Kráčalíka
– Dotknout se hory.
● V Galerii Kulturního domu Radost byla 10. ledna zahájená výstava
novoročenek předních českých fotografů z období 1966 až 1996.
● Ve výstavní síň Musaion byla 15. ledna zahájena výstava lastur, korálů,
ježovek a ulit ze soukromé sbírky významných sběratelů Jana a Josefa
Podhájských.
● V KD Leoše Janáčka 21. ledna koncertoval Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers.
● 26. ledna se konal ve Společenském domě Reprezentační ples Statutárního
města Havířov.
● V Kulturním domě Radost 29. ledna vystoupilo v rámci cyklu komorních
koncertů přední české komorní těleso Smetanovo trio.
● Na východ byl název festivalu cestování za nevšedními zážitky do zemí
bývalého SSSR v loutkovém sále KD Petra Bezruče ve dnech 30. a 31. ledna.
● V Galerii Maryčka se konala výstava Evy Václavkové Obrazy květin.
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Únor:
● V prostorách Domu PZKO v Havířově-Bludovicích se 2. února konal jubilejní
Babský bál. První ples byl v roce 1928 v Dolních Datyních v hostinci Adrzeja
Kołorza.
● KD P. Bezruče 5. 2.: Představení divadelní hry Teremin.
● Historicky první vozíčkářskou diskotéku pro mládež s postižením pořádal
7. února havířovský HELP klub ve spolupráci s Pedagogickým lyceem při Střední
škole v Prostřední Suché.
● V Dolních Datyních se 9. února konal Masopustní průvod.
● V Galerii Spirála byla v úterý 12. února zahájená výstava výtvarných prací
mladých talentů z dětských domovů nazvaná Za zdí je živo.
● V pátek 22. února v hudebním oddělení havířovské Městské knihovny na ulici
Pavlovové se uskutečnilo autorské čtení literární skupiny S.P.I. pod názvem
Valentýský večer pod lampou.
● Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče se ve čtvrtek 28. února
představilo na charitativním koncertu Pošli to dál dvanáct havířovských
neziskových organizací.
Březen:
● Divadelním kabaretem oslavilo v sobotu 1. března v loutkovém sále Kulturního
domu Petra Bezruče havířovské amatérské divadlo Sputnik své desáté
narozeniny.
● Ve čtvrtek 6. března ve výstavní síni Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče
byla slavnostně zahájena výstava Jaroslava Navary a Daniela Lazeckého Vladimír Remek, první československý kosmonaut.
● V Galerii Kulturního domu Radost byla 9. 3. slavnostně otevřena výstava XIV.
bienále fotografického plakátu. Svá soutěžní díla představují polští a čeští autoři.
● V Galerii Spirála byla v úterý 11. března slavnostně otevřena výstava
olejomaleb ostravského výtvarníka Václava Vrby. Jejím tématem jsou lidé,
přičemž dominuje žena a rodina.
● V KD Radost 12. 3. se konal komorní koncert Kvartet Akademos
● Česká folková skupina Spirituál kvintet, založená v roce 1960 vystoupila 26.
března v Kulturním domě Radost.
Duben:
● V Kulturním domě Leoše Janáčka byla v úterý 1. dubna slavnostně zahájena
výstava Peking v přípravách na Letní olympijské hry.
● V Galerii Kulturního domu Radost byla 2. 4. zahájená výstava havířovského
výtvarníka Karla Fukaly nazvaná Umění dávných časů aneb zlaté české ručičky.
● Zpěvačka a skladatelka Marta Töpferová koncertovala 8. dubna v Kulturním
domě Radost.
● Devatenáctičlenná porota v neděli 13. dubna rozhodla o celkovém vítězi
sedmého ročníku soutěže amatérských hudebníků Radegast líheň 2008.
● 17. 4. byl v KD Radost žákovský koncert hudebního oddělení při Městském
kulturním středisku.
● Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedlo 18. dubna pražské
Divadlo Ungelt činohru amerického autora Jeffreyho Hatchera, Picasso.
● Proměny krajiny byl název dubnové výstavy historika umění, fotografa, malíře
a galeristy Petra Pavliňáka v Galerii Spirála.
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Květen:
● Tradičním Dnem řemesel byla 1. května po zimní přestávce slavnostně
otevřena Kotulova dřevěnka
● V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče byla 5. května zahájena
výstava havířovské architektky Zoji Wallerová - Obrazy a obrázky od dětství až
dodnes.
● Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho Kulturního domu Leoše Janáčka v úterý 6.
května byla zahájená výstava obrazů a kreseb Zdeňka Hudečka nazvaná Krása
neumírá. Díla jsou z let 1968 až 2008.
● Ve velkém sále KD Petra Bezruče 11. 5. vystoupil 45. členný taneční soubor
Lúčnica.
● Komorní sál Základní umělecké školy Leoše Janáčka patřil 16. května 4.
ročníku pěvecké soutěže Havířovská nota.
● 19. 5, ve velkém sále KD Leoše Janáčka koncertovala Eva Pilarová.
● Básnický festival pod širým nebem v režii tvůrčí skupiny S. P. I. poslední
květnový den navštívila prozaička, bývalá disidentka a donedávna také
diplomatka Lenka Procházková.
● Vladimír Jiránek – kreslený humor, byl název květnové výstavy v Kulturním
domě Radost.
Červen:
● Amatérské divadlo Skřítek 1. 6. představilo v loutkovém sále KD Petra Bezruče
hru Vzácná návštěva aneb zamilovaný Harlekýn.
● V Kulturním domě Leoše Janáčka byla 3. 6. zahájená výstava Nejkrásnější
dětem – ilustrace dětských knížek a obrázky nejen pro ty nejmenší.
● V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče byla ve čtvrtek 5. června
slavnostně zahájena výstava obrazů havířovské výtvarné skupiny KVAŠ.
● Vztyčením státní vlajky za zvuků národní hymny byl v sobotu odpoledne na
školním hřišti Základní školy v ulici Frýdecká slavnostně zahájen jubilejní 85.
ročník Dětských radovánek. Historicky první se konaly na travnaté ploše
bývalého centra kultury a sportu Stružník.
● Velkolepou kulturně sportovně zábavnou show oslavilo v úterý 10. června své
patnácté narozeniny Církevní středisko volného času sv. Jana Boska. Ve velkém
sále Kulturního domu Petra Bezruče vystoupilo osmdesát dětí a mladých lidí.
● Přehlídkou dechových hudeb se 14. června Havířov opět připojil k Evropskému
svátku hudby. Početnému publiku předvedlo své umění devět kapel ze severu
Moravy a Slezska.
● V prostorách Památníku životické tragedie v Havířově-Životicích byla 24.
června slavnostně zahájená výstava 1918 - vznik republiky.
Červenec:
● Výstava Ivana Balcara s názvem Vzpomínky na život byla 2. 7. zahájena
v Galerii Kulturního domu Radost.
● Promenádní koncerty za KD Radost:. 6. 7. Akorďanka, 13. 7. Náladička, 20. 7.
Azeťanka, 27. 7. Hasičanka.
● Velký úspěch sklidila u obecenstva divadelní hra Pat a Mat 2 Divadla Křesadlo
z Třince. Na historicky první představení pod korunami stromů v parku za
Kulturním domem Radost, přišlo 13. 7 kolem dvě stě padesáti dětí a dospělých.
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Srpen:
● Za rekordní účastí téměř dvou stovek lidí byla 5. 8. slavnostně zahájena v
Galerii Kulturního domu Radost výstava obrazů k životnímu jubileu
havířovského umělce Bohumila Kubíčka.
● Havířovský Zlatý kahanec Show. V pátek 22. srpna na náměstí Republiky
vystoupily skupiny Fat Skewers, Team revival a Legendy se vrací.
● Tradiční Slezské dožínky v zahradě Domu PZKO v Havířově-Bludovicích byly v
sobotu 30. srpna plné muziky, dobré nálady a bohatého občerstvení.
● Promenádní koncerty za KD Radost: 3. 8. Těrličanka, 10. 8. Akorďanka, 17. 8.
Azeťanka, 24. 8. Těrličanka, 31. 8. Náladička.
● V neděli 31. srpna uzavřela albrechtická kapela Náladička prázdninový cyklus
promenádních koncertů v parku za Kulturním domem Radost.
● Kapely Progresivní překližka, Deffekt a Nou Smoking vystoupily v neděli 31. srpna v Jazz
clubu.
Září:
● V Kulturním domě Radost byla 3. září zahájena výstava Hornictví Havířovska
věnovaná již zaniklým šachtám Dukla a František.
● V Kulturním domě Leoše Janáčka v pátek 5. září slavnostně vyhlásili výsledky
18. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Krásná jako kvítka je ta země … Jejím
tématem bylo Já a můj zvířecí kamarád.
● Ve dnech 5. až 7. září za krásného slunečného počasí proběhly v areálu Městské
sportovní haly tradiční Havířovské hornické slavnosti.
● Knihy Meditace starého klauna od Bohumila Kubíčka a Návraty ze samoty Ivy
Savkové, byly za účasti obou autorů 16. září slavnostně pokřtěny v Galerii
Spirála.
● V pobočce havířovské Městské knihovny ve Společenském domě se 23. září
konal první hudebně literární podvečer. Hostem byl Igor Jelínek, pedagog z
Katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
● Téměř pětihodinová show plná zpěvu, hudby, tanečních a pohybových kreací
ovládla v sobotu 27. září areál havířovského letního kina. Církevní středisko
volného času sv. Jana Boska slavilo své patnáctiny.
Říjen:
● 7. 10 v KD Radost vystoupilo sdružení tří ostravských bluesových muzikantů –
Pakostra blues.
● Celorepubliková propagační kampaň Týden knihoven byla v havířovské
Městské knihovně doprovázena bohatým programem. Na závěr 10. 10. byla
beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou.
● Ve Společenském domě se v sobotu 11. října konal šestý ročník mezinárodní
soutěže mažoretek v pódiových sestavách O cenu TK Andria.
● V KD Radost se 21. 10. konal houslový recitál Petra Grabovského a Alexandra
Starého (klavír).
● Koncertem pro celou generaci svých předchůdkyň oslavila skupina Dixi Z.K.
Dolu Darkov své třicáté narozeniny. Společenský dům byl 25. října plný hudby,
vynikajících pohybových kreací a přátelských setkání současných i bývalých
členek klubu.
● V prostorách Domu PZKO v ulici U Zborůvky byla 25. 10 zahájená výstava
ručních prací, které vytvořily členky Klubu žen PZKO Bludovice.
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● Své obrazy v hudebním oddělení pobočky Městské knihovny v Pavlovově ulici
představila havířovská malířka Maří Magdalena Čechová a betlémy karvinský
výtvarník Stanislav Oparjuk.
Listopad:
● Jan Šplíchal – El Canto Andaluz byl název listopadové výstavy barevných
fotomontáží vynikajícího českého fotografa v KD Radost.
● V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče 6. listopadu vystoupil
spisovatel a badatel v oblasti nerozluštěných záhad a nadpřirozených jevů Arnošt
Vašíček.
● V Kulturním domě Petra Bezruče byla ve čtvrtek 6. listopadu zahájena výstava
fotografií Hong Kong objektivem Jiřího Daňka.
● V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedlo 8. listopadu
havířovské amatérské divadlo Skřítek reprízu hry Vzácná návštěva aneb
zamilovaný Harlekýn.
● Ve dnech 11. a 12. listopadu v Kulturním domě Leoše Janáčka vystoupil
sólovým recitálem písničkář s kytarou a heligonkou Jaromír Nohavica
● 14. listopadu v KD Leoše Janáčka se konal koncert bratrů Nedvědů.
● V KD Petra Bezruče 18. 11 vystoupil jeden z nejlepších souborů irských tanců
Swan Legend – Irish Dance Show.
● V úterý 25. 11 v KD Radost koncertoval písničkář Karel Plíhal.
Prosinec:
● První prosincový den v KD Petra Bezruče se konal vánoční koncert orchestru
Václava Hybše.
● Za rekordní divácké účasti i počtu vystavovatelů byla v úterý 2. prosince
slavnostně zahájena v Kulturním domě Leoše Janáčka výstava Salon 2008.
● Ve výstavní síni Kulturního domu Radost byla 3. prosince zahájena výstava
lidového výtvarnictví s názvem Betlémy – pokoj lidem dobré vůle. Novinkou
letošní expozice je betlémská tradice na poštovních známkách.
● 4. 12. na slavnostním koncertu u příležitosti 53. výročí založení města vystoupil
v Kulturním domě Leoše Janáčka český pěvecký chlapecký sbor Boni Pueri.
● Velkolepou show Mikuláš s havíři oslavil své pětadvacáté narozeniny 6. 12
folklorní taneční soubor Błędowianie.
● Tradičním galakoncertem byla v pondělí 8. prosince zakončena soutěž
amatérských zpěváků populární hudby Talent 2008
● Velký sál KD Leoše Janáčka 12. 12. hostil pěvecký sbor Donští Kozáci
● V Kulturním domě Petra Bezruče se v sobotu 13. prosince konal 11. ročník
divadelně hudebního festivalu Vánočka 2008.
● Ve velkém sále KD Petra Bezruče byl 14. 12 Vánoční show s Hopsalinem a
Míšou Růžičkovou.
● V Kulturním domě Petra Bezruče se v pátek 19. prosince konal 19. ročník
recesní soutěže Miss Karkulka 2008. Vítězství si odvezla Nikola Kovaříková
z Karviné.
● V sobotu 20. prosince v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích vystoupil
prestižní folklorní soubor lidových písní a tanců Vonička.
● V Centrálním parku se na Štědrý večer od 22 hodin konala tradiční bohoslužba
křesťanských církví - Půlnoční pod širým nebem.
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Sport 2008
Leden
● Plavci oddílu Kosatky Karviná Alexandr a Richard Jusku získali cenné medaile
na zimních republikových mistrovstvích. Starší Alexandr v dorostu získal bronz z
50 m prsa, na 50 m znak a 100 m polohový závod byl stříbrný a na 100 a 200 m
prsa se stal českým mistrem. Richard coby mladší žák skončil na tratích 100 a
200 m prsa třetí. Oba jsou už členy Slavia Havířov.
Únor:
● Hráči Slavie Havířov vyhráli základní část I. ligy volejbalistů.
● Zimní halovou soutěž fotbalových přípravek vyhráli malí fotbalisté MFK
Havířov.
● Atleti Slavie Havířov vybojovali na halovém mistrovství České republiky
dorostu a juniorů dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Petr Kaminski byl první v
běhu na 3 000 m, Pavel Maslák zvítězil na 400 metrů a Robin Weiss skončil
druhý ve skoku o tyči.
● Hokejisté Havířova vypadli už v úvodním prvoligovém kole play off s
Havlíčkovým Brodem a sezona pro ně předčasně skončila.
● V Pardubicích proběhlo Mistrovství ČR v plavání v dlouhém bazénu. Členové
Slavie Havířov Ondřej Broda na tratích 50 a 100 m volný způsob a Alexandr
Jusku na 100 a 200 m prsa se dostali do finále.
● Miroslav Bača z Kimexu Havířov se stal mistrem Česka v kulečníku, Zvítězil
v disciplíně dvojlom.
Březen:
● Kulečníkáři Kimexu Havířov porazili ve finále II. ligy Billiard Brno a postoupili
do I. ligy družstev.
● Volejbalisté Slavie Havířov vypadli až ve finále prvoligového play off s
Benátkami n. J. a přišli o účast v extralize.
● Sáloví fotbalisté Premia Havířov vypadli v semifinále závěrečného turnaje
o titul mistra republiky s pražským Chemcomexem. Po sezoně se přestěhovali do
Stonavy.
Duben:
● Havířovanka Kateřina Pauláthová si vybojovala na Mistrovství ČR v lyžování
titul ve slalomu starších žákyň. Druhé místo připojila v obřím slalomu.
● Stolní tenisté Baníku Havířov A prohráli již v prvním kole play off extraligy
družstev s TTC Praha a soutěž pro ně skončila.
● Alexandr Jurečka z Havířova se stal juniorským mistrem republiky v judu ve
váze do 90 kg. Judisté karvinského Baníku Tomáš Heczko (do 66 kg) a Dalibor
Charvát (do 60 kg) obsadili druhé, respektive třetí místo a orlovská Renáta
Ročňáková se zde stala mistryní republiky.
● Kulečníkářské družstvo Kimexu Havířov ve složení Miroslav Bača, Ivo Gazdoš
a Štěpán Kohout se v Prostějově stalo mistrem ČR v soutěži družstev v
trojbandu. Štěpán Kohout pak zvítězil i v soutěži jednotlivců.
● Plavec Slavie Havířov Alexandr Jusku si na mezinárodních závodech ve Vídni
doplaval v kategorii staršího dorostu pro jedno třetí (100 m prsa) a jedno druhé
místo (200 m prsa).
● Basketbaloví žáčci Startu Havířov se po postupu do celostátní žákovské ligy
dokázali probojovat na Mistrovství České republiky.
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● Florbalistky Torpeda Havířov postoupily do I. ligy žen. Družstvo mladších žáků
Torpeda zase vyhrálo Severomoravskou ligu.
Květen:
● Ragbisté Havířova si vybojovali účast v nejvyšší soutěži v baráži přes pražskou
Iuridicu.
● Mistrovství republiky kulečníkářských družstev ve kvartách na velkém stole
potvrdilo dominanci havířovského Kimexu. Družstvo ve složení Miroslav Bača,
Ivo Gazdoš, Štěpán Kohout a Vladimír Stareček triumfovalo i zde a o pár dní
později připojilo i prvenství ve kvartách dvojic.
●Výprava Baníku Havířov se stala na Mistrovství ČR juniorů ve stolním tenisu v
Hluku nejúspěšnější, když získala šest medailí.
● Havířovští vzpěrači brali medaile z Mistrovství Evropy veteránů. Miroslav
Štefanik se radoval z bronzu, Radek Veselík má dokonce titul mistra Evropy.
Červen:
● Stolní tenistka Baníku Havířov Tamara Tomanová získala na Mistrovství
České republiky staršího žactva kompletní sadu medailí.
● Republikové mistrovství všech věkových kategorií v aerobiku a fitness, které se
uskutečnilo v Praze, vyšlo dívkám havířovského Maniak týmu. Nejvýraznějšího
výsledku dosáhly v disciplíně fitness, kde získaly hned dvě zlaté medaile, a to v
kategoriích 8 až 10 let pod vedením Zuzany Kožmínové a v kategorii 11 až 13 let
pod vedením Veroniky Segetové.
● Atleti Slavie Havířov sklidili na Mistrovství jednotlivců Moravy a Slezska
medailovou žeň. První místa, a tím i titul mistra Moravy a Slezska získali v
mužích Radim Štefek (vrh koulí), v kategorii dorostu Pavel Maslák (běh na 110 m
překážek a běh na 300 m překážek) a Marek Bárta (hod diskem a vrh koulí), a
mezi juniory Vojtěch Miklas (běh na 5 000 m). Mezi juniorkami jsou mistryněmi
Ingrid Okenicová (běh na 400 m) a Kateřina Küblová (hod oštěpem). Havířované
pak připojili ještě dvě druhá a čtyři třetí místa.
● Plavec Slavie Havířov Ondřej Broda se prosadil v mezinárodní konkurenci v
Praze-Podolí v rámci závodů Českého poháru, když ve svých třech startech
obsadil jednou druhé, jednou třetí a jednou páté místo
.

Ondřej Broda

● Vzpěrači Baníku Havířov Miroslav Cichý (do 77 kg) a Jan Gospoš (do 85 kg)
získali tituly mistrů republiky. Druhé místo ve váze do 85 kilogramu obsadil
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bohumínský Jiří Mandát. Rovněž druhý skončil ve váze do 94 kg Radek Veselík z
Havířova a jedno třetí místo v kategorii do 85 kilo připojil další Havířovan,
věkem ještě junior Patrik Krywult.
● V celostátním finále atletické soutěže pod názvem Kinderiáda, které proběhlo v
Praze, skončili havířovští závodníci Základní školy Marušky Kudeříkové na
třetím místě.
● Mistrovství Moravy a Slezska ve sportovním sambu, combat sambu a
grapplingu, které proběhlo v Doubravě, ovládli borci z Ostravy. Sambo Havířov
získalo třetí místo.
● V pražském Edenu se na atletickém Mistrovství České republiky dorostu a
juniorů dařilo atletům Slavie Havířov. Získali dvě zlaté, čtyři stříbrné a jednu
bronzovou medaili, o které se podělili Pavel Maslák, Petr Kaminski, Marek
Bárta, Karel Ketner a Ingrid Okenicová.
Červenec:
● Jaroslav Stančík z havířovské Slavie zvítězil v souboji diskařů při mezistátním
utkání atletů do 22 let Česko – Španělsko – Francie.
● Populární podnik plážového volejbalu smíšených dvojic pod názvem
BéVéKáKap, který pořádá Beach volleyball Karviná, vyhrála ostravská dvojice
Vladimír Brus - Lenka Grygarová, která ve finále porazila 2:1 na sety pár Petr
Fic (Havířov) - Simona Miksová (Karviná).
● Páté místo z ME veteránů a veteránek v basketbalu si z italského Pesara
přivezly zástupkyně Havířova, které reprezentovaly Českou republiku.
● Potřetí za sebou vyhrál závodník havířovské Slavie Jan Polášek Běh na Lysou
horu. V hlavní kategorii mužů měl nejvíce sil a stal se vítězem 23. ročníku.
Srpen:
● Mladí stolní tenisté Baníku Havířov uspěli v konkurenci hráčů z deseti
evropských zemí na turnaji dětí a mládeže Satellite 2008. Pavel Širůček vyhrál
kategorii juniorů, Karolína Mynářová kategorii mladšího žactva a celkové
prvenství patřilo havířovskému družstvu dívek ve složení Lenka Bednářová,
Tamara Tomanová a Karolína Mynářová.
● Po dlouhých osmnácti letech se na Těrlický okruh vrátily závody silničních
motocyklů a přilákaly tisíce lidí. Vítězem a držitelem Havířovského Zlatého
kahance se stal český jezdec Jiří Brož.
● Profesionální hasič Jan Garay z Havířova získal zlato na Světových hrách
hasičů ve Velké Británii v kulturistice.
● Skvělého úspěchu dosáhl na MČR diskař Jaroslav Stančík člen havířovské
Slavie. V kategorii juniorů vybojoval nejcennější kov a potvrdil tak svůj velký
talent pro tuto disciplínu. Svěřenec trenéra Ladislava Všoláka zaznamenal výkon
51, 08 m a svému největšímu soupeři se v souboji o titul vzdálil o 3,75 m.
● Roman Fojtík z Havířova získal titul mistra Evropy v softtenise.
Září:
● Vítězem 11. ročníku tradičního předsezónního mezinárodního florbalového
turnaje Pegres Cup se stal v Havířově domácí celek Torpeda, když ve finále
porazil 3:2 Vítkovice.
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●Vítězem 9. ročníku mezinárodního šachového turnaje Open Havířov se stal
mezinárodní mistr Vladimír Talla z Ostravy.
● Po dlouhých třinácti letech se házenkáři TJ Baníku Havířov vrátili do
mistrovských soutěží. Dali dohromady kádr mužů a začali hrát domácí zápasy
v karvinské hale MFK (bývalá Kovona).
Říjen:
● Havířovský Memoriál Karola Janegy v boxu vyhráli ve svých kategoriích
karvinští rohovníci Patrik Velký a Tomáš Sojka.
● Hráči havířovského klubu Kimex Ivo Gazdoš a Štěpán Kohout dosáhli na
klubovém Mistrovství Evropy v kulečníku ve kvartách na malém stole jednotlivců
a družstev vynikajících výsledků. Ve družstvech obsadili druhé místo, mezi
jednotlivci byl Gazdoš třetí.
Listopad:
● V Havířově se konal 36. ročník tradičního krasobruslařského závodu
Havířovská růže.
Prosinec:
● Petr Kurovský z Havířova má bronz z Mistrovství světa v jiu-jitsu. Završil tak
úspěšný rok, když v kategorii do 90 kg získal zlato na Mistrovství Evropy.
● Tamara Tomanová z Baníku Havířov vyhrála celorepublikový turnaj starších
žákyň ve stolním tenise.
● Družstvo vzpěračů Baníku Havířov ve složení David Mirga, Lukáš Mirga,
Lukáš Sivák a Marcel Miliček získalo titul mistra České republiky v kategorii
starších žáků. Mladší žáci ve složení Lukáš Milíček, Tibor Danis, Robert Fako a
Patrik Galda skončili na Mistrovství ČR třetí.
● Plavec Richard Jusku už v barvách havířovské Slavie vybojoval na zimním
mistrovství ČR čtrnáctiletého žactva v Prostějově bronzovou medaili na trati 200
m prsa.

Ohlédnutí za počasím roku 2008
Leden: S průměrnou měsíční teplotou vzduchu +1,3 °C dosáhl ze všech měsíců
roku nejvyšší teplotní odchylky +4,1 °C od dlouhodobého normálu. 19. ledna bylo
v Praze-Karlově 11,7 °C, 20. ledna v Brně teplota vzduchu kulminovala na
13,3 °C.
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Únor: 17.2. naměřena nejnižší teplota vzduchu na šumavské Horské Kvildě
-22 °C,
Březen: Srážkově byl tento měsíc výrazně nadprůměrný – spadlo 61 mm, což je
153 % dlouhodobého normálu.1. března se přes Česko přehnal orkán Emma
rychlostí až 166 km/h.
Duben: Sněhové vločky se na vrcholcích hor vyskytly ještě 15. 4, naopak konec
měsíce byl ve znamení odpoledních teplot až na 20 °C.
Květen: Prvních 15 dnů skoro jasno až polojasno s teplotami až na 20 °C,
nejtepleji bylo 25. května 31,9 °C ve Velkých Pavlovicích.
Červen: Počasí nestálé, přes Česko postupoval jeden frontální systém za druhým.
Nejvyšší teplota vzduchu byla naměřena v Brodu nad Dyjí 34,6 °C. To byl také
nejteplejší den.
Červenec: Tropické dny na meteorologických stanicích byly zaznamenány
převážně jen na počátku a konci měsíce. Teplé dny ale byly večer často
doprovázeny intenzivními bouřkami a přívalovými dešti. 23. července zasáhly
sever území silné deště – v horských oblastech Jeseníků a Beskyd spadlo až
60 mm srážek.,
Srpen: Tropické dny 1., 7., 11. a 12. 8. se rychle střídaly s teplotně
podprůměrnými. Nejchladnějším byl 16. srpen s odpoledními teplotami do 13 °C.
Nejteplejším dnem z celého měsíce byl 1. srpen s odpoledními teplotami přes 33
°C.
Září: Jediný teplotně podprůměrný měsíc v roce a to o -0,8° C oproti
dlouhodobému normálu 12,8 °C. Dny takzvaného babího léta se daly spočítat na
jedné ruce – celkem byly čtyři od 26. do 29. září.
Říjen: Ve znamení velkých teplotních rozdílů – v Čechách se odpolední teploty
zastavovaly do 9 °C, na Moravě a ve Slezsku bylo až 16°C.
Listopad: Hned 1. listopadu se odpolední teploty zastavily až na 20° C. Pražané
se probudili do prvního sněhu 22. listopadu. Tentýž den začala lyžařská sezóna.
Prosinec: Odstartoval nadprůměrnými teplotami a silným větrem. V OstravěMošnově padl teplotní rekord 1. 12. - 15,1 °C. Na Štědrý den bylo na Moravě a ve
Slezsku oblačno, večer slabé sněžení a 2 °C. Výrazně se ochladilo. 27. prosince.
byla mrazivá sobota.
Zdroj: Internet

ZÁVĚR
Kronikářem města jsem od 26. dubna letošního roku, kdy mne do této funkce na
základě výběrového řízení jmenovala Rada města Havířova.
Při psaní kroniky jsem čerpal informace z Havířovského deníku a týdeníku
Havířovsko, dále z Radničních listů, podkladů, které poskytovalo tiskové oddělení
Magistrátu, materiálů ze zasedání Zastupitelstva a Rady města Havířova a také
z internetu. Velkou váhu jsem položil na osobní účast na různých akcích, zejména
v oblasti kultury, školství, sportu a společenského života. Jako podklad mi
posloužily i propagační materiály havířovských občanských sdružení a církví.
Mou snahou bylo obohatit kroniku vedle textů i fotografiemi a také několika
krátkými video klipy.
Jozef Pintér
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