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• 26. 10. Město Havířov ocenilo osobnosti kultury a volnočasových aktivit
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1. 12. Vánoční městečko
•
1. 12. Konference k problematice ohrožené mládeže
•
2. 12. 65. schůze Rady města Havířova
•
2. 12. Výstava betlémů patří k vánočním tradicím
•
3. 12. Hokejisté HC Havířov Panthers stávkují
•
4. 12. Cena města Havířova 2009
•
5. 12. Mikuláš s tancem, zpěvem a tradicemi
•
9. 12. Pěvecká soutěž Talent 2009
•
9. 12. Slavnostní otevření psího útulku
• 10. 12. Na náměstí Republiky se vypouštěly balónky
• 10. 12. Gospelové Vánoce 2009
• 11. 12. Havířovská nemocnice slavila čtyřicet let
• 13. 12. Torpedo se Strešovicemi prohrálo
• 13. 12. Do Prahy a zpět rychleji a bez zbytečných přestupů
• 14. 12. 66. schůze Rady města Havířova
• 14. 12. 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova
• 15. 12. Sjezdařka Pauláthová na závodech ve Švédsku
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16. 12. Turčianské Teplice partnerským městem Havířova
17. 12. V dětském domově se připravují na Vánoce
17. 12. Senioři se vzdělávají
18. 12. Tabulka fotbalové soutěže divize skupiny E před jarní sezonou
18. 12. Kotlíková sbírka Armády spásy
18. 12. Nejšikovnější středoškolačkou je Dagmar Leinveberová
19. 12. Extraliga: volejbal muži
20. 12. Muzikál Srdce v Praze
22. 12. Panteři na jihu Čech nebodovali
22. 12. Dar dětem od města Havířova
24. 12. Slavnostní oběd pro bezdomovce v Armádě spásy
24. 12. Centrem Havířova se nesly vánoční melodie
25. 12. Vánoce
27. 12. Havířovská porodnice měla klidné Vánoce
31. 12. Nominace na Zlatého Ámose
31. 12 Novoroční blahopřání občanům Havířova

VYBRANÉ SOUHRNY ZA ROK 2009
• 31. 12. Dopravní nehody
• 31. 12 Městská hromadná doprava
• 31. 12 Kultura
• 31. 12. Sport
• 31. 12. Ohlédnutí za počasím
ZÁVĚR
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 Krajského národního výboru v Ostravě městská práva. Dokument byl
podepsán 18. prosince v budově kina Radost. Na jeho 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
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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 a Turčianské Teplice - Slovensko.
Mezi nejvýznamnější události v průběhu uplynulých sedmapadesáti let patří:
1953 – V březnu 1953 vznikl folklorní soubor Ogaři
1955 – 4. prosince 1955 udělena Havířovu zakládací listinou Krajského
národního výboru v Ostravě městská práva
1956 – 8. dubna promítnutím filmu Rudá záře nad Kladnem slavnostně
otevřeno kino Radost
1957 – Zahájen provoz ve Společenském domě Lučina
1958 – Dne 30. srpna 1958 slavnostně otevřena Základní škola Kpt. Jasioka
1958 – Uvedením opery Prodaná nevěsta 31. srpna 1958 slavnostně otevřeno
Přírodní divadlo (dnešní 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 –

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)
Zahájen provoz kina 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 v ulici Komenského
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 zpřístupněna 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 v ulici Jaroslava Vrchlického
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 na 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
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2005 – Umístění nové dominanty – Brána s kyvadlem a pramenem na náměstí
Republiky
2007 – Otevřen supermarket Lidl
2007 – Dokončena rekonstrukce kina Radost. Přejmenováno na Kulturní dům
Radost. Slavnostní zahájení provozu bylo 4. října
2008 – Zahájená rozsáhlá rekonstrukce Hlavní třídy
2009 – Domov seniorů HELIOS v ulici J. Seiferta byl slavnostně otevřen
2009 – Po dvaceti letech obnovena slavnost Havířov v květech
2009 – V Havířově-Prostřední Suché otevřen psí útulek
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.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách Statutárního města Havířova.

Volené orgány města
Vedení města pracuje ve stejném složení od února 2007

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
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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.
Občanská demokratická strana – ODS
Ing. Radek Foldyna, Ing. Petr Podstavka, Bc. Zdeněk Fikáček, Libor Čtvrtka,
MUDr. Radomír Schreiber, Ing. Tomáš Foldyna, MUDr. Karel Žďánský,
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
V zastupitelstvu v roce 2009 nedošlo k žádné změně proti roku 2008.
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).
Předsedové výborů zastupitelstva města:
Kontrolní: Dalibor Klimša, finanční: Karel Sachmerda
Předsedové komisí rady města:
Bezpečnost silničního provozu: Mgr. Josef Guňka, bytová: Danuše Holeksová,
energetická: Ing. Jaroslav Gongol CSc., investiční: Martin Taussig, kulturní
a letopisecká: Mgr. Rudolfa Treichelová, občanské záležitosti: Jiří Šoral,
protidrogová: MUDr. Radomil Schreiber, komise pro plánování sociálních služeb:
JUDr. Bronislav Bujok, přidělování bytů zvláštního určení: Bc. Marek Plawny,
regionální spolupráce a partnerské vztahy: Ing. Dominik Káňa, sociální: Monika
Havlíčková, sportovní: Leoš Lukaštík, 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:
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Ing. Miroslav Mynář, č.6 Havířov-Životice: Ing. Pavel Merta
Tajemníkem Magistrátu města Havířova je Ing. Milan Menšík
POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ V HAVÍŘOVĚ
Ve městě působí následující politické strany a hnutí: Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD), Hnutí pro Havířov (HPH), Komunistická strana Čech a
Moravy (KSČM), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana
lidová (KDU-ČSL), Občanská demokratická strana (ODS) a Strana zelených.
STÁTNÍ SPRÁVA
Magistrát statutárního města Havířova sídli v ulici Svornosti. Organizačně je
členěn následovně:
Vedení města (celkem 4 zaměstnanci): primátor František Chobot, náměstek Ing.
Eduard Heczko, náměstek Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek JUDr. Bronislav
Bujok
Oddělení kanceláře primátora (7): vedoucí Milada Klimešová
Interní audit (1): Ing. Barbara Schmidtová
Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje (17): vedoucí Ing. Ladislav
Nedorost
Oddělení kontroly (4): vedoucí Ing. Petr Sikora
Tiskové oddělení (4): vedoucí Ing. Radmila Friedlová
Organizační odbor (37): tajemník MmH Ing. Milan Menšík
Ekonomický odbor (12): vedoucí Ing. Bohumil Andrýsek
Odbor investiční výstavby (13): vedoucí Ing. Radoslav Basel
Odbor školství a kultury (12): vedoucí Mgr. Blanka Gelnarová
Odbor vnitřních věcí ( 48): vedoucí Mgr. Leona Večeřová
Odbor komunálních služeb (19): vedoucí Mgr. Marek Wlachopulos
Odbor územního rozvoje (7): vedoucí Ing. arch. Karel Mokroš
Stavební a silniční správní úřad (24): vedoucí Ing. Radomír Konvičný
Odbor právních služeb (5): vedoucí JUDr. Bohuslava Kochová
Živnostenský úřad (12): vedoucí Ing. Irena Balounová
Odbor správy majetku (10): vedoucí JUDr. Iva Burianová
Odbor životního prostředí (12): vedoucí Ing. Jana Návratová
Odbor sociálních věcí (78): vedoucí Bohuslava Litavská
Celkem k 31. prosinci byl stav pracovníků 296.
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Rozloha a počet obyvatel Havířova k 31. 12. 2009

Část města

Velikost
území

Počet obyvatel k
31.12.2009
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Havířov-Město 642,7 ha
34 722
Bludovice
935,3 ha
2 566
Podlesí
*
15 259
Šumbark
379,7 ha
21 673
Prostřední
595,6 ha
5 236
Suchá
Životice
*
1 133
Dolní Suchá
436,6 ha
643
Dolní Datyně
217,4 ha
468
* Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně,
patří pod k.ú. Bludovice
mužů
žen
chlapců do 15 let
děvčat do 15 let
k trvalému pobytu se přihlásilo
odhlášeno bylo občanů
z toho zemřelo mužů
žen
v rámci města se stěhovalo občanů

34 127
36 260
5 731
5 582
1 714
2 310
428
388
2 735

Počet obyvatel Havířova k 31. prosinci 2009 byl 81 700.
Havířov zaznamenává každým rokem mírný pokles počtu obyvatel. Na konci roku
2008 ve městě žilo 82 296 občanů, v roce 2007 - 82 768 lidí, v roce 2006 - 83 033
a stav k 31. 12. 2005 činil 83 988 obyvatel.
Za rok 2009 se snížil počet obyvatel Havířova o 596 lidí.
Nejčastější jména v roce 2009 v Havířově: Jakub a Natálie
Chlapecká: Jakub (24x), Daniel (21x), Adam (18x), Tomáš (16x), Dominik (15x),
Jan (15x), Lukáš (13x), Samuel (12x).
Dívčí: Natálie (21x), Tereza (18x), Eliška (17x), Karolína (15x), Adéla (14x), Anna
(12x), Kristýna (12x).
Pro srovnání, v roce 2008 byla nejčastěji dávaná Daniel a Tereza, v roce 2007
Jakub a Natálie, 2006 Jakub a Tereza a 2005 Jan a Natálie.
Netradiční dívčí jména: Aisha, Asema, Bianca, Chiara, Maša, Nelli, Viola, Vivien.
Chlapecká: Adem, Maxim, Timotej, Rodrigo, Oziáš,
Možnost dát si svým dětem dvě křestní jména využilo jen několik málo rodičů.
Děti například dostaly jména Anna Marie, Marie Terezie, David Marek nebo
Timotej Lubko.
Sňatky v roce 2009
V roce 2009 bylo uzavřeno na území města Havířova 336 (v roce 2008 to bylo 395)
manželství, z toho 38 před církevním orgánem. Byli mezi nimi například občané
USA, Rakouska, Německa, Ukrajiny, Slovenska a Polska. Oddacím místem byla
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síň na Zámku a u církevních kostely. Jubilejních svateb bylo celkem 15 z toho 13
zlatých (po 50 letech) a dvě diamantové (60 let manželství).
PARTNERSKÁ MĚSTA
Italské Collegno, Mažeikiai z Litvy, polské Jastrebie Zdrój, estonské Paide,
chorvatský Omiš, anglické město Harlow a nový přírůstek Turčianské Teplice
Slovensko.
HAVÍŘOVSKÉ ŠKOLY
1. Mateřské školy:
Havířov-Město:
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194
Ředitelka: Drahomíra Smejkalová
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201
Ředitelka: Dana Tomicová
Mateřská škola Havířov-Město Lipová 15/718
Ředitelka: Xenie Benešová
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908
Ředitelka: Ingrid Němcová
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619
Ředitelka: Šárka Hofrichtrová
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497
Ředitelka: Michaela Durdiaková
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a/280
Ředitelka: Hana Santariusová
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60/415
Ředitelka: Dana Kolásková
Mateřská škola Na Nábřeží - odloučené pracoviště při ZŠ Na Nábřeží
Na Nábřeží 5/236
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993
Ředitelka: Jana Šenková
Speciální Mateřská škola Mozartova, Havířov-Město Mozartova 2/1092
Ředitelka: Bc. Šárka Chobotová
Havířov-Prostřední Suchá
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688
Ředitelka: Mgr. Jarmila Říhovská
Havířov-Podlesí:
Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240
Ředitelka: Zuzana Nováková
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
Ředitelka: Bc. Miroslava Turecká
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319
Ředitelka: Eva Kubeczková

17
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403
Ředitelka: Yvetta Poláková
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333
Ředitelka: Dana Dumbrovská
Havířov-Dolní Suchá:
Mateřská škola U Školy - odloučené pracoviště při MŠ Moravská
Havířov-Dolní Suchá
Havířov-Šumbark:
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070
Ředitelka: Světluše Svobodová
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894
Ředitelka: Hana Binarová
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
Ředitelka: Eva Stanovská
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404
Ředitelka: Bc. Renata Slowiková
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262
Zástupce ředitelky: Leona Draslíková
- odloučené pracoviště při MŠ Petřvaldská Místní, Havířov-Město
Vedoucí učitelka:Halina Biegunová
- odloučené pracoviště při MŠ Petřvaldská, Sadová 3, Havířov-Město
Ředitelka: Bc. Zdeňka Hýžová
Havířov-Dolní Datyně:
Mateřská škola Občanská - odloučené pracoviště při ZŠ Frýdecká, Občanská
11/76 Havířov-Dolní Datyně
Havířov-Bludovice:
Mateřská škola Selská - odloučené pracoviště při ZŠ Selská, Selská 9/414
Havířov-Bludovice
Mateřská škola Frýdecká - odloučené pracoviště při ZŠ Frýdecká, Frýdecká
39/451 Havířov-Bludovice
Havířov-Životice:
Mateřská škola U Křížů - odloučené pracoviště při ZŠ Zelená, U Křížů 2/150
Havířov-Životice
Soukromé mateřské školy:
Sdružení pro činnost Soukromé mateřské školy K. Čapka 8
Havířov-Město, K. Čapka 8/800
Mateřská škola MATEŘINKA, s.r.o.
Havířov-Šumbark, Okružní 13/1208
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2. Základní školy
Havířov-Šumbark
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: PaedDr. Václav Hujer
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitelka: Mgr. Eliška Tomíčková
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Vladimír Kosňovský
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Alena Kubíčková
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Dagmar Kondělková
Havířov-Město
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitelka: Ing. Viera Horváthová
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Igor Zaťko
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Viktor Kalousek
Základní a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitel: PaedDr. Svatopluk Novák
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitelka: Mgr. Helena Klimšová
Základní škola, Havířov-Město Mánesova 1, příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Jiřina Vozná
Havířov-Podlesí
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitelka: Mgr. Radomila Vaníčková
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Miroslav Hlavačka
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Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Jiří Kotaška
Havířov-Bludovice
Základní a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice
Selská okres Karviná, příspěvková organizace
Ředitel: Mgr. Roman Kaderka
Základní a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Jiřina Sivá
Havířov-Životice
Základní a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitelka: Mgr. Blanka Helštýnová
Havířov-Prostřední Suchá
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Petra Židková
3. Základní umělecké školy
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1,
příspěvková organizace
Ředitelka: akademická malířka Dagmar Štefková
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov-Podlesí, Vrchlického 1a,
příspěvková organizace
Ředitelka: Jana Prefetová
4. Střední školy
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Ředitel: Mgr. Tomáš Langer
Gymnázium, Havířov-Podlesí, Studentská 11, příspěvková organizace
Ředitel: RNDr. Karel Foniok
Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola-Havířov, s.r.o.
Ředitel: Mgr. Josef Grochovský
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Jaroslav Knopp
Střední škola Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Ředitel: Ing. Josef Říman
Střední odborné učiliště "BARON SCHOOL" spol. s r.o.
Ředitel: Ing. Oldřich Opravil
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Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Vojtěch Kolařík
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
Ředitel: Ing. Petr Kocurek
Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Ředitel: Ing. Pavel Řehoř
Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Ředitel: Mgr. Petr Szymeczek
Vzdělávací akademie Havířov, Tajovského 2, Havířov-Podlesí
Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
Ředitelka: Mgr. Anežka Tesarčíková
Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
Ředitelka: PaedDr. Jaroslava Čelechovská
5. Vysoké školy
Vysoká škola sociálně-správní, Havířov-Město, Vítězslava Nezvala 801/1
Ředitel: Ing. Václav Bezecný
Vysoká škola hotelová v Praze s.r.o., Pracoviště Havířov, Tajovského 2, HavířovPodlesí
Vedoucí: Ing. Miroslava Wlosoková
6. Ostatní vzdělávací zařízení
Institut celoživotního vzdělávání, o.p.s., Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov Město
Institut vzdělávání a rekvalifikace, o.p.s., E. F. Buriana 4 a, Havířov - Město,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město
Ředitelka: Mgr. Yvona Dlábková
Asterix – Středisko volného času, Na Nábřeží 41, Havířov-Město

Ředitelka: Bc. Eva Kiedroňová
Městská knihovna Havířov, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí
Ředitelka: Ing. Dagmar Čuntová
Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
Ředitel: Ing. Milan Černý
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 2a,
Havířov-Bludovice

Ředitel: Ing. Jiří Bednář
SANTÉ - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Tajovského 1156/1,
Havířov-Podlesí
Ředitelka: Ing. Tamara Šeligová
Domov seniorů Havířov, Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město
Ředitel: MUDr. Milan Dlábek.
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MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI
Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 6 A, Havířov-Šumbark
Ředitel: Ing. Stanislav Nevřela
Městská realitní agentura, s.r.o., U lesa 865/3a, Havířov-Město
Ředitel: Ing. Pavel Merta
Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66, Havířov-Město
Ředitel: Ing. Ludvík Martinek
ZÁMEK Havířov, s.r.o., K Zámečku 2, Havířov-Město
Ředitelka: Michaela Ulmanová
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a., Havířov-Město
Kulturní dům Leoše Janáčka, Dlouhá tř. 46, Havířov-Podlesí
Kulturní dům Radost, Alšova 234/11, Havířov-Město
Kino Centrum, nám. Republiky 7, Havířov-Město
Kino Úsvit, Dlouhá tř. 46, Havířov-Podlesí
Letní kino, Na Nábřeží, Havířov-Město
Městská knihovna, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí
Musaion, Muzeum Těšínska, Dělnická 14, Havířov-Město
Společenský dům (Reneta), Dlouhá tř. 19, Havířov-Město
Výstavní síň Viléma Wünscheho, Dlouhá tř. 46, Havířov-Podlesí
Životické muzeum, Padlých hrdinů 47a, Havířov-Životice
Galerie Spirála, Dělnická 18, Havířov-Město
NEMOVITOSTI V PAMÁTKOVÉ PÉČI
S
S
P

evangelický kostel
kostel sv. Markéty
krucifix

H-Bludovice
H-Bludovice
H-Bludovice

P
S
D
P
S
P

Kotulova dřevěnka
hrob sovětských vál. zajatců
část hlubinného dolu
Kulturní dům Radost
kostel sv. Anny
náhrobek hraběte Friedricha
von Arco
Zámek
pohřební kaple
Památník životické tragedie
krucifix s reliefem
socha sv. Jana Nepomuckého
zámeček s portálem

H-Bludovice
H-D. Suchá
H-D. Suchá
H-Město
H-Město
H-Město

3.5.1958
3.5.1958
3.5.1958 hřbitov u kostela sv.
Markéty
3.5.1958
3.5.1958 hřbitov
3.4.1997
30.6.2003
3.5.1958
24.10.1991 bývalý hřbitov

H-Město
H-Životice
H-Životice
H-Životice
H-Životice
H-Životice

3.5.1958
3.5.1958
3.5.1958
3.5.1958
25.5.1984
14.11.1996

S
S
S
S
P
P

Poznámka:

S – zapsán do seznamu kulturních památek

ul. Padlých hrdinů
ul. Padlých hrdinů
ul. Padlých hrdinů
před zámkem je kopie
ul. Michnikova
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P – prohlášen za kulturní památku
D – důlní památka

Obrazová příloha je v závěru kroniky.
ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ

LEDEN
1. 1. – Nový rok 2009

Vítání nového roku

Ohňostroj

3. 1. – První občánek Havířova roku 2009
V sobotu 3. ledna se narodilo v Nemocnici s poliklinikou v Havířově první
miminko. Je jím Eliška Jandová, která přišla na svět pár minut po půlnoci. Váží
3 300 g a měří 48 cm. Stejné datum se do rodného listu zapíše také Viktorii
Zemanové. V pondělí 5. ledna primátor města Havířova František Chobot předal
mamince dárky pro děvčátko. Deník našeho miminka, soupravičku oblečení
a zlatý přívěsek se znamením Kozoroha. Paní Alžběta Jandová obdržela kytici
květů.

Alžběta Jandová s malou Eliškou
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4. 1. – Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným
Tradiční lednová celorepubliková Tříkrálová sbírka byla o víkendu zahájena také
v Havířově. V neděli se koledovalo na Hlavní třídě v areálu katolického kostela
sv. Anny, v Bludovicích před kostelem sv. Markéty a v Církevním středisku Jana
Boska v Šumbarku.
Dobročinnou akci organizuje charita České republiky. Výtěžek je určen na
podporu charitních projektů pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
4. 1. – Novoroční koncert v evangelickém kostele v Prostřední Suché
Krásný hudební zážitek přinesl první letošní Novoroční koncert v Havířově. V
evangelickém kostele v Prostřední Suché se v neděli 4. ledna o to postarali
učitelé a žáci Základní umělecké školy Leoše Janáčka.
Po krátkém novoročním proslovu pastora Slezské církve evangelické Janusze
Kożusznika, zazněly v pestrém pořadu tři moravské koledy, francouzská koleda
Betlémská hvězda, Pastorale z muzikálu Jesus Christ Superstar, Aleluja
v podání Jarmily Motalové za klavírního doprovodu Elišky Grabovské, Staré
maďarské tance od Ference Farkase, Preludium a fuga G dur, Tichý kraj
půlnoční a řada dalších hudebních lahůdek od významných světových autorů.
Vrcholem odpoledního programu byl závěr. Jako host vystoupil mladý houslový
virtuóz Petr Grabovský. Odměnou pro vynikající muzikanty byl častý potlesk
vděčného publika. Programem provázel Lech Nierostek.

Pod chrámovou klenbou

Petr Grabovský

5. 1. – Dárci krve
V Kulturním domě Radost se v pondělí 5. ledna sešli dobrovolní dárci krve, kteří
v průběhu uplynulého roku dosáhli některého z limitů pro udělení plakety nebo
kříže Českého červeného kříže.
Za obětavost, se kterou pravidelně na transfúzních stanicích darují svou krev pro
ostatní občany, jim poděkovalo vedení havířovského magistrátu. Dárci, kterých
bylo 123, obdrželi čipovou kartu pro roční bezplatnou dopravu v Městské
hromadné dopravě. Oceňování se zúčastnilo celé vedení magistrátu, ředitelka
Nemocnice s poliklinikou Havířov Věra Kovářová a prezident Moravské komory
Českého červeného kříže Adolf Šťastný.
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Dobrovolní dárci krve

6. 1. – Výstava dětské výtvarné tvorby
V Galerii Spirála byla 6. února slavnostně zahájena společná prezentace
výtvarných prací žáků Základní školy Františka Hrubína a ZŠ Marušky
Kudeříkové. Výstavní síň ovládla barevnost a dětská fantazie.
Výstavu na vernisáži uvedla Irena Petrášková, učitelka výtvarné výchovy na
obou základních školách. K vidění je pestrá škála barevných obrazů, sošky
vyrobené kašírováním, různé koláže, kresby tuží a další menší či větší dílka.
K nesporným zajímavostem se řadí plastiky vytvořené technikou kašírování.
Výstava skončila 7. února.
6. 1. – Tisková zpráva: pohřby na náklady státu
Za loňský rok zaplatilo město náklady za pohřebné 25 zemřelých přibližně 205
tisíc korun. Jednalo se o bezdomovce nebo osaměle žijící lidi, u kterých se
nepodařilo najít nikoho, kdo by pohřeb vypravil a zaplatil. Ve většině případů
bylo od 1. ledna 2008 pohřebné zrušeno a tak se oproti roku 2007 počet
vybavovaných pohřbů zvýšil (v roce 2007 to bylo 16 vypravených pohřbů) a také
se téměř dvojnásobně zvýšily náklady (v roce 2007 cca 112 tis.Kč).
7. 1. – Ředitelka havířovské nemocnice byla odvolána
Radní Moravskoslezského kraje ve středu 7. ledna odvolali z funkce ředitelku
Nemocnice s poliklinikou v Havířově Ing. Věru Kovářovou.
Vedení kraje potvrdilo, že se Věra Kovářová za dobu svého působení ve funkci
ředitelky snažila realizovat řadu ekonomických i personálních opatření. „Přes
tuto snahu problémy v obou oblastech přetrvávaly. Rovněž stížnosti ze strany
lékařů a pacientů hodnotily tuto situaci jako velmi vážnou,“ vysvětlil náměstek
hejtmana pro zdravotnictví Ing. Karel Konečný s tím, že pro zabezpečení
bezproblémového chodu nemocnice byl od 8. 1. 2009 do funkce ředitele Nemocnice
s poliklinikou Havířov jmenován Ing. Jan Ferenc.
8. 1. – Autogramy známých osobností
Výstava Jiřího Hanibala Autogramy známých osobností byla ve čtvrtek zahájena
v Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče. Tematicky je zaměřena na
sport.
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Návštěvníky obklopí spousta autogramů gigantů domácí i světové sportovní
scény s výstižnou charakteristikou a bohatou fotodokumentací. Mezi osobnostmi
českých a slovenských sportovců je kupříkladu podpis čtyřnásobného
olympijského vítěze Emila Zátopka, velké postavy sportovní gymnastiky Aloise
Hudce, slavných fotbalistů Josefa Masopusta a Svatopluka Pluskala, vynikajícího
hokejového brankáře Josefa Mikoláše, člena hokejového družstva Vítkovic
z padesátých let Ladislava Staňka a současné světové hvězdy Jaromíra Jágra,
legend tenisových kurtů Ivana Lendla a Martiny Navrátilové, olympijského
vítěze v boxu Júliuse Tormy, čtyřnásobných mistrů světa v krasobruslení
sourozenců Romanových a řady dalších slavných. Ze zahraničních sportovců jsou
například představeni velikáni Formule 1 Emerson Fittipaldi a Michael
Schumacher, legendární maďarský fotbalista Ferenc Puskás, mistr světa v šachu
Garri Kasparov a jiná nezapomenutelná jména. Kousek expozice je věnován také
osmdesátiletému jubileu vítkovického hokeje. Na vernisáži se rozpoutala živá
neformální beseda s Josefem Mikolášem a Ladislavem Staňkem.
Autor výstavy Jiří Hanibal má ve své sbírce kolem čtyř tisíc autogramů slavných,
z nejrůznějších oblastí života a mnoha států světa. Jeho výběr je velmi pečlivý.
„Nikdy jsem žádný podpis nekoupil za peníze, ani bych žádný neprodal. Některé
jsem vyměnil na burze, většinu těch slavných, kteří už mezi námi nejsou. Ale
jinak se snažím sehnat adresu a píši jednomu třeba i třikrát až ho dopis
zastihne,“ říká známý sběratel.

Hokejové legendy: J. Mikoláš a L.Staněk

Na čele Emil Zátopek

8. 1. – Havířovský učitel Josef Golat nominován na Zlatého Ámose
Silvestrem 2008 skončil termín podání přihlášek do 16. ročníku celostátní ankety
o nejoblíbenějšího učitele České republiky, Zlatý Ámos. Mezi jedenašedesáti
kandidáty o získání nejvyšší trofeje byl i učitel Josef Golat, kterého nominovali
žáci ze Základní školy Mánesova.
Anketu vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub
Domino. Jejím posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle
hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního
vztahu mezi žáky a učiteli nebo vychovateli, dětmi a jejich vedoucími.
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8. 1. – Novoroční koncert v KD Leoše Janáčka
Ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka se 9. ledna konal Novoroční
koncert. Vystoupila Gabriela Demeterová (housle), Jaroslav Svěcený (housle),
Kateřina Chroboková (cembalo) a Filharmonie Hradec Králové.

Kateřina Chroboková

14. 1. – 44. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Vyhodnocení potencionálního vlivu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
na ovzduší města Havířova
• Rekonstrukce objektu Domu pro matky s dětmi
• Grantové řízení pro projekt Oranžové hřiště
• Cena tepla na rok 2009
• Radu navštívili zástupci městské policie, policie ČR a hasičů
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
Město pomůže s rekonstrukcí objektu Domu pro matky s dětmi
Armáda spásy užívá již 16 let objekt na ulici Dvořákova v Havířově-Městě na
základě smlouvy o výpůjčce jako Dům pro matky s dětmi. Nyní požádala město
o finanční spoluúčast na rekonstrukci střešní atiky, která je v havarijním stavu.
Projekt rekonstrukce je již připraven a schválen památkovým ústavem, jelikož
budova spadá do památkově chráněné oblasti Sorela. Rozpočet na rekonstrukci
činí 1,3 mil. Kč a Armádě spásy se podařilo získat dotaci od Nadace OKD
polovinu potřebné částky. Zbytek ve výši 635 tis.Kč zaplatí město. Rekonstrukce
střešní atiky bude dokončena do konce května.
Grantové řízení pro projekt Oranžové hřiště
Rada města schválila podání žádosti o grant pro projekt Oranžové hřiště v areálu
ZŠ Karolíny Světlé, vyhlášený nadací ČEZ pro města a obce.
Jedná se o školní hřiště, které slouží v dopoledních hodinách pro výuku tělesné
výchovy přibližně 400 žáků a od května do října je hřiště, za každodenní
přítomnosti správce areálu, přístupné široké veřejnosti.
V rámci projektu Oranžové hřiště by byla řešena změna povrchů drah běžeckých
disciplín, včetně rozběhu pro skok daleký, přestaveno doskočiště skoku dalekého
a vybudovány nové komunikační zóny. Náklady na rekonstrukci budou přibližně
1 mil. Kč.
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14. 1. – Nová socha v Centrálním parku
Ve středu 14. ledna byla v Centrálním parku naproti Společenského domu
nainstalována nová socha vyrobená během Sochařského sympózia Landek 2008.
Jejím autorem je Jan Šnérberger. V Centrálním parku jsou již umístěny dvě
sochy z minulých ročníků tohoto sympozia, jedná se o výtvor Neraň mé srdce od
polského autora Zbigniewa Dudka a Obětní oltář z dílny švédského sochaře
Bosse Anderssona. V roce 2008 město přispělo na organizaci sochařského
sympozia částkou 80 tisíc.
14. 1. – Bývalý premiér Miloš Zeman navštívil Havířov
Do společenského domu 14. ledna zavítal bývalý premiér České republiky z let
1998 až 2002 Ing. Miloš Zeman. Za velkého zájmu publika po krátké přednášce se
konala beseda s občany Havířova. Přítomen byl také primátor města František
Chobot.

Miloš Zeman a František Chobot

17. 1. – Atleti AO Slavia Havířov přivezli medaile
Mladí havířovští atleti uspěli v hanácké metropoli na mistrovství Moravy
a Slezska ve vrhu koulí a víceboji.
V pátek a sobotu 16. a 17. ledna v Olomouci ve vrhu kouli zvítězil v kategorii
dorostenců Marek Bárta výkonem 15,08 metrů. Mezi juniory Rostislav Kyzlink
vrhem 13, 80 metrů získal bronz. V kategorii starších žáků obsadil Jakub
Pospíšil výkonem 11,52 metrů páté místo a dorostenec Tomáš Chmelík
skončil výkonem 11,75 metrů osmý.
V sedmiboji starší žák David Mácal vybojoval čtvrté místo (2 945 bodů), Jan
Novák skončil sedmý (2 632 bodů) a Michal Kročka desátý (2 583).
18. 1. – Lidé byli na Tři krále štědří, koledníků bylo opět málo
Letošní Tříkrálová sbírka Charity České republiky již skončila. V Havířově
dobročinná akce vynesla 74 749 korun, Horní Suché 5 595 Kč.
Zástupci Charity Český Těšín a úředníci statutárního města Havířova po
přepočítání vykoledovaných peněz z rozpečetěných plastových kasiček, došli
k celkové částce 80 344 korun. Výsledek týdenní dobročinné sbírky, která se
konala za mrazivého počasí je o něco málo vyšší než v minulém roce. Tehdejší
bilance byla 75 953 korun, z toho 4 764 Kč Horní Suchá. Celkový obnos, ale zase
výrazně zaostal za rokem 2007, kdy souhrnná suma dosáhla 144 391 korun.
Příčinu značného poklesu vidí organizátoři v malém počtu tříkrálových skupinek,
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řádově kolem desítky. Nedaří se dostatečně zapojit hlavně žáky a studenty
havířovských škol. Určitou výjimkou je Základní škola Žákovská. Počet
navštívených rodin na třiaosmdesátitisícové město byl zcela nepatrný.
Obdobně jako v minulých letech se koledovalo u katolických kostelů, na
magistrátu města Havířova, v některých ulicích a také v domácnostech.

U kostela sv. Anny

Tří králové

Na Magistrátu města Havířova

19. 1. – Armáda vyznamenala havířovského strážníka Michala Przeczka
Z pověření náčelníka generálního štábu Armády ČR ředitel Krajského vojenského
velitelství Ostrava Ivan Šulek a jeho zástupce Ivan Hrvol předali městskému
strážníkovi a vojenskému záložníkovi Michalu Przeczkovi čestný odznak štábního
kapitána Morávka. Ten si ocenění vysloužil za mimořádné výsledky v bojové
a odborné přípravě v aktivních zálohách české armády. Vyznamenanému
pogratuloval také primátor města Havířova František Chobot a ředitel Městské
policie Bohuslav Muras.
24. 1. – Muzikál Srdce slibuje skvělý kulturní zážitek
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče v sobotu 24. ledna probíhala
technická zkouška nového havířovského rockového muzikálu Srdce. Na premiéru
se mohou diváci těšit 28. března.
Dílo havířovského autora Stanislava Ferka Srdce, nabízí spojení rockové hudby
se scénickým tancem provázející silný příběh inspirovaný aztéckou legendou
o zakázané lásce, ve kterém díky nevěře může dopadnout vše dobře. Jeho
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příprava vstoupila do své závěrečné etapy. I když je datum premiéry konec
března, divadelníci ukázali perfektní znalost svých rolí a navíc obrovské nadšení
do další práce. „Jsem maximálně spokojen. Smekám před obětavostí tolika
mladých lidí, kteří jsou dnes tady a už několik měsíců veškerý svůj volný čas
a energii věnují nastudování muzikálu. Zkoušky jsou pravidelně dvakrát týdně.
Někdy také i o víkendu,“ uvedl režisér Jan Kroul, jinak člen amatérského divadla
Sputnik. Kromě herců, zpěváků a hudebníků se na přípravě podílejí také umělci
z jiných oblastí, jako je scénický tanec, grafický design, scénografie a další.

Muzikál Srdce

V hlavních rolích

26. 1. – 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 26. ledna v Kulturním domě Radost. Výběr z projednávaných
bodů:
• Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 111. – 118.
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
listopad 2008
• Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova
• Návrh na úhradu neinvestičních výdajů obce Horní Bludovice
• Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2009
z rozpočtu odboru školství a kultury
• Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Předcházení
sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků
• Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
• Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova (návrh
nebyl schválen)
• Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2008, vyhodnocení činnosti HZS
a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2008
• Integrovaný plán rozvoje města – Regionální operační program
• Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2009 až 2018
• Technické služby Havířov a.s. – akcie (nákup 53 ks listinných akcií
emitenta Technické služby Havířov a.s.)
• Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
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• Informativní zpráva o činnosti vedení města
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
27. 1. – Nejlepší chemiky má Karviná a Havířov
V prostorách Základní školy 1. máje v Havířově se v úterý 27. ledna konalo
Okresní kolo 45. ročníku chemické olympiády v kategorii D žáků 8. a 9. ročníků
základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
Nejúspěšnější byli žáci z Karviné a Havířova.
Ze školních kol do okresního klání postoupilo celkem šestatřicet mladých
chemiků ze sedmnácti základních škol a čtyř gymnázií. Zastoupení
měly:Albrechtice (1 škola), Havířov (10 škol), Karviná (4 školy), Český Těšín
(1 škola), Bohumín (1 škola), Orlová (2 školy), Rychvald (1 škola) a Těrlicko
(1 škola). Soutěžní úlohy se skládaly z části teoretické a praktické. Po téměř
pětihodinovém zápolení byly vyhlášeny výsledky. Vítěz obdržel diplom a věcnou
cenu. Pořadatelem bylo Krajské SVČ Juventus, Karviná. Garantem soutěže
Daniela Kálová z havířovské Základní školy Františka Hrubína. Krajské kolo se
uskuteční 27. března v Ostravě na Gymnáziu Matiční. Postupují do něho první
čtyři z okresu.
Pořadí na prvních dvanácti místech:
1. Veronika Raszyková (ZŠ Borovského Karviná), 2. Jakub Tomíček (ZŠ 1. máje
Havířov), 3. Kryštof Remeš (Gymnázium Studentská Havířov), 4. David Ulčák
(Gymnázium Mírová Karviná), 5. Pavel Matyáš (Gymnázium Komenského
Havířov), 6. Daniel Kvak (Gymnázium Mírová Karviná), 7. Jan Waloszek (ZŠ
Albrechtice), 8. Barbora Haroková (ZŠ Školská Karviná) 9. Petr Hlinka
(Gymnázium Komenského Havířov), 10. Martin Figura (ZŠ Mládežnická
Havířov), 11. Lukáš Pinkava (ZŠ Komenského Český Těšín), 12. Iveta Vilímová
(ZŠ 1. máje Havířov).

ZŠ 1. máje

Chemická olympiáda

28. 1. – Použití neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v roce 2008
V roce 2008 byla odboru komunálních služeb poskytnuta neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením na území města Havířova v celkové výši 287 552 korun.
Tato finanční částka byla použita na opravy chodníků následovně:
ulice Radniční – 77 736 Kč
ulice Edisonova, Resslova a Makarenkova – 77 288 Kč
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ulice Okrajová – 70 016 Kč
ulice Na Nábřeží – 620 512 Kč
29. 1. – Západní Afrika očima cestovatelky Pavly Jazairi
V pobočce Městské knihovny Havířov, v ulici Jaroslava Seiferta se 29. ledna
konalo setkání s cestovatelkou, populární spisovatelkou a redaktorkou Českého
rozhlasu Pavlou Jazairi.
V průběhu téměř půl druha hodinového výkladu spojeného s velkoplošným
promítáním fotografií, se diváci dověděli věci, které často zůstávají stranou
pozornosti. Hovořila o životě a zvyklostech lidí v Mali, Senegalu či Nigerii
a o západní Africe vůbec. Poutavým způsobem přiblížila každodenní starosti
místních obyvatel, kulturu, pronikání islámu, primitivní formy bydlení,
znečisťování životního prostředí, vztah k cizincům a jiné zajímavosti. Zmínila se
například o mnohoženství, přednostech početných rodin nebo skutečnosti, že
matky nezřídka kojí své děti dva až tři roky, aby zůstaly naživu. Připomněla také
životní příběh Moravanky Milady Kané, která se před lety provdala do Mali. Za
svou činnost zubařky získala tam vyznamenání za zásluhy a naučila se v této
zemi žít. Po přednášce odpověděla na otázky a nechyběla ani autogramiáda.

Publikum v knihovně

Pavla Jazairi

31. 1. – Datyňské ženy představily novou divadelní hru
Veselohra Miroslavy Olšákové, Ordynaca v Datyński zogrodě, měla v sobotu
31. ledna premiéru v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče. Před
početným publikem ji uvedlo Datyňské amatérské divadlo (DAD).
Děj se odehrává během jednoho roku na soukromé lékařské klinice v Dolních
Datyních. Humornou formou a v místním nářečí se řeší mezilidské, vztahové
a majetkové problémy malého kolektivu zdravotnického personálu. Po celých
devadesát minut, v průběhu kterých se nezapomnělo ani na Julínka, dovedly
čiperné ochotnice svým vtipem a šarmem pobavit zcela vyprodané hlediště.
Datyňské amatérské divadlo vzniklo v roce 2000. Ordinace je v pořadí již šestým
titulem v jejich repertoáru.
Scénař a režie:
Miroslava Olšáková. Hrály: Miroslava Olšáková
(majitelka kliniky), Kristina Huplíková (majitelka kliniky), Marta Marčová
(zubařka), Helena Novosadová (zubařka), Jana Schreiberová (psycholog), Věra
Bartková (gynekolog), Kateřina Huplíková (gynekolog) a Věra Műllerová
(uklízečka). Nápověda: Zdenka Pachlová. Technický dozor: Věra Stachová.

32

Loutkový sál KD Petra Bezruče

Účinkující

ÚNOR
4. 2. – Lidé v Dolní Suché diskutovali o problémech své lokality
Ve středu 4. února Mateřská škola v Dolní Suché doslova praskala ve švech. Na
programu veřejné schůze občanů byla problematika kanalizace, informace
o investičních akcích města a požadavky místních obyvatel.
V úvodu předseda občanské komise Dolní Suchá, Jiří Špiřík informoval přítomné
o činnosti komise za uplynulý rok, která se sešla jedenáctkrát a nastínil některé
stěžejní otázky vyžadující řešení v této městské části. V následné diskusi se
nejvíce přetřásaly problémy školního hřiště, kde se o víkendech ve večerních
a nočních hodinách shromažďují různí výrostkové ze Šumbarku a dělají tam
neplechu. Dále trápí lidi bezohledné jízdy řidičů motorových vozidel na úzkých
místních komunikacích. Stranou nezůstaly ani další oblasti zájmu, jako je
osvětlení veřejných prostranství, areál bývalé šachty Dukla, Sušanské rybníky či
spojka ulic Prachatická a Šumbarská. Celá řada dotazů se týkala připravované
stavby kanalizace. Náměstek primátora města Havířova pro hospodářský rozvoj
Ing. Zdeněk Osmanczyk a náměstek pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduard Heczko, odpověděli na dotazy a načrtli možnosti řešení vznesených
požadavků a také přiblížili některé rozvojové záměry města včetně budoucího
využití areálu bývalého dolu. K bezpečnostní situaci hovořili náměstek ředitele
havířovské Městské policie Daneš Skulina a náčelník obvodního oddělení České
policie Havířov-Šumbark, Daniel Pilár.

Místní občané

Zástupci města a policie

33

4. 2. – Ivo Jahelka
V Kulturním domě Radost 4. února vystoupil Ivo Juchelka s pořadem Písničky
zpod taláru. K slyšení byly nové zhudebněné soudničky, perličky, povídání …
5. 2. – Obrazy a kresby sester Dirnerových v Maryčce
V Kulturním domě Petra Bezruče byla ve čtvrtek 5. února zahájena výstava
obrazů Alžběty a Anny Dirnerových z Havířova.
Stěny výstavní síně zdobí kolem tříceti autorských děl. Témata, na které se
mladé talentované výtvarnice zaměřily nejlépe přibližují samotné jejich názvy.
Například Okno na plátně (akryl), Tajemný hrad (akryl), Beskydy 2005, U Odry
nebo Led. Poslední tři jsou malované kombinací sprej plus sníh. K vidění je také
kolekce ilustrací ke knize Dekameron Giovanni Boccaccio. „Je to moc hezké
a zajímavé. Také uspořádání nemá chyb,“ konstatoval na vernisáži Radomil
Kvapil.
Alžběta Dirnerová (ročník 1982), studovala na Fakultě výtvarných umění VUT
v Brně a na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. V současné době
je vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově.
Anna Dirnerová (ročník 1987) je absolventkou ZUŠ Bohuslava Martinů. Studuje
dějiny umění na Ostravské univerzitě..

Anna Dirnerová a Alžběta Dirnerová
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9. 2. – Sněhová pokrývka v Havířově
Čerstvý sníh napadl 9. února.

Dlouhá třída dopoledne

Za kulturním domem Radost

Zima v Havířově

10. 2. – Zápis na Základní škole Gen. Svobody byl mimořádně úspěšný
V pondělí 9. a úterý 10. února na sedmnácti havířovských základních školách
probíhal každoroční zápis dětí do prvních ročníků. Na ZŠ Gen. Svobody otevřou
tři první a jednu přípravnou třídu.
Děti již ve vestibulu školy uvítali žáci devátých ročníků v podobě pohádkových
bytostí a doprovodili je do pěkně vyzdobených učeben. V jedné se prováděly
nezbytné administrativní úkony se zákonnými zástupci a ve druhé se dětem
věnovaly najednou tři učitelky.
Zápisu se zúčastnilo celkem osmdesát dva předškoláků. U čtrnácti požádali
rodiče o odklad. Celkem bylo zapsáno šedesát osm dětí. „S výsledkem jsem
nanejvýš spokojená. Původně jsme počítali s otevřením dvou tříd tak, jak tomu
bylo v minulém roce. Je to milé překvapení a zároveň velký závazek pro naši
školu. Navíc ani letos nebude chybět přípravná třída s maximálním počtem
patnácti žáků,“ uvedla zástupkyně ředitelky školy pro první stupeň Naděžda
Mayerová.
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Děti v doprovodu přicházejí k zápisu

Zápis

11. 2. – 45. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období ledem až
prosinec 2008
• Integrovaný plán rozvoje města – Regionální operační program
• Hodnocení Programu prevence kriminality za rok 2008
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
12. 2. – Město ocenilo nejlepší strážníky
Vedení Městské policie Havířov a představitelé města vyhodnotili nejúspěšnější
zákroky loňského roku a odměnili nejlepší strážníky.
Odměněni byli strážníci, kteří jsou ve službě déle než 15 let. Poděkování za
věrnost si zasloužili Danuše Halenková, Šárka Lišková, David Rajnoch, Jiří
Tesař, Jaromír Třetina, Eduard Uherčík, Tomáš Zuzčák a shodou okolností také
první zástupce ředitele Daneš Skulina a druhý zástupce Libor Morcinek.
Za mimořádný čin si vysloužili ocenění: Tomáš Bayer, Jonáš Wlosok, Tomáš
Bauer, Miroslav Procházka, Tomáš Zuzčák, Milan Suchánek, Jiří Swaczyna,
René Wojcik, Jaromír Šlachta, Šárka Lišková, Petr Knapík, David Rajnoch, Iveta
Matějková, Vratislav Lepič a Miroslav Černoušek. Ocenění si vysloužily také dvě
strážnice Edita Koňaříková a Monika Juráková za realizaci preventivního
projektu pro děti mateřských škol Nepřehlédni nás! Za vynikající výsledky
v aktivních zálohách Armády ČR, které vykonává ve svém volném čase, byl
odměněn Michal Przeczek. Za dlouholetou službu a výbornou reprezentaci při
významných kynologických soutěžích byl oceněn policejní psovod Roman Vala.
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Slavnostní odpoledne v Kulturním domě Radost
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14. 2. – Reprezentační ples města Havířova
Ve Společenském domě se 14. února konal reprezentační ples města s pestrým
programem: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Ďábelské housle Jiřího
Erlebacha, Věra Špinarová, Taneční klub Jarky Calábkové a taneční skupina
Brasil Show – profesionální tanečnice z Brazílie a České republiky. K poslechu
a tanci hrál Joker Band Ivana Muchy. Vstupné bylo 750 Kč.
14. 2. – Babský bál ve znamení tradic a skvělé zábavy
Podle starých zvyklostí a přísných pravidel svých zakladatelů se v sobotu
14. února v bludovickém Domě PZKO konal již jedenaosmdesátý ročník Babského
bálu. Tentokrát byla lidová zábava mírně podbarvena svátkem zamilovaných,
Valentýnem.
Ples začal tradičně slavnostní polonézou. Po ní se zábava rozjela na plné obrátky.
Parket ve velkém sále ovládli milovníci tance. Dámy většinou v dlouhých černých
šatech a páni v klasických černých oblecích. Světlé barvy letos měly útlum. Až do
půlnoci s jednou výjimkou byla jenom dámská volenka. Za porušení tohoto
pravidla obdržel Tomáš Cichý z Českého Těšína, půlhodinový trest ve formě
čistění obuvi. Jeho snaha byla nakonec korunovaná skoro stopadesátikorunovým
výdělkem.
Přestávky vyplňoval pestrý doprovodný program. Nejdříve okouzlil obecenstvo
taneční ženský soubor TO MY a kolem půl jedenácté za velkého diváckého zájmu
se představila šestičlenná formace mužů převlečená za ženy s temperamentním
snad valentýnským tancem. K tanci a poslechu hrála v přízemí hudební skupina
Mr. Baby, na poschodí kapela Kamraci a v suterénu zase vévodila diskotéka DJ
Bogdana Bartnického. Ples vyvrcholil o půlnoci volbou nejsympatičtějšího
a nejšaramantnějšího pána, Lva salonu. Tento prestižní titul udělila speciální
komise složená výhradně z žen pětačtyřicetiletému mladíkovi, Břetislavu
Palowskému z Havířova. Nechyběla ani bohatá tombola. První cena byla velká
televize s LCD obrazovkou. Šťávu všemu dodávala vynikající moderátorka Ewa
Troszok.
Spokojeni byli i hlavní organizátoři Stanisłav Kołorz a jeho otec Alfred z Dolních
Datyň. „Těší nás velký zájem o náš ples a výborná nálada, která tu vládne.
Věříme, že se tu za rok ve zdraví v hojném počtu opět sejdeme,“ stručně
poznamenali pořadatelé.
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Tradiční Babský bál v Domě PZKO

16. 2. – Domov seniorů HELIOS byl otevřen
Slavnostní otevření Domova seniorů se uskutečnilo v úterý 16. února za účasti
vedení města Havířova, hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase
a řady dalších významných hostů.
Plný provoz zařízení zahajuje 1. března, kdy budou ubytováni první klienti. „Od
září, kdy jsme začali přijímat žádosti máme jich dosud prošetřeno na 430.
Vyplněných přihlášek došlo více než pět set,“ uvedl ředitel Domova MUDr. Milan
Dlábek.
Výstavba Domova seniorů byla zahájena v květnu 2007. Ubytovací kapacita činí
86 lůžek. Šedesát pokojů je jednolůžkových, třináct dvoulůžkových a 14 lůžek je
vyčleněno pro imobilní občany. Ceny za stravu a pobyt v tomto zařízení se
pohybují od 8 970 korun měsíčně. Celkové náklady na stavbu zařízení pro seniory
včetně interiéru činily přibližně 235 milionů korun.

Dvoulůžkový pokoj

Pracovna
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MUDr. Milan Dlábek.(vlevo)

Domov seniorů

17. 2. – Výstava o historii a současnosti rybářství
Ve výstavní síni Muzea Těšínska Musaion Havířov byla 17. února slavnostně
zahájena výstava o rybářství nazvaná Pojďme na ryby.
Připravená expozice přiblíží historii rybářství a rybářského sportu
prostřednictvím starého i moderního rybářského vybavení, které prošlo bohatým
vývojem stejně jako způsoby rybolovu. Vystaveny jsou preparáty ryb a rybářské
trofeje, dobové dokumenty, kresby, fotografie i ukázky starých tisků, které
pojednávají o rybách a rybářích. Výstava připomněla také 40. výročí samostatné
existence Místní organizace Českého rybářského svazu v Havířově. Milovníkům
rybí kuchyně byly představeny i staré kuchařky a kuchyňské náčiní.
Výstava potrvá do 30. června.
20. 2. – Kamenný kříž v ulici Padlých hrdinů je obnoven
Administrátor římskokatolické farnosti sv. Anny Václav Gandera posvětil
v pátek 20. února obnovený kamenný kříž s Ježíšem Kristem v ulici Padlých
hrdinů v Havířově-Životicích. Církevní památka rovněž změnila své místo.
Pomník z roku 1920 byl původně umístěn na křižovatce ulic Padlých hrdinů a U
Křížů. Jeho téměř devadesátiletá existence v bezprostřední blízkosti
frekventované silnice nezůstala beze stopy a musela projít důkladnou renovací.
Aby nedocházelo k opětovnému poškozování byla přemístěna na klidnější, méně
rušné místo, nedaleko svého původního stanoviště ve směru na Albrechtice.
Celou akci, demontáž, renovaci, přemístění a terénní úpravy v rozsahu kolem sto
sedmdesáti tisíc korun zabezpečoval havířovský Magistrát.
V průběhu krátkého slavnostního obřadu za účasti místních věřících a zástupců
města, zazněla píseň Svatý kříži, modlitba Otčenáš na nebesích a Boží slovo
Václava Gandery.
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Obnovený a přemístěný kamenný kříž

21. 2. – Fašankový průvod procházel zasněženými datyňskými cestičkami
Za mrazivého počasí se v sobotu 21. února konal v Dolních Datyních třetí ročník
obnoveného Masopustního průvodu. Hlavními aktéry veselého dovádění byli opět
členky Amatérského divadla při Českém svazu žen a místní nadšenci.
Patnáctičlenná skupinka, ve které nechyběly ani děti, v pestrobarevných
kostýmech nebo jen v teplém zimním oblečení obcházela místní domácnosti, aby
připomněla blížící se Škaredou neboli Popeleční středu. Ta letos připadá na 25.
února. Právě tímto dnem začíná čtyřicetidenní předvelikonoční postní období
a končí dny bujarých zábav, pití a bohatě prostřených stolů plných jídla.
Až na malé výjimky, kdy bylo v okně z pozadí záclon vidět nenápadného
pozorovatele se dveře navštívených domků pokaždé otevřely. Setkání
fašankových lidiček a domácích bylo plné veselí, žertování a také přátelského
popovídání. Jako dík za návštěvu pak dostali různé dobroty jako koláče,
provoněné koblihy, cukroví a drobné do kasičky. Většinou na zahřátí také
sladkou, hořkou nebo ostřejší tekutinu. Dvouhodinové putování bylo zakončeno
posezením při horkém čaji, buchtičkách a malém občerstvení v budově datyňské
knihovny.

Před zahájením průvodu

Návštěva rodin
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Děti koledníci

Kolednice

Dřevěná zvonice

25. 2. – V Dolních Datyních důchodci slavili výročí narozenin
Přátelské posezení členů klubu důchodců v Dolních Datyních mělo ve středu
slavnostní ráz. Čtyři jeho členové Marie Kolářová, Marie Přečková, František
Procházka a Jan Čech slavili své významné životní jubileum.
Oslavencům pogratulovala zástupkyně havířovského magistrátu Miroslava
Lepíková a zároveň předala kytičku karafiátů a věcné dary. Každý také obdržel
blahopřání se slovy. „Dnes se dostáváš k zajímavému místu v knize života.
Musím Ti, ale něco přiznat, na Tobě ta léta nejsou poznat. Proto nejen dnešní den
oslavuj, je přeci stále důvod proč se smát. Když chceš, pořádně se zaraduj, toť
recept, jak být dlouho živ a zdráv,“ zněla gratulace. Po slavnostním přípitku se
místností rozlehlo halasné živjó, živjó, mnoga lieta zdravi byli, ….. Za dárky
a projevenou pozornost poděkoval předseda klubu František Procházka.
Jubilejní dýchánek pak pokračoval občerstvením a krátkou přednáškou předsedy
havířovských včelařů, jinak jednatele klubu, Miroslava Szopa na téma Včelí
produkty a jejich vliv na zdraví.
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Marie Kolářová, Marie Přečková,
František Procházka a Jan Čech

Miroslav Szop

25. 2. – Kvartet fagotů v Radosti
V Kulturním domě Radost se 25. února konal komorní koncert fagotového
souboru Prague Basson Band.
Soubor vznikl v roce 2005 z iniciativy Václava Vonáška, vítěze řady prestižních
mezinárodních soutěží v Praze, Melbourne a Lodži, který přizval ke spolupráci
další fagotisty, své vrstevníky. Všichni jsou absolventy Akademie múzických
umění Praha -AMU. Prague Kvartet hraje ve složení Václav Vonášek a Martin
Petrák, členové České filharmonie, dále Radek Dostál, člen Pražského komorního
orchestru a Václav Fürbach, člen Symfonického orchestru hlavního města Prahy.
26. 2. – Dopravní nehoda
Střet tří automobilů 26. února v Havířově na křižovatce Dlouhá třída,
Studentská a Okrajová. Naštěstí se karambol obešel bez větších následků hlavně
na zdraví.

Střet tří aut
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28. 2. – Velká halová soutěž mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Havířov–Město má za sebou už dvacet ročníků největší
soutěže pro mladé hasiče. Z havířovské Městské sportovní haly si vítězství
tentokrát odvezli malí Soptíci z Hovězího a ve starší kategorii mladí dobráci ze
spojených jednotek z obcí Malenovice a Brumov soutěžící pod názvem Malbru.
Soutěž je největší svého druhu v celé zemi. Je i neoficiálním mistrovstvím Čech,
Moravy, Slezska a Slovenska. Je určena nejmladším hasičům ve věku od šesti do
15 let.
„Soutěž měla skutečně velmi svižný spád. Určitě za to může disciplinovanost
všech soutěžících týmů a po dvaceti letech zřejmě také souhra naší jednotky
a všech organizátorů. V průběhu celodenní soutěže se neobjevil jediný větší
zádrhel, nebyly ani protesty ze strany vedoucích týmů. Ve srovnání s předchozími
ročníky se nám podařilo soutěž zvládnout určitě o více než hodinu dříve,“ řekl
velitel havířovské jednotky Emanuel Došlík.
Přihlášeno bylo 56 dobrovolných sborů. Soutěžící děti byly rozděleny do dvou
věkových kategorií. Na start se postavilo 33 mladších družstev a 44 starších.
Beze změn zůstaly tradiční disciplíny. Mladí hasiči získávali cenné body v uzlové
štafetě, v jejímž průběhu musí každý člen družstva co nejrychleji a přesně uvázat
stanovený uzel. Zatímco v uzlování jde především o zručnost, v dalších
disciplínách byla prvořadá rychlost. Každý tým musel zvládnout dvě běžecké
štafety.
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Velká hasičská soutěž

BŘEZEN
1. 3. – Sociální dávky v podobě poukázek
Odbor sociálních věcí oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi od měsíce března
poskytuje některým klientům část příspěvku na živobytí formou poukázek. Od
tohoto systému očekává město omezení nehospodárného nakládání s finančními
prostředky k nákupu zboží jako cigarety, alkohol a podobně.
2. 3. – Havířovská nemocnice otevřela novou dialýzu
V pondělí 2. března proběhlo v havířovské nemocnici slavnostní otevření nového
střediska hemodialýzy a stravovacího provozu. Prezentace se zúčastnili jak
zástupci města a kraje, tak i okolních zařízení.
Obě akce byly dlouho plánovány s tím, že veškeré náklady na dialýzu hradila
nemocnice z vlastních zdrojů. Novou kuchyni zaplatil kraj. Stála bezmála
41 milionů korun. Právě spuštění dialýzy bylo hlavním úkolem pro nové vedení
nemocnice, jelikož stavba byla dokončena už před rokem. Až do počátku letošního
roku se ale nic nedělo. Samotná stavba stála více než 20,6 milionu korun
a nemocnice ji bude až do roku 2013 firmě čtvrtletně splácet. Dalších zhruba pět
milionů korun nad rámec si vyžádaly například rozvody vody, dodělání
stavebních úprav nebo vybavení nábytkem. V současné době se dialyzační
středisko stará o 58 pacientů ve třísměnném provozu. Nejmladšímu je 21 let
a nejstaršímu 88 let.

Nová dialýza

Zdravotníci
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3. 3. – Sociální dávky lidem zůstanou
Město neuvažuje, že by přistoupilo k odebírání sociálních dávek u dlužníků, tak
jak k tomu v poslední době dochází v Chomutově. Pokuty či nezaplacené poplatky
za odpady poměrně zdárně vymáhá městský exekutor. O zamezení pohledávek na
nájemném se starají správci domů. Včasné varování či dohodnutí si splátkového
kalendáře je prozatím dostačující.
4. 3. – 46. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Zápis dětí do mateřských škol ve školním roce 2009/2010
• Využití majetku ze ztrát a nálezů
• Psi se zatím čipovat nebudou
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
4. 3. – Výstava k životnímu jubileu výtvarníka Jaromíra Fajkuse
U příležitosti 85. narozenin akademického malíře Jaromíra Fajkuse byla
v Galerii Radost slavnostně zahájena výstava jeho maleb, kreseb a grafik. Dílo
a životní dráhu nestora havířovských výtvarníků představili jeho přátelé Antonín
Cibulec a Jiří Daněk.
Vedle bohaté tvůrčí činnosti podtrhli zejména autorovu lásku k přírodě
a k Beskydám odkud také čerpal mnohé své náměty. Ukázali ho jako velice
přátelského a pracovitého člověka ochotného poradit a pomáhat.
Na návštěvníky výstavy čeká bohatá kolekce maleb. Umělcovo dílo snad nejlépe
vystihují názvy obrazů jako Tulipány, Slavnostní kytice, Osamělý strom, Polní
kytice, Stará jabloň, V divadle, Slečna Julie, Ležící akt nebo Beskydy. Pestrou
paletu doplňují rovněž kresby a grafické listy. Mezi mnoha účastníky vernisáže
nechyběl ani primátor města Havířova František Chobot v doprovodu své choti.
„To, co je k vidění je nádhera. Příroda a krajina jak ji ztvárnil na svých obrazech
mají své neopakovatelné kouzlo. Velice si vážím nejen tvorby pana Fajkuse, ale
také jeho skromnosti a nemalého přínosu při propagaci českého umění,“ uvedl
primátor.
Vernisáž obohatili krátkým kulturním programem malí flétnisté a ženský
pěvecký sbor Canticorum, pod taktovkou Vítězslava Soukupa.

Marie Chobotová, Jaromír Fajkus, František Chobot

Obrazy Jaromíra Fajkuse
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4. 3. – Ženy slavily MDŽ
Ve zcela zaplněném velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče se konala ve
středu 4. března oslava Mezinárodního dne žen. Připravila ji havířovská
organizace Komunistické strany Čech a Moravy. Program obohatilo vystoupení
populární dechové kapely z Albrechtic Náladička.
5. 3. – Nejlepší sportovci města za rok 2008
Ve Společenském domě se 5. března uskutečnil slavnostní večer u příležitosti
vyhlášení nejlepších sportovců města Havířova za rok 2008. Oceněno bylo celkem
54 jednotlivců v kategoriích žáci, dorost, junioři a dospělí. V kategoriích družstev
bylo vyznamenáno 19 kolektivů, z toho jeden s tělěsně postiženými sportovci.
Město rovněž poděkovalo za práci třem nejlepším trenérům a jednomu
zasloužilému pracovníkovi tělovýchovy a sportu. Ocenění byli odměněni pamětní
medailí a pamětním listem. Absolutní vítězové v jednotlivých kategoriích obdrželi
sportovní poháry.
Absolutní vítězové v jednotlivých kategoriích:
Jednotlivci:
Žáci a dorost. David Mirga (SK vzpírání Baník Havířov) a Tamara Tomanová (SK
stolního tenisu Baník Havířov).
Junioři: Petra Kocurová (Klub vodního lyžování) a Pavel Maslák (AC Slavia
Havířov).
Dospělí: Jaroslav Stančík (AC Slavia Havířov) a Petra Hostinská (Klub
sportovního potápění Rejnok Těrlicko).
Družstva:
Žáci a dorost: Mladší žáci (Florbalový klub Torpedo)
Junioři: Oddíl aerobiku Slavia Havířov
Dospělí: Billiard Club Havířov.
Ocenění trenéři: Josef Kocur (Klub vodního lyžování), Pavel Khek (SK vzpírání
Baník Havířov), Josef Bělica (Oddíl karate TJ Baník Havířov).
Zasloužilí pracovníci tělovýchovy a sportu: Milada Černá (Taneční klub Flodur).
V roce 2008 získali havířovští sportovci 51 titulů mistra České republiky, 3 tituly
mistrů Evropy, 3 tituly vicemistrů Evropy a 4 tituly vicemistra světa.
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Představitelé města pogratulovali nejlepším sportovcům

Kulturní obohacení

5. 3. – Městská knihovna nezapomíná na zrakově postižené lidi
HAVÍŘOV - Oddělení se zaměřením na hudbu a umění Městské knihovny
v Havířově má celkem k dispozici pro zrakově postižené přes šest set titulů na
magnetofonových kazetách a CD nosičích, a to nejrůznějšího žánru, které
zapůjčuje bezplatně.
V nabídce jsou díla historická, životopisná, společenská, detektivní romány,
literatura faktu i cestopisy. „O zvukové knihy je velký zájem. Máme stálé
čtenáře, kteří nás pravidelně dvakrát měsíčně navštěvují. Čte se téměř všechno,“
uvedla vedoucí oddělení Elena Hovorková.
V roce 2008 podala městská knihovna žádost o příspěvek z Nadačního fondu
J&T, který se zaměřuje na pomoc sociálně ohroženým a slabým dětem a dále
lidem těžce tělesně a mentálně postiženým na zakoupení třech přehrávačů CD,
MP3 a MC. Tato potřeba vznikla ve chvíli, kdy Macanova knihovna přestala
zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké vydávat na MC nosičích a přešla na CD
ve formátu MP3. „V tomto okamžiku si bohužel někteří naši čtenáři přestali
zvukové knihy půjčovat, protože si z finančních důvodů nemohli zakoupit nový
přístroj. Nadační fond naši žádost přijal a v letošním roce nám grant poskytl.
Zakoupili jsme tři přístroje. Novou službu poskytujeme od 5. března 2009,“ řekla
dále knihovnice.
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„Rádi bychom získali kamerovou lupu pro lidi se zbytkem zraku. Tyto přístroje
nejsou zrovna levné. Náš záměr je zajistit potřebné finanční prostředky formou
grantu,“ přiblížila Elena Hovorková.
7. 3. – Těšínské divadlo pro děti
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedlo Těšínské divadlo v sobotu
7. března dětský muzikál Ferda mravenec.
Kdo by neznal toho šviháka s puntíkovaným motýlkem pod krkem
a nezapomenutelným humorem. Tento letitý předek comicsů, okouzluje generace
dětí, ale i jejich rodičů. Proto má stejnojmenný muzikál úspěch u dětských diváků
dodnes o čemž svědčí úctyhodný počet repríz, které potěšily děti v různých
městech České republiky. Premiéra tohoto dětského muzikálu se konala v roce
1994, a protože zájem o něj stále trvá, může být vbrzku kandidátem na umístění
v knize rekordů.
8. 3. – Začlenění MHD Havířov do integrovaného systému ODIS
Od 8. března došlo k začlenění autobusových linek MHD Havířov do
integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.
Integrace se týká všech linek MHD Havířov, avšak pouze na území města.
Dopravní systém ODIS umožňuje uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad
s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek
a dopravce. Cestující z Havířova mají možnost cestovat na jednu jízdenku
linkami MHD k železniční stanici, kde mohou přestoupit na vlakové linky
systému Esko.
10. 3. – Mateřské centrum Majáček v nových prostorách
Po třech letech působení v budově Apoštolské církve v Selské ulici se mateřské
centrum Majáček přestěhovalo do střediska Asterix v ulici Na Nábřeží. Změnil se
i jeho statut na občanské sdružení Rodinné centrum Majáček.
Zájem maminek o centrum je trvale velký. Například v úterý dopoledne se jich
sešlo kolem patnácti a se svými ratolestmi zcela zaplnily přidělenou místnost.
„Jsem tu se svou dvouletou dcerkou. Atmosféra je velmi příjemná. Děti mají
dostatek hraček a také nacházejí nové kamarády,“ svěřila se jedna z maminek
Blanka Felberová. Velkým plusem nového působiště je široké zázemí,
které Asterix může nabídnout, kupříkladu tělocvičnu. V současné době má
centrum otevřeno v úterý a čtvrtek vždy od 8.30 do 11.00 hodin. Připravuje se
i další den, měl by to být pátek, pro maminky s batolaty.
Majáček zahájil svou činnost začátkem března 2006 v prostorách Apoštolské
církve s cílem vytvořit pro ženy na mateřské vhodné podmínky k výměně
zkušeností, vzájemné výpomoci a odpočinku. Dětem zase poskytnout příležitost
k hraní se svými vrstevníky. Stalo se oblíbeným místem mnoha maminek.
Předsedkyní občanského sdružení je Soňa Malinová, členové Gabriela Mrózková,
Silvie Mrózková, Alena Chovancová a Monika Morcinková.
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Děti mají o zábavu postaráno

Maminky se svými ratolestmi

11. 3. – 47. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Seznam pro město potřebných investičních akcí OIV, OŠK, OKS a MRA
s.r.o. v letech 2009 až 2011
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
11. 3. – Havířovští si zvykli separovat
Obyvatelé města Havířova si zvykli separovat odpad, což je dobrým krokem pro
zlepšení životního prostředí.
V roce 2008 bylo z města odvezeno a uloženo na skládku celkem 23 350 tun
komunálního odpadu (v roce 2007 to bylo 20 348 tun). Občané vytřídili celkem
1 205 tun druhotných surovin (v roce 2007 to bylo 1 169 t), z toho 515 tun
papíru, 440 tun skla a 235 tun plastu. Společně s papírem se třídí do stejných
nádob také obaly Tetrapack (obaly od mléka a džusů). Náklady na separaci za
rok 2008 činily 7,4 milionů Kč (v roce 2007 to bylo 8,6 milionů Kč). Společnost
EKO-KOM poskytla městu do bezplatné výpůjčky nové separační nádoby celkem
za 1,1 mil.Kč. Lidem je nyní k dispozici 226 kontejnerů na sklo, 326 kontejnerů
na plast a 227 kontejnerů na papír.
12. 3. – Přednáška o Islandu
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče byla 12. března přednáška
zeměpisce a reportéra Nationál Geographic Česko Hynka Adámka o Islandě.
13. 3. – Jarní koncert v KD Radost
První výročí svého založení oslavil 13. března ženský pěvecký sbor Canticorum
při MKS Havířov pod taktovkou sbormistra Vítězslava Soukupa Jarním
koncertem. Jako hosté vystoupili Magda Bártková (sólový zpěv), Jiří Soukup
(trubka) a Iveta Bubíková (varhany).
14. 3. – Velkolepá taneční show
Postupová
a
hobby
soutěž
Havířovské
mládí
ve
standardních
a latinskoamerických tancích přilákalo v sobotu 14. března na parket
Společenského domu přes sto osmdesát sedm mladých párů. Z domácích
tanečníků si dvě první místa vybojovala dvojice Pavel Štika a Simona Havlíková
z TK Flodur Havířov.
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Jubilejní 20. ročník Havířovského mládí mělo velice silné mezinárodní obsazení
z Česka, Slovenska a Polska. V desetihodinovém tanečním maratónu vedle
vyspělých a ostřílených párů nechyběla ani talentovaná mládež, z nichž pro
mnohé to byla první velká soutěžní zkouška. „S účastí i předvedenými výkony
jsem velice spokojena. Největší devízou byla výborná atmosféra a sportovní duch,
který vládl po celý den,“ uvedla předsedkyně Občanského sdružení TK Flodur
Havířov Milada Černá.
Vítězové v jednotlivých kategoriích a havířovští finalisté:
Děti-II-D: 1. Patrik Kolonder, Aleksandra Sznapková (TK Marendi), Jun-I-DLAT: 1. Tomáš Matoušek, Tereza Pospíšilová (LR Cosmetic Dance Team
Ostrava), Jun-II-D-STT: 1. Adam Škňouřil, Tereza Zientková (Elán Třinec), …
3. Michal Veselík, Dominika Galuszková (TK Flodur Havířov), Jun-II-D-LAT:
1. Jakub Wilczyński, Zuzanna Bobrowska (KTS Kiopura Sosnowiec - Polsko), …
4. Michal Veselík, Dominika Galuszková (TK Flodur Havířov), Jun-II-C-STT:
1. Pavel Štika, Simona Havlíková (TK Flodur Havířov), Jun-II-C-LAT: 1. Pavel
Štika, Simona Havlíková (TK Flodur Havířov), Dospělí-D-STT: 1. Filip Karásek,
Sabina Pišková (Dance studio Ostrava), Dospělí-D-Lat: 1. Jiří Burakowski,
Karolína Chrubasíková (LR Cosmetic Dance Team Ostrava), Dospělí-C-STT:
1. Krzysztof Dworak, Agata Mosińska (Nowy Styl Bialsko Biala - Polsko),
Dospělí-C-LAT: 1. Lukáš Šuráb, Monika Slyšková (TŠ Peter Cieker Žilina –
Slovensko), Dospělí-B-STT: 1. René Samiec, Nikola Pyszková (Elán Třinec),
Dospělí-B-LAT: 1. Peter Lisý, Zuzana Janovčíková (TC Meteor Košice –
Slovensko), Hobby-Děti-II: 1. Filip Olšina, Michaela Vanduchová (Ostrava),
2. Josef Razima, Radka Kantorková (Havířov), Hobby-Jun-I-KOMB: 1. Martin
Šustek, Vasilisa Hošovská (Orlová), Hobby-Jun-II-KOMB: 1. Martin Šustek,
Vasilisa Hošovská (Orlová), Hobby-Dospělí-KOMB: 1. Lukáš Konečný, Darina
Kozlová (Markvartovice).

Nástup soutěžících

Soutěžní vystoupení

14. 3. – Projekt 100 s nejslavnějším filmem Alfreda Hitchcocka, Psycho
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče ve dnech 13. a 14. března
proběhla druhá závěrečná kolekce filmů distribuovaných v rámci 15. ročníku
Projektu 100.
Diváci měli možnost zhlédnout: Anténa, argentinský černobílý film z roku 2007.
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Něco z Alenky v produkci Československo-Švýcarsko-Velká Británie-Západní
Německo. Rekviem za sen, americký snímek režiséra Darren Aronofskyho z roku
2000. Psycho, americký černobílý film z roku 1960.
15. 3. – Prezentace Havířovského zlatého kahance na výstavě v Ostravě
Přípravy na 26. ročník mezinárodního závodu silničních motocyklů a sidecar
Havířovský zlatý kahanec jsou v plném proudu. Pojede se ve dnech 22. a 23.
srpna na Těrlickém okruhu.
„Po loňských zkušenostech chceme letos v dostatečném předstihu oslovit co
nejvíce lidí a to nejen z Havířova a okolí, ale i ze vzdálenějších míst. Byli jsme
v Brně na veletrhu Regiontour. Využili jsme i příležitost prezentace na ostravské
výstavě Sport, zdraví a pohyb 2009. Potěšilo nás, že zájem mezi návštěvníky byl
pokaždé velký. Věřím, že naše úsilí přinese úspěch a projeví se ve zvýšeném počtu
platících diváků,“ uvedl za pořadatele předseda občanského sdružení Prosport-cz
Petr Hrabčák. Závodní dráha až na malé drobnosti zůstává beze změn. „Trať byla
po všech stránkách včetně bezpečnosti, odbornou veřejností hodnocena velmi
kladně,“ konstatovali členové organizačního týmu.

Petr Hrabčák a Martin Mojžiszek

18. 3. – Literárně hudební večer
V oddělení hudby a umění havířovské Městské knihovny se ve středu 18. března
konal literárně hudební pořad J. B. Čapek - Za jazyk přibitý. V hlavní roli
vystoupil sólista činohry Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě
Miroslav Rataj s propojovacími vstupy Radka Litvíka a průvodním slovem
spisovatelky Milady Kaďůrkové. Literární večer připravil u příležitosti 70. výročí
okupace Československa nacistickou armádou Klub přátel díla Viktora Fischla.
21. 3. – Dětský karneval ve Společenském domě
Velkému zájmu se těšil v sobotu 21. března dětský karneval ve Společenském
domě. Dvouhodinový program přilákal několik desítek dětí v různobarevných
kostýmech s rodičovským doprovodem nejen z Havířova, ale i blízkého okolí.
Hlavním účinkujícím byl tentokrát známý bavič Zdeněk Kačor. Dětské odpoledne
zaplnily soutěže, hry, tance a hlavně dobrá zábava. Na tanečním parketě si
zadováděl vodník, Karkulka, Sněhurka, Bílá paní, různé princezny a jiné
postavičky. Nemalým lákadlem byla také tombola. Akci pořádalo Městské
kulturní středisko.
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Děti soutěžily

Kostýmy

21. 3. – Havířovští kulečníkáři opět nezaváhali
O víkendu v herně BC Havířov se hrálo šesté kolo extraligy družstev v trojbandu
na velkém stole. Domácí BC Havířov EL 3B nejdříve vysoce porazil celek BC
Poruba EL 3B B poměrem 8:0 a v dalším utkaní vyhrál nad BC Poruba EL 3B A
6:2.
Domácí družstvo hrálo ve složení Miroslav Bača, Vladimír Stareček a Ivo Gazdoš.
V obou zápasech Havířovští prokázali vynikající formu a svým soupeřům nedali
žádnou šanci a bez problému si přisvojili vítězství. Výhrou nad celky Poruby se
kvalifikovali za skupinu Morava spolu s BC Poruba EL 3B A a Presskan
Prostějov EL 3B do finále Mistrovství České republiky. Havířovští budou v Brně
obhajovat loňský titul.

Miroslav Bača

23. 3. – 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 23. března v Kulturním domě Radost. Výběr projednávaných
bodů:
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2008
• Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2008
• Ukazatel dluhové služby za rok 2008
• Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 1. – 14.
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•

Seznam pro město potřebných investičních akcí OIV, OŠK, OKS
a MRA, s.r.o. v letech 2009-2011
• Úprava rozpisu závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2009
a aktualizace seznamu akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných
finančních prostředků ve schváleném rozpočtu OIV na rok 2009
• Předání movitého majetku města Správě sportovních a rekreačních
zařízení Havířov
• Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova – II.etapa –
návrhová část – koncept návrhu. Schválení Pokynů pro tvorbu III.etapy –
návrhové části – konečného návrhu
• Vyřazení a nákup služebních vozidel
• Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích
• Dotace z Integrovaného operačního programu – eGovernment v obcích
– CzechPOINT
• Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
• Technické služby Havířov a.s. – nákup akcií (majetkový podíl města ke dni
24.2.2009 ve společnosti Technické služby Havířov a.s. ve výši 97,6 %)
• Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni
31.12.2008
• Informativní zpráva o průběhu přípravy akce Havířov v květech
• Informativní zpráva o činnosti vedení města
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
23. 3. – Havířovská nemocnice: Čtení pro děti

Tisková mluvčí ArceloMittal PhDr. Věra Breiová mezi hospitalizovanými dětmi

24. 3. – Primátor ocenil akademického malíře Jaromíra Fajkuse
Nestor havířovských výtvarníků, akademický malíř Jaromír Fajkus se 25. března
dožije krásných pětaosmdesáti let.
Primátor města Havířova František Chobot při této příležitosti poděkoval
jubilantovi za dlouholetou vynikající tvůrčí uměleckou činnost a reprezentaci
města doma i v zahraničí a předal mu Čestné uznání Statutárního města
Havířova. Vyzvedl také umělcovu skromnost a ochotu pomáhat jiným. Zároveň
mu popřál do dalších let pevné zdraví plné životní a pracovní pohody.
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Jaromír Fajkus se narodil 25. března 1924 v Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí.
Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění u J. Želibského, K. Mináře a
K. Součka. Poté pokračoval ve studiu v Rěpinově institutu v Petrohradě a znovu
na AVU u profesora Součka. Od počátku šedesátých let žije v Havířově. Maluje
figurální kompozice a náměty z krajové historie, především však do jeho kreseb,
grafických listů a akvarelů vstupuje rodná krajina. Vystavoval s tvůrčí skupinou
Bezruč i samostatně. Své obrazy nejednou prezentoval i v havířovských galeriích
a výstavních síních.

Jaromír Fajkus a František Chobot

Beseda s primátorem

25. 3. – 48. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Podpora městské hromadné dopravy a dotace na nákup autobusů
• Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci
• Prodloužení komunikace na ulici Letní
• Žádost o prodloužení hudební produkce
• eGovernment – Memorandum o spolupráci
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
26. 3. – Ocenění učitelů a úspěšných žáků
Ve Společenském domě 26. března u příležitosti Dne učitelů vedení města ocenilo
18 pedagogů a také 18 žáků a studentů.
Ocenění učitelé se představili formou krátkých videoukázek. Na programu bylo
vystoupení Školního sportovního klubu ZŠ K. Světlé, žáků ZUŠ B. Martinů a
hudebního oddělení Městského kulturního střediska, módní přehlídka kurzu
modelingu MKS a vystoupení ženského pěveckého souboru Canticorum.
Ocenění učitelé:
Mgr. Jana Kopecká ze ZŠ M. Kudeříkové, Mgr. Jarmila Wilczková ( ZŠ
Moravská), Mgr. Jana Tesařová (ZŠ Žákovská), Mgr. Květoslava Smolíková (ZŠ
M. Pujmanové), Mgr. Irena Lukášková (ZŠ Mládežnická), Mgr. Jana Bendíčková
(ZŠ Gen. Svobody), Mgr. Mirka Křížková (ZŠ 1. máje), PaedDr. Jiřina Mifková
( ZŠ Gorkého), Mgr. Alena Michnová (ZŠ Jarošova), Mgr. Martina Sládková (ZŠ
Školní), Mgr. Věra Mrázková (ZŠ Mánesova), Mgr. Hana Zákravská (ZŠ a MŠ
Frýdecká), Jiřina Králíčková (MŠ Petřvaldská), Ing. Petr Bouchala (SŠ
Sýkorova), Mgr. Alena Spurná (Střední průmyslová škola stavební), Jarmila
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Gradková (ZUŠ Leoše Janáčka), Mgr. Marie Kostovčíková (Gymnázium
Komenského), Mgr. Robert Kroček (ZŠ a MŠ Na Nábřeží).
Ocenění žáci:
Ondřej Bouchala, Přemysl Ciompa, Jiří Černý, Lukáš Folwarczný, Prokop
Plawny, Martin Vérteši a Eliška Vrbová (Gymnázium Komenského), Denisa
Mišinová a Monika Smržová (ZŠ Moravská), Michaela Kuzmiaková (ZŠ
Jarošova), Helena Pekárová, Kateřina Jančíková a Kateřina Hoňková (ZŠ
Žákovská), Jiří Švihl, Miroslav Čada a Kateřina Tökölyová (ZŠ Gorkého), Šárka
Danačíková a Zuzana Čapandová (ZŠ Kudeříkové).

Vyznamenaní
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28. 3. – Premiéra muzikálu Srdce
Sobotní premiéra rockového muzikálu Srdce před vyprodaným hledištěm velkého
sálu Kulturního domu Petra Bezruče slavila obrovský úspěch. Účinkující se
ukázali v tom nejlepším světle. Závěrečný potlesk byl spontánním projevem
uznání za překrásný večer.
S muzikálem je spojeno kolem osmdesáti osob, herci, zpěváci, tanečnice,
komparsisté, pěvecký sbor, technici, scénograf a také kostymérka. Jeho autorem
je stejně jako u prvního projektu Proroctví, Stanislav Ferko. Většina
vystupujících jsou amatéři, kteří vše nastudovali ve svém volném čase. Pěvecké
výkony byly často na profesionální úrovni. V publiku vládla neopakovatelná
atmosféra plná nadšení a obdivu. „Ti, kteří se podíleli na přípravě muzikálu
odvedli obrovský kus práce. Proti Proroctví je ten dnešní o třídu výš. Je to moc
hezké. Realizátoři jsou skuteční nadšenci,“ řekl na premiéře známý moderátor
a člen týmu Radia Orion Jirka Jekl. Spokojen byl také primátor města Havířova
František Chobot se svou chotí, který nešetřil slovy chvály a uznání. Na realizaci
muzikálu se finančně podílí město Havířov.
Režie: Jan Kroul, hudba a libreto: Stanislav Ferko, choreografie a LDC: Daniela
Dostálová, vizualizace: Martin Ferko, zvuk: Dan Troszok, umělecká vedoucí:
Daniela Navrátilová. V hlavních rolích se představili: Pavel Hanus, Mikhail
Pashayev, Marcela Vichrová, Šárka Pelikánová, Lenka Jelonková, Táňa
Walczysková a Roman Kuljovský.

Premiéra muzikálu Srdce ve velkém sále KD Petra Bezruče
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28. 3. – Divadelní festival Miniteatro 2009
Představením Vodnická škola byl v sobotu 28. března v loutkovém sále
Kulturního domu Petra Bezruče slavnostně zahájen 18. ročník festivalu malých
zájezdových divadel Miniteatro Jiřího Tibitanzla. Účinkovali členové jihočeské
vodnické kapely Rybníkáři.
Festival uvedl předseda Občanského sdružení Miniteatro David Velčovský, dále
krátce promluvily Zuzka Vašková a Petra Kozáková. Stejně jako v předchozích
letech i letos před kulturním domem zazpívali Rybníkáři a své umění předvedly
mažoretky Kala z havířovského Městského kulturního střediska.
Další program: 30.3. Honzování aneb Tři pohádky k pousmání (Divadýlko
Matýsek, Nový Bor), 31.3. Návštěva v pekle aneb Kam čert nemůže (Divadýlko
Kuba, Plzeň), 1.4. Putování za ztracenou kapkou aneb Cesta tam a zase zpátky
(Hudební divadlo Kapsa, Andělská Hora), 2.4. O drakovi (Divadýlko z pytlíčku,
Pardubice), 3.4. Pinocchio (Loutkové divadlo Já to jsem, Hluboká nad Vltavou).
Začátek vždy v 16 hodin. Víkendové představení 4. a 5.4. Šamanka Manka
(Divadlo matky Vackové, Praha).

Vodnická kapela

Diváků bylo hodně

28. 3. – Mistrovství ČR seniorů v karate
TJ Baník Havířov 28. března byl pořadatelem Mistrovství České republiky
seniorů v karate. Přeboru v prostorách Městské sportovní haly se zúčastnilo
celkem 110 registrovaných jednotlivců. Domácí závodníci vybojovali deset
medailí, baníkovci osm, z toho tři zlaté a SK BUDO Havířov jednu stříbrnou
a jednu bronzovou. Havířovští závodili jen v disciplíně kumite, v kata zastoupení
neměli. Umístění domácích závodníků:
muži – 67 kg: 1. Adam Horváth Baník Havířov
muži – 75 kg: 2. Adam Sládeček, 3. Jiří Junek oba Baník Havířov
muži – 84 kg: 1. Adam Hrnčíř Baník Havířov
muži BRH: 3. Miroslav Trnka, 7. Adam Hrnčíř oba Baník Havířov
ženy – 61 kg: 1. Karolína Bobková Baník Havířov, 2. Alexandra Záhumenská
SK Budo Havířov
ženy – 68 kg: 3. Klára Kostelníčková SK Budo Havířov
ženy BRH: 3. Karolína Bobková Baník Havířov
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31. 3. – Havířov získal další dotace
Město Havířov opět uspělo při získávání dotací z evropských fondů. Tentokrát je
to částka 190 milionů Kč.
Finanční prostředky budou směřovat zejména do revitalizace veřejného
prostranství a regenerace bytových domů v sídlištní zástavbě Šumbark-Za
Teslou. „Havířov již tradičně patří mezi úspěšná města v čerpání dotací
a vyplatilo se zřízení samostatného oddělení vnějších vztahů a strategického
rozvoje, které má na starosti získávání dotací“, řekl náměstek pro hospodářský
rozvoj Ing. Zdeněk Osmanczyk. Dále dodal, že město připravilo projekty a žádosti
o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, a to například na odkanalizování
částí města Havířova, zateplení, výměny oken a opravy střech škol, školek
a ostatních budov v majetku města a mnoho jiných akcí, které povedou ke
zlepšení bydlení.
31. 3. – Vernisáž v KD Leoše Janáčka
V Kulturním domě Leoše Janáčka probíhá výstava výtvarných prací členů
Sdružení umělců Moravy a Slezska, Lira. Současně na návštěvníky čeká
zajímavá kolekce fotografií a několik výtvarných děl čínských autorů s názvem
Země neznámá.
Největší prezentaci přes sto šedesát většinou maleb mají havířovští malíři Maří
Magdalena Čechová, Josef Čmiel, Emílie Nezhodová a František Procházka
ze skupiny KVAŠ.
Tvorbu čínských umělců uvedl na vernisáži kulturní rada Velvyslanectví Čínské
lidové republiky v České republice Yu Guodi spolu s druhou tajemnicí ambasády
Zhang Yulan. Na podmanivých fotografiích lze spatřit kupříkladu město Šanghaj,
půvab života u řeky Jang-ć nebo tajemné vrcholky v rezervaci a národním parku
Zhangjtasie.

Kulturní program

Publikum
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Členové tvůrčí skupiny KVAŠ

Zástupci velvyslanectví ČLR (vpravo)

DUBEN
1. 4. – Vodníci zpívali dětem v nemocnici
Jihočeská kapela Rybníkáři zavítala ve středu 1. dubna do dětského oddělení
havířovské Nemocnice s poliklinikou. Zazpívali hospitalizovaným dětem pestrou
směs oblíbených lidových písniček.
V průběhu hodinového programu zazněly melodie jako Pec nám spadla, Holka
modrooká, Prší, prší, Beskyde, Beskyde, Jede, jede, poštovský panáček, Já do
lesa nepojedu, Travička zelená a celá řada dalších neméně líbivých skladeb. Do
zpívání se postupně zapojily také děti, maminky a sestřičky. Muzikanti svou
bezprostředností dovedli každého potěšit. Zaujali také svými originálními
kostýmy. Na závěr neformálního pěveckého představení zazněla ta pravá
vodnická od zpěváka Rony Martona, Hastrmane, tatrmane melou. „Stává se již
tradicí, že nás jihočeská kapela v průběhu divadelního festivalu Miniteatr
navštíví. Pro naše pacienty je to příjemná změna a dobré pobavení. Vodníci opět
ukázali, že to s dětmi umí. Je to milé a nás to moc těší,“ uvedla primářka
dětského oddělení MUDr. Helena Strmeňová.

Vodníci v nemocnici

Dětské oddělení

4. 4. – Miss Reneta
Galavečer sedmnáctého ročníku soutěže krásy studentek středních škol zcela
opanovala Slovenka Linda Mošaťová, studentka Všeobecného gymnázia
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v Topoľčanech. Sedmnáctiletá dívka vyhrála nejen titul Miss Reneta 2009, ale
brala také vítězství v Miss Foto a Miss publika.
První vicemiss se stala sedmnáctiletá studentka Obchodní akademie Prostějov
Aneta Zelená a titul druhé vicemiss přiřkla třiadvacetičlenná porota
devatenáctileté Tereze Kovalančíkové z Moravskoslezské obchodní akademie
v Petřvaldě.
Jediné prvenství, které neputovalo za naše východní hranice, uzmula
šestnáctiletá studentka Gymnázia Třinec Hana Šigutová. Ta se radovala ze zisku
šerpy Miss Internet. Diváci se při programu zaměřeném na vyznání lásky určitě
nenudili. Pořadatelé zkusili akci udělat dynamičtější, což se jim podařilo. „Řekli
jsme si, že je soutěž delší dobu jednotvárná. Na základě zkušeností a ohlasů
diváků jsme tentokrát upustili od volných disciplín, které jme nahradili
společným vystoupením v malém muzikálu Karlštejn naruby. Byl to správný
krok a všichni, včetně soutěžících děvčat, ho hodnotili kladně,“ řekl za pořádající
Střední školu v Havířově-Prostřední Suché její bývalý ředitel a stále aktivní
organizátor PaedDr. Libor Lenčo.

Aneta Zelená

Linda Mošaťová

Tereza Kovalančíková

4. 4. – Děti v knihovně zažily pohádkovou noc
Noc s Andersenem z pátku 3. na sobotu 4. dubna přilákala do knižních prostor
havířovské Městské knihovny čtyřicet pět dětí. Stejně jako v předchozích letech
i tentokrát byla plná veselí, her, soutěží a tradičně dominovalo čtení.
Dobrodružnou noc připravily knihovnice ve třech pobočkách. Do knihovny v ulici
Jana Wericha přišlo celkem dvacet malých školáků. V rámci bohatého programu
jako první vystoupily žákyně ze Základní školy Žákovská posílené školačkou
z Horní Suché s oblíbenou hrou o Karkulce. Podání bylo zcela netradiční
a originální. Děvčata měla úspěch a publikum se velmi dobře bavilo. Po
představení si děti se zájmem vyslechly příběhy z knihy Povídání vlčí mámy. Četl
je sám autor, pedagog a spisovatel Karel Pavlica. Jako první usnul hodinu po
půlnoci osmiletý Richard Šereda a stejně stará Dorotka Tomášková. Největší
výdrž měla devítiletá Nikol Košťálová. Do říše snů se odebrala v sobotu před
svítáním ve dvě hodiny patnáct minut.
Obdobný scénář byl i v dalších dvou knihovnách. V pobočce v ulici Generála
Svobody za účasti deseti dětí se konala zábavná imitace sportovní olympiády
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v šermu, košíkové, jachtingu, střelbě, štafetovém a překážkovém běhu a tenisu.
Velkému zájmu se těšila také soutěž o nejlepší maminčinu buchtičku.
K největším trhákům v knihovně Jaroslava Seiferta patřilo pletení vánočky na
čas pod přísným dozorem nesmlouvavého Ferdy. I tu se střídaly soutěže, kvizy
a samozřejmě nechybělo ani noční čtení. Po půlnoci se nocležníci postupně uložili
k spánku.
Ráno se vstávalo již od sedmi hodin. Účastníci dobrodružné noci dostali drobné
dárky a nejlepší v soutěžích ještě něco navíc

Dětská knihovna v ulici J. Wericha

Spáči

Knihovna v ulici Jaroslava Seiferta

Děti malovaly

4. 4. – Velikonoční jarmark ve Společenském domě potěšil a pobavil
Na úspěšnou loňskou premiéru navázal sobotní havířovský velikonoční jarmark.
Připomněl tradiční staročeské zvyky, nabídl širokou paletu dárečků
symbolizujících Velikonoce a pestrý doprovodní program.
Do Společenského domu po celý den přicházeli návštěvníci od těch nejmenších až
po seniory. Velkému zájmu se těšily zejména výtvarné práce žáků mateřských
a základních škol, tvůrčí dílna pro děti a také rukodělná výroba. Stále rušno bylo
u dvojice zajíčků. Na své si přišli i prodejci.
V doprovodném programu se představil pěvecký sbor Rozmarýnek ze Základní
školy Žákovská, herci ostravského Divadla bez střechy, folklorní soubor Lipka
z Jablunkova, cimbálová muzika Friš, kejklíři - Griff, folklorní soubor
Błędowianie a na závěr havířovské Babky. Krátkými vstupy obohatila víkendový
den lidová vypravěčka a folkloristka Marta Gelnarová.
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Těžkou úlohu měla letos porota, která hodnotila soutěž základních a mateřských
škol O nejhezčí snůšku. „To, co děti vytvořily je obdivuhodné. Rozdíly mezi
jednotlivými exponáty jsou nepatrné. Všechny jsou krásné,“ konstatovala vedoucí
odboru školství a kultury havířovského magistrátu Mgr. Blanka Gelnarová.
Nakonec se porotci rozhodli neuvádět pořadí, ale vybrat v obou kategoriích čtyři
nejhezčí snůšky. Oceněny byly základní školy Moravská, Frýdecká, Zelená
a Františka Hrubína, dále mateřské školy Puškinova, Kosmonautů, Švabinského
a Radniční.

Velikonoční jarmark byl pestrý
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4. 4. – Krajský přebor mládeže v rapid šachu
Šachový oddíl Baníku Havířov ve spolupráci se Střediskem volného času Asterix
a KM VVMKŠS uspořádal 4. turnaj krajského přeboru mládeže v rapid šachu.
Hrálo se švýcarským systémem na sedm kol. Tempo hry bylo stanoveno dvakrát
dvacet minut na partii. Nejúspěšnější byli hráči BŠŠ Frýdek-Místek. Z domácích
šachistů se nejlépe umístil Tomáš Pavlíček pátým místem v kategorii do 14 let.
Turnaj měl hladký průběh a dobrou úroveň. Hlavním rozhodčím byl Jiří Špiřík
z Baníku Havířov. První tři nejlepší obdrželi medaile, diplomy, věcné ceny
a vítězové navíc pohár.
Chlapci a dívky do 10 let:
1. Patrik Štěpán (BŠŠ Frýdek-Místek) 6,5 bodů, 2. Marek Janoš (MSA Dolní
Benešov) 6,0 b., 3. Natálka Kaňáková (BŠŠ Frýdek-Místek) 5,5 b., … 16. Anežka
Drastichová (Slavia Havířov) 3,0 b., … 23. Sandra Valenčíková a Roman Richtr
(oba Slovan Havířov) 3,0 b.
Do 12 let:
1. Jakub Szotkowski (TŽ Třinec) 6,5 bodů, 2. Klára Zemková (BŠŠ FrýdekMístek) 6,0 b., 3. Pavel Chowaniok (TŽ Třinec) 5,0 b.
Do 14 let:
1. Tomáš Pavelek (BŠŠ Frýdek-Místek) 7,0 bodů, 2. Martin Fargač (TŽ Třinec)
5,5 b., 3. Michal Valenčík (MSA Dolní Benešov) 4,5 b., … 5. Tomáš Pavlíček
(Slovan Havířov) 4,5 b., 7. Patrik Melzer (Slovan Havířov) 4.0 b., 9. Marek Týn
(Slovan Havířov) 3,5 b.

Krajský přebor

8. 4. – 49. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Dotace Základní organizaci Českého svazu včelařů v Havířově ve výši 35
tisíc korun a základní organizaci Českého svazu včelařů v Horní Suché ve
výši 16 tisíc Kč na obnovu a léčení včelstev.
• Dotace Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ve výši
20 tisíc Kč na provoz Stanice pro záchranu živočichů a střediska ekologické
výchovy v Bartošovicích na Moravě
• Studie proveditelnosti projektu Areál volného času Havířov
• Zrušena Komise pro strategický rozvoj města
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
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8. 4. – Půl miliardy na dotované projekty
K financování velkých investic v příštích letech použije město úvěrový rámec.
Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěrového rámce
ve výši 500 milionů korun na spolufinancování dotovaných projektů. Smyslem je,
aby město bylo připraveno na čerpání dotací od státu, kraje a Evropské unie.
Ještě v letošním roce by se mohly čerpat peníze z úvěrového rámce například na
rekonstrukci kina Centrum, vybudování sportovní haly Žákovská anebo na
rekonstrukci náměstí Severka.
K 31. prosinci 2014 se bude úvěrové zatížení města pohybovat v rozmezí 100 až
200 milionů korun. V žádném případě proto nedojde k výraznému navýšení
ukazatele dluhové služby (v současné době 5%) a tím k ohrožení finanční situace
města v příštích letech.
8. 4. – Ženský pěvecký sbor Canticorum oslavil výročí
Pod taktovkou uměleckého vedoucího a dirigenta Vítězslava Soukupa již rok
působí na moravskoslezské hudební scéně havířovský ženský pěvecký sbor
Canticorum.
Byl založen v roce 2008 v rámci Městského kulturního střediska. Původní záměr
počítal se vznikem smíšeného pěveckého tělesa, které by navázalo na úspěšnou
tradici chrámového sboru Chorus Annensis. „Přes veškeré úsilí se nepodařilo dát
dohromady mužské hlasy. Je to škoda. Zpívajících mužů je však velký
nedostatek. Přitom poptávka je vysoká. Máme ale výborné zpěvačky a tak jsme to
rozjeli naplno. Zkoušíme jednou týdně a absolvovali jsme už celou řadu menších
či větších vystoupení,“ konstatoval zakladatel sboru Vítězslav Soukup. Repertoár
mají poměrně volný, zpívají písně a skladby různých stylů a žánrů. Zastoupené
jsou lidové, duchovní, světské, klasické, moderní nebo i spirituál. Na koncertech
jsou často slyšet skladby jako Gloria (V. Novák), Ave Maria (J. Brahms), Laudate
pueri (F. M. Bartholdy), Halleluja (J. Watson), Slavíkovský polečko (A. Dvořák),
Laudate Dominum (W. A. Mozart) a mnohé jiné.
Své narozeniny Canticorum oslavil na několika březnových kulturních akcích
zpěvem. Například na vernisáži výstavy Jaromíra Fajkuse, nestora havířovských
výtvarníků, obohatil slavnostní večer u příležitosti oslav Dne učitelů a své
příznivce potěšil vynikajícím Jarním koncertem v Kulturním domě Radost.
„Rozhodně nechceme usnout na vavřínech. K našim cílům patří účast na
domácích i zahraničních festivalech a soutěžích a dobře na nich reprezentovat
Havířov. Chceme se také zapojit do kulturních pořadů v rámci partnerských
měst,“ přiblížil některé záměry sbormistr Soukup.
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Canticorum

8. 4. – Základní škola Moravská: noc ve škole

9. 4. – Čtení Bible
Do celonárodního veřejného čtení Bible21 neboli Bible 21. století se zapojil také
Havířov. Spojuje v sobě možnost moderním způsobem zprostředkovat tradiční
poselství Velikonoc a zároveň představit nový překlad Bible široké veřejnosti.
Non-stop čtení připravili místní nadšenci živého Boha Ježíše Krista mezi jiným
také z Apoštolské církve. Akce začala 9. dubna ve čtvrtek v 16 hodin na náměstí
Republiky a skončila v neděli kolem poledne. Mezi prvními, kteří se ujali slova
byla Silvie Mrózková z Mateřského centra Majáček..
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Silvie Mrózková

11. 4. – Lesopark poblíž Kubelíkové ulice je opět čistější
Asi pětadvacet dobrovolníků v sobotu 11. dubna provedlo tradiční jarní úklid
v lesoparku prostírajícím se pod ulicí Kubelíkovou až po Emila Holuba. Zvlněný
lesnatý terén s menšími či většími porosty se stal mnohem čistějším.
Celkem se nasbíralo přes dvacet pytlů odpadu různého druhu. Byly to hlavně
plastové lahve, umělohmotné sáčky, obaly od krabicových vín, krabičky od
cigaret, sklo a jiné drobné odpady. Obdobně jako v minulém roce se i tentokrát
objevily určité rarity jako kompletní dopravní značka včetně podstavce, pekáč,
sáně, demižon nebo rozbitá žehlička. K největším znečišťovatelům patří skupinky
neukázněné mládeže a lidé popíjející zejména levná vína, kteří tu pobývají
v odpoledních a hlavně ve večerních hodinách a zanechávají po sobě velký
nepořádek. „Snažíme se to, co jiní nadělali aspoň trochu napravit. Lesopark
čistíme každým rokem. Jsme dobrovolníci bydlící v této lokalitě. Letos nechyběli
při úklidu ani mladí lidé, kterým není lhostejné jak naše okolí vypadá. Přišel
mezi nás i pan Smola z odboru životního prostředí havířovského magistrátu.
Pytle nám dodala radnice,“ uvedl Tomáš Klimecký, jeden z neformálních
organizátorů vydařené akce.

Úklid lesoparku

13. 4. – Slavnostní bohoslužba s komorním koncertem
V kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání v HavířověProstřední Suché si na Velikonoční pondělí 13. dubna věřící připomněli z mrtvých
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vstání Ježíše Krista zamyšlením Na cestě do Emaus. Slavnostní chvíle obohatili
učitelé a žáci Základní umělecké školy Leoše Janáčka komorní hudbou.
Pod chrámovou klenbou zazněly skladby od Ference Farkase Staré maďarské
tance v podání klarinetového kvarteta, sólistka Magda Bártková zazpívala Ave
Maria a árie od Wolfganga Amadea Mozarta, dále na varhany hrála Alice Racká
a nechyběly ani zobcové flétny. Odměnou účinkujícím po každém vystoupení byl
potlesk publika.
Zvěstováním Božího slova posloužil církevní rada Libor Šikula. Slavnostní
bohoslužba skončila modlitbou Otčenáš, jenž jsi na nebesích.

Slavnostní bohoslužba

Komorní koncert

15. 4. – Město přispěje na rekreace seniorů
Město za účelem zlepšení podmínek života seniorů a zdravotně handicapovaných
občanů připravuje rekreaci. pro dvacet lidí od 22. do 28. června v Hotelu Visalaje.
Je určena pro poživatele starobního nebo plně invalidního důchodu a zároveň
držitele mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené osoby II stupně (ZTP).
Její účastníci budou mít zajištěnou plnou penzi a počítá se také s výlety do okolí
a dalším vhodným programem. Podmínkou je věk nad 60 let a trvalé bydliště
v Havířově. Za pobyt zaplatí senioři maximálně 1 500 Kč, zbytek ve stejné částce
doplatí město.
16. 4. – Výstava: prezentace loveckých zbraní a forem lovu
V Památníku životické tragedie v Havířově-Životicích byla ve čtvrtek 16. dubna
slavnostně zahájena výstava nazvaná Lovecké zbraně. Expozice přiblíží
návštěvníkovi vývoj loveckých zbraní od nejstarších až po současné.
Výstava mapuje na základě vývoje především loveckých palných zbraní od ručnic
s kolečkovým zámkem přes křesadlové a perkusní pušky, po zadovky
s celokovovým nábojem, rovněž rozvoj lovu a loveckých technik tak, jak se
vyvíjely v průběhu staletí. Pozornost je věnována i těšínskému puškařskému
řemeslu, které vytvořilo specifický typ lehké lovecké ručnice nazvané podle místa
svého původu těšínkou. Byly určeny hlavně k lovu ptáků. K dotvoření atmosféry
poslouží replika loveckého salónku, který byl nepostradatelnou součástí interiérů
šlechtických sídel. K zajímavostem patří i stručná historie pytláctví, které se ke
konci 17. století a později v polovině 19. století mohutně rozrostlo. Postihy za
ilegální lov byly velmi tvrdé. Často se ukládal trest smrti, v lepším případě byli
pytláci vysláni na dvanáct let nucených prací nebo stavbu pevností v Uhrách.
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Pestrá prezentace je doplněna o ukázky různých forem lovu a nejrůznější lovecké
předměty, jako kuše z roku 1857, železa na drobnou zvěř používaná pytláky,
náboje, lovecké oblečení a další pozoruhodnosti. V popředí jsou originály a repliky
starších i novějších zbraní. Vše je doprovázeno bohatou fotodokumentací,
písemnostmi a přehlednými historickými údaji.

Vernisáž výstavy loveckých zbraní

16. 4. – Beseda s profesorem Janem Kellerem
V Kulturním domě Radost se 16. dubna pod taktovkou KSČM konala beseda se
známým sociologem a publicistou, profesorem Zdravotně sociální fakulty
Ostravské univerzity na téma Sociální reformy a jejich dopad či přínos pro
občany.
24. 4. – Rozkvetlá příroda
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25. 4. – Městská sportovní hala patřila moderním gymnastkám
Na start tradičního mezinárodního pohárového turnaje moderních gymnastek
Slezská stuha, nastoupilo v sobotu 25. dubna osmdesát pět závodnic z České
republiky, Chorvatska, Polska, Slovenska, Srbska, Turecka a Ukrajiny.
Soutěžilo se v devíti kategoriích. Z pořadatelské SKMG Havířov si nejlépe vedly
juniorky, které v silné konkurenci vybojovaly zásluhou Blanky Žákové a Barbory
Kundelové zlato a stříbro. Ze zahraničí dominovaly Ukrajinky ziskem tří
pohárových vítězství. Poprvé byla vyhlášená soutěž o titul Miss Slezská stuha.
Stala se jí čtrnáctiletá Markéta Klusová z SKMG Havířov. Je jen škoda, že
diváků přišlo málo. Slavnostního zahájení se zúčastnil primátor města Havířova
František Chobot a poslankyně Českého parlamentu PaedDr. Milada Halíková.
Výsledky (pořadí na prvních třech místech):
Mini C (ročník 2002) – 1. Natálie Horská (SKMG Havířov) 13,950 bodů, 2.
Barbora Smékalová (TJ Slavoj Bruntál) 13,100 b., 3. Lucie Kyšková (SKMG
Havířov) 12,500 b.
Mini B (ročník 2001) – 1. Patricie Ulrychová (SKMG Havířov) 14,900 b., 2. Anna
Nepožitková (TJ Slavoj Bruntál) 14,750 b., 3. Natalia Petrovič (Srbsko) 14,250 b.
Mini A (ročník 2000) – 1. Leylya Kharedinova (Ukrajina) 17,150 b., 2. Anna
Kundelová (SKMG Havířov) 15,750 b., 3. Barbora Růžičková (TJ Slavoj Bruntál)
15,000 b.
Naděje mladší – 1. Anastasia Sotnikova (Ukrajina) 33,200 b., 2. Laura Božič
(Chorvatsko) 33,075 b., 3. Karolína Kyšková (SKMG Havířov) 32,525 b.
Naděje starší – 1. Ekín Kutlu (Turecko) 37,350 b., 2. Barbora Purmová (SKMG
Havířov) 34,175 b., 3. Lucia Juravič (Chorvatsko) 34,050 b.
Juniorky – 1. Blanka Žáková (SKMG Havířov) 55,400 b., 2. Barbora Kundelová
(SKMG Havířov), 3. Tamara Gavrilovič (Srbsko) 51,200 b.
Seniorky – 1. Tetyana Gonchareva (Ukrajina) 54,700 b., 2. Kristýna Janečková
(SKMG Havířov) 54,400 b., 3. Vojislava Čekerevac (Srbsko) 53,775 b.
Kadetky mladší – 1. Veronika Kašpaříková (TJ Slavoj Bruntál) 31,575 b.,
2. Martina Vybíralová (SKMG Bavor Třebíč) 29,375 b., 3. Pavla Šebestová
(SKMG Havířov) 29,050 b.
Kadetky starší – 1. Markéta Klusová (SKMG Havířov) 31,575 b., 2. Carla
Jugovac (Chorvatsko) 30,775 b., 3. Tereza Havierniková (Spartak Přerov)
29,400 b.
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Barbora Kundelová, Blanka Žáková, Tamara Gavrilovič

25. 4. – Na aerodromu modeláři zahájili sezonu
Úspěchem mimo havířovských závodníků skončilo v sobotu 25. dubna jarní kolo
tradičního mezinárodního leteckého klání Havířovský akrobat. Obsadili všechna
tři medailová místa.
Soutěžilo se v disciplíně F2B upoutaných akrobatických modelů. Stejně jako
v minulém roce, tak i letos závodní pole ovládli hosté. Po výborných výkonech si
odnesli do svých oddílů zlato, stříbro i bronz. Havířov měl v soutěži jediného
zástupce, nadějného Zbyňka Kravčíka, který ještě v roce 2007 soutěžil v kategorii
juniorů. Proti minulému roku si o dvě místa polepšil a skončil na čtvrtém místě.
Pro nejmladšího účastníka závodu je to nesporný úspěch.
Organizátoři s letošní premiérou byli spokojeni. „Přestože sezona teprve začíná,
měla soutěž velmi dobrou úroveň. Rovněž počasí nám přálo, což je zcela
rozhodující. Je jen škoda, že mladých modelářských nadšenců moc nepřibývá,“
konstatoval ředitel závodu Rostislav Kravčík. Podzimní závěrečné kolo
Havířovského akrobatu je předběžně plánováno na 28. září.
Pořadí: 1. Jiří Vejmola (Olomouc), 2. Alexander Schrek (Slovensko), 3. Ján
Škrabálek (Slovensko), 4. Zbyněk Kravčík (LMK Meteor Havířov), 5. Radomil
Dobrovolný (Brno), 6. Pavel Beneš (Zlín), 7. Marek Peťovský (Zlín).
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Aerodrom pod letním kinem

Soutěžící

27. 4. – 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zastupitelstvo na svém pondělním mimořádném zasedání 27. dubna v KD
Radost schválilo:
pro účely kontroly investiční akce Domov seniorů vytvoření pracovní skupiny
sestavené ze zástupců všech politických stran Zastupitelstva města Havířova.
Pracovní skupina bude doplněna autorizovanou osobou z oboru stavebnictví,
navrženou zástupci za ODS a KDU-ČSL.
29. 4. – Stěny knihovny zdobí obrazy havířovských výtvarníků
V oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov byla ve středu za velkého
diváckého zájmu slavnostně zahájena výstava obrazů výtvarné skupiny KVAŠ.
Výběr ze své tvorby představují Maří Magdalena Čechová, Josef Čmiel, Danuše
Drábková, Radim Kolek, Emilie Nezhodová, František Procházka a Irena
Slonková. Celkem je k vidění přes sedmdesát maleb, kreseb a také grafik.
K nejčastějším námětům patří krajina, příroda, květiny a architektura. Nechybí
ani několik portrétů. „Členové skupiny KVAŠ poměrně často vystavují
a pravidelně se scházejí v Dolních Datyních, kde společně tvoří. Na jejich pracích
je to znát. Za poslední období zaznamenali výrazný růst,“ uvedl výtvarník
a pedagog Otta Dedek.
O pravou vernisážovou atmosféru se postarali hezkým koncertem žáci ze třídy
Taťány Křešové z hudebního oddělení Městského kulturního střediska. Výstava
potrvá do 22. května.

Koncert na vernisáži

Vernisáž
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29. 4. – Den země plný her, soutěží a úklidu
Na Základní škole Kpt. Jasioka za krásného slunečného počasí oslavili ve středu
29. dubna Den země přitažlivým a také užitečným programem. Pro žáky prvních
až pátých tříd bylo připraveno několik soutěží a her. Zápolili například
v lukostřelbě, skládali různé obrazce z pestrobarevných uzávěrů PET lahví,
soutěžili s klasickými hliněnými kuličkami nebo si vyzkoušeli prolézání v co
nejkratším čase na malé improvizované lanové dráze. Nejúspěšnější soutěžící
dostali malé ceny.
Žáci druhého stupně se zapojili do čištění lesoparku u Merkuru, prostorů v okolí
školy a v Mateřské škole U Topolů. Nezapomnělo se ani na znečištěné břehy řeky
Sušanky a ekoplochu školy, kde stojí starý dub, který úspěšně obstál v celostátní
soutěži Strom roku.

Den dětí v zahradě ZŠ Kpt. Jasioka

29. 4. – 50. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Monitoring hospodaření obcí
• Zvýšení dotace Slavii Havířov pro oddíl volejbalu (zvýšení o 2 500 tisíc Kč
na celkovou částku 3 milionů korun)
• Školní ekologický projekt Z lavic do přírody
• Monitorování stavu životního prostředí v Meandrech Lučiny. Projekt ZŠ
a MŠ Na Nábřeží
• Dotace na zakoupení laboratorního stolu pro ZŠ Žákovská
• Dotace na pořízení softwaru pro ZŠ Marušky Kudeříkové
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
30. 4. – Měsíčník Zámeček získal ocenění
V soutěži firemních publikací Zlatý středník za rok 2008 pořádaný občanským
sdružením PR Klub, získal havířovský časopis Zámeček ocenění TOP RATED,
Certifikát vysoké profesionální úrovně.
Vydavatelem časopisu Zámeček je dětské sdružení Duha pro děti ze všech
dětských domovů a dalších zařízení ústavní výchovy v České republice se sídlem
v Havířově. Vychází jednou měsíčně. Na jeho stránkách lze najít vedle
nejrůznějších zpráv také spoustu soutěží a jiných zajímavostí. Zámeček se do
soutěže zapojil vůbec poprvé, a i když se hned neumístil v kategorii Nejlepší
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časopis státní, veřejné a neziskové sféry na prvních třech příčkách, zvláštní
ocenění TOP RATED je velkým úspěchem. „Jsme za tu cenu moc rádi. Je to pro
nás další výzva, abychom Zámeček stále posouvali dál, a abychom neztráceli
nápady a především inspiraci od čtenářů. Hlavní dík patří našemu grafikovi
Daliborovi, který už téměř tři roky pracuje na grafice časopisu, ale i ostatním
kolegům,” uvedl šéfredaktor Zámečku Vladislav Sobol.
KVĚTEN
1. 5. – Májové slavnosti
Tradiční prvomájové oslavy se v Havířově konaly na náměstí Republiky od 13 do
20 hodin.
V rámci bohatého kulturního programu vystoupily folklorní soubor VONIČKA,
Jožka Černý s cimbálovou muzikou, Gwalarn - bretonské keltské písně,
Schovanky - country kapela, Petr Rezek s kapelou a Kamil Střihavka s kapelou.
Připraveno bylo i bohaté občerstvení

Prvomájové oslavy na náměstí Republiky

1. 5. – KSČM slavila 1. máj samostatně
V Domě PZKO v Havířově-Bludovicích oslavili 1. máj členové a příznivci
Komunistické strany Čech a Moravy. O kulturní program se postaraly havířovské
Babky. Pro děti byly připraveny soutěže. Nechybělo ani bohaté občerstvení.
V sále kulturního domu se tančilo až do večerních hodin.

Taneční zábava
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1. 5. – Den řemesel byl opět bohatý a pestrý
Po zimní přestávce se již tradičně na 1. máje otevřely brány Kotulovy dřevěnky.
Bohatý program plný starých, často už téměř zapomenutých řemesel a hezké
jarní počasí přilákalo stovky lidí do nejstarší roubené stavby v Havířově.
V průběhu celodenního programu se představili řemeslníci ze Slovenska, Polska,
Košařisek, Fulneku, Třince i Havířova. Předváděli zpracování vlny, lnu, kostí,
rohů a kůže, předení na kolovrátku, ruční výrobu provazů a jiné zajímavosti.
Návštěvníci mohli obdivovat práci vitrážistky, dráteníka, košíkářky, metláře,
řezbáře a perníkářky. Ani letos nechyběla výroba sýru salašnickým způsobem.
Velkému zájmu dětí se těšila živá domácí zvířata, osel Matúš, kačeny, králíci
a malé kůzlátko. V obležení byl starý větrný mlýnek zvaný viatrak. Zájemci
mohli sledovat mlecí zařízení za provozu. Příjemnou atmosféru navodili lidoví
muzikanti z Jablunkova. Ukázky z lidové rukodělné výroby měly mezi
návštěvníky velmi kladnou odezvu „Jsme tady podruhé. Stejně jako v minulém
roce i tentokrát Den řemesel dovedl zaujmout děti i dospělé. Mému většímu
chlapci se nejvíce líbila zvířátka a větrný mlýn. Malému je to zatím jedno.
Obdobných akcí v průběhu roku by mohlo být více. Je to nejenom hezké, ale
i poučné,“ poznamenala Alena Chovancová, která se přišla podívat s malým
Tobiášem a Timotejem. Podobných názorů bylo slyšet z různých stran.

Perníkářka při práci

Velký zájem byl o zvířátka

1. 5. – Havířov má vlastní televizi
Po patnácti letech má opět Havířov od 1. května vlastní televizi. Pro město bude
tuto službu na základě smlouvy do konce roku poskytovat společnost Polar.
O provozovateli na další období rozhodne výběrové řízení koncem roku.
Havířovská televize bude vytvářet 20 minut zpravodajství týdně. Na reportáže
TV Polar Havířov se budou moci lidé podívat na internetu, v kabelové televizi a
také přes satelit.
5. 5. – Předvolební mítink ODS
Na náměstí Republiky se v úterý 5. května odpoledne konal předvolební mítink
Občanské demokratické strany do Evropského parlamentu. Zúčastnil se ho
kandidát do vrcholového orgánu Evropské unie Evžen Tošenovský, člen ODS.
V kulturním programu vystoupil hudební soubor Šuba Duba band z FrýdkuMístku.
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Kandidát do Evropského parlamentu Evžen Tošenovský (vpravo)

5. 5. – Literární posezení s důchodci
V předvečer májových slavností v Domově pro důchodce v Lidické ulici proběhlo
malé odpolední literární posezení s básnířkou a prozaistkou Ivou Savkovou, jinak
zdravotní sestrou a zubním lékařem, literátem, milovníkem přírody a malířem
Bohumilem Kubíčkem. O hudební doprovod se postaral Petr Kubíček. Hlavní
aktéři přednesli básně a povídky plné lásky, humoru a vtipů, veselé i vážné
historky a také drobná dílka z běžného života. Nechyběly ani zajímavé příběhy
z prostředí nemocnic a psychiatrické léčebny. Velký úspěch slavila Balada
o hovně, ve vlastním podání Bohumila Kubíčka. Odměnou pro účinkující byl
častý potlesk vděčného publika. Více než hodinový pořad se stal pro seniory
příjemným předvíkendovým prvomájovým zpestřením.

Iva Savková, Bohumil Kubíček a Petr Kubíček

7. 5. – Poklonili se památce padlých
Zástupci města, členové Svazu bojovníků za svobodu, Československé obce
legionářské a dalších organizací ve čtvrtek 7. května položili květiny a poklonili
se památce padlých u příležitosti oslav Dne osvobození ČR.
Pietní akt byl zahájen u památníku padlým vojákům za první a druhé světové
války na nádvoří kostela sv. Anny. Poté se delegace vydala k Památníku
vlastenců u nádraží ČD, Pomníku obětem druhé světové války na hřbitově
v Havířově-Šumbarku, Památníku obětem první světové války, dále Památníku
s válečným hrobem a Památníku obětem obou světových válek na hřbitově
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v Havířově-Prostřední Suché. Poslední zastávka delegace byla tradičně
u Památníku Životické tragédie.
9. 5. – Soutěž Sportem proti drogám oplývala elánem mladých
Skupinová choreografie ovládla v sobotu 9. května havířovskou Městskou
sportovní halu. Celkem dvacet sedm družstev v kategoriích aerobik a mažoretky
bojovalo o postup do finále celorepublikové soutěže Děti fitness aneb sportem
proti drogám.
Do Havířova přijela děvčata z deseti míst Moravskoslezského a Olomouckého
kraje. V aerobiku se soutěžilo ve třech věkových kategoriích a ti nejzdatnější ve
třídě profi. S pěti skladbami se představily mažoretky. Celkem se postupně na
ploše tělocvičny vystřídalo kolem tři sta dětí a teenagerů. Za mohutného
povzbuzování obecenstva předvedli soutěžící velmi hodnotné pódiové skladby
a oku lahodící pohybové kreace. „Jak s účastí, tak i úrovní jsem velmi spokojena.
Moc mě potěšilo, že se mezi startujícími objevily i tříleté holčičky. Byla radost se
na ně dívat,“ konstatovala ředitelka soutěže Žaneta Gabrišová. Výsledky:
Aerobic
do 8 let – 1. CSVČ Don Bosko Havířov – TS Crazy Extreme Group, 2. ŠSK
aerobic při ZŠ Dr. E. Beneše Bohumín, 3. Dětský aerobik Jevíčko
9 až 12 let – 1. Aerobic team Jevíčko, 2. ŠSK aerobic při ZŠ Dr. E. Beneše
Bohumín, 3. SVČ Fokus Nový Jičín
13 až 18 let – 1. SVČ Asterix Havířov, 2. DDM Kopřivnice, 3. Help To Be Feat
Profi – 1. Fit fun Ostrava, 2. TJ VP Frýdek Místek
Mažoretky (hůlky) – 1. CSVČ Don Bosko Havířov, 2. DDM Český Těšín, 3. CSVČ
Don Bosko Havířov.
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9. 5. – Bludovičtí muzikanti slavili dvacetileté jubileum
V Domě PZKO v Havířově-Bludovicích se v sobotu 9. května konala malá
slavnost. Před dvaceti lety vznikla kapela Kamraci.
U jejího zrodu v roce 1989 stáli Tadeusz Farny, Henryk Bilan, Marian Wierzgoń
a Janusz Brzyśko. Ve stejném složení doplněná o Richarda Mračnu hrají dodnes.
V průběhu hodinového pořadu vystoupil folklorní taneční soubor Błędowianie
a Soubor písní a tanců Suszanie z Horní Suché. Mezi tanečníky byla i populární
zpěvačka Ewa Farna. Historii kapely se zajímavými momenty z uplynulých let
připomněla video projekce. Nadšené publikum ovacemi a spontánními projevy
uznání děkovalo vynikajícím hudebníkům. Nechyběly ani dárky a přípitky. Po
skončení programu slavnostní večer pokračoval volnou zábavou, ke které patřilo
i bohaté občerstvení.
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Kamraci slavili 20. jubileum

9. 5. – Předvolební mítink ČSSD
Před Obchodním domem Elan se konal 9. května předvolební mítink do
Evropského parlamentu za účasti předsedy České strany sociálně demokratické
Jiřího Paroubka. Přítomen byl také Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, primátor Havířova František Chobot
a další významní funkcionáři ČSSD. Kandidátem do Evropského parlamentu byl
Vojtěch Mynář z Ostravy.

U mikrofonu Jiří Paroubek

Publikum

9. 5. – Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 v karate
V Jeseníku se 9. května konalo MČR v karate. Soutěžilo se v disciplínách kata
a kumite. Havířov měl zastoupení pouze v kumite.
Výsledky kumite:
Mladší žáci -35kg
2. Radek Macurák (SK Budo Havířov),
starší žáci žáci -39kg
3. David Sarvaš (Baník Havířov), 5. Samson Grigorjan (SK Budo Havířov)
starší žáci -45kg
3. Martin Macurák (SK Budo Havířov), David Opravil (SK Budo Havířov)
starší žáci -60kg
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2. Šimon Bařák (Baník Havířov)
starší žákyně +50kg
3. Nikol Pustějovská (Baník Havířov), Anna Hájková (Baník Havířov)
dorostenci (14-15) -52kg
1. Dan Červeňanský (SK Budo Havířov), 3. Michal Koběrský (SK Budo Havířov)
dorostenci (14-15) -70kg
3. Silvestr Hirner (Baník Havířov)
junioři (16-17) -61kg
3. Radim Rozner (Baník Havířov)
junioři (16-17) -68kg
3. Tomáš Škorpík (SK Budo Havířov)
junioři (16-17) +76kg
1. Lukáš Zahálka (Baník Havířov), 2. Ondřej Dvořák (SK Budo Havířov)
10. 5. – Mažoretky KALA MKS Havířov si přivezly zlato
V neděli 10. května proběhlo základní kolo mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu.
Děvčata skupiny KALA pod vedením Kamily Charvátové si přivezla 10 zlatých
a 2 stříbrné medaile. Získala tak postup na MČR v sóloformacích a na semifinále
ve skupinových skladbách.
11. 5. – O státní gymnázia v Havířově je zájem, méně již o učební obory
Počty volných míst po prvním kole přijímacích zkoušek jsou na havířovských
středních školách zatím značně rozdílné. Státní gymnázia a průmyslovky mají
téměř plno, jinde kapacity nejsou zdaleka naplněny.
Při naplňování kapacit jednotlivých škol se objevuje stejný scénář jako
v minulých letech. Poptávka po studiu na státních školách gymnaziálního
charakteru
a průmyslovkách je stále o něco vyšší, než jsou možnosti těchto
vzdělávacích zařízení. Například Gymnázium Studentská mělo na čtyřleté
studium z devátých ročníků základních škol čtyřicet sedm uchazečů a přijato bylo
třicet, na osmileté studium z pátých tříd přišlo sedmdesát pět školáků
a příležitost dostalo šedesát. Gymnázium Komenského otevírá dvě první třídy
čtyřletého studia a jednu osmiletého. Druhé kolo přijímaček se již konat nebude.
Plné stavy má také Střední průmyslová škola stavební. Zatím třináct míst nabízí
Střední průmyslová škola elektrotechnická. Jedenáct na Technickém lyceu a dvě
v oboru Automatizační technika.
Jiná je situace na Soukromém gymnáziu a Střední zdravotnické škole Havířov
Šumbark. Ta podle přehledu, který průběžně uvádějí webové stránky Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje má k datu 7. května třicet devět neobsazených
míst. Z toho dvacet čtyři na všeobecném gymnáziu a patnáct v oboru ošetřovatel.
Střední škola řemesel a služeb v Havířově-Šumbarku má 139 volných míst, z toho
třicet v oboru kuchařské práce. Střední škola technických oborů na Lidické ulici
může umístit ještě 179 žáků. Střední škola Havířov-Prostřední Suchá má dvacet
neobsazených míst na svém gymnáziu.
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Gymnázium Komenského

Gymnázium Studentská

14. 5. – Jubilejní oslavy vyvrcholily slavnostní akademií
Velkolepou show oslavila Základní škola v ulici Na Nábřeží své 55. narozeniny.
Na čtvrteční slavnostní akademii 14. května v Kulturním domě Petra Bezruče se
představili pestrým programem žáci všech ročníků a tříd.
Po krátkých uvítacích slovech ředitele školy PaedDr. Svatopluka Nováka mohli
diváci nejdříve zhlédnout na promítacím plátně některé zajímavé okamžiky ze
života této historické školy. Pak se na jevišti rozproudila lavina pěveckých,
tanečních, pohybových a divadelních scének, plných krásných melodií, vtipných
povídání překypujících fantazií a vynalézavostí. Dlouhý závěrečný potlesk patřil
všem účinkujícím za krásně prožitý podvečer. „Bylo to nádherné, úžasné kostýmy
a vše perfektně připravené. Vládla tu skutečně vynikající, neopakovatelná
atmosféra,“ stručně zhodnotila akademii jedna z přítomných, Krista Homanová.
Obdobně se vyjadřovali i další účastníci jubilejní slavnosti. „Do akademie bylo
zapojeno kolem tři sta padesáti žáků. Na její přípravě se podílel pedagogický
sbor, spousta dobrovolníků z řad rodičů, prarodičů a přátel školy a také některé
organizace. Jmenovitý seznam by byl velmi dlouhý. Nicméně, alespoň jedno
jméno bych přece uvedl a to Šárku Tedesco, která byla srdcem a duší celé akce.
Velké poděkování patří všem,“ uvedl Svatopluk Novák.
Mezi hosty akademie byl náměstek primátora města Havířova Bronislav Bujok
a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje Libor Lenčo. U příležitosti pětapadesátin byla vydaná prezentace školy
formou fotografií v praktickém diáři na rok 2010.
Pořad moderovali Lukáš Moravec a Lukáš Blaho, hudební režii připravili Tomáš
Komló a Šárka Tedesco, scénář a dramaturgii Šárka Tedesco a třídní učitelé,
technickou režii měl na starosti Mario Zemánek a výtvarnou část Xenie
Santariusová.
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Akademie sklidila velký úspěch

16. 5. – Den rugby
V areálu Městské sportovní haly se 16. května konal Den rugby. V rámci
sportovního dne byl ragbyový turnaj žáků, finále školní ligy touch rugby
a 5. ročník mezinárodního turnaje veteránů O havířovského krocana.
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Hřiště v areálu MSH

Turnaj rugby

16. 5. – Atletické dopoledne

Atletická dráha Slavia Havířov

18. 5. – Zahájení výstavby komunikace na ulici Letní v Šumbarku
Dalším krokem ke zlepšení dopravní obslužnosti na sídlišti Havířov-Šumbark je
výstavba komunikace, která propojí ulici Letní a Lomenou. Kromě 4 metry široké
a 180 metrů dlouhé silnice, bude zde vybudován 2 metry široký chodník, veřejné
osvětlení a kanalizace. Celkové náklady na výstavbu budou přibližně 7,1 milionů
korun. Stavba bude trvat přes 3 měsíce.
19. 5. – Daniel Mrózek a pěvecké kvarteto nejlepší v republice
Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů
v ústředním kole národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Získali dvě
první ceny.
V sólovém zpěvu Daniel Mrózek a v komorním pěvecké kvarteto ve složení Lenka
Schubertová, Ivana Bednárová, Aneta Kožuszniková a Martin Dubec. Všichni
jsou žáky učitelky Oldřišky Honsové. Po úspěšném absolvování okresního
a krajského kola se v Turnově na celorepublikovém klání představili v tom
nejlepším světle a v silné konkurenci se jim podařilo dobýt nejvyšší trofej ve
formě první ceny. Šestnáctiletý Daniel Mrózek má za sebou už celou řadu
vynikajících vystoupení. Patří k nim například loňské vítězství v soutěži
amatérských zpěváků populární hudby Havířovský Talent 2008 nebo velice
prestižní první místo v Praze na VI. ročníku Písňová soutěž B. Martinů, kde
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zároveň obdržel i Cenu za interpretaci písně Bohuslava Martinů. Má zájem
hlavně o populární hudbu. Také kvarteto již získalo několik pěkných umístění.

Daniel Mrózek

20. 5. – 51. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2009/2010
• Jmenování ředitele Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední
Suchá (Mgr. Petra Židková)
• Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice
Frýdecká (Mgr. Jiřina Sivá)
• Poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovým
mimosportovním subjektům
• Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Havířov-Prostřední Suchá na
výměnu střešní krytiny na věži kostela
• Havarijní stav veřejného osvětlení na území města Havířova
• Soutěž Město stromů
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
20. 5. – O Mateřskou školu v Balzacově ulici byl velký zájem
V havířovských mateřských školách bylo ve středu a čtvrtek po celý den velmi
rušno. Konal se zápis dětí na školní rok 2009/2010. I letos probíhal za plného
provozu a velkého zájmu rodičů.
Nejinak tomu bylo v MŠ v ulici Balzacova, kde na středu připravili i den
otevřených dveří. Maminky a často i celé rodiny přicházely již od ranních hodin
a se zájmem si prohlédly dobře vybavené místnosti plné hraček, her, drobných
dětských atrakcí, přičemž nechyběly ani počítače. Plno otázek bylo i na celkový
chod školky, která je známá tím, že je certifikovaná jako mateřská škola
podporující zdraví. Hned ráno také přivítali primátora města Havířova Františka
Chobota, který kromě ochranných reflexních pásek přinesl i drobné dárky. „Je
radost dívat se na tak hezkou školku plnou bavících se dětí. Malí předškoláci se
tu určitě budou cítit dobře. Jsem rád, že se budeme podílet i na obnově
a modernizaci školní zahrady,“ uvedl krátce primátor.
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V současné době je v Havířově sedmadvacet státních a tři soukromé mateřské
školy s celkovou kapacitou kolem dvou tisíc míst. V loňském roce se k zápisu
dostavilo 670 dětí a přijato bylo 576.

V Mateřské škole Balzacova

21. 5. – Den slovenské kultury
Prohlídkou několika desítek obrazů oravského výtvarníka Hieronýma Balka
a ukázkami slovenských lidových tanců a hudby vyvrcholil ve čtvrtek 21. května
Den slovenské kultury na Základní škole Frýdecká.
Návštěvníci v doprovodu autora a jeho manželky se mohli seznámit s kresbami
a grafikami zachycujícími architekturu, přírodu, život lidí, dřevěné kostely,
portréty významných osobností a jiné pozoruhodnosti převážně z kraje Oravy, ale
i dalších slovenských míst. Bez nadsázky lze říci, že svým zaměřením se jedná
v Havířově o zcela ojedinělou výstavu.
Ve druhé části kulturního podvečera vystoupil mladý taneční pár z folklorního
souboru Oravan z Nižné nad Oravou. Horehronský dupák a Zemplínský tanec
plný temperamentu, zpěvu a muziky, stejně jako i jejich kroj vyznačující se
barevností, pestrostí a nápaditostí byl silným magnetem pro oči vděčného
obecenstva. „Bylo to celé moc hezké a poučné. Takové akce je třeba jen přivítat.
Nejvíce mě okouzlila fujara,“ stručně pronesla vedoucí odboru školství a kultury
havířovského magistrátu Blanka Gelnarová.
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Taneční pár z folklorního souboru Oravan

22. 5. – Vichřice nad Havířovem
V pátek 22. května se čtyřicet minut po sedmnácté hodině nad Havířovem
a okolím přehnala větrná smršť, která měla celorepublikový záběr. Silný vítr
strhával střechy, vyvracel a lámal stromy. Hasiči byli voláni k několika zásahům.
Střecha spadla také v Šenově a pustošil rovněž v Albrechticích. Byla postižená
i železniční trať v úseku od Havířova po Albrechtice u Českého Těšína, kde
stromy padlé při vichřici hodně poškodily trolejové vedení. Doprava musela být
přerušena a částečně se obnovila v sobotu.
27. 5. – Člověče, nezlob se bylo nadmíru napínavé
V Domě s pečovatelskou službou v Karvinské ulici se ve středu konal 2. ročník
turnaje jednotlivců ve hře Člověče, nezlob se. Zúčastnilo se ho devět havířovských
klubů seniorů a čtveřice žáků ze Základní školy Marušky Kudeříkové.
K hráčským stolům v klubovně DPS zasedlo v prvním kole osmnáct žen a čtyři
děti. Muži, stejně jako v minulém roce i letos chyběli. Novinkou byla účast
malých žáků. Po zajímavých bojích, plných nečekaných zvratů, nejúspěšnější
čtyři hráčky postoupily do finále. Tam se nejvíce dařilo Zdeňce Čurajové
z pořadatelského klubu důchodců z DPS v Karvinské ulici. „Mám upřímnou
radost, že zájem o turnaj byl tak velký. Je jen škoda, že se zatím nezapojili muži.
Na druhé straně v klubové činnosti se mnohem více angažují ženy. Chtěli jsme
také ukázat, že Člověče, nezlob se, není jen hrou starší generace, ale také dětí
a mládeže,“ uvedl za pořadatele Jaroslav Modlitba. Soutěž probíhala pod přísným
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dohledem ředitele turnaje Jiřího Hrbáče bez protestů a ke spokojenosti všech
zúčastněných.
Na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení. Každý startující obdržel pěkný
účastnický list a menší či větší společenskou hru. Vítězky dostaly navíc diplom.
Ceny předala Miroslava Lepíková z magistrátu města Havířova spolu
s Jaroslavem Modlitbou.
Pořadí:
1. místo Zdeňka Čurajová (DPS Karvinská), 2. Emilie Svobodová (Klub důchodců
Barbora), 3. Štěpánka Motyková (DPS Gen. Svobody), 4. Květoslava Navrátilová
(KD Český svaz žen)

Předávání cen

Z. Čurajová, E. Svobodová, Š. Motyková

28. 5. – ZŠ Moravská: Můj volný čas (mi) není volný
Slavnostní akademií v Kulturním domě Leoše Janáčka oslavila ve čtvrtek
28. května Základní škola v ulici Moravská v Havířově-Šumbarku své patnácté
narozeniny.
Rodičům, prarodičům, hostům a přátelům školy se postupně představili žáci
všech ročníků a tříd se zajímavým, vtipným a dobře propracovaným programem.
Hudba, zpěv, tanec, divadelní scénky a různé pohybové kreace přitahovaly téměř
tři hodiny pozornost početného publika. Odměnou pro účinkující byl častý potlesk
a projevy uznání nadšeného obecenstva.
ZŠ Moravská poprvé otevřela své brány 1. září 1994. Do nových školních lavic
zasedlo tehdy celkem 337 žáků. Pedagogický sbor měl jedenadvacet členů
a vyučovalo se v patnácti třídách. Ředitelkou byla jmenována Eliška Tomíčková,
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která stojí v čele nejmladší havířovské základní školy i dnes. U příležitosti jubilea
byl vydán almanach školy.

29. 5. – Den dětí i přes nepříznivé počasí se vydařil
Kvůli chladnému deštivému počasí musel být Dětský den v Havířově v pátek
29. května přeložen z náměstí Republiky do kina Centrum. Původní program
připravený Městským kulturním střediskem byl ale dodržen. Početnému publiku
se po dětské show představila dívčí pěvecká a taneční skupina 5 Angeles, taneční
skupina Limit D. C. Corporation a členky Maniac aerobic Ivany Kožmínové, dále
finalista soutěže X Factor Ondřej Ruml, zpěvačka Tereza Kerndlová s tanečním
doprovodem a na závěr další finalista X Factoru, Jiří Zonyga s kytarou.
Obrovskému zájmu se těšila i autogramiáda zúčastněných hvězd. Všichni, kteří
se přišli pobavit, vyslechnout dobrou hudbu a zhlédnout různé taneční kreace
mohli být spokojeni.
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30. 5. – Otevření letního koupaliště
V sobotu 30. května byl zahájen provoz na havířovském letním koupališti.
Novinkou v oblasti cen je rodinné vstupné (2 dospělí + dítě). V tomto případě
zaplatí pouze za 2 dospělé. Když budou děti 2, zaplatí pouze za 2 dospělé a jedno
dítě atd. (vždy o jedno dítě méně).
Jinak ceny zůstávají stejné jako v loňském roce 60,- Kč dospělí, 30,- Kč děti, děti
z dětského domova 15 Kč, důchodci 40 Kč, děti do 2 let a invalidé zdarma.
30. 5. – Rozcestníky
Od pátku 30. května mohou lidé vidět, kterým směrem se nachází partnerská
města Havířova. Na cedulích je kromě jejich názvu a směrovky také vzdálenost
z Havířova do konkrétního města. Mezi partnerská města Havířova patří
anglické Harlow, italské Collegno, litevské Mažeikiai, chorvatský Omiš, polské
Jastrebie Zdroj a estonské Paide. Rozcestníky jsou umístěny na 3 místech – před
OD Elan, na náměstí Republiky v centru města a na náměstí T.G. Masaryka na
Šumbarku. Celkové náklady na jejich pořízení činily přibližně 300 tisíc korun.
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Náměstí Republiky - rozcestník

30. 5. – KDU ČSL: přátelské posezení
V prostorách Domu PZKO se konalo 30. května přátelské posezení členů
a příznivců místní organizace Křesťanské a demokratické unie – Československé
strany lidové. Při neformálních besedách se smažila vaječina, děti si hrály
a vládla dobrá nálada.

31. 5. – Havířovská gerbera byla bohatě obsazena
Mezinárodní postupová soutěž ve sportovních tancích Havířovská gerbera
zaplnila v neděli 31. května parket Dělnického domu v Horní Suché. Své umění
předvedlo 129 mladých tanečních párů z 23 klubů, škol a skupin. Havířovští
získali jedno druhé a dvě třetí místa, všichni jsou z Tanečního klubu Flodur.
Gerbera byla i letos velmi dobře obsazena. Nechyběli ani tanečníci ze Slovenska
a Polska. Téměř desetihodinový maratón se stal přehlídkou krásy, nádherných
pestrobarevných oblečení, hezké hudby a hlavně rytmického pohybu. Na parketě
předvedly páry latinsko-americké tance jako jive, rumbu, salsu, sambu, cha – cha
a paso doble, tak i standardní styly tango, valčík a slowfoxtrot. Celou soutěž
doprovázelo často velmi spontánní, nespoutané povzbuzování diváků, které ničím
nezůstalo pozadu z jiných sportovních soutěží. I přes dosti stísněné prostorové
podmínky, panovala v sále spokojenost a dobrá nálada. „Účast, stejně jako
i úroveň soutěže mohu hodnotit jen kladně. Atmosféra byla výborná,“ uvedla
předsedkyně Občanského sdružení TK Flodur Havířov Milada Černá
z pořadatelského týmu TK Flodur a TK Floduráček Havířov.
Vítězové v jednotlivých kategoriích a havířovští finalisté:
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Děti-II-D: 1. Tomáš Powada, Michaela Mrštíková (LR Cosmetic Dance Team
Ostrava), Jun-II-D-STT: 1. Jan Šiška, Markéta Šuláková (Elán Třinec), …
3. Michal Veselík, Dominika Galuszková (TK Flodur Havířov), Jun-II-D-LAT:
1. Martin Šustek, Vasilisa Hošovská (TK Domino Orlová), … 3. Michal Veselík,
Dominika Galuszková (TK Flodur Havířov), Jun-II-C-STT: 1. Adam Chabada,
Patrícia Bažaljová (Sundance Academy Martin - Slovensko), Jun-II-C-LAT:
1. Jakub Wilczynski, Zuzanna Bobrowska (Kiepura Sosnowiec - Polsko), Jun-IIC-STT: 1. Daniel Krysa, Klára Maroszová (Elán Třinec), 2. Pavel Štika, Simona
Havlíková (TK Flodur Havířov), Jun-II-B-LAT: 1. Václav Uher, Tereza
Simperová (Sokol Vítkovice, TK Akcent Ostrava), Dospělí-D-STT: 1. Piotr
Rusinek, Paulina Zydek (Polsko), 2. Lukáš Šoustek, Darina Červenková (TK
Flodur Havířov), Dospělí-D-Lat: 1. Jan Šlancar, Eva Haftová (LR Cosmetic
Dance Team Ostrava), Dospělí-C-STT: 1. Filip Karásek, Sabina Pišková (Dance
studio Ostrava), Dospělí-C-LAT: 1. Dawid Olszowy, Paulina Bak (Polsko),
Dospělí-B-STT: 1. René Samiec, Nikola Pyszková (Elán Třinec), Dospělí-B-LAT:
1. David Schöbl, Radka Beránková (TK TŠ Starlet Brno), Hobby-Děti-II: 1. Filip
Olšina, Michaela Vanduchová (Ostrava), Hobby-Jun-I-KOMB: 1. Daniel Renta,
Daniela Stuchlíková (Orlová), Hobby-Jun-II-KOMB: 1. Martin Šustek, Vasilisa
Hošovská (Orlová), Hobby-Dospělí-KOMB: 1. Lukáš Konečný, Darina Kozlová
(Hlučín).

31. 5. – Životní jubileum Růženy Febrové
K významnému životnímu jubileu devadesáti let, paní Růžence Febrové zahrála
a zazpívala před Domem s pečovatelskou službou na Mládežnické ulici
havířovská folklorní muzika Jagár. Oslavenkyně se narodila 1. června 1919
v Polsku. Vychovala čtyři děti, má šest vnoučat a dvanáct pravnoučat. Dlouhá
léta bydlela v Horní Suché v kolonii finských domků. Malý koncert potěšil
i seniory, kteří poslouchali v oknech domu a ženy odpočívající na lavičce před
budovou. „Písničky patřily nejen mé babičce, ale všem, kdo tu v domě bydlí a rádi
poslouchají lidové melodie,“ vysvětlila svůj originální nápad s muzikou vnučka
Lenka Hadynová.
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Kapela Jagár

Růžena Febrová

31. 5. – Havířovské basketbalistky budou hrát extraligu
Ve dnech 29 až 31. května se v Liberci konala kvalifikace o postup do extraligy
basketbalu starších dorostenek. Zúčastnila se jí družstva Pardubic, Liberce
a Havířova.
Výsledky:
TJ Lokomotiva Liberec – Studánka Pardubice 80:65
Start Havířov – TJ Lokomotiva Liberec 89:65
Havířovské hráčky si tak zajistily účast v extralize v sezoně 2009/2010, která
začíná v říjnu letošního roku. Sestava Havířovanek:
T. Folwarczná, T. Barnetová, N. Chomová, K. Minarovičová, S. Šebánková,
L. Horská, M. Mlčochová, K. Severová, K.Čechová, M. Bušková. Trenéři:
P. Choma, V. Šebánek.
ČERVEN
2. 6. V centru Havířova se konal Prima Den s Deníkem.
Deník si pro své čtenáře a všechny obyvatele Havířova a okolí, kteří přišli
1. června na náměstí Republiky, připravil zajímavé odpoledne.
V programu bylo kulturní vystoupení i trochu povídání o městě. Redaktor
Havířovského deníku Libor Pristáš besedoval s náměstkem primátora
Ing. Zdeňkem Osmanczykem o připravovaném velkém Areálu volného času.
Otázky směřovaly hlavně k tomu, jestli město bude mít dostatek financí na tento
velkolepý projekt, který původně počítal s tím, že přesáhne jednu miliardu korun.
„Samozřejmě, že nepočítáme jen s penězi radnice, ale také s účastí soukromých
investorů, včetně těch zahraničních. Projekt jsme představili například na
veletrzích v Brně a ve Vídni, takže je dost možné, že se v Havířově zahraniční
investoři objeví. Kdybychom nevěřili v zájem investorů, tak bychom do této akce
nešli,“ řekl optimisticky náměstek primátora.
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Prima Den s Deníkem na něměstí Republiky

3. 6. – Den otevřených dveří Policie České republiky
Ve dnech 1. až 3. června se konal pro občany města Havířova Den otevřených
dveří. Zájemci si mohli prohlédnout pracoviště Obvodního oddělení, Služby
kriminální policie a vyšetřování včetně kriminalistické techniky a další vyčleněné
prostory a vybavení.
3. 6. – Nevšední zážitek před Kulturním domem Radost
Zcela ojedinělá podívaná čekala 3. června na návštěvníky vernisáže
akademického sochaře Miroslava Rybičky. Před Kulturním domem Radost
představil jeho přítel, známý sběratel a konstruktér veteránů Antonín Pavelka
z Napajedel, několik zajímavostí ze své bohaté sbírky. Diváci mohli obdivovat
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repliku nejstaršího motocyklu na světě z roku 1869. Konstruktérem byl Ropel.
Vyráběl se v Bostonu. Jezdil na páru. Originál se nachází ve Washingtonu.
Dalším skvostem byla pojízdná kopie motorového kola z roku 1894. K novějším
strojům patřila motorka Douglas ročník 1920 a Jawa C 85. Třešničkou na dortu
se staly ukázkové jízdy sběratele i sochaře.

Jízda na starých motocyklech
4. 6. – Primátor přijal úspěšné basketbalistky
Starší dorostenky TJ Start Havířov ve dnech 29. až 31. května vybojovaly
v Liberci v souboji s Libercem a Pardubicemi postup do extraligy starších
dorostenek. Děvčata hrála v sestavě: T. Folwarczná, T. Barnetová, N. Chomová,
K. Minarovičová, S. Šebánková, L. Horská, M. Mlčochová, K. Severová,
K. Čechová, M. Bušková, trenéři: P. Choma, V. Šebánek. Primátor František
Chobot jim poděkoval za dobrou reprezentaci města a předal drobné dárky.

Basketbalistky TJ Start Havířov

4. 6. – Zápis do mateřských škol
Na území Havířova je celkem 27 státních a 3 soukromé mateřské školy. Zápis se
uskutečnil 20. a 21. května. Dostavilo se celkem 732 dětí, přijato bylo 584 chlapců
a děvčat. Tento rozdíl je především v tom, že někteří rodiče přihlásili své dítě do
více školek a pak si vybrali jednu.
Nejvíce dětí nastoupí do mateřských škol Moravská (50 dětí) a Petřvaldská (41)
v Havířově-Šumbarku, dále do MŠ E. Holuba v Havířově-Podlesí (25 dětí)
a v Havířově-Městě bude chodit do MŠ ČSA 31 nových předškoláků.
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V loňském roce se k zápisu dostavilo celkem 670 dětí a přijato bylo 576. Celkem
ve školním roce 2008/2009 navštěvuje školky 1 845 dětí, přitom jejich celková
kapacita je 1 939.
4. 6. – Havířov ozdobí nové letničky
V městských částech byla zahájena výsadba letniček.
„V současné době jsme zahájili výsadbu letniček, začátkem příštího týdne by mělo
město zdobit sto třicet tisíc těchto květin,“ přiblížila stav mluvčí havířovského
magistrátu Jana Pondělíčková.
Záhony se nacházejí například podél Hlavní třídy, Dlouhé třídy, na náměstí
Republiky, kolem Labužníka, před magistrátem města, nebo v ulici 17. listopadu.
Květiny jsou sázeny také do betonových nádob, které jsou umístěny na Dlouhé
třídě, v ulicích Tajovského, Kmochově i jinde.
Na květinové záhony město vynaloží kolem dvou milionů korun.
4. 6. – Ocenění pro sociální služby
Zástupci Poradenského střediska pro rodinu a dítě RaD převzali 4. června
v Olomouci Cenu kvality v sociální péči za rok 2008. Středisko obdrželo Čestné
uznání za 2. místo v oblasti poskytování služeb zdravotně postiženým dětem.
Poradenské středisko RaD je jedním ze zařízení Sociálních služeb města
Havířova. Sídlí na Atriové ulici a poskytuje odborné poradenství rodinám, které
pečují o postižené dítě, například s mentálním a kombinovaným postižením,
s autismem a podobně.
5. 6. – Maniak slavil desetileté jubileum
U příležitosti 10. výročí založení Maniaka aerobiku Ivany Kožmínové – Slavia
Havířov se v pátek 5. června konala v Kulturním domě Petra Bezruče slavnostní
taneční akademie. Dopolední představení patřilo školákům a odpolední všem
příznivcům a přátelům Maniaka. Připraven byl pestrý třiadvaceti bodový
program. Jeviště ovládl sportovní, fitness a team show aerobik, nechyběli přitom
ani ti nejmenší cvičenci. Svůj temperament předvedly také ženy, které pamatují
zrod klubu v roce 1999. Slavnostní podvečer ve zcela zaplněném hledišti průběžně
doprovázely spontánní ovace publika.

Slavnostní akademie

6. 6. – Volby do Evropského parlamentu
V pátek 5. června od 14 hodin do 22 hodin a sobotu od 8 do 14. hodin se konaly
volby do Evropského parlamentu.
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V Havířově se volilo v 79 volebních okrscích. Účast byla 24,88%. Úspěšnost
jednotlivých stran: Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) – 5 968 hlasů
35,67 %, Občanská demokratická strana (ODS) – 4 103 hlasů 24,54 %,
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) – 3 251 hlasů 19,43%, Suverenita –
869 hlasů 5,19%, Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová
(KDU-ČSL) – 622 hlasů 3,72%, ostatní strany celkem – 1 913 hlasů 11,46%.
Volební účast v okrese Karviná byla nejnižší v Moravskoslezském kraji, 22,96%.

Volební okrsek v MŠ Kosmonautů

Volební komise

6. 6. – Bambiriáda
Pěkné letní počasí přilákalo ve dnech 5. a 6. června přes tři a půl tisíce diváků do
areálu Městské sportovní haly v ulici Astronautů a Církevního střediska volného
času sv. Jana Boska v Šumbarku.
Svou činnost představilo 19 organizací a 23 vystoupilo s kulturním a sportovním
programem. Návštěvníci si mohli vyzkoušet netradiční atrakce, dobře se pobavit,
najít kroužek pro trávení volného času, nebo si vybrat vhodný pobytový či
příměstský tábor.
V rámci bohatého programu se představily: skupina Fusion, AFTEDARK, Milan
Suranovský a DWOJTAKT, Limit Dance Corporation, Taneční škola Horizonty,
mažoretky Variace, Vašek Kučera, TK Flodur, OS Security, Machines dance,
Respekt, Crazy Extreme group, Asterix – aerobic, break dance, Street Dance,
Next Aerobic Stylers, Taekwondo, další taneční a hudební vystoupení ZUŠ B.
Martinů, Církevního střediska volného času sv. Jana Boska, ZŠ Na Nábřeží,
Marie Pujmanové, Gen. Svobody, Karolíny Světlé a mateřské školy Balzacova
a Petřvaldská.
O program se postaraly: Toucans, Softball & baseball, Církevní středisko volného
času sv. Jana Boska, Junák – svaz skautů a skautek , Duha Zámeček, Asterix–
středisko volného času Havířov, Dakota – kmen Tygrů, Muzeum Těšínska,
Český svaz žen, Studio krásy a Český červený kříž Šenov, Komunitní centra
Armády spásy, Dětské centrum Korálek , ZIP, Sbor dobrovolných hasičů HavířovMěsto, Vodní záchranná služba Těrlicko a další.
Nechyběla ani celoměstská soutěž mezi školami a školkami Hry bez hranic aneb
malý výlet po Evropě. Vítězi v kategorii mladší jsou MŠ Horymírova, Sukova
a Moravská. Ve starší pak ZŠ Frýdecká, Moravská a Gen. Svobody. Havířov je
pořadatelem Bambiriády od roku 2003.
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Areál Městské sportovní haly

Areál Městské sportovní haly

U střediska sv. Jana Boska v Šumbarku

U střediska sv. Jana Boska v Šumbarku

8. 6. – Koblihový den v Armádě spásy
Po celé pondělí 8. června přicházeli lidé do Domu pro matky s dětmi Armády
spásy v Havířově na Dvořákově ulici, aby se blíže seznámili s jeho provozem.
Každému, kdo tuto příležitost využil, byly nabídnuty v průběhu prohlídky
charitního domu čerstvé koblihy.
Připravily je ubytované maminky podle originálního receptu z doby 1. světové
války, kdy v roce 1917 děvčata z Armády spásy ve Francii při dlouhotrvajících
bojích poblíž města Montiers, smažila v ocelových helmách pro vyčerpané
a hladové vojáky koblihy.
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„Rozhodly jsme se i my zapojit do tohoto tradičního svátku Armády spásy nesoucí
název Koblihový den, který vznikl v Chicagu před jednasedmdesáti lety.
Tentokrát jsou kobližky zpestřením pro návštěvníky dne otevřených dveří, kteří
je mohou ochutnat při besedě s našimi pracovnicemi. Věřím, že tato tradice
zakotví i u nás,“ poznamenala ředitelka Domu Blanka Wlosoková. Mezi hosty byl
i primátor města Havířova František Chobot. Zajímal se hlavně o chod zařízení
a také kvalitu nedávno provedené opravy střechy, na kterou město a Nadace
OKD poskytly finanční příspěvek.
Dům pro matky s dětmi nabízí ubytování a komplexní péči matkám s dětmi,
které se z různých důvodů ocitly bez domova. Poskytuje také krizové lůžko ženám
trpícím domácím násilím a dětem bez funkčního sociálního zázemí.

Zahrada Domu pro matky s dětmi

8. 6. – První návštěvníci na koupališti
Letní koupaliště v Havířově v pondělí 8. června přivítalo první návštěvníky
letošní sezony. Přestože provoz byl zahájen poslední květnový víkend, nepříznivé
počasí skončilo až v neděli. Nyní bude areál otevřen každý den, pokud nebude
vytrvale pršet, nebo se citelně neochladí. První dny lidé zpravidla koupaliště
využívají ke slunění a bazény s dosud poněkud chladnější vodou jen k osvěžení.
8. 6. – V Havířově se objevily falešné sociální pracovnice
V poslední době se již několikrát stalo, že lidé upozornili magistrát na to, že se
jim v telefonu představí neznámá osoba s tím, že je sociální pracovnice a vyžaduje
osobní údaje, jako například bydliště, rodné číslo a podobně. Jedná se zřejmě
o podvodníky. Pracovnice sociálního odboru, případně oddělení sociálně právní
ochrany dětí, komunikují s klienty především osobně v budově magistrátu nebo
přímo v domácnostech. Rozhodně nezvou telefonicky klienta na jednání do
restaurace nebo podobného zařízení.
9. 6. – Senioři si Akademii III. věku pochvalovali
V Institutu celoživotního vzdělávání v ulici Vítězslava Nezvala bylo v úterý
slavnostně zakončeno čtyřsemestrové studium pro seniory v rámci Akademie
III.věku.
Primátor města Havířova František Chobot spolu s generálním ředitelem
institutu Václavem Bezecným předali šedesáti absolventům studijního ročníku
2007 až 2009 osvědčení o úspěšném ukončení studia a také propagační materiály
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města. Zároveň všem poděkovali za projevený zájem a popřáli hodně zdaru do
dalších let.
Mezi absolventy bylo i pět seniorů z Horní Suché. Těm pogratuloval
místostarosta obce Josef Žerdík.
Akademie III.věku běží v Havířově již od roku 1999, kdy byl vyhlášen Rok
seniorů. Od té doby se v ní vystřídalo přes 350 seniorů a město na něj přispělo
celkovou částkou 2,2 milionu korun. V minulém roce byl zahájen další dvouletý
vzdělávací cyklus.

9. 6. – Přípravy na Havířov v květech finišují
Slavnost je rozdělena na tři části, a to floristickou, promenádní a doprovodnou.
Původní Havířov v květech připomene hned dopoledne květinový průvod, jaký si
lidé pamatují dodnes. Středem města projedou po 11. hodině nazdobené
automobily, kočáry s koňmi, motorky, limuzíny či multikáry. „Účastníky průvodu
budou děti z mateřských, základních i středních škol, folklorní soubory, dechové
orchestry, sportovní kluby, mažoretky, hasičská stříkačka historická i novodobá,
žongléři, bubeníci a další. Předpokládáme, že v průvodu půjde až dva tisíce lidí,“
uvedla hlavní organizátorka akce Ing. Radmila Friedlová, vedoucí tiskového
oddělení „Ještě se čeká na kamiony, které přivezou přes 15 000 ks kytek, kterými
ozdobíme auta do průvodu a floristé před očima diváků vytvoří květinová díla ,“
dodala Friedlová. Jinak jak uvádějí organizátoři vše je připraveno. Všichni pevně
věří, na hezké počasí.
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Program:
Od 8 do 15 hodin: floristická soutěž na téma Pohádkové postavičky – před očima
diváků floristé budou tvořit květinová díla
Od 11 do 12 hodin: květinový průvod – alegorické vozy, děti mateřských
a základních škol, dechové orchestry, folklorní soubory, mažoretky, kočáry
s koňmi a jiné.
Od 12 do 22 hodin: kulturní program pod širým nebem na náměstí Republiky –
na dvou pódiích s atrakcemi a zábavou pro děti.
Od 15 až 18 hodin: anketní hodnocení soch z květin účastníky a hosty akce.
Od 19 hodin: vyhlášení výsledků soutěže a předání cen primátorem statutárního
města Havířova.
10. 6. – Odchyt holubů byl dokončen
Koncem května byl dokončen odchyt holubů zahájený v polovině května. Zajistila
ho specializovaná firma, která na vytipovaných místech (na střechách domů nebo
přímo na půdách) ukládala klece. Odchycené holuby pak převážela k veterináři,
který zajistil jejich humánní usmrcení. Výsledek je likvidace 204 holubů.
Náklady činily necelých 100 tisíc korun.
Problém s přemnožením byl především v centru města, v ulicích J.Wericha,
Rosenbergových, v ulici Fibichova a Lípová, dále na Dlouhé třídě. Půdy v domech
byly zaneseny holubím trusem a uhynulými kusy.
10. 6. – 52. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Řešení dopadu finanční krize na rozpočet města Havířova v roce 2009
• Postup při zřizování vyhrazených parkovacích míst pro vozidla Taxi na
území města Havířova
• Plošná oprava vozovky a chodníku na ulici Gorkého
• Plošná oprava vozovky na ulici Jurije Gagarina
• Hřiště ve školách budou přístupná i o prázdninách
• Již třetí havířovská škola zřizuje přípravné třídy (jedná se o ZŠ Moravská)
• Havířov bude bojovat o titul Obec přátelská rodině
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
10. 6. – Akademické mistrovství ČR v karate
Mistrovství se konalo 10. června v Plzni. Výsledky v kategorii kumite, kde měl
Havířov zastoupení:
Muži -75kg: 3. Adam Sládeček (Baník Havířov), Miroslav Trnka (Baník Havířov)
ženy -61kg: 1. Karolína Bobková (Baník Havířov)
ženy BRH: 3. Karolína Bobková (Baník Havířov)
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10. 6. – Večerní krajina

Západ slunce

12. 6. – Havířov získal Cenu za pečovatelskou službu
Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) udělila Havířovu cenu za
dlouhodobou podporu a rozvoj koncepce poskytování terénních zdravotněsociálních služeb.
Ocenění je dokladem, že město má dobře vybudovaný systém sociálních služeb,
který zabezpečuje péči o sociálně i zdravotně znevýhodněné občany všech
věkových kategorií. Tento systém propojuje činnosti zejména odboru sociálních
věcí magistrátu a příspěvkových organizací - Sociálních služeb města Havířova
a SANTÉ – Domov pro osoby s postižením.
ČAPS je střešní organizací význačné části zařízení sociálních služeb a jejími členy
jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace
i podnikatelské subjekty.
„Udělením ceny ČAPS ocenila dlouhodobou a systematickou činnost města
Havířova na poli sociálně-zdravotních služeb, která může posloužit jako výrazná
ilustrace dobrého a zajímavého přístupu k řešení problematiky občanů se
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním“, uvedl předseda ČAPS PhDr.
Jindřich Kadlec.
13. 6. – Fotografie pořízené ze vzducholodi
Na internetové stránky města byly umístěny fotografie Havířova pořízené ze
vzducholodi.
Jsou zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Havířova v rubrice
O městě – Fotoalbum. Na fotografiích mohou lidé z ptačí perspektivy vidět
centrum města a jeho důležité dominanty (magistrát, KD Radost, KD Petra
Bezruče, dětská hřiště, náměstí Republiky, velký rondel, Zámek, koupaliště,
domy ve stylu Sorela), ale také okrajové části města a jeho bezprostřední okolí.
Vzducholoď pořizuje snímky pár desítek metrů nad zemí, a proto je město vidět
z úhlů, kterých nelze docílit při fotografování z letadla.
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13. 6. – Desátý ročník hudebního festivalu Inkubátor
Jubilejní desátý ročník hudebního festivalu Inkubátor v Havířově byl opravdu
velkolepý. Na dvou scénách se vystřídalo dvacet amatérských i profesionálních
kapel. Organizátoři však prozradili, že byl tento ročník tím posledním.
Marek Slonina, pořadatel: „Moderuje nám to Zdeněk Izer, to znamená, že máme i
o zábavu postaráno, strašná spousta soutěží probíhá, rozdáváme mnoho cen,
máme tady hodně amatérských kapel, podpořili jsme opravdu amatérské
muzikanty. Hlavními hvězdami jsou Sunshine, David Koller, Marek Ztracený.
Nevím, co k tomu ještě dodat,“ uvedl hlavní organizátor.

Zdeněk Izer a Marek Slonina

14. 6. – Závěrečná tabulka fotbalové soutěže divize skupiny E sezona 2008/2009
Tabulka
#

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

FC TVD Slavičín

Web

30

19

6

5

69:29

63

0

2.

FK SAN – JV Šumperk

30

18

9

3

62:26

63

0

3.

Sokol Lázně Velké Losiny

30

18

4

8

70:43

58

0

4.

FK Slavia Orlová - Lutyně

30

13

13

4

46:31

52

0

5.

FC Elseremo Broumov

30

13

8

9

60:51

47

0

6.

FK Avízo Město Albrechtice

30

13

3

14

39:50

42

0

7.

MFK Havířov

30

10

11

9

40:41

41

0

8.

VOKD – Poruba TCHAS

30

11

8

11

44:46

41

0

9.

FC MSA Dolní Benešov

30

11

7

12

46:48

40

0

10.

Jiskra Rýmařov

30

9

8

13

46:46

35

0

11.

SK Kravaře

30

9

8

13

32:43

35

0
0

12.

Valašské Meziříčí

30

10

4

16

51:67

34

13.

SK Hranice

30

10

4

16

40:66

34

0

14.

FK Bystřice pod Hostýnem

30

8

7

15

29:46

31

0

15.

FC Velké Karlovice

30

7

6

17

34:52

27

0

16.

EPO Frenštát p. R.

30

6

4

20

27:50

22

0

Podrobnější informace jsou na webových stránkách MFK Havířov
15. 6. – 53. schůze Rady města Havířova (výjezdní)
Výběr projednávaných problémů:
Nebylo přijato žádné usnesení.
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15. 6. – Řidič srazil chodce a prchal
Opilý šofér v Havířově naboural auto, srazil cyklistu, chodce a z místa nehody
utekl.
Vážná dopravní nehoda se stala v pondělí 15. června odpoledne na Selské ulici
v Havířově. Pravděpodobně těžce opilý řidič tam srazil chodce, cyklistu a pak
naboural do stojícího auta. S nožem v ruce pak z místa utíkal a chtěl se zřejmě
zabít. Na místo byly okamžitě volány tři havířovské záchranky. Dvě posádky
ošetřily zraněného chodce a cyklistu. Oba odvezli na urgentní příjem havířovské
nemocnice. Třetí posádka byla volána o několik stovek metrů dále, k potoku
Stružník, kde byl nalezen viník nehody. Jak se ukázalo, ten utrpěl jen lehká
povrchová zranění, ale byl v těžkém šoku a vše nasvědčovalo také tomu, že je
hodně opilý.
18. 6. – Havířovská nota hledala talenty
Nejúspěšnější účastníci pátého ročníku pěvecké soutěže Havířovská nota se ve
čtvrtek 18. června představili na koncertě vítězů v Reprezentačním sále ZUŠ
Leoše Janáčka.
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. Loňské první místo obhájily Barbora Peterková
a Tereza Jendrišáková.
Porota ve složení Marie Pšurná (předseda), Mirka Křízková, Markéta Janková,
Helena Neuwirthová a Vendula Mangelová 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.
20. 6. – Havířov v květech
V centru Havířova se v sobotu 20. června konala velkolepá květinová show, která
stejně jako naposledy před dvaceti lety nesla název Havířov v květech.
Střed města byl doslova zaplaven květinami a po 11. hodině centrem prošel
průvod mažoretek, dechových hudeb, zájmových spolků společně s alegorickými
vozy. Vozidla vyzdobená květinami v podobě různých znaků nebo pohádkových
postav projela Hlavní a Dlouhou třídou. Už po desáté hodině tyto ulice lemovaly
tisíce lidí, kteří si nechtěli ojedinělou podívanou nechat ujít. Přímo v době
průvodu se centrum města zaplnilo téměř k nehnutí. Odhaduje se, že se přišlo
podívat kolem 30 tisíc lidí
Bezprostředně po dopoledním průvodu byla slavnostně odhalena dřevěná socha
dívky vytvořená speciálně u příležitosti Havířova v květech. Dokud se pro ni
nenajde nějaké vhodné místo, bude umístěna u magistrátu.
Na náměstí Republiky byl až do večera pestrý kulturní program. Nejdříve se
představily soubory mažoretek a děti místních škol a školek. Jako hvězdy
sobotního odpoledne vystoupili Maxim Turbulenc, následoval Michal David
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a večer ukončila ohnivá a taneční show Dana Nekonečného a jeho party Šum
svistu.
Přestože celý den byl ve znamení deštivých přeháněk, pořadatelé i lidé byli
spokojeni. Návštěvníkům i přímým účastníkům akce poděkoval také primátor
města Havířova František Chobot: „Program se určitě vydařil. Doufám, že se
příští rok bude Havířov v květech opět konat a snad se dočkáme i toho, že
budeme místem přehlídky těch nejlepších floristů,“ uvedl primátor.
Jako nejkrásnější pohádková socha vytvořená z květin byl ve veřejné anketě
vybrán Krteček s autíčkem z děčínské Střední odborné školy. Celou akci
připravilo tiskové oddělení magistrátu v součinnosti s dalšími organizacemi
a odbory.
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Fotogalerie ze slavnosti Havířov v květech
21. 6. – Pět zlatých pro atlety Slavia Havířov
O víkendu ve dnech 20. a 21. června se konalo ve Vítkovicích Mistrovství České
republiky dorostu a juniorů v lehké atletice. Mladí atleti Slavia Havířov získali
pět zlatých a jednu bronzovou medaili.
V sobotu v běhu na 100 metrů junior Pavel Maslák časem 10,50s získal první
místo. Ziskem zlatých medailí jej doplnili dorostenci Marek Bárta ve vrhu koulí
výkonem 17,05 metrů a Petr Kaminski v běhu na 2 000 metů překážek v čase
5:59,35 minut.
V neděli se všichni tři pokoušeli o double. Pavel Maslák zvítězil v běhu na 200
metrů v novém českém juniorském rekordu 21,09s. Druhé zlato získal i Marek
Bárta v hodu diskem výkonem 59,66 metrů. Zisk druhé zlaté se nepodařil Petrovi
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Kaminskému, který se na trati 3 000 metrů překážek držel vedoucího závodníka,
v závěru mu sice došly síly, ale i tak skončil na pěkném čtvrtém místě. Sbírku
zlatých medailí doplnil bronzem v chůzi na 10 km junior Karel Ketner.
21. 6. – Mažoretky Berušky reprezentovaly v Polsku
Ve dnech 19. až 21. června se nejmladší havířovské mažoretky Berušky
z Mateřské školy Radniční zúčastnily Mezinárodního festivalu dechových hudeb
Zlota lira v Polsku. Mimo soutěž obdržely ocenění poroty a starosty města
Rybnika, kde se festival konal.
22. 6. – 54. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Komplexní opravy panelových obytných domů – omezení počtu zájemců
v užších řízeních
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
22. 6. – 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 23. března v Kulturním domě Radost. Výběr projednávaných
bodů:
• Otevřený dopis rodičů klientů SANTÉ
• Změna zástupců v orgánech obchodních společností
• Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2008
• Řešení dopadu finanční krize na rozpočet města Havířova v roce 2009
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
duben 2009
• Změna statutu Fondu rozvoje hospodářských aktivit
• ATRIUM Havířov – Polyfunkční bytový dům, Národní třída – změna
smluvních podmínek
• Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova
• Úprava rozpisu závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2009
v souladu s rozpočtovými úpravami č.II
• EUROPA CUP 2011 - konání mezinárodní floristické soutěže ve
statutárním městě Havířov
• Zásady spolupráce při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířova a
společnosti RPG RE Management, s.r.o
• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova – Zóna Šumbark II
Za Teslou
• Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova
• Informace o průběhu veřejné zakázky Přenesená správa veřejného
osvětlení v Havířově a způsobu odstraňování havarijních stavů na
zařízeních veřejného osvětlení
• Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2009/2010
• Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu
odboru školství a kultury
• Poskytnutí investiční dotace na rok 2009 Nemocnici s poliklinikou
Havířov, příspěvková organizace
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•
•

Zvýšení dotace Slavii Havířov pro oddíl volejbalu
Poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovým
mimosportovním subjektům
• Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Havířov-Prostřední Suchá na
výměnu střešní krytiny na věži kostela
• Informativní zpráva o činnosti vedení města
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.

Zleva: Bronislav Bujok, Eduard Heczko, František Chobot, Zdeněk Osmanczyk, Ladislav Menšík

23. 6. – Dějiny českého národa na obřím leporelu
Ještě týden potrvá v Kulturním domě Leoše Janáčka výstava Dějiny udatného
českého národa a pár bezvýznamných světových událostí.
Ve výstavní síni Viléma Wünscheho je k vidění největší leporelo světa, komiks
o rozměrech 2 x 70 metrů, který vznikl převedením knihy Dějiny českého národa
do čtyřiačtyřiceti výstavních panelů. Jedná se o desetkrát zvětšenou knihu známé
spisovatelky a ilustrátorky Lucie Seifertové. Ve vystaveném leporelu se před
návštěvníkem netradiční formou plynule odehrávají příběhy z české historie od
pravěku až po současnost. Začínají bohatě ilustrovaným panelem Lovci mamutů
a končí událostmi ze světa. Expozice je určena dětem i dospělým.

24. 6. – Umělecké dílo na Hlavní třídě před Lučinou je poškozeno
Figurína ženy na pravé straně schodiště před bývalým Společenským domem
Lučina má levou ruku bez dlaně.
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Ne zrovna hezký pohled skýtá budova Lučiny, která v minulosti patřila
k ozdobám Havířova. Již delší dobu kolem schodů vládne nepořádek a nyní
k tomu přibyl zřejmě i vandalský čin. Někdo zkrátil ruku ženě, ve které držela
jablko.
Autorem obou pískovcových soch s názvem Žena je brněnský výtvarník, ostravský
rodák, akademický sochař Konrád Babraj. Plastika byla umístěna před budovu
kavárny v polovině šedesátých let minulého století.

Socha ženy

24. 6. – Ocenění havířovskému lékaři
Primátor města Havířova František Chobot předal ve středu 24. června Čestné
uznání statutárního města Havířova MUDr. Stanislavu Zobačovi, lékaři
chirurgického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov. Poděkoval mu za
dlouholetou obětavou práci v oblasti zdravotnictví. Zároveň neopomněl
vyzvednout jeho výjimečný čin, když chirurg v červenci 2007 svým pohotovým
operačním zákrokem zachránil život muži nůžkami propíchnutým srdcem.
Přátelského posezení na magistrátu se také zúčastnil MUDr. Jaroslav Lux,
náměstek pro lékařskou péči ředitele havířovské nemocnice.

František Zobač a František Chobot

25. 6. – Město získalo dotaci na rekonstrukci náměstí U Severky
Dotaci ve výši 23 milionů Kč obdrželo město z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko. Cílem projektu regenerace náměstí U Severky je oživit
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a zvýraznit tento prostor, a to celkovou revitalizací území včetně zeleně,
městského mobiliáře a osvětlení. Samotná rekonstrukce bude zahájena
v červenci. Novou podobu by náměstí mělo dostat do konce letošního roku.
26. 6. – Zahájení provozu letního kina
V pátek 26. června byla zahájena letošní sezona letního kina. Na programu byl
muzikál Mamma Mia. Vstupné činilo 70 korun. Promítat se bude až do 30. srpna
každý týden vždy v pátek, sobotu a neděli. Dalšími filmy, které diváci uvidí, jsou
Holka z města, Poslední dům nalevo, Doba ledová 3, Líbáš jako bůh nebo Harry
Potter a Princ dvojí krve a řadu dalších, neméně zajímavých.
Náklady na provoz jsou přibližně ve výši 165 tisíc korun, tržby 120 tisíc Kč.
Z tržeb se odvádí asi 60% distributorům filmů. V loni byla největší účast asi
3 tisíce osob za víkend.
Kromě promítání filmů se v letním kině pořádají i jiné akce jako například
hudební festival Inkubátor, koncerty a podobně.
27. 6. – Horizonty slavily třicetileté jubileum
Velkolepou pohybovou show oslavila poslední červnovou sobotu své třicáté
narozeniny Taneční škola Horizonty.
V úvodu přiblížili organizátoři na promítacím plátně ve velkém sále KD Leoše
Janáčka nejvýznamnější události z historie taneční školy. Horizonty vznikly
v dubnu 1979 se čtyřmi žáky. U jejího zrodu stála graduovaná tanečnice,
choreografka a pedagožka Jaroslava Jelínková. Za třicet let své existence škola
vychovala stovky tanečníků v různých věkových kategoriích. Dosáhla také řadu
vynikajících úspěchů v regionálních i celorepublikových soutěžích. V medailové
sbírce jim nechybí ani tituly mistrů České republiky. Například v roce 2003
vybojovala mistrovský titul v dětské kategorii plesová formace Tančíme polku. O
rok později zase v hlavní kategorii s choreografií rekreačního tance Párty.
Kompletní výčet by byl velmi obsáhlý. Také nesčetněkrát vzorně reprezentovaly
město Havířov doma i v zahraničí.
Po entrée do minulosti se v bohatém a pestrém programu vystřídaly na pódiu
postupně děti z přípravky, malé a velké Horizonty. Jako hosté se představily
Maniak aerobik Ivany Kožmínové a TŠ Palas ze Šenova. Diváci viděli různé
styly, nádherné pohybové skladby, scénický tanec a nechyběl ani temperamentní
čardáš. Odměnou byl častý spontánní potlesk vděčného publika. Závěr patřil
dlouhé šňůře blahopřání a poděkování zakladatelce a vedoucí školy, Jaroslavě
Jelínkové, která představila i své nástupkyně, které povedou Horizonty v dalších
letech.
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Tanečnice na jevišti KD Leoše Janáčka.

. Jaroslava Jelínková

Loučení s Jaroslavou Jelínkovou

28. 6. – Na festivalu dominovala kapela Trip to Dover
Multižánrový Art festival KOMPOT 2009 nabídl bohatý kulturní program
a hlavně dobrou zábavu.
Od pátku 26. června až do neděle se v prostorách zahrady a budovy Sboru
Apoštolské církve v Selské ulici v Havířově střídali hudebníci, konaly se
umělecké workshopy, probíhaly různé soutěže a nechybělo ani posezení u čaje.
Největším trhákem bylo vystoupení britské kapely Trip to Dover. Rockeři
Johannes Taal (klávesy, zpěv), Olga Taal (zpěv, kytara), Lewis Morgan (bicí)
a Rob Finch (basa) se představili jako vynikající muzikanti. Svým uměním,
šarmem a bezprostředností si okamžitě získali publikum. Je jen škoda, že kvůli
vytrvalému dešti se jejich představení nemohlo konat na venkovním jevišti
v zahradním prostředí. Úspěch sklidily i další skupiny Periferic hrající ve stylu
Crossover, The Cornflakes z Frýdku Místku, havířovská Progresivní překližka
a mladá formace Epikrux z Karviné.
Vydařenou akci připravilo Občanské sdružení ZIP ve spolupráci s o.s. Image 33.
„S průběhem festivalu jsem i přes nepříznivé počasí spokojen. Podařilo se nám
připravený program až na malé drobnosti dodržet. Některé akce jsme, ale byli
nuceni přemístit ze zahrady do sálu,“ krátce zhodnotil za organizační tým Roman
Želonka.
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Koncert skupiny Trip to Dover

J.Taal, O. Taal, L. Morgan a R. Finch

28. 6. – 2. povodňový stupeň
V neděli 28. června večer zasedla povodňová komise obce s rozšířenou působností
(Havířov, Albrechtice, Horní Suchá, Těrlicko a Horní Bludovice) a pro celé území
byl vyhlášen 2. povodňový stupeň, prozatím do deseti hodin 30. června.
V důsledku zvýšené hladiny řek byli upozorněni rodiče dětí, aby dbali na to,aby
se jejich potomci nepřibližovali z důvodu bezpečnosti k vodním tokům.
ČERVENEC
1. 7. – 55. schůze Rady města Havířova
Radní města na mimořádném zasedání 1. července schválili finanční dotace
dvěma obcím z Novojičínska. Celkem 100 tisíc korun poputuje na pomoc
záplavami postiženým oblastem. Padesát tisíc korun je určeno obci Jeseník nad
Odrou a dalších padesát tisíc obci Kunín. Kromě finanční pomoci Havířov hned
zareagoval poskytnutím obou sborů dobrovolných hasičů (Havířov-Město)
i (Havířov-Životice). Hasiči se střídali a pomáhali při odstraňování škod, které
napáchala velká voda.
Dále Sociální služby města Havířova umožní za cenu stravy do 31. srpna dle
kapacitních možností využít část svého lůžkového zařízení na ulici Mánesova pro
občany, jejichž majetek byl poškozen povodní.
1. 7. – Odvrácená tvář Keni
V Kulturním domě Radost byla 1. července zahájena výstava fotografií Davida
Švejnohy a Václava Soukupa z prostředí slumů, škol a sirotčinců v nejchudší
oblasti Afriky. Prezentaci připravilo Humanistické centrum Narovinu a Městské
kulturní středisko. Výstava potrvá do 31. července.
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1. 7. – Nemocnice má nové webové stránky
Od 1. července mají webové stránky Nemocnice s poliklinikou Havířov zcela nový
vzhled. Obsahují informace o rozsahu lékařské, ošetřovatelské péče a jiných
poskytovaných službách. Zároveň jsou na stránkách uvedeny ordinační hodiny
odborných ambulancí, kontakty na jednotlivá pracoviště, novinky, které
nemocnice připravuje.
2. 7. – Havířovskou porodnici si maminky pochvalují
Úspěšné první pololetí má za sebou gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Na porodním sále se narodilo 344 dětí,
z toho 161 chlapců a 183 děvčat.
Maminky opouštěly brány nemocnice v naprosté většině spokojené. Oceňovaly
přístup lékařů, sester a všech, kteří se na chodu porodnice podílejí. Vedle
personálu svou kladnou roli sehrává i prostředí, kde mladé ženy přivádějí své
potomky na svět. Po loňské obnově a modernizaci patří havířovská porodnice
k nejmodernějším v Moravskoslezském kraji. Několik zajímavostí z první
poloviny roku. Chlapci dostali nejčastěji jména Tomáš (12x), Adam (10x), Jakub
(9x), Daniel (8x), Lukáš (7x), Martin (7x), Ondřej (7x), Dominik (6x), Marek (5x),
Matěj (5x), Václav (5x). U děvčátek: Natálie (12x), Karolína (10x), Eliška (8x),
Tereza (7x), Klára (6x), Kristýna (6x), Viktorie (6x), Adéla (5x), Anna (5x).
Nejvyšší zaznamenaná porodní váha dítěte byla 4,80 kg. Jednalo se o chlapečka.
Nejnižší 2,20 kg patřila holčičce. Největší délka chlapečka byla 57 cm. Nejmenší
délku mělo děvčátko 46 cm. Za poslední období se zvyšuje také počet porodů v
přítomnosti otce. Pro ilustraci v roce 2008 to bylo 438.
Nemocnice získala v roce 2004 titul Baby friendly hospital. V překladu to
znamená, že je přátelská k dětem.
O pacientky a děti pečuje kolektiv kvalifikovaných lékařů a sester. Oddělení vede
primář MUDr. Petr Wiecek, jeho zástupcem je MUDr. Daniel Janíček, funkci
vrchní sestry zastává Alice Hečková.
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Porodnice
5. 7. – Dechová kapela Hlučíňanka zahájila letní promenádní koncerty
V neděli 5. července opět po roce ožil park za Kulturním domem Radost hudbou,
zpěvem a neopakovatelnou atmosférou promenádních koncertů.
Více než dvoustovku převážně dříve narozených návštěvníků potěšily populární
valčíky, polky, tanga a další nestárnoucí melodie. Ve dvouhodinové šňůře zazněly
tradiční české a moravské písničky jako jihomoravská Lechovická orchestrální
polka, Slavonická polka, Pozdrav Moravě, Lásko má, Slavík šel spát, Vzpomínka
na Šumavu, Jednou dvakrát. Ani tentokrát nechyběla oblíbená Škoda lásky.
V příjemném prostředí kolem kašny Hocha s rybou, vládla nejen dobrá nálada,
pohoda, ale hlavně radost z poslechu. Rovněž muzikanti byli spokojeni. „Potěšila
nás hojná návštěva. Před takovým obecenstvem se nám hrálo dobře. Za častý
potlesk jim patří velký dík,“ řekl zpěvák kapely Arnold Buchta. Stejného názoru
byla i zpěvačka Lydie Hanslíková.
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Zájem o promenádní koncerty je velký

12. 7. – Pohádky pro děti pod širým nebem odstartovaly
Prázdninový cyklus pohádek pro děti v parku u kašny Hoch s rybou za Kulturním
domem Radost měl v neděli letošní premiéru. Početnému obecenstvu, kolem dvě
stě padesáti dětí a dospělých, se představilo ostravské Divadlo Smíšek. Malí
i velcí diváci viděli hru Smíškovo pohádkové cestování, plné legrace, písniček,
hádanek a spousty dalších překvapení. Dětský smích, kontakt s herci a spontánní
projevy veselí doprovázely celé vystoupení „Jsem ráda, že se dětem divadlo líbilo.
Rovněž počasí nám o nedělích vychází vstříc a nemusíme volit náhradní řešení
uvnitř kulturního domu. Dnešní návštěva jen potvrzuje zájem o tuto letní akci,“
uvedla Monika Hrabalová z Městského kulturního střediska.
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12. 7. – Promenádní koncert Hasičanka

14. 7. – Symbolické žezlo a titul Město stromů poputuje do Havířova
Havířov se stal vítězem soutěže Město stromů, kterou uspořádala Nadace
Partnerství. Dvanáctiměsíční ekologicko-osvětová kampaň, jejímž cílem je
podnítit zájem obyvatel všech věkových skupin o ochranu životního prostředí
a vyvolat pozitivní vztah k přírodě, symbolizované stromy, bude oficiálně
zahájena v říjnu. Dosavadním držitelem titulu je Krnov. Mottem havířovského
projektu je: Zelené město-město budoucnosti. Předpokládané finanční náklady na
jeho realizaci jsou ve výši 22 milionů korun.
15. 7. – 56. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Přehled investičních akcí
• Výstavba protipovodňové hráze
• Druhá etapa rekonstrukce školy v ulici V. Nezvala
• Příprava na vyhlášení veřejné zakázky rekonstrukce kina Centrum
• Příprava na vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci náměstí u Severky
• Příprava na vyhlášení veřejné zakázky výstavby sportovní haly v lokalitě
ZŠ Žákovská
• 1. etapa výstavby průjezdného profilu železničního mostu na ulici Na
Pavlasůvce
Protipovodňová hráz - Stavba je určena k ochraně budoucího areálu volného času
před účinky velkých vod řeky Lučiny. Zahrnuje také přeložky inženýrských sítí
a úpravu komunikace. Náklady na její zajištění jsou cca 18 milionů Kč. Akce
bude zahájena asi v srpnu a v letošním roce se proinvestuje minimálně 10
milionů Kč, které město získalo formou dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
16. 7. – Kamera už nebude sledovat dění na havířovském koupališti
Webová kamera, která loni snímala areál letního koupaliště, bude přemístěna do
centra města. Dosud byla umístěna na střeše plavčíkárny a lidé se jejím
prostřednictvím mohli z domova podívat, zda je koupaliště otevřeno a kolik je
tam návštěvníků. Letos je kamera mimo provoz a spuštěna už nebude.
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Přemístí se na budovu havířovského magistrátu se záběrem na prostranství před
Kulturním domem Petra Bezruče.
Obrazy ze tří webových kamer umístěných ve městě jsou dostupné na stránkách
města
23. 7. – Tropické dny
Ve dnech 22. a 23. července území České republiky zasáhla tropické vedra.
Teploměr se na jihu Moravy vyšplhal až na 35 stupňů Celsia. Horké dny se
nevyhnuly ani Havířovu. Ve stínu bylo naměřeno přes 34 °C. Kvůli tropickým
teplotám se biometeorická předpověď pohybovala na nejvyšším 3. stupni.
24. 7. – Pracovní příležitost pro lidi bez domova
Armáda spásy v České republice začíná ve vybraných městech na Severní
Moravě realizovat projekt s názvem Systematický motivační program – Normální
je pracovat!. V Havířově se má vytvořit deset pracovních míst.
Projekt je zaměřen k zajištění práce pro osoby bez přístřeší a zároveň také
ukazuje určitý směr, kterým se mohou v budoucnu ubírat sociální služby. „Cílem
projektu je pomoci osobám bez domova, které jsou znevýhodněné na trhu práce
kombinací faktorů, jakými jsou především ztráta pracovních návyků z trvající
dlouhodobé nezaměstnanosti, nízká kvalifikace, vyšší věk, výkon trestu
a podobně. Důsledkem těchto faktorů je často osobní rezignace jedince a jeho
sociální izolace,“ uvádí hlavní koordinátor projektu Petr Cabák. Armáda spásy
chce vybraným uchazečům nabídnout zaměstnání ve svých vlastních střediscích
a také po domluvě se zástupci měst ve svěřených prostorách, kde by vykonávali
práce běžné údržby a úklidu. Celá akce je financována z prostředků Evropských
sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a také ze státního rozpočtu České republiky.
V Havířově uvedení projektu do života, již nabývá konkrétní podobu.
„Připravujeme v rámci projektu vytvoření deseti pracovních míst, část účastníků
bude pracovat v kuchyni a ostatní budou mít na starosti údržbu prostorů
azylového domu a rovněž ve městě. Zájemci projdou v měsíci srpnu výběrovým
řízením a s úspěšnými uchazeči se od září uzavře pracovní poměr na dobu
třinácti měsíců,“ říká vedoucí havířovského střediska Armády spásy Ladislav
Solana.
26. 7. – Děti bavil pejsek Artík
V parku za Kulturním domem Radost pokračoval v neděli cyklus prázdninových
pohádek pro děti. Tentokrát to nebyla klasika, ale malé i starší diváky bavil svým
uměním pejsek Artík za účinkování svého cvičitele Václava Jílka. Čtyřletý retrívr
rozdával početnému publiku radost. Válel po zemi sudy, přeskakoval překážky,
dětem podával pacičku a další podobné kousky. Dokonce dovede přenášet
i vajíčka, a to nejen v košíčku, ale i jednotlivě.
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Obecenstvo

Pejsek Artík

26. 7. – Promenádní koncert Náladička

29. 7. – 57. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Jednostranné navýšení nájmu u bytů ve vlastnictví města Havířova
• Výsledek veřejné soutěže – pronájem nebytových prostor restauračního
zařízení a bufetu v Kulturním domě Radost (vítěz WIZE TRADING, s.r.o.)
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
SRPEN
7. 8. – Dokončena výstavba parkoviště
Začátkem května byla zahájena rekonstrukce parkovacích stání na ulici Kochova
a zřízení nových parkovacích míst v této lokalitě. Provedlo se zpevnění ploch
stávajících stání a také se obnovilo veřejné osvětlení. Nový počet parkovacích
stání pro osobní automobily je 72 + 5 ZTP. Celkové náklady na výstavbu
parkoviště činily přibližně 7 milionů korun.
8. 8. – V Havířově uctili památku obětí gestapácké zvůle
Zavraždění šestatřiceti nevinných lidí v Životicích před pětašedesáti lety
gestapáckým komandem si připomněli v sobotu dopoledne na smutečním
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shromáždění u Památníku životické tragédie obyvatelé Havířova, přilehlých obcí
a dalších míst. Nechyběla ani početná delegace z Polska.
Po vyzvánění zvonů nedaleké kaple a zvuků České a Polské státní hymny položili
k pomníku padlých věnce a kytice květin příbuzní obětí fašistického řádění,
představitelé havířovského magistrátu a okolních radnic, generální konzul Polské
republiky se sídlem v Ostravě Jerzy Kronhold, honorární konzul Ruské federace
Aleš Zedník, zástupci armády, čeští a polští veteráni světových válek a členové
dalších organizací.
Slavnostní projev přednesl náměstek primátora města Havířova Eduard Heczko.
Herečka Jolanta Balon přečetla jména všech šestatřiceti zavražděných. Na závěr
pronesli krátké rozjímání římskokatolický farář Václav Gandera a pastor Slezské
církve evangelické Vladislav Volný. V průběhu pietního aktu vystoupily pěvecké
sbory Canticorum z Havířova a smíšený pěvecký sbor Zgoda z Třince.

Čestná stráž

Kytice padlým hrdinům

Zpíval ženský pěvecký sbor Canticorum

Pietní akt

11. 8. – Výstavní síň Musaion: Krása ženy
Výstava věnovaná ženské kráse, kterou žena staví na odiv svým upraveným
zevnějškem, slušivým oděvem a vybraným vkusem, byla minulý týden v úterý
slavnostně otevřena ve výstavní síni Muzea Těšínska Musaion v Havířově.
Pestrá expozice předmětů z muzejních sbírek zachycuje zajímavé momenty
a zvláštnosti v dějinách ženské módy. K vidění jsou kolekce šatů z 1. poloviny 18.
století, spodní prádlo, klobouky, kabelky, vějíře a slunečníky, šperky, obuv a jiné
módní doplňky. Návštěvník se při prohlídce dozví, kdy se začal v Evropě používat
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vějíř jako nezbytný doplněk ženského oděvu, co je to korzelet, čemu se říká
pompadúrka, ve kterém historickém období se nosila turnýra, česky také Honzík.
Ideál krásy se spolu s každým historickým obdobím měnil. „Zamyslíme-li se, co se
v průběhu věků v žádném případě nesmělo a naopak slušelo nosit, pak shledáme,
že pravidla pozdního středověku se značně liší od uvolněného přístupu rokoka,
vyumělkované vyzývavosti belle époque a období před 1. světovou válkou. Ve 20.
století nabral módní koloběh rychlejší obrátky,“ uvádí autorka výstavy Ilona
Pavelková z Muzea Těšínska.
Dějiny odívání a módy se nezabývají pouze vývojem a změnami oděvu, ale souvisí
s oblékáním celkově. Zahrnují také proměny účesu, líčení a módních doplňků,
které udávaly takt módní scéně, vnášely do celku stylovost, symboliku, znak
postavení a moci a dobovou přítomnost. Expozici tematicky doplňují práce
studentů Střední umělecké průmyslové školy s. r. o. Frýdek-Místek, které se
rovněž nechaly inspirovat historickým oděvem. Výstava potrvá do 3. ledna 2010.

12. 8. – 58. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Výstavba sběrného dvora odpadu v Havířově-Bludovicích na ulici Frýdecká
• Kronika města Havířova za II. pololetí 2008
• Výsledek dosavadního jednání o budoucím vypořádání zhodnocení areálu
Dukla
• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova – zóna Šumbark II
za Teslou
• Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění koeficient při výpočtu
daně z nemovitosti
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
15. 8. – Výstavba dalších parkovacích míst v centru města
Začátkem května byla zahájena výstavba parkovacích míst na ulici U Stromovky.
V rámci akce se také provedla obnova a rekonstrukce povrchu stávajících
chodníků, rekonstrukce komunikace mezi parkovišti, výstavba parkovacích
a kontejnerových stání. Nové je rovněž veřejné osvětlení a odvodnění. Počet
parkovacích stání se zvýšil přibližně o 30% a nyní je zde celkem 60 + 4 x ZTP.
Celkové náklady na výstavbu parkoviště činí cca 8 milionů korun.
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16. 8. – Promenádní koncert Azeťanka

19. 8. – Setkání vedení města a policie s občany
Město Havířov a Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje uspořádalo
ve středu 19. srpna v budově ZŠ Jarošova v Havířově–Šumbarku společné
setkání s občany.
Projednávala se problematika veřejného pořádku, kriminality a soužití obyvatel
v této lokalitě. Přítomni byli zástupci vedení města, Městské policie, Policie
České republiky, romský poradce, Městské realitní agentury, RPG, občanské
komise Havířov-Šumbark, Sdružení Rómů Severní Moravy a další zainteresované
složky. Lidé si stěžovali na mnoho věcí. Nejvíce je trápila bezpečnost, rómská
otázka a neutěšený stav bytů. Po policii a městských strážnících chtěli, aby se
více pohybovali v ulicích a také, aby městská policie častěji využívala
cyklohlídky, které by jezdily i do méně frekventovaných ulic. Velkou kritiku
sklidil zástupce firmy RPG za neutěšenou situaci bytového fondu, kterou
obhospodařuje.

Občané

Vedení

21. 8. – Poberta se vloupal do garáže
V Havířově-Městě se neznámý pachatel vloupal do garáže. Odcizil dětskou
motorovou čtyřkolku, minibike značky Yamaha, minicross, jízdní kola a další
věci. Poškozený vyčíslil škodu na téměř sedmdesát tisíc korun.

121
21. 8. – Demonstrace na náměstí Republiky před čtyřiceti lety
Bouřlivá protirežimní demonstrace se konala 21. srpna 1969 v Havířově na
náměstí Republiky, tehdy Vítězného února. O čtyřicet let později žádná oficiální
vzpomínka nebyla.
První výročí vpádu vojsk pěti států Varšavské smlouvy – Sovětského svazu,
Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Polska do
Československa, nezůstalo v Havířově stejně jako v řadě dalších měst bez odezvy.
Dnes již poměrně zapomenutá čtyřicet let stará událost se odehrála na náměstí
Republiky. Dvojice mladých lidí odpoledne okolo půl šesté se pokusila uctít
památku Jana Palacha položením kytice s černou stužkou v prostoru před
prodejnou Labužník. Zakročila proti nim hlídka tehdejší Veřejné bezpečnosti.
Docházelo přitom k stále většímu shluku kolemjdoucích lidí. Policejní zákrok se
stal podnětem ke spontánní demonstraci proti okupaci cizích vojsk. Protestní
shromáždění nakonec rozehnaly jednotky policie, armády a lidových milicí
z Havířova, Frýdku Místku a Karviné za použití obušků a čtyř vodních děl. Při
zásahu bylo několik osob zraněno a šedesát sedm předvedeno na služebny veřejné
bezpečnosti. Na plenárním zasedání Městského národního výboru (předchůdce
dnešního zastupitelstva) 24. září 1969 řada poslanců protestovala proti hrubému
a neadekvátnímu zásahu.
23. 8. – Poslední letní divadelní představení pro děti
Divadlo Křesadlo Třinec uvedlo v neděli 23. srpna od 15 hodin v parčíku za
Kulturním domem Radost pohádku Dobrodružství Ferdy mravence. Tím skončil
letošní cyklus prázdninových pohádek pod širým nebem.
23. 8. – Evangelický kostel zaplnila muzika
Slavnostní bohoslužbou, kulturním programem a přátelským posezením oslavili
227. výročí zahájení výstavby zděné modlitebny v Selské ulici v HavířověBludovicích místní farníci a jejich hosté.
Tradiční každoroční setkání se letos konalo za pěkného slunečného počasí čtvrtou
srpnovou neděli. V rámci doprovodního programu představili na vernisáži své
obrazy členové výtvarné skupiny Kvaš, Maří Magdalena Čechová, Josef Čmiel,
Danuše Drábková, Radim Kolek, Emílie Nezhodová a František Procházka.
Výstava ve sborovém sále potrvá do konce září.
Ozdobou nedělního odpoledne bylo téměř hodinové vystoupení popové kapely
R.E.J., která hrála ve složení Matouš Čep (zpěv a akustická kytara); Jakub
Hlávka (elektrická kytara), Korneliusz Walek (bicí), Bogdan Walek (baskytara) a
Jan Měrka (klávesy). Návštěvníci zahradní slavnosti měli možnost prohlédnout si
s výkladem interiér kostela, zvony i věžní hodiny. Zábava pokračovala
přátelským posezením ve farní zahradě až do večerních hodin.
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Koncert kapely R.E.J. v bludovickém evangelickém kostele.

23. 8. – Havířovský zlatý kahanec
Druhý ročník znovu obnovených závodů silničních motocyklů Havířovský zlatý
kahanec měl opět velmi vysokou úroveň a rovněž diváckou účast.
Diváci v sobotu 22. srpna měli možnost shlédnout trénink motocyklů Klasik ve
třídách 175, 250, 350 a nad 350 ccm, z nichž mnohé závodily na Těrlickém
okruhu do roku 1972, dále probíhal trénink současných závodních motocyklů ve
třídách do 250, do 600 , nad 600 ccm a Supermono . Vyvrcholením sobotního dne
byl jednoznačně ve své premiéře trénink sajdkár. V neděli mimo veteránských
závodů-klasiků se zde jely 125 ccm sportproductiony, GP a 250 GP. Dále
zajímavá třída Supermono nebo Sidecary. Vrcholem byl ovšem závod do 600 ccm
a do 1000 ccm. Šestky byly ale na rozdíl od litrů napínavější díky soubojům
o prvenství mezi Němcem Rico Penzkoferem a Michalem Dokoupilem. Štěstí se
tentokrát usmálo na Rica, i když celý závod byl velmi vyrovnaný a pro dav diváků
tak napínavější. V litrové třídě se již jednalo spíše o takovou one man show
Indiho Dokoupila, ale díky jeho rychlé jízdě pokořil nejen traťový rekord a získal
Zlatý kahanec, ale přidal pár vrásek na čele organizátorům, kteří na příští rok
musí vymyslet další retardér. Maximální povolená průměrná rychlost na kolo je
totiž 160 km/h a to bylo letos překročeno.
Výsledky:
Klasik do 175 ccm

Klasik do 250 ccm

Klasik do 350 ccm

1. Klimek Eduard (CZ)
2. Vrána Marek (CZ)
3. Veselý Martin (CZ)

1. Koudelka Lubomír (CZ) 1. Loicht Martin (A)
2. Krsek Petr (CZ)
2. Veselý Martin (CZ)
3. Thér Miloš (CZ)
3. Koudelka Lubomír (CZ)

Klasik do 500 ccm

Klasik do 750 ccm

Sidecar JPHZM

1. Serbousek Jiří (CZ)
2. Jurák Patrik (CZ)
3. Volák Jan (CZ)

1. Loučka František (CZ)
2. Kunz Petr (CZ)
3. Lefan Jiří (CZ)

1. Kopecký-Fišar (CZ)
2. Verbík-Panáček (CZ)
3. Kalina-Koňařík (CZ)
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125 Sportproduction

125 GP

250 GP

1. Klejch Jiří (CZ)
2. Sedlo Miroslav (CZ)
3. Coppa Pierre (I)

1. Kolář Patrik (CZ)
2. Rážek Lukáš (CZ)
3. Grämer Steffen (D)

1. Voit Henrik (D)
2. Navrátil Pavel (CZ)
3. Ježek Michal (CZ)

250 Sportproduction

Volná do 600 ccm

Volná nad 600 ccm

1. Heimrle Tomáš (CZ)
2. Vysloužil Jan (CZ)
3. Linduška Tomáš (CZ)

1. Penzkofer Rico (D)
2. Dokoupil Michal (CZ)
3. Duchan Josef (CZ)

1. Dokoupil Michal (CZ)
2. Holán Kamil (CZ)
3. Reichmann Udo (D)

M ČR Supermono
1. Kehrer Johanes (D)
2. Kamenický Libor (CZ)
3. Loicht Martin (A)

Bludovický kopec

27. 8. – Havířovská lípa s novou tváří
První ročník řezbářského sympozia Havířovská lípa s novou tváří byla zahájena
na náměstí Republiky ve čtvrtek 27. srpna. Zúčastnili se ho známí řezbáři
Stanislav Filip, Čestmír Slíva, Jiří Halouzka a další. Umělci předváděli své
umění přímo na náměstí před očima lidí. Ve výtvarné činnosti pokračovali
i v dalších dnech. Vznikly tak různé postavičky, které si vybraly děti mateřských
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škol. Součástí akce se staly i výtvarné dílny pro děti, kde si příchozí mohli
vyrobit dáreček. Jako materiál posloužily pro řezbáře lípy, které byly nedávno
odstraněny z Hlavní třídy. Díky sympóziu se stanou opět součástí života města,
ve kterém budou žít dále.

Řezbáři

29. 8. – Bludovické dožínky letos jubilejní
Slezské dožínky v Havířově-Bludovicích se konaly již po čtyřicáté. Tentokrát
kvůli nepřízni počasí ne pod širým nebem, ale v místnostech Domu PZKO, které
doslova praskaly ve švech.
Podle starých lidových zvyklostí zahájil sobotní oslavy tradičně krojovaný průvod.
Protože pršelo, byl tentokrát krátký a pouze symbolický. Vedl z ulice přímo na
jeviště velkého společenského sálu. Po vinšování a předání věnce, uvitého ze
zlatých klasů a polního kvítí gazdovi a jeho ženě, konferenciérka pořadu Alicja
Kellerberg ve stručnosti připomněla historii bludovických dožínek. S jedinou
výjimkou se uskutečnily každoročně počínaje rokem 1968.
Pak se už program rozjel na plné pecky. Publikum vidělo pestrý taneční folklor
s výbornou muzikou. Své umění předvedly soubory Błędowianie a Mali
Błędowianie, bludovická kapela Kamraci a soubor lidových písní a tanců
Valašský Vojvoda z Kozlovic. Jejich skvělé vystoupení často odměnili diváci
dlouhým spontánním potleskem. Tradičním lákadlem pro návštěvníky bylo
bohaté občerstvení, ve kterém nechyběly domácí koláče, dobré jídlo, pití,
bramborové placky podle zvláštního receptu a další slezské lahůdky a speciality.
K poslechu až do pozdních večerních hodin hráli Kamraci a Valašský Vojvoda.
Mezi hosty byl rovněž primátor města Havířova František Chobot se svou
manželkou. „Těší mne, že tradice dožínek díky bludovickým nadšencům z PZKO
se stále udržuje. Obohacují kulturní a společenský život v našem městě.
Atmosféra je tu pokaždé vynikající. Chodím tu opravdu rád,“ uvedl první muž
radnice.
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Dožínky připomněly staré tradice

30. 8. – Promenádní koncerty zpestřily letní horké dny
Letošní cyklus prázdninových promenádních koncertů v parčíku za Kulturním
domem Radost zakončila poslední srpnovou neděli skladba Viva Brasil v podání
populární kapely Azeťanka.
Tradiční prázdninové nedělní dechové koncerty pod širým nebem se těší velké
oblibě zejména u seniorů. Pro mnohé občany se staly příjemným zpestřením
víkendů. V průběhu července a srpna se na devíti vystoupeních vystřídalo pět
kapel, Akorďanka, Azeťanka, Hasičanka, Hlučíňanka a Náladička. Zájem byl
obdobně jako v předchozích letech značný. Počet návštěvníků se pokaždé
pohyboval kolem čísla dvě stě padesát. Zazněly skladby klasického fondu české
dechovky, tradiční moravské a české lidové písničky. Bohaté zastoupení měla
taneční i populární hudba. Obecenstvo si mohlo vychutnat celou plejádu
oblíbených melodií jako Jednou, dvakrát, Škoda lásky, Lásko má, Kvetou růže,
Slunko krásné, Mexický tanec, Azalky a další nestárnoucí hity. Opravdovým
balzámem na duši byla píseň Ave Maria od Caccini Giulio v podání zpěvačky Soni
Jungové, za doprovodu kapely Azeťanky. Akci připravilo havířovské Městské
kulturní středisko.
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Koncert kapely Azeťanka

30. 8. – Jaroslav Olšar z Karviné vítězem šachového turnaje Open Havířov
Velkým překvapením skončil v neděli 30. srpna jubilejní 10. ročník
mezinárodního šachového turnaje Open Havířov. Nečekaným vítězem se stal
Jaroslav Olšar, který nechal za sebou vysoce favorizovaného ruského velmistra
Mikhaila M. Ivanova.
Své síly si v havířovské Restauraci Radnice změřilo celkem padesát sedm hráčů
z devatenácti oddílů z České republiky. Mezi startujícími byli také dva šachisté
z Ruské federace. Hrálo se švýcarským systémem na devět kol s tempem hry
90 minut na čtyřicet tahů plus 30 minut dohrávka. Turnaj byl dotován celkovou
finanční částkou 48 700 korun. Vítěz obdržel 15 tisíc korun.
O senzaci se postaral Jaroslav Olšar z Karviné. Na své konto si připsal šest
vítězství a tři remízy, což mu zajistilo první místo s náskokem jednoho bodu před
ruským velmistrem Ivanovem. Vynikajícího úspěchu dosáhla i jeho dcera
Karolína. Šestnáctiletá studentka gymnázia se ziskem šesti a půl bodu skončila
pátá a předčila tři mezinárodní mistry. Z havířovských účastníků si nejlépe vedl
Marcel Řezníček ze Slavie Havířov. Jeho čtrnácté místo lze považovat za úspěch.
Do první dvacítky se ještě vešel Martin Sekáč z Baníku. Turnaj od 23. do
30. srpna pořádal Baník Havířov ve spolupráci s havířovským magistrátem.
Pořadí na prvních deseti místech a umístění Havířovanů se ziskem čtyř a více
bodů:
1. Jaroslav Olšar (Jäkl Karviná) 7,5 bodů, 2. Mikhail M. Ivanov (Mahrla Praha)
6,5 b., 3. Pavel Zabystrzan (Slavia Orlová) 6,5 b., 4. Dalibor Trapl (VOKD
Poruba) 6,5 b., 5. Karolína Olšarová (Slavia Orlová) 6,5 b., 6. Jiří Stehlík (Sokol
Kolín) 6,5 b. 7. Viktor Volodin (Rusko) 6.0 b., 8. Josef Lys (Jäkl Karviná) 6.0 b., 9.
Serguei Vesselovsky (Jäkl Karviná) 6,0 b., 10. Marek Nábělek 6,0 b. (Slezan
Opava) 6,0 b., …14. Marcel Řezníček (Slavia Havířov) 5,5 b., 16. Martin Sekáč
(Baník Havířov) 5,5 b., 28. Petr Bulava (Baník Havířov) 4,5 b., 31. Marek Týn
(Slovan Havířov) 4,5 b., 32. Jozef Valenčík (Slovan Havířov) 4,5 b., 38. Karel Gil
(Baník Havířov) 4,0 b., 40. Patrik Melzer (Slovan Havířov) 4,0 b., 41. Veronika
Slívová (Slovan Havířov) 4,0 b.
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Karolína Olšarová, Jaroslav Olšar
ZÁŘÍ
1. 9. – Zahájení školního roku
V osmnácti havířovských základních školách byl 1. září slavnostně zahájen nový
školní rok 2009/2010. Do vyzdobených učeben zasedlo 730 prvňáčků. Děti do tříd
doprovázeli nejen rodiče, ale často i příbuzní a známí. Fotoaparáty a kamery byly
v plné permanenci. Tak tomu bylo i na ZŠ Gorkého, kde zavítal primátor města
Havířova František Chobot a také na ZŠ Na Nábřeží. Tam krátce promluvil
náměstek primátora JUDr. Bronislav Bujok. Malí žáčci dostali od představitelů
města drobné praktické dárky.

ZŠ Gorkého

ZŠ Na Nábřeží

2. 9. – 59. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta
2010 a 2011 (změna původního usnesení)
• Stanovení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova – dohody
o pracích konaných mimo pracovní poměr – rok 2009 – změna usnesení
(maximálně 320 zaměstnanců včetně zajištění voleb do Evropského
parlamentu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha –
bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
období leden až červen
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•

Řešení dopadu finanční krize na rozpočet města Havířova v roce 2009 dle
nových podkladů získaných z MF ČR
• Informativní zpráva o zhodnocení finančních prostředků města Havířova
• Návrh zvýšení dotace Florbalovému klubu Torpedo Havířov z rozpočtu
města v roce 2009 (zvýšení poskytnuté dotace o 200 tisíc Kč na celkových
600 tisíc korun)
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
3. 9. – Slavnostní předání soch dětem
Ve čtvrtek 3. září se ve Společenském domě konalo slavnostní předání soch
vytvořených v průběhu prvního ročníku řezbářského sympozia Havířovská lípa.
Výtvarná díla obdrželi zástupci pěti mateřských škol. V doprovodním kulturním
programu vystoupily děti mateřských škol, dále Crazy Etreme Group, Limit
Dance Corporation a klauni. Nechyběly ani dětské soutěže.

4. 9. – Dřevěná socha dívky dostala jméno Královna květů
Během akce Havířov v květech byla slavnostně odhalena dřevěná socha dívky,
kterou vytvořil havířovský řezbář Čestmír Slíva.
Dívka má na šerpě vytesáno logo města a na hlavě nosí korunku akce Havířov
v květech. Občané Havířova i okolních měst měli možnost od 20. června do konce
srpna navrhnout soše jméno. Objevily se návrhy jako Květuše, Amelie, Lipěnka,
Barborka, Flora, Havířovanka, Venuše a ještě mnoho jiných. Mezi další zajímavá
jména patří Havířka, Leontýna, Kněžna Libuše, Šípková Růženka, Víla uličnice,
Lípová panenka, celkem své návrhy zaslalo 167 lidí. Nakonec dívka vytvořená
z padesátileté lípy dostala jméno Královna květů. Bude umístěna ve vestibulu
magistrátu města.
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Královná květů

4. 9. – Socha řezbáře Jiřího Halouska
Cenu dětské poroty řezbářského sympozia Havířovská lípa s novou tváří získala
socha Žáby vytvořená řezbářem Jiřím Halouskem. Socha bude předána dětem
MŠ Petřvaldská v Havířově- Šumbarku

Jiří Halousek při práci

4. 9. – Mobilní služebna městské policie
Dne 4. září se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu mobilní služebny městské
policie. Náklady na její pořízení jsou cca 1,3 milionu Kč, přičemž Ministerstvo
vnitra ČR přispělo na technické vybavení částkou 250 tisíc korun.
Mobilní služebna je zřízena ve speciálním obytném přívěsu, který je vybaven
výpočetní a policejní technikou. Bude umísťována do problémových lokalit ve
městě na základě vyhodnocení veřejného pořádku a s přihlédnutím
k požadavkům obyvatel.
4. 9. – Výstava dětské kresby a grafiky představuje sport
V Kulturním domě Leoše Janáčka v pátek 4. září slavnostně vyhlásili výsledky
19. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Krásná jako kvítka je ta země … Mezi
hosty vernisáže byla také držitelka bronzové medaile v trojskoku z Athénské
olympiády Šárka Kašpárková.
Výstavu dětské kresby a grafiky s tematikou sport krátce představil zakladatel
výtvarného klání Vladimír Znamenák. Pořadatelé obdrželi letos celkem 1 536
obrazů. Zaslaly je děti ze čtrnácti zemí, z Austrálie (2 obrazy), Běloruska (1),
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Bulharska (6), Česka (1 019), Estonska (7), Francie (1), Litvy (73), Lotyšska (24),
Polska (128), Rumunska (35), Ruska (19), Slovenska (195), Srbska (11)
a Ukrajiny (15). Nejhezčí díla byla oceněna. Řada z nich zdobí stěny výstavní síně
Viléma Wünscheho. Vítězové obdrželi diplomy a od sponzorů věcné ceny.
Předávala je spolu s dalšími hosty čestná občanka Havířova Šárka Kašpárková.
„Výstava je velmi povedená. Moc se mi líbí. Práce malých výtvarníků jsou
obdivuhodné. Muselo být těžké vybrat ty nejkrásnější. Mám radost, že se taková
akce koná. Svým rozsahem daleko překračuje nejenom hranice Havířova, ale
i státu,“ řekla sportovkyně. Souhlasně přikyvovala také její dcera Terezka.
Oceněným blahopřál primátor města František Chobot a poslankyně Parlamentu
České republiky Milada Halíková. Organizátorem je Základní škola Frýdecká.
Kurátorkou Jiřina Sivá. Téma jubilejního 20. ročníku má název: Lidová píseň
a poezie.
Výsledky: 1. kategorie (Mateřské školy): 1. Zuzana Plecháčová – MKZ Hankův
dům Dvůr Králové n.L., 2. Adriána Psotná – Bratislava, Slovensko, 3. Běla
Přibylová – VS Hruška Praha 5, 2. kategorie (1. a 2. třídy základních škol):
1. Maja Wójcik – Kielce, Polsko, 2. Pavlína Lindová – ZŠ Líbeznice, 3. Tereza
Slivková – ZŠ a MŠ Dolní Životice, 3. kategorie (3. a 4. třídy): 1. Klára Foltýnová
– ZŠ a MŠ Bystřice, 2. Nora Barkāne – Lotyšsko, 3. Maja Jedynak – Kielce,
Polsko, 4. kategorie (5. a 6. třídy): 1. Kateřina Bajgerová – VK Hlohovec, 2. Ieva
Rudzinskaité – Litva, 3. Dani Omelchenko – Ukrajina, 5. kategorie (7. až 9.
třídy): 1. Paulius Sendrauskas – Litva, 2. Martina Chovancová – ZŠ Mládežnická
Havířov, 3. Kateřina Dudová – VK Hlohovec, Cena primátora Havířova: Ludmila
Hermanová - Arcibiskupské gymnázium Kroměříž a Eva Gawlasová –
Gymnázium Mírová Karviná, Cena generálního ředitele pojišťovny Ministerstva
vnitra: Šarlota Kandračová – ZŠ a MŠ Turkmenská Vsetín, Eliška Suldovská –
VK Zdeňka Kladno, Dominika Gomonaiová – MŠ Denešová Košice, Slovensko.
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Šárka Kašpárková, Vladimír Znamenák a Jiřina Sivá

4. 9. – Pestrý program Havířovských slavností 2009
Pátek 4. září
Před OD Elan:
16.00 Popové seskupení žáků při Městském kulturním středisku Havířov, 17.00
Žákovský estrádní orchestr ZUŠ L. Janáčka, 18.00 Náladička
Areál Městské sportovní haly :
16.30 Nototo (Havířov), 17.30 Gipsy.cz, 19.00 Ewa Farna, 20.30 Lenka Dusilová,
22.00 Mňága a Žďorp
Sobota 5. září
Areál Městské sportovní haly:
13.00 Majda z kouzelné školky, 14.00 Dechový orchestr Akorďanka, 14.30
slavnostní zahájení, 14.40 Cigánski diabli, 15.40 Petr Rychlý, 15.50 Kučerovci,
16.50 Petr Rychlý, 17.00 Desmond + Kalinka (120-ti členný soubor Ministerstva
vnitra Ruské federace), 19.00 Petr Rychlý, 19.10 Meky Žbirka, 19.50 Petr Rychlý,
20.00 David Koller, 21.20 Petr Rychlý, 21.30 Drupi, 23.00 Petr Rychlý, 23.10
Nazareth
Neděle 6. září
Areál Městské sportovní haly:
13.00 Kašpárek v rohlíku (program pro děti od 2 - 100 let), 18.00 No Name, 19.30
Chinaski.
Sobota a neděle
Areál Městské sportovní haly:
Celodenní zábava pro děti v areálu MSH. V sobotu v odpoledních hodinách soutěž
v přetahování lanem (pětičlenná mužská i ženská družstva od 18 let).
5. 9. – Havířovští včelaři slavili jubileum
U příležitosti sta let od založení včelařského spolku na území Havířova se
v sobotu 5. září konalo slavnostní shromáždění v Domě PZKO v HavířověBludovicích. Součástí oslav byla výstavka historických i soudobých včelařských
potřeb a výrobků, dobových fotografií a proběhly také dvě odborné přednášky.
Hlavní referát přednesl předseda organizace Miroslav Szop. Ve svém vystoupení
podrobně rozebral bohatou historii a činorodou současnost místního včelařství.
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Neopomněl připomenout ani nespornou raritu, že za sto let se vystřídali pouze tři
předsedové. K 31. prosinci 2008 měla organizace čtyřicet registrovaných členů.
Jubilejní schůze se zúčastnil také primátor města Havířova František Chobot.
Poděkoval včelařům za aktivní a vysoce prospěšnou práci a do dalších let jim
popřál hodně úspěchů.

Včelaři

Miroslav Szop se svým synem Petrem.

Dobová fotografie

6. 9. – Havířovské slavnosti s rekordním počtem návštěvníků
Bohatý třídenní program ve dnech 4. až 6. září přilákal na Havířovské slavnosti
přes pětatřicet tisíc lidí.
„Určitě jsme si oddechli, když se v průběhu pátku umoudřilo počasí. Právě to by
totiž podstatně ovlivnilo návštěvnost. Ono je to úplně jiné koupit si lístek třeba za
pět set korun v předprodeji nebo mít možnost pořídit ho na místě na poslední
chvíli za padesát.,“ uvedla ředitelka pořádajícího Městského kulturního střediska
Havířov Yvona Dlábková. Program byl tradičně ušit na míru všem generacím.
Nechyběla vystoupení pro děti, dechové kapely, pop i rock. V minulých ročnících
se vyplatilo pořadatelům pozvat skupiny, které patřily ke světové špičce. Nyní na
vystoupení kapel Slade, Uriah Heep nebo Boney M navázala legendární skotská
skupina Nazareth a italský zpěvák Drupi.
V pátek 4. září si diváci užili v areálu Městské sportovní haly například
vystoupení Gipsy.cz, Mňágy a Žďorp, Ewy Farné a Lenky Dusilové. Začátek
sobotního programu patřil dětem a pořadu Majda z kouzelné školky. Milovníci
dechovky si libovali při poslechu orchestru Akorďanka i představení Kučerovců.
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Obrovské ovace sklidil stodvacetičlenný soubor Ministerstva vnitra Ruské
federace Kalinka, který si zazpíval se současně nejpopulárnější kapelou na
Slovensku Desmodem.
Hlavní hvězdy uzavřely sobotní program, který se přetáhl až do neděle.
Charismatický italský zpěvák Drupi se mohl přesvědčit, že jeho kdysi slavné
šlágry jsou u nás stále známé a oblíbené. Skotská kapela Nazareth sklidila
úspěch hlavně se svými baladami v čele s písní Love Hurts.
Na návštěvníky slavností čekal velmi zajímavý program i v neděli. Dětem a také
dospělým byl určen divadelní kabaret Kašpárek v rohlíku. Asi nejvíce energie
mohla čerpat z publika slovenská kapela No Name, která potvrdila, že je v Česku
nesmírně populární. Definitivní tečku udělal za třídenní povedenou akcí koncert
Chinaski.
6. 9. – Obrazová reportáž z Havířovských slavností
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7. 9. – Začala sklizeň jablek
V největších jabloňových sadech na severu Moravy v Havířově-Životicích byl
v pondělí 7. září zahájen sběr jablek.
Ani tentokrát nechybí oblíbený samosběr, kdy se spotřebitelům nabízí čerstvé
ovoce přímo ze stromků. Dobrou zprávou je, že ceny přitom zůstaly na úrovni
minulého roku. Bez ohledu na druh, lze nasbírat kilo jablek za čtrnáct korun.
Zatím jsou v nabídce hlavně jablka Gala, Rubín a Šampión. Během čtrnácti dnů
začne postupně sklizeň odrůd Idared, Jonagold, Gloster a dalších známých
druhů. Podle vyjádření ředitele sadů Dušana Kokošky je letošní úroda velmi
dobrá jak po stránce množství, tak i kvality. Jablka jsou velká a hezky
vybarvená.

Životické sady
7. 9. – Zahájení stavby sportovní haly při ZŠ Žákovská
Poklepáním na základní kámen byla v pondělí 7. září slavnostně zahájena
výstavba sportovní haly Žákovská.
Práce na díle v hodnotě téměř 130 milionů korun započaly koncem srpna
a ukončeny by měly být přibližně za rok.
Hala je pojata jako multifunkční komplex, ve kterém se bude hrát házená,
basketbal, volejbal, florbal, futsal či badminton. Tribuny pojmou téměř 400
diváků včetně imobilních spoluobčanů. Souběžná rekonstrukce obou školních
tělocvičen zahrnuje kompletní výměnu a odvodnění střešního pláště, nové izolace,
akustický podhled nebo okenní výplně. Stavba bude finančně podpořena
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Evropskou unií, konkrétně
soudržnosti Moravskoslezsko.

Regionálním

operačním

programem

regionu

Slavnostní zahájení stavby sportovní haly při ZŠ Žákovská

14. 9. – 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 14. září v Kulturním domě Radost. Výběr z projednávaných
bodů:
• Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 40. – 67.
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden
– červen 2009
• Řešení dopadu finanční krize na rozpočet města Havířova v r. 2009 dle
nových podkladů získaných z MF ČR
• Informativní zpráva o zhodnocení finančních prostředků města Havířova
• Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění koeficient při výpočtu
daně z nemovitostí
• Zavedení povinnosti trvalého označování psů identifikačním čipem
(neschválen)
• Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 500 000 tis. Kč – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
• Smlouva o spolupráci města Havířov a Orlová pro realizaci projektu
Systém Včasné Intervence
• Nákup APLIKACE Systému Včasné Intervence
• Informativní zprávu o postupu jednání s RPG RE Management, s.r.o
• Návrh na poskytnutí dotace TJ Start pro oddíl basketbalu z rozpočtu
města Havířova v roce 2009 (schválen)
• Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta
2010 - 2011 – změna usnesení
• Souhlas s podáním a spolufinancováním projektu z ROP NUTS II
Moravskoslezsko
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
Poplatek za odpady
Zastupitelstvo schválilo ponechání poplatku za odpady ve stejné výši v jaké ho
lidé platí v letošním roce, tj. 492,-Kč. Skutečné náklady města na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za rok 2008 činily 41,9 mil.Kč. Skutečné
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celkové náklady včetně separovaného odpadu dosáhly za loňský rok výši 55,4
milionů korun. Příjmy za rok 2008 činily 37 milionů Kč.

Havířovské kontejnery

Řešení dopadu finanční krize na rozpočet města
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výši očekávaného výpadku daňových
výnosů na základě predikce MF ČR z 22. července 2009.
Začátkem srpna 2009 Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo odhad
daňových výnosů pro letošní rok, který reaguje na makroekonomickou predikci
zveřejněnou v červenci 2009. Tyto údaje o celostátním pokladním plnění potvrzují
zejména velmi alarmující meziroční pokles inkasa daně z příjmů právnických
osob (cca 67 % loňské hodnoty) a inkasa daně od podnikajících fyzických osob
(pouze 22 % loňského výnosu).
Na základě těchto celostátních odhadů byl proveden propočet očekávaného
výpadku daňových výnosů za rok 2009 pro město Havířov. Je zřejmé, že oproti
schválenému rozpočtu lze nyní reálně očekávat výpadek daňových výnosů, a to ve
výši 132,6 milionů Kč.
Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta 2010 2011
Zastupitelstvo schválilo zvýšení poskytnuté dotace v roce 2009 Havířovské
hokejové společnosti s.r.o. o částku 1,25 milionu Kč. Celková dotace pro letošní
rok tedy činí 12,25 milionů Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků. V roce
2010 bude dotace o tuto částku snížena na 9,75 milionů Kč.
Poskytnutím mimořádné dotace se pokryjí odměny hráčům do konce roku 2009
a prostředky z reklamních smluv budou použity na ostatní provozní náklady,
úhradu závazků a dokrytí uvedené částky v následujícím roce.
O případném vyplacení další finanční částky rozhodne Zastupitelstvo po
předložení forenzního auditu Havířovskou hokejovou společností. Vybraná
organizace, která provede audit musí být akceptovaná Radou města Havířova.
Dotace TJ Start pro oddíl basketbalu
Zastupitelstvo města Havířova schválilo poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě
Start Havířov, ve výši 250 tisíc Kč na zajištění účasti družstev kadetů a starších
dorostenek v extraligové soutěži v sezoně 2009/2010. Extraligovým florbalistům
zastupitelé nedali nic.
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19. 9. – Účastník Wintonova vlaku vyprávěl svůj životní příběh
Tomáš Graumann, brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář
na Filipínách a jedno ze 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem, hovořil
o své životní pouti.
V průběhu téměř dvouhodinového sobotního programu v loutkovém sále KD
Petra Bezruče, přiblížil hlavní protagonista osudové okamžiky svého života od
nejútlejšího věku až do dnešních dnů. V srpnu roku 1939 byl jedním z těch dětí,
které odjely vlakem z Prahy do Velké Británie a tím si zachránily svůj život před
Hitlerem. „Na Wilsonovo nádraží mně doprovodila maminka s babičkou. Původně
měl se mnou odjet i můj čtyřletý bratr Tony. Pro nemoc zůstal doma. Bylo mi
řečeno, že se jdu učit angličtinu a brzy se vrátím. Na krk mi pověsili číslo 652,
dali mi cestovní doklady, jídlo a nějaké oblečení. Jako osmileté dítě jsem ještě
plně nechápal, co se vlastně děje. Bylo mi divné, že maminka plakala a babička
byla vystrašená. Vůbec jsem ale netušil, že své nejmilejší už nikdy neuvidím.
Všichni v průběhu druhé světové války zahynuli v koncentračních táborech,“
připomněl poslední chvíle před odjezdem člověk, který pak celý svůj další život
zasvětil humanitární činnosti. Po příjezdu do Londýna se dostal až do Skotska,
kde ho adoptovala křesťanská rodina učitelky domácích prací. V roce 1989 se
Graumann vrátil i se svou manželkou Caroline do Československa. Má čtyři děti,
deset vnoučat a jedno pravnouče. Nedávno se také zúčastnil výroční jízdy
Wintonova vlaku.

Tomáš Graumann s manželkou

Jiří Válka s Tomášem Graumannem

MUDr. Bronislav Holek a Tomáš Graumann
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20. 9. – Evropský týden mobility a Den bez aut v Havířově
V rámci Evropského týdne mobility se ve dnech 16. až 19. září konaly různé
soutěže, hry, sportovní bleší trh a maminkovské tlachání, spanilá jízda na in-line
bruslích, divadelní představení Dopravní kabaret divadla KAČKAČ a další
atrakce hlavně pro děti. V pátek 18. září byla po celý den městská hromadná
doprava zdarma. Na náměstí Republiky se dopoledne uskutečnil Běh naděje pro
školáky a večer jízda na in-line bruslích. Poslední závěrečný den týdne mobility
byl ve znamení 4. ročníku běhu dvojic s řetězy na rukou takzvaný Útěk
v řetězech. Den bez aut ale většina řidičů nepodpořila.

Den bez aut 18. září kolem 15 hodiny, Hlavní třída

23. 9. – 60. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Osobnost kultury, Talent, ocenění za dlouhodobou práci s mládeží za rok
2009
• Informace o volbě předsedy a místopředsedy dozorčí rady Zámek Havířov
s.r.o.
• Havířovská hokejová společnost s.r.o. – provedení forenzního auditu
• Informace o dlužných částkách na místních poplatcích
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
24. 9. – Projekt film a škola
V kině Úsvit byl 17. září uvedením snímku All that Jazz zahájen Projekt film
a škola. Do konce roku se každý měsíc promítne jeden film ze Zlatého fondu české
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a světové kinematografie. V programu jsou dále díla Mlčení (Švédsko), Plechový
bubínek (SRN/Francie) a na závěr 17. prosince Rebel bez příčiny (USA). Projekt
je určen pro studenty středních škol.
27. 9. – Gymnázium Komenského slavilo jubileum
Slavnostním shromážděním a dnem otevřených dveří oslavilo ve dnech 25 až 27.
září Gymnázium Komenského čtyřicáté výročí svého založení.
V Kulturním domě Petra Bezruče v pátek podvečer vyvrcholily oslavy bohatým
kulturním programem. Po krátkém uvítacím projevu ředitele školy Tomáše
Langra a vystoupení hostů, se na jevišti postupně střídali zpěváci, hudebníci,
taneční skupiny, pěvecký sbor a další účinkující. Vedle současných a bývalých
studentů se početnému publiku představili například žáci ZUŠ Bohuslava
Martinů, Horizonty, Limit D. C. a Maniak Aerobik. Na závěr dvouhodinového
cyklu zazpíval školní pěvecký sbor gymnázia slavnou píseň Jaroslava Ježka,
Jiřího Voskovce a Jana Wericha, Život je jen náhoda.
V sobotu oslavy pokračovaly dnem otevřených dveří. Po celé odpoledne až do
večerních hodin přicházeli do školních prostor bývalí studenti, pedagogové, další
zaměstnanci a příznivci školy. Nechyběli ani současní studující. Mezi
návštěvníky byl i PaedDr.Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Moravskoslezského krajského úřadu. „Je tu vynikající atmosféra, příjemné
posezení, dobrá hudba, plno přátel a známých. Je úžasný pocit vrátit se
s odstupem času, alespoň na chvíli do míst, kde člověk prožil část svých
studentských let,“ svěřil se bývalý absolvent dolního gymnázia. K dobré náladě
a poslechu až do pozdních večerních hodin hrála kapela Jaga. U příležitosti výročí
byl vydán Almanach 1969 – 2009.

29. 9. – Lípa Havířov 2009
V zahradě výtvarného oboru Základní umělecké školy Bohuslava Martinů na
Jiráskově ulici jsou od 29. září umístěny dvě nové dřevěné plastiky.
Umělecká díla byla vytvořená v rámci mezinárodního sochařského sympozia Lípa
Havířov 2009. Jejich autoři jsou studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého
učení technického v Brně Michal Čechura z Plzně a Jakub Dorňák ze Zlína. Své
práce zhotovili přímo v areálu havířovské umělecké školy. Trvalo jim to jeden
měsíc. Výběr výtvarníků vysvětlil akademický malíř Martin Pawera. „V minulém
roce se z důvodu nedostatků finančních prostředků sympozium nekonalo a tedy
tak trochu znovu začínáme, považoval jsem za příznačné pozvat letos výtvarné
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zástupce nejmladší generace. A tak se nabízí možnost zhlédnout díla
a prodiskutovat názory na život a umění s představiteli nastupující vlny,“ řekl
zakladatel sochařského sympozia, jehož první ročník se konal v roce 2001. „Jsem
ráda, že se po dvou letech díky finančnímu příspěvku města Havířova opět
můžeme setkat na tomto místě. Od letošního roku budeme v sympoziu
pokračovat už jako bienále,“ informovala na vernisáži ředitelka ZUŠ Bohuslava
Martinů Dagmar Štefková.

Michal Čechura a Jakub Dorňák na vernisáži.

30. 9. – Obrazy Terezy Dolanské a Ivana Mládka v Galerii Radost
Ve výstavní síni Kulturního domu Radost byla 30. září slavnostně zahájená
výstava obrazů populárního umělce Ivana Mládka – Antiperspektiva a mladé
havířovské výtvarnice, studentky Ostravské univerzity Terezy Dolanské –
Perspektiva.
Pro návštěvníky galerie připravili výtvarníci přes třicet menších či větších
převážně olejomaleb, akvarelů a akrylů. „Kreslila jsem již jako děcko. Hodně mě
to bavilo. S barvou jsem ale začala až v patnácti letech těsně před přijímacími
zkouškami na střední školu, ke kterým mě dokonale připravil akademický malíř
Martin Pawera ze Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. Nejraději
zobrazuji lidi a zvířata. Malování je pro mě vším, náplní, prioritou, …“ Na
vernisáži nechyběla ani autogramiáda obou protagonistů a rovněž zájem se
s nimi vyfotografovat.

Ivan Mládek a Tereza Dolanská

Příprava na vernisáž
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Návštěvníci

Tereza Dolanská a Bohumil Kubíček

ŘÍJEN
1. 10. – Přebor družstev havířovských základních škol na dráze
Areál AC Slavia Havířov byl čtvrtek 1. října dějištěm přeboru družstev
havířovských základních škol v lehké atletice. Závodilo se v kategoriích, mladší
žáci, starší žáci, mladší žákyně a starší žákyně. Na pořadu byly běžecké,
skokanské a vrhačské disciplíny. Nejúspěšnějším celkem byla Základní škola
Marušky Kudeříkové, která zvítězila ve všech čtyřech kategoriích.
Výsledky:
Mladší žáci: 1. ZŠ Marušky Kudeříkové 63 bodů, 2. ZŠ Mánesová 50 b., 3. ZŠ
Gorkého 23 b. a ZŠ Školní 18 bodů.
Starší žáci: 1. ZŠ Marušky Kudeříkové 64 bodů, 2. ZŠ Školní 39,5 b., 3. ZŠ
Gorkého 34,5 b. a DDŠ Těrlicko 32 bodů.
Mladší žákyně: 1. ZŠ Marušky Kudeříkové 74 bodů, 2. ZŠ Gorkého 47 b., 3. ZŠ
Školní 30 bodů.
Starší žákyně: 1. ZŠ Marušky Kudeříkové 104 bodů.
3 10. – Městská knihovna nezapomíná na zrakově postižené lidi
Zvukové knihy, takový je název namluvených magnetofonových kazet a CD
nosičů, které jsou spolu s Braillovým slepeckým písmem nejvýznamnějším
informačním prostředkem z oblasti domácí i světové literatury pro zrakově
postižené osoby
Oddělení se zaměřením na hudbu a umění Městské knihovny v Havířově má
celkem k dispozici pro zrakově postižené přes šest set titulů na magnetofonových
kazetách a CD nosičích a to nejrůznějšího žánru, které zapůjčuje bezplatně.
V nabídce jsou díla historická, životopisná, společenská, detektivní romány,
literatura faktu i cestopisy. „O zvukové knihy je velký zájem. Máme stálé
čtenáře, kteří nás pravidelně dvakrát měsíčně navštěvují. Čte se téměř všechno,“
uvedla vedoucí oddělení Elena Hovorková.
5. 10. – Armáda spásy otevřela léčebnu pro alkoholiky a gamblery
Léčebna pro lidi závislé na alkoholu a hazardních hrách byla v pondělí 5. října
slavnostně otevřena v Havířově-Šumbarku. Jejím cílem je podpora ve zbavení se
závislosti a dosažení trvalé abstinence.
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V krátkém zahajovacím projevu velící důstojník Armády spásy pro Českou
republiku major Michael Raymond Stannett vyzvedl význam projektu a zároveň
poděkoval zástupcům města Havířova a Moravskoslezského kraje za projevený
zájem a finanční podporu při realizaci tohoto ušlechtilého díla. „Dnešní den pro
nás z Armády spásy se stává splněným snem. Od počátku roku 1991, kdy jsme
v Havířově otevřeli ubytovnu pro muže, jsme si uvědomili, že potřebujeme
poskytnout určitou hlubší péči lidem, kteří jsou závislí na alkoholu a ocitli se
v životní krizi. Tento náš projekt nabízí profesionální péči, zdravotní
a psychologickou pomoc spojenou s péčí, která vychází z křesťanských
východisek,“ uvedl major AS. Cílovou skupinou jsou muži starší osmnácti let bez
přístřeší, soběstační, závislí na alkoholu nebo hazardních hrách, kteří absolvovali
ústavní či ambulantní léčbu. Dále ti, kteří minimálně čtrnáct dní prokazatelně
abstinují a přitom neprošli léčbou, ale chtějí se závislosti zbavit. Pro každého
uchazeče zpravidla platí, že by měl mít trvalý pobyt na území Moravskoslezského
kraje. Délka léčby je osmnáct měsíců. Denní sazba s ubytováním a stravou je dvě
stě korun. Kapacita střediska je pro patnáct lidí.

Hosté slavnostního zahájení provozu

Michael Raymond Stannett

Slavnostní akt

Pokoje

7. 10. – Mimořádně teplý den
V Praze, ale i v několika dalších českých a moravských městech dnes padaly
teplotní rekordy. V Klementinu naměřili 25,1 stupně Celsia, což je o 0,5 stupně
více než v dosud rekordním roce 1966. Nejtepleji bylo zřejmě ve Znojmě, kde se
teploty vyšplhaly na 27,8 stupně Celsia.
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7. 10. – Práce v kroužcích patří k prioritám střediska Jana Boska
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska se řadí mezi nejvýznamnější
havířovské volnočasové organizace. Je místem, které vytváří kvalitní, rodinné
a bezpečné místo pro děti.
Mezi jeho hlavní činnosti patří otevřené kluby, oratoře pro děti a mládež, zájmové
kroužky, doučování, víkendové turnaje, prázdninové táborové pobyty a další
zajímavé možnosti pro mladé lidi.
9. 10. – Ruční řezání dřeva má stále své kouzlo
Pod názvem Chystáme se na zimu proběhl v pátek 9. října v Kotulově dřevěnce 3.
ročník soutěže pro mládež v řezání dřeva.
Zúčastnilo se jí celkem osm dvoučlenných družstev ze základních škol Frýdecká,
Gorkého a Pujmanová. O pořadí rozhodoval dosažený čas.
Stejně jako loni i letošními vítězi se stali žáci ze ZŠ Frýdecká, kteří prokázali
obdivuhodnou zručnost. „Jsme chlapci z vesnice a v zimě se topit musí. Navíc je
to zajímavá věc,“ řekl Dominik Mokroš za přikyvování Marka Cieslara. Na závěr
se konala prohlídka dřevěnky s odborným výkladem. „Hlavně, že nám vyšlo
počasí. Účast v minulém roce byla sice o něco vyšší, což je škoda. Obrovské
povzbuzování při soutěži svědčilo o náladě, která tu vládla,“ uvedla na závěr
Soňa Kavanová z Muzea Těšínska.
Pořadí na prvních třech místech:
1. Dominik Mokroš, Marek Cieslar (ZŠ Frýdecká), 2. Theodor Panteleimon, Denis
Otisk (ZŠ Gorkého), 3. Petr Nedabylek, Jakub Striž (ZŠ Marie Pujnanové)

10. 10. – Festival dětské písně nadchl publikum
Tradiční pěvecká soutěž pro děti a mládež z polských škol, Festiwal Piosenki
Dziecięcej (festival dětské písně) zná své vítěze.
V Kulturním domě Petra Bezruče se v sobotu 10. října za velkého diváckého
zájmu konal již 11. ročník populárního pěveckého klání mladých talentů ze škol
s polským vyučovacím jazykem. O tituly a zvláštní ocenění poroty se ucházelo
dvacet finalistů, kteří postoupili z českotěšínského výběrového předkola. Toho se
zúčastnilo 116 žáků a studentů z různých měst a obcí regionu severní Moravy
a Slezska. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích, společně děvčata
i chlapci. Nejpočetnější byla skupina od dvanácti do patnácti let. Každý
z finalistů zazpíval jednu píseň. Porota neměla lehkou úlohu. Předvedené výkony
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byly velmi vyrovnané a na vysoké úrovni. „Účast zpěváků v soutěži dobrá,
atmosféra vynikající, skvělé publikum, náročné rozhodování poroty,“ tak
charakterizovala průběh sobotního podvečera jedna z organizátorek, učitelka
Dagmar Owczarzy. Vystoupení zpěváků doprovázely scénické tance s baletními
prvky v podání členů tanečního souboru PZKO Mali Błędowianie. O perfektní
režii se postarala Lidia Kosiec. Vydařenou akci připravila Matice školská při
Základní škole v ulici Selská v Havířově-Bludovicích, ve spolupráci s polským
uměleckým spolkem ARS Music a Polským pedagogickým centrem. Na festivalu
byl přítomen také primátor města Havířova František Chobot. Nechyběla ani
populární Ewa Farna.
I. kategorie (děti do 9 let): Magdalena Wierzgoń (Karviná) získala cenu publika
II. (do 12 let): 1. Jekatěrina Sokolová (Třinec VI), III. (do15 let): 1. Joanna
Wierzgoń (Karviná), IV. (do 20 let): 1. Gabriel Kopeć (student vysoké školy).
Zvláštní cenu poroty obdrželi: Maria Glatz (Havířov-Bludovice), Jakub Kroczek
( Třinec I), Jolanta Kowalczyk (Gymnázium Český Těšín).

10. 10. – Letečtí modeláři se deště nezalekli
Úspěchem slovenských závodníků skončilo sobotní podzimní kolo 8. ročníku
Havířovského akrobatu. Zlato a stříbro z areálu pro upoutané modely pod letním
kinem putovalo k našim východním sousedům.
Ani vytrvalý déšť neodradil třináct pilotů akrobatických modelů z Česka,
Slovenska a Polska změřit si své síly v oblíbené disciplíně F2B, do které patří
letadla s rozpětím křídel přes 1,5 metru a váhy do dvou kilogramů. V důsledku
velmi špatného počasí se tentokrát odlétala pouze dvě kola. I tak byla úroveň
velmi kvalitně obsazeného závodu vysoká. Z regionu si nejlépe vedl karvinský
Petr Durčák, který obsadil třetí příčku. Za úspěch lze považovat také umístění
mladého Zbyňka Kravčíka, člena Letecko-modelářského klubu Meteor Havířov.
„Škoda, že nám letos počasí nepřálo. Přesto je nálada dobrá a všichni na start
nastoupili. Všem patří poděkování,“ řekl technický ředitel závodu Zdeněk
Špatenka.
Pořadí: 1. místo Igor Burger (Slovensko), 2. Alexander Schrek (Slovensko),
3. Petr Durčák (Karviná), 4. Pavel Dzuba (Polsko), 5. Radomil Dobrovolný
(Brno), 6. Zbyněk Kravčík (Havířov), 7. Pavel Beneš (Zlín), 8. Michal Meisl
(Svitavy), 9. Kamil Meisl (Svitavy), 10. Ján Škrabálek (Slovensko), 11. Tomasz
Wlastowski (Polsko), 12. Marek Peťovský
(Zlín), 13. Svorad Sikorčin
(Slovensko).
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Poslední sekundy před startem leteckého modelu v areálu pod letním kinem.

13. 10. – Zahájení výuky Akademie III. věku Havířov
V úterý 13. října bylo v prostorách Vysoké školy sociálně správní na ulici
V. Nezvala slavnostní zahájení výuky Akademie III. věku.
Pořádá ji město ve spolupráci s Vysokou školou sociálně-správní a Institutem
celoživotního vzdělávání Havířov. Studium je čtyř semestrální a proběhne
v letech 2009 až 2011. Do školních lavic zasedne šedesát seniorů.
Posluchači akademie se budou vzdělávat ve výpočetní technice, angličtině
a v dalším cizím jazyce dle zájmu uchazečů, psychologii, zdravém životním stylu,
poruchách pohybového ústrojí, práci s internetem, finančním poradenství,
sociální politice, komunální politice, vědě, kultuře, Evropské unii, historii
a politologii, zeměpisu a geografii, vesmíru a astronomii, občanském a trestním
právu.
Senioři hradí kursovné ve výši 500,- Kč na semestr (město hradí za jednoho
posluchače dalších 1 900 Kč).
14. 10. – 61. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Veřejně prospěšné práce
• Město přispělo 2,5 miliony korun na ozdravné pobyty
• Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit
v Havířově
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
14. 10. – Z jednání Rady města Havířova
Město přispělo 2,5 miliony Kč na ozdravné pobyty
Rada města vzala na vědomí hodnocení rekondičně-ozdravných pobytů. Bylo
uspořádáno šest desetidenních turnusů ve vesničce Seget – Vranjica
v Chorvatsku. Uskutečnily se od 18. července do 10. září. Pobytů v Chorvatsku
se účastnilo 120 dětí, 30 klientů Santé a 35 seniorů.
Pro 20 dětí s poruchami pohybového ústrojí a jejich zákonné zástupce byl zajištěn
v Horní Bečvě bezplatný týdenní integrovaný pobyt. Pro 30 dětí z evidence
odboru sociálních věcí byl zorganizován rovněž bezplatný letní ozdravný pobyt
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v Řece s výchovně-pracovním zaměřením. Město na tyto akce přispělo celkem 2,5
miliony korun, z toho na tuzemské pobyty 290 tisíc Kč.
15. 10. – Muže v Havířově srazil vlak
Havířovští záchranáři zasahovali ve čtvrtek 15.října u muže, jehož přímo na
nádraží ČD srazil projíždějící vlak. Dle svědků postižený pod jedoucí soupravu
skočil. Operačnímu středisku byla událost nahlášena ráno po deváté hodině.
Během několika minut již k pacientovi dorazila posádka rychlé zdravotnické
pomoci a o chvíli později výjezdová skupina s lékařem. Záchranáři nalezli
šestadvacetiletého muže ležícího pod vlakovou soupravou v bezvědomí a bezdeší.
Přivolán byl vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy, který pacienta
v přímém ohrožení života a s podezřením na závažné poranění mozku šetrně
transportoval na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

17. 10. – Lampiónový průvod se světélkujícími broučky
Náměstí Republiky v Havířově bylo v sobotu 17. října odpoledne plné dětí
s lampióny, lucerničkami, svíčkami, nejednou v pestrobarevném kostýmu vše
připomínající svatojánské broučky.
Sraz u monumentu Brány s kyvadlem a pramenem, si dali maminky i tatínkové
se svými ratolestmi z Rodinného centra Majáček. „Naše centrum se zaměřuje
nejen na maminky s malými dětmi, ale také na celé jejich rodiny. Proto jsme
připravili novou akci lampiónový průvod, který doufáme, že se stane tradicí. Na
závěr uspíme broučky podle knihy Jana Karafiáta a na jaře je probudíme,“
přiblížila záměr za Majáčkový tým Silvie Mrózková.
Po šestnácté hodině se průvod různých světýlek, čítající více než stovku nadšenců
pod vedením kmotříčka Broučka, vydal do zahrady Apoštolské církve v Selské
ulici. Tam na ně čekalo ohniště k opékání buřtíků či jablíček, teplý čaj na zahřátí,
domácí koláče a jiné dobrůtky. Po uspání broučka a písničce Je pozdě večer se
rozvinula volná zábava, ve které dominovaly především děti.

148

Zahájení na náměstí Republiky, ukončení v zahradě Apoštolské církve v Selské ulici.

17. 10. – Europa Cup bude v Havířově
Pořadatelem Mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup bude v roce 2011 město
Havířov ve spolupráci se Svazem květinářů a floristů ČR a Mezinárodní asociace
floristů FLORINT.
17. 10. – Dvacáté výročí sametové revoluce
V Havířově pouze denní tisk připomněl 20. výročí sametové revoluce. K jubileu
nebyly ve městě zaznamenány žádné akce.
Listopad 1989 změnil nejen politické a společenské prostředí ve státě, ale i vzhled
celé řady ulic a náměstí. Odstranily se sochy komunistických předáků, hlavně
Klementa Gottwalda a V. I. Lenina. Tato díla, kterých bylo nespočet postupně od
roku 1990 zcela zmizela z veřejných prostranství. Také Havířov měl svou ikonu.
Předlistopadovou dominantou náměstí Republiky, v té době ještě náměstí
Vítězného února,
byla obrovská socha Lenina z roku 1975. Vytvořili ho
akademičtí sochaři, manželé Božena a Ludvík Kodymovi. Nové vedení města
Havířova rozhodlo 30. března 1990 o jejím odstranění. Předtím, než byla
postavena, poskytovalo náměstí krásný výhled na nedaleké Beskydy. Později byl
měděný obr se souhlasem autorky Boženy Kodymové roztaven ve prospěch
památníku dětským obětem války v Lidicích. Od roku 2005 vévodí na uvolněném
prostoru monument v podobě uměleckého díla Brána s kyvadlem a pramenem.
Jejím autorem je akademický sochař Stefan Milkof a realizátorem Karel Holub.
Nový vzhled náměstí dnes dotváří ještě jednopatrová budova polyfunkčního
podnikatelského domu.
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23. 10. – Lidé se mohou hledat v Diáři na rok 2010
Od 23. října je v prodeji diář na rok 2010 Havířov v květech očima našich
obyvatel.
Pro každý týden se vybrala jedna fotografie z akce Havířov v květech. Tyto
snímky pořídili samotní občané, fotografové profesionálové i amatéři a poslali je
do foto soutěže. Diář je v prodeji za 65 Kč v Městském informačním centru.
Kromě fotografií jsou v něm uvedeny také termíny připravovaných sportovních
turnajů, zápasů, společenských a kulturních akcí pořádaných nejen městem, ale
i školami, knihovnou, kulturním střediskem, hasiči, středisky volného času
a dalšími organizacemi. Diáře byly vydány v nákladu 3 000 ks.
Kromě diáře byl také vydán Památníček města stromů, který je k dispozici
v Městském informačním centru za symbolických 5 Kč. Je určen především pro
děti a bude jim sloužit po celý rok k zapisování poznámek, kreslení obrázků,
lepení fotografií, sbíraní samolepek a razítek z akcí v rámci kampaně Město
stromů. Nejlepší budou v říjnu 2010 odměněny.
24. 10. – Miss ČR 2009 se stala Havířovanka Aneta Vignerová.
Jedenadvacátou Miss ČR je od soboty 24. října 180 cm vysoká modelka Aneta
Vignerová. Získala hodnotné ceny, korunku a skleněné žezlo, jako symbol kralování.
Odměnou pro některé finalistky má být také smlouva s modelingovou agenturou
Czechoslovak Models. V budoucnu se pak vítězka a dvě další krásky mají
zúčastnit světových soutěží jako Miss World, Miss International nebo Miss
Europe.

Aneta Vignerová

25. 10. – Harmonie v duši letos s rekordní účastí
Víkendový Festival zdravého životního stylu přilákal do Kulturního domu Petra
Bezruče přes čtyři tisíce lidí.
Dvoudenní přehlídka plná přednášek, meditací, pracovních dílen, cvičení, tance
a duchovní hudby se nesla ve znamení ochrany před civilizačními neduhy
21. století.
Zájem byl obrovský a téměř všechny sály a také učebny kulturního domu se po
oba dny zcela zaplnily. Přednesená tematika byla velice široká a různorodá.
Například akademická sochařka Míla Lukášová hovořila o partnerství
a ostatních vztahových vazbách, bylinářská legenda Pavel Váňa přiblížil zase
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bylinnou léčbu ve vztahu k imunitnímu systému, pohybovému aparátu a vážným
onemocněním, numeroložka a stálice festivalu Marie Janšová se zaměřila na
problematiku pochopení principů života prostřednictvím energie čísel a Dagmar
Vašíčková zase zaujala hlavně ženy břišním tancem. V pestrém programu si
určitě každý našel pro sebe něco zajímavého a poučného.
Festival završilo sobotní divadelní představení Čtyři dohody v podání pražského
divadla Vizita s Jaroslavem Duškem v hlavní roli za spoluúčinkování Pjéra La
Šéz a Zdeňka Konopáska. Divadelníci připravili také překvapení v osobě
pětasedmdesátiletého stařešiny severoamerického indiánského kmene Hopiů,
Roye Littlesuna. Jeho hodinové poselství bylo zamyšlením nad cestou ke
správnému stravování hlavně bez chemikálií a návratu k přirozeným formám
života. VII ročník festivalu uzavřel nedělní bubenický workshop Djembe relax
Zbyňka Bárty. Akci připravilo občanského sdružení Angelis.
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Stařešina indiánského kmene Hopiů, Roy Littlesun

25. 10. – Výstava exotického ptactva a kanárů
Tradiční výstava exotického ptactva a kanárů v prostorách úřadu práce na
Junácké ulici v Havířově se v průběhu čtvrtka až neděle setkala s velkým
zájmem. Ve vitrínách a klecích bylo k zhlédnutí kolem dvou set nejrůznějších
opeřenců. Návštěvníci mohli vidět například křepelky, papoušky, africký rod
papoušků agapornis, andulky, žluté kanáry, hlasité korely, Alexandra malého,
zebřičku pestrou a mnoho jiných, více či méně známých druhů. Na své si přišli
nejen chovatelé a fandové, ale také děti. Lákala je hlavně barevnost a rozmanitá
škála zvuků, nejednou věrně napodobující i lidská slova. Pozornost přítomných
zaujal také krásný ještěr leguán zelený, připomínající menšího dráčka z dob
dávno minulých. Pořadatelem byla havířovská ZO Českého svazu chovatelů spolu
s Klubem chovatelů.
25. 10. – Rugby 1. liga: výsledky podzim 2009
Havířovští ragbisté po úvodním zaváhání s Pragou B proplouvali první ligou bez
zaváhání. Dokázali vyhrát klíčový zápas v hanácké metropoli a v posledních
utkáních si snadno poradili i se dvěma pražskými týmy.
Výsledky:
13.9. Havířov – Praga B 36:39
20.9. Přelouč – Havířov 11:23
26.9. Havířov – Bratislava 73:15
3.10. Havířov – Olomouc 21:0
10.10. Marianské Hory – Havířov 7:24
18.10. Havířov – Slavia B 97:0
25.10. Iuridica – Havířov 0:48
Pořadí: 1. Havířov 29, 2. Olomouc 27, 3. Praga B 24, 4. Přelouč 23, 5. Mariánské
Hory 15, 6. Bratislava 9, 7. Slavia Praha B 6, 8. Iuridica Praha 3.
26. 10. – Město Havířov odměnilo osobnosti kultury a volnočasových aktivit
Vedení města Havířova předalo v pondělí 26. října ve Společenském domě
ocenění za dlouholetou aktivní činnost a přínos pro město v oblasti kultury
dvěma havířovským osobnostem a jednomu kolektivu. Odměněni dále byli tři
mladí talentovaní umělci a dva zástupci z úseku volnočasových aktivit.
Osobnostmi kultury za rok 2009 byli vyhlášeni malíř, grafik, výtvarný pedagog
Otta Dedek a bývalá ředitelka Základní umělecké školy Leoše Janáčka Markéta
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Janková. Ocenění se dostalo také Taneční škole Horizonty pod vedením Jaroslavy
Jelínkové.
Cenu Talent roku 2009 za příkladnou reprezentaci města Havířova a výrazné
úspěchy v celostátních a mezinárodních soutěžích obdrželi mladí umělci, herečka,
recitátorka a moderátorka Veronika Tkaczyková, sólový zpěvák Daniel Mrózek,
divadelník, herec a scénárista Lukáš Rajča.
Za dlouholetou obětavou práci s mládeží byli ocenění Milan Szturc z občanského
sdružení Evangelikální společenství křesťanů Havířov a předsedkyně
havířovského občanského sdružení Duha Zámeček Ivana Sobolová.
Vyznamenání předali primátor města Havířova František Chobot a jeho
náměstkové Eduard Heczko, Zdeněk Osmanczyk a Bronislav Bujok.
V rámci slavnostního večera vystoupil zpěvák Daniel Mrózek, dívčí trio
Inflagranti a Taneční soubor Horizonty.

Markéta Janková a Otta Dedek

Publikum

26. 10. – Zahájení sanace domů
Ve druhé polovině letošního roku byly zahájeny sanace osmi budov. Jedná se
o domy Krajní 2 (cca 26 mil.Kč), Moskevská 1e (cca 30 mil.Kč), Mládežnická 7
(cca 28 mil.Kč), Astronautů 9 (cca 25 mil.Kč), Česká 1 – 11 (26 mil.Kč), Dlouhá
třída 91 (cca 22 mil.Kč), ul. J. Jabůrkové 1 - 5 (cca 13 mil.Kč) a ul. Sukova 2 (cca
15 mil.Kč). Celkové náklady se vyšplhají na 185 mil.Kč.
27. 10. – Svatováclavský hudební festival: Dechové okteto Amphion
Předposlední zastávkou 6. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu byl
kostel sv. Anny v Havířově. V úterý 27. října se publiku představilo Dechové
okteto Amphion. Pod chrámovou klenbou nabídli muzikanti svůj stěžejní
repertoár v původní interpretaci a na dobových nástrojích. K slyšení byl hoboj,
klarinet, přirozený lesní roh, fagot a kontrabas. Zazněly skladby od velikánů
světové hudby, Luigi Cherubiniho, Ludwiga van Beethovena, Josepha Triebensee
a Wolfganga Amadeuse Mozarta.
Vyvrcholením krásného večera byla Mozartova serenáda pro dechové nástroje
Serenáda Es dur, KV 375, která je ojedinělá svojí komplikovanou strukturou.
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Kostel sv. Anny

29. 10. – Pojď si hrát na zvířata
Děti se v havířovské Městské knihovně zapojily do přípravy Havířov - Město
stromů.
V dětském oddělení na ulici Jana Wericha se konalo ve čtvrtek 29. října zábavné
dopoledne, Pojď si hrát na zvířata. Děti se seznámily s knihami o přírodě
a zvířatech, poslechly si zajímavou ukázku z vybrané knížky a seznamovaly se
se zvířaty žijícími kolem řeky Lučiny. Pomocí zvukových nahrávek pak určovaly
jejich hlasy. Malí čtenáři navštívili také havířovský zverimex na Hlavní třídě.
Na závěr všichni účastníci obdrželi Pamětníček města stromů. Po celý rok jim
bude sloužit k zapisování poznámek, kreslení obrázků, lepení fotografií, sbírání
samolepek a razítek z akcí v rámci kampaně Město stromů. Děti, které budou po
celý rok pilně zapisovat, budou v říjnu příštího roku odměněny.

Děti s knihovnou navštívily zverimex.

Děti v knihovně

LISTOPAD
2. 11. – 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 2. listopadu v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
• Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 68. – 78
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•

Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
srpen 2009
• Cena města Havířova pro rok 2009
• Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města
• Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit
v Havířově
• Informativní zpráva o činnosti vedení města
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
2. 11. – Školáci zápolili v soutěži Turimatu
V reprezentačním sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově se
v pondělí 2. listopadu konal již 7. ročník vědomostní a dovednostní soutěže
základních škol Turimatu 2009.
Vítězem se stalo tří členné družstvo z druhého stupně Základní školy Karolíny
Světlé ve složení Vlastimil Žwak, Nela Vicanová a Dominika Václavíková. Na
druhém místě skončili žáci ze ZŠ Žákovská a třetí příčka po rozstřelu patří ZŠ
Horní Suchá.
Celkem se do letošního klání zapojilo šestatřicet chlapců a děvčat z jedenácti
havířovských základních škol a navíc z Horní Suché. Své znalosti museli
prokazovat ve čtyřech disciplínách a to vědomostní, přesmyčky, hudební
a dovednostní. Například jednou z nich bylo poznávání ukázek české hudební
scény a hudby z filmů. Ani tentokrát nechyběla pantomima. Tři nejúspěšnější
celky obdržely věcné ceny. Pořadatelem vydařeného znalostního show bylo
občanské sdružení Lískanec ve spolupráci s městem Havířov.
O dobrou zábavu se tradičně postaral pořadatel a člen amatérského divadla Tom
a Jeff Pavel Studník, který celou akci s vtipem a humorem provázel.

Vědomostní a znalostní soutěž

4. 11. – Městská knihovna rozšířila služby
V prostorách studovny a čítárny ve Šrámkově ulici byly zavedeny dvě novinky.
Čtenáři mají možnost bezdrátového připojení k internetu (wi-fi) z vlastního
notebooku. Podmínky pro užívání této služby jsou stejné jako u interních počítačů
v knihovně. Za přístup se žádné poplatky neplatí. Nově je v oddělení k dispozici
také čtečka paměťových karet formátu xD, SD, MMC, micro SD a dalších jiných.
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4. 11. – 62. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Ceník poskytovaných služeb v roce 2010 Technickými službami Havířov,
a.s.
• Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2010
• Zhodnocení kulturních akcí Havířov v květech a řezbářského sympozia
Havířovská lípa s novou tváří
• Mezinárodní soutěž Evropská kvetoucí sídla 2010
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
5. 11. – Městská knihovna má nové webové stránky
Původní internetové stránky městské knihovny byly vytvořeny zhruba před
deseti lety. Současným zvýšeným nárokům co nejlépe informovat a obsloužit
čtenáře se už jevily jako zastaralé.
Nová rozšířená webová prezentace knihovny tyto problémy řeší. Navíc umožňuje
optimalizované čtení pomocí kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené
a nevidomé uživatele knihovny. Proti předchozí verzi je bohatší o vstup do
kroniky města Havířova, seznamu městských památek doprovázených
fotografiemi a přehledu osobností regionu. Novinkou je také samostatný výčet
akcí pro malé čtenáře a kalendář. Zároveň byly spojeny dva dosud samostatné
weby, knihovny a městského informačního centra. To přineslo zjednodušení
administrace a zálohování dat.
5. 11. – Odborná konference s tematikou zeleně
Za účasti téměř 120 odborníků z celé republiky se 5. listopadu konala v KD
Radost odborná konference Zelená města – města budoucnosti.
Byla to jedna z prvních akcí celoroční kampaně Havířov – Město stromů 2009 –
2010. Konference byla rozdělena do tří tematických bloků. První se zabýval
významem zeleně a kvalitou životního prostředí, druhý péčí a rozvojem městské a
příměstské zeleně a třetí zelenými městy a průmyslem. Zaznělo celkem patnáct
referátů. Součástí akce byla také výstava na danou tematiku v Galerii KD
Radost.
5. 11. – Pyramidální habry
V rámci odborné konference Zelená města – města budoucnosti byla ve čtvrtek
5. listopadu odpoledne na Hlavní třídě před Kulturním domem Radost v Havířově
vysazena dvojice pyramidálních habrů. Slavnostního aktu se zúčastnili
náměstkové primátora města Havířova, Eduard Heczko, Bronislav Bujok a další
přizvaní hosté. O krátký kulturní program se postarali žáci ze Základní školy Na
Nábřeží.
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Náměstek primátora Bronislav Bujok

Žáci ze ZŠ Na Nábřeží

5. 11. – Fotosoutěž Havířov v květech 2009, předávání cen
Porota ve složení Josef Talaš, Miloš Polášek a Romana Bartošková vyhodnotila
fotosoutěže Havířov v květech. Hlavní cenu udělila Radislavu Hájkovi za snímek
Kde se všichni vzali? Autor obdržel odměnu 3 000 Kč. V kategorii Reportáž (53
fotografií) byl prvním Karel Jasiok, v kategorii Město (44 fotografií) Pavlína
Nalevajková. V kategorii Portrét (42 fotografií) první cena nebyla udělena.
Fotografické soutěže se zúčastnilo celkem 16 autorů, kteří předložili porotě 139
fotografií.
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Ocenění nejúspěšnějších

7. 11. – Skupina Limit D. C. oslavila narozeniny tancem
Havířovská taneční skupina Limit D. C. oslavila o víkendu osmé výročí svého
založení. Při této příležitosti byla ve Společenském domě uspořádána velká
narozeninová párty výstižně nazvaná Happy Birthday. V programu se vystřídali
mladí tanečníci všech věkových kategorií. Pro nejmenší adepty byla připravena
i dětská diskotéka. K osmým narozeninám obdrželi členové Limitu D. C. přesně
v osm hodin večer velký narozeninový dort. Sfouknout svíčky, to byl kolektivní
výkon, který většinou musejí tanečníci předvádět i na pódiu.

8. 11. – Lidé, kterým není osud jiných lhostejný
Pomáhat je samozřejmé, tato slova jsou jako šitá na dvě mladé ženy, Bohdanu
Pufferovou a Sylvu Michalíkovou. Hezkým dárkem překvapily rodiče
hendikepovaného spolužáka svých dětí.
Jedna z maminek, Bohdana Pufferová, přišla s nápadem udělat něco pro Marka,
který je imobilní a zcela vázán na vozíček. Inspirací pro ni byl televizní pořad
hledáme sponzora. Se svou kolegyní z práce vytvořily ve svém volném čase po
večerech různé korálky a jiné ozdoby, které pak mezi známými a příbuznými
zpeněžily a celý obnos předaly matce postiženého dítěte. „Mareček má od
narození dětskou mozkovou obrnu. Samostatného pohybu není schopen.
Potřebuje stálou péči. Navštěvuje Základní školu Karolíny Světlé, kde se o něho
stará asistentka. Učí se také zpívat na ZUŠ Leoše Janáčka. Rád sedí i u počítače,
který musí ovládat jen jedním prstem,“ přiblížila stručně svého čtrnáctiletého
syna jeho matka Leona Nováková. Přes svou nemoc je Marek velmi houževnatý,
plný elánu a optimizmu. „Rád zpívám, v soutěži Superstar fandím Martinu
Chodúrovi. V televizi sleduji hlavně sport, hraji Člověče, nezlob se. Mým
oblíbeným předmětem ve škole je zeměpis,“ pochlubil se mladý klučina.
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Sylva Michalíková, Bohdana Pufferová a Marek

8. 11. – Rekonstrukce náměstí u Severky
Rekonstrukce náměstí u Severky probíhá podle předem stanoveného
harmonogramu, takže by měla být dokončena ještě tento rok. Stavba byla
zahájena letos v červenci a město na ni získalo dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko ve výši 23,5 milionů korun, což je převážná většina
výdajů, když radnice doplatí pouze dva miliony.

Náměstí před rekonstrukcí

10. 11. – Knihovna v konkurenci opět uspěla
Havířovská knihovna v konkurenci 105 přihlášených skončila v soutěži
Kamarádka knihovna třetí, čímž obhájila pozici z roku 2008. Jednalo se o druhý
ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti. Rozhodovali nejen nejmenší čtenáři,
ale také se hodnotila například půjčovní doba, prostředí a vybavení poboček,
nákup knih nebo webové stránky. Dětské oddělení získalo díky umístění šek
v hodnotě deset tisíc korun, knihy a další dárky.
11. 11. – Nové partnerské město
Magistrát má už připravenou k podpisu smlouvu o vzájemné spolupráci
a partnerských vztazích se slovenským městem Turčianské Teplice.
Začátkem roku zástupci města navštívili slovenská města Banskou Bystrici,
Martin a Turčianské Teplice s cílem nalézt dalšího partnera. Vážný zájem
projevilo město Turčianské Teplice. K uzavření smlouvy vedla oba tábory
myšlenka o možnosti využití a naplnění Operačního programu Přeshraniční
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spolupráce Česká republika – Slovensko ke společensko-kulturnímu
a hospodářskému rozvoji měst. Navázaná spolupráce bude sloužit k upevnění
přátelských vztahů v oblasti sociální, kulturní, sportovní a turistické. Dalšími
partnerskými městy Havířova jsou italské Collegno, Mažeikiai z Litvy, polský
Jastrzebie Zdrój, estonské Paide, chorvatský Omiš a anglické město Harlow.
12. 11. – Předadventní program v Musaionu
Ve výstavní síni Musaion Muzea Těšínska se ve čtvrtek 12. listopadu konal den
nazvaný Než začne advent, aneb Těšínské šperkařství minulost a současnost.
Letos poprvé s tematikou výroby šperků. Program zajímavým způsobem doplnil
probíhající výstavu Krása ženy. O hezkou podívanou se postarali zlatník
Kazimierz Wawrzyk z Ustroně z Polska, který předváděl ukázky tvorby
filigránových šperků. Havířovanka Irina Šimonová zase ukázala, jak se vyrábí
moderní bižuterie z různých kovů jako je slitina, měď a podobně. Do Musaionu
přicházeli hlavně dospělí, kteří si prohlédli vše krásné co výstava nabízí
a zároveň využili přítomnost výtvarníků k nákupu hezkého vánočního dárku.
13. 11. – Sluníčko dostalo ocenění
Dne 13. listopadu na celorepublikovém setkání mateřských center v Ostravě byl
udělen Mateřskému a rodinnému centru Sluníčko certifikát Společnost přátelská
rodině. Sluníčko provozuje prorodinné aktivity, nabízí bezbariérové prostředí, ale
také zaměstnává ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené na
zkrácené pracovní úvazky.
14. 11. – Kulturní program v PZKO byl pestrý
Sál Domu PZKO v Havířově-Bludovicích v sobotu 14 listopadu doslova praskal ve
švech. Byl dějištěm kulturního odpoledne spojeného s výstavou ručních prací.
Vystoupily mažoretky Církevního střediska volného času sv. Jana Boska, svou
novou veselohru uvedlo Datyňské amatérské divadlo, představil se pěvecký
soubor havířovské Babky a na závěr zazpívala Naďa Mrázková.
Svým humorem a vtipem opět excelovaly datyňské amatérské herečky Věra
Bartková, Kristina Huplíková, Marta Marčová, Věra Müllerová, Helena
Novosadová, Miroslava Olšáková a Jana Schreiberová. Havířovské babky
tradičně zaujaly svým folklorem. Tečku za akcí, kterou připravily členky Českého
svazu žen v Havířově, udělala Naďa Mrázková a její písně v doprovodu
akordeonu.

Mažoretky z Don Boska

Datyňské divadlo
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17. 11. – Milada Kaďůrková: Zamyšlení nad dopisy Viktora Fischla
Spisovatel Viktor Fischl, o jehož životě a literární tvorbě píše Milada Kaďůrková
již ve své publikaci Setkání s Viktorem Fischlem navštívil v rámci oslav svých
90. narozenin Prahu, rodný Hradec Králové a Havířov. Dvakrát zde besedoval se
studenty středních škol a zúčastnil se slavnostního literárního večera v galerii
Spirála věnovaného jeho románu Píseň o lítosti.
Tak se ve světě známý spisovatel seznámil s Havířovem, vyslovil obdiv nad jeho
bohatou zelení, ocenil erudované dotazy středoškoláků a vděčně přijal přízeň
členů Kruhu přátel díla Viktora Fischla, který působí v Havířově již od roku
2000.
Nová kniha Milady Kaďůrkové Zamyšlení nad dopisy Viktora Fischla vyšla
30. července 2009 v nakladatelství doc. MUDr. Susy ve Středoklukách.
Havířovským čtenářům byla představena na literárním večeru v oddělení hudby
a umění Městské knihovny 11. listopadu. Herec NDM Ostrava Miroslav Rataj
četl z dopisů úryvky.
18. 11. – 63. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Zřízení zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
září 2009
• Souhlas se zrušením satelitní pošty
• Schválení finanční dotace pro České dráhy , a.s.
• Nabídka společnosti TCHAS, s.r.o. na realizaci hromadných garáží
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
19. 11. – Osobností v sociální oblasti za rok 2009 se stala Anna Formánková
Vedení města Havířova předalo ve čtvrtek 19. listopadu v Kulturním domě Leoše
Janáčka ocenění za dlouholetou obětavou práci v sociální oblasti, Anně
Formánkové.
Vyznamenaná obdržela keramickou vázu, diplom a kytici květin. Publiku byla
představena prostřednictvím videoprojekce. V roce 1976 vstoupila do Svazu
invalidů, který se postupně po roce 1989 transformoval podle druhu postižení. Od
roku 1994 je předsedkyní havířovské místní organizace Svazu tělesně
postižených v České republice. Bez ohledu na svůj čas pomáhá těm, kteří to
potřebují.
Vyznamenání předal náměstek primátora pro sociální rozvoj Bronislav Bujok
a náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Zdeněk Osmanczyk. Přítomen byl
také vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu, Libor Lenčo.
O bohatý doprovodní kulturní program se postaraly děti z Mateřské školy
Mozartova s muzikálem Sněhurka. Velký závěrečný divácký potlesk sklidila
svým nezaměnitelným altem, populární ostravská zpěvačka, Věra Špinarová.
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Anna Formánková

Početné publikum

20. 11. – Do nemocnice nesmí návštěvy
Rostoucí počet lidí s respiračním onemocněním byl důvodem dočasného zákazu
návštěv v Nemocnici s poliklinikou v Havířově. Stejně postupovala i nemocnice
v Českém Těšíně.
21. 11. – Černá kronika: dal peníze za výměnu oken, která se nekoná
V jednom havířovském bytě, na Horymírové ulici předal 81letý muž neznámé
osobě 50 000 korun v hotovosti za účelem výměny oken. „Později senior zjistil, že
se nic konat nebude," řekla za policisty Zlatuše Viačková. Jednalo se o podvod.
21. 11. – Hornický kahan letos jubilejní
Havířov – Mezinárodní postupová soutěž ve sportovních tancích Hornický kahan
slavila své čtyřicáté narozeniny. Do Společenského domu v Havířově přišlo
v sobotu 21. listopadu sto tři mladých tanečních párů z dvaceti klubů, škol
a skupin.
Letošní jubilejní ročník byl poznamenán chřipkovou epidemií. Některé soutěžní
kategorie byly méně obsazené než to obvykle bývá a tanečníci postoupili přímo do
finálových bojů. Neovlivnilo to, ale kvalitu soutěže. Mezi účastníky byly opět
oddíly ze Slovenska a Polska. Na parketě předvedly páry latinsko-americké tance
jako jive, rumbu, salsu, sambu, cha – cha a paso doble, tak i standardní styly
tango, polka, valčík nebo slowfox. Výborně si vedly páry z Orlové, Havířova
a také Českého Těšína.
„Zvýšená nemocnost mezi přihlášenými nepříznivě ovlivnila účast na soutěži.
Jinak úroveň byla tradičně dobrá. Vše proběhlo bez nějakých komplikací. Jsem
spokojená i s umístěním našich párů z TK Flodur,“ uvedla na závěr Milada Černá
z pořadatelského týmu TK Flodur Havířov. Dalším organizátorem byl Český svaz
tanečního sportu a spoluorganizátorem Asterix Havířov.
Vítězové:
Děti-II-D: 1. Erik Bausano, Barbora Bulawová (Werkdance Třinec) – Jun-II-DSTT: 1. Jan Šiška, Markéta Šuláková (Elán Třinec) – Jun-II-D-LAT: 1. Michal
Kowaliciek, Karolina Piekarska (Step Dance Andrychów, Polsko) – Jun-II-C-STT:
1. Adam Chabada, Patrícia Bažaljová (TK Tím Juniorklub Martin, Slovensko) –
Jun-II-B-LAT: 1. Michal Kozub, Tereza Bogaczová (TK Marendi Český Těšín) –
Jun-II-C-LAT: 1. Adam Škňouřil, Tereza Zientková (Elán Třinec) – Jun-II-B-STT:
1. Daniel Krysa, Klára Maroszová (Elán Třinec) – Dospělí-D-STT: 1. Lukáš
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Šoustek, Darina Červenková (TK Flodur Havířov) – Dospělí-D-LAT: 1. Lukáš
Horák, Dominika Šoustková (TK Flodur Havířov) – Dospělí-C-STT: 1. Jan
Kytner, Ivana Chmielová (TK Flodur Havířov) – Dospělí-C-LAT: 1. Martin
Pastrňák, Vendula Benýšková (TK Olymp Olomouc) – Dospělí-B-STT: 1. René
Samiec, Nikola Pyszková (Elán Třinec) – Dospělí-B-LAT: 1. Adam Hudeček,
Karin Vápeníčková (Dance studio Ostrava) – Hobby-Děti-II: 1. René Psota,
Joanna Škňouřil (Orlová) – Hobby-Jun-I-KOMB: 1. Daniel Renta, Daniela
Stuchlíková (Orlová) – Hobby-Jun-II-KOMB: 1. Daniel Renta, Daniela
Stuchlíková (Orlová) – Hobby-Dospělí-KOMB: 1. Lukáš Konečný, Darina Kozlová
(Markvartovice).

21. 11. – Koncert duchovní hudby
V kostele sv. Jana Boska pod taktovkou Vítězslava Soukupa zpíval ženský
pěvecký sbor Canticorum. Vystoupily také smíšený pěvecký sbor Zašová,
varhanistka Iveta Bubíková a Pavlína Kajzarová se sólovým zpěvem.
25. 11. – 64. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Rozpočet města Havířova na rok 2010
• Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2010
• Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na
rok 2010
• Seznam pro město potřebných investičních akcí v letech 2010 až 2014
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
26. 11. – Soutěž: Obec přátelská rodině
V celorepublikové soutěži Obec přátelská rodině obsadil Havířov v kategorii měst
nad padesát tisíc obyvatel třetí místo. Ve středu 25. listopadu převzal náměstek
primátora JUDr. Bronislav Bujok na půdě parlamentu diplom a šek na 400 tisíc
korun. Peníze by radnice chtěla v roce 2010 využít na podporu prorodinných
aktivit. Z vítězství se v této kategorii radoval Hradec Králové a druhý skončil
Most. Havířov je nejlépe hodnoceným městem v rámci Moravskoslezského kraje.
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28. 11. – Boccia našla u lidí s postižením oblibu
V tělocvičně Střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově-Šumbarku se
v sobotu 28. listopadu konal 2. ročník turnaje vozíčkářů v bocci. Zúčastnilo se ho
čtrnáct hráčů z Ostravy, Olomouce a Havířova.
Soutěžilo se bez rozdílu věku, společně ženy a muži. Hrálo se na třech kurtech.
Téměř šestihodinový maratón přinesl zajímavé a často dramatické boje.
Loňskému vítězi Jiřímu Svojanovskému z Ostravy se podařilo první místo po
velkém boji obhájit. Vítěz obdržel krásný perníkový věnec a všichni účastníci
zvoneček. Odměnou pro organizátory byl nástěnný kalendář na rok 2010. Turnaj
připravilo Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Help klub Havířov. Podíleli
se na něm rovněž studenti z Univerzity Palackého v Olomouci. „Jsem moc ráda,
že zájem o bocci roste. Účast na turnaji byla o něco vyšší než v minulém roce.
Přibyli navíc sportovci z Olomouce. Nebýt vysoké nemocnosti, mohl být počet
startujících ještě vyšší. Věřím, že se nám v Havířově podaří založit hezkou
sportovní tradici pro mladé lidí s postižením. Velký dík patří středisku Don
Bosko, které nám propůjčilo sál a máme tu i možnost pravidelně trénovat.
Vstřícní byli také sponzoři,“ řekla závěrem Jiřina Nevrlá, předsedkyně Help
klubu.
Pořadí: 1. místo Jiří Svojanovský (Ostrava). 2. Julie Janická (BR), 3. Lenka
Pietrová, 4. Tomáš Byrtus, 5. Jakub Eliáš (Havířov), 6. Dana Šiffnerová, 7. Ján
Žaludko, 8. Lukáš Vláčil (AP)

Vítěz Jiří Svojanovský

Tělocvična Církevního střediska sv. Jana Boska
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28. 11. – Výstava k dvacátému výročí obnovy skautingu v Havířově
O víkendu v sobotu 28. listopadu si Havířovští Junáci připomněli 20. výročí
obnovy skautingu ve městě a jeho okolí. Při této příležitosti představili rozsáhlou
sbírku nejrůznějších materiálů z historie místních oddílů.
„Vše co souviselo se skautingem, bylo orgány státní moci po roce 1970
zlikvidováno. Něco se přesto povedlo našim členům uchovat. Materiály jsme
shromažďovali celých dvacet let. Podařilo se nám dát dohromady staré
střediskové kroniky, vlajky, různé fotografie, odznaky, diplomy, medaile, staré
junácké oblečení a řadu dalších písemností a dokumentů připomínajících pestrou
činnost našich bratrů a sester,“ pochlubil se Vilém Slezák, skaut od roku 1937.
V Havířově byl Junák založen v roce 1968. Jeho působení bylo v roce 1970 násilně
ukončeno, obdobně jako v celé republice. Tajně přežíval jen díky obětavému
přístupu některých skautů. V činnosti se mohlo pokračovat pouze v organizaci
Pionýr.
K obnově došlo po sametové revoluci dne 7. prosince 1989 z iniciativy řady
místních nadšenců, u kterých myšlenka být skautem byla stále živá. Mezi nimi
byl také Vilém Slezák, Bořivoj Holub, Erich Lacko, Lýdie Ženčová, Hana
Chobotová a Eva Tesárková. Havířovský Junák dnes patří k aktivní složce
kulturního, sportovního a společenského života.

Sbírka vlajek

Bořivoj Holub, Erich Lacko a Vilém Slezák

28. 11. – Adventní inspirace pro vánoční čas
V prostorách Mateřské školy v ulici Přímá se v sobotu 28. listopadu za velkého
zájmu konalo setkání s Hanou Pinknerovou. Dámský dýchánek křesťansky
orientovanou, uznávanou brněnskou spisovatelkou a publicistkou. Program
připravilo Evangelikální společenství křesťanů v Havířově.
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Hana Pinknerová

30. 11. – Vítr v Havířově poškodil oba vánoční stromy
Silný vítr v pondělí 30. listopadu značně poškodil již ukotvené stromy.
V centru města na náměstí Republiky praskl smrk téměř po celé délce a musel
být odstraněn. Radnice okamžitě objednala nový. Na náměstí v Moravské ulici
v Šumbarku je prasklina téměř třímetrová a strom byl pouze zkrácen. Ke
slavnostnímu rozsvícení dojde společně s celou vánoční výzdobou v sobotu
5. prosince. Za dva stromy, jejich dopravu a instalaci už zaplatilo město téměř sto
tisíc korun. Kvůli pondělnímu větru se tak Vánoce v Havířově ještě prodraží.
PROSINEC
1. 12. – Město vydalo kalendář na rok 2010
Havířov vydal kalendář na rok 2010 s názvem Havířov – Město květů a zeleně.
Fotografie do něho zhotovili 4 havířovští fotografové Josef Talaš, Daniel Balogh,
Bohdan Dvořák a Jaroslav Kocián, kteří zachytili zeleň ve městě ve čtyřech
ročních obdobích. Kalendář je vydán v počtu 3 tisíce kusů k příležitosti 55. výročí
založení města. Cena je 100 korun.
1. 12. – Ondřej Broda byl při závodech v Brně blízko k mistrovství
Velkou radost z výkonu a naději účasti na Mistrovství Evropy v tureckém
Istanbulu prožíval havířovský plavec Ondřej Broda na Velké ceně Brna.
V sedmém kole českého poháru, který byl zároveň předposlední možností českých
plavců pro plnění limitů na ME, překvapil na prsařské padesátce nejen soupeře,
ale také sebe. V rozplavbách zaplaval výborný čas 27,67 s.
Ve finále pak podlehl pouze momentálně nejrychlejšímu specialistovi prsařských
tratí Petru Bartůňkovi z Ústí nad Labem. Ten ve finále vylepšil nejlepší letošní
čas českých plavců na 27,32 s. Druhý Broda těsně zaostal za svým časem
z rozplaveb (27,90) a bronz bral rakouský reprezentant Maxim Podoprigioda
(28,58 s).
Český plavecký svaz rozhodl, že na evropský šampionát pojede patnáct plavců,
kteří buďto splní velice přísné limity nebo se k nim procentuelně nejvíce přiblíží.
Ondřej Broda je od limitu vzdálen necelé procento.
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1. 12. – Vánoční městečko
Na náměstí Republiky bylo v úterý 1. prosince slavnostně otevřeno Vánoční
městečko s třiceti prodejními stánky. Denně v odpoledních a večerních hodinách
bude kulturní program. Návštěvníci uvidí ukázky lidových řemesel, představí se
Ježíškova pošta, zvonička, mincovna, lití olova, moravská zabíjačka, Mikuláš
naděluje, pouliční divadélka, koncerty, soutěže výtvarná dílna a řada dalších
zajímavých vystoupení. Vánoční městečko potrvá do 23. prosince.

1. 12. – Konference k problematice ohrožené mládeže
V úterý 1. prosince se v Havířově v sále Vysoké školy sociálně-správní.na ulici V.
Nezvala konala odborná konference na téma Rodiny zrozené z pocitu ztráty
a naděje.
Účastnilo se jí přes padesát sociálních pracovníků a dalších odborníků z řad
zdravotníků a pedagogů z různých míst republiky. Přednášky byly zaměřené
například na téma Ohrožené dítě psychickým týráním a násilím v rodině,
Ohrožení sourozenci v rodině, Smutný začátek života malého Liborka a podobně.
„Záměrem konference bylo poukázat formou případových studií na složitost
procesů sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, se kterými se
pracovalo a nadále pracuje. Jednotlivé příběhy mapují složitost rodinného
prostředí, vztahové záležitosti jejich členů a způsoby uspořádání rodičovských
rolí,“ přiblížila témata mluvčí havířovské radnice Ing. Jana Pondělíčková.
2. 12. – 65. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Pravidla o úhradě služeb spojených s bydlením, drobných oprav a běžné
údržby bytů
• Schválení ceny pro podnikatele na rok 2010, kteří využívají systém pro
nakládání s komunálním odpadem na území města Havířova
• Monitoring Strategického plánu rozvoje města II
• Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova
• Stanovení výše nájemného u neziskových organizací
• Městský program prevence kriminality na rok 2010
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Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
2. 12. – Výstava betlémů patří k vánočním tradicím
V Galerii Kulturního domu Radost byla ve středu 2. prosince slavnostně zahájena
tradiční výstava betlémů. Letošní 9. ročník nese název Betlémy kolem nás.
Výstavní síň zdobí přes osmdesát exponátů z různých materiálů, stylů, stáří
a velikostí. K vidění jsou například betlémy papírové, ze šustí, háčkované, z uhlí,
kovu, dále dřevořezby, keramika nebo velký deskový. Bohatou expozici ještě
doplňují jesličky, pohlednice a další pozoruhodnosti připomínající dávné
zvyklosti.
Pozornost návštěvníků určitě upoutá krásná kolekce národních betlémů jako
německý z 18. století, kanadský, italský, augsburský, český, ze Slovinska
vytvořený dle středověkých fresek, Tyrolské jesličky, Šrámkův orientální z let
1922 až 1925 nebo dřevořezba z Rajeckých Teplic.
Mezi početnými hosty byl také náměstek havířovského primátora Ing. Zdeněk
Osmanczyk a vedoucí tiskového oddělení Ing. Radmila Friedlová. „Nádherný
doprovodný kulturní program, krásné, precizně propracované betlémy a kouzelná
atmosféra blížících se Vánoc,“ stručně vyjádřili svůj pohled zástupci magistrátu.
Autorkou bohaté expozice je zanícená betlemářka Marta Halfarová, členka
Českého sdružení přátel betlémů.

3. 12. – Hokejisté HC Havířov Panthers stávkovali
Hráči základního kádru prvoligového celku HC Havířov Panthers nenastoupili k
domácímu zápasu proti Benátkám nad Jizerou. Důvodem jsou hlavně
ekonomické problémy klubu.
„Tady nejde jenom o to, že se naše výplaty opět dostávají do skluzu, ale také
o celkovou situaci v klubu. Manažeři nám neustále lžou, posouvají termíny
a slibují věci, které není klub schopen dodržet. Podmínky nejsou vůbec na úrovni
odpovídající první ligy. Přitom město dává do hokeje obrovské peníze, mnohem
více než jinde. Touto formou chceme dát veřejnosti a vedení města jasnou zprávu,
že v havířovském hokeji to opravdu není v pořádku, ačkoli se všichni tváří, jako
by se nic nedělo,“ vysvětlili příčiny stávky hokejisté.
Nedávno zvolený prezident Ivo Peštuka byl situací zaskočen a krok hokejistů
považuje za unáhlený. „Nemyslím si, že by dvanáctidenní zpoždění platu mělo být
důvodem ke stávce. V podstatě se prozatím nemám ani k čemu oficiálně
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vyjadřovat, protože je to pro mě novum a nikdo za mnou se žádným stanoviskem
ještě nebyl. To, že hráči nenastoupí, jsem se dozvěděl až těsně před zápasem od
trenérů, kterým to hokejisté nahlásili. Co bude dál, to teď opravdu nevím,“ řekl
Peštuka, kterému hráči za vzniklou situaci vinu nekladli.
„Trénovat se bude normálně, ale jestli odehrajeme zápas v sobotu, to teď
nechceme komentovat, to se uvidí podle toho, kam se posunou jednání,“ dodal
Klimeš.
4. 12. – Cena města Havířova 2009
Zastupitelstvo udělilo 4. prosince Cenu města Havířova pro rok 2009 Ladislavu
Bémovi za celospolečenský přínos v oblasti zachovávání historických hodnot,
Libuši Novosadové za významný celorepublikový přínos v oblasti zdravotnictví v
oboru hematologie a kolektivu Klubu přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá za
úspěšnou organizaci sedmnácti ročníků soutěže Miss Reneta.
Po ceremoniálu si zaplněný sál mohl užít slavnostní koncert Pavla Šporcla, který
vystoupil s cikánskou cimbálovou kapelou Romano Stilo se skladbami projektu
nazvaném Gipsy way. „Nejedná se o koncert klasické muziky, takže můžete
klidně v průběhu písní tleskat, dupat nohama nebo klidně i tančit na schodech.
Když budete cítit emoce, tak je neskrývejte a klidně i řvěte, to máme nejraději.
Na koncertě by totiž měly jít emoce oběma směry, do sálu i ke kapele,“ nabádal
Šporcl diváky ke spolupráci. Ti vystoupení ocenili bouřlivým potleskem.

Ladislav Bém a František Chobot

Libuše Novosadová

Organizátoři Miss Reneta
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5. 12. – Mikuláš s tancem, zpěvem a tradicemi
Velkolepou show, plnou tance, zpěvu, hudby a veselých scének si v sobotu
5. prosince připomněli svátek svatého Mikuláše, členové a hosté místní
organizace PZKO Havířov-Bludovice v Kulturním domě Petra Bezruče.
V rámci bohatého a pestrého dvaapůlhodinového programu se publiku
představily folklorní soubory Mali Błędowianie, Dziecka ze Stonawy, Skotniczka
z Orlové, Błędowianie a kapela Kamraci. Účinkující od těch nejmenších dětí až po
zkušené harcovníky, přiblížili staré lidové, a havířské zvyklosti a tradice na
Těšínsku z dob dávno minulých. Postupně se na pódiu vystřídaly krátké veselé
scénky jako pečení chleba, jdeme na zábavu, šlapání zelí, jak to bylo na mezi,
skok přes kůži a další. Kulturní zážitek ještě umocnily krásné lidové kroje a dnes
už v Havířově málo vídané slavnostní hornické uniformy. Do tance a zpěvu
obecenstvo často vstupovalo dlouhým rytmickým potleskem. Součástí
slavnostního podvečera byl také křest nového CD s názvem Bando, grej
z produkce kapely Kamraci. Návštěvníci byli spokojeni.
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Mikuláš s bohatým kulturním programem

9. 12. – Pěvecká soutěž Talent 2009
Kulturní dům Petra Bezruče v Havířově patřil ve středu 9. prosince mladým
nadaným zpěvákům. Konal se Galakoncert Talent 2009.
Letos do pěveckého klání amatérských zpěváků populární hudby, bylo přihlášeno
celkem 124 dívek a chlapců. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Po
dvou vyřaďovacích kolech postoupilo do finále jedenadvacet nejúspěšnějších.
O pořadí nejlepších rozhodovala odborná porota na dvou středečních
galakoncertech pod vedením hudebníka a zpěváka Tomáše Kovalčíka. Loňské
prvenství se podařilo obhájit pouze Danielu Mrózkovi, tentokrát v kategorii nad
16 let.
Novinkou letošního ročníku bylo hlasování o Internetovou cenu sympatie.
Vítězkou se stala Markéta Kučová, před Veronikou Vrublovou a Václavem
Skopalíkem. „S průběhem soutěže jsem moc spokojená. Pro mnohé vítěze je
odrazovým můstkem pro účast v různých celonárodních akcích. Myslím, že byl
splněn také jeden z cílů a to smysluplné využití volného času dětí a mladých lidí,“
uvedla za Městské kulturní středisko hlavní organizátorka Lenka Suchánková.
Hostem galakoncertu byl Ondřej Ruml. Programem provázela Kateřina
Steinerová.
Výsledky finálové soutěže:
1. kategorie 6 až 9 let: 1. Izabela Schimanietzová (ZŠ Žákovská), 2. Klárka
Klimšová (ZŠ Gen. Svobody), 3. Tomáš Buchta (ZŠ Gen. Svobody), 3. Adéla
Vilímová (ZŠ Na nábřeží).
2. kategorie 10 až 12 let: 1. Karolína Vrbová (ZŠ Frýdecká), 2. Lukáš Milko (ZŠ
Mánesova), 3. Marie Glatzová (ZŠ Bludovice s polským vyučovacím jazykem).
3. kategorie 13 až 15 let: 1. Veronika Vrublová (ZŠ Moravská), 2.Vendula
Weissová (Gymnázium Komenského), 3. Nela Skarková (ZŠ Frýdecká).
4. kategorie 16 a více let: 1. Daniel Mrózek (Hotelová škola Český Těšín),
2. Lenka Rapouchová (SŠ Ostrava), 3 Vendula Kunčarová (SŠ Prostřední Suchá).
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Veronika Vrublová

9. 12. – Slavnostní otevření psího útulku
Ve středu 9. prosince byl slavnostně otevřen nově postavený psí útulek
v Havířově-Prostřední Suché.
Útulek pro opuštěná zvířata se nachází na okraji Prostřední Suché v tzv. lokalitě
za lékárnou mezi ulicemi Stará a U Lékárny. Nejbližší obytné domy jsou
vzdáleny přibližně dvě stě metrů. K dispozici je 41 kotců, ve kterých může být
umístěno až osmdesát psů. Dalších deset kotců je připraveno pro karanténu
a příjem, takže maximálně zde lze umístit až 120 zvířat. Útulek bude také sloužit
pro nalezené nebo odchycené hady, ježky, kočky, případně různé exoty, kteří
uprchnou chovatelům. O nalezence se postará zvěrolékař, který má přímo
v zařízení ordinaci a obsluze je k dispozici na telefonické zavolání. Celá stavba
stála 41 milionů korun. Původně se počítalo s částkou o tři miliony vyšší.
Předpokládané roční provozní náklady se počítají ve výši 3 milionů korun.

10. 12. – Na náměstí Republiky se vypouštěly balónky
V rámci celorepublikové akce proběhlo ve čtvrtek 10. prosince odpoledne na
náměstí Republiky za obrovského zájmu dětí i dospělých, vypouštění
nafukovacích balónků s přáním Ježíšikovi. Do éteru jich v 15.40 hodin vylétlo
z připravených pěti set, celkem 495. Pět ulétlo před stanoveným signálem.
Havířov se tak připojil k dalším 146 místům České republiky, které projevily
zájem vytvořit nový společný rekord hromadně vypuštěných balónků do vzduchu.
Akce byla součástí soutěže České děti čtou s Ježíškem.
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Náměstí Republiky bylo ve čtvrtek dějištěm hromadného vypouštění balónků.

10. 12. – Gospelové Vánoce 2009
V kostele sv. Anny se 10. prosince konal gospelový koncert Oscara Williamsa jr.
a Perfected Praise (USA). Publikum vidělo jedinečnou show plnou energie,
kombinující vokální výkony s nápaditou harmonií. Vstupné činilo 360 a 340 Kč.
11. 12. – Havířovská nemocnice slavila čtyřicet let
Nemocnice s poliklinikou v Havířově si připomněla v pátek 11. prosince své
čtyřicáté narozeniny.
V nemocniční jídelně se konalo slavnostní shromáždění významných hostů.
Oslavenci pogratulovali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel
Konečný, primátor města Havířova František Chobot a další osobnosti. Mezi
účastníky byl také první ředitel havířovské nemocnice Karel Valenta. Řada
zaměstnanců při této příležitosti obdržela pamětní list ředitele nemocnice Jana
Ference.
Oslavy vyvrcholily benefičním koncertem v Kulturním domě Leoše Janáčka.
V rámci pestrého programu byl promítnut dokumentární film o nemocnici,
s hudbou a zpěvem vystoupila studentská skupina Gymnázia Komenského
a formace ze Základní umělecké školy Leoše Janáčka. Proběhla krátká, hezká
módní přehlídka zdravotnického oblečení. O dobrou zábavu se s velkým
úspěchem postarala populární slovenská skupina No name.
V průběhu slavnostního večera byly za vynikající pracovní výsledky oceněny
zdravotní sestry Hana Baliharová, Ester Baranová, Vanda Foltynová, Ludmila
Jurášková, Anna Mácová a Olga Přikrylová. Dále za dlouholetou obětavou práci
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ve zdravotnictví lékařky Ema Večeřová a Libuše Novosadová. Primátor města
František Chobot předal do rukou ředitele nemocnice Čestné uznání statutárního
města Havířova. Na závěr byl ohlášen výsledek veřejné sbírky na průtokový
cytometr a za účasti nejvýznamnějších sponzorů předán k užívání pro
hematoonkologické centrum. Programem provázel Jirka Jekl.

Karel Valenta

Ema Večeřová

174

13. 12. – Torpedo se Střešovicemi prohrálo
Havířovští florbalisté podali na palubovce Tatranu Střešovice dobrý výkon,
ale na extraligové body to opět nestačilo. Velmi prořídlá sestava havířovského
Torpeda odcestovala na nedělní utkání do Prahy za vedoucím celkem tabulky.
Absence například bratří Kožušníků na hřišti nebyla moc znát a mladý kádr
Havířova hrál po celou dobu velice sympatické utkání. Hlavně kvůli brankovým
rozdílům v první a druhé třetině nakonec Torpedo podlehlo Tatranu 6:3.
Tatran Střešovice – Torpedo Havířov 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)
Branky Havířova: 41:46 Ondřej Melník (Ondřej Kowal), 54:49 Martin Varta
(Michal Smetana), 55:47 Michal Šmída (Martin Varta); Vyloučení: 1:1; Využití:
1:0; Diváci: 112; Rozhodčí: Martin a Ondřej Sýkorové
Tabulka po 14. kole:
1. Střešovice
2. Vítkovice
3. Mladá Boleslav
4. Chodov
5. Brno
6. Ostrava
7. Future Praha
8. Liberec
9. Sparta Praha

12
11
10
7
7
6
6
5
3

87:37
78:45
90:62
82:70
70:54
82:83
61:55
54:84
68:76

40
35
32
25
24
20
19
19
15
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10.
11.
12.

Pardubice
Havířov
Znojmo

1
2
0

56:74 10
48:80 10
40:96 0

13. 12. – Do Prahy a zpět rychleji a bez zbytečných přestupů.
Od 13. prosince se zlepší přímé spojení Havířova s Prahou.
České dráhy připravily na trasy mezi Ostravskem a Prahou pro cestující několik
změn. Týkají se Pendolin i expresů. Pro Havířovany bude patrně nejdůležitější
rošáda mezi vlaky Ostravan a Hutník. Právě IC Hutník je jedním z mála spojů,
které umožňují cestovat mezi Havířovem a Prahou bez přestupu. Podle nového
jízdního řádu pojede Hutník z Prahy v 18:11 a v Havířově zastaví ve 22.27 hodin.
Zatímco dráhy upravily jízdní řád, velké resty ještě stále mají v kultuře
cestování. Přes postupnou modernizaci vlakových souprav se cestující setkávají
s notně letitými vagóny. Vedle zastaralých osobních vagónů i jídelních vozů je
státnímu dopravci vyčítáno i to, že si cestující nemohou po dobu několikahodinové
cesty zapojit přenosné počítače do elektrické sítě s výjimkou vozů první třídy.
14. 12. – 66. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
• Elektronická spisová služba MMH – výběr dodavatele
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
14. 12. – 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 14 prosince v Kulturním domě Radost. Výběr z
projednávaných bodů:
• Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova – III.etapa –
návrhová část – konečný návrh. Schválení Koncepce dopravní
infrastruktury města Havířova
• Zřízení zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti
• Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
říjen 2009
• Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 79. – 104.
• Rozpočet města Havířova na rok 2010
• Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2010
• Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových
základních škol v Havířově
• Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2010
• Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova
• Informativní zpráva – přepěťová ochrana v příspěvkových organizacích
města
• Prodej nemovitostí - tržiště Vardasova
• Monitoring Strategického plánu rozvoje města II
• Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2010
• Informativní zpráva o činnosti vedení města
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
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15. 12. – Sjezdařka Pauláthová na závodech ve Švédsku
Po poctivé letní přípravě, kdy se věnovala nácviku techniky i sbírání fyzických sil,
se havířovská sjezdová lyžařka Kateřina Pauláthová s chutí vrhla do nové
soutěžní sezony. A začala ji výborně, když zajela svůj vůbec nejlepší závod
kariéry.
První závod se jí moc nepovedl, když po kolizi s brankou nedojela první kolo. Ve
druhém to už bylo lepší. První kolo sice nebylo podle představ, dojela až desátá.
Ve druhém už ale sjela bezchybnou jízdu, která ji vyhoupla na celkové čtvrté
místo, což znamenalo nejvyšší zisk FIS bodů v její kariéře.
16. 12. – Turčianské Teplice partnerským městem Havířova
Ve středu 16. prosince primátor města Havířova František Chobot slavnostně
podepsal smlouvu s novým partnerským městem ze Slovenska Turčianskými
Teplicemi. Slavnostní akt se uskutečnil v obřadní síni městského úřadu
v Turčianských Teplicích. První příležitostí ke spolupráci obou měst je společná
účast na Mezinárodním veletrhu Regiontour 2010 v Brně a poté na slavnosti
Havířov v květech.
Dalšími partnerskými městy Havířova jsou italské Collegno, Mažeikiai z Litvy,
polské Jastzrebie Zdrój, estonské Paide, chorvatský Omiš a anglické město
Harlow.
17. 12. – V dětském domově se připravují na Vánoce
Atmosféra blížících se svátků vánočních plně ovládla Dětský domov a Školní
jídelnu v Havířově – Podlesí. Zařízení poskytuje náhradní domov až čtyřiadvaceti
chlapcům a děvčatům od tří do osmnácti, v některých případech až do
šestadvaceti let.
Mezi ně patří i šestnáctiletá Klára, třináctiletý Nikolas, desetiletý Emil
a patnáctiletý Libor. Společné pro všechny je, že jejich nejbližší jim nedovedou
poskytnout žádoucí rodinné zázemí. Významnou roli přitom hraje alkohol
a neshody mezi partnery. Svá nejkrásnější léta, tak musejí prožít v jiném
prostředí. Touha po rodičích a sourozencích, ale nezapadá. „S velkou nadějí, že
budu mít skvělé Vánoce, jsem jela minulý rok před svátky domů. Když jsem
vstoupila do pokoje na stole byla láhev s alkoholem. Neměla jsem z toho dobrý
pocit. Pak jsme s mamkou chystaly cukroví a vyptávala jsem se na bráchu.
Zajímalo mne jak se má, co dělá. Ráda bych ho opět viděla. Mamka pila a začala
mi vyčítat. Nakonec to skončilo hádkou a po několika dnech jsem se vrátila
předčasně do domova. Celou dovolenku jsem nevyčerpala. Letošní Vánoce
zůstávám tady,“ svěřila se Klára. Také Emil svátky prožije zde. Jednoduše nemá
kam jít. Nikolas a Libor se chystají domů.
Před Vánocemi je v Domově rušno. Příprava na svátky nabírá na tempu. Na
vánoční dárky se všichni čtyři moc těší a je třeba říct, že by si hezkou nadílku
zasloužili. Každý z nich se učí dobře, Klára na vysvědčení měla samé jedničky.
Dívka touží po hezké značkové obuvi, Nikolas by chtěl značkovou šusťákovinu,
Emil velkou encyklopedii světa a Libor značkové tričko
a kosmetiku.
Ve skrytu duše doufají, že se jim aspoň něco splní. Jejich společným přáním je,
aby se jednou mohli vrátit domů a prožít vánoční svátky v rodinném kruhu.
Pro ty, kteří zůstávají přes svátky v zařízení, čeká na Štědrý den společná večeře
s bramborovým salátem, rybím filé, cukrovím a ovocem. Pod stromečkem budou
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mít dárky. „Snažíme se dětem Vánoce co nejvíce zpříjemnit. Věřím, že se nám to
i letos podaří. Důležitou roli hrají také sponzoři. Město nám poskytuje každým
rokem peněžní dar. Všem, kterým osud dětí není lhostejný, patří velký dík,“
uvedla ředitelka dětského domova Ladislava Hilbertová.

Děti, kterým rodinné prostředí nahrazuje Domov.

17. 12. – Senioři se vzdělávají
V průběhu pěti dnů si senioři v dvouhodinových přednáškách v moderně
vybavené učebně Občanského sdružení AMOS osvojovali základní znalosti jak
pracovat s osobním počítačem v rozsahu psaní textů, využívání internetu
a elektronické pošty. Celkem bylo k dispozici osm vyučovacích hodin.

18. 12. – Tabulka fotbalové soutěže divize skupiny E před jarní sezonou
Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FC Tescoma Zlín B
FK SAN – JV Šumperk
Hájek a Synové
SK Spartak Hulín
VOKD – Poruba
FK Mikulovice
Slezský FC Opava B
Slavia Orlová
Dolní Benešov

15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
9
7
7
8
7
7
6
6

4
3
7
6
2
4
3
3
2

2
3
1
2
5
4
5
6
7

38:20
28:13
21:9
22:11
27:21
32:20
25:17
23:22
16:24

31
30
28
27
26
25
24
21
20
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lázně Velké Losiny
FC Elseremo Brumov
SK Kravaře
SK Hranice
MFK Havířov
Valašské Meziříčí
Jiskra Rýmařov

15
15
15
15
15
15
15

5
5
4
5
4
3
2

4
3
5
2
1
2
1

6
7
6
8
10
10
12

27:25
24:25
13:22
21:32
11:27
16:39
17:34

19
18
17
17
13
11
7

18. 12. – Kotlíková sbírka Armády spásy
Ani velmi chladné počasí neodradilo havířovskou pobočku Armády spásy od
tradiční předvánoční charitativní sbírky, určené na pomoc sociálně slabým
a znevýhodněným rodinám. Před obchodním domem Elan v pátek 18. prosince
odpoledne měli lidé možnost finančně přispět do symbolického kotlíku. Letošní
vybraná částka asi bude nižší, než v předchozích letech. V silném mrazu
kolemjdoucí většinou spěchali a počet těch, kteří se zastavili byl tentokrát menší.
Nebyly ani vhodné podmínky blíže vysvětlovat poslání Armády spásy, která je
součástí celosvětového společenství křesťanských církví.

Před OD Elan

18. 12. – Nejšikovnější středoškolačkou je Dagmar Leinveberová
V Kulturním domě Petra Bezruče, proběhla v pátek 18. prosince netradiční
soutěž o nejšikovnější středoškolačku Havířova a Karviné, tentokrát s tematikou
zdravotnictví.
Jubilejní, v pořadí již dvacátou, Miss Karkulkou Pamir 2009, se stala
sedmnáctiletá studentka havířovského Gymnázia Studentská, Dagmar
Leinveberová, titul první vicemiss získala osmnáctiletá Vlaďka Turková, ze
Střední průmyslové školy stavební Havířov a druhou vicemiss je sedmnáctiletá
Magdaléna Oparjuková, ze Střední školy oděvní a obchodně podnikatelské
Frýdek–Místek. Takový byl verdikt poroty, ve které zasedla i Miss České
republiky Aneta Vignerová.
Titul Miss publika si odnáší devatenáctiletá Kristýna Olíková, ze SŠTO Lidická
Havířov. Nejvíce hlasů v soutěži Miss internet, dostala Magdaléna Oparjuková.
Večerní show nabídla divákům dobrou zábavu s bohatým doprovodním
programem.
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Magdaléna Oparjuková (vlevo), Dagmar Leinveberová a Vlaďka Turková

19. 12. – Extraliga: volejbal muži
Utkání Slavie Havířov v první části sezony 2009/2010

01.10.
03.10.
08.10.
10.10.
15.10.
22.10.
28.10.

Havířov
Praha
Havířov
Ústí n. L.
Havířov
Příbram
Havířov

- Zlín
- Havířov
- Liberec
- Havířov
- Ostrava
- Havířov
- Brno

2:3 (-21,27,23,-26,-11)
3:2 (23,-21,-22,16,7)
2:3 (-16,19,-17,18,-13)
2:3 (17,-19,-22,21,-22)
0:3 (-18,-17,-22)
3:2 (23,-24,16,-22,12)
0:3 (-21,-21,-17)
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02.11.
07.11.
14.11.
19.11.
23.11.
26.11.
28.11.
07.12.
12.12.
19.12.

Benátky n. J. - Havířov
Havířov
- Kladno
Č. Budějovice - Havířov
Zlín
- Havířov
Havířov
- Praha
Liberec
- Havířov
Havířov
- Ústí n. L.
Ostrava
- Havířov
Havířov
- Příbram
Brno
- Havířov

TV 0:3 (-19,-21,-18)
3:2 (18,-27,24,-20,12)
3:0 (19,22,18)
3:0 (22,16,17)
TV 1:3 (-19,-21,22,-22)
3:1 (17,10,-25,23)
3:0 (23,26,20)
TV 3:0 (17,16,15)
3:2 (-23,18,-20,23,15)
0:3 (-18,-22,-20)

Sestava Havířova v posledním utkání roku s Brnem: Duda, Svoboda, Kotas,
Katona, Neusser, Široký, Dohnal, Zvolánek, střídali: Zvolánek. Trenér: Ivan
Pelikán
20. 12. – Muzikál Srdce v Praze
Rockový muzikál Srdce 20. prosince se představil obecenstvu divadla ABC
v Praze. Po úspěšných vystoupeních v Havířově byl kladně přijat i pražským
publikem. Autorem muzikálu je Stanislav Ferko.
22. 12. – Panteři na jihu Čech nebodovali
Hokejisté Havířova prohráli v první lize poosmé v řadě a nadále okupují
předposlední příčku tabulky.
Po domácí porážce od posledního Šumperka měli Panteři bodovou ztrátu odčinit
na ledě dalšího ohroženého celku. V Táboře dvakrát vedli, ale nakonec nezískali
ani bod.
HC Tábor – HC Havířov Panthers 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 14. Kostourek (Padělek, Poživil), 43. Mrkvička (Polodna,
Havran), 55. Kostourek (Kocar, Šperger) – 7. Roman (Piecha), 41. Maruna
(Červenka, Roman).
Rozhodčí: Přikryl – Novák, Kašík, vyloučení: 3:5, využití: 1:1, diváci: 1 120.
Havířov: Čech (Gleich) – Šafařík, Zientek, Peštuka, Tesařík, Štefanka, Rusnák –
Seman, Piecha, Fořt – Červenka, Maruna, Roman – Klimša, Haas, Říčka – Szabo.
Trenér: Pavel Hinner.
22. 12. – Dar dětem od města Havířova
V úterý 22. prosince předalo vedení města Havířova dárky dětem z dětských
domovů a podobných zařízení. Jako dar dostaly například panenky, autíčka,
lego, vybavení dětské kuchyňky, florbalové hokejky a dresy, nebo digitální
fotoaparát, knížky, výtvarné potřeby a řadu jiných pozorností. Úhrnná částka
poskytnutých darů činila sto tisíc korun.
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Domov pro matky s dětmi Armády spásy

24. 12. – Slavnostní oběd pro bezdomovce v Armádě spásy
K svátečnímu stolu v Azylovém domě a noclehárně Armády spásy v ulici Na
Spojce v Havířově zasedlo na Štědrý den pětadvacet jeho dočasných obyvatel,
bezdomovců.
Již tradičně jídelníček nabízel bramborový salát, rybí filé a letos také hrachovou
polévku. Nezapomnělo se ani na cukroví, sladkosti, ovoce, kávu a nealkoholické
nápoje. Na zahájení slavnostního oběda kapitánka Armády spásy Lenka
Cholevová, přednesla krátké vánoční rozjímání a všichni si společně zazpívali
Narodil se Kristus Pán, Tichá noc, svatá noc a Jak jsi krásné neviňátko.
Přítomné pozdravil rovněž oblastní ředitel AS Jan František Krupa. Vedoucí
azylového domu Ladislav Solana popřál všem hezké vánoční svátky, předal
každému dárkový balíček s drobnými praktickými potřebami a sladkostmi.
Bez pomocné ruky Armády spásy by mnozí havířovští bezdomovci museli svátky
trávit někde venku nebo v různých opuštěných domech. Pohoštění obdrželi i ti, co
pobývají za mrazivého počasí venku, maximálně přespí v noclehárně. „Oslovili
jsme v terénu lidi bez domova a pozvali na oběd. Několik jich naši nabídku
přijalo. Kromě jídla dostali dárkový balíček a pokud chtějí, mohou u nás
i přespat,“ uvedl Solana.
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24. 12. – Centrem Havířova se nesly vánoční melodie
Centrální park v Havířově na Štědrý večer od 22. hodin patřil Půlnoční pod
širým nebem.
Za velkého zájmu návštěvníků, čítajících kolem dvou tisíc lidí, zazněly koledy
v podání pěveckého sboru Církve bratrské z Horní Suché. Diváci se mohli
zaposlouchat do krásných melodií Pásly ovce valaši, Nesem vám noviny, Poslal
Bůh anděla, Čas radosti, Narodil se Kristus Pán. Zpestřením mezi písničkami
byla pantomima, kterou se představila mládež Apoštolské církve. V posledním
bloku třičtvrtěhodinového programu přednesl Dave Patty, původem z USA, který
již dlouhou dobu působí v České republice vánoční rozjímání a modlitbu k Bohu.
Na závěr se éterem nesla nádherná Tichá noc, svatá noc. V průběhu pořadu se
podával na zahřátí teplý čaj. Všude vládla neopakovatelná atmosféra svátků
vánočních. Programem provázel Bronislav Holek.
Akci připravily havířovské křesťanské církve, Apoštolská církev, Armáda spásy,
Církev bratrská, Křesťanský sbor a Evangelikální společenství křesťanů.
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Centrální park a jeho okolí zaplnili návštěvníci Půlnoční.
25. 12. – Vánoce

27. 12. – Havířovská porodnice měla klidné Vánoce
Celkem pohodové svátky vánoční zažila letos porodnice v havířovské Nemocnici
s poliklinikou. V průběhu třech svátečních dnů přišly na svět celkem tři děti. Dvě
v pátek na Boží hod vánoční a třetí na Štěpána. První se narodilo v 1.50 hodin
prvorodičce Monice Urbančíkové. Malý Tomáš měřil 51 cm a vážil 3,18 kg. Druhé
miminko spatřilo světlo světa v 5.45 hodin. Chlapeček maminky Kateřiny
Urbánkové měřil 55 cm, vážil 3.91 kg a dostal jméno Daniel. Je to její druhé dítě.
Na Štěpána se svému, v pořadí už třetímu dítěti, mohla těšit Pavlína Palčová.
Malý Sebastián se narodil ve 13.10 hodin, měřil 51 cm a vážil 3,81 kg. Pro
maminky a jejich blízké to byl krásný vánoční dárek.
31. 12. – Nominace na Zlatého Ámose
Poslední prosincový den roku 2009 udělal tečku za nominací do 17. ročníku
celostátní ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky, Zlatý Ámos.
Podle internetové prezentace organizátorů je letos přihlášeno dvaačtyřicet
pedagogů z pětatřiceti míst republiky. Nejpočetnější zastoupení má Ostrava,
celkem pět.
Mezi kandidáty o získání nejvyšší trofeje jsou také dva učitelé z okresu Karviná.
Je to zástupkyně ředitele Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, Jana
Brožková a Josef Golat ze Základní školy Mánesova Havířov. „Náš pan učitel je
velký sportovec, má rád přírodu, sport, především kolo a turistiku. Je pro nás
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vzorem, protože je spravedlivý, čestný, jedná s námi vždy na rovinu. Na naší
škole je vedoucím turistického kroužku. Jezdíme s ním na různé výlety, kde
zažíváme spoustu legrace. Takového pana učitele přejeme všem žákům,“
představili ho školáci.
Anketu každým rokem vyhlašuje a zajišťuje nevládní a nezávislé občanské
sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. V lednu a únoru proběhnou
regionální kola, z nichž nejúspěšnější postoupí do semifinále.
31. 12. – Novoroční blahopřání občanům Havířova
Milí spoluobčané města Havířova, přejeme, aby rok 2010 byl pro Vás rokem
štěstí, pevného zdraví, lásky a porozumění.
Vedení města Havířova.

Vedení města

VYBRANÉ SOUHRNY ZA ROK 2009

1. Městská hromadná doprava v Havířově
Během roku 2009 MHD Havířov doznala několika významných změn, a to:
• v březnu proběhla integrace 1. pásma MHD Havířov do ODIS. Havířov
spadá pod zónu č. 40
• došlo k přečíslování linek MHD z 1-22 na 401-422 a také k přejmenování
řady zastávek a to nejen na území Havířova
• vozový park MHD byl obnoven celkem o 4 autobusy - 1x Citelis 18, 2x
Citelis 12, 1x Irisbus Iveco; všechny s pohonem na zemní plyn
• proběhly dvě akce, které si vyžádaly velmi rozsáhlé dopravní výluky, a to
Havířov v květech a motocyklové závody O havířovský zlatý kahanec
• ekonomická krize neměla výraznější dopad na městskou hromadnou
dopravu. Počet stávajících spojů byl až na malé výjimky zachován. Pouze
se omezila doprava na linkách č. 407 a 418 (zde kvůli snížení dotace města
Šenov)
• naopak na lince č. 419 vznikla zcela nová zastávka Prostřední Suchá,
evangelický kostel
2. Dopravní nehodovost na území města Havířova v roce 2009
V roce 2009 bylo celkem řešeno 437 dopravních nehod, při kterých nebyla žádná
osoba usmrcena. Těžce zraněno bylo 28 lidí a 109 lehce. Ve srovnání s rokem

185
2008 počet nehod klesl téměř o 53 %. Pozitivním ukazatelem je pokles počtu
usmrcených osob oproti roku 2008 o 2 osoby (o 100 %), pokles počtu lehce
zraněných (o 23 %), snížení výše hmotné škody o 16 160 600 Kč (o 54%). Naproti
tomu počet těžce zraněných lidí stoupl o 86%.
Nejvíce dopravních nehod bylo řešeno v Havířově 2 (158), Havířově 1 (145),
Havířově 3 (134). Ze statistik Policie České republiky vyplývá, že nejvíce nehod
bylo zapříčiněno vinou řidiče motorového vozidla (91 %), jiným zaviněním (4 %),
řidičem nemotorového vozidla (3 %), chodcem (2 %).
Podle míry a druhu zavinění lze konstatovat, že nejčastějšími příčinami
dopravních nehod byly nesprávný způsob jízdy (260, oproti roku 2008 pokles o
55 %), nepřiměřená rychlost (74, pokles o 24%), nedání přednosti (70, pokles o 68
%), vliv alkoholu (37, pokles o 21%), nesprávné předjíždění (9, pokles o 18%).
Z hlediska statistiky na území města Havířova mezi nebezpečné úseky patří:
a) ulice Ostravská, čtyř pruh s dělícím pásem, Hlavní třída, čtyř pruh rozdělený
zeleným pásem. Úsek zahrnuje křižovatky:
- přímý úsek před okružní křižovatkou se silnicí č. II/475
- se silnicí č. II/475 (Orlovská) x místní komunikace (MK) ulice Železničářů,
okružní křižovatku u vlakového nádraží ČD
s MK ulice K Zámečku
s MK ulicí U Stromovky a Na Nábřeží
b) Hlavní třída, čtyř pruh s dělícím pásem. Úsek zahrnuje křižovatky
- s MK ulicí Zednická x U školky
- s MK ulicí Vančurova x Tesařská
- s MK ulicí Olbrachtova x Příčná
- s MK ulicí Jana Švermy x J.A.Komenského
- s MK ulicí Svornosti x Gorkého
- s MK ulice Mírová
- s MK ulice Nerudova
- s MK ulice Jana Wericha
- se silnicí č. III/4746 ulice Dělnická
Ve srovnání s rokem 2008 došlo v roce 2009 k výraznému poklesu počtu
dopravních nehod šetřených PČR. Tento pokles je dán především novelizací
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který je účinný od
1. ledna 2009, kdy byly upraveny podmínky pro vznik povinnosti hlásit dopravní
nehodu Policii ČR. U nehod, které jsou Policii ČR hlášeny, přestože účastníkům
taková povinnost nevyplývá, je policisty řešeno přestupkové jednání účastníků.
Menší zatíženost dopravních policistů při zpracování dopravní nehodovosti vedla
k jejich většímu zařazení do přímého výkonu dohledu na bezpečnost silničního
provozu.

3. Kultura 2009:
Leden:
• Výstava: Za pískem a sněhem
V prostorách pobočky Městské knihovny Havířov na Dělnické ulici v Prostřední
Suché představil své fotografie cestovatel a fotograf, místní rodák Petr Mohyla.
• Festival Na východ/Haboctok
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V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče ve dnech 14. a 15. ledna
proběhlo dvoudenní pásmo outdoorových filmů a fotoprojekcí z expedic a výprav
pořádaných v roce 2008 do východních krajin a také na Balkán.
• Koncert Spirituál kvintet
V Kulturním domě Petra Bezruče 19. ledna vystoupila česká folková skupina
Spirituál kvintet založená v roce 1960.
• Premiéra ruského filmu 12
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedl 20. ledna filmový klub
premiéru celovečerního filmu režiséra Nikity Michalkova s názvem 12.
• Galerii Radost zdobily v lednu obrazy studentů Ostravské univerzity
• Činohra v KD Petra Bezruče
Polská scéna Těšínského divadla uvedla 20. ledna ve velkém sále Kulturního
domu Petra Bezruče divadelní hru Kaleka z Inishmaan.
• Tradiční ples PZKO
V Domě PZKO v Havířově-Bludovicích se v sobotu 24. ledna konal ples
bludovického Polského svazu kulturně osvětového.
• Premiéra amerického filmu
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedl 27. ledna filmový klub
premiéru amerického populárně naučného filmu Co my jen víme!?
• Cyklus komorních koncertů
27. ledna: Brněnští komorní sólisté a Jan Škrdlík
25. února: Komorní koncert Prague basson band
19. března: Martin Kasík (klavír) a Jiří Vodička (housle)
17. dubna: Komorní koncert Christian Serazzi (viola), Ivo Kahánek (klavír), Igor
Františák (klarinet)
14. května: Komorní koncert Musica bellissima
Únor:
• Písničky zpod taláru
Folkový písničkář Ivo Jahelka vystoupil 4. února v Kulturním domě Radost. Ke
slyšení byly nové zhudebněné soudničky, perličky, povídání...
• Pohádky pro děti: Honza Nebojsa
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče 7. a 8. února hrálo plzeňské
Divadýlko Kuba.
• Historie cimbálové muziky Technik
Klub přátel hornického muzea připravil na 9. února přednášku Jana Rokyty
o historii cimbálové muziky Technik. Konala se v loutkovém sále KD Petra
Bezruče.
• Výstava
V Kulturním domě Leoše Janáčka od 3. do 27. února byly ke zhlédnutí filmové
plakáty z let 1989 až 2009.
• Výstava Erotika v ex libris a grafice v Kulturním domě Radost.
• Vernisáž 5. února v Galerii Maryčka KD Petra Bezruče
Své obrazy vystavují sestry Alžběta a Anna Dirnerovy pod názvem Obrazy.
• Koncert bluegrassové skupiny
V Kulturním domě Radost 10. února vystoupil uznávaný skladatel, textař, básník
a osobitý zpěvák, ale také hráč na banjo, kytaru a mandolínu Robert Křesťan se
skupinou Druhá tráva.
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• Zajímavá talkshow
V Kulturním domě Petra Bezruče 17. února vystoupili Jan Kraus a Světlana
Nálepková s pořadem Hvězdy jak je neznáte.
• Výstava o historii a současnosti rybářství
Ve výstavní síni Muzea Těšínska Musaion Havířov byla zahájena 17. února
vernisáží výstava o rybářství nazvaná Pojďme na ryby.
• Projekt Film a škola
Uvedením francouzského snímku Dvojí život v kině Úsvit pokračoval ve čtvrtek
19. února cyklus filmů v rámci prvního českého projektu všeobecné filmové
výchovy Film a škola.
• Pohádky pro děti
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče 21. a 22 února uvedlo Hravé
divadlo představení O pejskovi a kočičce.
• Filmový klub: Rudý baron
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedl 24. února Filmový klub
německo-anglický snímek Rudý baron.
• Dáma s kaméliemi
Česká scéna Těšínského divadla uvedla 24. února v Kulturním domě Petra
Bezruče hru Alexandra Dumase mladšího Dáma s kaméliemi.
• Pohádky pro děti
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče 28. února a 1. března divadlo
Teátr Víti Marčíka uvedlo hru O Zlatovlásce.
Březen:
• Koncert folkových muzikantů
Folkoví muzikanti Pavel Žalman Lohonka, Pavlína Jíšová a Tonda Hlaváč
vystoupili 3. března v Kulturním domě Radost.
• Ladislav Lojda – obrazy
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče 3. března byla zahájena
výstava olejomaleb ostravského výtvarníka Ladislava Lojdy.
• Obrazy, kresby a grafika v Galerii Radost
Výstava k 85. narozeninám havířovského umělce Jaromíra Fajkuse začala
4. března v Kulturním domě Radost.
• Eva a Vašek
V Kulturním domě Leoše Janáčka se 5. března konal koncert známé pěvecké a
zároveň manželské dvojice Evy a Václava Ševčíkových, jejichž repertoár se skládá
především ze starých a úspěšných lidových a dechových melodií.
• Obrázky a rukodělné výrobky ve Výstavní síni Viléma Wünscheho
V Kulturním domě Leoše Janáčka 5. března byla vernisáží zahájena výstava
obrázků a výrobků klientů Santé – domova pro osoby se zdravotním postižením.
• Těšínské divadlo pro děti
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedlo Těšínské divadlo v sobotu
7. března dětský muzikál Ferda mravenec.
• Pohádky pro děti
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v neděli 8. března hrálo
Divadýlko Mrak hru Velikonoční pohádka aneb pohádka o jaru.
• Vernisáž ve Spirále
Své obrazy vystavuje anglický malíř, designér a návrhář David John Lloyd
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žijící v České republice.
• Brilantní komedie s překvapivým rozuzlením
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče vystoupilo divadlo Radka
Brzobohatého 12. března hrou Donalda Churchilla, Chvilková slabost.
• Island, soulad protikladů
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče byla 12. března přednáška
zeměpisce a reportéra Nationál Geographic Česko Hynka Adámka o Islandu.
• Projekt 100 nabízí nejslavnější film Alfreda Hitchcocka Psycho
Loutkový sál Kulturního domu Petra Bezruče ve dnech 13. a 14. března byl
dějištěm druhé závěrečné části filmů distribuovaných v rámci 15. ročníku
Projektu 100.
• V KD Radost zazněl sborový zpěv
První výročí svého založení oslavil ženský pěvecký sbor Canticorum při MKS
Havířov 13. března pod taktovkou sbormistra Vítězslava Soukupa Jarním
koncertem.
• Pohádky pro děti
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v sobotu 14. a neděli
15. března hrálo brněnské divadlo Špilberg hru Králíci z klobouku.
• Literárně hudební večer
V oddělení hudby a umění havířovské Městské knihovny byl ve středu 18. března
literárně hudební pořad J. B. Čapek - Za jazyk přibitý.
• Současné hudební trendy
Ve Společenském domě Reneta v pátek 20. března se konal koncert skupin
a sólistů Základní umělecké školy Bohuslava Martinů.
• Pohádky pro děti
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v neděli 22. března představilo
ostravské divadlo Smíšek hru Jak Švec ke štěstí přišel.
• Muzikál O statečném Cibulkovi
V Reprezentačním sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově,
v úterý 24. března byla slavnostní premiéra pohádkového muzikálu O statečném
Cibulkovi.
• Ojedinělá přehlídka malých divadel Miniteatro 2009
V Kulturním domě Petra Bezruče 28. března byla zahájena přehlídka malých
zájezdových profesionálních divadel pro děti, Miniteatro Jiřího Tibitanzla.
Duben:
• Houslový recitál v Radosti
V Kulturním domě Radost byl 2. dubna houslový recitál Petra Grabovského. Na
klavír hrál Alexandr Starý.
• Komorní koncert
Základní umělecká škola Leoše Janáčka uspořádala 5. dubna ve Sborovém domě
SCEAV v Prostřední Suché komorní koncert v rámci satelitní evangelizace
ProChrist.
• Miroslav Donutil v Havířově
Ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka se 6. dubna konalo zábavné
talkshow Cestou necestou, populárního českého herce Miroslava Donutila.

189
• Divadelní hra Je dokonáno
Divadlo Na hraně uvedlo 11. dubna pod záštitou Apoštolské církve Havířov
netradiční divadelní hru Je dokonáno. Příběh přináší nefalšované biblické
velikonoční poselství.
• Velikonoční zábava
V neděli 12. dubna se konala ve Společenském domě Velikonoční zábava
s Kubemusik. V rámci programu vystoupily TŠ Horizonty a mažoretky Kala.
• Na cestě do Emaus
V evangelickém kostele v Prostřední Suché 13. dubna na Velikonoční pondělí při
slavnostní bohoslužbě vystoupili žáci a učitelé Základní umělecké školy Leoše
Janáčka.
• Těšínské divadlo v Havířově
Česká scéna Těšínského divadla uvedla 14. dubna v Kulturním domě Petra
Bezruče hru od Karla Jaromíra Erbena,Kytice.
• Není bratr, jako bratr
V pobočce havířovské Městské knihovny ve Společenském domě (Reneta)
vystoupil 14. dubna Jan Kryl, bratr zesnulého zpěváka Karla Kryla.
• Léto je léto
Zbrusu nová show travesti skupiny Screamers se konala 15. dubna ve velkém
sále Kulturního domu Leoše Janáčka.
• Výstava loveckých zbraní
V Památníku životické tragedie v Havířově-Životicích 16. dubna vernisáží byla
zahájena výstava Lovecké zbraně.
• Komorní koncert
V pátek 17. dubna se v Kulturním domě Radost konal komorní koncert, na
kterém vystoupili Christian Serazzi (viola), Ivo Kahánek (klavír) a Igor Františák
(klarinet).
• Petr Kolář s kapelou v Havířově
Ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka vystoupil 21. dubna Petr Kolář
se svou kapelou.
• Divadelní společnost Josefa Dvořáka v Havířově
V Kulturním domě Petra Bezruče 22. dubna viděli diváci divadelní hru S Pydlou
v zádech.
• Beseda: Florida slunečná země
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče se 23. dubna konala beseda
s cestovatelem Radimem Ptáčkem doprovázená projekcí.
• Čtyři dohody
Láska, vztahy, přátelství jak je vidí toltécký šaman Don Miguel Ruiz. Účinkují
Jaroslav Dušek, Pjér La Šéz a Zdeněk Konopásek. Představení se konalo v sobotu
25. dubna v Kulturním domě Petra Bezruče.
• To byl teda Silvestr
V Kulturním domě Petra Bezruče 28. dubna představila Divadelní společnost
Háta komedií Zbyška Pantůčka, To byl teda Silvestr.
Květen:
• Fotokluby vystavují
Ve výstavní síni Viléma Wünscheho Kulturního domu Leoše Janáčka byl v úterý
5. května vernisáží zahájen 3. ročník výstavy regionálních fotoklubů. Svá díla
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vystavují fotografové z Českého Těšína, Frýdku–Místku, Jablunkova, Orlové,
Ostravy, Třince a Havířova.
• Těšínské divadlo
V Kulturním domě Petra Bezruče uvedla 5. května česká scéna Těšínského
divadla Figarovu svatbu.
• Historická hra o rivalitě Marie Stuartovny a Alžběty I.
Divadlo Pod Palmovkou uvedlo ve středu 6. května v Kulturním domě Petra
Bezruče hru úspěšného anglického dramatika a scénáristy Roberta Bolta, Ať žije
královna!
• Obrazy Karla Franty
V Galerii Radost ve středu 6. května začala výstava obrazů vynikajícího českého
grafika, malíře a ilustrátora Karla Franty (ročník 1928), Nejen čerti a vodníci.
• Stěny knihovny zdobí obrazy havířovských výtvarníků
V oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov byla ve středu 6. května
slavnostně zahájena výstava obrazů výtvarné skupiny KVAŠ. Výběr ze své tvorby
představují Maří Magdalena Čechová, Josef Čmiel, Danuše Drábková, Radim
Kolek, Emilie Nezhodová, František Procházka a Irena Slonková.
• Jarní koncert
Základní umělecká škola Leoše Janáčka uspořádala 7. května v Reprezentačním
sále školy koncert orchestrů a souborů ZUŠ.
• Májový koncert
Koncert žáků hudebních kurzů.Městského kulturního střediska se konal
12. května v Kulturním domě Radost.
• Nové záhady strážce duší
V Kulturním domě Radost 13. května přednášel scénárista, spisovatel a badatel
Arnošt Vašíčka na téma tajemství pomalovaných lebek.
• Komorní koncert
V Kulturním domě Radost byl ve čtvrtek 14. května komorní koncert Musica
Bellissima.
• Muzikál Srdce
Ve dnech 16. a 17. května v Kulturním domě Petra Bezruče se hrálo po úspěšné
premiéře a repríze další představení muzikálu Srdce.
• Figarova svatba
Česká scéna Těšínského divadla uvedla 19. května v Kulturním domě Petra
Bezruče známou divadelní hru Figarova svatba.
• Koncert Pavla Dobeše
V úterý 19. května v Kulturním domě Radost koncertoval Pavel Dobeš a Tomáš
Kotrba.
• Výstava Stopy
V rámci Dnů slovenské kultury se 21. května uskutečnilo na Základní škole
Frýdecká setkání se slovenským výtvarníkem Hieronýmem Balkem.
• Pohádka pro děti
Divadélko kouzel veselého Jirky hrálo 23. května v loutkovém sále Kulturního
domu Petra Bezruče pro děti Králíčkův kouzelný klobouk.
• Seminář o fotografii
V KD Leoše Janáčka se 23. května konal odborný seminář o fotografií
a
fotografování. Připravil ho havířovský Fotoklub.
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• Divadelní hra Soud
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedlo ve dnech
23. a 24. května Divadlo Tom a Jeff (Nejlepší divadlo ze Šumbarku) autorskou
divadelní hru Soud.
• Polská scéna Těšínského divadla
V úterý 26. května v Kulturním domě Petra Bezruče uvedla Polská scéna
Těšínského divadla hru Richarda Nashe, Zaklinacz deszczu.
• Obrazy manželů Sztemonových
V oddělení hudby a umění Městské knihovny byla 27. května zahájena výstava
obrazů nazvaná Návraty manželů Sztemonových.
• Výstava kaktusů a sukulentů
Ve dnech 28. až 31. května ve Společenském domě na Dlouhé třídě, pořádal Klub
kaktusářů při MKS Havířov výstavu kaktusů a sukulentů.
• Daniel Mrózek a pěvecké kvarteto nejlepší v republice
Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů
v ústředním kole národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Získali dvě
první ceny.
• Fotografie a tisk na plátně
Výstava fotografií a tisk na plátně Veroniky Motykové nazvaná Abstrakce mohli
vidět návštěvníci v Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče do konce
května.
• Havířovská gerbera opět rozkvetla
Mezinárodní postupová soutěž ve sportovních tancích Havířovská gerbera
zaplnila 31. května parket Dělnického domu v Horní Suché. Své umění předvedlo
129 mladých tanečních párů z 23 klubů, škol a skupin.
Červen:
• Výstava absolventů umělecké školy
V koncertním sále Základní umělecké školy Bohuslava Martinů byla 9. června
vernisáž výstavy prací absolventů kurzů keramiky, grafiky, figurálního kreslení
a točení na kruhu.
• Taneční představení
Ve dnech 12. a 13. června v Kulturním domě Petra Bezruče se konalo taneční
představení Limit D. C. Havířov.
• Desátý ročník hudebního festivalu Inkubátor
Jubilejní desátý ročník hudebního festivalu Inkubátor v Havířově byl opravdu
velkolepý. Na dvou scénách se vystřídalo dvacet amatérských i profesionálních
kapel. Organizátoři však prozradili, že byl tento ročník tím posledním.
• Výstava fotografií a obrazů
Vernisáž výstavy prací absolventů I. a II. stupně výtvarného oboru a žáků Tvůrčí
fotografie Základní umělecké školy Bohuslava Martinů se konala v
Galerii Spirála 16. června.
• Havířovská nota
Koncert vítězů pěvecké soutěže Havířovská nota se uskutečnila 18. června
v Reprezentačním sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka.
• Divadlo: Hrdý Budžes
V Kulturním domě Petra Bezruče 19. června viděli diváci hru Hrdý Budžes,
nastudovanou podle stejnojmenné prózy Ireny Douskové.
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• Havířov v květech
V centru Havířova se v sobotu 20. června konala velkolepá květinová show, která
stejně jako naposledy před dvaceti lety nesla název Havířov v květech.
• Krásná jako kvítka má své vítěze
Jedna z největších mezinárodních soutěží dětské kresby, malby a grafiky Krásná
jako kvítka, zná už svá nejlepší díla. Z regionu uspěly školačky Klára Foltýnová
ZŠ a MŠ Bystřice, Eva Gawlasová Gymnázium Mírová Karviná a Martina
Chovancová ZŠ Mládežnická Havířov.
• Taneční akademie
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče se 24. června konala Taneční
akademie pohybových kurzů.
• Britská hudební skupina Trip to Dover v Havířově
Art Festival KOMPOT je název multižánrového studentského festivalu, který
pořádalo ve dnech 26. až 28. června občanské sdružení ZIP ve spolupráci s o.s.
IMAGE 33.
• Letní kino zahajuje
Ve dnech 26. až 28. června zahájilo letní kino sezonu filmem Velká Británie/USA
Mamma Mia!
• Horizonty slaví jubileum
V Kulturním domě Leoše Janáčka se 27. června konal jubilejní koncert k 30.
výročí založení Taneční školy Horizonty.
Červenec:
• Odvrácená tvář Keni
David Švejnoha a Vašek Soukup představili své fotografie z cesty po Keni
v Galerii Radost. Vernisáž se konala 1. července.
• Výstava v Maryčce
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče 7. července začala výstava
obrazů mladých havířovských výtvarnic Kateřiny Holečkové a Ivety Mundierové.
Srpen:
• Ten umí to a ten zas tohle
V hudebním oddělení Městské knihovny v Havířově v ulici I. P. Pavlovova
vystavují do konce srpna své výtvarné práce a rukodělné výrobky klienti Santé –
Domova pro osoby se zdravotním postižením.
• Vypečení v Maryčce
V Galerii Maryčka 4. srpna byla zahájena výstava obrazů výtvarné skupiny
Vypečení. Mladí umělci Karel Švach, Stefan Osciatka a Martin Cigánik
představili výběr ze své tvorby.
• Pietní akt v Havířově-Životicích
V sobotu 8. srpna u příležitosti 65. výročí zavraždění 36 občanů Životic a okolních
obcí gestapáckým komandem se konalo u Památníku životické tragedie pietní
shromáždění k uctění památky obětí fašistické zvůle.
• Sušská paleta
V Galerii Spirála byla 18. srpna vernisáží zahájena výstava tvůrčí skupiny
Sušská paleta. K vidění jsou obrazy známých malířů z Havířova a okolí.
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• Slezské dožínky letos jubilejní
Tradiční Slezské dožínky pořádané 29. srpna Polským svazem kulturně
osvětovým (PZKO) v Havířově-Bludovicích slavily své čtyřicáté narozeniny.
Září:
• Sochy vyrůstaly přímo na náměstí
Ve dnech 27. srpna až 2. září přímo na náměstí Republiky tvořili známí řezbáři
jako Stanislav Filip (Karviná), Čestmír Slíva (Havířov), Jiří Halouzka (Jiříkov).
• Výstava dětské kresby a grafiky představuje sport
V Kulturním domě Leoše Janáčka v pátek 4. září slavnostně vyhlásili výsledky
19. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Krásná jako kvítka je ta země … Mezi
hosty vernisáže byla také držitelka bronzové medaile v trojskoku z Athénské
olympiády Šárka Kašpárková.
• Pohádky pro děti
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče ve dnech 12. a 13. září hrálo
Divadélko kouzel Ostrava pohádku Barvy, tvary, triky veselého Jirky.
• Výstava fotografií
Ve vestibulu městské knihovny na Šrámkově ulici vystavovali do konce září své
fotografie členové havířovského fotoklubu Petr Smejkal a Roman Wojcik.
• Jazz club
V pátek 18. září v Jazz clubu vystoupila havířovská kapela NOTOTO!?-TOTO
revival v sestavě Franta Kolárik (basová kytara), Miro Bazger (klávesy, vokály,
zpěv), Andonis Civopulos (kytary, vokály) a Láďa Vrba (zpěv, bicí).
• Činohra: Zločin a trest
Česká scéna Těšínského divadla uvedla v úterý 22. září v KD Petra Bezruče
reprízu nově nastudované hry podle románu ruského spisovatele Fjodora
Michajloviče Dostojevského Zločin a trest.
• Komorní koncert: Romantický klavír
V Kulturním domě Radost vystoupila ve středu 23. září klavíristka Jarmila
Paclová.
• Jazz club
Ve čtvrtek 24. září se v Jazz clubu na Dlouhé třídě konal koncert kapely Acoustic
Impact.
• Putování po stezce Natchez trace
Radim Ptáček 24. září měl v KD Petra Bezruče.přednášku Stezkou Indiánů za
osídlováním.
• Havířovský kulturní salon Lecha Nierostka
Komorní sál Základní umělecké školy Leoše Janáčka 25. září byl plný poezie,
výtvarného umění, slova a hudby.
• Divadlo: Skvrny na slunci
Divadelní agentura Sophia-Art, Praha uvede 27. září v Kulturním domě Petra
Bezruče hru Skvrny na slunci.
Říjen:
• Výstava obrazů
V Kulturním domě Leoše Janáčka 6. října byla zahájena výstava obrazů nazvaná
V duchu evropské tradice. Autoři jsou manželé Sobierajovi z Polska.
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• Koncert 5P Luboše Pospíšila
V Kulturním domě Radost ve čtvrtek 8. října se konal koncert Luboše Pospíšila
a jeho obnovené a omlazené kapely 5P.
• Pohádka pro děti
V sobotu 10. a neděli 11. října v loutkovém sále KD Petra Bezruče uvedlo
třinecké Divadlo křesadlo pohádku Skřítkové Taktík a Breptík.
• Uvolněte si, prosím
Zbrusu novou show se představila 12. října v Kulturním domě Leoše Janáčka
travesti skupina SCREAMERS.
• Galerii Radost zdobí obrazy Terezy Dolanské a Ivana Mládka
Výstava obrazů populárního umělce Ivana Mládka – Antiperspektiva a mladé
havířovské výtvarnice Terezy Dolanské – Perspektiva byla ve středu 30. září
slavnostně zahájena v Kulturním domě Radost.
• Havířovská premiéra Tolstého hry
Polská scéna Těšínského divadla uvedla 13. října v Kulturním domě Petra
Bezruče hru Czechow Tołstojowi powiedział "Źegnam".
• Meky Žbirka v Havířově
V rámci svého historicky prvního akustického koncertu se Miroslav Žbirka
představil havířovskému publiku v úterý 13. října v Kulturním domě Leoše
Janáčka.
• Skandinávie trochu jinak
Ve čtvrtek 15. října se uskutečnila v loutkovém sále KD Petra Bezruče přednáška
a beseda s cestovatelem, geografem a dobrodruhem Josefem Hanibalem
o Skandinávii.
• Pohádka pro děti
V sobotu 17. a neděli 18. října v loutkovém sále KD Petra Bezruče hrálo
ostravské Divadlo Smíšek pohádku Mráček a utíkáček.
• Pohádka pro děti
Pověz mi, Čížečku byl název pohádky Divadla Zlatý klíč z Dolního Benešova.
Představení se konalo 30. a 31. října v loutkovém sále KD Petra Bezruče.
• Výstava výtvarných děl
Ve středu 21. října v oddělení hudby a umění Městské knihovny v Havířově
začala výstava výtvarných prací Marie Szottkové nazvaná Ode všeho trošku.
• Havířovská premiéra hry Bláha a Vrchlická
Česká scéna Těšínského divadla uvedla v úterý 27. října v Kulturním domě Petra
Bezruče činohru Bláha a Vrchlická. Hra je oslavou lidské touhy, která je-li
opravdová a nezalekne se překážet, nakonec dosáhne vytouženého cíle.
• Svatováclavský koncert v kostele sv. Anny
V rámci 6. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu vystoupilo v úterý
27. října v kostele sv. Anny v Havířově Dechové okteto Amphion.
Listopad:
• Výstavní síň Viléma Wünscheho
V úterý 3. listopadu v Kulturním domě Leoše Janáčka začala výstava Zdeňka
Doležala a Anny Halíkové, Návraty paličkované krajky.
• Josef Laufer v Havířově
Ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka se uskutečnil ve středu
4. listopadu v rámci koncertního turné známého zpěváka, pořad Josef Laufer 70.
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• Zelená města – města budoucnosti
Ve čtvrtek 5. listopadu se konala v Kulturním domě Radost, odborná konference
na téma Zelená města - města budoucnosti. Při této příležitosti byla také
zahájena v Galerii Radost stejnojmenná výstava.
• Koncert skupiny Neřež
V Kulturním domě Radost v úterý 10. listopadu vystoupila česká folkrocková
skupina Neřež.
• Vernisáž ve Spirále
V Galerii Spirála 10. listopadu byla slavnostně zahájena výstava skotského
výtvarníka Stevena Kilcoyn – Krajiny. Zúčastnil se jí i autor, zajímavá osobnost
kulturního, společenského a politického života Velké Británie.

Steven Kilcoyn (vlevo)

• Literární večer v knihovně
Oddělení hudby a umění Městské knihovny v Havířově a Kruh přátel Viktora
Fischla, uspořádalo 11. listopadu literární večer na téma Zamyšlení nad dopisy
Viktora Fischla.
• Divadlo Smíšek
Pohádku pro děti Jak dědek s babkou měnili, uvedlo ve dnech 14. a 15. listopadu
v loutkovém sále KD Petra Bezruče Divadlo Smíšek z Ostravy.
• Komorní koncert
V Kulturním domě Radost ve středu 25. listopadu se konal komorní koncert Con
Variazioni. V podání Daniela Wiesnera (klavír) a Irvina Venyše (klarinet),
zazněly skladby od J. Brahmse, C. Debussyho, B. Martinů, L. Bernsteina
a J. Francaixe.
• Radek Pastrňák a Pakostra blues
Ostravské akustické blues s nádechem humoru, známí špičkoví hudebníci, Jiří
Kostadinov, Radek Pastrňák, a Josef Pak vystoupili v pátek 27. listopadu v KD
Radost.
• Divadelní představení pro děti
Divadélko Kamarádi z Brna, uvedlo ve dnech 28. a 29. listopadu v loutkovém sále
Kulturního domu Petra Bezruče hru Vánoce s kamarády.
• Adventní inspirace pro vánoční čas
V prostorách Mateřské školy v ulici Přímá v sobotu 28. listopadu bylo setkání
s Hanou Pinknerovou.
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• Vánoční koncert 2009
V Kulturním domě Petra Bezruče v pondělí 30. listopadu vystoupil Václav Hybš
s orchestrem a Luděk Sobota.
Prosinec:
• Betlémy kolem nás
V KD Radost ve středu 2. prosince byla slavnostně zahájena tradiční předvánoční
výstava betlémů.
• Pavel Šporcl – Gipsy Way
Strhující rytmus plný vášně – to je koncert Pavla Šporcla s romskou kapelou
Romano Stylo. Koná se v KD Leoše Janáčka v pátek 4. prosince k založení města
Havířova.
• Mikulášský večer
V Kulturním domě Petra Bezruče se v sobotu 5. prosince konal kulturně zábavný
pořad nazvaný s Mikulášem za dětmi – Z Mikołajym za dzieckami.
• Koncert Petra Bendy
V KD Leoše Janáčka se v úterý 8. prosince v rámci kampaně Havířov - Město
stromů konal koncert Petra Bendy.
• Pěvecká soutěž Talent 2009 zná finalisty
Kulturní dům Petra Bezruče byl ve středu 9. prosince dějištěm Galakoncertu –
Talent 2009.
• Hudba na Vánočních trzích
Na náměstí Republiky ve středu 9. prosince vystoupila hudební skupina Rock &
Roll Band Marcela Woodmana.
• Těšínské divadlo
Polská scéna Těšínského divadla uvedla v úterý 15. prosince v KD Petra Bezruče
hru Hamlet..
• Vánoční koncert Fusion
V Kulturním domě Radost ve čtvrtek 17. prosince zazněl rock, pop a gospel.
Zpíváme a hrajeme písně, které si sami vybíráme a dirigujeme, říká o sobě
studentský sbor při Evangelikálním společenství křesťanů v Havířově.
• Projekt film a škola
Snímkem Rebel bez příčiny byl 17. prosince ukončen cyklus čtyř filmů ze
základních děl české a světové kinematografie. Projekt je určen pro studenty
středních škol.
• Jubilejní Miss Karkulka
Volba nejšikovnější středoškolačky Havířova a Karviné, Miss Karkulka Pamir
2009, se uskutečnila 18. prosince v Kulturním domě Petra Bezruče.
• Půlnoční pod širým nebem
V Centrálním parku v Havířově ve čtvrtek 24. prosince ve 22 hodin začala již
tradiční Půlnoční bohoslužba pod širým nebem.

4. Sport 2009:
Leden:
• Florbalisté Torpeda Pegres Havířov
Torpedo doma porazilo Mladou Boleslav 4:2 a ve Vítkovicích prohrálo 7:4.
V tabulce si nepolepšilo.
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• Volejbalisté Slavie Havířov: výhra a prohra
Nejdřív porazili v Praze lídra tabulky ČZU Praha 3:1 a pak prohráli s Bižuterií
Jablonec 3:0.
• Mladí havířovští atleti uspěli v Olomouci
Na mistrovství Moravy a Slezska ve dnech 16. 17. ledna ve vrhu koulí a ve
víceboji získali zlato a bronz a několik hezkých umístění.
• Stolní tenisté získali doma pouze bod
Baník Havířov A – ŠKST Bratislava 5:5
Baník Havířov A – Satex Int. Bratislava 3:6
• MFK Havířov rozdrtil Lískovec
V přípravném utkání 31. ledna na umělé trávě v Karviné havířovští indiáni
porazili 8:3 účastníka krajské soutěže Lískovec.
Únor:
• Torpedo prohrálo se Znojmem
V neděli 15. února na palubovce Znojma skončilo utkání havířovských florbalistů
vítězstvím domácího celku.
TJ VHS Znojmo – Torpedo Pegres Havířov 6:5
• Stolní tenista Pavel Širůček druhý ve Švédsku
V silně obsazeném turnaji v Örebrö havířovský juniorský stolní tenista Pavel
Širůček obsadil druhé místo za světovou jedničkou Japoncem Uedou.
• Volejbalisté Slavie prohráli
V sobotu 21. února domácí Staré Město porazilo Slavii poměrem 3:0.
• Nejúspěšnější sportovci kraje
Mez oceněnými hejtmanem moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem byli
také Havířované: junioři florbalového Torpeda Pegres, Petra Hostinská z Klubu
sportovních potápěčů Rajnok Těrlicko a trenér vzpírání Pavel Khek z SVK
Havířov.
Březen:
• Přípravné utkání před startem divize
MFK Havířov – Dětmarovice 5:1
• Torpedo Pegres Havířov zůstává v extralize
V extraligovém play down Havířované porazili i ve třetím utkání Třinec a zajistili
si tím definitivně záchranu.
SK FBC ZP Agel Třinec – Torpedo Havířov 6:10
• Indiánům premiéra nevyšla
Fotbalisté MFK Havířov nedokázali využít výhodu domácího prostředí a v neděli
29. března prohráli s mužstvem z Kravaře.
MFK Havířov – SK Kravaře 2:2
Duben:
• Krajský přebor v rapid šachu
Ve středisku volného času Asterix v ulici Na Nábřeží se 4. dubna konal Krajský
přebor mládeže v rapid šachu.
• Indiáni prohráli
Divizní fotbalové utkání v Brumově skončilo vítězstvím domácího celku.
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Elseremo Brumov – MFK Havířov 3:1
• Slezská stuha 2009
Na start tradičního mezinárodního pohárového turnaje moderních gymnastek
Slezská stuha, nastoupilo v sobotu 25. dubna osmdesát pět závodnic z České
republiky, Chorvatska, Polska, Slovenska, Srbska, Turecka a Ukrajiny.
(Výsledky jsou uvedeny v časovém sledu událostí).
Květen:
• Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 v karate
V Jeseníku se 9. května konalo MČR v karate. Soutěžilo se v disciplínách kata a
kumite. Havířov měl zastoupení pouze v kumite.
• Tři kick boxeři: čtyři bronzy
Výborně si vedli mladí havířovští kick boxeři ve dnech 22. až 24. května na
Světovém poháru v Maďarském Szegedu. Starší žáci Tomáš Cisar, Marcel Tancoš
a Martin Netrh získali dohromady čtyři zlaté medaile, z toho nejúspěšnější
Tomáš Cisar dvě.
Červen:
• Běh Havířova
Na atletické dráze Slavia Havířov se 3. června konal tradiční Běh Havířova.za
účasti 129 závodníků. Startovali chlapci a děvčata ze základních a středních škol.
• Karate: Akademické mistrovství ČR
10. června se v Plzni konalo akademické MČR v disciplíně kata a kumite.
Závodníci Baníku Havířov získali jednu zlatou a tři bronzové medaile.
• Indiáni prohráli
Fotbalisté MFK Havířov 14. června v domácím prostředí poslední utkání divizní
sezony 2008/2009 prohráli.
Havířov – Velké Losiny 2:4.
V tabulce skončili na sedmém místě.
• Šest medailí atletů Slavie
O víkendu ve dnech 20. a 21. června se konalo ve Vítkovicích mistrovství České
republiky dorostu a juniorů v lehké atletice. Mladí atleti Slavia Havířov
vybojovali pět zlatých a jednu bronzovou medaili.
• Plavec Broda získal bronz
Vynikajícího výsledku dosáhl na mistrovství České republiky ve dnech 16. až 28.
června v pražském Podolí. V závodě na 50 m kraul vybojoval časem 23,56 s.
bronzovou medaili.
Červenec:
• MFK Havířov vypadl v prvním kole Poháru ČMFS
TJ Valašské Meziříčí – MFK Havířov 2:1 (1:1)
Sestava Havířov: Pacanovský – Valový (46. Pastucha), Wrobel, Aniol, Giňa –
Pristáš, Michalík, Przywara, Vandriak – Bartoš, Kodenko. Trenér: Jaroslav
Netolička.
Poznámka: Pohár ČMFS dostal nový název Ondrášovka Cup.
• Ragbisté začali přípravu
Ragbisté RC Havířov začali s přípravou na novou prvoligovou sezonu. Do
tréninku se však nezapojili zdaleka všichni hráči. Prvoligoví havířovští ragbisté
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se letos do extraligy neprobojovali, a tak trenér Pavel Lištvan zahájil se svým
týmem ostrou přípravu na druhou nejvyšší soutěž.
.

Areál městské sportovní haly. Foto archiv RC Havířov

Srpen:
• Havířovský zlatý kahanec
Druhý ročník znovu obnovených závodů silničních motocyklů Havířovský zlatý
kahanec se konal ve dnech 22. a 23. srpna. Měl opět velmi vysokou úroveň a
rovněž diváckou účast.
Září:
• HC Havířov Panthers dvakrát prohrál
Panthers po dvou prohraných utkáních klesl na poslední místo ligové tabulky..
HC Havířov Panthers – KLH Chomutov 2:4
Dukla Jihlava – Havířov Panthers 4:2
• Indiáni získali první divizní body
Fotbalisté MFK Havířov se dočkali v divizi první výhry. Úspěšnou premiéru si
připsal nový trenér Rücker.
• Atlet Tomáš Mikula vybojoval titul
Tomáš Mikula ze Startu Havířov vybojoval na mistrovství České republiky žáků
zlato ve skoku o tyči výkonem 365 cm. Stříbrnou medaili přivezl Sebastian
Gunčík ze skoku dalekého. Naměřili mu skok dlouhý 612 cm. Oba dostali
pozvánku do národního týmu.
• Torpedo vyhrálo
Florbalisté Torpeda Havířov v extralize poprvé vyhráli za tři body, když zvítězili
na palubovce posledního Znojma.
Znojmo – Torpedo Havířov 3:4
• Tomáše Horského zradila technika
Havířovský motokárový jezdec Tomáš Horský měl při závodech mistrovství
Evropy v polských Kielcích nadějnou pozici, ale v závodě kategorie Easy 60
nakonec nedojel. Po startu se dostal až do první desítky. Pro technickou závadu
stroje musel závod předčasně ukončit.
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Říjen:
• Přebor družstev havířovských základních škol na dráze
Na atletické dráze AC Slavia Havířov se městského přeboru zúčastnilo pět
družstev.
• Plavec Broda získal bronz
Plavec Slavia Havířov Ondřej Broda potvrdil dobrou formu v plzeňském bazénu,
kde se prosadil v závodech pátého kola Českého poháru. V disciplíně na 50 m
kraul obsadil časem 23,62 s výborné třetí místo.
• Velká cena Havířova ve stolním tenise
Mladí stolní tenisté Baníku Havířov prokázali na domácím turnaji své kvality.
Zcela ovládli kategorii juniorů do 21 let. Ve dvouhře zvítězili Lenka Bednářová a
Pavel Širůček. Nejmladší závodníci Jan Gorecki a Michal Mikolašík ve čtyrhře
získali stříbro.
Listopad:
• MFK Havířov podzim ukončil výhrou
Havířovští Indiáni v posledním zápase podzimní části divize porazili v neděli
14. listopadu na domácím hřišti celek Valašského Meziříčí. MFK Havířov –
Valašské Meziříčí 3:1. Po výhře Indiáni přezimují na čtrnácté příčce tabulky.
• Havířovská růže
Na zimním stadionu v Havířově se konaly za účasti 69 závodníků z 13 měst
republiky tradiční krasobruslařské závody Havířovská růže.
Prosinec:
• Hokejisté HC Havířov Panthers stávkovali
Hráči základního kádru prvoligového celku HC Havířov Panthers nenastoupili
3. prosince k domácímu zápasu proti Benátkám nad Jizerou. Důvodem jsou
hlavně ekonomické problémy klubu.
• Panteři prohráli
Hokejisté Havířova prohráli v Olomouci poslední zápas základní části první
hokejové ligy. HC Olomouc – Havířov Panthers 2:0. Jsou na předposledním místě
ligové tabulky.
• Poslední letošní extraligový zápas ve volejbale
RWE Brno - AC Slavia Havířov 0:3

5. Pohled na počasí v roce 2009
Klimatické údaje za rok 2009 naměřené v Mošnově
Měsíc
Teplota
vzduchu
Srážky v
mm
Sluneční
svit

1
-2,9

2
-0,2

3
3,6

4
12,4

5
14,7

6
16,4

7
20,3

8
19,5

9
15,6

10
8,3

11
6,6

12
0,2

Prům.
9,5

19,5

34,0

83,4

9,4

79,0

150,6

112,9

43,6

12,5

70,2

59,7

41,1

715,6

52,4

26,3

51,6

278,1

219,8

126,8

264,6

264,4

182,7

65,4

74,4

28,3

1634,8

(Zdroj internet)
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Počasí v roce 2009 bylo značně proměnlivé. V letním období se vyskytlo hodně
srážek, nejvíce v červnu. Meteorologové zaznamenali 88 slunečních a 110
srážkových dní. Průměrná roční teplota vzduchu naměřená v Mošnově byla 9,5
stupňů Celsia.

FOTOGALERIE NEMOVITOSTÍ V PAMÁTKOVÉ PÉČI

Evangelický kostel v Havířov-Bludovicích
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Kostel sv. Markéty v Havířově-Bludovicích

Kříž na hřbitově u kostela sv. Markéty
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Kotulova dřevěnka v Havířově-Podlesí

Kotulova dřevěnka – hospodářska budova

Hrob sovětských válečních zajatců
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Část Dolu Dukla

Kulturní dům Radost v Alšově ulici

Kostel sv. Anny poblíž vlakového nádraží
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Náhrobek hraběte Friedricha von Arco

Zámek poblíž kostela sv. Anny

Pohřební kaple v ulici Padlých hrdinů
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Památník životické tragedie

Kříž s reliéfem v ulici Padlých hrdinů

Zámek v Havířově-Životicích. Před budovou replika sochy sv. Jana Nepomuckého.
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Závěr kronikáře
Základními zdroji informací pro kroniku Havířova za r. 2009 byly především:
informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova Radniční listy,
Havířovský deník a týdeník Havířovsko, usnesení z rady a zastupitelstva města
Havířova, tiskové zprávy vydávané magistrátem, propagační materiály a
informace o činnosti občanských sdružení, škol, církví apod. Významná byla také
osobní účast kronikáře na různých kulturních, společenských, školních a jiných
akcích.
Kronika Havířova za rok 2009 má 207 listů. Jozef Pintér

