V Havířově dne 31. května 2013
Kronikář Mgr. Jozef Pintér
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1. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ – REJSTŘÍK
LEDEN
1. 1. Vítání nového roku
1. 1. První letošní dítě narozené v havířovské porodnici
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Začíná projekt Strážník blíže občanům
Smrt na kolejích
Příprava obchvatu Havířova pokračuje
Hokej: AZ začal výhrou v Hradišti
Výstava kreseb a akvarelů
Volejbal: Havířov na Ostravu nestačil
Chovatelé harckých kanárů představili své chlouby
Orelský ples
Novoroční koncert
Parkovací automaty u budovy magistrátu
Havířov na Regiontouru v Brně
Zápis do prvních tříd
Město ocenilo dobrovolné dárce krve
30. schůze Rady města Havířova
Cena tepla bude vyšší
Městští policisté loni odhalili více přestupků
Z velkých bytů budou menší
Nehoda na křižovatce
Tříkrálová sbírka
Florbal: Debakl Torpeda v Praze
11. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Městská policie má 20 let
Pololetní vysvědčení
Minimální a maximální teplota vzduchu v lednu
31. schůze Rady města Havířova
Nový ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení
Magistrát pomáhá v mrazu bezdomovcům
Halové mistrovství Moravy a Slezska v atletice
Havárie auta pod vlivem pervitinu
Břetislav Petr poslancem PS Parlamentu ČR
Veřejná schůze v Dolní Suché
Babský bál ve znamení hip-hopu
Divadlo: Ferda Mravenec
Masopustní průvod v Dolních Datyních
Reprezentační ples města Havířova
Hokej: Havířov porazil Frýdek-Místek
Lehká atletika: Medaile z halového mistrovství ČR
Hokej: AZ rozdrtil Frýdek-Místek
32. schůze Rady města Havířova
Radní v Havířově schválili realizaci veřejné služby
Hokej: AZ suverénním způsobem postoupil do semifinále
Nová budova městské knihovny otevřena veřejnosti
První ples městského klubu seniorů
Okresní kolo angličtinářské soutěže
Halová soutěž mladých hasičů
Nápis SMOG na autobusech MHD
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1. 3.
1. 3.
2. 3.
3. 3.
3. 3.
7. 3.
8. 3.
8. 3.
8. 3.
8. 3.
8. 3.
9. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
14. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
18. 3.
20. 3.
20. 3.
22. 3.
22. 3.
22. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
28. 3
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.
DUBEN
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
4. 4.

Generální ředitel Úřadu práce v Havířově
Těšínské divadlo
Koncert v Městské knihovně
Minimální a maximální teplota vzduchu v únoru
Lyžování: Na Mistrovsví světa juniorů Kateřina Pauláthová pátá
Hokej: AZ venku neuspěl
Zahájena výstavba kanalizace v okrajových částech města
Výstava: Sokol 150 let v pohybu
Hokej: Havířov porazil Prostějov
Hokej: AZ je po boji ve finále
Volejbal: Slavia už definitivně přišla o play–off
Socha Raketa odstraněna
Petr Pithart a Lubomír Zaorálek diskutovali v Havířově o EU
Mezinárodní den žen
Světový den ledvin
V Havířově dnes jednali o napojení města na D1
Ředitel institutu sociálních služeb z Cambridge navštívil Havířov
Vlajka pro Tibet
Florbal: Tatran Střešovice - Torpedo Havířov 9:2
33. schůze Rady města Havířova
Tisková zpráva z jednání Rady města Havířova
Hokej: AZ porazil Karvinou
Galakoncert Talent 2012
Florbal: Torpedo zůstává v extralize
První jarní den se posouvá
Poradenské centrum Khamoro
Missis senior se stala Natálie Kuracinová
Florbal: Sezona byla pozitivní
Výstava: S panenkami za historií
Velikonoční městečko
Letní a zimní čas 2012
12. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Slavnostní setkání ke Dni učitelů
Pohybové skladby se porotě i publiku líbily
Koncert v budově centrální knihovny
Miss Reneta je Alžběta Franková z Ostravy
Pololetní vysvědčení
Vzpomínka na zesnulé malíře a sochaře
Hodina Země
Minimální a maximální teplota vzduchu v březnu
Eva Pilarová a Felix Slováček pro záchranu varhan
ADRA otevřela sociální šatník
Výstava havířovského fotoklubu
Auto srazilo na chodníku chodce
Literární podvečer v knihovně
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4. 4.
7. 4.
10. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
15. 4.
20. 4.
22. 4.
22. 4.
23. 4.
25. 4.
25. 4.
25. 4.
25. 4.
27. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.
KVĚTEN
1. 5.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
3. 5.
9. 5.
11. 5.
12. 5.
12. 5.
15. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
22. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.

34. schůze Rady města Havířova
Zvláštní kopie slavných obrazů Salvadora Dalího v KD Radost
Kontrola bytů RPG
Sport bez předsudků byl úspěšný
Divadlo Sputnik: Opravdové štěstí
Miniteatro Jiřího Tibitanzla – program
Miniteatro zahájilo humorným a dobrodružným příběhem
Vítěz 11. ročníku soutěže Radegast Líheň je z Hulína
Hokej: Havířov poráží Most
Hokej: Výsledná tabulka sezona 2011-12: 2.liga východ
Poslední koncert Blues Company
Výsledky: Miniteatro Jiřího Tibitanzla 2012
Turnaj v boccie měl vysokou úroveň
Jaro
35. schůze Rady města Havířova
Informace ze schůze RMH dne 25. dubna
Radní poděkovali hokejistům za reprezentaci
Ostrava ve fotografii včera a dnes
Den Země byl ve znamení sportu i soutěží
Posvěcení křtitelnice
67. výročí Ostravské operace
Minimální a maximální teplota vzduchu v dubnu
Májové slavnosti s Naďou Urbánkovou
Den řemesel v Kotulově dřevěnce
Černá a růžová v díle Alžběty Dirnerové
Práci Armády spásy podpořila Nadace Terezy Maxové dětem
Čokoládová tretra
Kladení věnců
Úspěchy mažoretek Kala
Radio Čas Zlatocoopem v Havířově
SKST Havířov v extralize třetí
Gymnázium Komenského: Školní časopis zaznamenal úspěch
36. schůze Rady města Havířova
Česká marketingová společnost ocenila Havířov
Atletika: Jäklácká hodinovka
Havířovská nota
Požár v ulici 17. listopadu
Vzpírání: MČR ve vzpírání juniorů do 20 a 23 let
Závod dětí na kole
Fotbal: MFK porazil Dolní Benešov
Útok na vychovatelku a vzetí rukojmí na ZŠ Moravská
Turnaj v Člověče, nezlob se
Primátor přijal Jana Ihnatíka
Nové stabilizátory v nemocnici
Soutěž žáků základních škol v dějepise
Primátor navštívil v nemocnici Lenku Slavíkovou
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25. 5. Havířov se baví
25. 5. Nemocnice na Dni sociálních služeb
30. 5. 37. schůze Rady města Havířova
30. 5. Odborníci posoudí zabezpečení budov ve správě města
30. 5. Akademie III. věku
31. 5. ČSAD: Vyhodnocení výtvarné soutěže Ekologický vtip
31. 5. Minimální a maximální teplota vzduchu v květnu
ČERVEN
1. 6. Den dětí
1. 6. Havířovská lípa s novou tváří
1. 6. Rvačka dvou nesvářených táborů v Šumbarku
1. 6. Noc kostelů
1. 6. Koupaliště se skokanskou věží
2. 6. Ragby: Extraliga ragby 2011/2012
6. 6. Malí gymnasté cvičili pro rodiče
6. 6. Analýza události v Šumbark
11. 6. Primátor přijal sedmiletou Sáru a předal jí dárky
12. 6. Výstava: Kámen kolem nás
13. 6. 38. schůze Rady města Havířova
13. 6. Informace z 38. schůze Rady města Havířova
13. 6. Santé: Zahradní slavnost
14. 6. Centrální nákup elektřiny a plynu
14. 6. Dělený přechod na Dělnické ulici
15. 6. Výstava fotografií připomněla Europa Cup 2011
16. 6. Havířov v květech
16. 6. Floristická soutěž na slavnosti Havířov v květech
17. 6. Havířovští senioři oceněni v Lysé nad Labem
17. 6. Benefiční koncert pro Mukačevo
18. 6. Prestižní ocenění za rekonstrukci korza Na Nábřeží
21. 6. XIV. Jarní divadelní setkání Zámeček 2012
24. 6. Bezstarostný jezdec Ladislav Borkovský
24. 6. Dance Academy 2012
24. 6. Tragická nehoda
25. 6. 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova
26. 6. Běh Havířova
26. 6. Jednání o bezpečnosti města
27. 6. Finanční dar nemocnici
27. 6. Tisková zpráva: Asistenti prevence kriminality
28. 6. Havířovské sociální služby dostaly darem auto
30. 6. Tropický den lámal rekordy
30. 6. Extraliga ragby sezona 2011 - 2012
30. 6. Minimální a maximální teplota vzduchu v červnu
ČERVENEC
1. 7. Veřejné osvětlení
1. 7. Promenádní koncert: Azeťanka
1. 7. Prázdninové pohádky
3. 7. Stolní tenis: Žebříček ČR mužů a žen za sezonu 2011 – 2012
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4. 7. Stolní tenis: Soupiska hráčů SKST Baník Havířov
4. 7 Nemocniční park zdobí žulové sochy
4. 7. Žena vyskočila z okna domu
9. 7. Revitalizace panelového sídliště v Šumbarku
15. 7. Promenádní koncert: Hasičanka
16. 7. Herečka Jiřina Bohdalová na dětském oddělení nemocnice
16. 7. Půjčka na výměnu oken
17. 7. Muž z květnového podpáleného bytu zemřel
23. 7. Jednání o zachování Katastrálního úřadu Havířov
25. 7. 39. schůze Rady města Havířova
25. 7. Hokej: 1. trénink na ledě
27. 7. Tisková zpráva: Město diferencuje nájemné
31. 7. Minimální a maximální teplota vzduchu v červenci
SRPEN
1. 8. Bývalý primátor Havířova vystoupil z ČSSD
2. 8. Výstava: Ideologická propaganda
3. 8. Bouře nad městem
11. 8. Uctili památku obětí nacistické zvůle
12. 8. Prázdninové pohádky
12. 8. Promenádní koncert dechové kapely Huťařka
12. 8. Požár v bytě
14. 8. Kamery hlídají bezpečnost v ulicích Šumbarku
17. 8. Kahanec začal v pátek na náměstí Republiky
19. 8. Havířovský Zlatý kahanec vyhrál Branko Srdanov
25. 8. Atletika: Liga mužů skupina C
26. 8. Koncert na záchranu varhan v evangelickém kostele
29. 8. 40. schůze Rady města Havířova
29. 8. Poskytnutí věcných darů z fondu primátora
30. 8. Socha Dívka s kvítkem je opravená
31. 8. Minimální a maximální teplota vzduchu v srpnu
ZÁŘÍ
1. 9. Zahájení školního roku
1. 9. Vítání občánků v 2. pololetí roku
1. 9. Počet míst se v mateřských školách se rozšířil
1. 9. Slezským dožínkám počasí nepřálo
6. 9. Zahradní slavnost střediska RaD
6. 9. Otrava metylalkoholem
7. 9. Výstava: Krásná jako kvítka
7. 9. Alkohol má zřejmě třetí oběť
9. 9. Havířovské slavnosti
10. 9. Vlak srazil v kolejišti člověka
12. 9. 41. schůze Rady města Havířova
12. 9. Alois Havlas se dožil 100 let
12. 9. Mladík nezvládl řízení auta
12. 9. Výstava: Greta Sartori - obrazy plné zářivých barev
13. 9. Úmrtí Ing. Dagmar Džupinové
13. 9. Kontrola stánků a mobilních prodejen
14. 9 Ragby: Ragbisté do finále nepostoupili
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16. 9. Florbal: Vstup do sezony se Tatranu nevydařil.
17. 9. Tisková zpráva: NsP Havířov - metylalkohol
17. 9. Třídění starého a nepotřebného textilu
18. 9. Vox organi zahájen
19. 9. Oprava Památníku životické tragedie
21. 9. Metylalkohol zabíjel
21. 9. Evropský týden mobility
21. 9. Discgolfové hřiště uvedeno do provozu
22. 9. Město má 100 nových míst na parkování
22. 9. Letečtí modeláři: Havířovský akrobat
24. 9. 42. schůze Rady města Havířova
24. 9. 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova
24. 9. Město poskytne dotaci na nákup zdravotní techniky v nemocnici
25. 9. Dotace na krytí povodňových škod z roku 2010
30. 9. Den architektury v Havířově
30. 9. Minimální a maximální teplota vzduchu v září
ŘÍJEN
2. 10. Výstava k jubileu akademického malíře Martina Pawery
3. 10. 43. schůze Rady města Havířova
3. 10. Rekonstrukce infekčního pavilonu nemocnice
3. 10. Seminář dětského oddělení nemocnice
4. 10. Výstavba kanalizace je zpoloviny hotova
4. 10. Měření radonu v havířovských školách
5. 10. Muž vyhrožoval své bývalé ženě
6. 10. Inkubátor byl úspěšný
6. 10. Útěk v řetězech
7. 10. Boccia se těší stále většímu zájmu vozíčkářů
7. 10. Pěstounské rodiny
9. 10. SANTÉ získalo pro své klienty sociální automobil
10. 10. Na vlakovém nádraží se hrálo divadlo
11. 10. Kino Centrum opět promítá
12. 10. Za požárem čtyř aut v Havířově zřejmě stojí žhář
12. 10. V havířovském Domově seniorů je o lidi dobře postaráno
13. 10. Fotbal: Černá série s Novým Jičínem je minulostí
13. 10. Volby do Senátu 2012 ve volebním obvodu Karviná, první kolo
13. 10. Volby do zastupitelstva kraje
16. 10. Nové oddělení ORL v nemocnici
17. 10. Emilie Farná oslavila sto první narozeniny
20. 10. Volby do Senátu 2012 ve volebním obvodu Karviná, druhé kolo
22. 10. Primátor přijal paralympionika
24. 10. 44. schůze Rady města Havířova
24. 10. Svatováclavský hudební festival
23. 10. Konference Zelená města o pietních místech
25. 10. Město si váží osobností kultury, sportu a sociální oblasti
26. 10. Výročí vzniku Československa
26. 10. Rugby: Extraliga 2012 - 2013
26. 10. Havířovská premiéra farmářských trhů
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28. 10. První sníh nastupující zimy
28. 10. Zimní čas
28. 10. Výstavní síň Musaion se loučila se svými prostorami
31. 10. Výstava obrazů - Svět kolem nás…
31. 10. Minimální a maximální teplota vzduchu v říjnu
LISTOPAD
1. 11. Sestřenice se narodily ve stejný den
2. 11. OBRAZEM: Památka zesnulých
2. 11. Zimní údržba chodníků
3. 11. Rekonstrukce domu v Šumbarku
3. 11. Fotbal: MFK Havířov prohrál v Petrovicích
5. 11. 45. schůze Rady města Havířova
5. 11. 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova
5. 11. Žádný další hazard v Havířově
5. 11. Nový zastupitel města
8. 11. ČSAD Havířov Leadrem v životním prostředí 2012
10. 11. Vzpírání: TOP 12 – memoriál Milana Romana
10. 11. Strážníci a sociální pracovnice kontrolovali restaurace
11. 11. Vítání občánků
11. 11. Tragikomedie o mezilidských vztazích
13. 11. První kontrolní den v areálu bývalého dolu Dukla
14. 11 Ocenění předsedy PZKO
14. 11. 46. schůze Rady města Havířova
17. 11. Krasobruslení: Havířovská růže
18. 11. Fotbal: výsledky divize E podzim 2012/2013
18, 11 OBRAZEM: Fotbal Havířov – Šumperk
18. 11. Tisková zpráva: metylalkohol
19. 11 Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov
19. 11. Novinářská kachna
21. 11. Hokejisté Havířova porazili celek Karviné
21. 11. Dopravní nehoda na Formanské ulici
24. 11. Kostelem sv. Anny se nesla duchovní hudba
27. 11. Rekonstrukce haly hlavní pošty
30. 11. Minimální a maximální teplota vzduchu v listopadu
PROSINEC
1. 12. Vánoční stromy zdobí město
2. 12. Okresní svaz ocenil nejlepší tenisty 2012
2. 12. Divadlo: Hysterická historie Trojské války
2. 12. Hornický kahan 2012
3. 12. Posilovací stroje pro zdraví
4. 12 Výstava: Betlémy a vůně medu
5. 12. 47. schůze Rady města Havířova
5. 12 Nemocnici i pacienty sužují vandalové
5. 12. ADRA ocenila své nejlepší dobrovolníky
6. 12. Prestižní cenu Michala Velíška získala Lenka Slavíková
6. 12. Umělý trávník pro Městský fotbalový klub
7. 12. Miss Karkulkou je Kateřina Piechaczková
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8. 12. AZ prohrál s Přerovem
10. 12. Stálá expozice: historie Havířova je spjatá s hornictvím
11. 12. Soutěž: Nejkrásnější vánoční ozdoba
11. 12. Vítání občánků
13. 12. Představitelé radnice se setkali s novým vedením MSK
13. 12. Pomůcky chránící děti
13. 12. Přímý přenos z Pařížské opery
14. 12. Do nebe vzlétlo téměř tisíc balónků
15. 12 Taneční večery
15. 12. Vandrovali hudci – koncert souboru Vonička
17. 12. 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova
17. 12. Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2013
17. 12. Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2013
19. 12. 48. schůze Rady města Havířova
19. 12. Z jednání Rady města
20. 12. Nový předseda Městského fotbalového klubu Havířov
22. 12. Betlémské světlo
23. 12. Vánoční a novoroční přání
24. 12. Florbal: Torpedo Havířov v tabulce předposlední
24. 12. Sváteční oběd v Armádě spásy
24. 12. Osamělí senioři na Štědrý den povečeřeli s primátorem
24. 12. Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
26. 12. Vánoční koncert v kostele sv. Anny.
28. 12. Košíková: liga junioři U-19 sezona 2012/2013, skupina B
29. 12. Volejbal: Havířov doma poprvé prohrál
29. 12. Hokej: Hokejové derby Havířov – Karviná
29. 12. Hokej: Zápasy » 2. liga východ 2012/2013
30. 12 Volejbal: Výsledky extraliga muži 2012/2013
31. 12 Krajská soutěž společenské odpovědnosti
31. 12. Minimální a maximální teplota vzduchu v prosinci
2. HISTORIE A SOUČASNOST
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. Jeho hranice
tvoří města a obce Těrlicko, Horní Bludovice, Šenov, Petřvald, Horní Suchá a
Albrechtice. S počtem 78 713 obyvatel k 31. prosinci 2012 patří do dvacítky
největších českých měst. Po stránce správní je rozdělen na část Město, Šumbark,
Podlesí, Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně..
Nejvýznamnější městskou komunikací 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.
K současným městským prioritám náleží úspěšné dokončení kanalizace,
revitalizace panelových domů, řešení dopravní infrastruktury, vytvoření nových
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pracovních míst, příprava k smysluplnému využití území po bývalém Dole Dukla
a zajištění bezpečnosti ve městě.
Havířov aktivně spolupracuje s partnerskými městy: Harlow – Anglie, Jastrzębie
Zdrój – Polsko, Mažeikiai – Litva, Collegno – Itálie, Omiš – Chorvatsko, Paide
– Estonsko, Turčianské Teplice – Slovensko. V letošním roce k nim přibylo
Zagorje ob Savi – Slovinsko. Funkci primátora zastává od podzimu 2010
Ing. Zdeněk Osmanczyk.
Mezi nejvýznamnější události v průběhu uplynulých let na území dnešního
Havířova patří:
1911 – 9. listopadu otevřena polská škola v Dolních Bludovicích v nynější Selské
ulici
1923 – V obci Životice založen sbor dobrovolných hasičů
1925 – Otevřena obecní škola v obci Životice (dnes Základní a Mateřská škola
Havířov-Životice)
1926 – Otevřena budova České školy v obci Dolní Bludovice (dnes ulice
Frýdecká)
1928 – V Dolních Datyních v hostinci Andrzeja Kołorza zahájil svou tradici
proslulý Babský bál
1950 – Otevřena škola Státních pracovních záloh pro Ostravsko a Karvinsko.
Později Odborné účiliště Dolu Dukla. Nyní Střední škola v Sýkorově ulici
Havířov-Šumbark
1952 – Péči Československých stavebních závodů (ČSSZ) v dolním sídlišti
(Šumbark) byl postaven kulturní dům takzvaný Havlíčkův Brod
1953 – V březnu 1953 vznikl folklorní soubor Ogaři (Zanikl v roce 1968)
1953 – 5. prosince 1953 otevřena budova Hornického učiliště
Pavky Korčagina (dnešní Magistrát)
1954 – Dne 3. září otevřena 19. třídní Osmiletá střední škola
v Šenově-Sídlišti. Dnes Havířov-Šumbark, ulice Školní
1954 – 7. listopadu 1954 otevřena 1. osmiletá střední škola
v ulici Na Nábřeží (dnes ZŠ Na Nábřeží).
1955 – 1. září 1955 v Komsomolské ulici (dnes Svornosti) otevřena 3. osmiletá
střední škola (současný název ZŠ Na Nábřeží).
1955 – Otevřena Mateřská škola v ulici Na Nábřeží
1955 – 4. prosince 1955 udělena Havířovu zakládací listinou Krajského
národního výboru v Ostravě městská práva
1955 – V prosinci zahájila v provizorních prostorách činnost havířovská
městská knihovna
1956 – K 1. lednu měl Havířov 16 640 obyvatel
1956 – 8. dubna promítnutím filmu Rudá záře nad Kladnem slavnostně
otevřeno kino Radost
1956 – Založen vzpěračský klub Baník Havířov
1956 – 1. července založena MJ Československého sboru požární ochrany
1956 – V prostorách Osmileté střední školy v ulici Jana Švermy 1. září zahájena
výuka na hudební škole (Předchůdkyně ZUŠ Bohuslava Martinů)
1956 – Dne 24. června navštívil Havířov prezident republiky Antonín Zápotocký
1957 – Zahájen provoz ve Společenském domě Lučina
1957 – Začaly vycházet městské noviny Hlasy Havířova (po přerušení a
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1957 –
1957 –
1958 –
1958 –
1958 –
1958 –
1958 –
1958 –
1959 –
1959 –
1960 –
1960 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1962 –
1962 –
1962 –
1962 –
1963 –
1964 –
1965 –
1965 –
1965 –
1966 –
1966 –
1966 –
1967 –
1967 –

opětovném obnovení definitivně zanikly ke konci roku 2000)
Založena Tělovýchovná jednota Slovan Havířov
Založen klub judo při TJ Tatran Havířov, zakladatel ing. Karel
Kos
V květnu v obytném bloku 11 (Hlavní třída) se poprvé rozhrnula opona
loutkového divadla. Hrála se pohádka Ponocný a strašidlo
Dne 30. srpna 1958 otevřena Základní škola Kpt. Jasioka
Uvedením opery Prodaná nevěsta 31. srpna 1958 slavnostně otevřeno
Přírodní divadlo (dnešní letní kino)
V září předána do užívání Osmiletá střední škola ve Školní ulici (dnešní
sídlo Gymnázia Komenského)
V neděli 7. září byla předána do užívání Osmiletá střední
škole v Havířově III (Šumbark) – Jarošova ulice
8. září otevřena Osmiletá střední škola Gorkého
Začal pravidelný provoz městské hromadné dopravy. Celkem 3 autobusy
Založena nová tradice v Havířově – Kulturní dny Havířova
K 1. lednu připojeny k Havířovu obce Šumbark, Dolní Bludovice,
Životice a Dolní Suchá
V říjnu založen Městský dům osvěty (předchůdce Městského kulturního
střediska)
Otevřen Kulturní dům Petra Bezruče (blok A)
Zahájilo provoz Divadlo loutek v Kulturním domě Petra Bezruče
Dne 4. dubna předána do užívání nová budova mateřské školy v Havířově
XII – Bludovicích (dnes Podlesí)
Otevřena Mateřská škola v ulici Resslova
Otevřena Mateřská škola v Radniční ulici
Otevřena Mateřská škola v ulici Lípová
30. dubna založena místní jednota Československého mysliveckého
sdružení
30. června dána do provozu nová železniční trať v úseku Albrechtice
u Českého Těšína – Havířov
Dne 1. září zahájeno vyučování na Lidové škole umění
V rámci OKD vznikl 1. ledna nový podnik Rekultivace
V listopadu předána do užívání prodejna potravin Labužník spolu
s cukrárnou
Otevřena Základní devitiletá škola v ulici Vítězslava Nezvala
Otevřena mateřská škola se třemi třídami v ulici Sukova
Otevřena Základní devítiletá skola v ulici 1. máje
Otevřen Dům kultury v Havířově – Suché, sídliště (KD Dolu Dukla)
Založen Letecko-modelářský klub Meteor Havířov
Otevřena kavárna a prodejna lahůdek Jitřenka
Otevřena prodejna Klub mladých (po Praze a Brně třetí v republice)
Zahájen provoz v nové hasičské zbrojnici v Karvinské ulici
Na Dlouhé třídě otevřena prodejna Dílo s galerií na prvním poschodí
Otevřen v budově Pavky Korčagina Klub a hotel AZ
28. května 1967 po půlnoci zastavil na havířovském vlakovém nádraží
poprvé v historii města rychlík
Slavnostně otevřen 8. března Městský dům pionýrů a mládeže
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1967 –
1968 –
1968 –
1968 –
1968 –
1969 –
1969 –
1969 –
1970 –
1970 –
1972 –
1973 –
1973 –
1974 –
1975 –
1978 –
1978 –
1978 –
1979 –
1979 –
1979 –
1979 –
1980 –
1983 –
1983 –
1984 –
1984 –
1985 –
1986 –
1987 –
1988 –
1989 –
1990 –
1990 –

(později Dům dětí a mládeže, nyní Asterix)
Dne 25. prosince zahájen provoz kina Centrum
1. února 1968 otevřeno v centru města na Dlouhé třídě nové sídlo Hlavní
pošty
1. září otevřena v městské části XIII (dnes Podlesí) Mateřská škola
Balzacova
Otevřena Základní škola v ulici Karolíny Světlé
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)
Vznikla skupina mažoretek Variace
Dokončena výstavba první části obchodního komplexu Permon – prodejny
potravin
6. září zahájen prodej v obchodním domě Budoucnost, nyní Elan
9. září se poprvé konala slavnost Havířov v květech
Obec Dolní Datyně připojena k Havířovu
Obec Horní Suchá připojena k Havířovu
Ve dnech 10. až 16. června se konalo v Havířově 37. Mistrovství Evropy
ve vzpírání mužů
Otevřena Městská sportovní hala v ulici Astronautů
Dne 3. listopadu předána do užívání nová budova Zvláštní školy na
Mánesově ulici (vyučování v budově bylo v roce 2012 ukončilo)
V ulici Mládežnická v Havířově-Podlesí 31. ledna uveden do
provozu Dům pečovatelské služby
Kotulova dřevěnka zpřístupněna veřejnosti
V dubnu zahájila činnost taneční skupina HORIZONTY
29. listopadu 1979 při výkonu svého hornického povolání zemřel zanícený
loutkář, jinak povoláním horník Karol Kurjan, zakladatel Divadla loutek
V září uvedena do provozu restaurace Venuše
Dne 2. září otevřen Společenský dům v centru města na Dlouhé třídě
Otevřena Základní škola Generála Svobody v městské části Šumbark
V Životicích, vedle Památníku životické tragédie, otevřena nová muzejní
budova
Ve Víceúčelové hale 24. dubna vystoupil zpěvák Elton John
1. září v Havířově otevřena Střední průmyslová škola elektrotechnická
Zahájeno vyučování na Základní škole M. Pujmanové
4. listopadu otevřen Kulturní dům Leoše Janáčka
Otevřen hotelový dům Impuls
Při PZKO Havířov-Bludovice založena kapela Kamraci
V únoru se konal 1. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů
Horní Suchá vystoupila z městského svazku (delimitace k 1. prosinci)
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1990 – Zahájeno vyučování v novém sídle Základní umělecké školy Leoše
Janáčka v ulici Jaroslava Vrchlického (škola vznikla 1. dubna 1990)
1990 – Bylo obnoveno vydávání městských novin Hlasy Havířova. Začaly
vycházet 14. dubna. (zanikly 14. prosince 2000)
1990 – 22. března na náměstí Republiky odstraněna ze svého žulového
podstavce socha V. I. Lenina
1991 – Armáda spásy otevřela v Havířově první azylový dům v České republice
1991 – V září založen soubor lidových písní a tanců Vonička
1991 – Založen Kruh přátel Havířova při Muzeu Těšínska
1991 – 9. června byla v Havířově – Prostřední Suché otevřena nově postavená
modlitebna Církve bratrské
1991 – Založen Help klub – Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením
1992 – Zastupitelstvo města Havířova schválilo 5. února vyhlášku o
zřízení Správy městské policie Havířov
1992 – Vznikl Jazz club se sídlem v Kulturním domě Leoše Janáčka
1992 – Založena soutěž studentek středních škol Miss Reneta
1992 – 13. září byl otevřen v ulici Astronautů atletický stadion TJ Slavia
1993 – V Šumbarku na náměstí T. G. Masaryka byla postavena nová budova
České spořitelny
1993 – Vznik Církevního střediska Don Bosko
1994 – Otevřena 1. září Základní škola v ulici Moravská
1995 – 20. května založen florbalový klub Torpedo Havířov
1995 – Založena první soukromá výstavní síň Galerie Spirála v Dělnické ulici (od
května 2013 nese název Galerie Prostor)
1996 – Stadion Dukla v Prostřední Suché předán do užívání
1996 – 10. ledna založen Rugby Club Havířov
1997 – Postavena nová budova České pojišťovny v ulici U Stromovky
1997 – Založena onkologická organizace občanské sdružení INNA
1998 – 10. ledna slavnostně otevřen obnovený zámek poblíž vlakového nádraží
1998 – V úterý 2. června vyšlo první číslo týdeníku Havířovsko
1999 – V ulici Před Tratí otevřen hypermarket Kaufland
1999 – Zahájeny služby v Komerční bance na rohu ulic U Stromovky a Dělnické
1999 – Založen Maniak aerobik Ivany Kožmínové
2000 – Na Těšínské ulici otevřen hypermarket Kaufland
2000 – Datyňské amatérské divadlo založeno 28. dubna
2000 – Vánočněsilvestrovským dvojčíslým vyšel 14. prosince naposled týdeník
Hlasy Havířova
2002 – Biskup František Václav Lobkowicz posvětil 23. února salesiánský kostel
sv. Jana Boska v Havířově-Šumbarku
2002 – Otevřen hypermarket Tesco
2004 – Provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace městského koupaliště
2005 – Dokončena pobočka Okresního soudu na Dlouhé třídě
2005 – Umístění nové dominanty – Brána s kyvadlem a pramenem na náměstí
Republiky
2005 – Na náměstí Republiky byl v září dokončen nový dvoupodlažní
polyfunkční dům
2005 – 14. prosince založena výtvarná skupina KVAŠ
2006 – Ve věku nedožitých osmašedesáti let zemřel 6. března 2006 Jiří Tibitanzl
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zakladatel festivalu zájezdových divadel MINITEATRO
2007 – V městské části Šumbark otevřen supermarket Lidl
2007 – Dokončena rekonstrukce kina Radost. Přejmenováno na Kulturní dům
Radost. Slavnostní zahájení provozu se konalo 4. října
2007 – Ve věku osmapadesáti let, 30. října zemřel JUDr. Zdeněk Pohl, první
primátor města Havířova. Svou funkci vykonával v letech 1990 až 1999
2008 – Zahájena rozsáhlá rekonstrukce Hlavní třídy
2009 – V ulici J. Seiferta byl otevřen Domov seniorů HELIOS
2009 – Po dvaceti letech obnoveny slavnosti Havířov v květech (20. června)
2009 – V Havířově-Prostřední Suché 9. prosince otevřen psí útulek MAX
2010 – K 1. září byla otevřena nová sportovní hala u Základní školy Žákovská
2010 – Provedla se komplexní rekonstrukce velkého havířovského rondelu
u nádraží Českých drah
2011 – V Havířově se koná Mistrovství Evropy ve floristice EUROPA CUP 2011
2011 – Centrum volnočasových aktivit v Horymírově ulici bylo slavnostně
otevřeno 4. května
2011 – V pátek 25. listopadu v ulici U Skleníků otevřen hypermarket Globus
2012 – Nová budova městké knihovny 23. února otevřena veřejnosti
2012 – V pátek 2. března zahájena výstavba kanalizace v okrajových
částech města
2012 – 21. září uvedeno do provozu discgolfové hřiště
2012 – Po rozsáhlé rekonstrukci 11. října otevřeno kino Centrum
2012 – 6. prosince zprovozněn umělý trávník trénikového hřiště MFK Havířov
2012 – 10. prosince otevřena ve Společenském domě na Dlouhé třídě stálá
expozice Historie psaná uhlím
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.
Zajímavosti z roku 1992
Rada města se v roce 1992 sešla celkem dvaadvacet krát, zastupitelstvo
šest krát, z toho jednou mimořádně. Primátor JUDr. Zdeněk Pohl,
náměstci Ing. Pavel Farmačka, Mgr. Jan Tesarčík. Tajemník Ing. Vlastimil
Kučera.
Počet zaměstnanců Městského úřadu k 31. prosinci 1991 činil 119 plus tři
uvolnění funkcionáři. V průběhu roku se, ale stavy zvyšovaly.
Byla vybrána lokalita pro výstavbu Domu podnikatelů v prostoru Národní
třídy a to naproti restaurace Beskyd mezi ulicemi Evžena Rošického a
Jana Žižky. Na stavbě se finančně mají podílet místní podnikatelé.
Zastupitelstvo schválilo 5. února vyhlášku, kterou byla zřízena Správa
městské policie Havířov
V oblasti životního prostředí je varující okresní prvenství Havířova ve
znečištění kysličníkem dusíku v prosinci 1991
Uvažuje se o rozdělení města na tři obvody, Šumbark, Výsluní, Dolní
Suchá.
Rada města debatovala o výstavbě nové radnice. Předprojektová příprava
má být ukončena do 10. prosince 1992.
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Počet narozených dětí má klesající tred:
1985 – 1 411, 1986 – 1 263, 1987 – 1 226, 1988 – 1 195, 1989 – 1 178, 1990
– 1 113, 1991 – 1 120. V návaznosti na tento stav dojde ke zrušení jeslí v
ulicích Horymírová, Petřvaldská a Mládí. Dále zaniknou mateřské školy
v ulicích Jirásková a Mánesova.
Vedoucím majetkoprávního odboru byla jmenována Ing. Jana Špačková.
Novým ředitelem technických služeb se stává Ing. Václav Poláček.
Pro výstavbu nové radnice byl sestaven správní sbor ve složení: JUDr.
Pohl, Ing. architekt Kiszka, Ing. Kučera, Ing. Turoň, Ing. Kolařík, Ing.
Farmačka a Ing. Menšík.
V koncepci města v oblasti kultury je úvaha, aby v budoucnu Hlasy
Havířova vycházely dvakrát týdně. Nejbližším cílem je zvýšení rozsahu na
osm stránek a do konce roku 1993 dosáhnout nákladu 10 tisíc výtisku.
Město dotuje Hlasy Havířova ročně částkou asi 650 000 Kčs.
Žhavým problémem je technický stav komunikací. Ten se rok od roku
zhoršuje přirozeným stárnutím materiálů i zanedbáváním včasných oprav
z důvodu momentálního nedostatku finančních prostředků..
Rada i zastupitelstvo města zcela reálně uvažují o stavbě nové centrální
budovy městské knihovny v centru města.
3. VEDENÍ MĚSTA

Vojtěch Kozák, Ing. Jiří Šebesta, Alice Hegyi, Ing. Milan Menšík, Mgr. Michaela
Horňáková, Ing. Jiří Martinek, Ing. Zdeněk Osmanczyk, Ing. Petr Smrček, Eva
Radová, Bc. Daniel Pawlas, Ing. Eduard Heczko, Mgr. Rudolf Šimek
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4. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Rozloha a počet obyvatel Havířova k 31. 12. 2012
Městská část

Rozloha poč. obyvatel

Havířov-Město
642,7 ha
33 549
Bludovice
935,3 ha
2 666
Podlesí
*
14 784
Šumbark
379,7 ha
20 241
Prostřední Suchá
595,6 ha
5 009
Životice
*
1 223
Dolní Suchá
436,6 ha
743
Dolní Datyně
217,4 ha
498
* Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně,
patří pod k.ú. Bludovice
mužů celkem
žen celkem
děti do 15 let
k trvalému pobytu se přihlásilo
odhlášeno bylo občanů

32 479
34 759
11 475
1 151
2 336

z toho zemřelo

837

V rámci města se stěhovalo přes 4 400 občanů.
Počet obyvatel Havířova k 31. prosinci 2012 byl 78 713
Město zaznamenává každým rokem mírný pokles v počtu obyvatel:
2012 – 78 713
2011 – 79 898
2010 – 80 985
2009 – 81 700
2008 – 82 296
2007 – 82 768
2006 – 83 033
2005 – 83 988
Nejvyšší počet byl zaznamenán v roce 1986 a to 92 545.
V havířovské porodnici se v roce 2012 narodilo celkem 659 dětí, z toho 479 je
z Havířova.
Nejčastější jména v roce 2012: Jakub a Viktorie
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Chlapecká: Jakub, Matyáš, Adam, David a Tomáš.
Dívčí: Viktorie, Adéla, Eliška, Nela a Tereza
Netradiční jména: Jasmína, Theo, Theodora, Cristián, Yasmin, Salech, Lilly,
Jerguš, Eskádo, Selena, Claudie, Melánie
Dvě křestní jména: Děti například dostaly jména Petr Kryštof, Karolína Emilie,
Anna Ludmila, Jana Vanes.
5. TERMÍNY SCHŮZÍ RADY MĚSTA A ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA
I.pololetí 2012
18.01.2012 - 30.RMH
01.02.2012 - 31.RMH
22.02.2012 - 32.RMH
14.03.2012 - 33.RMH
04.04.2012 - 34.RMH
25.04.2012 - 35.RMH
16.05.2012 - 36.RMH
30.05.2012 - 37.RMH
13.06.2012 - 38.RMH

II.pololetí 2012
25.07.2012 - 39.RMH
29.08.2012 - 40.RMH
12.09.2012 - 41.RMH
24.09.2012 - 42.RMH
03.10.2012 - 43.RMH
24.10.2012 - 44.RMH
05.11.2012 - 45.RMH
14.11.2012 - 46.RMH
05.12.2012 - 47.RMH
19.12.2012 - 48.RMH

I.pololetí 2012
30.01.2012 -11 ZMH
26.03.2012 -12.ZMH
25.06.2012 -13 ZMH

II .pololetí 2012
24.09.2012 - 14.ZMH
05.11.2012 - 15.ZMH
17.12.2012 - 16.ZMH

6. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ
LEDEN
1. 1. – Vítání nového roku
Stejně jak v uplynulých letech bylo v neděli 1. ledna patnáct minut po půlnoci na
náměstí Republiky několik tisíc lidí. Sledovali nádherný patnáctiminutový
ohňostroj s reprodukovaným hudebním doprovodem.
Lidé vítali nový rok 2012 tradičně odpočítáváním posledních 20 sekund
a přípitkem. Všude panovala dobrá nálada. Vše se odehrálo bez větších incidentů
a nijak zvlášť nevybočilo oproti předchozím rokům.
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1. 1. – První letošní dítě narozené v havířovské porodnici
V neděli 1. ledna 2012 ve 2.10 hodin se narodila v Nemocnici s poliklinikou
Havířov Anita Kopčová. Prvorozené dítě Žanety Komáčkové vážilo po porodu 3.20
kg a měřilo 49 cm. „Mám velkou radost. Je to moje první dítě. Chtěla jsem
děvčátko a nakonec to vyšlo,“ uvedla šťastná maminka. V pondělí je navštívil
v porodnici náměstek primátora Eduard Heczko. Mamince a jejímu děťátku
popřál hodně zdraví a štěstí. Předal jim zlatý řetízek s přívěskem, soupravičku
oblečení, maskota městských floristických slavností Floriánka, knížky a kytici
květin. Ve stejný den přišli na svět v Havířově ještě chlapci, Jakub a Tomáš.
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1. 1. – Začíná projekt Strážník blíže občanům
Nový projekt s pracovním názvem Strážník blíže občanům odstartovala
1. ledna havířovská Městská policie
Území města se rozdělilo do 13 okrsků stejné jaké má Policie České republiky.
O jednotlivé okrsky se budou starat konkrétní strážníci. „Smyslem projektu je
stanovit každému strážníkovi osobní odpovědnost za přidělenou část," uvedl
ředitel MP Ing. Bohuslav Muras. Srážník-patron bude své lokalitě věnovat
zvýšenou pozornost a úzce spolupracovat s okrskářem Policie ČR. Projekt se
zavádí s cílem zlepšit bezpečnostní situaci v ulicích města.
1. 1. – Smrt na kolejích
Smrtí skončil střet muže s vlakem v Havířově 1. ledna ráno před šestou hodinou.
K neštěstí byla přivolána záchranná služba. Dvaadvacetiletý muž utrpěl zranění,
kterým na místě podlehl. Zdravotníci tak bohužel nedostali šanci mu pomoci.
4. 1. – Příprava obchvatu Havířova pokračuje
Sdružení radnic, které usilují o stavbu rychlostní silnice mezi Bohumínem,
Havířovem a Třanovicemi, se podařilo získat další peníze pro přípravu projektu.
Přestože samotná stavba je zatím v nedohlednu, přípravné práce běží. „ Právě

v rámci projektu stavby I/11 na Třinecku se nám podařilo získat milion korun pro
pokračování projektové přípravy. Další půlmilion má pro tento účel rezervováno
i město Havířov ve svém rozpočtu a příslib na získání financí máme i z krajského
úřadu. Na projektu pracuje brněnská Technická sekce Ředitelství silnic a dálnic
ČR,“ řekl ekonomický náměstek havířovského primátora Eduard Heczko.

Projekt je rozdělen na dvě části. Jako první by se mohl stavět úsek mezi
Havířovem, Těrlickem a Třanovicemi. V druhé fázi by měl být budován úsek od
Havířova ve směru k Bohumínu, kde bude napojen na dálnici D1.
4. 1. – Hokej: Nový rok začal AZ výhrou v Hradišti
HC Uherské Hradiště – AZ Havířov 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Pouze 40 vteřin čekali diváci 4. ledna v Uherském Hradišti na první branku
utkání. Do vedení šli domácí, ale již za necelé 4 minuty bylo zásluhou Rimmela
srovnáno. AZ pak do konce první třetiny odskočil díky Klimšovi a Krislovi na
dvoubrankový náskok. Ve druhé třetině jej mohl mnohokrát z obrovských šancí
navýšit, ale nestalo se tak. V poslední třetině domácí snížili a zápas
zdramatizovali. (Další informace v kapitole 8. Vybrané události)
5. 1. – Výstava kreseb a akvarelů
V Galerii Maryčka byla ve čtvrtek 5. ledna zahájena vernisáží výstava Jana
Drobisze s názvem Opsaný život. Mladý havířovský výtvarník představil své
kresby a akvarely. Výstava potrvá do 29. ledna.
5. 1. – Volejbal: Havířov na Ostravu nestačil
Překvapení se nekonalo, ani na čtvrtý pokus volejbalisté Slavie Havířov doma
neporazili Ostravu.
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Ve 20. kole dne 5. ledna s ní prohráli 0:3. „Prohrát s Ostravou není tragédie," řekl
havířovský trenér Jakub Zvolánek. „Soupeř je lepší a nás trochu svazuje, že proti
nám nastupují kluci, s kterými se všichni dobře známe,“ dodal trenér.
Slavia Havířov – VK Ostrava 0:3 (-18, –21, –22)
Rozhodčí: Blažek a L. Grabovský, čas: 68 min.
Havířov: Duda, Neusser, Kotas, Holiš, Kozák, Srkal, libero Dohnal – Štefko,
Malínek. Ostrava: Haník, Mauler, Široký, Michalovič, Správka, Kubala, libero
Václavík – Fořt, Chochlík, Záhorský.
7. 1. – Chovatelé harckých kanárů představili své chlouby
Prostory hotelu Impuls v Havířově patřily první lednový týden zpěvným ptákům.
Konalo se 76. mezinárodní mistrovství České republiky a Slovenska ve zpěvu
harckých kanárů.
Do soutěže se zapojilo čtyřicet dva chovatelů, z toho jedenáct ze Slovenské
republiky. Vítěznou trofej si odnesl Jozef Petráš ze slovenského Martina.
„Z dosaženého výsledku mám ohromnou radost. Vytvořené podmínky pro soutěž
byly velmi dobré,“ krátce poznamenal absolutní vítěz. Velkého úspěchu dosáhli
dva chovatelé z Karvinska. Ladislav Svoboda z Petřvaldu získal krásné druhé
místo a zároveň se stal mistrem České republiky. Jeho kolega Rudolf Scholz
v silné konkurenci obsadil deváté místo. Petřvaldští byli druzí i v mezinárodní
soutěži základních organizací za vítězným Martinem. „S účastí i kvalitou soutěže

jsme nanejvýš spokojeni. Mistrovství na předních místech bylo velmi vyrovnané.
Bodový rozdíl na medailových pozicích byl minimální. Velkou pomoc jsme měli
v našich garantech,“ uvedl za organizační tým Stanislav Tomíczek ze Základní
organizace chovatelů zpěvných kanárů Havířov.

7. 1. – Orelský ples
V sobotu 7. ledna se v sále Domu PZKO v městské části Bludovice konal
10. Orelský reprezentační ples křesťanské sportovní organizace Orel. K tanci
a poslechu hrála skupina Triangl. Vstupné bylo 140 Kč.
10. 1. – Novoroční koncert
Ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka se v úterý 10. ledna konal
tradiční novoroční koncert.
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Vystoupil Filharmonický orchestr z Pardubic s dirigentem Milošem Formáčkem.
Publiku se dále představili operní zpěváci Edita Randová a Juraj Nociar. Zazněly
díla Bedřich
Smetany, Antonína Dvořáka, Antonio Rossiniho, Jacquese
Offenbacha, Johannese Brahmse a Pietro Mascagniho.
11. 1. – Parkovací automaty u budovy magistrátu
Za půl roku zaplatili řidiči za stání motorového vozidla na parkovišti magistrátu
z ulice Jana Švermy celkem 168 tisíc korun.
Podle vyhodnocení provozu očekávají zástupci vedení města poměrně rychlou
návratnost investice. Pořízení pěti automatů stálo více než jeden milion korun.

15. 1. – Havířov na Regiontouru v Brně
Havířov se ve dnech 12. až 15. ledna prezentoval samostatným stánkem na
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností
v regionech, Regiontour v Brně. Zahraničním partnerem byly Turčianské Teplice.
Velkoplošné fotografie, z živých květin vysázený středový pás Havířova a prostor
uvnitř stánku upravený tak, jako by se sedělo na jedné z letních zahrádek
v centru města. To vše bylo kromě spousty propagačních předmětů a materiálů
připraveno pro návštěvníky. Na výzdobě stánku živými květinami se podíleli
čeští floristé. Mezi nimi i několikanásobný mistr České republiky a účastník
evropského mistrovství ve floristice v Havířově Jaromír Kokeš. Dětem se hlavně
líbil maskot květinových akcí a soutěží, barevný Floriánek.
16. 1. – Město ocenilo dobrovolné dárce krve
Kulturní dům Radost třetí lednové pondělí zaplnili dobrovolní dárci krve.
Na slavnostním setkání s vedením města bylo oceněno 164 nejaktivnějších dárců.
Vyznamenání obdrželo 62 držitelů Zlaté Jánského plakety za 40 odběrů, 41
držitelů Zlatého kříže III. třídy za 80 odběrů, 21 z nich získalo Zlatý kříž II. třídy
za 120 odběrů a 18 oceněných je držitelem Zlatého kříže I. třídy za 160 odběrů.
Dalších 22 má ke 160 odběrům ještě navíc dvacet. Nechyběli ani takoví borci,
kteří mají i 300 odběrů krevních destiček a plazmy. Obětavým lidem za tento
šlechetný čin poděkoval primátor města Zdeněk Osmanczyk, který zároveň dal
veřejný slib, že se také k dárcovství připojí. Všichni obdrželi čipovou kartu pro
bezplatnou přepravu autobusy MHD na dobu jednoho roku. Karta je také
přenosná na blízkého rodinného příslušníka. O hodnotný kulturní zážitek se
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postarali žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. Programem provázel
Jirka Jekl.

17. 1. – Zápis do prvních tříd
Ve dnech 16. a 17. ledna se na 17. základních školách konal zápis dětí do prvních
tříd. V září minulého roku do školních lavic zasedlo celkem 733 prvňáčků.
Letošní předpoklad je o něco vyšší. Optimistická nálada provázela zápis na ZŠ
1. máje.
Na předškoláky a jejich rodiče čekaly vyzdobené třídy, rozhovory s paní učitelkou
a pěkný upomínkový list s logem školy. Mezi prvními přišla zapsat svou
šestiletou dceru Andrea Skýbová. Dítěti se věnovala učitelka Yweta Guňková.
„Výběr základní školy 1. máje nebyl náhodný. Do páté třídy chodí syn. Škola je

hezká, a navíc je i blízko. Jsme velmi spokojeni. Kristýnka se těší na své budoucí
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kamarádky,“ svěřila se maminka. Ředitelka školy Viera Horváthová byla na
začátku zápisu optimistka. „Jsem ráda, že každým rokem máme dostatek
školáků. Také letos počítáme s otevřením tří prvních tříd,“ uvedla ředitelka.

18. 1. – 30. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Přijetí úvěru ve výši 150 milionů Kč pro snížení energetické náročnosti
panelových obytných domů – zahájení zadávacího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku
Návrh zajištění rekondičně ozdravných pobytů v roce 2012
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími prioritní sporty.
HC Havířov 2010, s.r.o., HC AZ Havířov 2010, s.r.o., Městský fotbalový
klub Havířov, TJ ČSAD Havířov, Tělovýchovná jednota Havířov - Dolní
Datyně, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, Florbalový klub Torpedo
Havířov, Tělovýchovná jednota Start Havířov, Sportovní klub stolního
tenisu Baník Havířov, Tenisový klub
Ing. Václav Wicher byl jmenová ředitelem Správy sportovních
a rekreačních zařízení Havířov
Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012 až 2015
18. 1. – Cena tepla bude vyšší
Bezmála o 6,5 procenta bude v letošním roce vyšší cena tepelné energie, kterou
Havířovská teplárenská společnost (HTS) dodává do bytů a organizací ve městě.
Jak uvedl předseda představenstva akciové společnosti Břetislav Petr, do ceny se
promítá nárůst DPH z deseti na čtrnáct procent a také vyšší nákupní cena od
společnosti Dalkia ČR, která vzrostla o 2,72 procenta.
V roce 2011 dosahovala průměrná cena tepla dodávaného ze zařízení HTS výši
446,43 Kč za GJ, v letošním roce je cena vyčíslena na 458,59 Kč/GJ. Například
pro domácnost ve třípokojovém bytě to znamená nárůst měsíčních nákladů o 71
korun, ve dvoupokojovém bytě 58 korun a v jednopokojovém bytě
o 39 korun.
18. 1. – Městští policisté loni odhalili více přestupků
V roce 2011 řešili městští policisté 24 201 přestupků. Proti roku 2010 je to
o 2 802 více. Bezmála 81 procent z nich vyřídili na místě, něco málo přes 19
procent postoupili k řešení správnímu orgánu.
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Necelých deset tisíc přestupků se týkalo oblasti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. Městští strážníci zadrželi například 247 pachatelů trestné
činnosti, policistům předali 119 hledaných osob a 14 motorových vozidel. Služební
psi byli do akcí během roku nasazeni 77 krát. Uvedená čísla vyplynula ze zprávy
k vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska bezpečnosti a trestné činnosti
ve městě, kterou 18. ledna projednali a vzali na vědomí radní.
Dílčí zprávu o stavu bezpečnosti na území Havířova předložili také zástupci
České policie. Konstatovali, že přes tíživou ekonomickou situaci i limitovaný
počet sil a prostředků dokázali udržet bezpečnostní standard ve městě. Extremní
nárůst počtu trestných deliktů policisté nezaznamenali. Trestná činnost v roce
2011 byla proti předchozímu roku vyšší asi o deset procent, ale ve srovnání
s rokem 2009 je o stovky případů nižší. Přitom se o pořádek ve městě staralo
méně policistů, protože na odděleních byly podstavy.
Minulý rok byl zaznamenán pokles počtu dopravních nehod, ale s nárůstem
smrtelných nehod. Havířovští hasiči v roce 2011 měli 808 výjezdů, z toho 169
k požárům, zbytek byly technické zásahy.
18. 1. – Z velkých bytů budou menší
Další dva pětipokojové byty a jeden nebytový prostor v domě s pečovatelskou
službou na Šumbarku přestaví Městská realitní agentura na menší.
Záměr schválili radní, kteří ocenili vznik čtyř bezbariérových bytových jednotek
1+KK v domě s pečovatelskou službou. O tyto byty je ve městě zvýšený zájem.
Odbor sociálních věcí momentálně eviduje 150 žádostí. Město disponuje celkem
321 malometrážními byty v domech s pečovatelskou službou, k nim v průběhu
letošního roku přibudou čtyři další.
Přestavbu velkých bytových jednotek 5+1 na menší zajišťuje město pět let, když
opadl zájem o bydlení ve dvougeneračních bytech. Lidé vesměs požadují menší.
V pořadníku o městský byt v Havířově je kolem 1 500 žadatelů, třetina z nich
chce byt 2+1. Náklady na přestavbu jednoho bytu na dva menší jsou vyčísleny ve
výši 800 tisíc korun.
20. 1. – Nehoda na křižovatce
Dva chodci čekající na zelenou byli zraněni po střetu automobilu se sanitkou
v centru Havířova.
Nehoda se stala v pátek 20. ledna krátce před jedenáctou hodinou v křižovatce
u Komerční banky. Podle informací z místa nehody měla jet záchranka
po Dělnické ulici od nemocnice k případu. Do křižovatky vjela s puštěnými
majáky a kvílející sirénou. Na to nereagoval řidič osobního automobilu Renault
Laguna, který se měl jako druhý v pořadí rozjet na zelenou z Mánesovy ulice.
Sanitka narazila čelně do pravého boku laguny a otočila se o 180 stupňů.
Po střetu se odražené osobní auto dostalo na chodník, kde čekali chodci. Jeden
z nich byl zraněn těžce, druhý středně. Posádky obou vozidel vyvázly bez zranění.
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21. 1. – Tříkrálová sbírka
Od 1. ledna do Tří králů před místními katolickými kostely a v ulicích Havířova
se vybíralo do 20 uzavřených pokladniček.
Symboličtí králové Kašpar, Melichar a Baltazar dárce již tradičně obdarovali
kalendáříkem a cukříkem. Výtěžek z celostátní sbírky organizované Charitou
České republiky, je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám
lidí zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu je
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. V Havířově se
vykoledovalo 64 268 Kč, což je proti roku 2011 pokles 13 049 korun.

Obec

Počet
pokladniček

Výnos 2012

Albrechtice
Český Těšín
Dolní Domaslavice
Dolní Tošanovice
Havířov
Hnojník
Horní Domaslavice
Prostřední Suchá
Horní Tošanovice
Chotěbuz
Karviná
Komorní Lhotka
Louky
Petrovice
Soběšovice
Stonava
Těrlicko
Třanovice
Vělopolí
Ropice
Charita Český Těšín

5
49
5
3
20
10
5
1
3
4
44
7
1
3
4
3
15
7
3
3
195

17 282 Kč
293 521 Kč
26 913 Kč
9 167 Kč
64 268 Kč
29 173 Kč
26 059 Kč
4 972 Kč
6 718 Kč
42 122 Kč
67 018 Kč
37 938 Kč
1 828 Kč
38 921 Kč
22 558 Kč
15 688 Kč
73 448 Kč
33 615 Kč
9 661 Kč
14 710 Kč
835 580 Kč
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22. 1. – Florbal: Debakl Torpeda v Praze
Bez Pavla Kožušníka odcestovalo v neděli 22. ledna Torpedo na půdu současného
mistra a druhý tým Pohárové Evropy.
První dvě velmi vlažné třetiny v podstatě rozhodly o tom, že Havířov odjede
nejenom s prázdnou, ale na cestu si přibalil i vcelku slušný debakl. Jediným
světlým momentem tak je debut dvou havířovských odchovanců, věkem ještě
juniorů Adama Fliegy a Petra Bezděčíka. Druhý jmenovaný se navíc stal jediným
střelcem tohoto utkání, na které budou chtít havířovští jistě co nejrychleji
zapomenout.
Tatran Omlux Střešovice – Torpedo Havířov 11:1 (4:0, 5:0, 2:1)
Branky TH: 56:50 Petr Bezděčík; Vyloučení: 1:5; Využití: 1:0; Diváci: 125;
Rozhodčí: Braendli, Labruyere (oba Švýcarsko);
30. 1. – 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 30. ledna v Kulturním domě Radost. Výběr z projednávaných
bodů:
Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města za rok 2011, vyhodnocení trestné činnosti
a dopravní nehodovosti na území města za rok 2011, vyhodnocení činnosti
HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města za rok 2011
Dopravní terminál Havířov – změna principů přípravy a realizace
projektu, schválení Smlouvy o spolupráci
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími prioritní sporty
(HC Havířov 2010, HC AZ Havířov, MFK Havířov, TJ ČSAD Havířov, TJ
Havířov Dolní Datyně, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, Florbalový
klub Torpedo Havířov, Tělovýchovná jednota Start Havířov, Sportovní klub
stolního tenisu Baník Havířov, Tenisový klub Havířov)
Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2012 se stanovilo takto:
zastupitel, který není v pracovním ani obdobném poměru obdrží paušální
částku ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce v délce minimálně čtyř
hodin. V ostatních případech je to 700,- Kč/den
30. 1. – Městská policie má 20 let
V Kulturním domě Radost se v pondělí 30. ledna odpoledne konalo slavnostní
shromáždění k 20. výročí založení havířovské městské policie. Zúčastnili se ho
zastupitelé města, hosté z řad Policie České republiky a ředitelé městských
policií z Ostravy, Karviné a Orlové.
Primátor Zdeněk Osmanczyk a ředitel Městské policie Bohuslav Muras
poděkovali všem strážníkům za práci ve prospěch občanů města. Při této
příležitosti byli oceněni následující strážníci a zaměstnanci organizace.
Stužkou Za věrnost - 20 let práce u městské policie: Milena Pancová, Michael
Karkoška, Martin Václav, Zdeněk Padyšák, Dušan Glezga, René Wojcik,
Svatoslav Čachotský, Ján Petruška, Martin Pastrňák a Antonín Prokop.
Pamětním listem za 20 let práce u MP Havířov: Václav Jadrný.
Čestným odznakem MP Havířov se stužkou a stužku Za věrnost - 15 let práce
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u městské policie: Edita Koňaříková, Iveta Matějková, Monika Šindlerová,
Robert Krejčí, Miloslav Mazůrek, Vojtěch Trpálek, Václav Antošík, Roman
Fortelný, René Holub, Radek Pospíšil, Miloš Majtner a Jaromír Šlachta.
Stužkou Za věrnost - 10 let práce u MP Havířov: Jana Bendová, Dalibor
Haramia, Oldřich Lapiš a Vladimír Nováček
Pamětním listem při příležitosti odchodu do důchodu: Zdeněk Valeček.
Stužkou Za zásluhy o bezpečnost: Vratislav Lepič a Oldřich Lapiš za zadržení
muže podezřelého z loupežného přepadení dvou heren ve městě. Kateřina
Matějášková a Pavel Ocieczka za zadržení pachatelů trestného činu krádeže
vloupáním do zahradní chatky. Jana Bendová, Jiří Tesař, Vladimír Zeman
a Stanislav Baran za zadržení pachatele loupeže za pomoci městského
kamerového dohlížecího systému.
Stužkou za záchranu lidského života: Šárka Sýkorová, Vladimír Ševěček a Daniel
Wojcik za záchranu života při pokusu o sebevraždu.
Stužkou za statečnost za zadržení ozbrojeného pachatele trestného činu se
střelnou zbraní: Václav Antošík a Libor Pěgřimek. Za zadržení pachatele
organizované skupiny při narušení objektu napojeného na Pult centralizované
ochrany byl oceněn David Ryška
Stužkou Strážník roku 2011 byla za celoroční kvalitní a nadprůměrné plnění
všech stanovených úkolů v rámci havířovské městské policie: Jozef Danihel.

29

31. 1. – Pololetní vysvědčení
Poslední lednová vyučovací hodina v Základní škole Gorkého v Havířově byla
ve znamení velkého očekávání, jak dopadne pololetí.
V 1. A třídě si děti na zahájení zazpívaly písničku První sníh a pak pani učitelka
Zdeňka Tesarčíková po krátkém úvodním hodnocení postupně předala třiadvaceti
prvňáčkům jejich historicky první vysvědčení. Ve známkách naprostou převahu
měly jedničky. Dvojek bylo velice poskrovnu. Pokud ano, tak byly hlavně
z matematiky a jazyka českého. Devět žáků navíc obdrželo pochvalu za vzorný
přístup k učení a celkovou aktivitu.

31. 1. – Maximální a minimální teplota vzduchu v lednu
Nejvyšší naměřená teplota: 4. ledna +8,1 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 31. ledna –15,7 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: –0,3 stupňů Celsia
ÚNOR
1. 2. – 31. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Přidělení bytů ve veřejném zájmu v roce 2012 – Stanovení celkového počtu
bytů (celkem 21)
Pronájem nebytových prostor v části G objektu Radnice Městské knihovně
Havířov
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Jmenování členů školských rad základních škol, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
Koncepce prevence kriminality na léta 2012 až 2015 v Havířově
Program prevence kriminality na rok 2012
1. 2. – Nový ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení
K 1. únoru byl na základě výběrového řízení uveden do funkce nový ředitel
Správy sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ) Ing. Václav Wicher.
Jeho předchůdce Ing. Jiří Bednář v závěru minulého roku se funkce vzdal.
2. 2. – Magistrát pomáhá v mrazu bezdomovcům
Vedení města Havířova prostřednictvím pracovníků sociálního odboru v těchto
mrazivých dnech pravidelně monitoruje situaci v komunitě lidí bez domova.
Je například dohodnuto, že nízkoprahové denní centrum v Hřbitovní ulici na
Šumbarku, které normálně provozuje od 8 do 15 hodin, změnilo dobu otevření až
do odvolání od 7 do 16 hodin. Navýšily se také počty porcí polévek pro
bezdomovce.
4. 2. – Halové mistrovství Moravy a Slezska v atletice
V sobotu 4. února proběhlo ve sportovní hale Elán v Bratislavě halové
mistrovství Moravy a Slezska v lehké atletice.
Svěřenci trenéra Ladislava Všoláka z AO Slavia vybojovali cenné kovy. Junior
Matěj Linhart v překážkovém běhu na 60 metrů časem 8.75 s se umístil na
druhém místě a přivezl do Havířova stříbrnou medaili. Bronz ve vrchu kouli
vybojoval junior Jakub Pospíšil osobním rekordem 13.25 metrů. Jen těsně za
stupni vítězů doběhl v běhu na 3 000 metrů junior Michal Pinkas. Časem 9:14.10
byl čtvrtý.
6. 2. – Havárie auta pod vlivem pervitinu
Tři zranění a zdemolované hořící auto. To jsou následky vážné nehody, kterou
v noci na pondělí 6. února zavinil řidič pod vlivem pervitinu.
Jak se ukázalo, v autě ujíždějící před hlídkou městské policie seděla povedená
trojice. Nehoda se stala půl hodiny po půlnoci na Dělnické ulici. „Vozidla, jehož

řidič nedokázal udržet přímý směr jízdy, si všimla naše autohlídka. Auto chvíli
sledovala a když zjistila, že je jeho jízda nebezpečná, pokusila se řidiče zastavit.
Ten však na znamení nereagoval, snažil se hlídce ujet a pak havaroval,“ popsal
šéf havířovských strážníků Bohuslav Muras.
7. 2. – Břetislav Petr poslancem PS Parlamentu ČR
Břetislav Petr (ČSSD) je od 7. února 2012 novým členem Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Nahradil poslance Petra Jalowiczora (ČSSD), který
zemřel po dlouhém boji s těžkou nemocí.
Ing. Břetislav Petr (7.1.1937) absolvoval Hornickou fakultu Vysoké školy báňské
v Ostravě. Poté pracoval 35 let v OKD, a.s. V letech 1994-2002 byl jednatelem
společnosti PALIMPEX, s.r.o. Roku 1998 získal poslanecký mandát a
s přestávkou v letech 2002-2004 zasedal nepřetržitě v Parlamentu ČR do roku
2010. Byl místopředsedou Hospodářského výboru a členem několika dalších
sněmovních orgánů. V roce 2002 byl zvolen zastupitelem města Havířova, jímž je
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dodnes. Od roku 2003 předsedal dozorčí radě Havířovské teplárenské společnosti,
a.s. V roce 2011 se stal předsedou představenstva společnosti.
8. 2. – Veřejná schůze v Dolní Suché
Za velkého zájmu se ve středu 8. února konala veřejná schůze občanů Dolní
Suché.
Zúčastnilo se jí vedení města, městská policie a realizátor kanalizace. Zprávu
o činnosti občanské komise přednesl její předseda Ing. Jiří Špiřík. V další části
programu se projednávala výstavba kanalizace. Podle harmonogramu začne
v měsíci březnu. Musí se vytvořit 374 přípojek. Primátor města Zdeněk
Osmanczyk ujistil obyvatele, že se všechno dělá proto, aby realizace byla úspěšná
a včas dokončena.
11. 2. – Babský bál ve znamení hip – hopu a skvělé zábavy
Zcela zaplněný parket, pestrý program a hlavně vynikající zábava. Takový byl
Babský bál v sobotu 11. února v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích.
„Na tento ples se rád vracím. Má své neobyčejné kouzlo. Program je vždy

výborný, hudba perfektní a nikdy nechybí ani nějaké originální překvapení
v podání samých pořadatelů. Kuchyně také nemá chyb,“ uvedl dobře se bavící
starosta Stonavy Ondřej Feber. Obdobná slova chvály bylo slyšet velmi často.
Mezi dámami letos garderobu ovládla barva bordó a černá u pánu většinou černá.
O zpestření programu se postaral jeden nedočkavý pán, který porušil kodex
plesu, že do půlnoci až na jednu výjimku je pouze dámská volenka. Provinilec byl
potrestán čištěním obuvi po dobu deseti minut. Svého úkolu se zhostil dobře.
Přihlížející se dobře bavili. Ples již tradičně vyvrcholil o půlnoci volbou
nejsympatičtějšího a nejšarmantnějšího pána, Lva salonu Nositelem tohoto
netradičního prestižního mužského titulu se stal Karol Jasiok z Havířova
-Bludovic. „Bál skončil a po jeho vyhodnocení začneme pomalu s přípravou na

příští rok. Máme už stanoveno i datum. Bude 9. února 2013. Těší nás trvalý
zájem lidí nejenom z Havířova, ale také z celého regionu Těšínského Slezska. Je
pokaždé vyprodáno. Jenom nás mrzí, že z kapacitních důvodů nemůžeme všem
zájemcům vyhovět. Letos do starých tradic jsem vložili i trochu moderny ve formě
hip hopu. Věřím, že našim hostům se to líbilo ,“ svěřil se hlavní organizátor bálu
Stanislav Kolorz z Dolních Datyň. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Mr.
Babi a lidová kapela Olza. Pořadem provázela moderátorka Ewa Troszok.
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12. 2. – Divadlo: Ferda Mravenec
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedlo v neděli 12. února
Těšínské divadlo před početným publikem oblíbenou hru Ferda Mravenec.
Švihák s puntíčkovaným motýlem pod krkem a nezapomenutelným humorem
vstoupil mezi divadelní rekordmany. Okouzluje generace dětí i jejich rodičů a má
za sebou více než 500 repríz. Vstupné bylo ve výši 120, 100 a 80 Kč.
18. 2. – Masopustní průvod v Dolních Datyních
Masopustní veselí zavládlo v sobotu 18. února odpoledne v Dolních Datyních.
Od dřevěné zvonice počínaje obcházela zasněženými cestičkami jedenáctičlenná
skupinka v pestrých a vtipných kostýmech s maskami místní domácnosti.
Dveře se fašankovým lidičkám většinou otevřely. Setkání bylo pokaždé plné
humoru, žertování a přátelského popovídání. Zvěstovatelé blížící se popeleční
středy vždy odcházeli spokojeni s drobnou odměnou jako dík za návštěvu.
„Snažíme se připomenout tradici masopustních průvodů. Obnovenou premiéru

jsme měli v roce 2007. Tehdy nás ale bylo více. Letos nám i počasí přálo. Trochu
nás mrzí, že se místní lidé nezapojují ve větším počtu. Hlavně nám schází
doprovodní muzika. Nahrazujeme to zpěvem. Navštívili jsem hodně domácností,
přijetí bylo přátelské,“ svěřila se Miroslava Olšáková za pořadatele z Datyňského
amatérského divadla. Je jen škoda, že aktivita nadšenců této starodávné
zvyklosti doposud nenašla odezvu u takzvaných místních patriotů ani
Občanského výboru. Dvouhodinové masopustní putování bylo zakončeno
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v prostorách datyňské knihovny posezením při horkém čaji a tradiční domácí
zelňačky.
.

18. 2. – Reprezentační ples města Havířova
Ve Společenském domě se v sobotu 18. února konal Reprezentační ples města
Havířova.
Účinkovali: Helena Vondráčková, Jiří Korn, kapela 4NET a Taneční klub Jarky
Calábkové. K poslechu a tanci hrály Charlie Band Praha a Cimbálová muzika
Friš z Ostravy. Velkému zájmu se těšila průběžná i půlnoční tombola. Vstupné
bylo ve výši 1 500 Kč velký sál, Prestige club 1 200 Kč.
18. 2. – Hokej: Havířov porazil Frýdek – Místek
Havířov drtivou třetí třetinou udolal v sobotu 18. února Frýdek – Místek a ujal se
vedení v sérii play – off.
Začátek zápasu se nesl v tlaku domácího AZ, který hostům nic nedovolil.
Devatenáctá minuta už otevřela brankový účet. Michal Sztefek se prosadil v
oslabení, ale Frýdek kontroval brankou v přesilovce. Druhá třetina, kdy se hra
přiostřila, branky nenabídla. Poslední třetinu ovládnul Havířov. Nejprve
zaúřadoval Michal Sztefek podruhé a následně si dva góly připsal i Robert Říčka.
Havířov vyhrál 4:1 a ujal se vedení v sérii 1:0 na zápasy.
(Další informace v kapitole 8. Vybrané události)
AZ Havířov – HC Frýdek-Místek 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

34

19. 2. – Lehká atletika: Medaile z halového mistrovství ČR
Únorové víkendy již tradičně patří v hale pražské Stromovky mistrovstvím České
republiky v lehké atletice. Na letošním přeboru si výborně vedli mladí závodníci
atletického oddílu Slavia Havířov.
Skvělou stříbrnou medaili ve dnech 18. a 19. února vybojoval junior Sebastián
Gunčík ve skoku do dálky. Třemi skoky si vylepšil svůj dosavadní osobní rekord
a výkonem 697 centimetrů zaostal pouze o 12 centimetrů za mistrovským
titulem.
Bronzovou medaili ve dnech 10. až 12. února vybojoval na trati 5 000 m chůze
dorostenec Jakub Zecha, který si zlepšil osobní rekord na 26:42,27 minut.
Po loňské stříbrné medaili v kategorii žáků na trati 3 000 m je to pro svěřence
trenéra Poláška již druhá chodecká medaile z MČR.
20. 2. – Hokej: AZ rozdrtil Frýdek MístekHavířov se v rámci druhého zápasu
čtvrtfinále play-off v pondělí 20. února stěhoval na led soupeře do FrýdkuMístku.
Už v prvních minutách utkání se Havířov ujal vedení a svůj náskok postupně
navyšoval. Skóre zápasu se nakonec zastavilo na konečných 10:0 pro AZ. (Další
informace v kapitole 8. Vybrané události)
HC Frýdek-Místek – AZ Havířov 0:10 (0:3, 0:7, 0:0)
22. 2. – 32. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov. Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky. Je to Centropol energy, a.s.
Výsledek veřejné soutěže – nájem nebytových prostor – kinokavárny,
kinobaru LNP, zábavního klubu v I. a II. PP v objektu kina Centrum na
náměstí Republiky (společnost IAN PERFEKT s.r.o.)
22. 2. – Radní v Havířově schválili realizaci veřejné služby
Realizaci veřejné služby schválili na své schůzi 22. února radní. Rovněž
souhlasili s uzavřením smlouvy s Úřadem práce ČR, která stanoví pravidla pro
vzájemnou spolupráci obou stran. Od ledna 2012 je veřejná služba organizována
úřady práce a zajišťují ji poskytovatelé - v tomto konkrétním případě statutární
město Havířov. „K veřejné službě bychom se chtěli ve městě vrátit od letošního

března a realizovat ji na čtyřech pracovištích. V Podlesí, Prostřední Suché, na
Šumbarku a v centrální části Havířova," řekl k problému tajemník havířovského
magistrátu Milan Menšík. „Od března přijmeme do pracovního poměru čtyři
mistry, kteří budou práci organizovat a zajišťovat administrativní povinnosti vůči
úřadu práce," doplnil Menšík.

22. 2. – Hokej: AZ suverénním způsobem postoupil do semifinále
Přes všechny prognózy AZ uštědřil ve středu 22. února Frýdku-Místku druhou
těžkou porážku za sebou, tentokrát ještě o gól větší - 11:0.
Lukáš Daneček vychytal čisté konto, Robert Říčka s Lhotským nastříleli hattrick
a navrátilec do sestavy Vít Stránský vstřelil rychlou úvodní branku. Hosté se
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však nevzdávali a snažili se o čestný úspěch, ale Havířov jim v tom svým
perfektním výkonem zabránil. (Další informace v kapitole 8. Vybrané události)
AZ Havířov – HC Frýdek-Místek 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)
23. 2. – Nová budova městské knihovny otevřena veřejnosti
Významným datem se stal 23. únor v historii městské knihovny. Tento den
poprvé vstoupili čtenáři do zcela nových prostor v rekonstruovaném křídle G
havířovského magistrátu.
Po úspěšné a v před termínu dokončené rekonstrukci se do budovy přestěhovaly
tyto pobočky: Oddělení pro dospělé ze Společenského domu, Oddělení pro děti
z ulice Jana Wericha a Oddělení hudby a umění z Pavlovovy ulice. Rovněž
přesídlilo vedení a administrativa z budovy na Šrámkově ulice. Všechny zbývajíci
pobočky a oddělení zůstaly beze změn. (Další informace v kapitole 8. Vybrané
události)

23. 2. – První ples městského klubu seniorů
Historicky první ples seniorů v Havířově se konal ve čtvrtek 23. února v Domě
PZKO v ulici U Zborůvky v městské části Bludovice.
Plesu se zúčastnilo kolem dvě stě seniorů z havířovských klubů. Takový zájem se
ani neočekával. Zábava byla výborná, stejně i občerstevení, které si kluby samy
připravily. Na plese vystupovaly soubory Babydixi Z. K. Dolu Darkov, Maniak
aerobik Ivany Kožminové a zazpívala také žačka 3. ročníku Základní umělecké
školy Bohuslava Martinů Zuzanka Štiglincová. K tanci a poslechu hrál taneční
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orchestr TOX. Všichni se velmi dobře bavili a konstatovali, že seniory
organizovaný ples ve spolupráci s městem se vydařil.
23. 2. – Okresní kolo angličtinářské soutěže
Na Základní škole 1. máje proběhlo ve čtvrtek 23. února konverzační kolo okresní
soutěže v jazyce anglickém.
Zúčastnilo se ho 66 vítězů školních kol. Podle věku byli rozdělení na kategorii
mladší (5. až 7 třída) a starší (8. a 9. třída). Vítězové: mladší žáci Roman Nowak
(ZŠ a MŠ Bludovice), starší žáci Jolanta Siwek (ZŠ Dr. Olszaka Karviná).
V kategorii starších žáků z gymnázií a základních škol s rozšířenou výukou
jazyků zvítězil Rudolf Šmolka z Gymnázia Studentská Havířov.
25. 2. – Halová soutěž mladých hasičů
V Městské sportovní hale v sobotu 25. února se konal 23. ročník halové pohárové
soutěže mladých hasičů do 15 let, která byla současně 21. ročníkem neoficiálního
mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Startovali závodníci z 28 týmů mladších žáků a 38 týmů starších žáků. Soutěžící
museli prokázat dovednosti v několika tradičních požárních disciplínách. Patří
mezi ně uzlování nebo štafetové běhy, překonávání lávky, přenášení hasicího
přístroje, rozbalení či smotaní hadice. O konečných výsledcích rozhodují často
sekundy a nasbírané trestné body.
Výsledky:
V mladších žácích letos zlato vybojovali závodníci z Dolní Bečvy. Stříbrní byli
hasiči z Mistřína a bronzoví z Lukavic.
V kategorii starší žáků zvítězili hasiči ze Štítné nad Vláří před družstvem
z Hutiska Solance a Bludova. Organizátorem je Sbor dobrovolných hasičů
Havířov-Město.
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27. 2. – Nápis SMOG na autobusech MHD
Dnem 27. února byla zahájena realizace opatření ke zlepšení informovanosti
občanů města o zhoršené kvalitě ovzduší.
Za předním sklem všech autobusů Městské hromadné dopravy bude umístěna
v době vyhlášení stupně regulace informační tabule s nápisem SMOG. Doprava
zdarma ale poskytnuta nebude. Jedná se pouze o zajištění lepší informovanosti
lidí.
28. 2. – Generální ředitel Úřadu práce v Havířově
S konkrétními problémy při vyplácení dávek lidem v Havířově se seznámil
v úterý 28. února generální ředitel Úřadu práce ČR Jiří Kubeša, který se sešel
s primátorem města Zdeňkem Osmanczykem.
„Pracovnice úřadu práce, které dávky vyplácely bez problémů, v praxi ukázaly

nedostatky nového systému a hovořily o chybějícím počtu zaměstnanců
havířovské pobočky na uvedené penzum práce. Během ledna a února do evidence
v Havířově přibylo šest stovek nových žadatelů o dávky," vysvětlil primátor

Zdeněk Osmanczyk. Generální ředitel Jiří Kubeša měl možnost přesvědčit se, jak
nedostatečně byla reforma vyplácení sociálních dávek připravena. Přítomni na
setkání se dohodli, že se opět setkají za měsíc. Ředitel havířovské pobočky ÚP
Radomír Hrnek odevzdal požadavky mimo jiné na navýšení počtu pracovníků.
„Chceme dopisem oslovit ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka i jeho

prvního náměstka a seznámit je s problémy, které ve městě v souvislosti s touto
reformou máme. Chceme, aby do Havířova osobně přijel," doplnil primátor.

28. 2. – Těšínské divadlo
Česká scéna Těšínského divadla v únoru dvakrát zavítala do Havířova s hrou
Williama Shakespeare Zkrocení zlé ženy. Tradičním jevištěm byla prkna
Kulturního domu Petra Bezruče. Polská scéna měla jedno představení Pomysl na
morderstwo. Autorem hry je Edward Taylor.
29. 2. – Koncert v Městské knihovně
V nově otevřených prostorách hudebního oddělení havířovské Městské knihovny
v ulici Svornosti se ve středu 29. února konal historicky první hudební koncert.
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Publiku se představily zpěvačky Aneta Ručková a Lenka Háčková s klavírním
doprovodem Reginy Bednaříkové z Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě. Zazněla pestrá kolekce skladeb od velikánů světové hudby jako B.
Martinů, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Dvořák, B. Smetana nebo L. Bernstein.
„Bylo to moc hezké. Velmi dobře zvolený program s výbornými zpěvačkami

i klavíristkou. Jsem ráda, že se knihovna po letech konečně dočkala důstojného
kulturního stánku,“ krátce hodnotila kulturní podvečer publicistka Hana

Kuchařová. Nadšen byl i Petr Havel, projektant přestavby bývalé soudní budovy
na knihovnu. „Koncert byl vynikající. Poslech v sále po stránce akustické

splňoval požadavky kladené na konání hudebních akcí. Mám z toho velkou
radost,“ svěřil se architekt. Velkému zájmu se těšila také výstava Bylo nebylo
aneb Jak Havířov ke knihovně přišel mapující na fotografiích historii havířovské
knihovny od roku 1953 do současnosti.

29. 2. – Maximální a minimální teplota vzduchu v únoru
Nejvyšší naměřená teplota: 29. února +9,8 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 3. února –22,7 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: –5,5 stupňů Celsia
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BŘEZEN
1. 3. – Na Mistrovsví světa juniorů Kateřina Pauláthová pátá
Osmnáctiletá havířovská lyžařka Kateřina Pauláthová dosáhla skvělého
výsledku na FIS Mistrovství světa juniorů v alpském lyžování, když obsadila
v silné konkurenci 111 sjezdařek z 46. států výborné 5. místo.
V italském středisku Rocarasso ve čtvrtek 1. března se na start postavila s číslem
27. Základy úspěchu položila již v prvním kole, kdy dojela sedmá. Pro druhé kolo
zvolila způsob jízdy směřující k udržení v první desítce a nakonec z toho bylo
vynikající páté místo. Závody vyhrála Rakušanka Stephanie Brunner.
1. 3. – Hokej: AZ venku neuspěl Prostějov využil domácího prostředí a vyhrál
nad Havířovem 5:1.
Jestřábi se v 9. minutě zásluhou Petra Doseděla dostali do vedení a tato branka
byla později označena za vítěznou. AZ korigoval stav ve druhé třetině, když se do
úniku dostal Jan Daneček. To byla bohužel jediná úspěšná akce Havířova, který
ve zbytku zápasu nedokázal dobře hrajícího soupeře překonat. Prostějovští se ve
zbytku utkání dokázali prosadit ještě celkem čtyřikrát. (Další informace
v kapitole 8. Vybrané události)
HK Jestřábi Prostějov – AZ Havířov 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
2. 3. – Zahájena výstavba kanalizace v okrajových částech města
V pátek 2. března byla v Šumbarku slavnostně zahájena výstavba kanalizace
v okrajových částech města. Je to jedna z největších investičních akcí v historii
Havířova a její náklady jsou vyčísleny na tři čtvrtě miliardy korun. Město na ni
získává dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Výstavba veřejné splaškové kanalizace v Dolní a Prostřední Suché, v Dolních
Datyních a Bludovicích potrvá do září roku 2013. Investor, kterým je statutární
město Havířov, nechá položit asi 45 kilometrů kanalizačních stok a na nich bude
přes tisíc výpustí. Na ty se budou moci připojit soukromí uživatelé. „Jsem velmi

rád, že začínáme, osobně jsem tuto stavbu připravoval už ve funkci náměstka
primátora, konečně realizujeme slib občanům Havířova, že kanalizace v dohledné
době bude," řekl při zahájení Zdeněk Osmanczyk. Připomněl, že se jedná
o slavnostní zahájení, protože stavba kanalizace fakticky začala už v prosinci
uplynulého roku. V první etapě proběhne výstavba v Dolní a Prostřední Suché, ve
druhé v Dolních Datyních, následovat budou Bludovice.
Dodavatelem stavby je sdružení tří firem v čele s akciovou společností Metrostav,
která je na trhu již 41 let. Obchodní ředitel Metrostavu Milan Veselský při
zahájení stavby uvedl: „Věřím, že až se tady zhruba za rok a půl sejdeme při

slavnostním předávání díla uživatelům, budou obě strany spokojeny. Investor
s tím, že přebírá kvalitní dílo dokončené v plánovaném termínu a my stavbaři
s tím, že jsme splnili náročné zadání a získali další cenné zkušenosti v tomto
segmentu staveb.“
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3. 3. – Výstava 150 let v pohybu v Galerii Radost
V Kulturním domě Radost byla v sobotu 3. března slavnostně zahájena výstava
ke 150. výročí vzniku prvního českého tělocvičného spolku Sokol. Vernisáže se
zúčastnili představitelé České obce sokolské, primátor města Zdeněk Osmanczyk
a další hosté. O kulturní program se postarala taneční skupina Ritmo
z Rychvaldu a Vítkovičtí Sokoli.
Na třetině výstavních panelů jsou zachyceny dobové fotografie z prvních
všesokolských sletů, plakáty dokumentující širokou škálu činností sokolských
jednot i diplomy připomínající jména vítězů. Unikátem je kopie provolání z roku
1865, kterým se Sbor pro zřízení Národního divadla v Praze obrací na českou
veřejnost k peněžním sbírkám. Na několika panelech jsou zachyceny fotografie
vybraných sokoloven, které jsou architektonickou ozdobou mnoha měst.
Dokladem současného programu Sokola jsou panely představující činnost v řadě
sportovních odvětví, cvičenců všech věkových kategorií a aktivitu kulturních
těles. Zájem sběratelů sokolských reálií potěší malá prezentace odznaků,
dobových pohlednic a upomínkových předmětů. Výstavu připravila Sokolská župa
Beskydská Jana Čapka ve Frýdku-Místku a Sokolská župa Moravskoslezská
v Ostravě. Autorem je Jiří Němec.
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3. 3. – Hokej: Havířov porazil Prostějov
Pravidlo, že domácí tým vždy vyhraje, platí i nadále.
V sobotu 3. března se o to zasloužili havířovští hráči, kteří byli od první do
poslední minuty lepším týmem. Soupeř z Prostějova v určitých okamžicích sice
také kousal, ale jinak se k ničemu nedostal. Rozhodl tak zřejmě nástup do druhé
třetiny, kde AZ třemi brankami zlomil soupeře a ze zbytku zápasu si udělal
exhibici. Série se teď přesouvá na Hanou, kde budou Jestřábi čelit hrozbě
vyřazení z play-off. (Další informace v kapitole 8. Vybrané události)
AZ Havířov – HK Jestřábi Prostějov 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
7. 3. – Hokej: AZ je po boji ve finále
Hokejisté AZ to ve středu 7. března nakonec dokázali, i když cesta
do vytouženého finále nebyla vůbec lehká.
Domácí sice získali dvoubrankové vedení, ale v závěrečné třetině ho ztratili. Bylo
to krásné utkání play-off, kterému nechyběly hokejové akce, tvrdé souboje ani
fauly. A samozřejmě ani góly. Ten vítězný padl se štěstím pouhých 9 vteřin před
koncem třetí třetiny, když hrál domácí tým přesilovku. Úspěšným střelcem byl
David Klimša a odstartoval tak bujaré oslavy domácích
(Další informace v kapitole 8. Vybrané události)
AZ Havířov – HK Jestřábi Prostějov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
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8. 3. – Volejbal: Slavia už definitivně přišla o play–off
Jen dva zápasy a volejbalisté Slavia Havířov budou mít po sezoně. Ve čtvrtek
8. března v 31. kole extraligy totiž prohráli se Zlínem 0:3 (-23, -22, -18) a ztratili
i teoretickou šanci na play-off.
„Věděli jsme, že naděje na play-off je minimální, ale chtěli jsme Zlínu boj
o osmičku znepříjemnit," řekl havířovský smečař Roman Kozák. Domácí první
a druhý set výborně rozehráli, jenže vydrželi jen do 20 bodů, do koncovky se
nedostali. „Neudrželi jsme koncentraci," řekl Kozák. „V jednom našem postavení
přišly chyby na přihrávce, a když už jsme přihráli, tak jsme chybovali v útoku ,"
dodal trenér Jakub Zvolánek
8. 3. – Socha Raketa odstraněna
Ráno 8. března na Dlouhé třídě – přechod pro chodce naproti Redonu, ulice
Burianova – byla likvidovaná socha Raketa z důvodu velké koroze s cílem
ochrany bezpečnosti plynulého provozu motorových vozidel a procházejících osob.
8. 3. – Petr Pithart a Lubomír Zaorálek diskutovali v Havířově o EU
Téměř dvě stovky lidí debatovaly 8. března na Vysoké škole sociálně správní
v Havířově s vysokými představiteli obou komor parlamentu Petrem Pithartem
a Lubomírem Zaorálkem na téma Vztah České republiky a Evropské unie.
Sociální stát je udržitelný i v současné ekonomické a finanční krizi. To bylo jedno
z hlavních témat přednášky místopředsedy senátu Petra Pitharta
a místopředsedy poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. „V té či oné podobě

sociální stát v Evropě bude a musí být. A pokud nebude, přestala by Evropa být
Evropou. Bez sociálního státu se obejdou v Číně, v řadě těch nově se rozvíjejících
se ekonomik. Jejich úspěchy jsou dány také tím, že kašlou na sociální politiku
a na životní prostředí. Proto ty výrobky jsou tak laciné,“ tvrdí místopředseda
Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart. „Bohužel jsme svědky toho, že musíme
ořezávat sociální výdaje a veřejné prostředky v domnění, že tím řešíme krizi, je to
ale falešná cesta,“ myslí si místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír
Zaorálek. (Zdroj Česká televize)
8. 3. Mezinárodní den žen
Ve zcela zaplněném sále Kulturního domu Petra Bezruče se ve čtvrtek 8. března
slavil MDŽ.
Předseda městské organizace KSČM František Fic poblahopřál ženám k jejich
svátku. Oslavu obohatilo Slezské divadlo Opava skvělým programem Květy paní
operety. To vše pod taktovkou a finančním zajištěním městské organizace
a Klubu komunistických zastupitelů. V Havířově se MDŽ slaví každým rokem.
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8. 3. – Světový den ledvin
Dialyzační a nefrologické centrum v nemocnici v Havířově se 8. března zapojilo do
Světového dne ledvin.
Jeho cílem je zvýšit informovanost široké veřejnosti o prevenci onemocnění ledvin
a důležitosti včasného záchytu tohoto onemocnění pro další vývoj nemoci a jeho
úspěšnou léčbu, ale i o transplantaci ledvin. Bezplatného vyšetření moči, hladiny
cukru v krvi a krevního tlaku se zúčastnilo v nefrologické ambulanci 8. března
v době od 8 do12 hodin 64 klientů. U devíti z nich byl zjištěn pozitivní nález
takového charakteru, že byli objednáni k celkovému nefrologickému vyšetření.
Prostory dialyzačního centra si přišlo prohlédout 21 klientů.
9. 3. – V Havířově jednali o napojení města na D1
Představitelé havířovské radnice, zástupci Krajského úřadu, dále Petřvaldu
a Orlové se ve čtvrtek 9. března sešli v budově havířovského magistrátu, aby
s představiteli společnosti Dopravoprojekt projednali možnosti napojení Havířova
a okolních měst na dálnici D1 ve Vrbici mezi Ostravou a Bohumínem.
Jednání vyvolala společnost Dopravoprojekt Ostrava na základě požadavku
Ředitelství silnic a dálnic Brno, protože se připravuje studie proveditelnosti
a účelnosti této silnice a jejím zpracovatelem bude právě Dopravoprojekt.
„Schůzka byla informativní, projektanti hledají v daném území vhodnou trasu,
kterou musejí s okolními obcemi i s námi projednat individuálně," řekl k setkání
náměstek primátora Eduard Heczko. V Havířově s napojením na dálnice D1
počítá v lokalitě U lékárny v Prostřední Suché směrem za areál bývalého dolu
Dukla a dále na Orlovou. „Ze zkušeností z minula je ale zřejmé, že od projektové
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přípravy po první kopnutí při realizaci akce uběhne tak patnáct let ," míní
Hezcko.
9. 3. – Ředitel institutu sociálních služeb z Cambridge navštívil Havířov
O možnostech spolupráce jednali v pátek 9. března na havířovské radnici
primátor Zdeněk Osmanczyk a ředitel instituce Realife Trust z Cambridge
v Anglii Toni Filips.
Na přátelském setkání byl přítomen také ředitel Sociálních služeb Milan Černý.
Obě strany si představily činnost sociálních služeb ve svých zemích a městech.
Anglický host hovořil o projektech, které v České republice již realizuje. Rovněž
uvedl, že externě přednáší na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci.
V rámci návštěvy Havířova také zavítal do Poradenského centra Rodina a dítě.
10. 3. – Vlajka pro Tibet
Ve čtvrtek 10. března v rámci mezinárodního dne Vlajka pro Tibet byla se
souhlasem Rady města Havířova vyvěšena před Magistrátem tibetská vlajka.
Akci tradičně organizuje občanské sdružení Lungta u příležitosti výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci. Z regionu se k akci nepřipojila města Bohumín,
Český Těšín, Karviná a Orlová.
11. 3. – Florbal: Tatran Střešovice - Torpedo Havířov 9:2
I ve druhém utkání v neděli 11. března Torpedo podlehlo Tatranu, přestože skóre
zcela neodpovídá průběhu hry.
„Nejde snad ani o to tvrdit, že jsme byli Tatranu vyrovnaným soupeřem, nejde

popřít, že individuálně i herně jsou Střešovice úplně někde jinde, ale zejména
v koncovce utkání rozhodovaly opět individuální chyby jednotlivců. Když se k
tomu přidá neproměňování šancí, které jsme měli, výsledek je ten, že v sérii
prohráváme 2:0,“ uvedl zástupce Torpeda.

14. 3. – 33. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vyučtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2011.
Návrh poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířov v roce 2012 sportovním
a mimo sportovním subjektům
Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města za rok
2011
Nákup radaru pro Městskou policií
14. 3. – Tisková zpráva z jednání Rady města Havířova
Radní Havířova uvolnili čerpat 850 tisíc Kč na nákup radaru z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku. Přístroj
bude zabudován do automobilu městské policie.
Pořízení radaru do vozidla MP Havířov umožní měření rychlosti na všech
schválených komunikacích v celém jejich úseku. „Radar ve vozidle bude mít

i velký preventivní význam, protože řidiči mohou být kdykoli při provozu vozidla
kontrolováni, zda dodržují nejvyšší povolenou rychlost ve městě," uvedl zástupce
ředitele Městské policie Ing. Daneš Skulina.
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V roce 2011 řešili strážníci městské policie 9 905 přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu. Kolem deseti procent z nich byly přestupky
za rychlost.
15. 3. – Hokej: AZ porazil Karvinou
Ve čtvrtek 15. března se hrál čtvrtý finálový zápas východní skupiny druhé
hokejové ligy. HC Karviná na domácím ledě podlehl AZ Havířov.
(Další informace v kapitole 8. Vybrané události)
SK Karviná – AZ Havířov 4:6 (0:0, 2:1, 2:5)
16. 3. – Galakoncert Talent 2012
Skvělé pěvecké výkony a nadšení mladých ovládly v pátek 16. března Kulturní
dům Petra Bezruče. Konalo se finále soutěže amatérských zpěváků populární
hudby Talent 2012.
Ve čtyřech věkových kategoriích se představilo publiku celkem dvacet jedna
děvčat a chlapců. „Tím, že soutěž už není pouze místní záležitostí, se její úroveň

samozřejmě výrazně zvýšila. Letošní byla velmi vysoká. Jako výraznou osobnost
bych uvedl dvacetiletou Markétu Šubovou, vítězku kategorie nad 16 let,“ řekl
člen poroty Jiří Bořuta. Porota ji tleskala ve stoje. Obdobný názor měl i Tomáš
Kovalčík. „Bylo to excelentní. Někteří z finalistů jsou téměř hotoví zpěváci.
S průběhem jsem nanejvýš spokojen,“ krátce hodnotil předseda poroty. Velkou
radost z prvního místa měla Michaela Řepecká „Zpívat mě učí pani učitelka
Tedesco. Jednou bych se chtěla stát zpěvačkou,“ svěřila se devítiletá školačka.
Městské kulturní středisko připravilo i kvalitní doprovodný program, ve kterém
vystoupil Petr Bende společně s dětským pěveckým sborem Smajlík ze ZŠ
Na Nábřeží. Finalistům pogratuloval a předal věcné ceny primátor města Zdeněk
Osmanczyk. „Příští rok by se soutěž mohla stát mezinárodní se zapojením našich
partnerských měst,“ poznamenal primátor.
Výsledky:
Kategorie 6 až 9 let: 1. Michaela Řepecká (Havířov), 2. Lada Šindelová (Havířov),
3. Samuel Gyertyák (Olomouc) a Adéla Vilímová (Havířov). 10 až 12 let: 1.
Natálie Čtvrtková (Havířov), 2. Kateřina Pokorná (Havířov), 3. Adina Večeřová
(Havířov). 13 až 15 let: 1. Karolína Vrbová (Havířov), 2. Sabina Ulmanová
(Šternberk), 3. Sára Koryčánková (Olomouc). 16 a více let: Markéta Šubová
(Drahotuše), 2. Anna Vitásková (Olomouc), 3. Vendula Weissová (Havířov).
Internetová cena sympatie: 1. Adina Večeřová, 2. Samuel Gyertyák, 3. Lada
Šindelová.
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18. 3. – Torpedo zůstává v extralize
Torpedo Havířov - Tatran Omlux Střešovice 2:9 (0:2, 2:4, 0:3)
Branky TH: 30:11 Lukáš Jurčík, 31:40 Hynek Plášek (Tadeáš Zahumenský);
rozhodčí: Daniel Bartošek - Michal Bartošek; vyloučení: 3:1; využití: 0:1; diváků:
210.
Diváci, kteří přišli v neděli 18. března do havířovské Městské sportovní haly, si
nemohli stěžovat na počet branek. Bohužel valná většina z nich byla do sítě
domácího celku, což už tak povzbudivé nebylo. Havířov nastoupil i v posledním
utkání bez Pavla Kožušníka, takže Tatran měl cestu do semifinále o to
jednodušší. Ačkoliv Havířov prohrával již 0:3, přesně v polovině utkání ho
potkala světlejší chvilka, když nejprve Jurčík po individuální akci snížil na 1:3
a o chvíli později Plášek propálil vše, včetně Zicha. Snížení na rozdíl jedné branky
však Tatran do kolen neposlalo a opět rozjel brankostroj, který se zastavil na
konečném čísle 9. Havířov jako nováček však splnil předsezónní cíl a zachránil
extraligovou příslušnost i pro příští sezonu.
20. 3. – První jarní den se posouvá
V úterý 20. března v 6 hodin 14 minut středoevropského času se střed slunečního
kotouče ocitl přesně nad rovníkem – nastala jarní rovnodennost a na severní
polokouli oficiálně začalo jaro.
Od této chvíle se Slunce vrací na severní polokouli a den se prodlužuje až do
letního slunovratu, kdy bude dvakrát delší než noc. Jedním z důvodů jsou
přestupné roky. První jarní den připadne na 21. březen opět až v roce 2102.
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20. 3. – Poradenské centrum Khamoro
Pro pomoc sociálně slabým lidem z Havířova bylo 20. března v Jarošově ulici
v rekonstruované budově otevřeno Poradenské centrum Khamoro.
Akcese uskutečnila za finanční podpory 1,3 milionu korun z fondů Evropské unie,
konkrétně z Integrovaného operačního programu. Provozovatelem centra jsou
Sociální služby města Havířova. Prostory patří městu, které stanovilo symbolický
nájem 100 korun za metr čtvereční ročně. Realizace projektu je naplánována do
poloviny roku 2015 a na provoz z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost je uvolněna částka 7,3 miliony korun. Centrum by
v následujících letech mělo obsloužit a podpořit okolo 450 klientů. Cílovou
skupinou jsou osoby ze sociálně vyloučených romských lokalit, které se ocitly ve
špatné životní situaci způsobené například dlouhodobou nezaměstnaností,
sociálním vyloučením, zadlužením, osobními i rodinnými problémy,
negramotností, špatnými životními návyky, ale také závislostí na drogách nebo
alkoholu.
22. 3. – Missis senior se stala Natálie Kuracinová
V Domově seniorů Helios v Havířove se ve čtvrtek 22. března konal 3. ročník
soutěže Missis senior.
Zúčastnilo se jí stejně jak v minulém roce devět důchodkyň. Na trůn pro vítězku
usedla Natálie Kuracinová. První vicemissis se stala Ludmila Otavová a druhou
je Libuše Divínová. Publikum rozhodlo o titulu Missis sympatie. Může se jim
pyšnit Marie Sedláčková O kulturní program se postaraly mažoretky Dixi.
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22. 3. – Florbalová sezona byla pozitivní
Havířovské Torpedo po loňské sezoně 2010/2011, kdy postoupilo z první ligy zpět
mezi elitu, dokázalo navázat na někdejší extraligové ročníky a v těžké konkurenci
se prodralo mezi čtvrtfinálovou osmičku. Bohužel los byl pro Havířov velice
neúprosný a soupeřem se stal Tatran Střešovice, loňský mistr ligy a vicemistr
evropské florbalové ligy mistrů. I přesto trenéři hodnotili sezonu komplexně
kladně.
22. 3. – Výstava: S panenkami za historií
S panenkami za historií aneb světové dějiny očima panenky Barbie je název
výstavy, která byla od 22. března do konce května ve výstavní síni Musaion na
Dělnické ulici. Její autorkou je Kristýna Vařeková. Významně se na expozici
spolupodílela Střední škola hotelová a obchodně polygrafická v Českém Těšíně.
24. 3. – Velikonoční městečko
Náměstí Republiky v sobotu 24. března odpoledne patřilo hudbě, divadlu a zpěvu.
Divadlo Genus předvedlo pohádku Opice v Africe. Publikum si mohlo vychutnat
pravou temperamentní slováckou krojovanou kapelu Šarovec. Na závěr hezkého
slunečného dne zazpívala Tereza Černochová v doprovodu své skupiny. Děti
malovaly a kreslily ve výtvarném skleněném stánku Střediska volného času
Asterix. Nechyběly ani další dětské atrakce. Pro labužníky byla připravena pravá
domácí zabíjačka.
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25. 3. – Letní a zimní čas 2012
Kdy začíná a končí letní čas? Kam že se posouvá ručička na hodinkách?

den

událost

25. března 2012
(ne)

začátek
času

letního

28. října
(ne)

konec
času

letního

2012

původní
čas

nový
čas

efekt

2:00

3:00

spíme o hodinu
méně

3:00

2:00

spíme o hodinu
déle

26. 3. – 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 26. března v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova
Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2011
Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2012
z rozpočtu odboru školství a kultury
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012
sportovním a mimo sportovním subjektům
Program prevence kriminality na rok 2012
Koncepce prevence kriminality na léta 2012 – 2015
28. 3. – Slavnostní setkání ke Dni učitelů
Na tradičním setkání ve Společenském domě ve středu 28. března u příležitosti
Dne učitelů ocenilo vedení města pět pedagogů, čtyři žáky a jeden žákovský
kolektiv. Slavnostní podvečer doprovázel hodnotný kulturní program.
Ocenění se učitelům dostalo za dlouhodobou a nadstandardní pedagogickou
činnost. K vyznamenaným patřil i ředitel Základní školy Františka Hrubína Mgr.
Miroslav Hlavačka, který pracuje ve školství 39 let, z toho přes dvacet let ve
funkci ředitele. „Má velkou zásluhu na hladkém průběhu sloučení se Základní
školou Vítězslava Nezvala v roce 2008,“ píše se mezi jiným v jeho hodnocení.
Další oceněný Mgr. Daniel Gwóźdź z Gymnázia Komenského dosáhl výborných
výsledků i v mimoškolských aktivitách.. „Jako bývalý úspěšný sportovec se stal

trenérem lehké atletiky a jeho odchovanec Pavel Maslák získal stříbrnou medaili
na Mistrovství Evropy juniorů v lehké atletice,“ uvádí se v doporučení.

Žáci a studenti byli svými školami navrženi za příkladnou reprezentaci Havířova
zejména na krajských a celostátních vědomostních soutěžích. Kupříkladu
Kateřina Gemrotová z Gymnázia Komenského získala první místo v krajském
kole soutěže Pythagoriáda nebo Daniela Mlčúchová ze ZŠ Jarošova se stala
vítězkou krajského kola Biologické olympiády. Kolektiv žáků ze Základní školy
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Gorkého vyhrál celostátní soutěž Zelené podnikání. Primátor Ing. Zdeněk
Osmanczyk spolu se svými náměstky pogratulovali učitelům a žákům a předali
jim diplomy, květiny a hezké dary.
Program obohatil zpěvák a houslista Vojtěch Michalíček, studentky Janáčkovy
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a mažoretky Kala z Městského kulturního
střediska.
Ocenění žáci a studenti:
Kateřina Gemrotová (Gymnázium Komenského), Tomáš Charvát (Gymnázium
Studentská), Daniela Mlčúchová (ZŠ Jarošova), Emil Pavelka (Gymnázium
Studentská), Družstvo ze ZŠ Gorkého ve složení: Jiří Benda, Adam Kroliczek,
Josef Slováček a Jan Vínovský.
Ocenění pedagogové:
Marie Březinová (ZŠ Žákovská), Mgr. Miroslav Hlavačka (ZŠ F. Hrubína),
Mgr. Alena Chlebíková (ZŠ Mládežnická), Mgr. Daniel Gwóźdź (Gymnázium
Komenského) a Bc. Miroslava Turecká (MŠ Balzacova).

28. 3. – Pohybové skladby se porotě i publiku líbily
Vynikajícího úspěchu dosáhli chlapci a děvčata ze Základní školy Karolíny Světlé
28. března na republikovém finále poháru Asociace školních sportovních klubů
(AŠSK) České republiky o nejlepší pohybovou skladbu. Přivezli z Prahy stříbrnou
a bronzovou medaili.
V I. kategorii (1. až 5. třídy) skladbou Hola – Heja –Hou v celkovém hodnocení
obsadili 2. místo. Ve II. kategorii (6. až 9. třídy) lyrickou skladbou Paměť stromů
získala děvčata nejen bronz, ale také i slova chvály a uznání za dokonalé
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umělecké ztvárnění a působivou spolupráci malých a velkých cvičenek. „ Měli

jsme možnost ohodnotit celkem dvacet skladeb z různých měst České republiky.
Viděli jsme taneční vystoupení, aerobik, skladby s netradičním náčiním,
koedukované skladby - společná vystoupení chlapců a děvčat, mažoretky a již
tradičně dojemnou skladbu vozíčkářů. Jsem ráda, že obě naše družstva v silné
konkurenci dobře reprezentovala nejen školu, ale také město Havířov,“ uvedla
učitelka a trenérka Alena Přehnilová, která je autorkou choreografie obou
úspěšných skladeb.
Výsledky: I. kategorie (1. až 5. třídy): 1. Dřevorubci (ZŠ Englišova, Opava),
2. Hola-Heja-Hou (ZŠ K. Světlé, Havířov), 3. Tučňáci (ZŠ J. z Poděbrad, FrýdekMístek).
II. kategorie (6. až 9. třídy): 1. Klokani (ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek-Místek),
2. Cirkus (ZŠ Šrámkova, Opava), 3. Paměť stromů (ZŠ K. Světlé, Havířov).
29. 3. – Koncert v budově centrální knihovny
V nově otevřených prostorách hudebního oddělení havířovské Městské knihovny
v ulici Svornosti se ve středu večer 29. března konal historicky první hudební
koncert.
Publiku se představily zpěvačky Aneta Ručková a Lenka Háčková s klavírním
doprovodem Reginy Bednaříkové z Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě. Zazněla pestrá kolekce skladeb od velikánů světové hudby. Diváci si
mohli vychutnat písničky Povedz, že mi povedz (B. Martinů), Na křídlech písně
(F. Mendelssohn-Bartholdy), Dobrú noc (A. Dvořák), Árie Blaženky z opery
Tajemství (Bedřich Smetana), Moravské dvojzpěvy (A. Dvořák), Tonight (L.
Bernstein), Memory (A. L. Webber), Spanish Eyes (B. Kaempfert). „Bylo to moc

hezké. Velmi dobře zvolený program s výbornými zpěvačkami i klavíristkou.
Jsem ráda, že se knihovna po letech konečně dočkala důstojného kulturního
stánku,“ krátce hodnotila publicistka Hana Kuchařová. Nadšen byl také
architekt Petr Havel projektant přestavby bývalé soudní budovy na knihovnu.
„Koncert byl vynikající. Poslech v sále po stránce akustické splňoval požadavky
kladené na konání hudebních akcí. Mám z toho velkou radost,“ svěřil se
architekt. Velkému zájmu se také těšila výstava Bylo nebylo aneb Jak Havířov
ke knihovně přišel mapující na fotografiích historii havířovské knihovny od roku
1953 do současnosti.

30. 3. – Miss Reneta je Alžběta Franková z Ostravy
Úžasná atmosféra, krásné dívky, vynikající zpěváci, tanečníci, štědří sponzoři
a vděčné publikum. To vše patřilo k pátečnímu jubilejnímu 20. ročníku
mezinárodní soutěže studentek středních škol Miss Reneta 2012. Letošní měl
podtitul Duhové šílenství.
Ve zcela zaplněném sále Kulturního domu Leoše Janáčka se 30. března divákům
představilo dvanáct finalistek. Soutěžní disciplíny, mezi kterými byla velmi
náročná zumba, uzavřela oku lahodící promenáda v plavkách. Po téměř
tříhodinovém zápolení nejvíce přesvědčila porotu šestnáctiletá Alžběta Franková
studentka Wichterlova gymnázia v Ostravě. Stala se v pořadí již dvacátou Miss
Reneta. Titul 1. vicemiss získala Andrea Březovičová z Obchodní akademie
a Jazykové školy v Přerově. Ze stejné školy je i druhá vicemiss Adéla Zlámalová.
S titulem Miss Reneta publikum se může chlubit Andrea Březovičová. Miss foto
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obdržela Togi Burmaa ze Střední odborné školy Morava Brno. Webové hlasování
ovládla Beshier El Tayeb Amna ze Střední školy obchodu, gastronomie a designu
Praktik Olomouc a patří jí Miss Reneta internet.
Hosty soutěže byli Josef Vojtek, Kristína Peláková, Patricia Janečková, Vladimír
Hron, Radka Kocurová, Lucie Niemela, Michael Hejč, Radost – Impuls.
Nechybělo ani ohlédnutí za dvacetiletou historií Miss Reneta.v podání baviče,
imitátora a zpěváka Vladimíra Hrona. První se konala v roce 1993
ve Společenském domě, kterému se i dnes běžně říká Reneta. O charitu se
přičinil Nadační fond Kimex. Pořadatelem byla Střední škola Havířov-Prostřední
Suchá, Klub přátel školy a Městské kulturní středisko Havířov. Záštitu převzal
primátor města Havířova Zdeněk Osmanczyk a hejtman Moravskoslezského
kraje Jaroslav Palas. Programem již tradičně provázel herec a moderátor Jan
Čenský.

31. 3. – Vzpomínka na zesnulé malíře a sochaře
V Galerii Spirála se v březnu konala výstava výtvarných prací ze soukromých
sbírek umělců, kteří svou jedinečnou tvorbou daleko přerostli region Těšínského
Slezska.
Výstavní síň připomněla významné osobnosti, bývalé členy neformálního tvůrčího
seskupení Sušské palety. Byl to především akademický sochař Franciszek Świder
velikán výtvarné scény na Karvinsku, známý svými vitrážemi, četnými obrazy
nebo pomníkovými skulptury a sochami. Akademický sochař Otta Cienciala
skvělý výtvarník, jehož díla zdobí městské ulice i podstavce v galeriích. Brněnský
rodák, akademický malíř Josef Kolář se svými malbami krajiny Ostravska
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a Karvinska. Výtvarník, grafik a malíř Bronislav Kaleta, snad nejlepší kronikář
slezské krajiny. Orlovská rodačka Alena Pšenková, která ráda malovala květiny,
slečny v krásných kloboucích a sem tam i krajiny. Nejmladším ze skupiny je
Ladislav Čonda, malíř s velkou fantazií, kterého díla zobrazují karikující chvíle
života. Jako host vystavovala Dáša Pšenková, dcera zesnulé malířky.
31. 3. – Hodina Země
Na hodinu v době od půl deváté do půl desáté večer v sobotu 31. března některé
ulice v centru Havířova byly potmě. Město se vypnutím veřejného osvětlení
symbolicky připojilo k celosvětové kampani Hodina Země, která je gestem měst,
obcí a domácností v oblasti ochrany klimatu.
31. 3. – Maximální a minimální teplota vzduchu v březnu
Nejvyšší naměřená teplota: 18. března +20,5 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 7. března –9,2 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: +5,3 stupňů Celsia
DUBEN
1. 4. – Eva Pilarová a Felix Slováček pro záchranu varhan
Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích patřil v neděli podvečer 1. dubna
hudbě a zpěvu.
Konal se druhý benefiční koncert na záchranu časem poznamenaných
chrámových varhan. V prvním bloku se představil saxofonista Felix Slováček a ve
druhém zpívala Eva Pilarová. Úspěch obou legend byl obrovský. V doprovodném
programu již od 13. hodiny se malovalo, prodávaly se předměty symbolizující
Velikonoce a nechybělo ani pestré občerstvení. Oprava varhan z roku 1939 bude
stát kolem jednoho milionu korun. Farní sbor na to finanční prostředky nemá.
První Tříkrálový koncert podpořila Eva Farná a Jiří Koběrský a vynesl částku
přes 250 tisíc korun. Obdobný obnos lze čekat i nyní. Lidé opět byli štědří.
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2. 4. – ADRA otevřela sociální šatník
Sociální šatník pro potřebné z Havířova a okolí otevřela 2. dubna havířovská
ADRA.
K tomuto účelu získala od města k užívání za symbolickou cenu více než sto
metrů čtverečních nebytových prostor na Dlouhé třídě nedaleko Jitřenky. Lidé si
tady budou moci levně nakoupit zboží, výtěžek z prodeje se využije k rozvoji
dobrovolnictví ve městě. Dobrovolnické aktivity zahájila ADRA v Havířově v roce
2010. Tehdy se do její činnosti zapojilo 66 lidí, kteří se angažují v Domově seniorů
Luna, Helios, pomáhají v Help klubu. Dnes je k dispozici celkem 106
dobrovolníků, z nichž nekteří velmi úspěšně působí také v havířovské nemocnici.
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3. 4. – Výstava havířovského fotoklubu
Ve výstavní síni Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka byla
v úterý 3. dubna zahájena výstava členů havířovského Fotoklubu. K vidění je
architektura, akty, krajina, příroda, sociální fotografie, sportovní reportáž a řada
dalších zajímavých snímků.
„Je to již naše pátá výstava fotografií za deset let v této krásné výstavní síni,

kterou pořádáme ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Je však první,
kde výběr ze své nejnovější tvorby představuje všech dvacet našich členů.
Ke zhlédnutí je celkem sto jedna fotografií. Na příští rok připravujeme obdobnou
výstavu, ale regionální,“ říká předseda Fotoklubu Květoslav Klíma. Většina
fotografií je na vysoké profesionální úrovni. „Jsou mezi námi fotografové, kteří
obdrželi ocenění na různých soutěžích a umisťují se na prvních místech v časopise
Československá Fotografie. Patří k nim například Milada Romanová, Aleš
Bernatík nebo Radislav Hájek. Rovněž na soutěži pořádané havířovským
magistrátem ze slavnosti Havířov v květech v roce 2010 a 2011 uspěli se svými
fotografiemi Radislav Hájek, Pavel Kostelecký, Vlastimil Schindler a Roman
Wojcik,“ krátce přiblížil předseda dosažené úspěchy. K deseti letům fotoklubu
byla také vydaná informační
současných členů klubu.

brožura

s barevnými

fotografiemi

z dílny

4. 4. – 34. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
Jmenování na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní
školy Havířov-Podlesí, Františka Hrubína – Mgr. Tomáš Ptáček
s nástupem 1. května 2012
4. 4. – Auto srazilo na chodníku chodce
Vážná dopravní nehoda se stala ve středu 4. dubna v centru města. Řidič auta
zřejmě zkolaboval a neovládané auto vjelo na chodník, kde srazilo chodce.
Nehoda se stala chvíli po 16. hodině na Hlavní třídě u Kulturního domu Radost.
Jednašedesátiletý řidič Nissanu Juke vjel autem na chodník a zranil
čtyřiačtyřicetiletého chodce. Ten zůstal ležet u vozidla a zdi domu. U sebe neměl
ani doklady. Pro policisty však není neznámou osobou, protože se potuluje
ulicemi a je často kontrolován. Řidič automobilu zůstal ve voze až do příjezdu
záchranářů. Ven z auta ho zdravotníci vytáhli za asistence hasičů. Prvotní

56
lékařská kontrola ukázala na nepravidelný chod srdce. Mohl to být náhlý
zdravotní kolaps v době řízení. Rovněž videozáznam městské policie prokazuje, že
auto chodce nesrazilo na silnici, ale až na chodníku. Samotnou srážku s chodcem
však kamera nezachytila. V odpoledních hodinách, kdy bylo centrum města plné
lidí a také na Hlavní třídě panoval rušný provoz, mohly být následky nehody
mnohem horší.

4. 4. – Zvláštní kopie slavných obrazů Salvadora Dalího v KD Radost
Rovných čtyřicet pestrobarevných olejomaleb téměř měsíc mohli zhlédnout
návštěvníci Galerie Radost. Až na dvě výjimky byly to překrásné transkripce,
jinak přepisy z děl Salvadora Dalího, významného katalánského malíře. Autorem
rozsáhlého souboru je amatérský fanoušek olejomalby Karel Šural.
„Já už tím štětcem šermuji téměř sedmdesát let, protože svůj amatérský výcvik

jako samouk jsem začal již ve dvanácti letech. A od té doby se mi to dařilo čím dál
tím lépe. Takže zhruba, tak před čtyřiceti lety jsem vpychnul natolik, že jsem si
řekl, že si udělám vlastní malířské dějiny v příkladech. Vybral jsem od každého
umělce od 12. století až po století 20. jeden nebo dva příklady a vytvořil ucelený
soubor kolem dvě stě pěti transkripcemi,“ uvedl úvodem na vernisáži 4. dubna
českotěšínský právník a malíř. Po roce 1990, kdy začaly vycházet publikace
s barevnými uměleckými reprodukcemi z Dalího tvorby začala další tvůrčí etapa
zaníceného autora. Katalánský umělec muj učaroval především rozmanitostí
a nekonvenčností témat i precizností a osobitostí zpracování svých děl.
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4. 4. – Literární podvečer v knihovně
Městská knihovna a Kruh přátel díla Viktora Fischla uspořádaly ve středu
4. dubna v Půjčovně se zaměřením na hudbu a umění literární pořad Dvorní šašci
věnovaný 100. výročí autorova narození. Dílo V. Fischla za velkého diváckého
zájmu představila publicistka Mgr. Milada Kaďůrková a herec Národního divadla
Moravskoslezského v Ostravě Miroslav Rataj.
10. 4. – Kontrola bytů RPG
V rámci akce nulová tolerance prošla v úterý 10. dubna na Šumbarku kontrolou
stovka bytů ve vlastnictví RPG.
Pracovníci podniku za asistence strážníků Městské policie,zaměstnanců odboru
sociálních věcí havířovského magistrátu a Policie ČR kontrolovali byty v ulicích
Šenovská, Anglická a Jarošova. Proběhla tak další z preventivních akcí vedoucí
ke zlepšení života v této části Havířova a zvýšení bezpečnosti. „ Zaměřili jsme se

především na porušování oznamovací povinnosti nájemníků v našich bytech,
jinými slovy na kontrolu, zda v bytech bydlí opravdu lidé, kteří jsou v nich
přihlášeni," uvedl mluvčí společnosti RPG Petr Handl. Ze závěrů kontroly

vyplývá, že z 99 zkontrolovaných bytů bylo pouze ve čtyřech případech zjištěno
porušení této povinnosti. Městští policisté se v rámci dubnové akce zaměřili na
záškoláctví. Vše bylo v pořádku. Během kontroly nenastala ani situace vyžadující
řešení případně zásah oddělení sociálně právní ochrany dětí havířovského
magistrátu.
12. 4. – Sport bez předsudků byl úspěšný
Čtyři havířovské základní školy (Generála Svobody, Marušky Kudeříkové,
Gorkého a Karolíny Světlé) se zapojily do celorepublikové akce Sport bez
předsudků.
Travnatou plochu hřiště v areálu Městské sportovní haly ve čtvrtek 12. dubna
zcela ovládlo ragby. Hlavními aktéry byli chlapci a děvčata základních škol, kteří
se seznamovali s ragby. Ten zatím v České republice není masově rozšířen. „Více

jak sto osmdesát žáků si mělo možnost vyzkoušet ragby za doprovodu zkušených
lektorů a trenérů. Ti jim po celou dobu jim představovali základy ragbyových
dovedností a sportovního chování.,“ uvedl Martin Čtvrtníček, koordinátor
sportovně–sociálního projektu Sport bez předsudků. Cílem projektu je ukázat
dětem, že pravidelná organizovaná činnost je plnohodnotnou formou trávení
volného času a napomáhá prevencí proti kriminalitě a patologickým jevům.
V rámci prezentačních akcí byly vybrány čtyři sporty fotbal, ragby, atletika
a běžecké lyžování.

58

13. 4. – Divadlo Sputnik: Opravdové štěstí
Amatérské divadlo Sputnik při MKS Havířov uvedlo s velkým úspěchem v pátek
13. dubna v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče premiéru hry D.
Carona Opravdové štěstí.
Je to tragikomedie o mezilidských vztazích. Ústřední myšlenku děje nejlépe
charakterizuje věta: je chvályhodné, když si chce člověk s tím druhým promluvit,
ale smysl to má, jen když se to udělá včas a na pravém místě. Plně obsazený sál
vynikající herecké výkony odměnil dlouhým závěrečným potleskem.
14. 4. – Miniteatro Jiřího Tibitanzla – program
Program 21. ročníku: 14. a 15.4. Africká pohádka, Divadlo V batohu, Trojanovice
pod Javorníkem –
16.4. Malostranská zimní pohádka, Divadlo Matěje
Kopeckého, Praha – 17.4. Čaroděj ze skleněné hory, Divadýlko Mrak, Havlíčkův
Brod – 18.4. O čarodějné krčmě, Divadlo Androméda Praha – 19.4. Kamarádi v
divadle, Kamarádi, Brno – 20.4. Pyšná princezna aneb šaty nedělají člověka, Řád
červených nosů, Blatnice pod Sv. Antonínkem – 21.4 a 22.4. Hrajeme si na
pohádky, Pohádková babička, Bruntál. V pondělí až pátek se hraje vždy v 16
hodin pro veřejnost a dopoledne v 8.30 a 10.00 hodin pro školy. V sobotu a neděli
je začátek vždy v 15 hodin.
14. 4. – Miniteatro zahájilo humorným a dobrodružným příběhem
Představením Africká pohádka byl v sobotu 14. dubna slavnostně zahájen
21. ročník festivalu malých profesionálních divadel pro děti, Miniteatro Jiřího
Tibitanzla. Jako první předvedlo své umění divadlo V batohu z Trojanovic pod
Javorníkem.
Loutkový sál Kulturního domu Petra Bezruče se o víkendu naplnil dětským
veselím. Před početným publikem se odehrával humorný a dobrodružný příběh,
plný afrických rytmů o sebevědomém lovci, který se vypravil na lov do Afriky
a z buše málem neudělal smetiště. Zvířátka mu však tentokrát dala za vyučenou.
Hlavním aktérem na jevišti byl Jiří Hauser, který působí rovněž jako pedagog
volného času. Diváci byli spokojeni. Bezprostřední atmosféru v sále ještě podtrhl
spontánní kontakt hlediště s jevištěm. Festival zahájil předseda Občanského
sdružení Miniteatro David Velčovský. Návštěvníky před KD Petra Bezruče již
tradičně vítaly mažoretky a Vodnická kapela z Třeboně.
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14. 4. – Vítěz 11. ročníku soutěže Radegast Líheň je z Hulína
V sobotu 14. dubna se v ostravském klubu Garage konalo velké finále soutěže
amatérských hudebníků Radegast Líheň.
Zápal soutěžících kapel, velká osmnáctičlenná porota a bouřlivá atmosféra, to vše
dávalo tušit, že teď už jde opravdu o všechno. Z klání čtyř finalistů,VSPH Hulín,
slovenská skupina HASH, Willow Lake z Litomyšle a Neutral z Uherského
Hradiště, vybraných z dvou set přihlášených kapel, nakonec porotu nejvíce
zaujala parta z Hulína, která je historicky jedenáctým vítězem této soutěže.
Ve finále Havířov kapelu neměl.
14. 4. – Hokej: Havířov poráží Most
Sladká barážová tečka pro letošní mistry 2. ligy. Karty byly před zápasem
rozdány jasně. Havířov musel na domácím ledě svého soka z Mostu porazit, aby
si udržel naději na postup.
3 456 diváků tak mohlo sledovat výhru 5:3. Domácí o svém vítězství rozhodli
v poslední třetině, kde se po brankách Pechance, Stránského a Sztefka mohlo
slavit. Hráčům se tak povedlo vyhrát zápas i pro svého obránce Roberta
Machálka, jenž po tomto utkání ukončil kariéru
AZ Havířov – HC Most 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
15. 4. – Hokej: Výsledná tabulka sezona 2011-12: 2.liga východ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Havířov
Karviná
Přerov
Prostějov
Vsetín
Opava
Val. Meziříčí
Frýdek-Místek
Nový Jičín
Uherské Hradiště
Poruba

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

26
25
24
25
22
20
14
11
8
10
6

3
3
3
0
2
3
5
1
5
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
2
2
2
4
2
6
3
2
2

10
9
11
13
14
13
19
22
24
27
29

155
171
146
146
137
144
121
99
100
118
97

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

101
118
108
104
113
126
139
135
151
198
141

85
84
80
77
72
70
54
41
37
34
26

+54
+53
+38
+42
+24
+18
-18
-36
-51
-80
-44
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20. 4. – Poslední koncert Blues Company
V Jazz clubu v Havířově se v pátek večer 20. dubna konal koncert na rozloučenou
regionální kapely Blues Company.
Na hudební scéně působila od roku 2002. Frontman Tino Christian Brudny
odchází do Austrálie. Dalšími členy skupiny jsou Štěpán Gažík, Jiří Bořuta, Pavel
Baumgartner, Josef Žerdík a Milan Skácelík. Zpestřením hudebního večera bylo
také vystoupení kapely Ostband z Ostravy.

22. 4. – Výsledky Miniteatro Jiřího Tibitanzla 2012
Na závěr festivalu malých profesionálních divadel pro děti byly uděleny tyto
ceny:
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- Cena za ženský herecký výkon (udělováná dětskou porotou): Andrea
Sousedíková, Divadlo Andromeda Praha, O čarodějné krčmě
- Cena za mužský herecký výkon (udělováná dětskou porotou): Josef Melena,
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod, Čaroděj ze skleněné hory
- Cena za výpravu (udělováná dětskou porotou): Jakub Kopecký, Malostranská
zimní pohádka, Divadlo Matěje Kopeckého Praha
- Cena za hudbu (udělováná dětskou porotou): Jiří Látal, Kamarádi v divadle,
Divadlo Kamarádi Brno
- Cena za režii: Yvonna Kršková a Josef Melena, Čaroděj ze skleněné hory,
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
- Cena dětského diváka (výsledek hlasování diváků): Kamarádi v divadle,
Divadlo Kamarádi Brno, Jiří Látal, Dáša Hlaváčková, Vojtěch Polanský
- Hlavní cena festivalu (výsledek hlasování diváků, dětská porota, pořadatelé):
Kamarádi v divadle, Divadlo Kamarádi Brno, Jiří Látal, Dáša Hlaváčková,
Vojtěch Polanský.
„Letošní ročník byl jedním z nejlepších za posledních šest let. Divadla přivezla

skvělá vzorová představení a děti chodily domů usměvavé a doufám i trochu
poučené. Byl to výsledek nejen mé práce, ale také práce všech, kteří se na
letošním 21. ročníku podíleli. Nebudu jmenovat konkrétní osoby, protože by to byl
dlouhý odstavec... ale oni vědí o kom mluvím,“ uvedl hlavní organizátor David
Velčovský. Datum dvaadvacátého ročníku je 13. duben 2013.

22. 4. – Turnaj v boccie měl vysokou úroveň
Nevídané sportovní zápolení, radost ze hry a rodinná atmosféra ovládly v neděli
22. dubna Městskou sportovní halu. Konal se v pořadí již sedmý Havířovský
turnaj v boccie.
Zúčastnilo se ho třicet závodníků z různých míst Moravy. Zejména Brno mělo
velmi kvalitní zastoupení. Hrálo se na šesti kurtech bez rozdílu věku a kategorie,
společně ženy a muži. Téměř osmihodinový maratón přinesl zajímavé a velmi
dramatické boje. Nakonec se o medaile rozdělili závodníci z Brna a Havířova.
„Na tomto turnaji jsem poprvé. Z vítězství mám samozřejmě ohromnou radost.

Organizace byla výborná. Sportovní hala je skvělá. Získal jsem
zkušenosti a nové přátele. Potěšilo mě, že jsem si mohl na závěr zahrát
utkání s nositelem bronzové medaile z pekingské paralympiády
Procházkou,“ řekl sedmadvacetiletý brněnský sportovec Kamil

tu další
exhibiční
Radkem

Vašíček.
Medailistům pogratuloval náměstek primátora Daniel Pawlas. Soutěž připravil
havířovský Help klub ve spolupráci s mladými dobrovolníky pod taktovkou
hlavního pořadatele Martina Kučery.
Pořadí: 1. místo Kamil Vašíček (Brno), 2. Vladislava Milková (Brno), 3. Ruda
Janíček (Havířov), 4. Jirka Michelfeit (Havířov). Vítězen soutěže o největšího
sympaťáka turnaje se stala Havířovanka Veronika Sedláčková.
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23. 4. – Jaro

25. 4. – 35. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Podpora projektům Armády spásy ČR realizovaným na území města
Havířova
Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního
do investičního fondu a pořízením investičního majetku příspěvkovou
organizací SSRZ Havířov
Označení psů identifikačním čipem – rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
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Odborná konference 23. října Zelená města – města budoucnosti: Zeleň
pietních míst
25. 4. – Informace ze schůze RMH dne 25. dubna
Radní schválili převod finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 1 milion
korun na pořízení investic, které nutně potřebuje Správa sportovních
a rekreačních zařízení (SSRZ). Původní požadavek společnosti radní snížili o půl
milionu korun. Jak uvedl ředitel Václav Wicher, organizace za získané peníze
pořídí například traktor na sekání trávy hřišť základních škol nebo dodávkový
automobil. „Potřebujeme také zavlažovací systém na hřišti v Dolních Datyních,
jedná se o dokončení investice z uplynulého roku," uvedl ředitel.
Radní dále odsouhlasili přidělení veřejné zakázky na označování psů ve městě
identifikačním čipem sedmi zájemcům, veterinárním pracovištím. Celkovou cenu
za trvalé označení jednoho psa uvedli všichni zájemci stejnou ve výši 560 korun
včetně DPH. Příspěvek města majiteli psa bude 200 korun, chovatel uhradí
zbývajících 360 korun. Obecně závaznou vyhlášku bude schvalovat zastupitelstvo
v červnu. Její účinnost by měla nabýt platnost od 1. srpna.
25. 4. – Radní poděkovali hokejistům za reprezentaci
Poděkování za vzornou reprezentaci a propagaci města Havířova v sezoně
2011/2012 vyslovili ve středu 25. dubna na schůzi havířovští radní hokejistům
klubu AZ Havířov.
Pozvání na radnici přijali prezident klubu Jaroslav Mrowiec, generální manažer
Martin Potočný, hokejový kapitán Jiří Krisl a hráč Jan Maruna. „ Pozorně jsme

celou hokejovou sezonu v Havířově sledovali a těší nás, že pro vás byla velmi
úspěšná," řekl primátor Zdeněk Osmanczyk. Představitelům hokejového klubu

poděkoval za perfektně odvedenou práci, za jejich angažovanost, práci s mládeží
i skutečnost, že se jim na zimní stadión ve městě podařilo přitáhnout zpět
fanoušky a diváky. „Před dvěma lety jsme slíbili, že Havířovu hokej vrátíme.
To se podařilo a dále nás to zavazuje," reagoval Jaroslav Mrowiec.
Hokejisté HC AZ Havířov se stali v sezoně 2011/2012 mistry 2. hokejové ligy,
v baráži bojovali o postup do 1. hokejové ligy. Přesto, že neuspěli, účast v baráži
považují za "třešničku na dortu". Hokejová utkání v Havířově navštívilo za
uplynulou sezonu bezmála 39 tisíc diváků, v průměru 2 tisíce na zápas.
25. 4. – Ostrava ve fotografii včera a dnes
Dvacítka černobílých a barevných fotografií zachycující Ostravu v různých
podobách a v časovém horizontu zkrášlila měsíc koncertní sál havířovské
Městské knihovny v ulici Svornosti.
Výběr ze své tvorby představili ostravští fotografové, Richard Sklář, Jiří Zerzoň,
Martyna Radlowska-Obrusnik a Vladislav Jasiok. K vidění byly snímky jako
mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, sídlo ostravského magistrátu s 85,5
metrů vysokou věží, Masarykovo náměstí po přestavbě, Poštovní ulice ve dne
i v noci, oblast Dolní Vítkovice a další zajímavosti. Výstavu, která potrvá do 25.
května uvedla a průvodním slovem doprovázela novinářka a publicistka Hana
Kuchařová. Pořadatelem je Syndikát novinářů České republiky, Regionální rada
Ostrava. Vernisáž obohatili hudebními vstupy žáci Základní umělecké školy
Leoše Janáčka Ellen Klodová (housle) a Klára Slamečková (klavírní doprovod).

64

27. 4. – Den Země byl ve znamení sportu i soutěží
V pátek 27. dubna o půl deváté ráno začal na náměstí Republiky Den Země,
končil v 18 hodin.
Pro děti byl připraven dětský park za polyfunkčním domem podél ulice Fibichova
a naučná stezka chráněnou krajinnou oblastí Lučina. Nechyběly ani ekologické
aktivity včelařů, chovatelů zpěvných kanárů, českého svazu ochránců přírody
a členů Junáka. Velkému zájmu se těšila lanová dráha, výtvarné dílny pro děti
a kulturní program.
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29. 4. – Posvěcení křtitelnice
Historicky první křtitelnice v evangelickém kostele v Prostřední Suché byla
v neděli 29. dubna během bohoslužby slavnostně posvěcena.
„Před časem jsme na zahradě u sborového domu skáceli lípu a hledali způsob

využití dřeva (nějak umělecky). Napadlo mě tehdy, že by se třeba z tohoto kusu
lipového dřeva mohla vyrobit zrovna křtitelnice do našeho kostela. Myšlenky se
ujal člen našeho farního sboru známý na půdě havířovské kultury Lech Nierostek
a navázal kontakt s Fakultou umění Ostravské univerzity. A právě tamní
studenti Ateliéru sochařství v čele s panem asistentem MgA. Robertem Bučkem
nám v dubnu 2010 představili výsledky konkurzu a vypracované návrhy
křtitelnice,“ uvedl ks. Janusz Kożusznik, pastor.

30. 4. – 67. výročí Ostravské operace
Položením věnců a kytic u pamětní desky v areálu kostela sv. Anny v pondělí
30. dubna uctili lidé památku vojáků a letců padlých v průběhu Ostravské
operace za druhé světové války.
Pietního aktu se zúčastnili představitelé vedení statutárního města Havířov,
generální konzul Ruské federace se sídlem v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin,
delegace Sdružení československých zahraničních letců-Východ, členové
Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu,
Konfederace politických vězňů, členové Seskupení polských kombatantů v České
republice, zástupci havířovských politických stran a klubů a další hosté. Na
zahájení slavnostního shromáždění zazněla Česká a Slovenská státní hymna
v podání dětského pěveckého sboru Smajlíci. Již tradičně čestnou stráž drželi
vojáci Krajského vojenského velitelství z Ostravy a členové místní organizace
Junák.
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30. 4. – Maximální a minimální teplota vzduchu v dubnu
Nejvyšší naměřená teplota: 30. dubna +29,0 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 9. dubna –4,6 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: +10,4 stupňů Celsia
KVĚTEN
1. 5. – Májové slavnosti s Naďou Urbánkovou
Již tradičně se Májové slavnosti konaly na dvou místech. V centru města
a v areálu Domu PZKO v městské části Bludovice.
Na náměstí Republiky od 13 hodiny čekal na návštěvníky za hezkého počasí
bohatý kulturní program. Vystoupil: folklorní soubor Bledowianie, krojovaná
dechová slovácká hudba Vlčnovjanka, cimbálová muzika Jagár, Naďa Urbánková
s kapelou Bokomara, Fešáci a host pořadu Michaela Tučná. Nechyběly ani stánky
s občerstvením. Program připravilo Městské kulturní středisko.
Májové oslavy v areálu Domu PZKO měly celookresní charakter. Tradičním
pořadatelem je Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově.
Zúčastnilo se ji kolem 350 členů a sympatizantů strany. Po krátkých projevech
následovala volná zábava. Podium patřilo hudebníkům Jirkovi Černému, dále
Jarkovi a Ivetě.

67

1. 5. – Den řemesel v Kotulově dřevěnce
Kotulova dřevěnka za krásného letního počasí přivítala v úterý 1. května první
letošní návštěvníky.
Podívat se na pestrou rukodělnou výrobu v podání tvůrců z Těšínského Slezska
a prohlédnout si nejstarší roubenou stavbu na území Havířova přišlo přes šest set
lidí, hlavně rodiny s dětmi. Příjemnou atmosféru navodila gorolská muzika
Bukóń z Jablunkova. Stalo se již tradicí, že dřevěnka po zimní přestávce zahajuje
sezonu vždy na 1. máje.
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2. 5. – Černá a růžová v díle Alžběty Dirnerové
Malou ochutnávku ze své bohaté tvorby představila ve středu 2. května na
vernisáži v Kulturním domě Radost mladá havířovská výtvarnice Alžběta
Dirnerová.
Stěny galerie zdobí třicet velkoformátových obrazů s pestrou tematikou. „V létě

slavím menší jubileum. Jsem taková patriotka tohoto regionu, a proto jsem se
rozhodla uspořádat výstavu s názvem Thirty ve svém rodném městě Havířově.
Mám tady obrazy z různých let, počínaje rokem 2007. Je to takový mix, jsou
to střípky, to znamená každé období, jak se stává, člověk se zabývá něčím jiným.
Poslední roky mám asi spojené jenom s černou a růžovou barvou," přiblížila
stručně své aktivity a zaměření Alžběta Dirnerová. O její všestrannosti svědčí
skutečnost, že maluje také na textil a píše básně.
Alžběta Dirnerová (narozena 1982), vedoucí výtvarného oboru na ZUŠ Bohuslava
Martinů, patří k avantgardě mladé malířské generace. Studovala na Fakultě
výtvarných umění VUT v Brně v malířském ateliéru Petra Kvíčaly a u Daniela
Balabána na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Její práce jsou
zastoupeny jak ve státní sbírce Národní galerie v Praze, tak v prestižní soukromé
sbírce Richarda Adama. Již méně je známé, že také píše básně.
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3. 5. – Práci Armády spásy podpořila Nadace Terezy Maxové dětem
Sociálně slabé rodiny s dětmi v Havířově mohou využívat podporu terénní
sociální pracovnice Armády spásy. Jde o rodiny, ve kterých se vyskytují závažné
problémy, ovlivňující výchovu dětí – jako je domácí násilí, zadlužení, exekuce,
ztráta zaměstnání i domova. Za rok využije této služby asi 35 rodin. V současné
době tuto činnost podporuje Nadace Terezy Maxové dětem, která se zaměřuje na
pomoc ohroženým dětem.
3. 5. – Čokoládová tretra
Ve čtvrtek 3. května odpoledne se na běžecké dráze AC Havířov konal závod
Čokoládová tretra. Připravil ho atletický oddíl Slavia Havířov a organizační
výbor Zlaté tretry.
Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích, od tří do jedenácti let. Mladé atlety
přišla povzbudit také halová mistryně Evropy v běhu na 400 metrů v Paříži
Denisa Rosolová
Vítězové: 60 metrů – Vendula Waldmanová, Vojta Kobierski, 100 m – Veronika
Jonsztová, Jan Klimas, 200 m – Simona Martinek, Vojtěch Adamovský, 300 m
– Adéla Matušinská, Jan Velička.
Všichni postoupili do finále, které proběhne v rámci předprogramu Zlaté tretry
25. května v Ostravě.

9. 5. – Kladení věnců
Konec II. světové války si připomněli ve středu 9. května v Havířově zástupci
vedení města na čele s primátorem Zdeňkem Osmanczykem, členové
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Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu,
Konfederace politických vězňů a Seskupení polských kombatantů. Položili věnce
a kytice na sedmi pietních místech a u památníků.

11. 5. – Úspěchy mažoretek Kala
Po dubnových výrazných úspěších v kvalifikačním kole skupin v Moravské Nové
Vsi se mažoretky MKS Havířov pod vedením choreografky a trenérky Kamily
Charvátové se svými soupeřkami utkaly v semifinálovém boji v Hronově.
První květnovou neděli opět startovaly všechny tři věkové skupiny děvčat
a vybojovaly cenné kovy. Seniorky od 15 let získaly zlato, v sólové kategorii
kadetek přivezla znovu obhájené prvenství Lenka Charvátová. Ta se v předešlých
letech stala v sólové disciplíně několikanásobnou mistryní republiky i Evropy.
Kadetky (děvčata ve věku od 8 do 11 let) a juniorky (12 – 14 let) si z hronovského
semifinále ČR odvezly druhé a třetí místo.
12. 5. – Radio Čas Zlatocoopem v Havířově
Radio Čas a prodejny skupiny COOP přivezly na Moravu a do Slezska show,
která tady ještě nebyla! Deset zastávek plných zábavy pro celou rodinu
a s milionem korun v hotovosti.
V sobotu 12. května odpoledne se zastavily s pytlem plných peněz a zajímavým
programem na náměstí Republiky. Ani nepříznivé chladné počasí neodradilo lidí,
aby si vyzkoušeli štěstí. Z milionu jednokorunových mincí si nejvíce nasbíral pan
Peter 6 556 Kč. Velkého zájmu se těšil koncert a také autogramiáda mladé
slovenské zpěvačky Kristíny.
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12. 5. – SKST Havířov v extralize třetí
Obrovského úspěchu dosáhlo družstvo mužů Sportovního klubu stolního tenisu
(SKST) Havířov ve složení Jakub Crha, Michal Beneš, Ivan Karabec a Pavel
Širuček pod vedením trenéra Kamila Koutného, když obhájili bronzové medaile
v Pramos extralize mužů stolního tenisu
„Zisk bronzových medailí je o to cennější, že poslední čtvrtinu základní části
a play-off jsme hráli bez Pavla Širučka, který přestoupil do Králova Dvora ,“ uvedl
trenér
15. 5. – Gymnázium Komenského: Školní časopis zaznamenal úspěch
Časopis Komár se v únoru zapojil do celorepublikové soutěže O nejinspirativnější
středoškolský časopis, kterou vyhlásil Syndikát novinářů České republiky.
Vyhlášení výsledků se konalo 15. května v pražském sídle Syndikátu. Časopis
Komár se umístil v konkurenci více než čtyřiceti časopisů na 2. místě.
16. 5. – 36. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vyhodnocení zimní údržby na místních komunikacích za období 2011/2012
Návrh změn v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) dle
závěrů dopravně inženýrské dokumentace - Optimalizace dopravní
obsluhy území města Havířova
16. 5. – Česká marketingová společnost ocenila Havířov
Mimořádné ocenění, křišťálového Růžového delfína, udělila Česká marketingová
společnost Havířovu.
Ocenění dostalo město za realizaci projektu Europa Cup 2011, kterého se
v minulém roce zúčastnili přední evropští floristé. Výsledky byly vyhlášeny ve
středu 16. května v divadelním sále pražského Klubu Lávka. Město zastupovala
vedoucí tiskového oddělení Magistrátu Ing. Radmila Friedlová.
V soutěži hodnotící komise oceňuje osobnosti, které se úspěšně podílí na rozvoji
vlastní firmy nebo instituce, pro kterou pracují, a na rozvoji marketingu
všeobecně. Hlavní cenu soutěže, Velkého delfína, získal Stanislav Bernard za
dlouhodobě úspěšný projekt komplexního řešení marketingové strategie
a konkurenční schopnosti českého podniku.
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16. 5. – Jäklácká hodinovka
Atletický oddíl Slavia Havířov hostil ve středu odpoledne 16. května účastníky
28. ročníku Jäklácké hodinovky.
Na startovní čáru běžeckého oválu nastoupilo za poměrně chladného počasí
dvaačtyřicet závodníků. Zajímavé, že letos scházeli šedesátníci a starší. Nebyl ani
veterán Jaroslav Gaman. Za pozornost stojí výborný výkon Ivany Zbořilové.
O absolutního vítěze sváděl velký boj Vít Polášek s Markem Škapou. Nakonec
v posledních minutách měl více sil havířovský závodník.
Výsledky:
Muži:
Kategorie A (19 – 39 let): 1. Vít Polášek (AO Slavia Havířov) 16 190 metrů,
2. Jakub Zecha (AO Slavia Havířov) 15 615 m, 3 Jiří Vašina (Karviná) 14 277 m.
Kategorie B (40 – 49 let): 1. Marek Škapa (X – Air Ostrava) 16 135 m, 2. Petr
Wala (BK SAK ložiska Karviná) 15 690 m, 3. Roman Baláž (Baláž extreme team
Ostrava) 15 400 m
Kategorie C (50 – 59 let): 1. Miroslav Kravčík (BK Sak ložiska Karviná) 15 327
m, 2. Jaroslav Hrabuška (MK Seitl Ostrava) 14 630 m, 3. Jan Schvarzbacher (MK
Seitl Ostrava) 14 385 m
Ženy:
Kategorie E (19 – 34 let): 1. Ivana Zbořilová (MK Seitl Ostrava) 13 730 metrů,
2. Agnieszka Lorenc (Polsko) 12 953 m, 3. Aneta Chalupová (AO Havířov) 12 035
m.
Kategorie F (35 – 44 let): 1. Karin Javorská (BK SAK ložiska Karviná) 12 857 m,
2. Hana Haroková (Havířov) 12 635 m, 3. Lenka Wágnerová (MK Seitl Ostrava)
11 865 m
Kategorie G (45 a více): 1. Danuše Škrdová (MK Seitl Ostrava) 12 540 m, 2. Věra
Krejzlová (BK SAK ložiska Karviná) 11 045 m
Kategorie X (všichni): 1. Vít Polášek (AO Slavia Havířov) 16 190 m, 2. Marek
Škapa (X – Air Ostrava) 16 135 m, 3. Petr Wala (BK SAK ložiska Karviná) 15 690
m metrů.
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18. 5. – Havířovská nota
Výsledky 8. ročníku pěvecké soutěže Havířovská nota 2012 konané 18. května
v ZUŠ Leoše Janáčka.
I. kategorie:
1. místo Valerie Kaňová, 2. Marie Albrechtová, 3. Boris Kácal a Veronika
Ptaková
II. kategorie: 1. místo Alexandra Břusková a Martin Volf, 2. Petra Fúriková,
3. Eduard Kácal, Janina Ptaková a Elizabeth Uhlová
III. kategorie: 1. místo Barbora Peterková, 2. Dominika Baronová
18. 5. – Požár v ulici 17. listopadu
V pátek 18. května ve dvě hodiny ráno zasahovali hasiči u požáru v panelovém
domě v ulici 17. listopadu.
Ukázalo se, že někdo úmyslně zapálil rohož před bytem, kde spala tříčlenná
rodina. Plameny a hlavně kouř pohltily celý byt. Bydlel tam pan Václav (61), jeho
dcera a pětiletý vnuk. Muž byl v kritickém stavu převezen do Fakultní nemocnice
v Ostravě. Policie už je možnému pachateli na stopě.
19. 5. – MČR ve vzpírání juniorů do 20 a 23 let
V sobotu 19. května se uskutečnilo v havířovské Sportovní hale Milana Romana
Mistrovství České republiky ve vzpírání juniorů do 20 a 23 let.
SK vzpírání Baník zastupovali tito borci: Lukáš Sivák, Daniel Pokorný, Lukáš
Mirga, David Mirga, Michal Mička, Silvestr Khek a Patrik Krywult. Všichni
získali medailová umístění. Mistrovský titul získaliLukáš Sivák - kategorie do
62 kg: trh 77 kg, nadhoz 110 kg, dvojboj 187 kg, (první místo do 20 a 23 let)
Michal Mička - kategorie do 77 kg: trh 117 kg, nadhoz 142 kg, dvojboj 259 kg
(první místo do 23 let)Patrik Krywult - kategorie do 105 kg: trh 135 kg, nadhoz
170 kg, dvojboj 305 kg. (první místo do 23 let)
19. 5. – Závod dětí na kole
V sobotu 19. května za krásného teplého počasí se v parku pod Kulturním domem
Leoše Janáčka konal 13. ročník cyklistického závodu dětí.
Na startovní čáru postupně nastoupilo čtyřicet čtyři závodníků. Soutěžilo se
v pěti věkových kategoriích. Hodnotili se zvlášť chlapci a děvčata. Trasa dlouhá
přes pět set metrů vedla po asfaltových cestách a také travnatých úsecích
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s mírným převýšením. Účastníci ji museli projet jednou až vícekrát v návaznosti
na věkovou kategorii.
Šťastnými vítězi se stali: Nikolka Laňková, Eliška Beramová, Zuzana Klimecká,
Barbora Křístková, Kristýna Sejkorová, František Sáňka, Jan Klimecký, Lukáš
Onderka, Vojtěch Hegedűs a Tomáš Palonci.
Pořadatelem byli již tradičně nadšenci v čele s Miroslavem Hrabiecem a členové
Junáku za podpory města Havířova.
.

20. 5. – Fotbal: MFK porazil Dolní Benešov
V Dolním Benešově se v neděli 20. května podařilo havířovským fotbalistům
získat důležité vítězství, což může v konečném účtování hrát velkou roli.
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Dolní Benešov – MFK Havířov 0:2
„V první půli jsme byli jednoznačně lepší a po brankách Laryše a Breškovce jsme

si vytvořili uklidňující náskok. Ve druhé polovině zápasu domácí přeskupili řady
a přidali na důrazu, ale skórovat se jim nepodařilo, takže do Havířova putovaly
všechny body,“ uvedl předseda klubu Libor Pristáš

Branky: 20. Laryš, 31. BreškovecSestava: Mrozek – Valový, Michalčák
(85. Neugebauer), Hrbáček, Kadlčák – Laryš, Kosňovský, Lukan (60. Pristáš),
Skotnica – Chovanec, Breškovec (72. Vachtarčík).
22. 5. – Útok na vychovatelku a vzetí rukojmí na ZŠ Moravská
Policisté přijali 22. května kolem 12.45 hodin oznámení o brutálním útoku na
vychovatelku a vzetí rukojmí na Základní škole Moravská.
Prvotní informace zněly velmi vážně, že neznámá žena pobodala jednu
z pracovnic školy a drží v objektu jako rukojmí nezletilé dítě. Na místo byly
neprodleně vyslány hlídky obvodního oddělení a další policisté územního odboru
Karviná. Po ověření informace bylo okamžitě zažádáno o posily, a to krajskou
zásahovou jednotku a stálý tým vyjednávačů.
„Policejní specialisté na vyjednávání začali, samozřejmě po vyhodnocení situace,

s navazováním kontaktu s čtyřiadvacetiletou pachatelkou. Ta byla zpočátku
velmi agresivní a nepřístupná. Po celou dobu vyjednávání, které trvalo zhruba
hodinu, měli policisté jediný cíl: maximálně zajistit bezpečí dívenky. Podařilo se
jim dokonce navázat kontakt nejen s pachatelkou, ale i s dívkou. V danou chvíli
nebylo možné vyloučit, že by si mohla ublížit i sama pachatelka. S ohledem na
aktuální situaci rozhodl řídící akce o provedení zákroku. Policisté zásahové
jednotky vnikli ve vhodnou chvíli za použití výbušky do prostor, kde byla žena
a dítě. Pachatelku zadrželi a dívku předali lékařům, nikoli však kvůli zranění,
ale z důvodu náročnosti prožité situace z hlediska její psychiky," uvedla krajská
policejní mluvčí Soňa Štětinská.
23. 5. – Turnaj v Člověče, nezlob se
Soutěživá nálada ovládla ve středu 23. května Dům s pečovatelskou službou
v Karvinské ulici. Konal se 5. ročník turnaje jednotlivců v deskové hře Člověče,
nezlob se!
Zúčastnilo se jí deset seniorských a dvě dětská družstva vždy po dvou členech.
Celkem své figurky jedné barvy ze startovního pole se do cílového domečku
snažilo jako první dovést čtyřiadvacet soutěžících. Někomu přálo štěstí více,
někomu méně. Průběh turnaje si pochvaloval hlavní organizátor Jaroslav
Modlitba z DPS Karvinská. „Jsem rád za projevený zájem. Účast byla dobrá. Dík

patří také Petře Pospíšilové z havířovského magistrátu. Je jen škoda, že se muži
do soutěže skoro nezapojují,“ stručně zhodnotil pořadatel. O pěknou výzdobu

herní místnosti se postarali žáci prvního stupně ZŠ M. Kudeříkové. Po
zajímavých bojích, plných nečekaných zvratů, postoupily čtyři hráčky do finále,
kde se rozhodlo o konečném umístění.
Pořadí: 1. Hana Masopustová (Klub důchodců učitelů), 2. Milada Daňovičová
(Český svaz žen), 3. Květoslava Votrubová (Městský klub seniorů), 4. Věra
Vozáriková (Klub důchodců Karvinská).
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23. 5. – Primátor přijal Jana Ihnatíka
Plukovníka ve výslužbě, bývalého vojáka z povolání, člena Československé obce
legionářské, přijal ve středu 23. května při příležitosti životního jubilea primátor
Zdeněk Osmanczyk.
Devadesátiletý Jan Ihnatík vykonával své vojenské povolání v letech 1942 až
1980. V Havířově žije 30 let. Narodil se na Podkarpatské Rusi. Jeho manželka je
havířovská rodačka. Žijí spolu už 66 let, mají syna, dceru, 4 vnuky a
3 pravnoučata.

.
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23. 5. – Nové sterilizátory v nemocnici
Největší investicí v havířovské Nemocnici s poliklinikou v letošním roce bylo
zakoupení sterilizátorů pro oddělení centrální sterilizace.
Došlo k výměně dvou velkokapacitních (600l) parních sterilizátorů a jednoho
formaldehydového. Byly tak nahrazeny přístroje, které sice vyhovovaly veškerým
zákonným normám, nicméně souhrnná částka za servis těchto přístrojů v jednom
roce přesahovala 300 tisíc Kč. Cena nových přístrojů byla 5,2 milionu Kč (92%
z pořizovací částky zaplatila EU, zbylou část pak ze svého rozpočtu MSK). Dne
23. května se uskutečnilo slavnostní předání těchto zařízení za účasti zástupců
Moravskoslezského kraje, města Havířova, generálního dodavatele firmy PUROKLIMA a.s. a dodavatele technologie firmy BMT Medical Technology s.r.o.
24. 5. – Soutěž žáků základních škol v dějepise
Výsledky 8. ročníku dějepisné soutěže Permoníček 2012 organizovaný učitelkou
PhDr Romanou Kovářovou na ZŠ Moravská.
Letos se do soutěže 10. května zapojilo celkem třicet devět žáků z jedenácti
základních škol z Havířova a jeho okolí. Byli rozdělení do dvou kategorií. Jednu
tvořili školáci šestých a druhou sedmých tříd. Znalosti byly prověřovány
písemným testem. Výsledková listina:
I. kategorie
1. Michael Kania (ZŠ Mládežnická) 104 bodů, 2. Josef Kotlář (ZŠ Albrechtice) 90
b., 3. Christos Stambolidis (ZŠ Školní) 85 b., 4. Viktor Holec (ZŠ Moravská) 84 b.,
5. Vojtěch Kunčický (ZŠ Gorkého) 82 b., 6. Ivan Mucha, Daniel Miarka, Filip
Orehek (ZŠ Mládežnická, ZŠ Stonava, ZŠ Moravská) 81,0 bodů.
II. kategorie
1. Veronika Uhrová (ZŠ Moravská) 132 bodů, 2. Jakub Šrámek (ZŠ Gorkého) 127
b., 3. Michal Kožusznik (ZŠ Albrechtice) 120 b., 4. Barbora Kročková ZŠ
Moravská 111 b., 5. Jan Šlesinger ZŠ Generála Svobody 100 b., 6. Barbora
Skopalová ZŠ M. Kudeříkové 99 bodů.
25. 5. – Primátor navštívil v nemocnici Lenku Slavíkovou
Ve pátek 25. května v dopoledních hodinách navštívil primátor města Zdeněk
Osmanczyk Lenku Slavíkovou v nemocnici. Vychovatelka školní družiny ve chvíli
ohrožení dětí zareagovala tak, že se snažila děti chránit vlastním tělem a utrpěla
vážná zranění.
Stalo se tak v úterý 22. května po poledni, kdy do školní družiny na Základní
škole Moravská v Havířově – Šumbarku vešla žena, která při konfliktu pobodala
vychovatelku nožem a pak si jako rukojmí vzala malé děvčátko. Napadená
utrpěla několik bodných a řezných zranění. Zranění bylo kvalifikováno jako těžké
a ještě v odpoledních hodinách se podrobovala dalším vyšetřením a zákrokům.
Odevzdáním kytice primátor vyjádřil poděkování od vedení města, občanů,
rodičů, za svou statečnost a popřál jí brzké uzdravení a rychlý návrat do
zaměstnání.
25. 5. – Havířov se baví
Městská sportovní hala přivítala v pátek 25. května děti ze stacionářů a dětských
domovů z blízkého i širšího okolí na tradiční havířovskou akci.
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Od půl páté odpoledne ožila hala hudbou, atrakcemi pro děti, kouzelníkem
Pavlem Kožíškem i exhibicí stolních tenistů Ivana Karabce a Martina Čiháka. O
hudební produkci se postarala skupina Michal David Revival. Děti se ale nejvíce
těšily na zpěvčku Veronu. Organizátorem je karvinský Klubsten, jeho oddíl
stolního tenisu a město Havířov. Výtěžek ze vstupného, který byl 30 Kč, je letos
určen pro poradenské středisko pro rodinu a dítě (RaD) v Havířově.

25. 5. – Nemocnice na Dni sociálních služeb
V pátek 25. května se na náměstí Republiky konal Den sociálních služeb.
Nemocnice se do akce zapojila, přestože není poskytovatelem sociálních služeb.
„Měli jsme k dispozici stánek, kde jsme občanům nabídli měření krevního tlaku,

měření hladiny krevního cukru, saturace krve kyslíkem, hodnocení BMI,
poradenství v oblasti zdravé výživy. Akce se zúčastnilo šest sester nemocnice.
Naše aktivita byla občany hodnocena velmi pozitivně. Můžeme říci, že jsme
alespoň částečně nahradili Den zdraví, který se v letošním roce neuskutečnil
z důvodu ekologizace nemocnice“, uvedla tisková mluvčí Jana Zlatnerová

30. 5. – 37. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Výpověď smlouvy na dodávku služeb (zajištění provozu, údržby a oprav
veřejného osvětlení na území statutárního města Havířova)
Projekt rozšíření výuky míčových her vybraných tříd havířovských
základních škol.
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Regenerace náměstí Nad Terasou 1. etapa – stavbu Rada města přidělila
společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem v Praze, která předložila
nejvýhodnější nabídku s cenou 30.808.884,-Kč bez DPH (36.970.661,-Kč
včetně DPH) a s lhůtou realizace 184 dnů.
30. 5. – Odborníci posoudí zabezpečení budov ve správě města
Radní Havířova ve středu 30. května odsouhlasili zahájit zadávací řízení na
zpracování vnější analýzy zabezpečení budov základních a mateřských škol, ale
také magistrátu a příspěvkových organizací města.
„Vzniknou-li návrhy na opatření, vedení města je znovu projedná," řekl primátor
Zdeněk Osmanczyk. Po kontrole, kterou bezprostředně po incidentu na ZŠ
Moravská provedl magistrát vlastními silami, se zjistilo, že budovy škol jsou
zabezpečeny relativně dobře a není v této chvíli nutné přijímat další opatření.
Je ale nezbytné, aby školy dodržovaly provozní řády, což v praxi například
znamená, že do jídelny nesmí přijít cizí strávníci ve chvíli, kdy tam jsou děti a na
ty musí neustále někdo dohlížet. Vedení města oslovilo všechny ředitele
základních a mateřských škol, aby stanovená pravidla dodržovali.
30. 5. – Akademie III. věkuŠest desítek absolventů havířovské Akademie III.
věku slavnostně ukončilo ve středu 30. května čtyř semestrální studium
na VŠSS, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov.
Primátor města Zdeněk Osmanczyk ocenil nejlepší studentku posledního běhu,
kterou je Ludmila Robenková. Akademie III. věku začalo město pro své seniory
organizovat v roce 1999 a přispívá tím k rozvoji osobních aktivit a dovedností
lidem v seniorském věku. Studium je čtyř semestrální a senioři se mohou
vzdělávat v oblasti výpočetní techniky, výuky cizích jazyků, psychologie,
finančního poradenství, komunální politiky, Evropské unie, historie a politologie,
zeměpisu a geografie, vesmíru a astronomie nebo zdravého životního stylu. Každý
běh navštěvuje 60 seniorů. Podle dotazníkových zjištění největší oblibě se těší
výuku anglického jazyka a práce s počítačem. Tyto oblasti vhodně doplňuje zájem
o psychologii. Město pořádání kurzů každoročně dotuje, doposud přispělo částkou
téměř 3,4 miliony korun.
31. 5. – ČSAD: Vyhodnocení výtvarné soutěže Ekologický vtip
Společnosti 3ČSAD uspořádaly výtvarnou soutěž Ekologický vtip určenou pro
žáky škol z Havířova a jeho okolí. Tématem kreseb bylo zachycení ekologické
dopravy v Havířově, kterou se dopraváci právem pyšní.
Z desítek kreseb ze 6 zúčastněných základních škol byly oceněny celkem 3 třídy,
přičemž absolutním vítězem se stala práce třídy 4.A Základní školy Gorkého
z Havířova. Nejlepší malíři převzali z rukou ředitele divize osobní dopravy
3ČSAD Ing. Jakuba Vyviala a zástupkyní Cestovní kanceláře 3ČSAD Renaty
Sobelové věcné ceny spolu s hlavními cenami, což byly jednodenní zájezdy pro
celé třídy organizované cestovní kanceláří.
1.místo – Jednodenní výlet do ZOO Ostrava vyhrála třída 4.A, Základní školy
Gorkého, Havířov
třídní učitelka: Ing. Dagmar Hejdová, malíři: Renata Křížková, Valérie Mojová,
Natálka Barvíková, Štěpánka Zemanová
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2. místo – Jednodenní výlet do Planetária Ostrava vyhrála devátá třída Základní
školy K Sedlištím,Lískovec
učitel: Mgr. Libor Kvapil, malíři: Ondřej Kaloč, Taťána Koloničná, Kristýna
Chovančíková
3. místo – Jednodenní výlet do Dinoparku Doubrava vyhrála třída 6.A, Základní
školy Na Nábřeží, Havířov
učitelka: Mgr. Jana Bolková, malíři: Vanessa Valderová, Michaela Pěgřímová,
Klára Janková, Aneta Matějková.
31. 5. – Maximální a minimální teplota vzduchu v květnu
Nejvyšší naměřená teplota: 1. května +30,0 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 18. května –1,7 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: +15,4 stupňů Celsia
ČERVEN
1. 6. – Den dětí
Na náměstí Republiky se 1. června od 13 hodiny konal Den dětí s bohatým
programem.
O zábavu se postarali: Michal Nesvadba, havířovské taneční soubory Limit DC,
Maniak aerobik, TŠ Horizonty, finalisté pěvecké soutěže Talent 2012, Lukáš
Adamec a kapela SIEMPRE a David Deyl s kapelou. Dále si děti mohly užít
různé soutěže a hry. Občerstvění bylo zajištěno stánkovým prodejem. Počasí
přálo.
1. 6. – Havířovská lípa s novou tváří
Tématem 4. ročníku řezbářského sympozia Havířovská lípa s novou tváří bylo
Svět lesa.
Na náměstí Republiky od soboty 26. května do prvního červnového dne tvořili
dřevořebaři Stanialav Filip, Mgr. Čestmír Slíva, Jiří Halouzka, Ing. Igor Kučera
z České republiky. Dále Franciszek Piecha z Polska a Miroslav Trnavský
ze Slovenska. Sympozium bylo slavnostně ukončeno na Den dětí. Sochy se
přestěhovaly do havířovských mateřských škol. Pro děti byl připraven program
s tematikou Příhody Ferdy mravence. Denně se konaly výtvarné dílny.
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1. 6. – Rvačka dvou znesvářených táborů v Šumbarku
Sklenice a dlažební kostky létaly v pátek 1. června pozdě večer Šumbarkem.
Do rvačky dvou znesvářených skupin se zapojilo zhruba 60 lidí. Neurvalce museli
rozhánět policisté ze speciální pořádkové jednotky.
K pouličnímu boji došlo kolem 23. hodiny na Jarošové ulici. „ Po předchozí slovní

rozepři se vzájemně začaly napadat dvě skupiny. Jedna byla zahnána na
soukromý pozemek, který je uzavřen mříží. Přestože oba tábory byly oddělené,
proti sobě útočily. Házeli různé sklenice, dlažební kostky a další předměty,“
popsala karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Během incidentu došlo
k poškození dvou automobilů a zranění tří osob, z toho jednoho policisty. Všichni
muži byli ošetřeni v havířovské nemocnici. Kriminalisté prověřují, zda incident
neměl rasový podtext.
1. 6. – Noc kostelů
Pro návštěvníky všech generací byl až do půlnoci 1. června připraven bohatý
a poutavý program. Do kostela zavítalo téměř 500 lidí.
Večerní bohoslužba, divadelní pohádka pro děti, soutěže, chrámová hudba, zpěv,
prohlídka interiéru, významné mezníky z historie místní sakrální budovy, to vše
patřilo k předvíkendové slavnosti. „Jsem rád, že se po roce opět scházíme na této

netradiční akci. Vzhledem k tomu, že dnešní den připadá na Mezinárodní den
dětí, rozhodli jsme se velkou část programu věnovat těm nejmenším. Přesto, ale
věříme, že každý z návštěvníků se v programu najde. Všem bych chtěl poděkovat
za účast a také městu za finanční podporu,“ uvedl při zahájení místní farář

Marcel Krajzl.
Děti našly velké potěšení zejména v pohádce Julinka a kouzelné račí klepeto
v podání ostravského divadla Devítka. Stejně jako minulý rok, tak i letos se staly
velkým lákadlem varhany a kostelní věž s odborným výkladem. Ke zhlédnutí
byla i výstava papeže Benedikta XVI. – Dělník na vinici Páně, která mapuje
životní pouť německého rodáka Josefa Ratzingera od svého mládí až po
současnost.
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1. 6. – Koupaliště se skokanskou věží
Letošní sezonu zahájilo letní koupaliště v pátek 1. června na Den dětí. Pro
návštěvníky je po letech připravena atrakce, skoky z desetimetrové skokanské
věže.
Za vstup zaplatí dospělý návštěvník 70 korun, děti do 12 let mají vstupné za 40
korun, pro malé návštěvníky do dvou let je vstup zdarma. Cena pro důchodce je
50 korun, držitelé ZTP mohou na koupaliště zdarma. Rodiny s dětmi mohou
využít zvýhodněné vstupné - dva dospělí a jedno dítě uhradí 150 korun, dva
dospělí se dvěma dětmi 190 korun. Dvě hodiny před ukončením provozní doby je
vstupné upraveno na 40 korun. Návštěvníci mají k dispozici nerezové bazény
a plaveckou padesátku, brouzdaliště pro děti, koutek s atrakcemi, pískoviště,
hřiště pro míčové hry a fitness centrum, kde je vstup na hodinu upraven z
padesáti na dvacet korun. Okamžitá kapacita areálu letního koupaliště
stanovená hygienickými předpisy je 2 860 návštěvníků. Denně se v areálu
vystřídá za pěkného počasí průměrně 4 až 5 tisíc lidí.
2. 6. – Extraliga ragby 2011/2012
Velkým úspěchem skončila extraligová sezona 2011/2012 v ragby pro klub RC
Rental CZ Havířov. V semifinálovém utkání na hřišti soupeře porazili Tatru
Smíchov 10 : 8. Až ve finále v Říčanech prohráli s celkem RC Mountfield Říčany
v poměru 25 : 11.
Konečné pořadi:
1. RC MOUNTFIELD ŘÍČANY
2. RC RENTAL.CZ HAVÍŘOV
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3. RC SLAVIA PRAHA
4. RC TATRA SMÍCHOV
5. RC SPARTA PRAHA
6. RC PRAGA PRAHA
7. RC DRAGON BRNO
8. JIMI RC VYŠKOV
KŘÍŽOVÁ TABULKA
ŘÍČ
EXL 2011-12
Říčany

SLA

PRG

SPA

TAT

DRA

HAV

VYŠ

27:10
24:23

41:15
19:14

19:13
17:0

19:7
19:6

25:0
15:24

12:15
21:0

52:8
24:5

20:14
23:14

24:10
14:17

42:19
0:28

10:8
33:9

34:6
8:8

31:19
34:22

30:22
7:33

7:49
7:45

32:5
29:19

17:48
21:15

39:20
22:15

30:15
17:5

18:24
24:0

17:27
6:20

46:24
20:13

44:8
17:13

10:10
16:0

53:5
18:31

17:24
18:25

20:23
32:19

Slavia

10:27
23:24

Praga

15:41
14:19

14:20
14:23

Sparta

13:19
0:17

10:24
17:14

22:30
33:7

Tatra

7:19
6:19

19:42
28:0

49:7
45:7

15:30
5:17

Dragon

0:25
24:15

8:10
33:9

5:32
19:29

24:18
0:24

8:44
13:17

Havířov

15:12
0:21

6:34
8:8

48:17
15:21

27:17
20:6

10:10
0:16

24:17
25:18

Vyškov

8:52
5:24

19:31
22:34

20:39
15:22

24:46
13:20

5:53
31:18

23:20
19:32

20:17
21:29
17:20
29:21
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6. 6. – Malí gymnasté cvičili pro rodiče
Sportovní halu Žákovská ovládla ve středu 6. června odpoledne sportovní
gymnastika.
Představily se děti vybraných havířovských mateřských a základních škol, které
cvičí pod vedením olympionika Jiřího Tabáka.
Hosty byli bývalí skvělí sportovci, nositelé zlatých a stříbrných olympijských
medailí ve sportovní gymnastice, Věra Růžičková a Adolfína Tačová, dále atletka
Taťána Netoličková-Kocembová druhá na Mistrovství světa v Helsinkách v běhu
na 400 metrů. Své umění předvedli také mladí vynikající gymnasté Martin
Konečný, Jindřich Panský a Svjatoslav Solovjev. Na závěr se konala
autogramiáda.
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6. 6. – Analýza události v Šumbarku
Jednání o incidentu z 1. června v Šumbarku.
Se zástupci Policie ČR z Karviné a Havířova, s pracovníky kriminální služby,
městské policie a předsedou občanské komise Havířov-Šumbark se ve středu
6. června setkal na magistrátu primátor Zdeněk Osmanczyk a jeho náměstek pro
sociální oblast Daniel Pawlas. Cílem společného jednání byla analýza událostí
v městské části Šumbark, ke kterým došlo v noci 1. června a informace o stavu
vyšetřování. Přítomni také vedli diskusi o možných příčinách, důsledcích
a perspektivách vývoje bezpečnosti ve městě.
11. 6. – Primátor přijal sedmiletou Sáru a předal jí dárky
Sáru, žačku první třídy Základní školy Moravská, kterou si psychicky nemocná
žena vzala 22. května ve školní družině jako rukojmí poté, co pobodala
vychovatelku, v pondělí 11. června v doprovodu rodičů přijal primátor Havířova
Zdeněk Osmanczyk.
Dívence předal malou kytičku, vytouženou panenku a encyklopedii zvířat.
Primátor poděkoval také rodičům, že holčičku na radnici doprovodili. Sedmiletá
Sára je dnes zcela v pořádku, jak řekl její tatínek. Poděkování za rychlou
a profesionální péči o ni bezprostředně po události patří především zdravotníkům
havířovské nemocnice a osádce sanitky záchranné služby, která pro dívenku
přijela.

86
12. 6. – Výstava: Kámen kolem nás
Svým způsobem ojedinělá a provedením výjimečná, tak by se stručně dala
charakterizovat výstava o přírodním materiálu kámen, zahájená v úterý
12. června v havířovské pobočce Muzea Těšínska Musaion.
Desítky menších či větších exponátu představují kámen jako výtvorů lidské
činnosti – stavební materiál, architektura, nástroje, předměty denní potřeby
a sochy. K vidění jsou například triangulační kameny sloužící k nejrůznějším
geodetickým a kartografickým měřením, hraniční kameny k vymezení hranic
pozemků, panství či států. Drobné sakrální památky, architektonické prvky
z kostelu, náhrobní památky a celá řada dalších zajímavostí. Výstava představuje
jednotlivé druhy kamene užívané v kamenické produkci. Jedná se především
o pískovce, žuly, ruly, opuku, křemence, břidlice a mramory. Současná sochařská
tvorba je zastoupena výběrem z díla akademického sochaře Miroslava Machaly.
Expozice je vhodná i pro osoby se zrakovým postižením. Výstava končí
28. října.

13. 6. – 38. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov – Bludovice,
Selská pro školní rok 2012/2013
Poskytnutí investiční dotace Městskému fotbalovému klubu Havířov na
výstavbu hřiště s umělým povrchem ve výši 4,3 milionu korun
Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2011
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Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 1.7.2012
Celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova stanovil na 292,
mimo pracovníků na zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce)
a zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, tj. snížení celkem o 1 zaměstnance z důvodu přechodu
práv a povinností z pracovně právního vztahu na Technické služby
Havířov, a.s.
Ing. Bernarda Urbancová byla jmenováná vedoucím odboru sociálních věcí
13. 6. – Informace z 38. schůze Rady města Havířova ze dne 13. června .
Radní povolili pro školní rok 2012/2013 výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní
škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Selská v městské části
Bludovice. Vyhověli tak žádosti vedení školy. V nadcházejícím školním roce se
počítá s 58 žáky v šesti třídách. Radní odsouhlasili variantu zachovat dvě třídy
na prvním stupni, tj. jednu třídu s 1. a 4. ročníkem s 15 žáky a jednu třídu s 2., 3.
a 5. ročníkem se 16 žáky. Druhý stupeň bude mít 4 třídy s 27 žáky. Město od
ledna do června škole přispělo částkou 491 tisíc korun, od září do konce roku je
naplánováno dalších 251 tisíc korun. Součástí školy je školní družina s 24 žáky
a mateřská škola s 25. dětmi.
13. 6. – Santos: Zahradní slavnost
Za nepříznivého počasí se ve středu 13. června v prostorách Centra ambulantních
a pobytových sociálních služeb Santé konala tradiční zahradní slavnost.
Letošní měla podtitul Cesta kolem světa a umožnila všem zúčastněným
procestovat světadíly naší země. Klienti, rodiče a pozvaní hosté měli možnost
hrát hokej za Pittsburgh, v Číně neupustit ani zrnko rýže nazmar, v Egyptě
zanechat stopy bosých nohou v rozpálené poušti nebo v Texasu chytit do lasa
rozzuřeného býka. Ve volném programu vůně opékaných klobás přilákala
všechny k posezení a následnému vytancování kalorií na diskotéce známého DJ
Bubiho.
14. 6. – Centrální nákup elektřiny a plynu
Město nakoupí pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti ve svém
vlastnictví elektřinu a plyn pro rok 2013 opět centrálně.
Z důvodu získávání výhodně ceny elektřiny a plynu je pro město výhodné sloučit
jednotlivé odběry a získat silnější pozici pro samotný nákup. Při společném
nákupu elektřiny na období od 1. dubna. 2012 do 31. března 2013 město uspořilo
bezmála 3,5 milionu korun, což je skoro 20 procent ceny společnosti ČEZ. Při
nákupu plynu na období od 1. ledna do 31. 12. 2012 se vyčíslila úspora na více
než 7 procent, což je reálně přes 160 tisíc korun. Oba nákupy proběhly formou
e-aukcí.
14. 6. – Dělený přechod na Dělnické ulici
Město Havířov přispěje více než 400 tisíc korun na výstavbu děleného přechodu
pro chodce na čtyřproudé vozovce na hranici s obcí Horní Suchá.
Ta bude na výstavbě přechodu finančně podílet. Správa silnic Moravskoslezského
kraje ještě letos v rámci nového přechodu pro chodce postaví ochranný dělící
ostrůvek a dva předsunuté ostrůvky, osadí silniční obrubníky pro budoucí
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chodníky. Jejich výstavbu podobně jako nástupních ploch u autobusových
zastávek a doplnění veřejného osvětlení budou obce Horní Suchá a Havířov řešit
jako samostatnou investiční akci.
15. 6. – Výstava fotografií připomněla Europa Cup 2011
Kdo si chtěl připomenout evropský šampionát profesionálních floristů, který
Havířov hostil loni na přelomu srpna a září, měl možnost do konce července
navštívit výstavu v Kulturním domě Radost.
Autoři 83 velkoplošných fotografii jsou renomovaní fotografové Josef Talaš
a Jaroslav Kocián. Výstava s tematikou Europa Cup 2011 je putovní a v Havířově
zatím končí. Svoji cestu zahájila v březnu v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR, poté ji měli šanci zhlédnout návštěvníci jarní Flory v Olomouci
a v neposlední řadě potěšila ve druhé polovině května návštěvníky květinového
mistrovství ČR Děčínská kotva. Vernisáž výstavy se konala v předvečer Havířova
v květech v pátek 15. června.
16. 6. – Havířov v květech
Květinová slavnost Havířov v květech se konala za hezkého slunečního počasí
v sobotu 16. června od 9.00 hodin s následujícím programem:
9.00 hodin – Junior Jamm Session Band - ZUŠ B. Martinů, sólová pěvecká
vystoupení – ZUŠ B. Martinů, Eva a Vašek, 11.00 průvod městem, 12.45 Exotic
Dance, 12.50 – slavnostní zahájení na náměstí Republiky.
Program na jevišti: Elvis Presley band, Hradišťan, MŠ Lipová, MŠ Švabinského,
MŠ Přímá, MŠ Mládí, MŠ Moravská, ZŠ a MŠ Zelená, MŠ Mateřinka, ZŠ
Mánesova, ZŠ 1.máje, ZŠ + MŠ Frýdecká, ZŠ Mládežnická, ZŠ K. Světlé, ZŠ Gen.
Svobody, ZŠ Jarošova, ZŠ Moravská, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ M. Pujmanové, ZŠ
kpt. Jasioka, Asterix, Církevní středisko volného času sv Jana Boska, Duhové
noty, Kristína s kapelou, vyhodnocení floristické soutěže, Petr Bende s kapelou,
Brasil show Praha, Lunetic, Grupo Caliente Bratislava (brazilské tanečnice), Petr
Kolář s kapelou, Kvetoucí ohňostroj
V době přestávek se konala produkce – obrazový záznam květinového průvodu,
20.45 hodin začal přímý přenos fotbalového utkání základní skupiny – ČR/Polsko
- Euro 2012 (LED stěna na hlavním pódiu).
Centrální parkoviště
Od 12.00 do 18.00 byly různé atrakce pro děti: historický kolotoč, works hop
kejklířů a komediantů pro malé i velké, promo akce rádia Orion, trampolína,
balónky pro všechny děti, ukázky moderních tanců, stánkový prodej floristického
zboží, vystavené alegorické vozy, veteráni, atd.
Průvod na Hlavní třídě začal v 11 hodin od budovy magistrátu
Vojenská historická jízda koňmo, koňská spřežení, dechové orchestry, mažoretky,
školy, sportovní kluby, taneční kluby, bubenické skupiny, brasil show, veterán
kluby, jízda vozů světových automobilových značek
Prostranství za polyfunkčním domem Od 9.00 do 20.00 hodin se konaly různé
atrakce pro děti (kolotoče, trampolíny, skákací hrady, atd.). Byl tam i kamion
s prezentací produktů značky COREGA.

89

Odhadem se Havířova v květech zúčastnilo kolem 30 tisíc lidí. (V příloze kroniky
je fotogalerie)
16. 6. – Floristická soutěž na slavnosti Havířov v květech
Z deseti floristických divů světa letos vybírali návštěvníci dílo, které se jim líbilo
nejvíce. Soutěže se v sobotu 16. června zúčastnilo 10 floristických družstev
z Česka a Slovenska.
Na travnaté ploše náměstí Republiky od ranních hodin vznikaly pod rukama
mistrů Eiffelovka i Těžní věž, Planeta Země, dílo Láska, Sopka, Křeslo pro hosta,
Čínská architektura, Letadlo, Apple nebo Bezstarostný spánek. Celkem se
do hlasování o nejlepší výtvor zapojilo 1 126 lidí.
Pořadí:
Nejvíce, 330 hlasů získalo Letadélko z květin týmu Zahradnictví Kamélie.
Na druhém místě s počtem 195 hlasů se umístilo dílo Planeta Země z družstva
pražské Sempry. Třetí místo obsadil slovenský tým DK Profit s. r. o.
s Eiffelovkou.
Další soutěžní nabídkou byl výběr auta nebo motocyklu světové značky nebo
veterána. Největší pozornost vzbudil na centrálním parkovišti návěs
s motorkami, pak černý chevrolet a na třetím místě podle hlasů diváků skončilo
nazdobené camaro. Z vystavených veteránů milovníky vozů nejvíce oslovil žlutý
Franklin, o druhé a třetí místo se dělilo hnědé a červené Cabrio
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17. 6. – Havířovští senioři oceněni v Lysé nad LabemTřináctý ročník soutěžní
výstavy Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení v Lysé nad Labem
ve dnech 14. až 17. června byl pro havířovské účastníky úspěšný.
Město soutěžilo v oblasti ručních prací se 144 výrobky, v kategorii literární práce
se prezentovali 15 pracemi a v kategorii fotografie představili havířovští senioři
8 fotografických cyklů celkem se 42 fotografiemi na téma neopakovatelný zážitek.
V kategorii ruční práce získal ocenění za ručně vyrobené hlavolamy z jednoho
kusu materiálu Zbyněk Szostek. V kategorii literární práce získala první místo
za poezii Marta Gelnarová, třetí místo v próze Alena Urbánková a čestné uznání
obdržela Vlasta Bystroňová. Mimořádné ocenění Cenu Centra sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady získali havířovští senioři za celkovou úroveň
výstavní expozice. Celkem se soutěže 52 seniorů z Havířova.
17. 6. – Benefiční koncert pro Mukačevo
Benefiční koncert pod názvem Děti dětem se konal 17. června v modlitebně
Církve adventistů sedmého dne na Šumbarku.
Na pátém ročníku této benefice, určené na podporu vzdělávání dětí z dětského
domova v ukrajinském Mukačevu, vystoupili žáci z havířovských základních
uměleckých škol, dále studentka Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
Karin Kašparová a finalistka soutěže Hlas Československa Veronika Vrublová.
„ADRA jako každoročně vyšle v letních měsících mladé dobrovolníky z řad

studentů, kteří budou organizovat příměstský vzdělávací tábor. Děkujeme všem
dárcům, díky nimž se vybralo téměř 130 tisíc korun,“ uvedl Karel Folwarczný
z ADRY.
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18. 6. – Prestižní ocenění za rekonstrukci korza Na Nábřeží
Cenu odborné poroty za revitalizaci příměstského prostoru pro volnočasové
aktivity, rekonstrukci chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží, získalo
v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje za rok 2011 statutární město Havířov.
Prestižní ocenění si na galavečeru v pondělí 18. června v Divadle Antonína
Dvořáka v Ostravě převzali náměstek primátora Petr Smrček a vedoucí odboru
investic magistrátu města Radoslav Basel. Do 6. ročníku Stavba
Moravskoslezského kraje bylo přihlášeno 36 staveb v pěti kategoriích. Havířov
získal cenu poroty složené ze zástupců Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR,
Obce architektů, Moravskoslezského kraje a České komory autorizovaných
inženýrů a techniků. Náklady na stavbu dosáhly částky 29,732 milionu korun,
z toho dotace z regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko byla
29,548 milionů korun. Oceněná stavba se rozprostírá v části bývalého parku,
který byl vybudován v 60. letech minulého století a částečně na nových plochách,
které umožňují propojení celé promenády se zklidněnou zónou v okolí Meandry
Lučiny a letního kina. Na páteřní stavbu hlavního chodníku navazují jednotlivé
sportovní zóny, kde lze provozovat hry i sportovat. Kromě dvou hřišť pro děti
s mobiliářem jsou tu další 4 hřiště pro biketrial s různou obtížností, cyklostezka
vhodná také pro in-line bruslení a v neposlední řadě lyžařský vlek pro malé
lyžaře. V aleji je dostatečné množství laviček, park je v noci osvětlený. K dispozici
jsou také veřejné toalety s převlékárnou pro malé lyžaře. Vše vhodně doplňuje
malé náměstíčko s pítkem pro doplňování tekutin.
21. 6. – XIV. Jarní divadelní setkání Zámeček 2012
Jako jediní zahraniční zástupci Jarního divadelního setkání Zámeček 2012
v polském městě Strumieň byli klienti SANTÉ.
Této tradiční akce, která se konala 21. června se zúčastnili mentálně postižení
herci, tanečníci, zpěváci a hudebníci se svými instruktory. Po slavnostním
zahájení starostkou Annou Grygierek jeviště patřilo hlavním aktérům. Jako
první vystoupila skupina s perkusy „APARATY“, po nich děti ze Základní školy
v Strumieniu, následoval WTZ Port z Bielska – Białej a další účastníci. Havířov
reprezentovali klienti tanečním vystoupením Souznění, které sklidilo velké ovace.
Celkem se setkání zúčastnilo 234 vystupujících. Po oficiální části následovala
volná zábava a grilování v areálu krásně upraveného parku.
23. 6. – Dance Academy 2012
Úžasná atmosféra panovala v pátek 22. a sobotu 23. června ve velkém sále
Kulturního domu Petra Bezruče. Populární taneční skupina Limit D. C, která má
kolem 180 členů předvedla pod taktovkou vedoucí souboru Daniely Dostálové
taneční show roku. Publikum vidělo celou paletu moderních tanečních stylů.
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24. 6. – Bezstarostný jezdec Ladislav Borkovský
Grafiky a kresby vyzdobily stěny společenského sálu evangelické fary v HavířověBludovicích.
„Po úrazu v srpnu 1965 jsem přišel o nohy. Naštěstí ruce jsem měl v pořádku.

Nejvíc jsem vynikal v tom, že jsem rád kreslil. Nejraději ve vyučování a pak mé
vtipy, karikatury či příhody spolužáků kolovaly po třídě. Tak jsem se rozhodl, že
budu kreslit vtipy do Dikobrazu a stanu se tzv. karikaturistou,“ vzpomíná

Ladislav Borkovský. Prorazit mezi zavedené kreslíře, ale nebylo snadné, takže
ho brzy omrzelo pořád někam posílat své práce, aniž by byly zveřejněné. „ Začal
jsem kreslit perokresby do šuplíku. Byly na nich mé pocity, stavy mé psychiky,“
dodal jak sám o sobě říká bezstarostný jezdec Nyní po mnoha letech jako
sedmdesátník poprvé svou tvorbu představil veřejnosti. V jeho kresbách se často
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odráží doba, kdy se vyrojilo plno rockových a beatových kapel, doba hippies
a mániček Rád kreslil také ženy a kytaristy a pokud to šlo jedním tahem.
Havířovský výtvarník výstavou svých obrazů podpořil snahu pastora Vladislava
Volného zachránit a renovovat varhany v místním evangelickém kostele. Výstava
skončila 15. srpna.

24. 6. – Tragická nehoda
Nehoda, při níž přišlo o život roční dítě se stala v neděli 24. června odpoledne
na parkovišti prodejny Hruška v ulici 17. listopadu.
Dítě v nestřeženém okamžiku zřejmě odběhlo od matky a srazil ho couvající
automobil. Jednačtyřicetiletý řidič dítě pravděpodobně přehlédl a narazil do něj
zadní částí auta, řekla policejní mluvčí. „Dítě bylo s velmi těžkým poraněním

letecky transportováno do Fakultní nemocnice Ostrava, kde však svým zraněním
podlehlo," uvedla Viačková. Zkouška na přítomnost alkoholu a drog byla u řidiče
negativní.
25. 6. – 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 25. června v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Financování vybraných druhů služeb sociální prevence na léta 2015 – 2016
v návaznosti na individuální projekt Moravskoslezského kraje
Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2012
ve výši 40 020 Kč
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Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2012/2013
Poskytnutí investiční dotace Městskému fotbalovému klubu Havířov
na výstavbu hřiště s umělým povrchem ve výši 4,3 milionu korun
Projekt rozšířené výuky míčových her vybraných tříd havířovských
základních škol
Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2011
Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2013
Uzavření Servisní smlouvy na zajištění správy, provozu, údržby a obnovy
veřejného osvětlení
Zadání Územního plánu Havířov
Strategie udržitelného rozvoje města 2012-2020
Strategie udržitelného rozvoje města 2012-2020
Poskytnutí daru Policii ČR v celkové výši cca 115 tisíc korun
Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí
města
26. 6. – Běh Havířova
Datum: 26.6.2012
Místo konání: atletický stadion, Astronautů 2
Pořadatel: AO Slavia Havířov
Mladší děvčata roč. 2005
1.
2.

Kalábová Natali
Kalábová Niki

Mladší chlapci roč. 2005
1.
Audy Michael

ZŠ
Kudeříkové
ZŠ
Kudeříkové

M.
2:32
M.

ZŠ 1. máje

2:34

2:32

Mladší děvčata roč. 2004
1.
2.
3.
4.
5.

Štochelová Barbora
Lapišová Kristýna
Koziarová Laura
Zavadilová Nikol
Jirkovská Linda

6.
7.

Hudcová Kristýna
Skupinová Hana

Mladší chlapci roč. 2004
1.
Kubiczek Adam
2.
Adamec Ondra

AO
Slavia
Havířov
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ 1. máje
ZŠ 1. máje
ZŠ 1. máje
ZŠ
M.
Kudeříkové
ZŠ 1. máje

2:07
2:10
2:11
2:19
2:25
2:32
2:51

ZŠ Frýdecká
1:55
AO
Slavia 2:04
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3.
4.

Hudec Daniel
Nesvadba Matěj

Havířov
ZŠ
Kudeříkové
ZŠ 1. máje

M.
2:10
2:24

Mladší děvčata roč. 2003
1.
2.

Kulifayová Adéla
Konečná Sabina

3.

Kotrlová Kateřina

Mladší chlapci roč. 2003
1.
Kusý Damian
2.
Malina Borek
3.
Peterek Daniel
4.

Malysz Jan

5.
6.

Kisza Alex
Sladký Petr

ZŠ
Kudeříkové
ZŠ 1. máje
ZŠ
Kudeříkové

M.
2:24
2:44
M.
2:53

ZŠ 1. máje
ZŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ
M.
Kudeříkové
ZŠ
M.
Kudeříkové
ZŠ Frýdecká

Běh rodičů s dětmi
Židková
Lucie
s
1.
tatínkem
2.
Kubiczková Justýna s tetou
3.
Kubíková Eliška se strejdou
4.
Štochelová Nelinka s tatínkem

2:15
2:21
2:33
2:41
2:43
2:44

3:00
3:07
3:14
3:31

Starší děvčata roč. 2002
1.
2.

Salamonová Svatava
Ticháčková Kristýna

3.

Paráková Denisa

4.

Janotová Nikol

ZŠ
Kudeříkové
TJ Orlová
ZŠ
Kudeříkové
ZŠ
Kudeříkové

M.

ZŠ
Kudeříkové
TJ Orlová

M.

ZŠ
Kudeříkové
TJ Orlová

M.

2:45
2:52
M.
3:52
M.
4:01

Starší chlapci roč. 2002
1.
2.

Pálka Viktor
Oborný Tomáš

2:51
2:56

Starší děvčata roč. 2001
1.
2.

Kubicová Nikol
Šotková Kristýna

2:42
2:44
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3.
4.
5.

Rulíšková Barbora
Kubíčková Kateřina
Žilíková Anna

TJ Orlová
ZŠ Frýdecká
ZŠ Žákovská

2:51
2:58
3:37

Starší chlapci roč. 2001
1.

Krupa Adam

2.

Hruboň Tomáš

3.
4.

Hetmer Martin
Slezák Jan

Mladší žákyně roč. 2000
1.
Křistková Barbora
2.
Vašíčková Andrea
Mladší žáci roč. 2000
1.
Širocký Tomáš
2.

Kaláb Patrik

Mladší žákyně roč. 1999
1.
Čepová Jana

ZŠ
M.
Kudeříkové
2:37
ZŠ
M.
Kudeříkové
2:42
ZŠ
M.
Kudeříkové
3:03
ZŠ Žákovská
3:29

ZŠ Frýdecká
5:17
ZŠ Gen. Svobody 5:23

ZŠ Žákovská
6:06
ZŠ
M.
Kudeříkové
6:08

ZŠ Gen. Svobody 5:28

Mladší žáci roč. 1999
1.
2.

Lukša Filip
Pasterny Jan
Vondrus Daniel

ZŠ
M.
Kudeříkové
4:53
ZŠ Gen. Svobody 5:55
ZŠ Gen. Svobody DNF

Starší žákyně roč. 1998
1.

Salamonová Alexandra

2.
3.
4.

Karkoszková Nela
Varnušková Karin
Nákelná Andrea

ZŠ
M.
Kudeříkové
AO
Slavia
Havířov
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ K. Světlé

5:48
5:52
5:58
6:09

Starší žáci roč. 1998
1.
Miliček Lukas
2.
Bartoš Filip

ZŠ 1. máje
ZŠ 1. máje

Starší žákyně roč. 1997
1.
Chalupová Aneta
2.
Fejková Kateřina

ZŠ Gen. Svobody 5:15
ZŠ 1. máje
5:43

7:46
7:53
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Dorostenci
1.
2.

Zecha Jakub
Čada Miroslav

AO
Havířov
AO
Havířov

Slavia

AO
Havířov

Slavia

14:55
Slavia
15:04

Junioři
1.

Polášek Vít

14:38

Muži
1.

Polášek Jan

2.
3.

Ketner Karel
Šlachta Petr

4.

Linhart Karel

AO
Slavia
Havířov
AO
Slavia
Havířov
ZŠ Gen. Svobody
AO
Slavia
Havířov

14:31
14:50
17:29
25:41

26. 6. – Jednání o bezpečnosti města
S cílem vyhodnotit plnění opatření přijatých v oblasti bezpečnosti v Havířově
svolal primátor města Zdeněk Osmanczyk jednání se zástupci Policie ČR,
Městské policie Havířov, odboru sociálních věcí, předsedů občanských komisí
částí Šumbark a Prostřední Suchá. Přítomen byl i ředitel církevního střediska
Don Bosco, zástupci RPG a pozvání přijali také dva romští občané ze Šumbarku.
Porada se konala v úterý 26. června.
V průběhu uplynulého půl roku byly v ulicích města posíleny hlídky městské
policie. Magistrát vyčlenil na to 2,3 milionu korun, což znamená možnost čerpat
asi 5 tisíc přesčasových hodin. Dále se osvědčily společné hlídky strážníků
a policistů, kteří v určitých intervalech procházejí problémová místa ve městě.
Rovněž došlo k rozšíření kamerového systému o 12 přístrojů. V těchto dnech se
na Šumbarku spouští provoz dalších čtyř, které financovala společnost RPG. Byly
otevřeny služebny městské policie v Prostřední Suché a na Šumbarku. Zvýšila se
frekvence využívání služebních psů městské policie při hlídkách nebo zásazích.
Běží projekt Strážník blíže občanům, ve kterém se ochránci pořádku starají o
13 okrsků v Havířově.
Zástupci Policie ČR konstatovali, že vývoj trestné činnosti v Havířově
koresponduje s nárustem v kraji i celé republice. Zvýšený počet policisté
například zaznamenali v oblasti zanedbání povinné výživy, problémem je vysoká
nezaměstnanost, přibývá mladistvých pachatelů. „Chceme se více věnovat
skupině šestnácti až sedmnáctiletých," zaznělo z úst ředitele církevního střediska
Don Boska Jiřího Hoňka. Středisko působí na Šumbarku, má zájem také
o prostory v Prostřední Suché, kam chce rozšířit svou činnost. Všem stranám při
jednáních chybělo více zástupců romské komunity. Jak uvedli dva přítomní je to
velmi těžké, protože starousedlíků žije ve městě daleko méně než těch, kteří se
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sem přistěhovali. Jedním z nejbližších cílů města je změnit obecně závazné
vyhlášky v oblasti záboru veřejného prostranství nebo pití alkoholu na veřejnosti.

27. 6. – Finanční dar nemocnici
Ve středu 27. června v odpoledních hodinách navštívila dětské oddělení
nemocnice Mgr. Helena Luková ze ZŠ Školní se zástupci žáků.
Předala finanční dar ve výši 4 815 Kč. Peníze škola získala sběrem starého
papíru. Za nemocnici paní učitelce a dětem poděkovala asistentka dětského
oddělení MUDr. Adela Holeszová společně s vrchní sestrou Bc. Jarmilou
Kulhánkovou. Peníze budou využity pro zpříjemnění pobytu malých pacientů
v nemocnici.
27. 6. – Tisková zpráva: Asistenti prevence kriminality
Další dva roky budou v Havířově působit dva asistenti prevence kriminality,
kteří v rámci projektu Ministerstva vnitra zahájí svou činnost v pondělí
2. července.
Projekt hrazený z Evropského sociálního fondu (ESF) realizuje ministerstvo
v reakci na prohlubování bezpečnostních problémů v sociálně vyloučených
lokalitách a na základě dobrých zkušeností z projektů, které se realizují
v dotčených oblastech od roku 2009. V rámci projektu, který je datován do 30. 6.
2014 a na který je vyčleněno z ESF 37,7 milionů korun, bude v 11 městech
Moravskoslezského, Středočeského a Ústeckého kraje zaměstnáno 50 asistentů
prevence kriminality, z nichž je 21 žen. „V Havířově budou působit na plný

úvazek dva asistenti prevence kriminality především na Šumbarku
a v Prostřední Suché. Přísným výběrovým řízením prošly dvě ženy, které se touto
činností ve městě zabývaly už dříve," řekl k projektu ředitel Městské policie
Bohuslav Muras. Cílovou skupinou jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit,
lidé dlouhodobě a obtížně zaměstnatelní a příslušníci romské menšiny.
28. 6. – Havířovské sociální služby dostaly darem auto
Sponzorský dar v podobě osobního automobilu převzaly ve čtvrtek 28. června
Sociální služby města Havířova pro středisko Rodina a dítě (RaD) na Atriové
ulici.
Finanční obnos na nákup osobního auta pro převoz kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek pro klienty poskytla Havířovská teplárenská
společnost. Z rukou jejího ředitele Stanislava Nevřely převzala klíče od auta
vedoucí střediska RaD Yvona Osmanczyková. „Ve městě pomáháme kultuře
i sportu, největší pozornost, ale věnujeme sociální oblasti," uvedl Nevřela.
RaD v Havířově poskytuje služby od roku 1997. Klienty, kterých má kolem
stovky jsou lidé se zdravotním postižením ve věku od 2 do 26 let.
30. 6. – Tropický den lámal rekordy
Téměř na polovině meteorologických stanic v České republice, kde se měří teplota
vzduchu, padly v sobotu 30. června rekordy. V Brně například bylo více než 34
stupňů Celsia, v Ostravě přes 33 stupňů. Rovněž v Havířově se teploměr
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pohyboval kolem třiatřicítky. Obdobný bude i druhý víkendový den. Podle
meteorologů celý červenec má být teplotně nadprůměrný.

30. 6. – Extraliga ragby sezona 2011 - 2012
TABULKA
Poř. Klub

Z

V R P Skóre

+/-

+4p

-7b Body

1.

Mountfield Říčany

6

6

0 0 183: 53

130

2

0

26

2.

Slavia Praha

6

5

0 1 161: 95

66

4

0

24

3.

Rental.cz Havířov

6

4

1 1 135:112

23

3

0

21

4.

Praga Praha

6

3

0 3 147:156

-9

2

1

15

5.

Tatra Smíchov

6

2

1 3 148:114

34

2

0

12

6.

Sparta Praha

6

1

0 5 110:139

-29

0

2

6

7.

Dragon Brno

6

1

0 5

74:166

-92

0

2

6

8.

JIMI RC Vyškov

6

1

0 5

92:215

-123

0

1

5

KŘÍŽOVÁ TABULKA
ŘÍČ
EXL 2011-12

SLA

PRG

SPA

TAT

DRA

Říčany

27:10

41:15

19:13

19:7

25:0

20:14

24:10

42:19

Slavia

10:27

Praga

15:41

14:20

Sparta

13:19

10:24

Tatra

7:19

19:42

Dragon

0:25

Havířov
Vyškov

8:52

30:22
22:30

30:15
15:30

HAV

VYŠ
52:8

34:6

31:19

32:5

17:48

39:20

18:24

17:27

44:8

10:10

53:5

17:24

20:23

5:32

24:18

8:44

6:34

48:17

27:17

10:10

24:17

19:31

20:39

5:53

23:20

20:17
17:20
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30. 6. – Maximální a minimální teplota vzduchu v červnu
Nejvyšší naměřená teplota: 30. června +32,6 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 2. června +6,7 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: +18,4 stupňů Celsia
ČERVENEC
1. 7. – Veřejné osvětlení
Správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení v Havířově zajišťují od 1. července
Technické služby. Servisní smlouva s městem byla uzavřena na 15 let.
Na území Havířova je 6 483 světelných bodů (počet svítidel) veřejného osvětlení,
jeho délka venkovního (vzdušného) vedení je bezmála 84 kilometry. Délka
zemního vedení je 170 kilometrů. Dále je 2 018 stožárů do výšky 8 metrů
a dalších 2 456 do 6 metrů výšky. Veřejné osvětlení je v průběhu roku v provozu
4 200 hodin.
1. 7. – Promenádní koncert: Azeťanka
Skladbou Pojďte si hrát zahájila v neděli 1. července odpoledne za tropického
vedra havířovská kapela Azeťanka letní prázdninové promenádní koncerty.
V průběhu dvouhodinového programu za Kulturním domem Radost zazněly
valčíky, polky, šansony a nechyběla ani moderna. Zpívala ostravská zpěvačka
Soňa Jungová. Vděčné publikum odměňovalo muzikanty potleskem.

1. 7. – Prázdninové pohádky
Divadlo Smíšek Ostrava uvedlo v neděli 1. července v parku za Kulturním
domem Radost Smíškovo pohádkové cestovaní.
Již tradičně zájem byl velký. Pohádka plná legrace, písniček, hádanek a spousty
dalších překvapení děti zaujala.
Další červencové pohádky: 15. 7. Koblížek na cestách (Divadlo úsměv Praha),
29. 7. O napravené berušce (Divadlo Kaňka Třinec)
3. 7. – Stolní tenis: Žebříček ČR mužů a žen za sezonu 2011 - 2012
Na žebříčku má SKST Baník Havířov celkem 7 mužů, nejvýše je umístěn Michal
Beneš na 24. místě a 4 ženy, nejvýše je Tamara Tomanová na 13.místě.
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Muži: 24. Michal Beneš, 28. Jakub Crha, 43. 1van Karabec, 62. Vojtěch Štrof, 78.
Kamil Matějka, 93. Karel Volný
Ženy: 13. Tamara Tomanová, 19. Karolína Mynářová, 63. Jana Fojtíková
a nezařazena Adriána Cisáriková

4. 7. – Stolní tenis: Soupiska hráčů SKST Baník Havířov (aktuální stav)
Muži A extraliga - Michal Beneš (ročník 1994), Jakub Crha (1989), 1van Karabec
(1980), Kamil Matějka (1994), Vojtěch Štrof (1992).
Ženy A extraliga - Adriána Cisáriková (ročník 1995), Jana Fojtíková (1964), Petra
Horná (1986), Taťana Literáková (1997), Karolína Mynářová (1996), Nikita
Petrovová (1999), Kamila Sikorová (1997)
4. 7. – Nemocniční park zdobí žulové sochy
Meditační místo má zpříjemnit pobyt pacientům a také návštěvníkům nemocnice.
Výhledově se počítá s i přístupem veřejnosti.
Umělecká díla vznikla ve druhé polovině června na 1. ročníku mezinárodního
sochařského sympozia v Třinci. Jejich autoři jsou Krzysztof Popek z polské
Wodzislawi, Ladislav Staňo z obce Valaliky u Košic, Jiří Art Černý z Lomnice u
Sokolova, Petr Jurášek ze Zlína a Vlastimil Malyjurek z Jablunkova. Kurátorem
byl Stanislav Zorman. Ke zhotovení šesti žulových soch použili výtvarníci 25 tun
velmi tvrdého kamene, bludné balvany, dovezené z polského Bełchatówa. Na
vernisáži ve středu 4. července nové sakrální meditační místo představil ředitel
havířovské Nemocnice s poliklinikou Ing. Jan Ferenc. „K nemocnici by měl patřit

hezký park. Umístění kamenných soch v naši zahradě je dalším krokem k jeho
vytvoření. Do budoucna bychom chtěli meditační a relaxační místo zpřístupnit
i široké veřejnosti cestičkou z ulice Astronautů,“ řekl o záměrů ředitel.
Sympozium se konalo za podpory Moravskoslezského kraje, města Havířova a
řady sponzorů.
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4. 7. – Žena vyskočila z okna domu
Skokem z okna v pátém patře domu se ve středu 4. července rozhodla skoncovat
se životem 66 letá žena.
Záchranářům se sice podařilo obnovit základní životní funkce, v nemocnici však
velmi vážným zraněním podlehla. Žena spáchala sebevraždu. „Zanechala dopis
na rozloučenou. Motivem byly zdravotní problémy,“ uvedl mluvčí karvinské
policie Jaroslav Kus.
9. 7. – Revitalizace panelového sídliště v Šumbarku
Byla zahájena 3. etapa revitalizace ploch na Šumbarku v lokalitě za Teslou
a ulice Mládí.
Dojde k rekonstrukci komunikací, chodníků, výstavbě parkovacích stání,
veřejného osvětlení, přeložení inženýrských sítí, doplnění dešťové kanalizace,
mobiliáře, výsadbě stromů a keřů. Předpokládané ukončení je měsíc listopad.
Akce je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
15. 7. – Promenádní koncert: Hasičanka
Výborná muzika, vděčné publikum a krásný sluneční den. To vše patřilo
k promenádnímu koncertu hornosušské dechové kapely Hasičanka v neděli
15. července. pod širým nebem za Kulturním domem Radost. Tradičně návštěva
byla dobrá. Hlavně senioři si přišli na své.
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16. 7. – Herečka Jiřina Bohdalová na dětském oddělení nemocnice
V pondělí 16. července navštívila dětské oddělení havířovské nemocnice paní Eva
Pastušková z Občanského sdružení KIWANIS klub Ostrava již tradičně za
doprovodu milého hosta, tentokrát paní Jiřiny Bohdalové.
Nejprve zavítala na jednotku intenzivní péče a obdarovala malé pacienty ležící
na lůžku. V herně dětského oddělení Jiřina Bohdalová spolu s dětmi malovaly
na hadrové panenky, které pro ně zajišťuje sdružení KIWANIS. Herečka předala
všem dětem na pokojích drobné dárečky v podobě sladkostí, knížek KIWANIS,
větší děti dostaly CD Michala Davida s jeho podpisem. S pacienty na dětském
oddělení si popovídala a podepsala jim své fotografie s věnováním.
16. 7. – Půjčka na výměnu oken
Město Havířov připravuje v rámci snížení energetické náročnosti výměnu oken
Pro tyto účely si bere půjčku ve výši 150 milionů korun, které musí vyčerpat
do konce roku 2013.
Na svém jednání v září 2012 budou zastupitelé schvalovat podmínky veřejné
zakázky na dodávku oken. Výměna se provede v zateplených i nezateplených
městských domech. Jedná se o 1 580 bytů. Půjčka bude hrazena z nájemního
fondu na bydlení. Ročně se vybere od nájemníků částka přibližně ve výši 200
miliony korun. Město hospodaří s více než 7 700 byty, které spravuje Městská
realitní agentura (MRA).
17. 7. – Muž z květnového podpáleného bytu zemřel
Jednašedesátiletý muž bojoval o život ve Fakultní nemocnici v Ostravě a posléze
v Nemocnici s poliklinikou v Havířově. Bohužel marně. I přes veškerou snahu
lékařů pan Václav 17. července svým zraněním podlehl. Kdo stojí za žhářským
útokem, policie stále ještě neví.
18. 7. – Tisková zpráva: MHD má dva nové autobusy
Nízkopodlažní autobusy s pohonem na zemní plyn ve středu 18. července
slavnostně zařadila do městské hromadné dopravy přepravní společnost ČSAD.
Autobusy, oba v celkové hodnotě 13,4 miliony korun, jsou koupeny za finanční
spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu.
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Moravskoslezsko (ROP). ROP nákup dotoval částkou 5,4 miliony korun, 4 miliony
přispívá město Havířov a zbývající částku hradí společnost ČSAD z odpisů firmy.
Mezi přednosti autobusů patří vybavení mechanickou plošinou, která umožní
pohodlné cestování osobám se sníženou pohyblivostí a rodičům s kočárky. Dále
jsou opatřeny světelným a akustickým signalizačním zařízením APEX, které
pomáhá sluchově a zrakově postiženým cestujícím. Je již tradicí, že nově
pořizované autobusy jezdí v Havířově na zemní plyn. Celkem v MHD jezdí
30 autobusů s plynovým pohonem. Ročně se přepraví 11 milionů cestujících.
23. 7. – Jednání o zachování Katastrálního úřadu Havířov
Vedení statutárního města Havířova na své pondělní pravidelné poradě
projednalo možnosti jak zachovat Katastrální úřad Havířov.
Na jednání byl pozván ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se
sídlem v Opavě Oldřich Pašek, jehož postoje vedení havířovské radnice
neuspokojily. „Bohužel, ředitel Pašek nepřišel s jediným návrhem byť omezeného
fungování pracoviště katastrálního úřadu v našem městě,“ řekl primátor Zdeněk
Osmanczyk. Podle něj argumenty, propočty a grafy, které vedení města ředitel
Oldřich Pašek předložil, měly výhradně za cíl obhájit zrušení havířovského
pracoviště. „Zůstal ve mně pocit hlubokého znepokojení a nesouhlasu s přístupem
státních úředníků k záležitostem reformy státní správy," doplnil primátor. Dále
uvedl, že je evidentní snaha převést břímě na municipality a samotného občana.
25. 7. – 39. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Žádost dopravce ČSAD Havířov o navýšení úhrad prokazatelné ztráty
v systému městské hromadné dopravy v roce 2012
Plán obnovy veřejného osvětlení pro období II. pololetí
Smlouva o poskytnutí investiční dotace Městskému fotbalovému klubu
(schválení znění smlouvy bylo odloženo)
Evropský týden mobility se koná ve dnech 16.9. až 22.9.
25. 7. – Hokej: 1. trénink na ledě
Ve středu 25. července hokejisté AZ poprvé vyjeli na zbrusu novou ledovou
plochu. Chvíli si museli po dlouhé pauze zvykat, ale zanedlouho už se na ledě
proháněli, jako by žádná pauza ani nebyla.
Sešli se všichni hráči, i ti, kteří bojují o místo v týmu a navíc se k nim připojili
havířovští hráči hrající ve vyšších soutěžích nebo zahraničních ligách. Nová
trenérská dvojice Tomáš Potěšil a Stanislav Sztefek na první trénink rozdělila
kádr na dvě poloviny, jedna byla v posilovně a druhá na ledě. Hlavní poznatek?
Dle slov Tomáše Potěšila je třeba hodně zapracovat na bruslení, kde hráčům
chybí moderní prvky.
27. 7. – Tisková zpráva: Město diferencuje nájemné
Sleva na nájemném v městských bytech od ledna roku 2013 v plně i částečně
sanovaných bytech města zanikne a nájemné se mírně zvýší. Město v diferenciaci
zohledňuje energetickou náročnost bytových objektů.
Nájemníci městských bytů, které jsou plně sanované, mají vyměněná okna
a obvodový plášť je zateplený, budou od ledna 2013 za metr čtvereční platit
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55 korun. U bytů s vyměněnými okny bez zateplení domů se cena metru
čtverečního zvyšuje na 52,50 korun.
Slevu na nájmu ve výši 5,02 Kč ze stanovené ceny 50,02 Kč za metr čtvereční
budou mít jen nájemníci bydlící v domech, kde nebylo provedeno ani zateplení ani
výměna oken.
Sleva z nájemného ve výši 7,52 Kč se bude pro příští rok týkat bytů
s bezbariérovými úpravami a bytů bez centrálního zásobování teplem. Ještě
v průběhu letošního roku a v roce 2013 se má v dalších téměř 1 600 bytech
vyměnit okna a snížit tak jejich energetickou náročnost. Zatímco letos je
v Havířově 2 202 plně sanovaných bytů z celkového počtu 7 760, v roce 2013 jich
má být 2 815. Nesanovaných bytů a domů zůstane v roce 2013 ze současných 4
514 téměř o tisíc méně – 3 550. Nyní je v bytovém fondu 787 bytů v domech, které
jsou jen zateplené. Po připravované výměně oken jich v roce 2013 zůstane 174.
Nájemné stanovené dle zákona o jednostranném navýšení je v Havířově od roku
2009 ve výši 50,02 Kč/m2.
Rada města v letech 2010, 2011 a 2012 poskytovala slevu ve všech bytech
z důvodu vysoké energetické náročnosti městských domů.
31. 7. – Maximální a minimální teplota vzduchu v červenci
Nejvyšší naměřená teplota: 1. července +33,7 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 23. července +7,8 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: +20,3 stupňů Celsia
SRPEN
1. 8. – Bývalý primátor Havířova vystoupil z řad ČSSD
Zakládající člen ČSSD v Havířově, bývalý primátor města a exposlanec František
Chobot po 23 letech vystoupil ze strany. V dopise, kde tento krok oznámil,
vyslovil nespokojenost s prací sociálních demokratů ve městě.
„Protože již delší dobu nesouhlasím s prací městské organizace ČSSD Havířov,

hlavně jejího vedení, a rovněž mně vadí nezájem stranických orgánů o dění
v Havířově, rozhodl jsem se ukončit členství v ČSSD k 1. 8. 2012 ,“ napsal
třiasedmdesátiletý Chobot.
Dnes už bývalý člen ČSSD jak sám řekl zatím neuvažuje o vstupu do žádné
politické strany, ale pokud by mu někdo něco zajímavého nabídl nebyl by proti.
Primátor Zdeněk Osmanczyk s takovým vývojem počítal. „Abych se přiznal, tak

jsem přesně tohle delší dobu čekal. Je to vše hlavně důsledkem toho, že Chobot
nebyl v posledních komunálních volbách nominován na naši kandidátku.
Nakonec to neunesl a od té doby se k nám prostě otočil zády. Nic špatného ale na
něj říkat nebudu. Je to jeho rozhodnutí," neskrýval primátor, že na tento jeho
krok byl připraven.
Chobot nařčení odmítl. „Chápu, že dochází ke změně osob na postech, to je

přirozené. Nikdo nemá jakoukoliv funkci ve straně, zastupitelstvu či Sněmovně
navždy. Změny se však musí dělat vždy slušně, bez intrik a na vedoucí posty
musí být voleni nebo nominováni vždy ti nejlepší. Nesmí být upřednostňovány
osobní nebo skupinové zájmy,“ reagoval.
Proti tomu se však Osmanczyk ohradil: „Pod mým vedením vyhrála ČSSD
komunální volby v Havířově takovým způsobem, jakým se to předtím nikdy
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nestalo. A máme rozsáhlý a ambiciózní plán, které beze zbytku naplňujeme, což
také nikdy nebylo. Za námi stojí práce a výsledky,“ dodal primátor.
2. 8. – Výstava: Ideologická propaganda
Duch a pěst, práci čest! S podtitulkem Ideologická propaganda jako nástroj
manipulace s davy. Takový je název výstavy Muzea Těšínska,která byla zahájena
ve čtvrtek 2. srpna ve výstavní síni Památníku životické tragédie v HavířověŽivoticích.
Výstava je zaměřena především na nacistický a komunistický režim. Záměrem je
představit nejrůznější způsoby a mechanismy propagandy v celé jejich šíři
prostřednictvím plakátů, letáků a tiskovin, ale i trojrozměrných předmětů
reflektujících symboliku a sebeprezentaci daných režimů. Ve výstavní síni jsou
k vidění staré kroniky, státní vyznamenání, medaile, různé uniformy, noviny
a hlavně spousta fotografií. Nechybí ani soška Lenina, fotografie Stalina,
Gottwalda. Vše je doprovázeno textovými informacemi. Menší část prezentace je
věnovaná období hitlerovského fašizmu, jehož symbolem byl především hákový
kříž. „Propaganda je mocným nástrojem všech totalitních režimů. Spočívá

v systematické manipulaci s veřejným míněním, které je přesvědčováno
o správnosti dané ideologie. Její podstatou je zkreslit pravdu či přímo lhát
v zájmu politických cílů,“ uvádějí organizátoři výstavy, jehož autorkou je Pavla
Karbanová. Výstava potrvá do 15. července 2113.

2. 8. – Obrazy Romany Hrdličkové v Maryčce
Ve čtvrtek 2. srpna byla ve výstavní síni Maryčka Kulturního domu Petra
Bezruče vernisáží zahájena výstava Vyzdob si tím kvartýr.
Romana Hrdličková, studentka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení
technického v Brně s oblibou maluje chameleóny. Ocitá se v džungli. Fauna je
stěžejním tématem jejího výtvarného projevu. Po všech stránkách je fascinovaná
zvířaty. Podobnost lidského chování spatřuje v chování chameleónů.
Neskutečnost nastolené atmosféry jejich olejomaleb má blízko k magickému
realismu. Koncept pro Romanu není stěžejní, zajímá ji více malířská forma.
Otevřenost obrazů vede diváka k vlastní interpretaci.
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3. 8. – Bouře nad městem
V pátek 3. srpna odpoledne kolem třičtvrtě na čtyři se strhla nad městem bouře.
Silný vítr, který lámal větve na stromech, doprovázely přívaly deště. Vše skončilo
přibližně v půl páté. Naštěstí větší materiálové škody vichřice nezpůsobila.

11. 8. – Uctili památku obětí nacistické zvůle
Zavraždění šestatřiceti nevinných lidí před šedesáti sedmi lety v Životicích
gestapáckým komandem si připomněli v sobotu 11. srpna dopoledne na
smutečním shromáždění u Památníku životické tragédie obyvatelé Havířova,
přilehlých obcí, zástupci z Polské republiky a dalších míst.
Po tradičním vyzvánění zvonů z nedaleké kaple, České a Polské státní hymně
a zapálení svíce u památníku moderátorka Sabina Galuszková přečetla jména
dvaceti osmi Poláků a osmi Čechů zákeřně zavražděných 6. srpna 1944. Účastníci
piety položili k památníku věnce a kytice květů. Projevy přednesli náměstek
primátora města Havířova Eduard Heczko, vicekonzulka generálního konzulátu
Polské republiky se sídlem v Ostravě Marie Kovacs, římskokatolický kaplan
Karel Rechtenberg a evangelický farář Vladislav Volný. V průběhu pietního aktu
vystoupily pěvecké sbory Canticorum z Havířova a Harfa z Českého Těšína.
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12. 8. – Prázdninové pohádky
Divadlo Úsměv Praha uvedlo v neděli 12. srpna v parku za Kulturním domem
Radost pohádku Tři prasátka.
Dobrodružství tří prasátek při putování světem se těšilo velkému zájmu dětského
publika. Druhá a zároveň poslední srpnová pohádka je 26. srpna: Tři mědvědi
(Divadlo Smíšek Ostrava).

12. 8. – Promenádní koncert: Dechová kapela Huťařka
O malé kapele Huťařka z Frýdku-Místku se říká, že dokáže rozveselit a uspokojit
každého posluchače.
To v plném rozsahu potvrdila i na promenádním koncertu v neděli 12. srpna
v malebném prostředí za Kulturním domem Radost. Zájem byl opět velký
zejména u starší generace. I počasí přálo.
Dechová kapela Huťařka vznikla dle dobových dokumentů v roce 1977,
z muzikantských nadšenců a amatérských hudebníků – členů tehdejšího Velkého
dechového orchestru Válcoven plechu Frýdek - Místek. Pojmenování Huťařka
vzniklo podle dřívějšího názvu hutního podniku „Karlova Huť“. Od té doby kapela
prošla řadou změn. Nyní se soustřeďuje spíše na vystoupení při různých
společenských událostí.
.

109
12. 8. – Požár v bytě
V neděli večer 12. srpna se někdo vloupal do bytu na ulici Kpt. Vajdy a založil
tam požár.
Na místo přijel hasičský vyšetřovatel a ten zjistil, že požár byl založen úmyslně.
V bytě naštěstí nikdo nebyl a nedošlo k žádným zraněním. Jedná se už o druhý
podobný případ v letošním roce. V květnu v bytě na ulici 17. listopadu spala
tříčlenná rodina. Muž na následky požáru v červenci zemřel.
14. 8. – Kamery hlídají bezpečnost v ulicích Šumbarku
Rozšířený kamerový systém v šumbarských ulicích byl uveden po zkušební době
do ostrého provozu. Další panoramatické digitální kamery, které pro město
pořídila a převedla do jeho majetku společnost RPG vlastnící v této lokalitě
většinu bytů, jsou instalovány v ulicích Anglická, Obránců míru, Dukelská
a U Jeslí. Hodnota daru je 650 tisíc korun. Provoz kamer i činnost hlídek Městské
policie v praxi v úterý 14. srpna prověřil na služebně MP v ulici Generála
Svobody primátor Zdeněk Osmanczyk.

17. 8. – Kahanec začal v pátek na náměstí Republiky
Týmy, které se zúčastní víkendového motocyklového závodu na Těrlickém okruhu
se v pátek 17. srpna představily v centru Havířova.
Malou ochutnávku před samotnými závody pořádají organizátoři každý rok.
Na náměstí Republiky se vždy v pátek sjedou jezdci na svých strojích, aby pozvali
diváky na sobotní tréninky a nedělní závody. „Letos nepořádáme na náměstí
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žádnou velkou akci s programem. Týmy přišly představit své jezdce a stroje.
Konala se také autogramiáda," uvedl hlavní organizátor Petr Hrabčák.
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19. 8. – Havířovský zlatý kahanec vyhrál Branko Srdanov
Na Těrlickém okruhu mezi Havířovem a Těrlickem se v sobotu 18. a neděli
19. srpna jel 29. ročník Havířovského zlatého kahance.
Bohužel, jeden z nejoblíbenějších jezdců Michal Indi Dokoupil, tentokrát
nezávodil. Těsně před závody se zranil a jeho průběh sledoval pouze jako divák.
Návštěvníci se však o napínavé závody nepřišli. Nervy jim drásali úřadující
německý šampión přírodních okruhů Didier Grams a skvělý Holanďan Branko
Srdanov. Právě ten nakonec bral hlavní trofej - Havířovský zlatý kahanec.
Vyhrává ho jezdec, který zajede nejrychlejší kolo. Tím byl časem 2:16:349
Srdanov na stroji BMW S1000RR v závodě IRRC. V nejrychlejším kole dosáhl
průměrné rychlosti 161,057 km/hod. Vítězství si vybojoval i v samotném závodu
IRRC a ve volné třídě nad 600 ccm. Ve všech třech závodech skončil na druhém
místě Němec Didier Grams na stroji stejné značky.
VÝSLEDKY:
ČSMS Klasik 175
1. Jiří Obtulowicz (CZ) ČZ 125, 17:33.324, nejrychlejší kolo 3:26.202
2. Miloš Thér (CZ) ČZ 125, 17:33.680, nejrychlejší kolo 3:26.609
3. Antonín Plevák (CZ) Jawa 125, 18:11.257, nejrychlejší kolo 3:35.250
Klasik 250
1. Lubomír Koudelka (CZ) Yamaha 250, 15:44.401, nejrychlejší kolo 3:07.140
2. Jiří Švihnos (CZ) Yamaha 250, 15:55.347, nejrychlejší kolo 3:09.015
3. Pavel Navrátil (CZ) Yamaha 250, 15:59.922, nejrychlejší kolo 3:10.675
ČSMS PO Supermono
1. Libor Kamenický (CZ) Mali Jawa 06, 16:13,157, nejrychlejší kolo 2:38,853
2. Vítězsla Hatan (CZ) Bimota, 16:52,605, nejrychlejší kolo 2:46,928
3. Pavel Navrátil (CZ) KTM, 16:57,519, nejrychlejší kolo 2:46,298
ČSMS PO V-Twin
1. Paul Shoesmith (GBR) Kawasaki ER 6, 16:13.548 nejrychlejší kolo 2:39.640
2. Petr Kunz (CZ) Suzuki SV 650, 17:07.150, nejrychlejší kolo 2:48.866
3. David Hanzalík (CZ) Suzuki SV 650, 17:23.670, nejrychlejší kolo 2:50.181
IRRC 2012 závod 1
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1. Branko Srdanov (NED) BMW S1000RR, 18:22,619, nejrychlejší kolo 2:16,349
2. Didier Grams (GER) BMW S1000RR, 18:38,184, nejrychlejší kolo 2:17,122
3. Frank Bakker (NED) Yamaha R1, 18:52,697, nejrychlejší kolo 2:19,130
IRRC 2012 závod 2
1. Branko Srdanov (NED) BMW S1000RR, 18:27,918, nejrychlejší kolo 2:16,907
2. Didier Grams (GER) BMW S1000RR, 18:29,719, nejrychlejší kolo 2:16,731
3. Frank Bakker (NED) Yamaha R1, 18:44,048, nejrychlejší kolo 2:18,763
ČSMS PO Klasik 350
1. Vítězsla Hatan (CZ) Yamaha 350, 12:11,822, nejrychlejší kolo 2:54,879
2. Marek Koudelka (CZ) Yamaha 350, 12:15.500, nejrychlejší kolo 3:00,148
3. Josef Juřík (CZ) Yamaha 350, 13:05,362, nejrychlejší kolo 3:12,420
ČSMS PO Klasik 500
1. Jiří Grech (CZ) Honda 500, 13:12,634, nejrychlejší kolo 3:14,157
2. Michal Pavlata (CZ) Honda CB 500, 13:16,850, nejrychlejší kolo 3:15,697
3. Radek Josefík (CZ) Kawasaki 500 4T, 12:18,089, nejrychlejší kolo 3:35,283
Mistrovství České republiky nad 600, závod 2
1. Branko Srdanov (NED) BMW S1000RR, 13:49,857, nejrychlejší kolo 2:16,492
2. Didier Grams (GER) BMW S1000RR, 13:50,112, nejrychlejší kolo 2:16,731
3. Steven Michels (CZ) Suzuki, 14:00,049, nejrychlejší kolo 2:18,323
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25. 8. – Atletika: Liga mužů skupina C
Muži atletického oddílu Slavia Havířov v lize bez úspěchu
Tabulka po čtyřech kolech:
1. AC Moravská Slavia Brno – 30 bodů
2. TJ Sokol Opava – 28 bodů
3. AK Olomouc – 24 bodů
4. TJ Lokomotiva Břeclav – 19 bodů
5. AK Hodonín – 19 bodů
6. VSK Univerzita Brno – 12 bodů
7. AK PSK Zlín – 8 bodů
8. AO Slavia Havířov – 4 body
26. 8. – Koncert na záchranu varhan v evangelickém kostele
Skvělá hudba, zpěv a slavnostní nálada ovládly v neděli 26. srpna evangelický
kostel v Havířově-Bludovicích. V rámci oslav 230. výročí založení chrámu
se konal další koncert na záchranu časem poznamenaných varhan z roku 1939.
V průběhu
téměř
dvouhodinového
programu
vystoupil
fenomenální
instrumentalista Jiří Stivín a česko-finská zpěvačka Lucie Niemelä. „Je to

v pořadí náš třetí koncert k nastřádání finančních prostředkuů k opravě varhan,
které nejsou v dobrém stavu. Potřebná částka je kolem jednoho milionu korun.
Dosud nás už podpořili zpěváci a hudebníci Ewa Farna, Jiří Koběrsky, Eva
Pilarová a Felix Slováček. Přiznám se, že získat umělce není zrovna jednoduché,
tentokrát jsem jich oslovil kolem čtyřicet. Do konce roku chystáme ještě dvě
hudební produkce. Chtěli bychom v příštím roce dát varhany do pořádku, tak aby
mohly v plném rozsahu sloužit svému poslání,“ uvedl místní farář a duše celého

dění Vladislav Volný.
Neděle na faře patřila i Bartolomějské slavnosti s bohoslužbou, vernisáži výstavy
obrazů ostravského malíře a grafika Petra Kuha, která byla obohacena pěveckým
doprovodem zpěvačky Daniely Valičkové, přednáškou profesora Petra Pokorného
z Univerzity Karlovy Praha, dětskými atrakcemi a v neposlední řadě
pochoutkami z domácí kuchyně.
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29. 8. – 40. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Poskytnutí věcných darů z fondu primátora, rok 2012
Poskytnutí daru Policií ČR v celkové hodnotě 25 tisíc Kč
Pojmenování nové ulice v městské části Šumbark. Název je Čápí hnízdo
Schválení kroniky města Havířova v elektronické podobě za rok 2011
29. 8. – Poskytnutí věcných darů z fondu primátora
Rada města Havířova doporučila ke schválení Zastupitelstvu města poskytnutí
věcných darů z fondu primátora:
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,
v hodnotě do 25 tis. Kč
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
v hodnotě do 25 tis. Kč
- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,
Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč
- Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21,
v hodnotě do 35 tis. Kč
- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město,
v hodnotě do 20 tis. Kč
30. 8. – Socha Dívka s kvítkem je opravena
Zpět na své místo na Národní třídě u kina Centrum se ve čtvrtek 30. srpna
vrátila zrestaurovaná socha Dívka s kvítkem, kterou obyvatelé města postrádali
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od roku 2010. Dílo akademického sochaře Jana Kavana bylo tehdy demontováno
z nefunkční kašny. Její torzo nechalo město odstranit a po opravě chodníku
se socha vrátila zpět na své místo. Restauroval ji havířovský sochař Martin
Kuchař.

31. 8. – Maximální a minimální teplota vzduchu v srpnu
Nejvyšší naměřená teplota: 20. srpna +34,2 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 14. srpna +7,3 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: +19,5 stupňů Celsia
ZÁŘÍ
1. 9. – Zahájení školního roku
V pondělí 3. září ve třiceti čtyřech prvních třídách sedmnácti havířovských
základních škol byl slavnostně zahájen školní rok.
Jednou z nich byla i ZŠ Karolíny Světlé, kde se otevřely dvě první třídy
s celkovým počtem padesáti šesti žáků. Malé školáky přivítal ve vyzdobených
učebnách ředitel školy Jiří Kotaška a zastupitelka města Monika Havlíčková.
V I. A. do školních lavic zasedlo celkem dvacet šest dětí. Děti předvedly, co
všechno už umí, psaly na tabuli, počítaly, rozpoznávaly ovoce a zeleninu a
vybarvovaly omalovánky. „Jsou moc šikovní. Hodně toho umí. Je to i výsledek
práce okolních mateřských škol, kde je dobře připravili,“ řekla třídní učitelka
Markéta Fonioková. Prvňáčci obdrželi od magistrátu reflexní batůžek naplněný
drobnostmi, škola věnovala potřebné věci do výtvarné výchovy a pamětní list.
Slavnostního zahájení se v hojném počtu zúčastnili rodiče, prarodiče a další
blízcí.
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1. 9. – Vítání občánků v 2. pololetí roku
Po dvouměsíční prázdninové přestávce pokračuje slavnostní vítání nových
občánků města v obřadní síni na Zámku. Podmínkou účasti je trvalé bydliště
dítěte na území Havířova a maximální věk jeden rok. Termíny obřadů do konce
roku 2012 (neděle) jsou: 9. 9., 23. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 11., 16. 12.
1. 9. – Počet míst se v mateřských školách se zvýšil
Rostoucí zájem rodičů o umístění dítěte v předškolním zařízení vedl město
ke zvýšení počtu míst v mateřských školách o 166. Jedná se o více než osmi
procentní nárůst. Na MŠ Přímá a MŠ Mládí se otevřely nové třídy. Město má
k 1. září 28 mateřských škol s 2 151 místy.
1. 9. – Slezským dožínkám počasí nepřálo
Tanec, muzika, zpěv a dobrá nálada. V sobotu 1. září se konaly tradiční Slezské
dožínky tentokrát v prostorách budovy PZKO.
Podle starých lidových zvyklostí zahájil program krojovaný průvod tentokrát, ale
symbolicky. Poté předvedly své umění folklorní soubory Vonička, Błędowice
a Mali Błędowianie. O hudbu se postarala kapela Kamraci a Cimbálová muzika
Vonička. Mezi přítomnými byl i jeden ze zakladatelů Slezských dožínek Tadeusz
Nierostek. „Sice v minulosti průvod býval mnohem delší, šel ulicemi Bludovic, ale

i tak jsou dožínkové slavnosti na úrovni. Hlavně, že se v krásné tradici pokračuje.
Příprava a organizace dá moc roboty. Dělají to obětaví lidé,“ uvedl pamětník
každoročních oslav ukončení sklizně obilí. Silným magnetem bylo bohaté
občerstvení se slezskými lahůdkami a specialitami. Volná zábava pokračovala do
pozdních večerních hodin. Mezi hosty byla i Maria Kovacs, vicekonzulka
Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě a náměstek havířovského
primátora Daniel Pawlas. Dožínkovou slavnost připravila místní organizace
PZKO Bludovice.
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6. 9. – Zahradní slavnost střediska RaD
Muzika, zpěv, plnění úkolů, pes Cassie, volná zábava a diskotéka. Takový byl
čtvrtek 6. září v Centru volnočasových aktivit v Horymírové ulici. Konala se
tradiční Zahradní slavnost Poradenského střediska pro rodinu a dítě (RaD).
Soutěžící s velkým zájmem plnili úkoly se zaměřením na povolání jako například
cukrářství, lékařská ordinace nebo obchod. Na nejúspěšnější čekala odměna.
Velkému zájmu se těšila ukázka výcviku policejního psa a zadržení pachatele
belgickým ovčákem Cassiem. Nevšední zásah probíhal pod taktovkou strážníků
havířovské Městské policie. Radost z průběhu vydařené akce měla také vedoucí
poradenského střediska RaD „Zahradní slavnost organizujeme pravidelně každý

rok. Letos jsme se rozhodli pro změnu místa konání. Myslím si, že volba byla
správná. Máme tu větší prostor. Jsem ráda, že organizace, s kterými
spolupracujeme přijaly naše pozvání. S účastí jsem moc spokojena. Věřím,
že dnešní odpoledne se našim hostům líbí,“ konstatovala Yvona Osmanczyková.
Do Centra se přišli podívat i členové Senátního výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí. Přítomen byl rovněž primátor města
Havířova Zdeněk Osmanczyk.
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6. 9. – Otrava metylalkoholem
Dne 6. září byla v havířovské Nemocnici s poliklinikou hospitalizována pacientka
v kritickém stavu s jednoznačně prokázanou otravou metylalkoholem po
konzumaci závadného alkoholického nápoje. Nelze vyloučit, že s tímto případem
souvisí i zdravotní stav tří pacientů ve věků od padesát do šedesát let přijatých
v posledních dnech. K zamezení nebezpečí poškození zdraví dalších občanů
nemocnice neprodleně informovala příslušné orgány.
7. 9. – Výstava: Krásná jako kvítka
V Kulturním domě Leoše Janáčka byly v pátek 7. září slavnostně předány ceny
nejúspěšnějším autorům mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky Krásná
jako kvítka. 22. ročník měl téma Až budu velký, změním svět.
Do soutěže přišlo 767 obrázků, což je ve srovnání s ročníkem 2011, kdy jich bylo
rekordních 2 718 o 1 951 méně. Na kvalitě to, ale neubralo. Zastoupená jsou díla
mladých výtvarníků z Běloruska (66 obrazů), Česka (412), Estonska (28), Litvy
(89), Lotyšska (12), Polska (25), Rakouska (8), Rumunska (12), Slovenska (68),
Slovinska (43), Taiwanu (Čína) (4). Záštitu nad soutěží převzal první Čech na
Mount Everestu Leopold Sulovský. „Chtěl bych popřát všem kreslířům

a kreslířkám v této soutěži, aby je výtvarno provázelo celým životem
a nezapomínali na sny, protože bez snů je život jako ptáček s polámanými křídly,
který nemůže létat,“ uvedl horolezec. Soutěž připravila Základní škola
a Mateřská škola Frýdecká pod vedením ředitelky Jiřiny Sivé. Nejlepší dětské
tvorby byly k vidění do 27. září ve výstavní síni Viléma Wünscheho.
Nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích:
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Mateřské školy: 1. Kaja Olendzka (Polsko). 1. a 2. třídy základních škol: 1. Nella
Jakubičinová (Slovensko). 3. a 4. třídy: 1. Angelina Rudenko (Bělorusko). 5. a 6.
třídy: 1. Tomáš Mészáros (ZŠ Mládežnická, Havířov). 7. až 9. třídy: 1. Martin
Svoboda (Arcibiskupské gymnázium Kroměříž). Cena primátora města Havířova:
Vanessa Přibylová (ZŠ a MŠ Lišov) a Vojtěch Hanák (Arcibiskupské gymnázium
Kroměříž). Cena poroty: Kolekce školy z Brestu, Bělorusko a Kolekce speciální
třídy ZŠ a MŠ ul. Turkmenská Vsetín. Cena Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v Ostravě za pedagogické vedení : Vlasta Březovská (ZŠ a MŠ ul.
Turkmenská Vsetín).
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7. 9. – Alkohol má zřejmě třetí oběť
Pravděpodobně už třetí oběť má závadný stáčený alkohol, který se v minulých
dnech objevil ve stáncích v Havířově a nejspíš i v dalších městech na severu
Moravy a ve Slezsku.
Policie v pátek 7. září večer oznámila, že k manželskému páru z Havířova, který
zemřel v uplynulých dnech na otravu alkoholem, přibyla další oběť se stejnými
příznaky úmrtí. Dalších několik lidí je ve vážném stavu hospitalizováno
v nemocnicích, některým z nich hrozí, že natrvalo oslepnou. Policie již ve čtvrtek
v Šumbarku v jedné z trafik zajistila dva barely čepovaného alkoholu, který nyní
podrobuje expertize. Varovala občany města, aby veškerý stáčený alkohol
nakoupený v posledních dnech raději nepili, a aby o nákupu informovali nejbližší
policejní stanici.
9. 9. – Havířovské slavnosti
Ve dnech 7. až 9. září se v areálu Městské sportovní haly konaly tradiční Městské
slavnosti. Jako hlavní hvězdy se letos představili maďarská legenda Omega,
Helena Vondráčková, Paul Yong, Chinaski, Čechomor.
Program:
Pátek
Areál Městské sportovní haly od 17.30 hodin:
Metallica revival cz, Gipsy Werk, Tublatanka, Lady Pank, Wanastowi Vjeci, Good
Vibration Stage
Sobota
Areál Městské sportovní haly od 13.00 hodin:
Na kouzelném paloučku - loutkoherecká show s hosty Jů a Hele, mažoretky Kala,
Čarovné ostrohy-folklorní soubor, Helena Vondráčková a David Deyl, La Goia,
Žlutý pes, Jana Kirschner, Paul Young, Omega, Good Vibration Stage
Neděle
Areál Městské sportovní haly od 9.00 hodin:
Kašpárek v rohlíku, Chinaski, Čechomor, amatérské kapely – Mascottes, Dopia
Personalita, Ajdontker, Gagarin, Memoary
Pátek až neděle
Areál zábavy pro děti i dospělé, skákací hrady, kolotočové atrakce, stánkový
prodej, atd. V sobotu v odpoledních hodinách se konala tradiční soutěž
v přetahování lanem (pětičlenná mužská i ženská družstva od 18 let)
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(Další fotografie jsou v příloze)
10. 9. – Vlak srazil v kolejišti člověka
Nehoda se stala chvíli po 5. hodině ráno v pondělí 10. září. Osobní vlak jedoucí
z Českého Těšína do Opavy srazil muže ležícího na kolejích poblíž mostu přes
Orlovskou ulici.
Přibližně 150 metrů před mostem nad Orlovskou ulicí musel strojvedoucí použít
rychlobrzdu, aby dvoupodlažní soupravu CityElefant zastavil. Bohužel, střetu s
člověkem v kolejišti už zabránit nedokázal. „Z výpovědi strojvedoucího vyplynulo,

že muž na kolejích ležel. Zabránit přejetí se mu už nepodařilo. Policisté zjistili, že
zemřelým je šestapadesátiletý muž. Okolnosti nehody se dále vyšetřují ,"
informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Vzhledem k devastačním
zraněním, které muž při přejetí utrpěl, byla jakákoli pomoc nemožná. Smrt
nastala okamžitě.
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12. 9. – 41. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Poskytnutí dotace maximálně do výše 1 milion Kč HC AZ Havířov 2010 o.s.
na rekonstrukci šatnového zázemí pro mládežnický, dorostenecký
a juniorský hokej
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2014 až 2017
Ocenění občanů města Havířova
Zásady pro oceňování občanů města Havířova
12. 9. – Alois Havlas se dožil 100 let
Optimistický pohled na život, pracovitost, skromnost a dobré rodinné zázemí.
Tak charakterizovala tajemství dlouhého života, dcera stoletého Aloise Havlase.
Jediný stoletý muž v Havířově, narozený 12. září 1912 v Radvanicích, spolu se
svou manželkou, jednadevadesátiletou Vlastou, vychovali čtyři syny a jednu
dceru. Nejmladšímu Radkovi je padesát šest let, nejstaršímu Jiřímu sedmdesát
dva. Manželé žijí spolu třiasedmdesát let. Mají čtrnáct vnoučat a třináct
pravnoučat. Pan Havlas se vyučil řezníkem. Řadu let pracoval v zemědělství na
Osoblažsku. V roce 1961 se rodina přestěhovala do Havířova. Čerstvý jubilant až
do odchodu do důchodu pracoval v Nové huti v Ostravě. Bydlí stejně jako většina
Havířovanů v panelovém bytě. Jubilantovi přišel popřát primátor města Zdeněk
Osmanczyk a další hosté.

12. 9. – Mladík nezvládl řízení auta
Sedmnáctiletý mladík ve středu 12. září večer usedl na místo řidiče a vyjel do
havířovských ulic.
Řízení Škody Octavia však nezvládl, na křižovatce ulic Orlovská a Vodní dostal
smyk a narazil do kovových svodidel, zábradlí a následně i betonového
obrubníku. Mladého řidiče museli záchranáři s těžkými zraněními převézt do
ostravské fakultní nemocnice. Jeho spolujezdce, patnáctiletého hocha, pak
transportovali s lehčími poraněními do nemocnice v Havířově.
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12. 9. – Výstava: Greta Sartori - obrazy plné zářivých barev
Kresba, malba, textilní design, to vše patří k umělecké činnosti ostravské
výtvarnice Grety Sartori. Jejím mottem je Všichni jsme součástí vesmíru. Vesmír
je v nás a my v něm.
V Galerii Kulturního domu Radost si mohli návštěvníci prohlédnout více než
padesát obrazů a také malou ukázku z interiérového designu. Na své si přišli
zejména milovníci abstrakce, která přímo nutí k zamyšlení nad životem jako
takovým. Hlavním námětem je člověk a příroda.
Do povědomí široké veřejnosti se Greta Sartori zapsala především organizováním
kulturního života v Karviné. Například sedm let vedla sdružení výtvarníků ART
klub a pracovala také jako kurátorka Galerie Pod věží. Řadu let učila na základní
a střední škole. Její díla jsou zastoupena v mnohých soukromých sbírkách u nás
i v zahraničí. Nyní tvoří a pracuje v Ostravě ve vlastním studiu Greta design.
Výstava skončila 5. října.
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13. 9. – Úmrtí Ing. Dagmar Džupinové
Ve věku 55 let zemřela ve čtvrtek 13. září v ranních hodinách po krátké těžké
nemoci členka havířovského zastupitelstva za Hnutí pro Havířov, ředitelka
Stavebního bytového druřstva Havířov, Ing. Dagmar Džupinová. Pochovaná je na
hřbitově v Horní Suché.

13. 9. – Kontrola stánků a mobilních prodejen
Případné porušení prodeje více než třicetiprocentního alkoholu ve stáncích
a mobilních prodejnách začali pravidelně kontrolovat pracovníci živnostenského
úřadu za úzké spolupráce s Celní správou a Městskou policií.
Ve středu 12. září u jednoho stánku zajistili určité nespecifikované množství
alkoholu. Tajemník havířovského magistrátu oslovil starosty Těrlicka, Horních
Bludovic, Albrechtic a Horní Suché, aby živnostenskému úřadu dávali podněty,
mají-li podezření, že se alkohol v obcích ve stáncích i přes zákaz prodává.
14. 9. – Ragbisté do finále nepostoupili
Spíš juniorku připomínala sestava havířovských borců v posledním utkání
Poháru ČSRU na hřišti brněnského Dragonu.
Svěřenci trenéra Radomíra Klody se probojovali mezi čtyři nejlepší a i když se
celý pohárový program bral spíše jako výborná příprava na domácí soutěž,
vypadnutí těsně pod vrcholem zamrzí. Zvlášť, když Brňané uštědřili Havířovu
docela slušnou „nakládačku".
Dragon Brno – RC Havířov 49:5 (27:0)
Rozhodčí: Šustek – Kohout, Žilka, pětky: 8:1, diváci: 200.
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Havířov: Fajkus (Haltof), J. Kokinda, Indrák, Olšanský 5, Sittek, F. Hanák,
Procházka, Fric, O. Kloda, Pieter, Badura, A. Kloda, J. Hanák (Gadziala),
Harenčák, Petr Kozubík. Trenér: Radomír Kloda.
16. 9. – Florbal: Vstup do sezony se Torpedu nevydařil
Florbalisté havířovského Pegresu podlehli v neděli 16. září v prvním utkání
mužské extraligy aktuálnímu mistrovi ze Střešovic.
Tatran se dostal do vedení zásluhou Richtera a postupně navyšoval své skóre.
Zejména díky pěti využitým přesilovým hrám se nakonec radoval z celkového
vítězství 2:9.
Torpedo Pegres Havířov - Tatran Omlux Střešovice 2:9 (0:3, 1:3, 1:3)
Branky: 25. Jiří Juhaňák, 45. Ondřej Kowal - 6. Martin Richter, 9. Marek
Deutsch, 11. Milan Fridrich, 27. Johan Von der Pahlen, 32. Marek Deutsch, 33.
Marek Deutsch, 44. Tom Ondrušek, 47. Johan Von der Pahlen, 59. Martin
Richter; Rozhodčí: Kamil Sojka - Tomáš Sojka; Vyloučení: 8 + Hynek Plášek
10min:5; Využití: 1:5; Diváků: 312
17. 9. – Třídění starého a nepotřebného textilu
Pětadvacet bílých kontejnerů na staré šatstvo, boty a nepotřebné doplňky bylo
během minulého týdne rozmístěno na 25 stanovišť po městě.
Jejich pořízení, servis a odvoz sesbíraných věcí i úklid zajišťuje na vlastní
náklady společnost Revenge, která je dominantním sběračem starého šatstva
v České republice. Smlouva o umístění a provozování byla mezi firmou a městem
Havířov podepsána v září. Frekvence sběru je jednou týdně.
Odhadem vzniká v Havířově ročně více než tisíc tun odpadu, kdy náklady na jeho
likvidaci převyšují milion korun. Náklady na uložení tuny odpadu na skládku
stojí 1 047 korun, provoz bílých kontejnerů může Havířovu z rozpočtu ušetřit 175
tisíc korun. V současné době je do projektu zapojeno 45 měst v České republice,
mj. Olomouc, Pardubice, Přerov a Prostějov.
17. 9. – Tisková zpráva NsP Havířov – metylalkohol
Dne 17. září ve večerních hodinách byl hospitalizován v havířovské nemocnici
v pořadí již sedmý pacient v souvislosti s intoxikací methylalkoholem.
Jde o 73 letého pacienta z Karvinska. V anamnéze se uvádí, že údajně požil
neokolkovaný alkohol, blíže neurčené značky, zakoupený před týdnem
v kamenném obchodě v Českém Těšíně. Pacient byl přijat na jednotku intenzivní
péče interního oddělení ve vážném stavu s kvalitativní poruchou vědomí
a současně s poruchou vidění. Byl napojen na hemodialýzu a byl mu aplikován
lék z Norska Fomepizol. Pacientův stav se zlepšil, ale i nadále zůstává napojen
na hemodialýzu.
18. 9. –Vox organi zahájen
V Kulturním domě Radost v úterý 18. září byl zahájen Mezinárodní varhanní
festival Vox organi.
Vystoupil jeden z nejúspěšnějších českých varhanistů Aleš Bárta a přední
saxofonista Roman Fojtíček. Oba sklídili velký potlesk publika. Další festivalový
program: 27. září Tomasz Orlow (Polsko) – varhany. 2. října Paul Kayser
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(Lucembursko) – varhany. Závěrčný koncert se koná 17. října. Publiku
se představí varhanista Andre Knevel z Francie a na Panovu flétnu zahraje
Liselotte Rokyta z Nizozemska.
19. 9. – Oprava Památníku životické tragedie
Muzeum Těšínska oznamilo, že z technických důvodů je od středy 19. září
do odvolání uzavřen Památník životické tragédie v Havířově. O termínu otevření
bude muzeum veřejnost opět informovat.
21. 9. – Metylalkohol zabíjel
Celé aféra, která brzy zasáhla celou zemi a přesáhla i hranice České republiky,
se spustila ve čtvrtek 6. září odpoledne, když měli lékaři havířovské nemocnice
jistotu, že několik jejich pacientů trpí otravou metylalkoholem.
Neděle 13. května
- doma zemřela žena (73), pitva neprokázala otravu metylalkoholem
Sobota 1. září
- muž (62) zemřel doma, jeho partnerka vyhledala lékařskou pomoc později
Pondělí 3. září
- do nemocnice byl přijat muž (55) v kritickém stavu a bezvědomí. Zemřel
v pondělí 24. září
- do nemocnice byla přijata žena (59) - partnerka muže zemřelého 1. září,
po převozu do ostravské Fakultní nemocnice zemřela
Úterý 4. září
- do nemocnice byl přijat muž (51). Jeho stav se po přijetí v nemocnici dramaticky
zhoršil, po selhání srdeční činnosti musel být pacient resuscitován. Pak se
jeho stav postupně zlepšoval. Pravděpodobně navždy však zcela oslepl.
V pátek 14. září byl propuštěn do domácího léčení
Čtvrtek 6. září
- do nemocnice byla přijata žena (57), stačila ještě lékařům říct, co pila, pak
upadla do bezvědomí a zůstala několik dnů v kritickém stavu. Žena zemřela
v pátek 21. září večer.
Středa 12. září v bytě na Přímé ulici nalezen mrtvý muž (67), v bytě byly
neokolkované láhve
21. 9. – Evropský týden mobility
Na náměstí Republiky v pátek 21. září probíhal u příležitosti závěru Evropského
týdne mobility bohatý kulturní a zábavný program.
Velkému zájmu se těšily netradiční stroje poháněné alternativními zdroji. Žáci
základních škol i další dobrovolníci se zúčastnili Běhu naděje, který je v podstatě
nástupcem populárního běhu Terryho Foxe. Po celý den jezdily zdarma autobusy
Městské hromadné dopravy. Den bez aut, ale tradice neporušil. Na cestách
a silnicích ji bylo plno tak jako každý jiný den.
21. 9. – Discgolfové hřiště uvedeno do provozu
Slavnostním výhozem oranžového disku s logem města zahájil v pátek 21. září
primátor Zdeněk Osmanczyk provoz prvního discgolfového hřiště
v Moravskoslezském kraji.
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Na ploše tří hektarů vzniklo v lesoparku Stromovka nové sportovní a odpočinkové
místo pro všechny věkové kategorie obyvatel. „Jsem velmi rád, že se podařilo

postavit a zařídit místo, které mohou ve svém volném čase využívat všichni. Jsem
také potěšen, že se Stromovka začíná pomalu upravovat tak, aby sloužila široké
veřejnosti,“ řekl při zahájení provozu primátor.
V lokalitě je umístěno 9 košů - jamek a principem hry je dopravit disk s co
nejmenším počtem hodů do koše a co nejmenším počtem hodů tak dokončit
všechny jamky na hřišti. Vzrostlé stromy nabízí ideální přírodní překážky
v hodech, které samotnou hru zatraktivní. Bude zpřístupněno 24 hodiny denně,
areál je osvětlen. Discgolfové hřiště v Havířově je v péči Správy sportovních
a rekreačních zařízení.

22. 9. – Město má 100 nových míst na parkování
Nové parkoviště na území lemovaném ulicemi Jana Žižky, Karla Čapka,
Vítězslava Nezvala a S. K. Neumanna byl kolaudováno.
Obyvatelé města tak získali k užívání 100 nových parkovacích míst, z nichž 6 je
určeno pro řidiče se zdravotním postižením. Parkování je zdarma. Náklady na
investici byly 15 milionů korun, výstavba trvala tři měsíce. Technické služby jako
realizátor akce, postavily parkovací místa, odlučovače ropných látek, nové
veřejné osvětlení, vybudovala se se nová dešťová kanalizace, opravily se
přístupové chodníky. Parkoviště je postavené ze zámkové dlažby.
V osmdesátitisícovém Havířově je k dispozici cca 14 500 parkovacích míst, která
město kromě parkovišť zřizuje v jednosměrných ulicích. Z tohoto počtu je 250
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míst zpoplatněno. Nejvíce, 216 u havířovského magistrátu s počtem tři
parkovacích automatů k výběru peněz.
22. 9. – Letečtí modeláři: Havířovský akrobat
Vynikající výkony, setkání přátel a nepříjemný vítr. Tak lze charaktrizovat
podzimní závod leteckých modelářů, Havířovský akrobat.
Na ploše pod letním kinem bylo v sobotu 22. září rušno. Své umění a sportovní
zdatnost předvedlo jedenáct modelářů, deset z České republiky a jeden
ze Slovenska. Soutěžilo se v populární disciplíně F2B upoutaných akrobatických
modelů, do které patří letadla s rozpětím křídel přes jeden a půl metru a váhy do
dvou kilogramů. Jejich pilotáž je adrenalinová záležitost. Ozdobou 11. ročníku
modelářského klání byl Igor Burger z Bratislavy, novopečený zlatý medailista ze
srpnového mistrovství světa v bulharském Pazardžiku a olomoucký Jiří Vejmola,
který tam získal bronz v konkurenci dvaašedesáti závodníků. Organizátoři
s průběhem soutěže byli spokojeni.
Vítězství si z Havířova odvezl Igor Burger, před Jiřím Vejmolou a Zbyňkem
Kravčíkem z pořádající organizace LMK Meteor Havířov. Čtvrtý byl Petr Durčák
z Karviné. Páté místo patří Pavlu Benešovi ze Zlína a šestici uzavřel Kamil Meisl
z LMK Svitavy.
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24. 9. – 42. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Nastoupení náhradníka. Rada města osvědčuje, že dnem 14. září se stal
členem Zastupitelstva města Havířova Mgr. Daniel Vachtarčík z volební
strany Hnutí pro Havířov
Smlouva mezi statutárním městem Havířov v České republice a městem
Zagorje ob Savi v Republice Slovinsko o spolupráci partnerských měst
24. 9. – 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 24. září v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Schválení mimořádné investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou
v Havířově ve výši 2,6 milionu Kč na pořízení zdravotní techniky oboru
ORL
Zásady pro oceňování občanů města
Poskytnutí dotace HC AZ Havířov 2010, o.s. na rekonstrukci šatnového
zázemí v roce 2013
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2014 – 2017
Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města, odůvodnění
účelnosti významné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města, rok 2012
Pojmenování nové ulice v k.ú. Šumbark (název Čapí hnízdo)
Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti
Technické služby a. s.
Koupě pozemku pro účely realizace stavby Dopravní terminál Havířov
Žádost dopravce ČSAD a.s. o navýšení úhrad prokazatelné ztráty
v systému městské hromadné dopravy v roce 2012
Parkovací dům – odůvodnění významné veřejné zakázky
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Setkání hornických a hutnických měst a obcí České republiky
Smlouva mezi městem Havířov a městem Zagorje ob Savi v republice
Slovinsko o spolupráci partnerských měst
24. 9. – Havířov poskytne dotaci na nákup zdravotní techniky v nemocnici
Poskytnutí mimořádné investiční dotace ve výši 2,6 milionů korun schválili pro
Nemocnici s poliklinikou Havířov zastupitelé města na svém jednání 24. září.
Peníze jsou na základě žádosti nemocnice určeny na pořízení techniky pro nově
vznikající lůžkové oddělení ORL - ušní, nosní, krční. Oddělením ORL doplňuje
komplexnost poskytování zdravotní péče obyvatelům a především dětským
pacientům. Nemocnice nakoupí ze získných prostředků 2 kusy vyšetřovacích
souprav UNIT a operační stůl.
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25. 9. – Dotace na krytí povodňových škod z roku 2010
Město obdrželo z Fondu solidarity Evropské unie finanční prostředky ve výši
11,111 milionů korun. Byla poskytnuta prostřednictvím Krajského úřadu
v Ostravě.
Je určena na pokrytí výdajů spojených s likvidací škod na ulici Hálkova
v Bludovicích. K provedení nezbytných technických opatření v souvislosti
s povodněmi bylo nutné pro zabezpečení svahové deformace na jmenovaném
území provést řadu zabezpečovacích prací. Celkové výdaje na odstranění
povodňových škod činily 11,527 milionů korun.
Na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z května a června
2010 poskytla Evropská komise České republice finanční příspěvek ve výši
5 111 401 Eur. Příspěvek je z Fondu solidarity EU a je určen pro povodněmi
postižená území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského
a Zlínského.
30. 9. – Den architektury v Havířově
V neděli 30. září odpoledne si zájemci o architekturu Havířova dali sraz na
náměstí Republiky. Letošní se konal pod názvem Havířovský Brusel zapomenutá kvalitní architektura.
Kolem místního architekta Adama Guzdka se shromáždilo přes padesát lidí.
Postupně se jejich počet zvyšoval. Bylo konstatováno, že budovy bruselského
stylu se vymykají průměrnosti současného stavění a typizaci ostatní socialistické
zástavby ve městě. Největší starost architektů je o osud havířovského vlakového
nádraží který patří ke špičkové architektuře 60. let minulého století. České dráhy
chtějí odbavovací halu v roce 2013 zbourat a spolu s městem postavit moderní
dopravní terminál.

30. 9. – Maximální a minimální teplota vzduchu v září
Nejvyšší naměřená teplota: 11. září +29,9 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 21. září +2,0 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: +14,7 stupňů Celsia
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ŘÍJEN
2. 10. – Výstava k jubileu akademického malíře Martina Pawery
Rozměrná figurální plátna akademického malíře Martina Pawery vyzdobila
Výstavní síň Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka. Výstava se
konala u příležitosti autorových 60. narozenin.
Za velkého diváckého zájmu výstavu uvedl novinář a publicista Břetislav Uhlář.
„Na několika desítkách obrazů jsme svědky mnoha příběhů, jimž umělec vdechl

svým nenapodobitelným výtvarným rukopisem život. Podílel se v nich spolu
s námi o své strasti, radosti, vize, vzdává v nich velkou úctu k člověčenství
v každém věku,“ podtrhl literát. Obrazy jako například Rajská záhrada, Kolotoč,
Poslední večeře, Benátky či Tanec života jsou plné lidí v různých životních
situacích. Lze na nich pozorovat bodré muže při rozhovoru se sklenkou vína, děti
radující se ze hry, lidi vážné i smutné. „Jak člověk časem dozrává, tak se ve své

tvorbě stále více zamýšlí nad údělem člověka v tomto světě a hektické době, která
s námi občas zamává,“ svěřil se krátce jubilant. Vernisáž obohatila pěveckým
vystoupením umělcova dcera Martina Pawerová za klavírního doprovodu
Oldřišky Honsové.
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3. 10. – 43. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím dotace poskytnuté
z rozpočtu Moravskoslezského kraje Základní škole Gorkého ve výši 3,5
milionu korun. Dotace je určena na podporu výuky fyziky za pomocí
informačních a komunikačních technologií
Podmínky čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku zahájeného v roce
2012
3. 10. – Rekonstrukce infekčního pavilonu nemocnice
V areálu Nemocnice s poliklinikou Havířov byla 3. října zahájena Rekonstrukce
infekčního pavilonu.
Stávající rozsah lůžkové péče bude po rekonstrukci zachován, k dispozici bude
40 lůžek a 5 lůžek v rozsahu JIP. Celkové náklady dosáhnou výše cca 111 mil. Kč
z toho 85 % bude hrazeno z Evropské dotace. Projekt reaguje na špatný technický
stav infekčního pavilonu postaveného v letech 1968 až 69 a absenci kvalitního
materiálového vybavení, které by umožnilo poskytovat komplexní a komfortní
péči pacientům za využití všech současných medicínských poznatků v rámci
spádové oblasti Karvinska, Frýdecko-Místecka a Havířovska, což představuje cca
500 tisíc osob. Projekt bude realizován ve dvou etapách. Nejprve proběhnou
veškeré stavební úpravy spojené s rekonstrukcí objektu. V rámci druhé etapy
dojde k dodávkám vybavení lékařské technologie.
3. 10. – Seminář dětského oddělení nemocnice
Dne 3.října se v kinosále NsP Havířov uskutečnil X. seminář dětského oddělení
určený pro PLDD, pediatry a sestry za účasti 26 pediatrů a 22 sester.
Konaly se přednášky a kasuistiky s kardiologickou tématikou a s tématikou
bolesti na hrudi. Přednášely: MUDr. Barbara Franková, MUDr. Andrea
Menšíková a MUDr. Adela Holeszová. Přednášku měla také MUDr.Marcela
Holubová, s kterou nemocnice spolupracuje. Poslední přednáška byla na téma
obezity – první zkušenosti s nově zavedenou ambulancí a přístrojem inbody.
4. 10. – Výstavba kanalizace je z poloviny hotova
Projekt výstavby kanalizace v okrajových částech Havířova trvá sedm měsíců
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a stavbaři v těchto dnech hlásí, že více než 50 procent stavebních prací je hotovo.
Dokončeno a z technického hlediska správcem stavby převzato jsou práce za 223
miliony korun z celkových 528 milionů korun. Stavbaři dosud zrealizovali 13 160
metrů stok a 1 685 metrů přípojek v Dolní Suché a v Bludovicích. Na stavbě
v Dolní a Prostřední Suché je hotovo 11 030 metrů kanalizačního potrubí a 1 550
přípojek. Dokončují se instalace technologie na třech čerpacích stanicích
v Dolních Datyních, dále probíhá příprava k zahájení zkušebního provozu dvou
čistíren odpadních vod pro Dolní Datyně a Bludovice.
Stavba kanalizace byla zahájena letos v březnu a má skončit v září 2013.
Náklady na stavbu veřejné splaškové kanalizace jsou spolufinancovány Státním
fondem životního prostředí (SFŽP) ve výši cca 64 procent celkových uznatelných
nákladů. Administrace přislíbené dotace ze strany SFŽP probíhá bez větších
problémů a k dnešnímu dni je na účet města Havířova poukázána částka
bezmála 70 milionů korun. Dodavatelem stavby je Sdružení pro odkanalizování
města Havířova, kde jsou členy společnosti Metrostav, IMOS a DIS.
4. 10. – Měření radonu v havířovských školách
Výsledky Státního ústavu radiační ochrany, které obdržel Odbor školství
a kultury havířovského magistrátu potvrdily, že hodnoty radonu v budovách
základních a mateřských škol v Havířově jsou nižší než je stanovená směrná
hodnota. Měření proběhlo ve všech 17 základních a 26 mateřských školách
po celý školní rok 2011/2012.
5. 10. – Muž vyhrožoval své bývalé ženě
Rázný zákrok strážníků proti ozbrojenému muži mohli v pátek 5. října ráno
sledovat lidé v centru města.
Hlídka městské policie byla chvíli po 7. hodině vyslána na autobusovou zastávku
před Kulturním domem Petra Bezruče. O pomoc tam na tísňovou linku volala
žena, která se bála svého bývalého manžela. „Žena v telefonickém hovoru na náš

dispečink řekla, že ji muž vyhrožuje tím, že jí uřeže obě uši. Na místo proto vyjela
autohlídka, aby situaci prověřila," potvrdil zástupce ředitele MP Havířov Daneš
Skulina. Když strážníci přijeli na místo, vyzvali podezřelého k prokázání
totožnosti Ten však místo občanského průkazu vytáhl z tašky nůž s čepelí
dlouhou kolem 20 centimetrů. Strážníci neváhali a 43 letého muže okamžitě
srazili k zemi a odzbrojili. Na místo pak přivolali republikovou policii, která si
dotyčného převezla na svůj okrsek k vyšetřování a rozhodnutí o kvalifikaci činu.
6. 10. – Inkubátor byl úspěšný
Na všech festivalech nejvíce táhnou hlavní hvězdy a ani tentokrát na Inkubátoru
v sobotu 6. října v aréně pod letním kinem nezklamaly.
Alkehol měl jasnou základnu fanoušků, která s ním přezpívala všechny hity.
Zdeněk Izer opět pobavil svým drsným humorem, který ale k takovému festivalu
rozhodně patří. Mňága rozezpívala i zatvrzelé příznivce drsnějších stylů, kteří
čekali zejména na poslední hvězdu Škwor a to nejlepší přišlo skutečně nakonec.
Milovníci jejich muziky vyčkali až do samotného závěru a určitě nelitovali.
Poslední koncert této kapely pod širým nebem byl doplněný o ohňovou show
a symbolicky uzavřel už třináctý ročník Inkubátoru
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6. 10. – Útěk v řetězech
Sedmý ročník adrenalinové soutěže Útěk v řetězech se konal 6. října. Nabídl delší
a náročnější trať. Z výhry se radovala dvojice Paralen a Kinedril.
Dvojice Božovský, Zahradník použila pro svůj mini tým název léků, což bylo v cíli
kvitováno. „Opět vyhrály tabletky" zaznělo při předávání cen.
Pořadatelé tentokrát vybrali pro dvojice, které absolvovaly závod spojené
policejními náramky, těžkou trasu. Na ní nebyla mnohdy zcela přesně označená
stanoviště, které museli soutěžící najít. Start byl až ve Vratimově a cíl pod
areálem havířovského letního kina.
Za vítěznou dvojicí skončil druhý pár Česko-Slovensko (Svoboda a Zniszczol)
a třetí místo patřilo páru Guláž Latrynmann (Jurčík a Ruman). Nejlepší ženský
pár s názvem Drsoň Jasoň (Janíčková a Brutvanová) obsadil čtvrté místo.
Cenu za vtip si vysloužil Libor Pořízek za snahu prodávat tatranky v obale od
siesty. Cenu za obdivuhodný výkon získal Viktor Kubala. Ten si ji vysloužil tím,
že z trasy dlouhé 14 kilometrů absolvoval celých dvanáct bez bot.
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7. 10. – Boccia se těší stále většímu zájmu vozíčkářů
Vysoká sportovní úroveň, obrovské nadšení, přátelská atmosféra a řada
obětavých dobrovolníků. Takové vysvědčení si vysloužil havířovský turnaj
v boccie ve dnech 6. a 7. října v Městské sportovní hale.
Na šesti kurtech probíhala soutěž v paralympijském sportu boccia. Zúčastnilo se
jí rekordních dvaatřicet závodníků z různých míst Moravy a Slezska. Po
zajímavých a napínavých utkáních se stal nejúspěšnějším stejně, jako už
několikrát v minulosti Jiří Svojanovský. Nejmladším účastníkem byl ani ne
šestiletý Adam Olšaník z Ostravy. Hlavní organizátorka sportovního klání Jiřina
Nevrlá měla radost že vše dopadlo dobře. „S průběhem turnaje jsem velmi

spokojená. Obzvlášť si cením, že soutěžících každým rokem přibývá. Myslím si, že
i doprovodný program zaujal. Poděkování patří všem, kteří nám při organizování
pomáhali. Především je to družina mladých lidí pod vedením Martina Kučery,“
hodnotila předsedkyně pořádajícího Help klubu.
Pořadí: 1. místo Jiří Svojanovský (Ostrava), 2. Michal Koutný (Olomouc),
3. Tomáš Byrtus (Český Těšín), 4. Sandra Hučíková (Havířov).

138

7. 10. – Pěstounské rodiny
Výchovně terapeutický seminář pro pěstounské rodiny zorganizovali o víkendu
6. až 7. října pracovníci Odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany
dětí havířovského magistrátu.
Do Nýdku přijelo 8 pěstounských rodin, 15 dětí a 12 dospělých. Setkání se letos
uskutečnilo už po deváté a mělo odborně-poradenský charakter. Pro děti byl po
dva dny připraven zábavný program, který zajistil Lubomír Figura se svými
kolegyněmi. Pracovnice Magistrátu pracují se 149 pěstounskými rodinami
z Havířova a přilehlých obcí v nichž je umístěno 222 dětí. Dalších 71 rodin
zajišťuje pro 92 dětí tzv. cizí péči.
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9. 10. – SANTÉ získalo pro své klienty sociální automobil
Klíče od vozu si v úterý 9. října od představitelů Českomoravské reklamní
agentury KOMPAKT převzala ředitelka SANTÉ Tamara Šeligová.
Šestimístné vozidlo Centrum ambulantních a pobytových služeb získalo do
pronájmu na šest let za korunu ročně v rámci projektu Sociální automobil na
základě doporučení sociálního odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Po šesti letech bude automobil převeden do majetku SANTÉ. Organizace má
ve svých třech střediscích 108 klientů. Slavnostního předání se zúčastnil
primátor Zdeněk Osmanczyk.
10. 10. – Na vlakovém nádraží se hrálo divadlo
Nezvykle rušno bylo ve středu večer 10. října na havířovském vlakovém nádraží.
Dokonce na schodišti do poschodí odbavovací haly stála fronta. Ne, nebyli to
cestující čekající na vlak, ale diváci divadla. Cílem je snaha zachránit nádražní
budovu.
Málokdo si chtěl nechat ujít historicky první a možná také poslední divadelní
představení, které se hrálo v improvizovaných podmínkách bývalé staniční
restaurace. Na představení herců Národního divadla moravskoslezského, kteří
uvedli hru ruského spisovatele Venedikta Jerofejeva, Moskva Petušky
s podtitulkem Bible všech alkoholiků, se do zchátralé místnosti v nádražní
budově namačkalo okolo stovky diváků. V hledišti nezůstalo jediné prázdné
místo, mnozí museli sledovat jeviště ve stoje.Publikum se ohromně bavilo.
Pojítkem mezi herci „ve vlaku" a diváky byla společná myšlenka na zachování
stávající podoby nádraží i pro budoucí generace, nedopustit jeho zbourání.
„V žádném případě by se odbavovací hala neměla zbourat, ale opravit. Je
důstojným vstupem do nejmladšího města republiky," řekla Yvona Zegzulková
z Havířova.
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11. 10. – Kino Centrum opět promítá
Po dvacetiměsíční náročné rekonstrukci bylo ve čtvrtek 11. října slavnostně
otevřeno kino Centrum. Rekonstrukce stála 120 milionů korun.
Přestože budova doznala rozsáhlých změn, některé prvky původní stavby zůstaly
zachovány. „Je to například mramorová podlaha ve foyeru kina nebo dominantní

galerie s difuzorem. Na druhou stranu je plášť kina zkrášlen celoskleněnou
fasádou," řekla mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.
Kinosál pojme 370 a malý osmašedesát diváků. Kinokavárna s plazmovými
obrazovkami, stejně i klub mají kapacitu pro šedesát lidí.
„Nové kino je opatřeno nejmodernější dostupnou technikou jak pro klasickou, tak

hlavně pro digitální projekci, a to i ve formátech 3D filmů s vysokým rozlišením
4K, což je v současnosti maximální špička. Kvalitní promítací plátno ve velkém
sále je svými rozměry 14,6×6,2 čtvrté největší v České republice," vysvětlila
Wojnarová. (Další informace v kapitole 8. Vybrané události)
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12. 10. – Za požárem čtyř aut v Havířově zřejmě stojí žhář
Čtyři zaparkované automobily zasáhl požár v pátek ráno 12. října v Okružní
ulici.
Podle policie se může jednat i o dílo žháře. Škoda byla předběžně vyčíslena kolem
325 tisíc korun. „Pracujeme se dvěma variantami. Buď za vznik požáru může
technická závada, nebo cizí zavinění,“ sdělila mluvčí karvinské policie Zlatuše
Viačková. „Dva vozy požár zcela zničil, další dvě auta plameny ošlehly ,“ upřesnila
Viačková. Naposledy řešila policie v Havířově žháře vloni v únoru, kdy shořelo
šest osobních vozidel a tři garáže.
12. 10. – V havířovském Domově seniorů je o lidi dobře postaráno
Své prostory pro veřejnost v Týdnu sociálních služeb otevřel i Domov seniorů
v Havířově. Ve středisku Helios bydlí od roku 2010 v hezkém dvoulůžkovém
pokoji i dvaaosmdesátiletá Havířovanka Libuše Krzystková.
Jak sama říká, má tu všechno co potřebuje. V pět hodin ráno už je vzhůru. Pak se
zapojí do pravidelného programu Domova, ve kterém je například čtení z denního
tisku a skupinové cvičení. „Ve společenské místnosti si občas zahraji Člověče,

nezlob se. Něco si přečtu, jak ty celebrity se rozvádějí a pokud je venku hezky, jdu
se trochu projít. Mám ráda léto,“ přiblížila svůj den v nářečí po našemu čiperná

důchodkyně. Její spolubydlící je o něco mladší Draha Smolíková.
Středisko Helios v ulici Jaroslava Seiferta poskytuje pobytové sociální služby pro
seniory s kapacitou 60 lůžek a domov se zvláštním režimem s kapacitou 26 lůžek.
Ředitelem Domova seniorů je lékař Milan Dlábek.
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13. 10. – Volby do zastupitelstva kraje
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se konaly ve dnech
12.
a 13. října.
V Havířově se volilo v 79 okrscích. Celkem bylo 65 768 zapsaných voličů a vydáno
22 200 obálek. Platných hlasů bylo 93,13%. O hlasy voličů se ucházelo
21 politických stran a hnutí. Volební účast byla 33,76%. Výsledky hlasování:
1. ČSSD – 30.6%, 2. KSČM – 28.9%, 3. NEZ – 7.76%, 4. ODS – 7.04%, 5. SPOZ
– 4.56%, 6. KDU-ČSL – 3.74%, 7. DSSS – 2.51%, 8. Komunistická strana
Československa – 2.51%, 9. TOP 09 a Starostové – 2.42, 10. Zelení – 2.01%
.........21. Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska – 0.14% hlasů
Volby proběhly bez incidentů. (Další informace jsou ve stati 8. Vybrané události)
13. 10. – Volby do Senátu 2012 ve volebním obvodu Karviná, první kolo
Ve dnech 12. a 13. října bylo první kolo senátních voleb. Po sečtení všech hlasů ve
volebním obvodu Karviná do druhého kola postoupil Petr Vícha z Bohumína
a Milada Halíková z Havířova. Výsledky:
1. Ing. Petr Vícha (ČSSD) 41.18 % hlasů, 2. PaedDr. Milada Halíková (KSČM)
29.56 %, 3. Jana Lorencová (SP) 17.25 %, 4. MUDr. Radomil Schreiber (ODS)
10.90 %, 5. Ing. Jan Odložilík (NÁR. SOC.) 1.07 % . (Další informace jsou ve stati
8. Vybrané události
13. 10. – Fotbal: Černá série s Novým Jičínem je minulostí
V neděli 13. října havířovský celek bodoval naplno.
Nový Jičín – MFK Havířov 1:2 (0:0)
Novojičínští byli zpočátku lepší, ale své šance zahodili. Když Indiáni přečkali bez
úhony první půli, sami udeřili. Po nádherných brankách Peška a Vachtarčíka si
vytvořili dvoubrankové vedení, které soupeř dokázal jen korigovat na konečných
1:2. Opět se potvrdilo, že na hřištích soupeřů Indiáni hrají lépe, než doma.
16. 10. – Nové oddělení ORL v nemocnici
Nové lůžkové oddělení ušní, nosní, krční (ORL) slavnostně otevřeli v úterý
16. října v Nemocnici s poliklinikou v Havířově.
Nové oddělení bude zajišťovat léčebnou a ošetřovatelskou péči klientům z celé
oblasti Karvinska, kde žije kolem 280 tisíc obyvatel. „Jsem velmi rád, že tady
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takové oddělení vzniklo, nemocnice v této chvíli přináší našim občanům ještě
komplexnější péči," řekl při slavnostním zahájení provozu primátor Zdeněk
Osmanczyk. Zastupitelé města na zářijovém jednání schválili uvolnit
z městského rozpočtu na nákup přístrojů pro oddělení ORL částku 2,6 milionu
korun.

17. 10. – Emilie Farná oslavila sto první narozeniny
Pohoda, klid a dobré rodinné zázemí. Tak vypadá život po stovce pani Emilie
Farné.
Narodila 17. října 1911 v Prostřední Suché v rodině horníka. Spolu s manželem
Adolfem vychovala tři děti, dvě dcery a syna, z nichž dnes už žije jen operní
zpěvačka Alina Podskalská Farná. Bydlí v rodinném domě. K letošním
narozeninám jí přišli pogratulovat její blízcí, dále evangelický farář Vladislav
Volný a zástupci PZKO. Obdržela také blahopřejný dopis primátora města
Zdeňka Osmanczyka.

20. 10. – Volby do Senátu 2012 ve volebním obvodu Karviná
Druhé kolo senátních voleb proběhlo 19. a 20. října 2012. Senátorem za volební
obvod Karviná se se ziskem 59.7 % hlasů stal Petr Vícha z Bohumína, který
kandidoval za ČSSD.
Jeho protikandidátka Milada Halíková (za KSČM) získala 40.29 % hlasů.
V prvním kole, které bylo ve dnech 12. a 13. října 2012, obdržel Vícha 41.18 %
hlasů, Halíková 29.56 % hlasů.
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ODS vyslala do boje lékaře Radomila Schreibera, ten však neuspěl.
Podle zákona číslo 247/1995 Sb. tvoří senátní obvod číslo 74 část okresu Karviná,
která zahrnuje obce Bohumín, Rychvald, Petřvald, Havířov,Horní Suchá, Stonava
a Albrechtice. (Další informace jsou ve stati 8. Vybrané události)
21. 10. – OBRAZEM: Havířov – Morkovice 1:1

22. 10. – Primátor přijal paralympionika
Dlouholetého reprezentanta Havířova ve stolním tenise, paralympionika Ivana
Karabce, přijal na radnici v pondělí 22. října primátor Zdeněk Osmanczyk.
Poděkoval mu za vzornou reprezentaci města na Letních paralympijských hrách
v Londýně ve dnech 29. srpna až 10. září. Na přípravu a účast na hrách ve Velké
Británii poskytlo město olympionikovi dotaci ve výši padesát tisíc korun. Ještě
před sportovními hrami se Karabec zúčastnil soustředění v Rakousku, kde
doladil formu a v Londýně ve své kategorii obsadil 5. místo. Primátor přijal také
předsedu Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov Nikolase Endala.
23. 10. – Konference: Zelená města o pietních místech
Kromě odborníků z České republiky se představili svými zkušenostmi a náměty
přednášející ze sousedního Polska a Slovenska. Konference se konala v úterý
23. října v Kulturním domě Radost.
Diskutovalo se ve třech přednáškových blocích. Například Havířov představil
svůj návrh na rozšíření městského hřbitova, poznatky z revitalizace městského
hřbitova přednesla delegace z Plzně, o zajímavostech v pietních výsadbách
hovořil zástupce odborné firmy. Hostě z Polska obohatili konferenci s přednáškou
na téma Stromy u kapliček a křížů Těšínského Slezska. Součástí jednodenní
konference byla výstava fotografií pietních míst v Havířově a také velkoplošných
fotek se zelení v ulicích města. Vystoupení přednášejících bude vydáno
ve sborníku. Pořadatelem bylo statutární město Havířov.
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24. 10. – 44. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Výpověď nájemní smlouvy provozovatelce Galerie Spirála z důvodu dluhu
za služby
Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní údržby
místních komunikací na období od 1. listopadu do 31. března 2013
Dopravní terminál – Smlouva o sdružení zadavatelů
Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované
územní investice pro území ostravské aglomerace
Hodnocení rekondičně ozdravných pobytů v roce 2012
Udělení Ceny města Havířova
Organizační změny Magistrátu města Havířova: Mgr. Blanka Gelnarová
vzdává se funkce vedoucího odboru školství a kultury ke dni 31. ledna
2013. S účinnosti od 1. února se zřizuje oddělení dotací a volnočasových
aktivit odboru školství a kultury. K témuž datu se zvyšuje celkový počet
zaměstnanců Magistrátu o jednoho pracovníka na 292.
24. 10. – Svatováclavský hudební festival
Ve středu večer 24. října se v kostele sv. Anny konal koncert vokálního souboru
Cappella Mariana z Prahy s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semerádem.
Na programu byl Sacrum et Profanum italského skladatele Claudia
Monteverdiho, který žil na přelomu renesance a baroka a skladby S.d' India.
„Ráda si poslechnu krásnou hudbu, která nás pozvedne ze všednosti až

k nebeským výšinám. K takovým patřil i tento koncert. V tomto kostele jsem
poprvé a moc se mi líbí. Akustika je dobrá,“ řekla své první pocity po představení
učitelka Magda Bohušová ze Základní umělecké školy Edvarda Runda v Slezské
Ostravě. Svatováclavský hudební festival je největší přehlídkou duchovní hudby
v Česku. Každým rokem nabízí vynikající pestrý a bohatý program. Městské
kulturní středisko společně s katolickou farností sv. Anny jsou jejím pravidelním
účastníkem.
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25. 10. – Město si váží osobností kultury, sportu a sociální oblasti
Celkem jedenáct ocenění předali představitelé města Havířova ve čtvrtek
25. října ve zcela zaplněném sále Kulturního domu Leoše Janáčka. Vyznamenání
patří jednotlivcům a kolektivům z oblasti sociální, kultury a sportu.
Slavnostního aktu byl přítomen primátor Zdeněk Osmanczyk a jeho náměstkové
Eduard Heczko a Daniel Pawlas. Ocenění dostali pamětní list, věcný dar
a peněžní poukázku. Obdrželi je za příkladnou reprezentaci města, dlouholetou
činnost a obětavou práci pro obyvatele Havířova. Setkání doprovázel hodnotný
kulturní program. Krásné melodie zazněly z úst zpěvačky a moderátorky
Kateřiny Steinerové, slovenského textaře, hudebníka a zpěváka Vašo Patejdla
a zpěváka, herce a moderátora Romana Vojtka. Zajímavým zpestřením pro
diváky bylo také představení vzdušného baletu.
Oceněnné osobnosti a kolektivy:
Osobnost a talent v kultuře: Milada Černá za dlouholetý aktivní přínos městu
v kulturní oblasti, talent Erik Bubík za příkladnou reprezentaci města Havířova
Osobnost v sociální oblasti: Miroslava Ptáčková za dlouholetou práci v oblasti
zdravotní a sociální péče, poskytované občanům města Havířova
Kolektiv v sociální oblasti: Občanské sdružení ADRA za dlouholetou
dobrovolnickou činnost ve prospěch občanů města Havířova
Sportovec roku 2011, ocenění za příkladnou reprezentaci Havířova a obětavou
práci
Kategorie jednotlivci žáci: Ladislava Pokorná, Sportovní klub vzpírání Baník
Havířov
Kategorie jednotlivci dorost a junioři: Kateřina Pauláthová, Ski klubu Paulát
Havířov
Kategorie jednotlivci dospělí: Ondřej Broda, Klub sportovního potápění Rejnok
Těrlicko
Kategorie družstva dorost, junioři a dospělí: Sportovní klub vzpírání Baník
Havířov
Kategorie handicapovaní sportovci: Kristýna Koyšová, TJ Start Havířov
Kategorie trenér: Miroslav Veis, Capoeira Ginga Mundo Havířov
Kategorie zasloužilý pracovník: Karel Gaman, Rugby Club Havířov
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26. 10. – Výročí vzniku Československa
V areálu kostela sv. Anny v pátek 26. října se konalo malé shromáždení
k 94. výročí založení samostatného Československého státu.
Zástupci vedení města, Československé obce legionářské, Českého svazu
bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a dalších organizací položili
věnce a kytice k Pamětní desce vojákům a letcům padlým na všech frontách
2. světové války z oblasti Těšínska. K čestné stráži se připojili i havířovští Junáci.
26. 10. – Rugby: Extraliga 2012 - 2013
ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY - PODZIM 2012
5.kolo 27.10.2012
18

Tatra - Havířov

57:7

20

Praga - Dragon

29:10

17

Slavia - Vyškov

27:17

19

Sparta - Říčany

7:16

4.kolo 20.10.2012
14

Dragon - Sparta

13:33

16

Havířov - Slavia

15:13

13

Vyškov - Praga

23:22

15

Říčany - Tatra

5:38

3.kolo 13.10.2012
10

Slavia - Říčany

10:11

12

Sparta - Praga

22:19

09

Havířov - Vyškov

10:10

11

Tatra - Dragon

65:9

2.kolo 29.9.2012
06

Praga - Tatra

17:18

08

Říčany - Havířov

6:18

05

Vyškov - Sparta

31:24

07

Dragon - Slavia

30:10
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TABULKA
Poř. Klub

Z

V R P Skóre

+/-

+4p

-7b

Body

1.

Tatra Smíchov

5

5

0 0 211: 66

145

4

0

24

2.

Sparta Praha

5

2

0 3 114:112

2

3

2

13

3.

Praga Praha

5

2

0 3 106: 80

26

1

3

12

4.

Mountfield Říčany

5

3

0 2

52: 76

-24

0

0

12

5.

JIMI RC Vyškov

5

2

1 2

84: 97

-13

0

0

10

6.

Dragon Brno

5

2

0 3

91:144

-53

2

0

10

7.

Havířov

5

2

1 2

57:115

-58

0

0

10

8.

Slavia Praha

5

1

0 4

67: 92

-25

1

2

7

26. 10. – Premiéra farmářských trhů
Ovoce, zelenina, domácí uzeniny, včelí med, slovácké koláče, výrobky zdravé
výživy a další hlavně potravinářské produkty byly v nabídce prvního
havířovského farmářského trhu v pátek 26. října.
Na návštěvníky čekalo za chladného počasí na náměstí Republiky něco přes
čtyřicet prodejních míst prvovýrobců, pěstitelů a také jen obchodníků z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Největšímu zájmu se těšily uzeniny, zelenina a ovoce,
ořechy, nebo moravský česnek. Zvláštní skupinu představovaly výrobky zdravé
výživy, různá koření a kosmetika z přírodních látek. Hodně lidí se zajímalo
například o české koření bez glutamátu a soli. Nechyběly ani pekařské
a cukrářské výrobky, medoviny, moravská vina či oblíbený burčák. Určitou
raritou bylo kreslení portrétu do patnácti minut za 300 korun. Přestože se
některému stánkaři dařilo víc, jinému méně, vládla mezi nimi celková
spokojenost. „Je to dobré. Jsme rádi, že lidé o naše výrobky měli zájem. Na

poprvé ani účast nebyla špatná. Velkou výhodou je, že se konají v centru města.
Počítáme, že sem přijdeme znovu,“ řekl Daniel Hluchý z Větřkovic u Opavy.
K premiéře zazněly i připomínky, jako že skutečných farmářů bylo asi málo,
mohlo být více mléčných výrobků stejně i čerstvého ovoce a zeleniny.
K diskutovaným otázkám patří také páteční den konání trhů. Někteří lidé
namítají, že jsou v práci a nemají šanci ho navštívit.
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28. 10. – První sníh nastupující zimy
Ze soboty 27. na neděli 28. října napadla několika centimetrová vrstva mokrého
sněhu. Neměla dlouhého trvání.

28. 10. – Zimní čas
Zimní čas 2012 začíná v neděli 28. října
V praxi to znamená, že ve 3.00 hodiny ráno posuneme čas zpátky na 2.00 hodiny.
Období zimního času skončí v neděli 31. března 2013. Přechodem na zimní čas
se „zkrátí“ den. Opět nastává období dlouhých zimních večerů.
28. 10. – Výstavní síň Musaion se loučila se svými prostorami
V neděli 28. října byla poslední příležitost navštívit výstavní síň Musaion
a zároveň zhlédnout expozici Kámen kolem nás.
Od 29. října bude výstavní síň uzavřena a od konce listopadu se začne její
vybavení postupně stěhovat do nových prostorů uprázdněných po hudebním
oddělení Městské knihovny na Pavlovově ulici č. 2. „Děkujeme všem, kteří nás

v uplynulých letech, zde poctili svou návštěvou, ať již výstav samotných
či mnohých doprovodných programů, které jsme pro vás připravovali vždy s péčí.
A vy jste nám to opláceli svým zájmem a radostí,“ projevily dík kustodky Eliška
Svatoňová a Petra Macáková z Havířova. Realizace úprav prostoru nové výstavní
síně, ale i instalace stálé expozice si vyžádá delší čas. Slavnostní otevření
a zahájení provozu se předpokládá v prvním čtvrtletí 2013.
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31. 10. – Výstava obrazů - Svět kolem nás…
Krajina, architektura, kostely. portréty, květiny. zátiší, zvířata a řada dalších
obrazů zdobí výstavní síň Městské knihovny v ulici Svornosti. Výběr ze své
tvorby představilo devět členů havířovské výtvarné skupiny Kvaš.
Jsou to Maří Magdaléna Čechová, Josef Čmiel, Danuše Drábková, Radomír
Kolek, Emílie Nezhodová, František Procházka, Jiřina Trnavská, Milena
Tvardíková a Daniel Bauer. Ke zhlédnutí je celkem padesát prací s velmi širokou
tematikou a technickým provedením.
O pravou vernisážovou atmosféru se ve středu 31. října postarala zpěvem
Vendula Stiskalová Černá za klavírního doprovodu Reginy Bednaříkové.
z Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.

31. 10. – Maximální a minimální teplota vzduchu v říjnu
Nejvyšší naměřená teplota: 4. října +22,4 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 30. října –2,1 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: +8,8 stupňů Celsia
LISTOPAD
1. 11. – Sestřenice se narodily ve stejný den
Nevšední událost zažila Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Sestry z Horní
Suché porodily ve stejný den a na stejném místě. Obě holčičky.
Zuzana Osičková porodila v 7.52 hodin malou Anetku. Miminko vážilo 2,88 kg
a měřilo 47 cm. Její setra Šárka Dominiková přivedla na svět v 11.25 hodin
Viktorku, vážící 3,30 kg s mírou 50 cm. U obou dětí bude v místní matrice
obecního úřadu zapsán datum narození 1. listopad 2012. Neopakovatelné čtyři
dny trávily čerstvé maminky společně v pokoji novorozeneckého oddělení.
Pravděpodobnost, že se stane něco takového je velmi nízká. Jeden z anglických
bookmakerů stanovil zpětný kurz 125 000:1.
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2. 11. – OBRAZEM: Památka zesnulých

2. 11. – Zimní údržba chodníků
O několik metrů chodníků a vozovek více než v uplynulém roce budou pracovníci
Technických služeb Havířov pečovat ve městě v rámci zimní údržby.
K 89 kilometrům chodníků přibylo dalších 533 metrů, které vznikly v rámci
regenerace panelového sídliště Šumbark. Naopak, nebude se udržovat chodník na
ulici Jana Žižky, kde je téměř po celé délce vozovky umožněno částečné parkování
na chodníku a tím je ztížena jeho údržba. Dále budou havířovské technické
služby pečovat o 166 kilometrů vozovek na území města. Pomoc jim poskytou
pracovníci veřejně prospěšných prací a veřejné služby, kteří provádějí úklid
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sněhu ručně. V Havířově zajišťují zimní údržbu také silničáři Správy silnic
Moravskoslezského kraje. Náklady na zimní údržbu jsou vyčísleny na 10,93
milionů Kč bez DPH. Po městě je v této chvíli už rozmístěno 80 mobilních
posypových nádob, které využívají samotní občané.
3. 11. – Rekonstrukce domu v Šumbarku
Téměř neuvěřitelnou proměnou prošel panelový dům ve Střední ulici
v Šumbarku, kterému ještě nedávno nikdo neřekl jinak než dům hrůzy. Provedla
se jeho celková rekonstrukce.
Dům byl dlouhodobě plný parazitů, které se nedařilo z bytů vystrnadit.
Nepomáhaly ani opakované zásahy specialistů s chemickými přípravky. V bytech
části nájemníků se vyskytovaly štěnice, které se šířily do dalších domácností.
Neštěstím pro celý dům bylo jeho dispoziční uspořádání. Mnoho malých bytů se
dvěma propojenými vchody a dlouhými spojovacími chodbami. Nepříliš vhodná
byla i skladba nájemníků. Zatímco ve spodních patrech bydleli staří a nemocní
lidé v bytech s pečovatelskou službou a nad nimi mladé matky v sociálních
bytech, horní patra obývali lidé rekrutující se ze sociální spodiny bez základů
slušného vychování. Zákroky policistů a strážníků byly na denním pořádku.
Adresu důvěrně znají také hasiči, kteří likvidovali požáry nábytku a odpadu
uloženého na chodbách. Vůbec nejhorší však byl vysoký počet sebevražd skokem
z okna. Aby se z domu stala dobrá adresa, muselo se do něj investovat několik
desítek milionů korun. Jen ta nejzásadnější přestavba, včetně výměny oken
a zateplení, si vyžádala 80 milionů.
3. 11. – Fotbal: MFK Havířov prohrál v Petrovicích
V okresním derby předvedli hosté hlavně v první půli velmi dobrý výkon. Herně
byli lepší a vytvořili si i více vyložených šancí.
Jenže tutovky se neproměnily. Po hodině hry se trefil hlavou po rohu Hojdysz
a stejný hráč o sedm minut později rozhodl definitivně o tom, že body zůstanou
v Petrovicích.
Lokomotiva Petrovice – MFK Havířov 2:0 (0:0)
Branky: 60. a 67. Hojdysz
5. 11. – 45. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele MŠ Lípová
Odkoupení vodohodpodářských staveb v areálu bývalého Dolu Dukla
5. 11. – 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 5. listopadu v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Vyřazení neupotřebitelného majetku
Zvýšení nájemného a poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví
města
Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova
Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova
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Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované
územní investice pro území ostravské aglomerace
Dopravní terminál Havířov – schválení Smlouvy o sdružení zadavatelů
Cena města Havířova 2012 (neuděluje se za rok 2012)
Odkoupení vodohospodářských staveb v areálu bývalého Dolu Dukla
5. 11. – Žádný další hazard
Zastupitelé Havířova se na zasedání v pondělí 5. listopadu shodli na zamítnutí
žádosti provozovatele videoterminálů o založení dalšího kasina. Konečné
rozhodnutí sice záleží na ministerstvu financí, radní však nepředpokládají, že by
šlo proti zájmu města. To už dříve rozhodlo, že videoterminály budou pouze ve
dvou kasinech a jejich počet se nebude zvyšovat.
5. 11. – Nový zastupitel města
Novým členem zastupitelstva města Havířova místo zesnulé ing. Dagmar
Džupinové se stal Mgr. Daniel Vachtarčík.
Slib složil na 15. zasedání zastupitelstvu města dne 5. listopadu. Je bez politické
příslušnosti. Při komunálních volbách kandidoval za Hnutí pro Havířov.
Povoláním je středoškolský učitel a působí na Gymnáziu v ulici Studentská
7. 11. – Fotoklub vystavuje
V Galerii Radost byla ve středu 7. listopadu vernisáží zahájena výstava prací
členů Fotoklubu v Havířově. Má název Důl Michal v roce 2012. Výstava skončila
29. listopadu.

8. 11. – ČSAD Havířov Leadrem v životním prostředí 2012.
Za svůj postoj k životnímu prostředí byla 8. listopadu ČSAD Havířov a.s. udělena
v celorepublikovém hodnocení cena společnosti Tetra Pak Česká republika
s titulem Leadr v životním prostředí 2012.
Projektem Implementace ekologické dopravy v Havířově pokořila projekty
společností Siemens, Vodafone, Veolia, OKD a dalších. Ocenění projektu za
aktivní zlepšování vlivu na životní prostředí, zejména ovzduší na území města.
Tohoto se podařilo dosáhnout nákupem a uvedením do provozu autobusů
s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), vybudováním čerpací stanice na CNG
a snížením energetické náročnosti budov a dalšími navazujícími nástroji.
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10. 11. – Strážníci a sociální pracovnice kontrolovali restaurace
Pravidelná kontrola restauračních zařízení, při které strážníci městské policie
společně s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu zjišťovali
požití alkoholu u mladistvých a nezletilých návštěvníků v noci z 9. na 10.
listopadu.
Městští policisté zkontrolovali celkem 6 restauračních zařízení v Podlesí,
Havířově-Městě a na Šumbarku. Legitimovali celkem 28 osob. Provedli
8 dechových zkoušek u mladistvých a nezletilých návštěvníků restaurací
a diskoték, u tří z nich bylo požití alkoholu potvrzeno a o situaci byli uvědomění
jejich rodiče se kterými bude celá záležitost projednána na odboru sociálních věcí
havířovského magistrátu.
10. 11. – Mezinárodní TOP 12 memoriál Milana Romana
V sobotu 10. listopadu proběhl ve sportovní hale Milana Romana v Havířově
23. ročník TOP 12 ve vzpírání. Zúčastnili se ho závodníci z České republiky,
Polska, Slovenska a Maďarska. Publikum vidělo vynikající výkony. Tradičním
organizátorem je SVK Baník Havířov.
Pořadí:
1. Marcin Dołęga * POL * 111,10 * 236,0 * 252,74
2. Tomáš Matykiewicz * CZ * 103,50 * 212,5 * 232,95
3. Robert Dołęga * POL * 106,40,* 210,0 * 228,03
TOP 12

11. 11. – Vítání občánků
V neděli 11. listopadu bylo v obřadní síni havířovského zámku slavnostně
zapsáno postupně v pěti skupinách do pamětní knihy města celkem osmnáct
nových občánků.
Patřili k nim také Adéla Regecová, Tereza Nowaková, Dominik Stasik a Amélia
Kotlárová. Dětem, jejich maminkám a tatínkům, poblahopřála zastupitelka
statutárního města Monika Havlíčková. Jako vzpomínku na tento významný
a neopakovatelný den dostali rodiče pro své ratolesti od města dárky a pamětní
listy. Krátký kulturní program připravila Základní škola Marie Pujmanové.
Asistovaly studentky ze Střední zdravotnické školy v Karviné.
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11. 11. – Tragikomedie o mezilidských vztazích
Divadlo Sputnik za velkého diváckého zájmu uvedlo přes víkend 10. a 11.
listopadu v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově reprízu
úspěšné činohry Opravdové štěstí.
Na svatbě dvou mladých lidí se na francouzském venkově setkají bývalí
spolužáci. Vzpomínají na staré časy a bilancují své úspěchy a neúspěchy.
S přibývajícím časem a sklenicemi vína vyplouvají na povrch nové skutečnosti
a začíná se najednou vše komplikovat. V tragikomedii o mezilidských vztazích
účinkovalo tucet osob rozličných charakterů. Spolu s porcí odlehčené zábavy tak
lidí dostali prostor k zamyšlení nad tím, co může, ale nemusí být opravdovým
štěstím. Režie Jan Kroul.
13. 11. První kontrolní den v areálu bývalého Dolu Dukla
Na setkání 13. listopadu byli kromě představitelů města přítomni také zástupci
ministerstva financí, průmyslu a obchodu a zhotovitele stavby.
„Budeme hledat zájemce o lokalitu a budoucí investory, jde nám především
o vytvoření pracovních míst, o která Havířov po uzavření Dolu Dukla přišel,"
zdůraznil po zahájení revitalizace území bývalé šachty v Dolní Suché primátor
Zdeněk Osmanczyk. Do jara 2014 bude na Dukle provedena kompletní technická
infrastruktura pro budoucí využití. Zhotovitel provede rozvody elektrické energie
včetně přípravy tras pro budoucí instalaci telekomunikačních a datových sítí,
rozvody horkovodů pro možnosti budoucího zásobování teplem z výměníkové
stanice, budou se řešit rozvody pitné a úžitkové vody, splašková a dešťová
kanalizace. V rámci stavby bude také zajištěno dopravní napojení areálu a nově
vznikajících rozvojových ploch na páteřní komunikaci včetně výstavby nového
veřejného osvětlení nebo autobusové zastávky MHD. Projekt na využití areálu
vznikl v roce 2009.
14. 11. – Ocenění předsedy PZKO
Při příležitosti 65. výročí vzniku Polského kulturně osvětového svazu (PZKO)
v Havířově-Bludovicích přijal ve středu 14. listopadu primátor města Zdeněk
Osmanczyk s náměstkem Danielem Pawlasem předsedu místní skupiny PZKO
Bludovice Petra Chroboczka. Jeho práci ocenili pamětním listem a věcným
darem.
14. 11. – 46. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Odkup 29 kusů autobusových čekáren od společnosti euroAWK za tržní
cenu ve výši 3 145 000 Kč
Předání discgolfového hřiště Správě sportovních a rekreačních zařízení
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2013
Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2013
Rezignace na funkci vedoucího odboru komunálních služeb Magistrátu
města Havířova. Mgr. Marek Vlachopulos se k 31. 12 2012 vzdává funkce
vedoucího.
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17. 11. – Krasobruslení: Havířovská růže
Celostátní soutěž v krasobruslení se konala v sobotu 17. listopadu na Zimním
stadionu za účasti 74 závodníků ze 14 měst České republiky. Pořadatelem
39. ročníku byl Kraso Havířov. Soutěžilo se v 11 kategoriích.
Kategorie nováčci mladší dívky ČKS A
1. Aneta Gilová SKK Karviná, 2.Bára Dawidová KK Havířov, 3. Michaela
Vrašťáková VSK Technika Brno
Kategorie nováčci mladší chlapci ČKS A
1.Adam Stibor TJ Stadion Brno, 2.Josef Suchomel VSK Technika Brno
Kategorie nováčci dívky Český pohár
1.Miluše Jelínková TJ Stadion Brno, 2. Tereza Zendulková VSK Technika Brno,
3. Melánie Zbožínková FSC Brno
Kategorie nováčci chlapci Český pohár
1.Lukáš Vágner KK Orlová, 2.David Čurilla KK Havířov, 3.Ondřej Slovik KK
Orlová
Kategorie nováčci dívky ČKS A
1.Tereza Mikulíková MBK Vyškov, 2. Eliška Svobodová VSK Technika Brno,
3. Daniela Andlová KK Orlová
Kategorie nováčci chlapci ČKS A
1.Martin Filip Urbanec KK Havířov, 2.Matěj Nesvadba KK Havířov
Kategorie žačky nejmladší ČKS A
1.Zoja Černá HC PSG Zlín, 2.Nela Vršková HC PSG Zlín, 3.Kateřina Pekařová
HC PSG Zlín
Kategorie žačky mladší ČKS A
1.Barbora Matějková VSK Technika Brno, 2.Lucie Navrátilová FSC Brno,
3.Romana Kubošová KK Havířov
Kategorie žáci mladší ČKS A
1.Jiří Nesvadba KK Havířov, 2.Ondřej Marmorovič KK Orlová
Kategorie žačky mladší ČKS B
1.Barbora Navrátilová FSC Brno, 2.Markéta Sobotíková KK Orlová, 3. Elin
Frühlingerová TJ Stadion Brno
Kategorie přípravka – prvky:
Děti od 3 do 6. let. Celkem 13 všichni jsou na 1. místě
18. 11. – Fotbal: výsledky divize E podzim 2012/2013
11.8.
19.8.
25.8.
2.9.
9.9.
2.9.
16.9.
23.9.
30.9.
6.10.
13.10.
21.10.
27.10.

Šumperk – Havířov
Havířov – Hranice
Mohelnice – Havířov
Havířov – Brumov
Opava B – Havířov
Havířov – Val. Meziříčí
Havířov – Karviná B
Kravaře – Havířov
Havířov – Slavičín
Mikulovice – Havířov
Nový Jičín – Havířov
Havířov – Morkovice
Petrovice – Havířov

2:1
2:3
2:3
0:0
1:2
0:2
1:2
1:1
2:2
1:0
1:2
1:1
2:0
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4.11.
10.11.
18.11.

Havířov – Přerov
Lískovec – Havířov
Havířov – Šumperk

2:2
1:0
0:2

18. 11. – OBRAZEM: Havířov – Šumperk 0:2

18. 11. – Tisková zpráva: metylalkohol
V noci ze soboty na neděli 18. listopadu byli do NsP Havířov postupně přijati dva
pacienti po požití jedovatého alkoholu.
Paní ročník 1964 byla přijata na oddělení ARO v bezvědomí s těžkým rozvratem
vnitřního prostředí a okamžitě napojena na umělou plicní ventilaci
a hemodialýzu. 19. listopadu se její stav podařilo stabilizovat, metanol i jeho
metabolity byly již zcela eliminovány. Hemodialýza byla ukončena, pacientka
zůstává však na umělé plicní ventilaci. Její stav je nadále vážný. Posléze byl
přijat pacient ročník 1957, jehož stav vyžadoval hospitalizaci na jednotce
intenzivní péče interního oddělení. Pacient byl při vědomí. Postupně se jeho stav
zlepšil.
19. 11. – Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov
Zprávu o činnosti představenstva a celého družstva za období 2007 až 2012
přednesl předseda představenstva JUDr. Ivan Kožušník
Některé zajímavosti z referátu:
– od počátku roku 2008 do konce roku 2011 bylo komplexně opraveno 47 domů
nákladem přesahujícím jednu miliardu korun
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– za období 2001 až 2011 bylo komplexně revitalizováno celkem 185 bytových
domů s 8 818 byty, což představuje téměř 90 % z celkového počtů bytů ve správě
bytového družstva
– v roce 2011 družstvo mělo 66 zaměstnanců s průměrným platem 20 352 Kč
– pro rok 2013 sestavilo družstvo vyrovnané hospodaření s předpokladaným
ziskem 100 tisíc korun
– předsedou představenstva byl opět zvolen JUDr. Ivan Kožušník, místopředy
Jiří Hurych a Ing. Miroslav Trefil
– předsedou kontrolní komise byl zvolen JUDr. Miroslav Pastucha,
místopředsedou Václav Lolek
19. 11. – Novinářská kachna
V restauraci Gurman se v pondělí 19. listopadu uskutečnilo přátelské posezení
vedení města Havířova se zástupci sdělovacích prostředků.
Přítomni byli primátor Zdeněk Osmanczyk, jeho náměstek Petr Smrček
a tajemník magistrátu Milan Menšík. Mezi pozvanými hosty byli Libor Běčák
(Havířovský deník), Libor Pristáš (Havířovský deník), Bára Kelnerová (televize
Polar), Jozef Pintér (Havířovský deník a kronikář města), Jiří Velička (video
kronikář města), Josef Talaš (fotograf města) a další.
21. 11. – Hokejisté Havířova porazili celek Karviné
Utkání 18. kola ve středu 21. listopadu na zimním stadionu v Havířově začalo
opatrnou hrou. Pravé derby se rozjelo až po první přestávce, kdy domácí střelili
pět branek a sami neinkasovali žádnou. Ve třetí třetině Karviná zkorigovala stav
na konečných 6:3 pro AZ
AZ Havířov – HC Baník Karviná

6:3 (0:1, 5:0, 1:2)

21. 11. – Dopravní nehoda na Formanské ulici
Ve středu 21. listopadu po 15. hodině se stala dopravní nehoda na Formanské
ulici v havířovské městské části Dolní Datyně.
Řidič mercedesu nezvládl v mlze rychlou jízdu po úzké silnici. Z převráceného
auta utekl a nechal na holičkách zraněnou spolujezdkyni. Auto sjelo pravými koly
do příkopu a čelně narazilo do betonového propustku. Při nárazu se zhruba dvě
tuny vážící mercedes převrátil přes přední část na střechu a už jen lehce narazil
do betonového sloupu elektrického vedení. Svědci mezitím popsali, že po nehodě
viděli u havarovaného automobilu ženu s krvavým zraněním v obličeji.
Bezprostředně po karambolu nasedla do zelené felicie a odjela. Hlídka dopravní
policie zajela do havířovské nemocnice, kde zastihla 27 letou ženu, která právě
absolvovala ošetření zraněného obličeje. Policistům se přiznala, že vozidlem
cestovala jako spolujezdkyně. Po nehodě jí řidič na místě nechal a sám z místa
zmizel.
24. 11. – Kostelem sv. Anny se nesla duchovní hudba
Obohacením havířovského předvánočního kulturního života byl 24. listopadu
koncert duchovní hudby ve zcela zaplněném kostele svaté Anny.
V dvouhodinovém pásmu se publiku představil Ženský pěvecký sbor Canticorum,
Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava, zpěváci Oldřiška Honsová a Martin
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Dubec, Dětský pěvecký sbor Bel canto, varhanistka Marta Wierzgoń a další
muzikanti. Krásný hudební podvečer byl zakončen společným vystoupením
ženského a akademického sboru pod taktovkou sbormistra Vítězslava Soukupa.
Účinkující byli odměněni častým a dlouhým potleskem. Programem provázela
Alena Nečasová.
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25. 11. – OBRAZEM: Vítání občánků
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27. 11. – Rekonstrukce haly hlavní pošty
Po rekonstrukci, která probíhala za provozu, slouží obyvatelům města
modernizovaná hlavní pošta na Dlouhé třídě (Pošta Havířov 1).
Byla provedena instalace třinácti nových odbavovacích přepážek již ve
standardní barevné kombinaci České pošty. Proběhla výměna elektroinstalace,
osvětlení a také klimatizace. Pošta má bezbariérový přístup, hala je opatřena
vyvolávacím systémem. Slavnostní uvedení opravených prostor do plného
provozu se uskutečnilo v úterý 27. listopadu v sedm hodin ráno za účasti
primátora Zdeňka Osmanczyka a ředitelky České pošty pro Region severní
Morava Hany Janowské. Na území města je celkem 12 poboček České pošty.
30. 11. – Maximální a minimální teplota vzduchu v listopadu
Nejvyšší naměřená teplota: 11. listopadu +17,6 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 15. listopadu –3,7 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: +6,5 stupňů Celsia.
PROSINEC
1. 12. – Vánoční stromy zdobí město
Rozsvícení svátečně nazdobeného vánočního stromu přilákalo na náměstí
Republiky v sobotu 1. prosince stovky lidí.
Zúčastnil se ho také primátor Zdeněk Osmanczyk. Stříbrný smrk vysoký třináct
metrů darovala městu ze své zahrady Soňa Hájková z Dolní Suché. Po
slavnostním aktu se konal ohňostroj a koncert kapely Yo Yo Band. Ještě před tím
zazpívali členové folklorního souboru Vonička. Druhý ze stromů je na náměstíčku
u ulice Moravská na Šumbarku.

164

2. 12. – Okresní svaz ocenil nejlepší tenisty 2012
Stalo se již tradicí, že nejlepší hráči se svými výsledky jsou připomenuti
v prostorách Hotelu Zámek v Havířově. V neděli 2. prosince bylo oceněno osm
tenistů ze tří klubů – TK Havířov, MTK Karviná a orlovské Slavie, která měla
nejvíce zástupců.
Finanční odměny a věcné dary předal zúčastněným tenistům (Schreier
a Kubáňová se řádně omluvili) prezident Okresního tenisového svazu Karviná
Josef Vlk. Absolutní vítězkou se stala šestnáctiletá Nikola Tomanová z TK Slavia
Orlová. O dva roky mladší Karolína Kósová z kategorie starších žákyň byla
oceněna za výsledky v MTK Karviná. Malý Šimon Myslivec z Havířova se zase
těší na soutěže žáků v roce 2013. Martin Hynek, člen výkonného výboru
severomoravského tenisového svazu, který byl pozván jako host, v následné
diskusi apeloval na hráče, aby se zapojovali také do okresního přeboru a stali se
vzorem pro méně zkušené tenisty.
Ocenění tenisté okresu Karviná za rok 2012
Vítek Bednarz – minitenis (TK Havířov)Šimon Myslivec – baby tenis (TK
Havířov)
Ondřej Hašek – mladší žáci (TK Slavia Orlová)Karolína Kubáňová – mladší
žákyně (TK Slavia Orlová)
Daniel Hrbáč – starší žáci (TK Havířov)Karolína Kósová – starší žákyně (MTK
Karviná)
Nikola Tomanová – dorostenky (TK Slavia Orlová)Maxmilián Schreier –
dorostenci (TK Slavia Orlová)
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2. 12. – Divadlo: Hysterická historie Trojské války
Amatérské divadlo Skřítek uvedlo v neděli 2. prosince v loutkovém sále
Kulturního domu Petra Bezruče divadelní komedii amerického autora D. M.
Larsona Hysterická historie Trojské války. Účinkující: Z. Tomeček, L. Talián, H.
Taliánová, E. Taliánová, J. Žilková, O. Lipková, A. Lipková, M. Vlček, N. Tolasz,
T. Nosálová. Soubor působí u Městského kulturního střediska
2. 12. – Hornický kahan 2012
Děvčata a chlapci plní temperamentu a pohybu, krásné šaty, líbivá hudba
a vynikající publikum. Takový byl nedělní šestihodinový taneční maratón ve
Společenském domě v Havířově.
Na 42. ročníku taneční postupové soutěže Hornický kahan 2012 předvedlo své
umění celkem devadesát tanečních párů z patnácti klubů, škol a skupin. Diváci
mohli obdivovat jak latinsko-americké tance jive, rumbu, salsu, sambu, cha–cha
nebo paso doble, tak i standardní styl tango, polku, valčík a slowfox.
V nejpočetnější kategorii Hobby-Jun-I-KOMB, kde zápolilo devatenáct párů
si z domácích nejlépe vedla dvojice Radek Sedlář–Adina Večeřová. „Bylo to
náročné, ale tančilo se mi dobře. Už se těším na příští ročník,“ řekla krátce ještě
udýchaná Adinka. Pořadatelem byl TK Flodur-Floduráček Havířov.
Výsledky:
Děti-II-D: 1. Daniel Borůvka, Barbora Borůvková (TK Olymp Olomouc) – Jun-ID-STT: 1. Marek Stonawski, Vendula Orságová (TK Elán Třinec) – Jun-II-DSTT: 1. Marek Stonawski, Vendula Orságová (TK Elán Třinec) – Jun-II-D-LAT:
1. Vilém Šír, Nela Šírová (TK Olymp Olomouc) – Jun-II-C-STT: 1. Roman Pecha,
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Anna Steckerová (TK Olymp Olomouc) – Jun-II-C-LAT: 1. Daniel Knedla, Andrea
Kapuciánová (Dance Studio Starlight) – Dospělí-D-LAT: 1. Přemysl Hladík,
Daniela Velkovová (LR Cosmetic Dance Team Ostrava) – Dospělí-C-STT:
1. Michal Veselík, Dominika Galuszková (TK Flodur-Floduráček Havířov) –
Dospělí-C-LAT: 1. Artur Nawrat, Monika Wieclaw (TK Marendi) – Hobby-Děti-II:
1. Daniel Sokol, Kristýna Mužná (Třinec) – Hobby-Jun-I-KOMB: 1. Daniel Sokol,
Kristýna Mužná (Třinec) – Hobby-Jun-II-KOMB: 1. Ondřej Malina, Tereza
Maturová (Ostrava).

3. 12. – Posilovací stroje pro zdraví
Čtyři venkovní posilovací stroje slouží od 3. prosince návštěvníkům Centra
volnočasových aktivit na Horymírově ulici v Havířově.
Jsou na procvičování chůze, jezdecké zařízení a stroj posilující ruce. Byly pořízené
v rámci projektu Nadace správného životního stylu. Čtvrtý stroj v hodnotě
30 tisíc korun město navíc zakoupilo na návrh pracovníků odboru sociálních
služeb havířovského magistrátu. Na jaře příštího roku se prostředí zahrady ještě
zatraktivní terénními úpravami.
4. 12. – Výstava: Betlémy a vůně medu
Betlémy, vánoční dekorace a pohlednice, paličkované krajky, perníky, včelařské
pomůcky a včelí produkty. To vše patřilo k 12. ročníku výstavy betlémů v Galerii
Kulturního domu Radost.
Výstavní síň od 4. prosince zdobila řada menších či větších exponátů z různých
materiálů jako papír, dřevo, perník, včelí med, kov nebo textil. Mezi nejvýraznější
patří velkolepý Orientální betlém, práce špičkového ostravského betlémáře
Bohuše Radimce vytvořený ze dřeva. Pozornost návštěvníků určitě upoutá také
velký pestrobarevný papírový Ústeckoorlický betlém současného výtvarníka
Jiřího Knapovského. K unikátům se řadí Hornický šroubkový betlém Jana
Vincence z Havířova. Zpestřením a obohacením výstavy byly malé reprodukce
obrazů českých i světových malířů a další pozoruhodnosti připomínající svátky
vánoční. Výstavu doplnily osvětové panely včelařského kroužku Ambrožíci.
O pravou předvánoční náladu se na vernisáži postaral zpěvem a hudbou folklorní
soubor Vonička a varhanisté Ondřej Chlebík a Petr Venglář. Autorkou výstavy je
Marta Halfarová, členka Českého sdružení přátel betlémů.
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5. 12. – 47. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Rozpočet města Havířova na rok 2013
Hospodářská činnost města Havířova. Návrh na rok 2013
Program prevence kriminality na rok 2013
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2014 až 2017
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací
Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu – úplné znění
Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku
Prodej objektu restaurace v ulici Padlých hrdinů Havířov-Životice Pavle
Sliwkové za smluvní cenu 3 815 000 Kč
Zastavení nemovitosti v majetku města – objekt Kulturního domu Leoše
Janáčka
Setkání hornických a hutnických měst
Organizační změny Magistrátu města Havířova od 1. února 2013. Bere
na vědomí rezignaci Mgr. Leony Večeřové na odboru vnitřních věcí ke dni
31. ledna 2013. Název odbuoru živnostenský úřad se mění na odbor
vnitra a živnostenský úřad. S účinností od 1. února 2013 počet
zaměstnanců Magistrátu se stanoví na 291.
Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce se od 17. prosince
stanoví na 50
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5. 12. – Nemocnici i pacienty sužují vandalové
Jen za podzim vyčíslila havířovské nemocnice škody způsobené vandaly a zloději
na několik desítek tisíc korun.
„Přestože se snažíme pacientům a návštěvníkům zajistit příjemné prostředí, stále

čelíme nenechavcům, kteří zcizují a ničí náš majetek. Jedná se o rozstříhaný plot,
rozbité zásuvky, počmárané výtahy a další škody. Zloději ohrožují bezpečnost,
když ukradli osm hasičských přístrojů a dvě hadice,“ informovala mluvčí
nemocnice Jana Zlattnerová.

5. 12. – ADRA ocenila své nejlepší dobrovolníky
Dobrovolníkům, kteří poskytují své služby potřebným v domovech seniorů,
v nemocnici, nebo v HELP klubu poděkovala 5. prosince ADRA.
Ocenění pro nejaktivnější převzala Jaroslava Bernatíková, Eva Hýblová, Pavla
Procháčková, Vladimír Straka a Michal Kalman. Na slavnostním večeru byla
havířovská ADRA vyhlášená samostatným dobrovolnickým centrem. Vedoucím
od ledna 2013 se stane Mgr. Hana Čadová.
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6. 12. – Prestižní cenu Michala Velíška získala Lenka Slavíková
Osmatřicetiletá vychovatelka školní družiny Základní školy Moravská Lenka
Slavíková se v letošním roce stala držitelkou prestižní Ceny Michala Velíška za
statečnost při záchraně lidského života.
Skleněnou sošku z rukou pražského primátora Bohuslava Svobody převzala ve
čtvrtek 6. prosince. Cenu Michala Velíška, jejímž smyslem je upozornit veřejnost
na akty slušnosti a statečnosti, udělila letos televize NOVA společně s nadací
ADRA posedmé. Nominován na ni může být občan České republiky, který v
uplynulém roce zachránil život jinému člověku a neváhal při tom riskovat své
zdraví nebo život. Nominovaný nesmí být profesionální hasič, lékař, záchranář
nebo policista. Lenka Slavíková vyšla vítězně ze 40 nominací.
6. 12. – Umělý trávník pro Městský fotbalový klub
Nový povrch v podobě umělého trávníku má bývalé škvárové hřiště v Městském
fotbalovém areálu v Prostřední Suché. Slavnostní zprovoznění se konalo za účasti
vedení města Havířova ve čtvrtek 6. prosince.
Investiční akce za 14,3 milionu korun byla zahájena letos v září a Městský
fotbalový klub na ni získal desetimilionovou státní dotaci. Zbývající částku
4,3 miliony poskytlo město Havířov. „Těší nás, že hřiště je hotovo tak rychle,
fotbalisté je v podstatě mohou hned začít využívat," řekl primátor Zdeněk
Osmanczyk. Nová travnatá plocha bude po dobu minimálně deseti let v pronájmu
MFK. Vybudování sportoviště s umělým povrchem vylepší trénikové podmínky
především v období nepříznivého počasí a v zimě.
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7. 12. – Miss Karkulkou je Kateřina Piechaczková
Vítězkou 23. ročníku soutěže o nejšikovnější a nejvtipnější středoškolačku
Havířova a Karviné se stala šestnáctiletá studentka Gymnázia a Střední odborné
školy v Orlové Kateřina Piechaczková z Karviné.
Titul první vicemiss patří sedmnáctileté Karin Kosmelové z Gymnázia
Komenského v Havířově. Druhou vicemiss je šestnáctiletá Veronika Klárová
z Karviné, studentka SŠ hotelové, obchodní a polygrafické Český Těšín. Nejvíce
hlasů v soutěži Miss internet, stejně i Miss publikum dostala patnáctiletá
Veronika Paszová z Karviné. Letošní Karkulka se konala v pátek večer
7. prosince ve vzpěračské hale Milana Romana v Havířově. Moderovali Jirka Jekl
a Michal Krusberský.
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8. 12. – AZ prohrál s Přerovem
Třetí vzájemný duel Havířova a Přerova ve 23. kole 8. prosince má poprvé vítěze
v podobě hanáckého týmu.
Hosté šli rychle do vedení díky Brančíkovi a nakonec se tato branka ze 4. minuty
ukázala vítěznou. Domácí hokejisté za celých 60 minut nedokázali překonat
Vojtka v přerovské brance, a když 4 minuty před koncem skóroval Goiš, bylo
prakticky rozhodnuto. Druhý Brančíkův zásah do prázdné branky jen stanovil
konečný stav na 3:0 pro Přerov. AZ si nicméně uchoval svou pozici na čele
tabulky.
AZ Havířov – HC Zubr Přerov 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
10. 12. – Stálá expozice: historie Havířova je spjata s hornictvím
Stálá expozice věnovaná hornictví a historii města Havířova byla v pondělí 10.
prosince slavnostně otevřena ve Společenském domě v Havířově. Nese název
Historie psaná uhlím.
O den později se za velkého zájmu konal den otevřených dveří. Na ploše dvě stě
čtverečních metrů jsou umístěny různé mapy, letecké snímky, fotografie
zachycující městské symboly, osobnosti, představitele města a další významné
události ze života Havířova. V hornické části na výstavních panelech je pestrá
kolekce snímků a dokumentačních materiálů zejména ze zaniklých dolů Dukla a
František. Okénko mají záchranáři i krojovaní havíři. Zpestřením bylo
vystoupení hornické kapely z partnerského města Jastrzębie-Zdrój. Běžný provoz
pro širokou veřejnost začíná ve středu 2. ledna 2013.
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11. 12. – Soutěž: Nejkrásnější vánoční ozdoba
Ve vestibulu havířovského Magistrátu v úterý 11. prosince byl vyhlášen výsledek
6. ročníku soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu organizované městem. Do
předvánoční akce se zapojilo celkem dvanáct základních škol. Výsledek
hodnocení:
1. místo: ZŠ Frýdecká, 2. ZŠ Gorkého, 3. ZŠ Jarošova a Karolíny. Světlé
Zvláštní cena za nejoriginálnější vánoční ozdobu obdržela ZŠ Moravská.
Nejúspěšnějším ceny předal náměstek primátora Daniel Pawlas
13. 12. – Představitelé radnice se setkali s novým vedením krajského úřadu
Jako první se s vedením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje setkali
členové vedení havířovského magistrátu.
Hejtman kraje Miroslav Novák přijal se svými náměstky pozvání primátora
Zdeňka Osmanczyka na pracovní sekání, které se uskutečnilo 13. prosince
v Havířově. „Hovořili jsme mimo jiné o dalším postupu v projektu spalovny,

objektu bývalé zvláštní školy na Mánesově ulici, která patří kraji. Dotkli jsme se
problematiky objektů zdravotních středisek, které město dříve od kraje odkoupilo
s podmínkami, které bychom nyní potřebovali změnit, mluvili jsme o společné
účasti města Havířova a Moravskoslezského kraje na veletrhu investičních
příležitostí ve Francii, otevřeli jsme potřebnost obchvatu a další ,“ přiblížil
některá témata z jednání primátor Zdeněk Osmanczyk. Na programu byl také
další provoz krytého bazénu v Havířově-Šumbarku, který je v objektu krajského
zařízení, a financování nutných oprav Domova seniorů na Lidické ulici. Primátor
připustil, že jednotlivé oblasti problémů obě strany probíraly z obecného hlediska,
náměstci havířovského magistrátu jsou nyní pověřeni projednávat dotčené
problémy podrobněji a konkrétně. „Za nějakou dobu pak vyhodnotíme, jak se daří
požadavky Havířova směrem ke krajskému úřadu naplňovat,“ řekl primátor.
13. 12. – Pomůcky chránící děti
Pro zvýšení bezpečnosti a ochrany tentokrát především dětí předali městští
policisté ve čtvrtek 13. prosince zástupcům některých mateřských a základních
škol pomůcky pořízené z Fondu bezpečnosti.
Mateřské školy Frýdecká a U Školy, která je odloučeným pracovištěm MŠ
Moravská, získají každá po sadě pomůcky pod názvem Walkodile. Plastový
krokodýl s popruhy zvyšuje bezpečnost dětí hlavně při pohybu na vozovkách nebo
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komunikacích, u kterých není chodník. Náklady na jejich pořízení jsou bezmála
47 tisíc korun.
Předání několika maket s vyobrazením strážníka, které budou školy umisťovat u
přechodů v blízkosti svých budov proběhlo na ZŠ Na Nábřeží. „ Samozřejmě
makety občas nahradí praví muži zákona,“ vysvětlil ředitel Městské policie
Bohuslav Muras. Zájem o spolupráci s maketami strážníků mají základní školy
Na Nábřeží, Marie Pujmanové, Jarošova a Selská. Jedna maketa přijde na 8 620
Kč, jsou pořízeny rovněž z Fondu bezpečnosti.
13. 12. – Přímý přenos z Pařížské opery
V kině Centrum ve čtvrtek 13. prosince od 19.30 hodin bylo možno sledovat přímý
přenos nejslavnější francouzské opery, mistrovské hudební dílo Georgese Bizeta
z Pařížské opery. Účinkovali: Anna Caterina Antonacci, Nikolai Schukoff, Genia
Kühmeier, Ludovic Tézier.
14. 12. – Do nebe vzlétlo téměř tisíc balónků
Do celorepublikové předvánoční akce Vypouštění balónků 2012 s přáním
Ježíškovi aneb Pokusu o rekord se i letos zapojil Havířov. Za velkého zájmu dětí i
dospělých v pátek 14. prosince přesně v 15.15 hodin z náměstí Republiky vzlétlo
do éteru túměř tisích vánočních přání. Letos bylo v celé zemi vypuštěno 89 437
balónků.
15. 12. – Taneční večery
V Havířově se po celý rok konaly taneční večery oblíbené zejména mezi střední
generací a také seniory. Pořádadaly se zpravidla v neděli co druhý týden většinou
ve Společenském domě. Něco málo i v Kulturním domě Radost. K nejčastějším
účinkujícím patříly Kubemusic, k tanci hráli také Duo Cherry, Duo Elton,
Karakoe – B. Kubis. Taneční večery nejsou žádnou novinkou, mají dlouholetou
tradici. Jsou zábavou, společenským setkáním a pro některé lidi i seznamkou.
15. 12. – Vandrovali hudci – koncert souboru Vonička
Krásné kroje, vynikající hudba, zpěv a tanec, nádherná atmosféra. Tak vypadal
v sobotu 15. prosince podvečerní koncert Souboru lidových písní a tanců Vonička
v Kulturním domě Petra Bezruče.
Publiku se představila s novým programem - Vandrovali hudci. Jejich pomyslné
putování začalo v Těšínském Slezsku a přes Lašsko, slovenskou obec Čičmany
a Tatranskou Polanu skončilo na východním Slovensku v Šariši. Odměnou
mladým umělcům byl častý a dlouhý potlesk vděčného obecenstva. Umělečtí
vedoucí Voničky jsou manželé Emilie a Jiří Slavíkovi.
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17. 12. – 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 17. prosince v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Zastupitelstvo města Havířova s c h v á l i l o rozpočet města na rok 2013
Privatizace bytového fondu v majetku města
17. 12 – Zastupitelé schválili rozpočet
Příjmy budou ve výši 1,512 miliardy korun, výdaje jsou vyčísleny na 1,801
miliardy. Tato čísla schválili na svém zasedání 17. prosince 2012 havířovští
zastupitelé. "Schodek pokryjeme z vlastních zdrojů, částečně z účelových fondů a
přibližně 86 milionů korun z úvěrů," vysvětlil náměstek primátora Eduard
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Heczko.
Město plánuje dokončit v roce 2013 jednu ze svých největších investičních akcí výstavbu kanalizace v okrajových částech Havířova, chce pokračovat
v rekonstrukci Náměstí T. G. Masaryka na Šumbarku, v revitalizaci panelového
sídliště Šumbark II. etapa, dokončit opravu náměstí Na Terase.
„Mimo jiné plánujeme výměnu oken v městských bytech za 150 milionů nebo
zahájení stavby dopravního terminálu," doplnil výčet investic náměstek Heczko.
Na investice je v rozpočtu města pro příští rok plánováno 728 milionů korun, o 65
milionů více, než letos. „Největším zdrojem příjmů jsou tzv. sdílené daně, které

ale od roku 2008, kdy byly ve výši cca 880 milionů korun, klesají. V následujících
letech se pak pohybovaly okolo 760 milionů, což je dokladem ekonomické krize,“
míní Heczko. Pro rok 2013 jsou daňové příjmy stále velkou neznámou. „Nevíme,
jak vysoké budou a jak bude vypadat jejich výběr," zdůraznil náměstek
primátora.
V rozpočtu se také pamatuje na položku dotace a dary, která zůstává ve stejné
výši, jako letos. Do sportu a zájmové činnosti chce město dát 31,65 milionů korun.
17. 12 – Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2013
A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013
1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
2 163 050,00 tis. Kč
z toho: tř. 1 – daňové příjmy
855 313,00 tis. Kč
tř. 2 – nedaňové příjmy
22 860,00 tis. Kč
tř. 3 – kapitálové příjmy
25 500,00 tis. Kč
tř. 4 – přijaté dotace (transfery)
1 259 377,00 tis. Kč
2) Výdaje celkem (a/ + b/)
2 452 194,00 tis. Kč
a/ výdaje organizačních jednotek MMH
2 149 714,00 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 758,00 tis. Kč, odbor školství a kultury
51 145,00 tis. Kč, odbor územního rozvoje 524,00 tis. Kč, stavební a silniční
správní úřad 50,00 tis. Kč, odbor organizační 306 155,00 tis. Kč, odbor sociálních
věcí 6 623,00 tis. Kč, odbor komunálních služeb 255 030,00 tis. Kč, odbor
investiční výstavby 728 565,00 tis. Kč, odbor správy majetku 24 039,00 tis. Kč,
Městská policie Havířov 70 055,00 tis. Kč, odbor ekonomický 677 492,00 tis. Kč,
oddělení strategického rozvoje 17 556,00 tis. Kč, Kancelář primátora 11 722,00
tis. Kč,
b/ příspěvky a dotace organizacím 302 480,00 tis. Kč z toho:
MŠ Balzacova 1 071,00 tis. Kč
MŠ Čelakovského 730,00 tis. Kč
MŠ ČSA 850,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 000,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 845,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 700,00 tis. Kč
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MŠ Lipová 650,00 tis. Kč
MŠ Mládí 980,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 625,00 tis. Kč
MŠ Okružní 640,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 680,00 tis. Kč
MŠ Přímá 1 030,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 750,00 tis. Kč
MŠ Radniční 790,00 tis. Kč
MŠ Resslova 530,00 tis. Kč
MŠ Sukova 820,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 830,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 550,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 835,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 550,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 4 080,00 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 500,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 2 950,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 3 855,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 350,00 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 360,00 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 900,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 040,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 3 850,00 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 670,00 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 100,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 5 000,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 020,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 1 050,00 tis. Kč
ZŠ Školní 2 580,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 140,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská 3 775,00 tis. Kč
ASTERIX – Středisko volného času Havířov 2 100 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 47 604 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 775 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 40 626 tis. Kč
SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových Sociálních služeb 14 247 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 36 845,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 34 957,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 31 650,00 tis. Kč
3) Financování celkem
+ 289 144,00 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
+ 678 385,00 tis. Kč
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splátky jistin úvěrů
- 592 265,00 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy
+ 65 370,00 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje
- 3 350,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech
+ 141 004,00 tis. Kč
B. Zapojení fondů FRR, FNB, FRHA, FŽP, FVPA, FB a SF do rozpočtu města
Havířova na rok 2013 dle důvodové zprávy.
C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je město Havířov, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu
„Ostatní dotace a dary“ dle důvodové zprávy.
19. 12. – 48. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Ceny pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem
Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Havířov
a společností IBM Česká republika, která městu nabídla možnost zapojit
se do projektu IBM KidSmart Early Learning Programme .
Obnova veřejného osvětlení
Učast na mezinárodním investičním veletrhu MIPIM ve francouzském
Cannes
19. 12. – Z jednání Rady města
Havířov se ve dnech 12. až 15. března 2013 zúčastní mezinárodního
investičního veletrhu MIPIM ve francouzském Cannes. Bude součástí
expozice Moravskoslezského kraje a radní na své schůzi schválili podpis
Smlouvy o podnájmu výstavní plochy a službách s tím spojených v hodnotě
500 tisíc korun. Město má zájem prezentovat svá rozvojová území - Areál
volného času, parkovací domy na území města, přednádražní prostor, areál
bývalého Dolu Dukla a areál Skleníky-Nový svět ve spolupráci se
společnosti RPG RE Land.
Radní schválili Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem
Havířov a společností IBM Česká republika, která městu nabídla možnost
zapojit se do projektu IBM KidSmart Early Learning Programme .
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Ceny pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání s komunálním
odpadem, se v roce 2013 zvýší o 6,1 procenta.
Radní schválili Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2013. Náklady jsou
vyčísleny na bezmála 9 milionů korun. Modernizace povede především
k energetickým úsporám.
20. 12. – Nový předseda Městského fotbalového klubu Havířov
Ve čtvrtek 20. prosince se uskutečnila valná hromada MFK Havířov v Restauraci
Neli. Kromě jiného byla v programu také volba předsedy klubu a novou podobu
dostal i výkonný výbor. Po šesti letech odstoupil z vrcholné funkce Libor Pristáš a
předsedou se stal bývalý hráč Baníku Havířov Bronislav Šimša. Výkonný výbor
bude pracovat ve složení Bronislav Šimša, Radim Heller, Libor Kusina, Miroslav
Matušovič, Libor Posadovský, Libor Pristáš a Dalibor Ryška.

22. 12. – Betlémské světlo
Novodobý symbol Vánoc Betlémské světlo si mohli zájemci převzít v sobotu
22. prosince na náměstí Republiky od havířovských skautů v době od 16 do 18
hodin.
23. 12. – Vánoční a novoroční přání
Milí občané Havířova,
pro vánoční a novoroční přání jsme letos vybrali prostory rekonstruovaného kina
Centrum. Jedná se o největší letos dokončenou investiční akci, která našim
obyvatelům a nejen jim, dala špičkově vybavené moderní kino
Přeji vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, co nejvíce radosti v kruhu
vašich nejbližších.
Za celé vedení města, za radní a všechny členy zastupitelstva přeji všem klidný a
šťastný vstup do nového roku, mnoho zdraví, pracovních i osobních úspěchů.
Ať se váš život odvíjí tak jako film na stříbrném plátně, ať se vám plní sny jako
vašim oblíbeným filmovým hrdinům a ať je mezi námi všemi co nejvíce slušnosti
a tolerance tak, aby se všem v našem městě dobře žilo.
Přeje primátor Zdeněk Osmanczyk.
24. 12. – Florbal: Torpedo Havířov v tabulce předposlední
V posledním utkání roku v neděli 23. prosince domácí Torpedo prohrálo s celkem
Panthers Otrokovice
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Torpedo Pegres Havířov – Panthers Otrokovice 4:5sn
Tabulka ke konci roku:
1. 1. SC Woow Vítkovice – 40 bodů
2. Tatran Omlux Střešovice – 39 b.
3. TJ JM Pedro Perez Chodov – 36 b.
4. BILLY BOY Mladá Boleslav – 36 b.
5. Panthers Otrokovice – 28 b.
6. x3m team SSK Future – 22 b.
7. itelligence Bulldogs Brno – 20 b.
8. FBC ČPP Remedicum Ostrava – 19 b.
9. AC Sparta Praha Florbal – 14 b.
10. FbŠ pipni.cz Bohemians – 14 b.
11. Torpedo Pegres Havířov – 10 b
12. FBC Liberec – 10 b
24. 12 – Sváteční oběd v Armádě spásy
Krátké proslovy, vánoční rozjímání, dárky, chutné jídlo a volná zábava pařila
k programu na Štědrý den v Azylovém domu pro muže Armády spásy v ulici Na
Spojce.
Ke společnému stolu zasedlo osmadvacet mužů různého věku, povolání, vyznání,
jejichž společným osudem je ztráta střechy nad hlavou. Po krátkých proslovech
hostů, popřál ředitel azyláku Ladislav Solana všem pohodové vánoční svátky
a ani letos neopomenul vyjádřit své přání, aby z dnešních klientů jich tu příští
Vánoce bylo co nejméně a svátky už trávili v prostředí vlastního domova.
Po rozdání dárkových balíčků s kávou, cukrem, ponožkami, šamponem a dalšími
drobnostmi, majorka Ardi van Hattem přednesla malé duchovní rozjímání.
K obědu, na který se všichni těšili se již tradičně podávala hrachová polévka,
smažené rybí filé, bramborový salát, vánoční cukroví, ovoce a nechyběly ani
nealkoholické nápoje.
24. 12. – Osamělí senioři na Štědrý den povečeřeli s primátorem
Pro starší lidí, kteří by na Štědrý den byli doma sami bez rodiného zázemí
uspořádala havířovská radnice večeři v Centru volnočasových aktivit na
Horymírově ulici s kulturním programem.
K ozdobenému stolu zasedlo čtyřicet pět mužů a žen. Po slavnostním přípitku se
podávala polévka, bramborový salát, kuřecí řízky a smažené ryby. Nechybělo ani
cukroví, ovoce, a káva. Jako dárek každý obdržel balíček s výrobky klientů
SANTÉ, kalendář města a malou upomínku. Sváteční odpoledne obohatilo pásmo
koled, filmových pohádkových i lidových písní v podání Jana Jedličky a Petry
Palowské. Se seniory povečeřel a pobesedoval primátor města Zdeněk Osmanczyk
s chotí a náměstek primátora Daniel Pawlas.
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24. 12. – Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
Nádherná atmosféra Vánoc zaplnila na Štědrý večer náměstí Republiky.
Éterem se od 22. do 23. hodiny nesly překrásné melodie jako Vánoční čas
nastává, Narodil se Kristus Pán, Slyš, jak to libá píseň, Nesem vám noviny
a další koledy v podání pěveckého sboru křesťanské mládeže Fusion a skupiny
TGB. Slovo k zamyšlení přednesla Hanka English z Křesťanské akademie
mladých. Nechyběla ani divadelní scénka. K zahřátí se podával teplý čaj.
Stejně, jako v předchozích letech vše připravily havířovské křesťanské církve:
Apoštolská církev, Armáda spásy, Církev bratrská, Křesťanský sbor,
Evangelikální společenství křesťanů a další dobrovolníci.
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26. 12. – Vánoční koncert v kostele sv. Anny
Za velkého zájmu veřejnosti se konal 26. prosince na sv. Štěpána tradiční vánoční
koncert ženského pěveckého sboru Canticorum a jeho hostů.
Po krátkém uvítacím slově faráře Marcela Krajzla, zazněla skladba Gloria
in excelsis Deo v podání Jiřího Soukupa (trubka) a Anežky Matouškové
(varhany). Příjemnou vánoční atmosféru dále navodily pěvkyně Magda Bártková
a Soňa Jungová za klavírního doprovodu Martina Čápa, dětský pěvecký sbor
Meandry
s Oldřiškou Honsovou a dalšími hudebníky.
Na závěr zazněla pod taktovkou Vítězslava Soukupa nejslavnější vánoční píseň
Narodil se Kristus Pán. Přes hodinu a půl trvajícím programem provázela Alena
Nečasová. „Byl to nádherný zážitek s neopakovatelným kouzlem svátků
vánočních. Velký dík patří všem, účinkujícím i pořadatelům," krátce
poznamenala jedna z návštěvnic, Danuše Coufalová.
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28. 12 – Košíková: liga junioři U-19 sezona 2012/2013, skupina B
1.

Proton Zlín

14

12

2

1094:868

26

2.

SBK Valašské Meziříčí

14

10

4

948:873

24

3.

TJ Slavia MBA Kroměříž

14

9

5

1052:1022

23

4.

BK BCM Prostějov

14

8

6

1025:968

22

5.

TJ Jiskra Kyjov

14

8

6

987:935

22

6.

BK NH Ostrava

14

7

7

1002:987

21

7.

TJ Start Havířov

14

7

7

1026:1064

21
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8.

BK Opava

14

6

8

923:934

20

9.

BC Nový Jičín

14

5

9

984:1034

19

10.

TJ Sokol Karviná

14

5

9

1018:1078

19

11.

SAM BŠM Brno

14

4

10

891:1082

18

12.

Tesla Pardubice

14

3

11

982:1087

17

29. 12 – Volejbal: Havířov doma poprvé prohrál
Z vítězství v 11. kole extraligy se nakonec v pátém zkráceném setu radovali
volejbalisté Ostravy, kteří v sobotu 29. prosince jako první v této sezoně zdolali
nedobytnou tvrz Havířova.
„Bylo vidět, že družstva měla o svátcích přestávku. Hráči to nemají v ruce, zkazili

spoustu servisů i jednoduchých balonů. Derby bylo navíc emotivně nabité a to se
také projevilo," označil trenér Ostravy Zdeněk Šmejkal důvody výkyvů obou
protivníků během utkání.
„Od začátku jsme chtěli jít do servisu s tím, že tak budeme schopni potrápit

Ostravu víc, ale moc se nám to nedařilo. Kluci z toho znervózněli a nebyli schopni
se s tím v utkání vypořádat," porovnával domácí kouč Jakub Zvolánek.
SKV Havířov – VK Ostrava 2:3 (-22, 15, -15, 24, -13)

Rozhodčí: Kovář a Antušák. Čas: 117 min. Diváci: 400.
Nejvíce bodů: Kramar 24, Hukel 16, Neusser 14 - Michalovič 27, Široký 14, Fořt
a Wolff po 10.
Havířov: Duda, Hukel, Kotas, Kramar, Neusser, Srkal, libero Dohnal. Trenér:
Zvolánek.
Ostrava: Mauler, Široký, Michalovič, Fořt, Wolff, Haník, libero Václavík - Rodek,
Záhorský. Trenér: Šmejkal.
29. 12 – Hokejové derby Havířov – Karviná
Hokejová rozlučka Martina Potočného dopadla nakonec ke spokojenosti všech
zúčastněných. Havířov v derby porazil Karvinou na nájezdy.
S nejvyšší pravděpodobností nejhezčí zápas letošního ročníku celé II. ligy byl v
sobotu 29. prosince k vidění na havířovském zimním stadionu, kde vedoucí celek
skupiny Východ hostil čím dál lépe hrající Baník Karviná. Zápas podtrhlo několik
výjimečných skutečností a především fakt, že se jednalo o závěrečné utkání roku
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2012 a také o poslední zápas domácí ikony Martina Potočného, jenž v prestižním
a tradičním derby končil svou aktivní sportovní kariéru i manažerskou činnost
v AZ.
AZ Havířov – Baník Karviná 6:5 sn (2:2, 3:3, 0:0 – 0:0)
29. 12 – Hokej: Zápasy » 2. liga východ 2012/2013
kolodatum
domácí
Hosté
1. 22.9.2012 Havířov
Přerov
3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
2. 26.9.2012 Poruba
Havířov
1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
3. 29.9.2012 Havířov
Vsetín
8:2 (2:1, 2:0, 4:1)
4. 3.10.2012 Havířov
Nový Jičín
6:2 (0:1, 2:0, 4:1)
5. 6.10.2012 Prostějov
Havířov
3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
6. 10.10.2012 Havířov
Frýdek- Místek 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
7. 13.10.2012 Karviná
Havířov
3:2p (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)
8. 17.10.2012 Havířov
Opava
3:2p (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
9. 20.10.2012 Val. Meziříčí Havířov
5:4sn(0:2, 1:1, 3:1 - 0:0, 1:0)
10. 24.10.2012 Prostějov
Havířov
3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
11. 27.10.2012 Havířov
Prostějov
4:3sn(1:1, 0:0, 2:2 - 0:0)
12. 31.10.2012 Přerov
Havířov
2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
13. 3.11.2012 Havířov
Poruba
3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
14. 7.11.2012 Vsetín
Havířov
4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
15. 10.11.2012 Nový Jičín
Havířov
2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
16. 14.11.2012 Havířov
Prostějov
11:1 (5:0, 3:1, 3:0)
17. 17.11.2012 Frýdek-Místek Havířov
1:14 (0:4, 0:6, 1:4)
18. 21.11.2012 Havířov
Karviná
6:3 (0:1, 5:0, 1:2)
19. 24.11.2012 Opava
Havířov
2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
20. 28.11.2012 Havířov
Val. Meziříčí
8:2 (4:2, 3:0, 1:0)
21. 1.12.2012 Havířov
Přerov
3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
22. 5.12.2012 Přerov
Havířov
2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
23. 8.12.2012 Havířov
Přerov
0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
24. 11.12.2012 Poruba
Havířov
2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
25. 15.12.2012 Havířov
Vsetín
4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
26. 19.12.2012 Havířov
Nový Jičín
2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
27. 22.12.2012 Prostějov
Havířov
4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
28. 27.12.2012 Karviná
Havířov
4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
29. 29.12.2012 Havířov
Karviná
6:5sn(2:2, 3:3, 0:0 - 1:0)
30. 12. – Volejbal: Výsledky extraliga muži 2012-2013
20.10
27.10
03.11
12.11
17.11
24.11
01.12
08.12

Příbram – Havířov 3:1 (-23, 21, 22, 18)
Havířov – Odolena Voda 3:1 (21, 20, -23, 18)
Zlín – Havířov 1:3 (15, -20, -22, -15)
Havířov – Praha 3:1 (19, -22, 18, 16)
Liberec – Havířov 3:0 (16, 21, 13)
Staré Město – Havířov 3:1 (16, -22, 21, 23)
Havířov – Ústí nad Labem 3:1 (19, 21, -22, 23)
České Budějovice – Havířov 3:1 (-15, 16, 19, 17)
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15.12 Havířov – Brno 3:1 (27, 22, -15, 23)
22.12 Benátky nad Jizerou – Havířov 3:0 (23, 15, 21)
29.12 Havířov – Ostrava 2:3 (-22, 15, -15, 24, -13)
31. 12. – Krajská soutěž společenské odpovědnosti
Havířov získal za rok 2012 čestné uznání.
„Soutěž hodnotí, co ve městě děláme pro zlepšení života nejen vůči občanům, ale

také vůči úřadům a institucím, se kterými spolupracujeme, tedy jak jsme
společensky zodpovědní a to nás samozřejmě i do budoucna zavazuje,“ řekl
náměstek primátora Eduard Hezcko. Zástupcům vítězných firem a obcí Cenu
hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2012 předá v lednu 2013 hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Soutěž, která se ve spolupráci s Radou
kvality ČR koná od roku 2008, byla v letošním roce nově rozdělena do dvou
hlavních kategorií, podnikatelské subjekty a obce. Hodnotící komise posuzuje
řadu sociálních, environmentálních a ekonomických ukazatelů.
31. 12. – Maximální a minimální teplota vzduchu v prosinci
Nejvyšší naměřena teplota: 27. prosince +7,1 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřena teplota: 13. prosince –16,7 stupňů Celsia.
Měsíční průměr: –1,4 stupňů Celsia
7. VYBRANÉ SOUHRNY ZA ROK 2012

1. Ekonomika, životní prostředí
Leden:
4. 1. Příprava obchvatu Havířova pokračuje
Sdružení radnic, které usilují o stavbu rychlostní silnice mezi Bohumínem,
Havířovem a Třanovicemi, se podařilo získat další peníze pro přípravu projektu.
(Časový sled).
11. 1. Parkovací automaty u budovy magistrátu
Za půl roku zaplatili řidiči za stání motorového vozidla na parkovišti magistrátu
z ulice Jana Švermy celkem 168 tisíc korun. (Časový sled).
15. 1. Havířov na Regiontouru v Brně
Město se ve dnech 12. až 15. ledna prezentoval samostatným stánkem na
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností
v regionech, Regiontour v Brně. Zahraničním partnerem byly tentokrát
Turčianské Teplice. (Časový sled).
Únor:
23. 2. Nová budova městské knihovny otevřena veřejnosti
Významným datem se stal 23. únor v historii městské knihovny. Tento den
poprvé vstoupili čtenáři do zcela nových prostor v rekonstruovaném křídle
G havířovského magistrátu. (Časový sled).
27. 2. Nápis SMOG na autobusech MHD
Dnem 27. února byla zahájena realizace opatření ke zlepšení informovanosti
občanů města o zhoršené kvalitě ovzduší. (Časový sled).
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28. 2. Generální ředitel Úřadu práce v Havířově
S konkrétními problémy při vyplácení dávek lidem v Havířově se seznámil
v úterý 28. února odpoledne generální ředitel Úřadu práce ČR Jiří Kubeša, který
se sešel s primátorem města Zdeňkem Osmanczykem. (Časový sled).
Březen:
2. 3. Zahájena výstavba kanalizace v okrajových částech města
V pátek 2. března byla v Šumbarku slavnostně zahájena výstavba kanalizace
v okrajových částech města. Je to jedna z největších investičních akcí v historii
Havířova, jejíž náklady jsou vyčísleny na tři čtvrtě miliardy korun. Město na ni
získává dotaci ze Státního fondu životního prostředí. (Časový sled).
9. 3. V Havířově jednali o napojení města na D1
Představitelé havířovské radnice, zástupci Krajského úřadu, dále Petřvaldu
a Orlové se 9. března sešli v budově havířovského magistrátu, aby s představiteli
společnosti Dopravoprojekt projednali možnosti napojení Havířova a okolních
měst na dálnici D1 ve Vrbici mezi Ostravou a Bohumínem. (Časový sled).
Duben:
10. 4. Kontrola bytů RPG
V rámci akce nulová tolerance prošla v úterý 10. dubna na Šumbarku kontrolou
stovka bytů ve vlastnictví RPG. (Časový sled).
27. 4. Den Země byl ve znamení sportu i soutěží
V pátek 27. dubna o půl deváté ráno na náměstí Republiky začal Den Země,
končil v 18 hodin. (Časový sled).
Květen:
23. 5. Nové sterilizátory v nemocnici
Největší investicí v havířovské Nemocnici s poliklinikou v letošním roce bylo
zakoupení sterilizátorů pro oddělení centrální sterilizace. (Časový sled).
(Časový sled).
Červen:
14. 6. Centrální nákup elektřiny a plynu
Město nakoupí pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti ve svém
vlastnictví elektřinu a plyn pro rok 2013 opět centrálně. (Časový sled).
14. 6. Dělený přechod na Dělnické ulici
Město Havířov přispěje více než 400 tisíc korun na výstavbu děleného přechodu
pro chodce na čtyřproudé vozovce na hranici s obcí Horní Suchá. (Časový sled).
18. 6. Prestižní ocenění za rekonstrukci korza Na Nábřeží
Cenu odborné poroty za revitalizaci příměstského prostoru pro volnočasové
aktivity, rekonstrukci chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží, získalo
v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje za rok 2011 statutární město Havířov.
(Časový sled).
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Červenec:
7. 7. Veřejné osvětlení
Správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení v Havířově zajišťují od 1. července
Technické služby. Servisní smlouva s městem byla uzavřena na 15 let. (Časový
sled).
16. 7. Půjčka na výměnu oken
Výměnu oken v 1 580 bytech připravuje v rámci snížení energetické náročnosti
v městských domech město Havířov. Pro tyto účely si bere půjčku ve výši 150
milionů korun, které musí vyčerpat do konce roku 2013. (Časový sled).
18. 7. Tisková zpráva: MHD má dva nové autobusy
Nízkopodlažní autobusy s pohonem na zemní plyn ve středu 18. července
slavnostně zařadila do městské hromadné dopravy zdejší přepravní společnost
ČSAD. (Časový sled).
23. 7. Jednání o zachování Katastrálního úřadu Havířov
Vedení statutárního města Havířova na své pondělní pravidelné poradě dnes
jednalo o možnosti zachování Katastrálního úřadu Havířov. (Časový sled).
27. 7. Tisková zpráva: Město diferencuje nájemné
Sleva na nájemném v městských bytech od ledna roku 2013 v plně i částečně
sanovaných bytech města zanikne a nájemné se mírně zvýší. Město v diferenciaci
zohledňuje energetickou náročnost bytových objektů. (Časový sled).
Září:
17. 9. Třídění starého a nepotřebného textilu
Pětadvacet bílých kontejnerů na staré šatstvo, boty a nepotřebné doplňky bylo
během minulého týdne rozmístěno na 25 stanovišť po městě. (Časový sled).
21. 9. Discgolfové hřiště uvedeno do provozu
Slavnostním výhozem oranžového disku s logem města zahájil v pátek 21. září
primátor Zdeněk Osmanczyk provoz prvního discgolfového hřiště
v Moravskoslezském kraji. (Časový sled).
22. 9. Město má 100 nových míst na parkování
Nové parkoviště na území lemovaném ulicemi Jana Žižky, Karla Čapka,
Vítězslava Nezvala a S. K. Neumanna je v těchto dnech kolaudováno. (Časový
sled).
25. 9. Dotace na krytí povodňových škod z roku 2010
Město obdrželo z Fondu solidarity Evropské unie finanční prostředky ve výši
11,111 milionů korun. Byla poskytnuta prostřednictvím Krajského úřadu
v Ostravě. (Časový sled).
Říjen:
3. 10. Rekonstrukce infekčního pavilonu nemocnice
V areálu Nemocnice s poliklinikou Havířov byla 3. října zahájena stavba
Rekonstrukce infekčního pavilonu. (Časový sled).
4. 10. Výstavba kanalizace je z poloviny hotova
Projekt výstavby kanalizace v okrajových částech Havířova trvá sedm měsíců
a stavbaři v těchto dnech hlásí, že více než 50 procent stavebních prací je hotovo.
(Časový sled).
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Listopad:
2. 11. Zimní údržba chodníků
O několik metrů chodníků a vozovek více než v uplynulém roce budou pracovníci
Technických služeb Havířov pečovat ve městě v rámci zimní údržby. (Časový
sled).
3. 11. Rekonstrukce domu v Šumbarku
Téměř neuvěřitelnou proměnou prošel panelový dům ve Střední ulici
v Šumbarku, kterému ještě nedávno nikdo neřekl jinak než dům hrůzy. Provedla
se jeho celková rekonstrukce. (Časový sled).
8. 11. ČSAD Havířov Leadrem v životním prostředí 2012.
Za svůj postoj k životnímu prostředí byla 8. listopadu ČSAD Havířov a.s. udělena
v celorepublikovém hodnocení cena společnosti Tetra Pak Česká republika
s titulem Leadr v životním prostředí 2012. (Časový sled).
13. 11. První kontrolní den v areálu bývalého Dolu Dukla
Na setkání 13. listopadu byli kromě představitelů města přítomni také zástupci
ministerstva financí, průmyslu a obchodu a zhotovitelé stavby. (Časový sled).
27. 11. Rekonstrukce haly hlavní pošty
Po rekonstrukci, která probíhala za provozu, slouží obyvatelům města
modernizovaná hlavní pošta na Dlouhé třídě (Časový sled).
Prosinec:
3. 12. Posilovací stroje pro zdraví
Čtyři venkovní posilovací stroje slouží od 3. prosince návštěvníkům Centra
volnočasových aktivit na Horymírově ulici v Havířově. (Časový sled)
31. 12. Krajská soutěž společenské odpovědnosti
Havířov získal za rok 2012 čestné uznání. (Časový sled)

2. Zdravotnictví, sociální oblast
Únor:
2. 2. Magistrát pomáhá v mrazu bezdomovcům
Vedení města Havířova prostřednictvím pracovníků sociálního odboru v těchto
mrazivých dnech pravidelně monitoruje situaci v komunitě lidí bez domova.
(Časový sled).
22. 2. Radní v Havířově schválili realizaci veřejné služby
Realizaci veřejné služby schválili na své schůzi 22. února radní. Rovněž souhlasili
s uzavřením smlouvy s Úřadem práce ČR, která stanoví pravidla pro vzájemnou
spolupráci obou stran. (Časový sled).
Březen:
8. 3. Světový den ledvin
Dialyzační a nefrologické centrum v nemocnici v Havířově se letos aktivně
zapojilo do akce pořádané Mezinárodní nefrologickou společností - Světového dne
ledvin. (Časový sled).
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9. 3. Ředitel institutu sociálních služeb z Cambridge navštívil Havířov
O možnostech spolupráce jednali v pátek 9. března na havířovské radnici
primátor Zdeněk Osmanczyk a ředitel instituce Realife Trust z Cambridge
v Anglii Toni Filips. (Časový sled).
20. 3. Poradenské centrum Khamoro
Pro pomoc sociálně slabým lidem z Havířova bylo 20. března v Jarošově ulici
otevřeno Poradenské centrum Khamoro. Předtím, ale budova, kde dostalo sídlo
prošla rekonstrukcí. (Časový sled).
Duben:
2. 4. ADRA otevřela sociální šatník
Sociální šatník pro potřebné z Havířova a okolí otevřela 2. dubna havířovská
ADRA. (Časový sled).
Květen:
3. 5. Práci armády spásy podpořila nadace Terezy Maxové dětem
Sociálně slabé rodiny s dětmi v Havířově mohou využívat podporu terénní
sociální pracovnice Armády spásy. (Časový sled).
23. 5. Nové sterilizátory v nemocnici
Největší investicí v havířovské Nemocnici s poliklinikou v letošním roce bylo
zakoupení sterilizátorů pro oddělení centrální sterilizace. (Časový sled).
25. 5. Nemocnice na Dni sociálních služeb
V pátek 25. května se na náměstí Republiky konal Den sociálních služeb.
Nemocnice se do akce zapojila, přestože není poskytovatelem sociálních služeb.
(Časový sled).
Červen:
13. 6. Santé: Zahradní slavnost
Za nepříznivého počasí se ve středu 13. června v prostorách Centra ambulantních
a pobytových sociálních služeb Santé konala tradiční zahradní slavnost. (Časový
sled).
27. 6. Finanční dar nemocnici
Ve středu 27. června v odpoledních hodinách navštívila dětské oddělení
havířovské nemocnice Mgr. Helena Luková ze ZŠ Školní se zástupci žáků.
(Časový sled).
28. 6. Havířovské sociální služby dostaly darem auto
Sponzorský dar v podobě osobního automobilu převzaly ve čtvrtek 28. června
Sociální služby města Havířova pro Poradenské středisko pro rodinu a dítě (RaD)
na Atriové ulici. (Časový sled).
Červenec:
4. 7. Nemocniční park zdobí žulové sochy
Meditační místo má zpříjemnit pobyt pacientům a také návštěvníkům nemocnice.
Výhledově se počítá s přístupem i široké veřejnosti. (Časový sled).
16. 7. Herečka Jiřina Bohdalová na dětském oddělení nemocnice
V pondělí 16. července navštívila dětské oddělení nemocnice paní Eva Pastušková
z Občanského sdružení KIWANIS klub Ostrava již tradičně za doprovodu milého
hosta, tentokrát paní Jiřiny Bohdalové. (Časový sled).
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Září:
6. 9. Zahradní slavnost střediska RaD
Muzika, zpěv, plnění úkolů, pes Cassie, volná zábava a diskotéka ovládly ve
čtvrtek 6. září odpoledne prostory Centra volnočasových aktivit v Horymírové
ulici. Konala se tradiční Zahradní slavnost Poradenského střediska pro rodinu
a dítě. (Časový sled).
24. 9. Havířov poskytne dotaci na nákup zdravotní techniky v nemocnici
Poskytnutí mimořádné investiční dotace ve výši 2,6 milionů korun schválili pro
Nemocnici s poliklinikou Havířov zastupitelé města na svém jednání 24. září.
(Časový sled).
Říjen:
3. 10. Rekonstrukce infekčního pavilonu nemocnice
V areálu Nemocnice s poliklinikou Havířov byla 3. října zahájena rekonstrukce
infekčního pavilonu. (Časový sled).
3. 10. Seminář dětského oddělení nemocnice
Dne 3.října se v kinosále NsP Havířov uskutečnil X. seminář dětského oddělení
určený pro PLDD, pediatry a sestry za účasti 26 pediatrů a 22 sester. (Časový
sled).
9. 10. SANTÉ získalo pro své klienty sociální automobil
Klíče od vozu si slavnostně v úterý 9. října od představitelů Českomoravské
reklamní agentury KOMPAKT převzala ředitelka SANTÉ Tamara Šeligová.
(Časový sled).
16. 10. Nové oddělení ORL v nemocnici
Nové lůžkové oddělení ušní, nosní, krční (ORL) slavnostně otevřeli v úterý
16. října v Nemocnici s poliklinikou v Havířově. (Časový sled).
Listopad:
1. 11. Sestřenice se narodily ve stejný den
Nevšední událost zažila Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Sestry z Horní
Suché porodily ve stejný den a na stejném místě. (Časový sled).
Prosinec:
5. 12. Nemocnici i pacienty sužují vandalové
Jen za podzim vyčíslila havířovské nemocnice škody způsobené vandaly a zloději
na několik desítek tisíc korun. (Časový sled).
24. 12 Sváteční oběd v Armádě spásy
Krátké proslovy, vánoční rozjímání, dárky, chutné jídlo a hlavně dobrá nálada,
ovládly na Štědrý den Azylový dům pro muže Armády spásy v ulici Na Spojce.
(Časový sled).
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3. Kultura, školství, církve, vzdělávání, společnost
Leden:
1. 1. Vítání nového roku
Stejně jak v uplynulých letech bylo v neděli 1. ledna patnáct minut po půlnoci na
náměstí Republiky několik tisíc lidí. Sledovali nádherný patnáctiminutový
ohňostroj s reprodukovaným hudebním doprovodem. (Časový sled).
1. 1. První dítě roku 2012 narozené v havířovské porodnici
V neděli 1. ledna ve 2.10 hodin se narodilo v Nemocnici s poliklinikou Anita
Kopčová. Prvorozené dítě Žanety Komáčkové vážilo po porodu 3.20 kg a měřilo
49 cm. (Časový sled).
5. 1. Výstava kreseb a akvarelů
V Galerii Maryčka byla ve čtvrtek 5. ledna zahájena vernisáží výstava Jana
Drobisze s názvem Opsaný život. (Časový sled).
7. 1. Chovatelé harckých kanárů představili své chlouby
Prostory hotelu Impuls v Havířově patřily první lednový týden zpěvným ptákům.
Konalo se 76. mezinárodní mistrovství České republiky a Slovenska ve zpěvu
harckých kanárů. (Časový sled).
7. 1. Orelský ples
V sobotu 7. ledna v sále PZKO U Zborůvky v městské části Bludovice se konal 10.
Orelský reprezentační ples křesťanské sportovní organizace Orel. (Časový sled).
10. 1. Novoroční koncert
Ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka se v úterý 10. ledna konal
tradiční novoroční koncert tentokrát s Filharmonickým orchestrem Pardubice
a dirigentem Milošem Formáčkem. (Časový sled).
17. 1. Zápis do prvních tříd
Ve dnech 16. a 17. ledna se na 17. základních školách konal zápis dětí do prvních
tříd. V září minulého roku do školních lavic zasedlo celkem 733 prvňáčků.
Letošní předpoklad je o něco vyšší. Optimistická nálada ovládla ZŠ 1. máje.
(Časový sled)
Únor:
11. 2. Babský bál ve znamení hip –hopu a skvělé zábavy
Zcela zaplněný parket, pestrý program a hlavně vynikající zábava. Takový byl
Babský bál v sobotu 11. února v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích. (Časový
sled).
12. 2. Divadlo: Ferda Mravenec
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče v neděli 12. února Těšínské
divadlo uvedlo za velkého diváckého zájmu oblíbenou hru Ferda Mravenec.
(Časový sled).
18. 2. Masopustní průvod v Dolních Datyních
Masopustní veselí zavládlo v sobotu 18. února odpoledne v Dolních Datyních. Od
dřevěné zvonice počínaje obcházela zasněženými cestičkami jedenáctičlenná
skupinka v pestrých a vtipných kostýmech s maskami místní domácnosti.
(Časový sled).
18. 2. Reprezentační ples města Havířova
(Časový sled).
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23. 2. Nová budova městské knihovny otevřena veřejnosti
Významným datem se stal 23. únor v historii městské knihovny. Tento den
poprvé vstoupili čtenáři do zcela nových prostor v rekonstruovaném křídle
G havířovského magistrátu. (Časový sled).
23. 2. První ples městského klubu seniorů
Historicky první ples seniorů v Havířově se konal ve čtvrtek 23. února v Domě
PZKO v ulici U Zborůvky v městské části Bludovice. (Časový sled).
23. 2. Okresní kolo angličtinářské soutěže
Na Základní škole 1. máje proběhlo v pátek 23. února konverzační kolo okresní
soutěže v jazyce anglickém. (Časový sled).
28. 2. Těšínské divadlo
Česká scéna Těšínského divadla v únoru dvakrát zavítala do Havířova s hrou
Williama Shakespeare Zkrocení zlé ženy. (Časový sled).
29. 2. Koncert v Městské knihovně
V nově otevřených prostorách hudebního oddělení havířovské Městské knihovny
v ulici Svornosti se ve středu 29. února konal historicky první hudební koncert.
(Časový sled).
Březen:
3. 3. Výstava 150 let v pohybu v Galerii Radost
V Kulturním domě Radost byla v sobotu 3. března slavnostně zahájena výstava
ke 150. výročí vzniku prvního českého tělocvičného spolku Sokol. (Časový sled).
8. 3. Socha Raketa odstraněna
Ráno 8. března na Dlouhé třídě – přechod pro chodce naproti Redonu, ulice
Burianova – byla likvidovaná socha Raketa z důvodu velké koroze s cílem
ochrany bezpečnosti plynulého provozu motorových vozidel a procházejících osob.
(Časový sled).
8. 3. Petr Pithart a Lubomír Zaorálek diskutovali v Havířově o EU
Téměř dvě stovky lidí debatovaly 8. března na Vysoké škole sociálně správní
v Havířově s vysokými představiteli obou komor parlamentu Petrem Pithartem
a Lubomírem Zaorálkem na téma Vztah České republiky a Evropské unie.
(Časový sled).
8. 3. Oslava Mezinárodního dne žen
Ve zcela zaplněném sále Kulturního domu Petra Bezruče se ve čtvrtek 8. března
slavil MDŽ. Akci připravila místní organizace KSČM. (Časový sled).
16. 3. Galakoncert Talent 2012
Skvělé pěvecké výkony a nadšení mladých ovládly v pátek 16. března Kulturní
dům Petra Bezruče. Konalo se finále soutěže amatérských zpěváků populární
hudby Talent 2012. (Časový sled).
22. 3. Missis senior se stala Natálie Kuracinová
V Domově seniorů Helios v Havířove se ve čtvrtek 22. března konal 3. ročník
soutěže Missis senior. (Časový sled).
22. 3. Výstava: S panenkami za historií
S panenkami za historií aneb světové dějiny očima panenky Barbie je název
výstavy, která je od 22. března do konce května 2012 instalována ve výstavní síni
Musaion Havířov Muzea Těšínska. (Časový sled).
24. 3. Velikonoční městečko
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Náměstí Republiky v sobotu 24. března odpoledne patřilo hudbě, divadlu a zpěvu.
(Časový sled).
28. 3. Slavnostní setkání ke Dni učitelů
Na tradičním setkání ve Společenském domě ve středu 28. března u příležitosti
Dne učitelů ocenilo vedení města pět pedagogů, čtyři žáky a jeden žákovský
kolektiv. Slavnostní podvečer doprovázel hodnotný kulturní program. (Časový
sled).
29. 3. Koncert v budově centrální knihovny
V nově otevřených prostorách hudebního oddělení havířovské Městské knihovny
v ulici Svornosti se ve středu večer 29. března konal historicky první hudební
koncert. (Časový sled).
30. 3. Miss Reneta je Alžběta Franková z Ostravy
Úžasná atmosféra, krásné dívky, vynikající zpěváci, tanečníci, štědří sponzoři
a vděčné publikum. To vše patřilo k pátečnímu jubilejnímu 20. ročníku
mezinárodní soutěže studentek středních škol Miss Reneta 2012. Letošní měl
podtitul Duhové šílenství. (Časový sled).
31. 3. Pololetní vysvědčení
Stejně jak na všech havířovských základních školách také na ZŠ Gorkého
poslední lednová vyučovací hodina byla ve znamení velkého očekávání, jak
dopadne pololetí. (Časový sled).
31. 3. Vzpomínka na zesnulé malíře a sochaře
V Galerii Spirála se konala v březnu výstava výtvarných prací ze soukromých
sbírek umělců, kteří svou jedinečnou tvorbou daleko přerostli region Těšínského
Slezska. (Časový sled).
Duben:
1. 4. Eva Pilarová a Felix Slováček pro záchranu varhan
Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích patřil v neděli podvečer hudbě
a zpěvu. Konal se druhý benefiční koncert na záchranu časem poznamenaných
chrámových varhan. (Časový sled).
3. 4. Výstava havířovského fotoklubu
Architektura, akty, krajina, příroda, sociální fotografie, sportovní reportáž a řada
dalších zajímavých snímků čeká na návštěvníky výstavní síně Viléma
Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově. Od úterý 3. dubna
vystavují členové Fotoklubu Havířov. (Časový sled).
4. 4. Zvláštní kopie slavných obrazů Salvadora Dalího v KD Radost
Rovných čtyřicet pestrobarevných olejomaleb zdobí havířovskou Galerii Radost.
Až na dvě výjimky jsou to překrásné transkripce, jinak přepisy z děl Salvadora
Dalího, významného katalánského malíře. (Časový sled).
4. 4. Literární podvečer v knihovně
Městská knihovna a Kruh přátel díla Viktora Fischla uspořádaly ve středu
4. dubna literární pořad Dvorní šašci věnovaný ke 100. výročí autorova narození.
(Časový sled).
13. 4. Divadlo Sputnik: Opravdové štěstí
Amatérské divadlo Sputnik při MKS Havířov uvedlo s velkým úspěchem v pátek
13. dubna v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče premiéru hry D.
Carona Opravdové štěstí. (Časový sled).
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14. 4. Miniteatro Jiřího Tibitanzla – program
Tradiční festival malých profesionálních divadel pro děti začíná v sobotu
14. dubna v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče. Letos je to již 21.
ročník. (Časový sled).
14. 4. Miniteatro zahájilo humorným a dobrodružným příběhem
Představením Africká pohádka byl v sobotu 14. dubna slavnostně zahájen
21. ročník festivalu malých profesionálních divadel pro děti, Miniteatro Jiřího
Tibitanzla. Jako první předvedlo své umění divadlo V batohu z Trojanovic pod
Javorníkem. (Časový sled).
14. 4. Vítěz 11. ročníku soutěže Radegast Líheň je z Hulína
V naprosto parádní večírek se v sobotu 14. dubna proměnilo Velké finále
jedenáctého ročníku soutěže amatérských hudebníků Radegast Líheň
v ostravském klubu Garage. (Časový sled).
20. 4. Poslední koncert Blues Company
V Jazz clubu v Havířově se v pátek večer 20. dubna konal koncert na rozloučenou
regionální kapely Blues Company. (Časový sled).
22. 4. Výsledky Miniteatro Jiřího Tibitanzla 2012
Na závěr festivalu malých profesionálních divadel pro děti byly uděleny ceny.
(Časový sled).
25. 4. Ostrava ve fotografii včera a dnes
Dvacítka černobílých a barevných fotografií zachycující Ostravu v různých
podobách a v časovém horizontu zdobí koncertní sál havířovské Městské
knihovny v ulici Svornosti. (Časový sled).
27. 4. Jubilejní koncert
Ve foyeru Základní umělecké školy Leoše Janáčka v pátek 27. dubna se konal
koncert Jarmily Gradkové (housle), Jarmily Motalové (zpěv) a jejich hostů.
(Časový sled).
29. 4. Posvěcení křtitelnice
Historicky první křtitelnice v evangelickém kostele v Prostřední Suché byla
v neděli 29. dubna během bohoslužby posvěcena. (Časový sled).
30. 4. 67. výročí Ostravské operace
Položením věnců a kytic u pamětní desky v areálu kostela sv. Anny v pondělí
30. dubna uctili památku vojáků a letců padlých v průběhu Ostravské operace za
druhé světové války. (Časový sled).
Květen:
1. 5. Májové slavnosti s Naďou Urbánkovou
Již tradičně Májové slavnosti se konaly na dvou místech. V centru města
a v areálu Domu PZKO v městské části Bludovice. (Časový sled).
1. 5. Den řemesel v Kotulově dřevěnce
Kotulova dřevěnka za krásného letního počasí přivítala v úterý 1. května první
letošní návštěvníky. (Časový sled).
2. 5. Černá a růžová v díle Alžběty Dirnerové
Malou ochutnávku ze své bohaté tvorby představila ve středu 2. května na
vernisáži v Kulturním domě Radost mladá havířovská výtvarnice Alžběta
Dirnerová. (Časový sled).
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11. 5. Úspěchy mažoretek Kala
Po dubnových výrazných úspěších v kvalifikačním kole skupin v Moravské Nové
Vsi se mažoretky MKS Havířov pod vedením choreografky a trenérky Kamily
Charvátové se svými soupeřkami utkaly v semifinálovém boji v Hronově. (Časový
sled).
15. 5. Gymnázium Komenského: Školní časopis zaznamenal úspěch
Časopis Komár se v únoru zapojil do celorepublikové soutěže O nejinspirativnější
středoškolský časopis, kterou vyhlásil Syndikát novinářů České republiky.
(Časový sled).
16. 5. Česká marketingová společnost ocenila Havířov
Mimořádné ocenění hodnotitelské komise, křišťálového Růžového delfína, udělila
Česká marketingová společnost městu Havířov. (Časový sled).
18. 5. Výsledky: Havířovská nota
Výsledky 8. ročníku pěvecké soutěže Havířovská nota 2012 konané 18. května,
ZUŠ Leoše Janáčka. (Časový sled).
23. 5. Turnaj v Člověče, nezlob se
Soutěživá nálada ovládla ve středu odpoledne 23. května Dům s pečovatelskou
službou v Karvinské ulici. Konal se 5. ročník turnaje jednotlivců v deskové hře
Člověče, nezlob se! (Časový sled).
23. 5. Primátor přijal Jana Ihnatíka
Plukovníka ve výslužbě, bývalého vojáka z povolání člena Československé obce
legionářské, přijal ve středu 23. května při příležitosti jeho životního jubilea
primátor Zdeněk Osmanczyk. (Časový sled).
24. 5. Soutěž žáků základních škol v dějepise
Výsledky 8. ročníku dějepisné soutěže Permoníček 2012 organizovaný učitelkou
PhDr Romanou Kovářovou na ZŠ Moravská. (Časový sled).
25. 5. Primátor navštívil v nemocnici Lenku Slavíkovou
Ve pátek 25. května v dopoledních hodinách navštívil primátor města Zdeněk
Osmanczyk Lenku Slavíkovou v nemocnici. Vychovatelka školní družiny ve chvíli
ohrožení dětí zareagovala tak, že se snažila děti chránit vlastním tělem a utrpěla
vážná zranění. (Časový sled).
30. 5. Akademie III. věku
Šest desítek absolventů havířovské Akademie III. věku slavnostně ukončilo
ve středu 30. května své čtyř semestrální studium na VŠSS, Institutu
celoživotního vzdělávání Havířov. (Časový sled).
31. 5. ČSAD: Vyhodnocení výtvarné soutěže Ekologický vtip
Společnosti 3ČSAD uspořádaly výtvarnou soutěž Ekologický vtip určenou pro
žáky regionálních škol. Tématem kreseb bylo zachycení ekologické dopravy
v Havířově, kterou se ČSAD Havířov a.s. právem pyšní. (Časový sled).
Červen:
1. 6. Den dětí
Na náměstí Republiky se 1. června od 13 hodiny konal Den dětí s bohatým
programem. (Časový sled).
1. 6. Havířovská lípa
Tématem 4. ročníku řezbářského sympozia Havířovská lípa s novou tváří bylo
Svět lesa. (Časový sled).
1. 6. Noc kostelů
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Pro návštěvníky všech generací by až do půlnoci 1. června připraven bohatý
a poutavý program. Na Noc kostelů zavítalo téměř 500 lidí. (Časový sled).
11. 6. Primátor přijal sedmiletou Sáru a předal jí dárky
Sáru, žačku první třídy Základní školy Moravská, kterou si psychicky nemocná
žena vzala 22. května ve školní družině jako rukojmí poté, co pobodala
vychovatelku, v pondělí 11. června v doprovodu rodičů přijal primátor Havířova
Zdeněk Osmanczyk. (Časový sled).
12. 6. Výstava: Kámen kolem nás
Svým způsobem ojedinělá a provedením výjimečná, tak by se stručně dala
charakterizovat výstava o přírodním materiálu kámen zahájena minulé úterý
v havířovské pobočce Muzea Těšínska Musaion. Expozice je vhodná i pro
handicapované návštěvníky. (Časový sled).
13. 6. Informace z 38. schůze Rady města Havířova ze dne 13. června .
Radní povolili pro školní rok 2012/2013 výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní
škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Selská v části Bludovice.
(Časový sled).
16. 6. Floristická soutěž na slavnosti Havířov v květech
Z deseti floristických divů letos vybírali návštěvníci Havířova v květech dílo,
které se jim líbilo nejvíce. Soutěže se v sobotu 16. června zúčastnilo
10 floristických družstev z Česka a Slovenska. (Časový sled).
16. 6. Výstava fotografií připomene Europa Cup
Kdo si chce připomenout evropský šampionát profesionálních floristů, který
Havířov hostil loni na přelomu srpna a září, má od 16. června 2012 možnost
v Kulturním domě Radost. (Časový sled).
17. 6. Havířovští senioři oceněni v Lysé nad Labem
Třináctý ročník soutěžní výstavy Šikovné ruce našich seniorů - pro radost
a potěšení v Lysé nad Labem ve dnech 14. až 17. června byl pro Havířovské
úspěšný. (Časový sled).
17. 6. Benefiční koncert pro Mukačevo
Benefiční koncert pod názvem Děti dětem se konal 17. června v modlitebně
Církve adventistů sedmého dne v Šumbarku. (Časový sled).
21. 6. XIV. Jarní divadelní setkání Zámeček 2012
Jako jediní zahraniční zástupci Jarního divadelního setkání Zámeček 2012
v polském městě Strumieň byli klienti SANTÉ. (Časový sled).
24. 6. Bezstarostný jezdec Ladislav Borkovský
Grafiky a kresby zdobí stěny společenského sálu evangelické fary u kostela
v Havířově-Bludovicích. (Časový sled).
24. 6. Dance Academy 2012
Úžasná atmosféra panovala v pátek 23. a sobotu 24. června ve velkém sále
Kulturního domu Petra Bezruče. Populární taneční skupina Limit D. C, která má
kolem 180 členů předvedla pod taktovkou vedoucí souboru Daniely Dostálové
taneční show roku. (Časový sled).
Červenec:
1. 7. Promenádní koncert s Azeťankou
Skladbou Pojďte si hrát zahájila v neděli 1. července odpoledne za tropického
vedra havířovská kapela Azeťanka letní prázdninové promenádní koncerty.
(Časový sled).
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1. 7. Prázdninové pohádky
Divadlo Smíšek Ostrava uvedlo v neděli 1. července v parku za Kulturním
domem Radost Smíškovo pohádkové cestovaní. (Časový sled).
4. 7. Nemocniční park zdobí žulové sochy
Meditační místo má zpříjemnit pobyt pacientům a také návštěvníkům nemocnice.
Výhledově se počítá s přístupem i široké veřejnosti. (Časový sled).
15. 7. Hrála dechovka Hasičanka
Výborná muzika, vděčné publikum a krásný sluneční den. To vše patřilo
k promenádnímu koncertu hornosušské dechové kapely Hasičanka v neděli 15.
července. pod širým nebem za Kulturním domem Radost. (Časový sled).
Srpen:
2. 8. Výstava: Ideologická propaganda
Duch a pěst, práci čest! S podtitulkem Ideologická propaganda jako nástroj
manipulace s davy. Takový je název výstavy Muzea Těšínska, která byla
zahájena ve čtvrtek 2. srpna ve výstavní síni Památníku životické tragédie
v Havířově-Životicích. (Časový sled).
2. 8. Obrazy Romany Hrdličkové v Maryčce
Ve výstavní síni Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče ve čtvrtek 2. srpna
byla vernisáží zahájená výstava Vyzdob si tím kvartýr. (Časový sled).
11. 8. Uctili památku obětí nacistické zvůle
Zavraždění šestatřiceti nevinných lidí před šedesáti sedmi lety v Životicích
gestapáckým komandem si připomněli v sobotu 11. srpna dopoledne
na smutečním shromáždění u Památníku životické tragédie obyvatelé Havířova,
přilehlých obcí, zástupci z Polské republiky a dalších míst. (Časový sled).
12. 8. Prázdninové pohádky
Divadlo Úsměv Praha uvedlo v neděli 12. srpna v parku za Kulturním domem
Radost pohádku Tři prasátka. (Časový sled).
12. 8. Promenádní koncert dechové kapely Huťařka
O malé kapele Huťařka z Frýdku-Místku se říká, že dokáže rozveselit a uspokojit
každého posluchače. (Časový sled).
26. 8. Koncert na záchranu varhan v evangelickém kostele
Skvělá hudba, zpěv a slavnostní nálada ovládli v neděli 26. srpna evangelický
kostel v Havířově-Bludovicích. V rámci oslav 230. výročí založení chrámu se
konal koncert na záchranu časem poznamenaných varhan z roku 1939. (Časový
sled).
30. 8. Socha Dívka s kvítkem je opravena
Zpět na své místo na Národní třídě u kina Centrum se ve čtvrtek 30. srpna
vrátila zrestaurovaná socha Dívka s kvítkem, kterou obyvatelé města postrádali
od roku 2010. (Časový sled).
Září:
1. 9. Zahájení školního roku
V pondělí 1. září byl ve třiceti čtyřech prvních třídách sedmnácti havířovských
základních škol slavnostně zahájen školní rok. (Časový sled).
1. 9. Počet míst se v mateřských školách se zvýšil
Rostoucí zájem rodičů o umístění dítěte v předškolním zařízení vedl město
ke zvýšení počtu míst v mateřských školách o 166. (Časový sled).
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1. 9. Slezským dožínkám počasí nepřálo
Tanec, muzika, zpěv a dobrá nálada ovládly v sobotu 1. září tradiční Slezské
dožínky. Letos kvůli nepřízni počasí nebyly pod širým nebem zahrady Domu
PZKO jak to zpravidla bývá, ale v prostorách budovy. (Časový sled).
6. 9. Výstava Cestou necestou
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče ve čtvrtek 6. září byla
vernisáží zahájena Výstava obrazů Štefana Dušičky Cestou necestou. Potrvá do
30. září.
7. 9. Výstava: Krásná jako kvítka
V Kulturním domě Leoše Janáčka byly v pátek 7. září slavnostně předány ceny
nejúspěšnějším autorům mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky Krásná
jako kvítka. 22. ročník měl téma Až budu velký, změním svět. (Časový sled).
9. 9. Havířovské slavnosti
Ve dnech 7. až 9. září se v areálu Městské sportovní haly konaly tradiční Městské
slavnosti. Jako hlavní hvězdy se letos představili maďarská legenda Omega,
Helena Vondráčková, Paul Yong, Chinaski, Čechomor. (Časový sled).
12. 9. Alois Havlas se dožil 100 let
Optimistický pohled na život, pracovitost, skromnost a dobré rodinné zázemí. Tak
charakterizovala tajemství dlouhého života, dcera stoletého Aloise Havlase.
(Časový sled).
13. 9. Úmrtí Ing. Dagmar Džupinové
Ve věku 55 let zemřela ve čtvrtek 13. září v ranních hodinách po krátké těžké
nemoci členka havířovského zastupitelstva za Hnutí pro Havířov, ředitelka
Stavebního bytového druřstva Havířov, Ing. Dagmar Džupinová. (Časový sled).
18. 9. Mezinárodní varhaní festival zahájen
(Časový sled).
19. 9. Oprava Památníku životické tragedie
Muzeum Těšínska oznamuje, že z technických důvodů je od středy 19. září do
odvolání uzavřen Památník životické tragédie v Havířově. O termínu otevření
bude muzeum veřejnost opět informovat. (Časový sled).
30. 9. Den architektury v Havířově
V neděli 30. září odpoledne si zájemci o architekturu Havířova dali sraz
na náměstí Republiky. Letošní se konal pod názvem Havířovský Brusel
- zapomenutá kvalitní architektura. (Časový sled).
Říjen:
2. 10. Výstava k jubileu akademického malíře Martina Pawery
Rozměrná figurální plátna akademického malíře Martina Pawery zdobí Výstavní
síň Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově. Výstava se
koná u příležitosti nastávajících autorových 60. narozenin. (Časový sled).
3. 10. Seminář dětského oddělení nemocnice
Dne 3.října se v kinosále NsP Havířov uskutečnil X. seminář dětského oddělení
určený pro PLDD, pediatry a sestry za účasti 26 pediatrů a 22 sester. (Časový
sled).
4. 10. Měření radonu v havířovských školách
Výsledky Státního ústavu radiační ochrany, které obdržel Odboru školství
a kultury havířovského magistrátu potvrdily, že hodnoty radonu v budovách
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základních a mateřských škol v Havířově jsou nižší než je stanovená směrná
hodnota. (Časový sled)
6. 10. Inkubátor byl úspěšný
Na všech festivalech nejvíce táhnou hlavní hvězdy a ani tentokrát na Inkubátoru
v sobotu 6. října v aréně pod letním kinem nezklamaly. (Časový sled).
6. 10. Útěk v řetězech
Sedmý ročník adrenalinové soutěže Útěk v řetězech se konal 6. října. Nabídl delší
a náročnější trať. Z výhry se radovala dvojice Paralen a Kinedril. (Časový sled).
7. 10. Pěstounské rodiny
Výchovně terapeutický seminář pro pěstounské rodiny zorganizovali o víkendu
6. až 7. října pracovníci Odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany
dětí havířovského magistrátu. (Časový sled).
10. 10. Na vlakovém nádraží se hrálo divadlo
Nezvykle rušno bylo ve středu večer 10. října na havířovském vlakovém nádraží.
Dokonce na schodišti do poschodí odbavovací haly stála fronta. Ne, nebyli to
cestující čekající na vlak, ale diváci divadla. Cílem je snaha zachránit nádražní
budovu. (Časový sled).
11. 10. Kino Centrum opět promítá
Po dvacetiměsíční náročné rekonstrukci bylo ve čtvrtek 11. října bylo slavnostně
otevřeno kino Centrum. Rekonstrukce stála 120 milionů korun. (Časový sled).
17. 10. Emilie Farná oslavila sto první narozeniny
Pohoda, klid a dobré rodinné zázemí. Tak vypadá život po stovce Emilie Farné.
(Časový sled).
23. 10. Konference: Zelená města o pietních místech
Také tentokrát se kromě odborníků z České republiky představili se svými
zkušenostmi a náměty přednášející ze sousedního Polska a Slovenska. Letošní se
konala v úterý 23. října v Kulturním domě Radost. (Časový sled).
24. 10. Svatováclavský hudební festival
Vynikající muzikanti, skvělá hudba a dlouhý závěrečný potlesk. Tak vypadal ve
středu večer 24. října koncert v kostele sv. Anny v Havířově. (Časový sled).
26. 10. Výročí vzniku Československa
V areálu kostela sv. Anny v pátek 26. října se konalo malé shromáždení k 94.
výročí založení samostatného Československého státu. (Časový sled).
28. 10. Výstavní síň Musaion se loučila se svými prostorami
V neděli 28. října byla poslední příležitost navštívit výstavní síň Musaion
a zároveň zhlédnout expozici Kámen kolem nás. (Časový sled).
31. 10. Výstava obrazů - Svět kolem nás…
Krajina, architektura, kostely. portréty, květiny. zátiší, zvířata a řada dalších
obrazů zdobí výstavní síň Městské knihovny v ulici Svornosti. Výběr ze své
tvorby představuje devět členů havířovské výtvarné skupiny Kvaš. (Časový sled).
Listopad:
7. 11 Fotoklub vystavuje
V Galerii Radost se ve středu 7. listopadu byla vernisáží zahájena výstavy prací
členů Fotoklubu v Havířově. Má název Důl Michal v roce 2012. Výstava potrvá
do 29. listopadu. (Časový sled).
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11. 11. Tragikomedie o mezilidských vztazích
Divadlo Sputnik za velkého diváckého zájmu uvedlo přes víkend 10. a 11.
listopadu v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově reprízu
úspěšné činohry Opravdové štěstí. (Časový sled).
14. 11. Ocenění předsedy PZKO
Při příležitosti 65. výročí vzniku Polského kulturně osvětového svazu (PZKO) v
Havířově-Bludovicích přijal ve středu 14. listopadu primátor města Zdeněk
Osmanczyk s náměstkem Danielem Pawlasem předsedu místní skupiny PZKO
Bludovice Piotra Chroboczka. (Časový sled).
19. 11. Novinářská kachna
V restauraci Gurman se v pondělí 19. listopadu uskutečnilo přátelské posezení
vedení města Havířova se zástupci tisku. (Časový sled).
24. 11. Kostelem sv. Anny se nesla duchovní hudba
Obohacením havířovského předvánočního kulturního života byl 24. listopadu
koncert duchovní hudby ve zcela zaplněném kostele svaté Anny. (Časový sled).
Prosinec:
1. 12. Vánoční stromy zdobí město
Rozsvícení svátečně nazdobeného vánočního stromu přilákalo na náměstí
Republiky v sobotu 1. prosince stovky lidí. (Časový sled).
2. 12. Divadlo: Histerická historie Trojské války
Amateřské divadlo Skřítek uvedlo v neděli 2. prosince v loutkovém sále
Kulturního domu Petra Bezruče divadelní komedii amerického autora D. M.
Larsona Histerická historie Trojské války. (Časový sled).
2. 12. Hornický kahan 2012
Děvčata a chlapci plní temperamentu a pohybu, krásné šaty, líbivá hudba
a vynikající publikum. Takový byl nedělní šestihodinový taneční maratón ve
Společenském domě v Havířově. (Časový sled).
4. 12. Výstava: Betlémy a vůně medu
Betlémy, vánoční dekorace a pohlednice, paličkované krajky, perníky, včelařské
pomůcky a včelí produkty. To vše patří k 12. ročníku výstavy betlémů v Galerii
Kulturního domu Radost.
5. 12. ADRA ocenila své nejlepší dobrovolníky
Dobrovolníkům, kteří poskytují své služby potřebným v domovech seniorů,
v nemocnici, nebo v HELP klubu poděkovala ADRA 5. prosince. (Časový sled).
6. 12. Prestižní cenu Michala Velíška získala Lenka Slavíková
Osmatřicetiletá vychovatelka školní družiny Základní školy Moravská Lenka
Slavíková se v letošním roce stala držitelkou prestižní Ceny Michala Velíška za
statečnost při záchraně lidského života. (Časový sled).
7. 12. Miss Karkulkou je Kateřina Piechaczková
Vítězkou 23. ročníku soutěže o nejšikovnější a nejvtipnější středoškolačku
Havířova a Karviné se stala šestnáctiletá studentka Gymnázia a Střední odborné
školy v Orlové Kateřina Piechaczková z Karviné. (Časový sled).
10. 12. Stálá expozice: historie Havířova je spjata s hornictvím
Stálá expozice věnovaná hornictví a historii města Havířova byla v pondělí 10.
prosince slavnostně otevřena ve Společenském domě v Havířově. Nese název
Historie psaná uhlím. (Časový sled).
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11. 12. Soutěž: Nejkrásnější vánoční ozdoba
Ve vestibulu havířovského Magistrátu v úterý 11. prosince byl vyhlášen výsledek
6. ročníku soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu organizovaný městem. (Časový
sled).
11. 12. Vítání občánků
V neděli 11. listopadu bylo v obřadní síni havířovského zámku slavnostně
zapsáno postupně v pěti skupinách do pamětní knihy města celkem osmnáct
nových občánků. (Časový sled).
13. 12. Pomůcky chránící děti
Pro zvýšení bezpečnosti a ochrany tentokrát především dětí předali městští
policisté ve čtvrtek 13. prosince zástupcům některých mateřských a základních
škol pomůcky pořízené z Fondu bezpečnosti. (Časový sled).
13. 12. Přímý přenos z Pařížské opery
V kině Centrum ve čtvrtek 13. prosince od 19.30 hodin bylo možno sledovat přímý
přenos nejslavnější francouzské opery, mistrovské hudební dílo Georgese Bizeta
z Pařížské opery. (Časový sled).
14. 12. Do nebe vzlétlo téměř tisíc balónků
Do celorepublikové předvánoční akce Vypouštění balónků 2012 s přáním
Ježíškovi aneb Pokusu o rekord se i letos zapojil Havířov. (Časový sled).
15. 12. Vandrovali hudci – koncert souboru Vonička
Krásné kroje, vynikající hudba, zpěv a tanec, nádherná atmosféra. Tak vypadal
v sobotu 15. prosince podvečerní koncert Souboru lidových písní a tanců Vonička
v Kulturním domě Petra Bezruče. (Časový sled).
22. 12. Betlémské světlo
Novodobý symbol Vánoc Betlémské světlo si mohli zájemci převzít v sobotu
22. prosince na náměstí Republiky od havířovských skautů v době od 16 do 18
hodin. (Časový sled).
23. 12. Vánoční a novoroční přání představitelů města
(Časový sled).
24. 12. Osamělí senioři na Štědrý den povečeřeli s primátorem
Pro starší lidí, kteří by na Štědrý den byli doma sami bez rodiného zázemí
uspořádala havířovská radnice na večeři v Centru volnočasových aktivit na
Horymírově ulici večeří s kulturním programem. (Časový sled).
24. 12. Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
Nádherná atmosféra Vánoc ovládla na Štědrý večer zcela zaplněné náměstí
Republiky. (Časový sled).
26. 12. Vánoční koncert v kostele sv. Anny
Za velkého zájmu veřejnosti se konal 26. prosince na sv. Štěpána tradiční vánoční
koncert ženského pěveckého sboru Canticorum a jeho hostů. (Časový sled).

4. Politika, zastupitelstvo, rada
Leden:
18. 1. 30. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
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Únor:
1. 2. Nový ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení
K 1. únoru byl na základě výběrového řízení uveden do funkce nový ředitel
Správy sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ) Ing. Václav Wicher. (Časový
sled).
7. 2. Břetislav Petr poslancem PS Parlamentu ČR
Břetislav Petr (ČSSD) je od 7. února 2012 novým členem Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Nahradil poslance Petra Jalowiczora (ČSSD), který
zemřel po dlouhém boji s těžkou nemocí. (Časový sled).
8. 2. Veřejná schůze v Dolní Suché
Za velkého zájmu se ve středu 8. února konala veřejná schůze občanů Dolní
Suché. (Časový sled).
Březen:
8. 3. Petr Pithart a Lubomír Zaorálek diskutovali v Havířově o EU
Téměř dvě stovky lidí debatovaly 8. března na Vysoké škole sociálně správní
v Havířově s vysokými představiteli obou komor parlamentu Petrem Pithartem
a Lubomírem Zaorálkem na téma Vztah České republiky a Evropské unie.
(Časový sled).
10. 3. Vlajka pro Tibet
Ve čtvrtek 10. března v rámci mezinárodní dne Vlajka pro Tibet byla se
souhlasem Rady města Havířova vyvěšena před Magistrátem tibetská vlajka.
(Časový sled).
14. 3. 33. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
14. 3. Tisková zpráva z jednání Rady města Havířova
Radní Havířova schválením čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany
osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě umožní nákup radaru,
který bude zabudován do automobilu městské policie. Uvolnění se na to částka
850 tisíc korun. (Časový sled).
26. 3. 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 26. března v Kulturním domě Radost. (Časový sled).
Duben:
4. 4. 34. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
25. 4. 35. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
25. 4. Informace ze schůze RMH dne 25. dubna
(Časový sled).
25. 4. Radní poděkovali hokejistům za reprezentaci
Poděkování za vzornou reprezentaci a propagaci města Havířova v právě
ukončené sezoně 2011/2012 vyslovili ve středu 25. dubna na schůzi havířovští
radní hokejistům klubu AZ Havířov. (Časový sled).
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Květen:
9. 5. Kladení věnců
Konec II. světové války si připomněli ve středu 9. května v Havířově zástupci
vedení města, členové Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků
za svobodu, Konfederace politických vězňů a Seskupení polských kombatantů.
(Časový sled).
16. 5. 36. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
30. 5. 37. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
Červen:
13. 6. 38. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
13. 6. Informace z 38. schůze Rady města Havířova ze dne 13. června .
Radní povolili pro školní rok 2012/2013 výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní
škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Selská v části Bludovice.
(Časový sled).
25. 6. 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 25. června v Kulturním domě Radost. (Časový sled).
Červenec:
25. 7. 39. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
Srpen:
1. 8. Bývalý primátor Havířova vystoupil z řad ČSSD
Zakládající člen ČSSD v Havířově, bývalý primátor tohoto města a exposlanec
František Chobot po 23 letech vystoupil ze strany. V dopise, kde tento krok
oznámil, vyslovil nespokojenost s prací sociálních demokratů ve městě. (Časový
sled).
29. 8. 40. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
29. 8. Poskytnutí věcných darů z fondu primátora
Rada města Havířova doporučila ke schválení Zastupitelstvu města poskytnutí
věcných darů z fondu primátora. (Časový sled).
Září:
12. 9. 41. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
24. 9. 42. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
24. 9. 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 24. září v Kulturním domě Radost. (Časový sled).
Říjen:
3. 10. 43. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
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13. 10. Volby do zastupitelstva kraje
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se konaly ve dnech 12. až
13. října. (Časový sled).
13. 10. Volby do Senátu 2012 ve volebním obvodu Karviná, první kolo
Ve dnech 12. a 13. října bylo první kolo senátních voleb. Po sečtení všech hlasů
ve volebním obvodu Karviná do druhého kola postoupil Petr Vícha z Bohumína
a Milada Halíková z Havířova. (Časový sled).
20. 10. Volby do Senátu 2012 ve volebním obvodu Karviná
Druhé kolo senátních voleb proběhlo 19. a 20. října 2012. Senátorem za volební
obvod Karviná se se ziskem 59.7 % hlasů stal Petr Vícha, který kandidoval
za ČSSD. (Časový sled).
24. 10. 44. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
22. 10. Primátor přijal paralympionika
Dlouholetého reprezentanta Havířova ve stolním tenise, paralympionika Ivana
Karabce, přijal na radnici v pondělí 22. října primátor Zdeněk Osmanczyk.
(Časový sled).

Listopad:
5. 11. 45. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
5. 11. 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova
(Časový sled)
5. 11. Žádný další hazard
Zastupitelé Havířova se na zasedání v pondělí 5. listopadu shodli na zamítnutí
žádosti provozovatele videoterminálů o založení dalšího kasina. (Časový sled).
5. 11. Nový zastupitel města
Novým členem zastupitelstva města Havířova místo zesnulé ing. Dagmar
Džupinové se stal Mgr. Daniel Vachtarčík. (Časový sled).
14. 11. 46. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
Prosinec:
5. 12. 47. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
17. 12. 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 17. prosince v Kulturním domě Radost. (Časový
sled).
17. 12 Zastupitelé schválili rozpočet
Příjmy budou ve výši 1,512 miliardy korun, výdaje jsou vyčísleny na 1,801
miliardy. Tato čísla schválili na svém zasedání 17. prosince 2012 havířovští
zastupitelé. 17. 12 – Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2013. (Časový sled).
18. 12. Představitelé radnice se setkali s novým vedením MSK
Jako první se s novým vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje setkali
členové vedení havířovského magistrátu.
19. 12. 48. schůze Rady města Havířova
(Časový sled).
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19. 12. Z jednání Rady města
(Časový sled).

5. Sport, turistika
Leden:
4. 1. Hokej: Nový rok začal AZ výhrou v Hradišti
HC Uherské Hradiště – AZ Havířov 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
(Časový sled).
5. 1. Volejbal: Havířov na Ostravu nestačil
Překvapení se nekonalo, ani na čtvrtý pokus volejbalisté Slavie Havířov doma
neporazili Ostravu. (Časový sled).
22. 1. Florbal: Debakl Torpeda v Praze
Bez Pavla Kožušníka odcestoval v neděli 22. ledna Havířov na půdu aktuálního
mistra a druhý tým Pohárové Evropy. (Časový sled).
Únor:
4. 2. Halové mistrovství Moravy a Slezska v atletice
V sobotu 4. února proběhlo ve sportovní hale Elán v Bratislavě halové mistrovství
v lehké atletice Moravy a Slezska. (Časový sled).
18. 2. Hokej: Havířov porazil Frýdek – Místek
Havířov drtivou třetí třetinou udolal v sobotu 18. února Frýdek – Místek a ujal se
vedení v sérii play – off. (Časový sled).
19. 2. Lehká atletika: Medaile z halového mistrovství ČR
Únorové víkendy již tradičně patří v hale pražské Stromovky mistrovstvím České
republiky v lehké atletice. Na letošním přeboru si výborně vedli mladí závodníci
atletického oddílu Slavia Havířov. (Časový sled).
20. 2. Hokej: AZ rozdrtil Frýdek– Místek
Havířov se v rámci druhého zápasu čtvrtfinále play – off v pondělí 20. února
stěhoval na led soupeře do Frýdku – Místku. (Časový sled).
22. 2. Hokej: AZ postoupil do semifinále
Přes všechny prognózy AZ uštědřil ve středu 22. února Frýdku – Místku druhou
těžkou porážku za sebou, tentokrát ještě o gól větší – 11:0. (Časový sled).
25. 2. Halová soutěž mladých hasičů
V Městské sportovní hale v sobotu 25. února se konal 23. ročník halové pohárové
soutěže mladých hasičů do 15. let, která byla současně 21. ročníkem neoficiálního
mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. (Časový sled).
Březen:
1. 3. Na Mistrovsví světa juniorů Kateřina Pauláthová pátá
Osmnáctiletá havířovská lyžařka Kateřina Pauláthová dosáhla skvělého
výsledku na FIS Mistrovství světa juniorů v alpském lyžování, když obsadila ve
čtvrtek 1. března v silné konkurenci 111 sjezdařek z 46. států výborné 5. místo.
(Časový sled).
1. 3. Hokej: AZ venku neuspěl
Prostějov využil domácího prostředí a vyhrál nad Havířovem 5:1.
3. 3. Hokej: Havířov porazil Prostějov
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Pravidlo, že domácí tým vždy vyhraje platí i nadále. V sobotu 3. března se o to
zasloužili havířovští hráči, kteří vyhráli 5:2. (Časový sled)..
7. 3. Hokej: AZ je po boji ve finále
Hokejisté AZ to ve středu 7. března nakonec dokázali, i když cesta
do vytouženého finále nebyla vůbec lehká. Nad Prostějovem vyhráli 3:2.
8. 3. Volejbal: Slavia už definitivně přišla o play– off
Jen dva zápasy a volejbalisté Slavie Havířov budou mít po sezoně. Ve čtvrtek
8. března v 31. kole extraligy totiž prohráli se Zlínem 0:3 (-23, -22, -18) a ztratili
i teoretickou šanci na play-off. (Časový sled).
11. 3. Florbal: Tatran Střešovice - Torpedo Havířov 9:2
I ve druhém utkání v neděli 11. března Torpedo podlehlo Tatranu, přesto skóre
opět zcela neodpovídá průběhu hry. (Časový sled).
15. 3. Hokej: AZ porazil Karvinou
Ve čtvrtek 15. března se hrál čtvrtý zápas finále východní skupiny druhé
hokejové ligy. HC Karviná na domácím ledě podlehl AZ Havířov.
SK Karviná – AZ Havířov 4:6 (0:0, 2:1, 2:5). (Časový sled).
18. 3. Torpedo zůstává v extralize
Torpedo Havířov - Tatran Omlux Střešovice 2:9 (0:2, 2:4, 0:3)
Branky TH: 30:11 Lukáš Jurčík, 31:40 Hynek Plášek (Tadeáš Zahumenský);
rozhodčí: Daniel Bartošek - Michal Bartošek; vyloučení: 3:1; využití: 0:1; diváků:
210. (Časový sled).
22. 3. Florbalová sezona byla pozitivní
Havířovské Torpedo po loňské sezoně 2010/2011, kdy postoupilo z první ligy zpět
mezi elitu, dokázalo navázat na někdejší extraligové ročníky a v těžké konkurenci
se prodralo mezi čtvrtfinálovou osmičku. (Časový sled).
28. 3. Pohybové skladby se porotě i publiku líbily
Vynikajícího úspěchu dosáhli chlapci a děvčata ze Základní školy Karolíny Světlé
28. března na republikovém finále poháru Asociace školních sportovních klubů
(AŠSK) České republiky o nejlepší pohybovou skladbu. Přivezli z Prahy stříbrnou
a bronzovou medaili. (Časový sled).
Duben:
12. 4. Sport bez předsudků byl úspěšný
Čtyři havířovské základní školy (Gen. Svobody, Marušky Kudeříkové, Gorkého
a Karolíny Světlé) se zapojily do celorepublikové akce Sport bez předsudků.
(Časový sled).
14. 4. Hokej: Havířov poráží Most
Sladká barážová tečka pro letošní mistry 2. ligy. Karty byly před zápasem
rozdány jasně. Havířov musel na domácím ledě svého soka z Mostu porazit, aby
si udržel naději na postup. (Časový sled).
15. 4. Hokej: Výsledná tabulka sezona 2011-12: 2.liga východ
(Časový sled)
22. 4. Turnaj v boccie měl vysokou úroveň
Nevídané sportovní zápolení, radost ze hry a rodinná atmosféra ovládly v neděli
22. dubna Městskou sportovní halu. Konal se v pořadí již sedmý Havířovský
turnaj v boccie. (Časový sled)
Květen:
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3. 5. Čokoládová tretra
Ve čtvrtek 3. května odpoledne se na běžecké dráze AC Havířov konal závod
Čokoládová tretra. Připravily ho atletický oddíl Slavia Havířov a organizační
výbor Zlaté tretry. (Časový sled)
12. 5. SKST Havířov v extralize třetí
Obrovského úspěchu dosáhlo družstvo mužů Sportovního klubu stolního tenisu
(SKST) Havířov ve složení Jakub Crha, Michal Beneš, Ivan Karabec a Pavel
Širuček pod vedením trenéra Kamila Koutného, když obhájili bronzové medaile
v Pramos extralize mužů stolního tenisu. (Časový sled)
16. 5. Jäklácká hodinovka
Atletický oddíl Slavia Havířov hostil ve středu odpoledne 16. května účastníky
28. ročníku Jäklácké hodinovky. (Časový sled)
19. 5. MČR ve vzpírání juniorů do 20 a 23 let
V sobotu 19. května se se uskutečnilo v havířovské Sportovní hale Milana
Romana Mistrovství České republiky ve vzpírání juniorů do 20 a 23 let. (Časový
sled)
19. 5. Závod dětí na kole
Krásné teplé počasí, bojovnost mladých cyklistů a ohromné fandění rodičů
i prarodičů, to vše patřilo k sobotnímu již 13. ročníku cyklistického závodu dětí
v parku pod Kulturním domem Leoše Janáčka. (Časový sled)
20. 5. Fotbal: MFK porazil Dolní Benešov
V Dolním Benešově se v neděli 20. května podařilo havířovským fotbalistům
získat důležité vítězství, což může v konečném účtování hrát velkou roli.
Dolní Benešov – MFK Havířov 0:2. (Časový sled)
Červen:
1. 6. Koupaliště v Havířově letos se skokanskou věží
Letošní sezonu zahájilo letní koupaliště v pátek 1. června na Den dětí a pro
návštěvníky je po dlouhých letech připravena atrakce - možnost skočit si
z desetimetrové skokanské věže. (Časový sled).
2. 6. Extraliga ragby 2011/2012
Velkým úspěchem skončila extraligová sezona 2011/2012 v ragby pro klub RC
Rental CZ Havířov. V semifinálovém utkání na hřišti soupeře porazili Tatru
Smíchov 10 : 8. Až ve finále v Říčanech prohráli s celkem RC Mountfield Říčany
v poměru 25 : 11. (Časový sled).
6. 6. Malí gymnasté cvičili pro rodiče
Sportovní halu Žákovská ovládla ve středu 6. června odpoledne sportovní
gymnastika. (Časový sled).
26. 6. Běh Havířova
Na atletickém stadionu 26. června se konal běh Havířova. (Časový sled).
Červenec:
3. 7. Stolní tenis: Žebříček ČR mužů a žen za sezonu 2011 - 2012
Na žebříčku má SKST Baník Havířov celkem 7 mužů, nejvýše je umístěn Michal
Beneš na 24. místě a 4 ženy, nejvýše je Tamara Tomanová na 13.místě. (Časový
sled).
4. 7. Stolní tenis: Soupiska hráčů SKST Baník Havířov (aktuální stav)
(Časový sled).
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25. 7. Hokej: 1. trénink na ledě
Ve středu 25. července hokejisté AZ poprvé vyjeli na zbrusu novou ledovou
plochu. Chvíli si museli po dlouhé pauze zvykat, ale zanedlouho už se na ledě
proháněli, jako by žádná pauza ani nebyla. (Časový sled).
Srpen:
17. 8. Kahanec začal v pátek na náměstí Republiky
Týmy, které se účastní víkendových motocyklových závodů na Těrlickém okruhu,
se v pátek 17. srpna představily v centru Havířova. (Časový sled).
19. 8. Havířovský Zlatý kahanec vyhrál Branko Srdanov
Na Těrlickém okruhu mezi Havířovem a Těrlickem se v neděli 19. srpna jel
29. ročník Havířovského zlatého kahance. (Časový sled).
25. 8. Atletika: Liga mužů skupina C
Muži atletického oddílu Slavia Havířov v lize bez úspěchu. (Časový sled).
Září:
14. 9. Ragbisté do finále nepostoupili
Spíš juniorku připomínala sestava havířovských borců v posledním utkání
Poháru ČSRU na hřišti brněnského Dragonu. (Časový sled).
16. 9. Vstup do sezony se Torpedu nevydařil
Florbalisté havířovského Pegresu podlehli v neděli 16. září v prvním utkání
mužské extraligy aktuálnímu mistrovi ze Střešovic. (Časový sled).
22. 9. Letečtí modeláři: Havířovský akrobat
Vynikající výkony, setkání přátel a nepříjemný vítr. To vše patřilo k podzimnímu
závodu leteckých modelářů, Havířovský akrobat. (Časový sled).
Říjen:
7. 10. Boccia se těší stále většímu zájmu vozíčkářů
Vysoká sportovní úroveň, obrovské nadšení, přátelská atmosféra a řada
obětavých dobrovolníků. Takové vysvědčení si vysloužil havířovský turnaj
v boccie konaný ve dnech 6. a 7. října v Městské sportovní hale. (Časový sled).
13. 10. Fotbal: Černá série s Novým Jičínem je minulostí
V neděli 13. října havířovský celek bodoval naplno.
Nový Jičín – MFK Havířov1:2 (0:0). (Časový sled).
26. 10. Rugby: Extraliga 2012 – 2013
Rozlosování a výsledky podzim 2012. (Časový sled).
Listopad:
3. 11. Fotbal: MFK Havířov prohrál v Petrovicích
V okresním derby předvedli hosté hlavně v první půli velmi dobrý výkon. Herně
byli lepší a vytvořili si i více vyložených šancí. (Časový sled).
10. 11. Mezinárodní TOP 12 memoriál Milana Romana
V sobotu 10. listopadu proběhl ve Sportovní hale Milana Romana v Havířově
23. ročník TOP 12 ve vzpírání. Zúčastnili se ho závodníci z České republiky,
Polska, Slovenska a Maďarska. (Časový sled).
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17. 11. Krasobruslení: Havířovská růže
Celostátní závod v krasobruslení se konal v sobotu 17. listopadu na Zimním
stadionu za účasti 74 závodníků ze 14. měst České republiky. Pořadatelem
39. ročníku byl Kraso Havířov. Soutěžilo se v 11. kategoriích. (Časový sled).
18. 11. Fotbal: výsledky divize E podzim 2012/2013
(Časový sled).
18. 11. OBRAZEM: Fotbal
(Časový sled).
21. 11. Hokejisté Havířova porazili celek Karviné
Utkání 18. kola na zimním stadionu v Havířově ve středu 21. listopadu začalo
opatrnou hrou a to pravé derby se rozjelo až po první přestávce, kdy domácí
střelili pět branek a sami neinkasovali žádnou. Ve třetí třetině Karviná
zkorigovala stav na konečných 6:3 pro AZ. (Časový sled).
Prosinec:
2. 12. Okresní svaz ocenil nejlepší tenisty 2012
Stalo se již tradicí, že nejlepší hráči se svými výsledky jsou připomenuti
v prostorách Hotelu Zámek v Havířově. V neděli 2. prosince bylo oceněno osm
tenistů ze tří klubů – TK Havířov, MTK Karviná a orlovské Slavie, která měla
nejvíce zástupců. (Časový sled).
6. 12. Umělý trávník pro Městský fotbalový klub
Nový povrch v podobě umělého trávníku má bývalé škvárové hřiště v Městském
fotbalovém areálu v Prostřední Suché. Slavnostní zprovoznění se konalo za účasti
vedení města Havířova ve čtvrtek 6. prosince. (Časový sled).
8. 12. AZ prohrál s Přerovem
Třetí vzájemný duel Havířova a Přerova ve 23. kole 8. prosince má poprvé vítěze
v podobě hanáckého týmu. (Časový sled).
20. 12. Nový předseda Městského fotbalového klubu Havířov
Ve čtvrtek 20. prosince se uskutečnila valná hromada MFK Havířov v Restauraci
Neli. Kromě jiného byla v programu také volba předsedy klubu a novou podobu
dostal i výkonný výbor. (Časový sled).
24. 12. Florbal: Torpedo Havířov v tabulce předposlední
V posledním utkání roku v neděli 23. prosince domácí Torpedo prohrálo s celkem
Panthers Otrokovice. (Časový sled).
28. 12 Košíková: liga junioři U-19 sezona 2012/2013, skupina B
(Časový sled).
29. 12 Volejbal: Havířov doma poprvé prohrál
Z vítězství v 11. kole extraligy se nakonec v pátém zkráceném setu radovali
volejbalisté Ostravy, kteří v sobotu 29. prosince jako první v této sezoně zdolali
nedobytnou tvrz Havířova. (Časový sled).
29. 12 Hokejové derby Havířov Karviná
Hokejová rozlučka Martina Potočného dopadla nakonec ke spokojenosti všech
zúčastněných. Havířov v derby porazil Karvinou na nájezdy. (Časový sled).
29. 12 Hokej: Zápasy » 2. liga východ 2012/2013
(Časový sled).
30. 12. Volejbal: Výsledky extraliga muži 2012-2013
(Časový sled).
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6. Dopravní nehodovost na území města v roce 2012
Statistika dopravní nehodovosti v Havířově za uplynulý rok je příznivější než
v předcházejících letech. I jejich následky byly méně tragické. V minulém roce
byly zaznamenány ztráty čtyř lidských životů, letos dvě.:
29. května - na ulici Orlovské, poblíž Hypermarketu Tesco, zemřel
třiatřicetiletý řidič osobního automobilu Opel Omega, který vjel do
protisměru a čelně se střetl s nákladním automobilem.
24. června – na parkovišti u obchodu Hruška na ulici 17. listopadu řidič
Fordu při couvání srazil a smrtelně zranil ročního chlapečka.
Nejrizikovější místa v souvislosti s dopravními nehodami, počet nehod:
Hlavní třída 14
Těšínská 13
M. Pujmanové 12
U Skleníků 9
křižovatka Orlovská x Vodní 7
parkoviště u Kauflandu (autobusové nádraží) 5
parkoviště u Kauflandu (OBI) 5
úsek mezi Letním kinem a ZŠ Na Nábřeží 5
úsek mezi OD Elan a Renetou 5
parkoviště u Tesca 5
velký kruhový objezd u vlakového nádraží 4
Počet dopravních nehod na všech komunikacích města v roce 2012
usmrceno 2
těžce zraněno 11
lehce zraněno 120
zaviněno řidičem motorového. vozidla 296
zaviněno řidičem nemotorového vozidla 18
zaviněno chodcem 8
nepřiměřená rychlost 55
nesprávné předjíždění 3
nesprávný způsob jízdy 191
nedání přednosti 65
vliv alkoholu 24

7. Bepečnost, černá kronika
Leden:
1. 1. Smrt na kolejích
Smrtí skončil střet muže s vlakem v Havířově 1. ledna ráno před šestou hodinou.
K neštěstí byla přivolána záchranná služba. Dvaadvacetiletý muž utrpěl zranění,
kterým na místě podlehl. Zdravotníci tak bohužel nedostali šanci mu pomoci.
(Časový sled).
1. 1. Začíná projekt Strážník blíže občanům
Nový projekt s pracovním názvem Strážník blíže občanům odstartovala
1. ledna havířovská Městská policie. (Časový sled).
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18. 1. Městští policisté loni odhalili více přestupků
V roce 2011 řešili městští policisté 24 201 přestupků. Proti roku 2010 je to 2 802
více. Bezmála 81 procent z nich vyřídili na místě, něco málo přes 19 procent
postoupili k řešení správnímu orgánu. (Časový sled).
20. 1. Nehoda na křižovatce
Dva chodci čekající na zelenou byli zraněni po střetu automobilu se sanitkou
v centru Havířova. (Časový sled).
Únor:
6. 2. Havárie auta pod vlivem pervitinu
Tři zranění a zdemolované hořící auto. To jsou následky vážné nehody, kterou
v noci na pondělí 6. února zavinil řidič pod vlivem pervitinu. (Časový sled).
Duben:
4. 4. Auto srazilo na chodníku chodce
Vážná dopravní nehoda se stala ve středu 4. dubna v centru města. Řidič nissanu
zřejmě zkolaboval a neovládané auto vjelo na chodník, kde srazilo chodce.
(Časový sled).
Květen:
18. 5. Požár v domě v ulici 17. listopadu
V pátek 18. května ve dvě hodiny ráno zasahovali hasiči u požáru v panelovém
domě v ulici 17. listopadu. (Časový sled).
22. 5. Útok na vychovatelku a vzetí rukojmí na ZŠ Moravská
Policisté přijali 22. května kolem 12.45 hodin oznámení o brutálním útoku
na vychovatelku a vzetí rukojmí na Základní škole Moravská. (Časový sled).
30. 5. Odborníci posoudí zabezpečení budov ve správě města
Radní Havířova ve středu 30. května odsouhlasili zahájit zadávací řízení
na zpracování vnější analýzy zabezpečení budov základních a mateřských škol,
ale také magistrátu a příspěvkových organizací města. (Časový sled).
Červen:
1. 6. Rvačka dvou znesvářených táborů v Šumbarku
Sklenice a dlažební kostky létaly v pátek 1. června pozdě večer Šumbarkem.
Do rvačky dvou znesvářených skupin se tam zapojilo zhruba 60 lidí. Neurvalce
museli rozhánět policisté ze speciální pořádkové jednotky. (Časový sled).
6. 6. Analýza události v Šumbarku
Jednání o incidentu z 1. června v Šumbarku. (Časový sled).
24. 6. Tragická nehoda
Tragická nehoda, při níž přišlo o život roční dítě, se stala v neděli 24. června
odpoledne na parkovišti prodejny Hruška v . (Časový sled).
27. 6. Tisková zpráva: Asistenti prevence kriminality
Další dva roky budou v Havířově působit dva asistenti prevence kriminality,
kteří tentokrát v rámci projektu Ministerstva vnitra zahájí svou činnost v pondělí
2. července. (Časový sled).
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Červenec:
4. 7. Žena vyskočila z okna domu
Skokem z okna v pátém patře domu se ve středu 4. července rozhodla skoncovat
se životem 66letá žena. (Časový sled).
17. 7. Muž z květnového podpáleného bytu zemřel
Jednašedesátiletý muž bojoval o život ve Fakultní nemocnici v Ostravě a posléze
v Nemocnici s poliklinikou v Havířově. Bohužel marně. (Časový sled).
Srpen:
12. 8. Požár v bytě
V neděli večer 12. srpna se někdo vloupal do bytu na ulici Kpt. Vajdy a založil
tam požár. (Časový sled).
14. 8. Kamery hlídají bezpečnost v ulicích Šumbarku
Rozšířený kamerový systém v šumbarských ulicích byl uveden po zkušební době
do ostrého provozu. (Časový sled).
Září:
6. 9. Otrava metylalkoholem
Dne 6. září byla v havířovské Nemocnici s poliklinikou hospitalizována pacientka
v kritickém stavu s následně jednoznačně prokázanou otravou metylalkoholem po
konzumaci nekvalitního alkoholického nápoje. (Časový sled).
7. 9. Nekvalitní alkohol má zřejmě třetí oběť
Pravděpodobně už třetí oběť má nekvalitní stáčený alkohol, který se v minulých
dnech objevil ve stáncích v Havířově a nejspíš i v dalších městech na severu
Moravy a ve Slezsku. (Časový sled).
10. 9. Vlak srazil v kolejišti člověka
Nehoda se stala chvíli po 5. hodině ráno v pondělí 10. září. Osobní vlak jedoucí
z Českého Těšína do Opavy srazil muže ležícího na kolejích poblíž mostu přes
Orlovskou ulici. (Časový sled).
12. 9. Mladík nezvládl řízení auta
Sedmnáctiletý mladík ve středu 12. září večer usedl na místo řidiče a vyjel
do havířovských ulic. (Časový sled).
13. 9. Kontrola stánků a mobilních prodejen
Případné porušení prodeje více než třicetiprocentního alkoholu ve stáncích
a mobilních prodejnách kontrolují pracovníci živnostenského úřadu za úzké
spolupráce s Celní správou a městskou policií. (Časový sled).
17. 9. Tisková zpráva NsP Havířov – metylalkohol
Dne 17. září ve večerních hodinách byl hospitalizován v Nemocnici s poliklinikou
Havířov, v pořadí již sedmý pacient v souvislosti s intoxikací methylalkoholem.
(Časový sled).
21. 9. Metylalkohol zabíjel
Celé aféra, která brzy zasáhla celou zemi a přesáhla i hranice České republiky,
se spustila ve čtvrtek 6. září odpoledne, když měli lékaři havířovské nemocnice
jistotu, že několik jejich pacientů trpí otravou metylalkoholem. (Časový sled).
Říjen:
5. 10. Muž vyhrožoval své bývalé ženě
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Rázný zákrok strážníků proti ozbrojenému muži mohli v pátek 5. října ráno
sledovat lidé v centru města. (Časový sled).
12. 10. Za požárem čtyř aut v Havířově zřejmě stojí žhář
Čtyři zaparkované automobily zasáhl požár v pátek ráno 12. října v Okružní
ulici. (Časový sled)
.
Listopad:
10. 11. Strážníci a sociální pracovnice kontrolovali restaurace
Pravidelná kontrola restauračních zařízení, při které strážníci městské policie
společně s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí havířovského
magistrátu zjišťovali požití alkoholu u mladistvých a nezletilých návštěvníků,
proběhla v noci z 9. na 10. listopadu. (Časový sled).
18. 11. Tisková zpráva: metylalkohol
V noci ze soboty na neděli 18. listopadu byli do NsP Havířov postupně přijati dva
pacienti po požití jedovatého alkoholu. (Časový sled).
21. 11. Dopravní nehoda na Formanské ulici
Ve středu 21. listopadu po 15. hodině se stala dopravní nehoda na Formanské
ulici v havířovské městské části Dolní Datyně. (Časový sled).

8. Ostatní
Leden:
16. 1. Město ocenilo dobrovolné dárce krve
Kulturní dům Radost patřil třetí lednové pondělí dobrovolným dárcům krve.
Na slavnostním setkání s vedením města bylo oceněno 164 nejaktivnějších dárců.
(Časový sled).
Únor:
1. 2. Nový ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení
K 1. únoru byl na základě výběrového řízení uveden do funkce nový ředitele
Správy sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ) Ing. Václav Wicher. (Časový
sled).
Březen:
20. 3. První jarní den se posouvá
V úterý 20. března v 6 hodin 14 minut středoevropského času se střed slunečního
kotouče ocitl přesně nad rovníkem – nastala jarní rovnodennost a na severní
polokouli oficiálně začalo jaro. (Časový sled).
25. 3. Letní a zimní čas 2012
(Časový sled).
31. 3. Hodina Země
Na hodinu v době od půl deváté do půl desáté večer v sobotu 31. března některé
ulice v centru Havířova byly potmě. Město se vypnutím veřejného osvětlení
symbolicky připojilo k celosvětové kampani Hodina Země, která je gestem měst,
obcí a domácností v oblasti ochrany klimatu. (Časový sled).
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Duben:
27. 4. Den Země byl ve znamení sportu i soutěží
V pátek 27. dubna o půl deváté ráno na náměstí Republiky začal Den Země,
končil v 18 hodin. (Časový sled).
Květen:
12. 5. Radio Čas Zlatocoopem v Havířově
Radio Čas a prodejny skupiny COOP přivezly na Moravu a do Slezska show,
která tady ještě nebyla! Deset zastávek plných zábavy pro celou rodinu
a s milionem korun v hotovosti. (Časový sled).
25. 5. Havířov se baví
Městská sportovní hala přivítala v pátek 25. května děti ze stacionářů a dětských
domovů z blízkého i širšího okolí na tradiční akci Havířov se baví. (Časový sled).
30. 6. Tropický den lámal rekordy
Téměř na polovině meteorologických stanic v České republice, kde se měří teplota
vzduchu, padly v sobotu 30. června rekordy. (Časový sled).
Srpen:
3. 8. Bouře nad městem
Odpoledne v pátek 3. srpna se kolem třičtvrtě na čtyři strhla nad městem bouře.
Silný vítr, který lámal větve na stromech, doprovázely přívaly deště. Vše skončilo
přibližně v půl páté. Naštěstí větší materiálové škody vichřice nezpůsobila.
(Časový sled)
Září:
1. 9. Vítání občánků v 2. pololetí roku
Po dvouměsíční prázdninové přestávce pokračuje slavnostní vítání nových
občánků města v obřadní síni na Zámku. (Časový sled).
21. 9. Evropský týden mobility
Na náměstí Republiky v pátek 21. září probíhal u příležitosti závěru Evropského
týdne mobility bohatý kulturní a zábavný program. (Časový sled)
Říjen:
25. 10. Město si váží osobností kultury, sportu a sociální oblasti
Celkem jedenáct ocenění předali představitelé města Havířova ve čtvrtek
25. října ve zcela zaplněném sále Kulturního domu Leoše Janáčka. Vyznamenání
patří osobnostem a kolektivům z oblasti sociální, kultury a sportu. (Časový sled)
28. 10. První sníh nastupující zimy
Ze soboty 27. na neděli 28. října napadla několika centimetrová vrstva mokrého
sněhu. Neměla dlouhého trvání. (Časový sled)
28. 10. Zimní čas
Zimní čas 2012 začíná v neděli 28. října. (Časový sled).
26. 10. Havířovská premiéra farmářských trhů
Ovoce, zelenina, domácí uzeniny, včelí med, slovácké koláče, výrobky zdravé
výživy a další hlavně potravinářské produkty byly v nabídce prvního
havířovského farmářského trhu v pátek 26. října. (Časový sled).
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Listopad:
2. 11. OBRAZEM: Pamáka zesnulých
19. 11. Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov
Zprávu o činnosti představenstva a celého družstva za období 2007 až 2012
přednesl předseda představenstva JUDr. Ivan Kožušník. (Časový sled).

8. VYBRANÉ UDÁLOSTI
8. 1. Volby 2012
Zkratky vybraných politických stran a hnutí (abecedně):
ČSSD – Česká strana sociálně demokratická
DSSS – Dělnická strana sociální demokracie
HNPD – Hnutí na podporu dobrov.hasičů a dal.dobrovolníků
KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie - Československá.strana lidová
KSČ – Komunistická strana Československa
KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy
LIDEM – Liberální demokraté
NÁR. SOC. – Národní socialisté - levice 21. století
NEZ – Nezávislí
ODS – Občanská a demokratická strana
Piráti – Česká pirátská strana
RSČMS – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
SJB – SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové
SNK – Sdružení nezávislých kandidátů
SP – Strana práce
SPOZ – Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STO – Starostové pro občany
Svobodní – Strana svobodných občanů
SZ – Strana zelených
TOP 09 – TOP 09
V – Volte Pravý Blok www.cibulka.net
VV – Věci veřejné
Volby do zastupitelstev krajů
Česká republika
Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konaly volby do krajských zastupitelstev, ve
kterých triumfovala levice. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) vyhrála
v devíti krajích, Komunistická strana Čech a Moravy ve dvou. Občanská
demokratická strana (ODS) získala největší počet hlasů jen v Plzeňském kraji
a v libereckém zastupitelstvu budou mít největší počet křesel Starostové pro
Liberecký kraj.
Volební účast: 36.89%
Výsledek: ČSSD 23.58%, KSČM 20,44%, ODS 12.29%, TOP O9 a Starostové
6,64%, KDU – ČSL 5.82%, SPOZ 3.08%, ...
Moravskoslezský kraj
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Obdobně jak v republikovém měřítku stejně i v MSK dominovaly strany ČSSD
a KSČM. V okrese Bruntál nejvíce hlasů získala KSČM, v ostatních ČSSD.
Z parlamentních stran do krajského zastupitelstva se nedostaly TOP 09
a Starostové, Věci veřejné a Lidem. Baštou levice jsou okresy Bruntál a Karviná.
Dohromady získaly přes 50% hlasů.
Volební účast: 33.17%
Výsledek: ČSSD 27.40%, KSČM 22.78%, ODS 9.92%, KDU – ČSL 8.60%, NEZ
5.72%, SPOZ 4.56%, TOP 09 a Starostové 4.32%, Strana zelených 2.79%, ...
Volební obvod Karviná
Volilo se v obcích: Albrechtice, Bohumín, Český Těšín, Dětmarovice, Dolní
Lutyně, Doubrava, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná,
Orlová, Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald, Stonava, Těrlicko. Celkem
zapsaných voličů bylo 217 980.
Volební účast 31,93%.
Výsledek: ČSSD 32.52%, KSČM 26.74%, ODS 7.00%, KDU – ČSL 5.97%, SPOZ
5,84%, NEZ 5.60%, DSSS – 2.43%, KSČ – 2.18%, TOP 09 a Starostové 2.07%,
Piráti 2.03%, ... RSČMS 0.13%,
Obec Havířov
V Havířově se volilo v 79 okrscích. Celkem bylo 65 768 zapsaných voličů. Vydalo
se 22 200 obálek. Platných hlasů bylo 93,13%. O hlasy voličů se ucházelo 21
politických stran a hnutí.
Volební účast 33,76%.
Výsledek:
1. ČSSD – 30.6%, 2. KSČM – 28.9%, 3. NEZ – 7.76%, 4. ODS – 7.04%, 5. SPOZ –
4.56%, 6. KDU-ČSL – 3.74%, 7. DSSS – 2.51%, 8. KSČ – 2.51%, 9. TOP 09
a Starostové – 2.42, 10. Zelení – 2,01%, 11. Piráti – 1.78%, 12. Protest-nevolím
parlamentní strany – 1.53%, 13. SJB – 1.08%, 14. V – 0.64%, 15. SNK – 0.63%,
16. Svobodní – 0.54%, 17. HNPD – 0.48%, 18. Moravané – 0.39%, 19. NÁR SOC –
0.38%, 20. Koalice KONS – 0.24%, 21. RSČMS – 0.14% hlasů.
Zvolení zastupitelé abecedně:
Bc. Monika Havlíčková, KSČM, 44 let, organizační pracovník
Ing. Jiří Martínek, ČSSD, 37 let, OSVČ
Mgr. Jaroslav Stolařík, BEZPP, nezávislí, 51 let, odborný asistent na VŠB-TU
Ing. Eva Šillerová, BEZPP, KDU-ČSL, 30 let, ekonomka
Poznámka: BEZPP – bez politické příslušnosti
Volby do senátu Parlamentu České republiky
Obvod: 74 – Karviná
Kandidáti:
PaedDr Milada Halíková, KSČM, BEZPP
Jana Lorencová, SP, BEZPP
Ing. Jan Odložilík, NÁR SOC, BEZPP
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MUDr. Radomil Schreiber, ODS, ODS
Ing. Petr Vícha, ČSSD, ČSSD
První kolo ve dnech 12. a 13. října
Počet okrsků: 116
Počet voličů v seznamu: 99 925
Volební účast: 34.26%
Platné hlasy: 90.91%
Výsledek:
PaedDr. Milada Halíková, 9 115 – 29.56%
Jana Lorencová, 5 320 – 17.25%
Ing. Jan Odložilík, 331 – 1.07%
MUDr. Radomil Schreiber, 3 363 – 10.90%
Ing. Petr Vícha, 12 697 – 41.18%
Obec Havířov:
Výsledek:
PaedDr. Milada Halíková, 7 565 – 38.63%
Jana Lorencová, 4 029 – 20.57%
Ing. Jan Odložilík, 230 – 1.17%
MUDr. Radomil Schreiber, 2 416 – 12.33%
Ing. Petr Vícha, 5 339 – 27.26%
Do druhého kola postoupili Milada Halíková a Petr Vícha
Druhé kolo ve dnech 19. a 20. října
Počet okrsků: 116
Počet voličů v seznamu: 99 961
Volební účast: 16.32%
Platné hlasy: 99.06%
Výsledek:
Senátorem byl zvolen Ing. Petr Vícha, 9 647 – 59.70%
PaedDr. Milada Halíková, 6 510 – 40.29%
Obec Havířov:
Ing. Petr Vícha, 4 341 – 45.09%
PaedDr. Milada Halíková, 5 285 – 54.90%
8. 2. Otevření nového centra Městské knihovny
Ve středu 22. února byla slavnostně otevřena nová centrála Městské knihovny
v rekonstruovaném křídle G havířovského magistrátu.
„Jsem rád, že se nám podařilo splnit slib, který jsme dali a po mnoha letech

konečně našli vhodné prostory, nechali je zrekonstruovat, a proto dnes můžeme
otevřít novou, moderní a po všech stránkách vyhovující knihovnu, která našemu
městu chyběla. Díky zhotovitelům se to povedlo dříve, než bylo původně v plánu,“
řekl primátor Zdeněk Osmanczyk.
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Přestavba budovy začala v březnu 2011 a stavbaři ji odevzdali provozovatelům
letos v lednu. Poté následovalo náročné stěhování knižního fondu. Čtyřpodlažní
budova prošla rozsáhlými stavebními úpravami. Kvůli váze knih musely být
například posíleny stropy. Zachované zůstaly vnitřní pilíře objektu. Přístup do
knihovny je bezbariérový, když jednotlivá podlaží spojuje panoramatický výtah.
Do centrální knihovny se přestěhovalo hudební oddělení z ulice Pavlovovy,
oddělení ze Společenského domu a dětské oddělení z ulice Jana Wericha.
Hudební oddělení i studovna jsou vybaveny kvalitní výpočetní a zvukovou
technikou. K dispozici je i čítárna a přednáškový sál. Náklady na přestavbu
přesáhly dvaašedesát milionů korun. Nové prostory začnou už ve čtvrtek sloužit
veřejnosti. Provoz bude zahájen dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost.
Knihovna je vybavena systémem rádio-frekvenční identifikace knižního fondu,
což usnadňuje nejen identifikaci, třídění, archivaci i hlídání knih, ale především
zavádí možnost samoobslužných výpůjček.
„Jsme samozřejmě všichni nadšeni, protože se splnilo to, na co čekalo několik

generací čtenářů. Prostory i vybavení jsou doslova nádherné a já musím všechny
pochválit za to, že svou práci i složité stěhování zvládli na jedničku. Je to prostě
splněný sen,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Havířov Dagmar Čuntová.

8. 3. Obnovené kino Centrum
Kino Centrum je po 20 měsících rozsáhlé rekonstrukce 12. října opět
v provozu. Slavnostní otevření kina se konalo ve čtvrtek 11. října odpoledne za
účasti představitelů města, stavební firmy a mnoha hostů, které přišel pozdravit
i herec Boleslav Polívka, hlavní představitel filmu Cesta do lesa, který se
v premiéře ve čtvrtek v podvečer v Kině Centrum promítal.
V pátek byly v rámci dne otevřených dveří opravené prostory představeny
veřejnosti, která dostává k dispozici moderní multifunkční objekt s velkým
a malým kinosálem, kinokavárnou, barem a novými prostorami pro Městské
informační centrum, které se sem přestěhovalo z prostorů v Dlouhé třídě.
Provoz kina byl ve městě zahájen v roce 1967 a během svého více než
čtyřicetiletého provozu si získalo mnoho příznivců. Radní Havířova v roce 2003
rozhodli kvůli špatnému technickému stavu a nevyhovujícím nárokům dnešního
diváka o celkové rekonstrukci této významné budovy, která byla kvůli
nedostatku financí zahájena až v únoru 2011. To byl projekt zařazen
do Integrovaného plánu rozvoje města a stavbu spolufinancuje dotace
z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko.
Budova doznala rozsáhlých změn, i když některé prvky původní stavby zůstaly
zachovány. Například mramorová podlaha ve foyeru kina nebo dominantní
galerie s difuzorem. Z budovy ze 60. let vznikl moderní multifunkční objekt, jehož
interiéry i exteriér odpovídá náročným požadavkům dnešní doby. Plášť kina je
zkrášlen více než 800 metry čtverečními celoskleněné fasády. Vnitřní prostory
jsou z velké části vybourány tak, aby místo jednoho kinosálu vzniklo více
společenských prostorů pro širokou veřejnost. Té slouží kinosál s 366 místy, malý
kinosál pro 64 diváků, k dispozici je kinokavárna s plazmovými obrazovkami
a klub, z nichž každý pojme 60 návštěvníků. Především je ale nové kino opatřeno
nejmodernější dostupnou technikou jak pro klasickou tak hlavně pro digitální
projekci ve formátech 3D filmů s vysokým rozlišením 4K, což je v současnosti
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maximální špička. Kvalitní promítací plátno ve velkém sále je svými rozměry
14,6 x 6,2 čtvrtou největší promítací plochou v ČR. Plátno je parabolicky
zakřivené, což výrazně zkvalitňuje filmový obraz. Kino svým návštěvníkům
nabízí všechny premiérové filmy vždy v termínu celostátní premiéry filmu.
Nechybí filmy pro děti i starší generaci, jednou týdně promítá filmový klub,
budou probíhat filmové přehlídky zaměřené vždy na konkrétní téma. Sobotní
i nedělní dopoledne patří filmovým pohádkám pro děti
a kino nabízí také promítání životopisných filmů slavných osobností. Je zavedena
také novinka pro kina u nás neobvyklá - jedenkrát týdně v kině probíhá
promítání dokumentů různého typu. Vždy alespoň jeden film denně je promítnut
v 3D verzi. Vstupné je zvýhodněno pro dvojice a skupiny, pro seniory, pro děti
i studenty. Divákům jsou k dispozici také levné pondělkyOd prosince 2012 nabízí
kino Centrum vždy jednou měsíčně přímý přenos
z Pařížské opery.Některé prostory slouží přednáškám, prezentaci firem
a zajímavou nabídku má také kinokavárna. Na programu jsou filmová
představení školám od mateřských po střední v rámci projektu Kultura školám.

8. 4. Havířovský hokej
4. 1. – Nový rok začal AZ výhrou v Hradišti
HC Uherské Hradiště – AZ Havířov 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Pouze 40 vteřin čekali diváci 4. ledna v Uherském Hradišti na první branku
utkání. Do vedení šli domácí, ale již za necelé 4 minuty bylo zásluhou Rimmela
srovnáno. AZ pak do konce první třetiny odskočil díky Klimšovi a Krislovi na
dvoubrankový náskok. Ve druhé třetině jej mohl mnohokrát z obrovských šancí
navýšit, ale nestalo se tak. V poslední třetině domácí snížili a zápas
zdramatizovali.
Branky a nahrávky: 1. Sakrajda (Kříž), 48. Matějka - 5. Rimmel (Daneček,
Sztefek), 17. Klimša (Maruna, Najdek), 20. Krisl (Potočný). Vyloučení: 7:5.
Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Průběh utkání: 1:0, 1:3, 2:3.
AZ Havířov: Vrba - Rimmel, Krisl, Balčík, Vydra, Zinetek L., Zientek M., Klimša,
Najdek, Maruna, Sztefek, Potočný, Stránský, Daneček J., Říčka, Brezani,
Pechanec, Kraft, Lhotský, Kopún.
18. 2. – Havířov porazil Frýdek–Místek
Místní celek drtivou třetí třetinou udolal v sobotu 18. února Frýdek – Místek
a ujal se vedení v sérii play-off.
Začátek zápasu se nesl v tlaku domácího AZ, který hostům nic nedovolil.
Devatenáctá minuta otevřela brankový účet. Michal Sztefek se prosadil v
oslabení, ale Frýdek kontroval brankou v přesilovce. Druhá třetina, kde se hra
přiostřila, branky nenabídla. Poslední třetinu ovládnul Havířov. Nejprve
zaúřadoval Michal Sztefek podruhé a následně si dva góly připsal i Robert Říčka.
Havířov vyhrál 4:1 a ujal se vedení v sérii 1:0 na zápasy.
AZ Havířov – HC Frýdek-Místek 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
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Branky a nahrávky: 19. Sztefek (Potočný, Krisl), 44. Sztefek (Potočný), 52. Říčka,
58. Říčka (Klimša) - 19. Škatula (Hrubý). Rozhodčí: Vaněk - Hanzlík, Štěpán.
Vyloučení: 10:10. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2 416. Průběh utkání: 1:0,
1:1, 4.1
AZ Havířov: Daneček (Vrba) - Prokop, Rimmel, Krisl, Machálek, Balčík, Vydra,
Deutsch, Zientek M., Lhotský, Pechanec, Maruna, Sztefek, Potočný, Daneček J.,
Říčka, Klimša, Brezani, Kraft, Pavlas, Kopún
HC Frýdek-Místek: Láníček (od 58. Jagoš) - Podešva, Jindřich, Gajda, Kudláček,
Měkýš, Kocurek, Mach, Krutil, Kabeláč, Rozum, Diviš, Matysz, Škatula, Sluštík
O., Gogolka, Majling, Mareček, Gančarčík, Hrubý, Sluštík J.
20. 2. – AZ rozdrtil Frýdek–Místek
Havířov se v rámci druhého zápasu čtvrtfinále play-off v pondělí 20. února
stěhoval na led soupeře do Frýdku – Místku.
Už v prvních minutách utkání se Havířov ujal vedení a svůj náskok postupně
navyšoval. Skóre zápasu se nakonec zastavilo na konečných 10:0 pro AZ
HC Frýdek-Místek – AZ Havířov 0:10 (0:3, 0:7, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Klimša (J.Daneček), 5. Prokop (Pechanec), 15. Jonáš
(Kraft, Pavlas), 21. Lhotský (Prokop, Pechanec), 29. Klimša (Daneček, Potočný),
30. Maruna, 32. J.Daneček (Klimša, Říčka), 38. Sztefek (Brezani, Říčka), 39.
Pavlas (Klimša, Říčka), 40. Brezani (Potočný, Rimmel). Rozhodčí: Fiala, Bojda,
Mikler. Vyloučení: 4:8 (navíc Hrubý 10 minut za naražení zezadu). Využití: 3:0. V
oslabení: 1:0. Diváci: 873.
HC Frýdek-Místek: Lániček, Jagoš, Kudláček, Golasovský, Podešva, Diviš,
Kabeláč, Bartek, Gogolka, Gajda, Jindřich, Škatula, Hrubý, Matysz, Rozum,
Měkýš, Majling,Mach, O. Sluštík, J. Sluštík, Kocurek, Mareček
AZ Havířov: L. Daneček (od 41. minuty Vrba) - Krisl, Balčík, Machálek, Zientek,
Prokop, Rimmel, Jonáš - Lhotský, Klimša, Maruna, Pechanec, Potočný, Brezani,
Sztefek, J. Daneček, Říčka, Kraft, Kopún, Pastrňák, Pavlas.
22. 2. – AZ suverénním způsobem postoupil do semifinále. Přes všechny prognózy
AZ uštědřil ve středu 22. února Frýdku-Místku druhou těžkou porážku za sebou,
tentokrát ještě o gól větší - 11:0.
Lukáš Daneček vychytal čisté konto, Robert Říčka s Lhotským nastříleli hattrick
a navrátilec do sestavy Vít Stránský vstřelil rychlou úvodní branku. Hosté se
však nevzdávali a snažili se o čestný úspěch, ale Havířov jim v tom svým
perfektním výkonem zabránil.
AZ Havířov – HC Frýdek-Místek 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)
Branky a nahrávky:2. Stránský (Potočný), 2. Brezani (Kraft), 16. Říčka (Daneček
J., Klimša), 24. Daneček J. (Říčka, Rimmel), 26. Říčka (Rimmel, Daneček J.), 33.
Daneček J. (Potočný, Maruna), 40. Lhotský (Pechanec,Prokop), 41. Lhotský
(Maruna, Pechanec), 43. Říčka (Kraft, Rimmel), 49. Lhotský (Pechanec, Prokop),
59. Sztefek (Krisl) Rozhodčí: Škach - Goňa, Smilek. Vyloučení: 9:7. Využití: 3:0.
V oslabení: 2:0. Diváci: 2 256. Průběh utkání: 11:0
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AZ Havířov: L. Daneček - Krisl, Balčík, Machálek, Zientek L., Zientek M.,
Prokop, Rimmel, Jonáš - Lhotský, Klimša, Maruna, Pechanec, Potočný, Brezani,
Sztefek, J. Daneček, Říčka, Kraft, Pastrňák, Stránský
HC Frýdek-Místek: Lániček - Kudláček, Golasovský, Podešva, Diviš, Kabeláč,
Bartek, Gogolka, Gajda, Jindřich, Škatula, Hrubý, Matysz, Rozum, Měkýš,
Majling, Mach, O. Sluštík, J. Sluštík, Kocurek, Mareček, Gančařík.
1. 3. – AZ venku neuspěl
Prostějov využil domácího prostředí a vyhrál nad Havířovem 5:1
Jestřábi se v 9. minutě zásluhou Petra Doseděla dostali do vedení a tato branka
byla později označena za vítěznou. AZ korigoval stav ve druhé třetině, když se do
úniku dostal Jan Daneček. To byla bohužel jediná úspěšná akce Havířova, který
ve zbytku zápasu nedokázal dobře hrajícího soupeře překonat. Prostějovští se ve
zbytku utkání dokázali prosadit ještě celkem čtyřikrát.
HK Jestřábi Prostějov – AZ Havířov 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 9. Doseděl (Ševčík), 33. Čuřík (Smejkal, Černý), 39. Smejkal
(Čuřík, Kolibár), 43. Černý (Šebek, Osina), 48. Ševčík (Žajgla) - 38. Daneček J.
(Říčka). Rozhodčí: Doležal - Lukš, Musil. Vyloučení: 7:9 navíc Balčík a Prokop 5 +
KO. Využití: 3:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 2 663. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 5:1
HK Jestřábi Prostějov: Sedlář - Kumstát, Doseděl, Osina, Kolibár, Peštuka,
Paška, Tomiga, Finkes - Stejskal, Duba, Smejkal, Meidl, Černý, Žajgla, Čuřík,
Šebek, Ševčík, Stráněl, Berčák, Mikšovský
AZ Havířov: Vrba - Prokop, Rimmel, Krisl, Balčík, Machálek, Zientek L., Zientek
M., Lhotský, Pechanec, Maruna, Sztefek, Potočný, Daneček, Říčka, Klimša,
Brezani, Kraft, Stránský, Pavlas.
3. 3. – Havířov porazil Prostějov
Pravidlo, že domácí tým vždy vyhraje platí i nadále.
V sobotu 3. března se o to zasloužili havířovští hráči, kteří byli od první do
poslední minuty lepším týmem. Soupeř z Prostějova v určitých okamžicích sice
také kousal, ale jinak se k ničemu nedostal. Rozhodl tak zřejmě nástup do druhé
třetiny, kde AZ třemi brankami zlomil soupeře a ze zbytku zápasu si udělal
exhibici. Série se teď přesouvá na Hanou, kde budou Jestřábi čelit hrozbě
vyřazení z play-off.
AZ Havířov – HK Jestřábi Prostějov 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 13. J.Daneček (Klimša), 21. Maruna (L.Zientek, Pechanec),
26. Potočný (Sztefek, Krisl), 32. Říčka (Klimša ), 51. Krisl (Sztefek, Potočný) - 50.
Čuřík, 54. Žajgla. Rozhodčí: Mrkva - Barteček, Moravec Vyloučení: 2:5. Využití:
2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3 455 . Průběh utkání: 4:0, 4:1, 5:1, 5:2
AZ Havířov: L.Daneček (Vrba) - Prokop "A", Rimmel, Krisl "C", Vydra, Machálek,
L.Zientek, M.Zientek - Lhotský, Pechanec, Maruna, Sztefek, Potočný "A",
Daneček,
Říčka,
KIimša,
Brezani,
Kraft,
Stránský,
Pavlas
HK Jestřábi Prostějov: Sedlář (32. Musil) - Kumstát, Doseděl, Osina, Kolibár,
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Paška, Peštuka, Finkes, Tomiga - Stejskal, Duba "C", Žajgla "A", Ševčík, Šebek,
Mikšovský, Čuřík, Černý, Smejkal "A", Stráněl, Berčák
7. 3. – Hokej: AZ je po boji ve finále
Hokejisté AZ to ve středu 7. března nakonec dokázali, i když cesta do
vytouženého finále nebyla vůbec lehká.
Domácí se dokázali dostat do dvoubrankového vedení, ale to v závěrečné třetině
ztratili. Bylo to krásné utkání play-off, kterému nechyběly hokejové akce, tvrdé
souboje ani fauly. A samozřejmě ani góly. Ten vítězný padl se štěstím pouhých
9 vteřin před koncem třetí třetiny, když hrál Havířov přesilovku. Úspěšným
střelcem byl David Klimša a odstartoval tak bujaré oslavy domácích.
AZ Havířov – HK Jestřábi Prostějov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 20. Daneček J. (Říčka, Pechanec), 24. Maruna (Zientek L.),
60. Klimša (Daneček J.) - 32. Černý (Osina, Čuřík), 52. Paška (Žajgla). Diváci:
3 398. Průběh utkání: 2:0,2:2,3:2
AZ Havířov: Daneček - Prokop, Rimel, Krisl, Balčík, Machálek, Vydra, Zientek L.,
Zientek M. - Lhotský, Pechanec, Maruna, Sztefek, Potočný, Daneček, Říčka,
Klimša, Kraft, Stránský, Pavlas, Kopún
HK Jestřábi Prostějov: Sedlář - Kumstát, Doseděl, Osina, Kolibár, Peštuka,
Paška, Tomiga, Finkes - Stejskal, Duba, Smejkal, Meidl, Černý, Žajgla, Čuřík,
Šebek, Ševčík, Stráněl, Berčák, Mikšovský.
15. 3. – Hokej: AZ porazil Karvinou
Ve čtvrtek 15. března se hrál čtvrtý zápas finále východní skupiny druhé
hokejové ligy. HC Karviná na domácím ledě podlehl AZ Havířov.
SK Karviná – AZ Havířov 4:6 (0:0, 2:1, 2:5)
Finálová série východní skupiny 2. ligy dospěla dnes v Karviné ke svému
čtvrtému dějství. A to opět přineslo výbornou a dramatickou podívanou. Po
vyrovnané a bezbrankové první třetině šli v té druhé do dvoubrankového vedení
domácí, ale AZ ještě do přestávky snížil. Rozhodnutí však přinesla až závěrečná
část zápasu. Karviná v ní nejprve zvýšila na 3:1, ale pak spustil AZ brankovou
smršť skóre zcela otočil. Po vítězství 6:4 se tak Havířov stal vítězem východní
skupiny 2. ligy a bude bojovat o postup do vyšší soutěže.
Branky a nahrávky: 22. Luka, 26. Ivan (Moravec, Galvas), 42. Ivan (Luka,
Novák), 57. Blatoň (Urbánek, Sznapka) - 35. Pechanec (Kraft, Maruna), 44.
Szefek (Potočný), 46. Potočný (Sztefek, Stránský), 51. Sztefek (Potočný,
Stránský), 53. Sztefek (Potočný), 59. Daneček (Řička). Rozhodčí: Škorbák – Goňa,
Smilek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2.200.
AZ Havířov: Vrba - Máchálek, Rimmel, Vydra, Krisl, Zientek M., Balčík, Zientek
L. - Maruna, Pechanec, Říčka, Sztefek, Stránský, Potočný, Lhotský, Klimša,
Brezani, Kraft, Daneček J., Pavlas

225
14. 4. – Havířov poráží Most
Sladká barážová tečka 14. dubna pro letošní mistry 2. ligy. Karty byly před
zápasem rozdány jasně. Havířov musel na domácím ledě svého soka z Mostu
porazit, aby si udržel naději na postup.
3 456 diváků tak mohlo sledovat výhru 5:3. Domácí o svém vítězství rozhodli
v poslední třetině, kde se po brankách Pechance, Stránského a Sztefka mohlo
slavit. Hráčům se tak povedlo vyhrát zápas i pro svého obránce Roberta
Machálka, jenž po tomto utkání ukončil kariéru.
AZ Havířov – HC Most 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 5. Pechanec (Rimmel), 23. Maruna (Prokop, Říčka), 44.
Pechanec (J.Daneček, Lhotský), 48. Stránský (Potočný, Sztefek), 60. Stránský
(Potočný) - 8. Slavíček (Přindiš), 20. Nedrda (Divíšek, Charousek), 31. Rohan
(Přeučil, Vrtek).
Rozhodčí: Vampola - Poruba, Adamec. Vyloučení: 6:6 navíc Maruna (HAV) 10
min. za chování a Maruna a Přindiš (MOST) 5+20 min. za hrubost.
AZ Havířov: Daneček (Vrba) - Jonáš, Machálek "C", Rimmel, Prokop "A",
L.Zientek, Vydra, Balčík, M.Zientek - Maruna, Pechanec, Sztefek, Stránský,
Lhotský, Klimša, Brezani, Mráz, Daneček, Pavlas, Říčka, Potočný "A"
21. 11. – Hokejisté Havířova porazili celek Karviné
Utkání 18. kola se středu 21. listopadu začalo na zimním stadionu v Havířově
opatrnou hrou. To pravé derby se rozjelo až po první přestávce, kdy domácí
střelili pět branek a sami neinkasovali žádnou. Ve třetí třetině Karviná
zkorigovala stav na konečných 6:3 pro AZ.
AZ Havířov – HC Baník Karviná

6:3 (0:1, 5:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 21. Najdek (Sztefek), 25. Hegegy (Kolařík, Pechanec), 29.
Potočný (Stránský, Rimmel), 29. Vydra (Prokop, Sztefek), 37. Pavlas (Potočný,
Stránský), 54. Kolařík (Pechanec, Rimmel) - 19. Nystedt (Contratto, Blatoň), 44.
Kotásek (Blatoň, Rosůlek), 57. Luka. Rozhodčí: Obadal - Hanzlík, Štěpán.
Vyloučení: 5:7 (navíc Prokop (HAV) 10 OT za NESP.CH.. Využití: 1:0. V oslabení:
1:0. Diváci: 2 207. Průběh utkání: 0:1, 5:1, 5:2, 6:2, 6:3
AZ Havířov: Daneček (Matoušek) - Prokop, Vydra, Krisl "C", Hegegy, Rimmel,
Hartmann, Zientek, Jonáš - Sztefek, Najdek "A", Daneček J., Bursík, Kolařík,
Pechanec, Potočný "A", Pavlas, Stránský, Mráz, Matějek, Graca
HC Baník Karviná: Smolka (od 29. Iláš) - Nystedt, Luka, Krajíček, Badžo,
Samiec, Blatoň, Krause, Zuber, Holý, Kowalczyk, Mikšan "A", Rosůlek, Javíc "C",
Vnenk, Mareček, Kotásek, Sznapka, Contratto, Miczek, Deutsch
8. 12. – AZ prohrál s Přerovem
Třetí vzájemný duel Havířova a Přerova ve 23. kole 8. prosince má poprvé vítěze
v podobě hanáckého týmu.
Hosté šli rychle do vedení díky Brančíkovi a nakonec se tato branka ze 4. minuty
ukázala vítěznou. Domácí hokejisté za celých 60 minut nedokázali překonat
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Vojtka v přerovské brance, a když 4 minuty před koncem skóroval Goiš, bylo
prakticky rozhodnuto. Druhý Brančíkův zásah do prázdné branky jen stanovil
konečný stav na 3:0 pro Přerov. AZ si nicméně uchoval svou pozici na čele
tabulky.
AZ Havířov – HC Zubr Přerov 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 4. Brančík, 56. Goiš (Hanák, Málek), 59. Brančík (Sakrajda,
Vojtek). Rozhodčí: Czubaj - Barteček, Moravec. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:0.
V oslabení: 0:0. Diváci: 1 620. Střely na branku: 24:30. Průběh utkání: 0:0, 0:3.
AZ Havířov: Matoušek - Prokop, Vydra, Hegegy, Rimmel, Jonáš, Zientek, Graca,
Krisl - Daneček, Najdek, Sztefek - Kolařík, Pechanec, Kanko - Klimša, Potočný,
Stránský – Pavlas
HC Zubr Přerov: Vojtek - Pala, Drábek, Ferenc, Vlček, Osina, Kudělka, Tomeček
- Goiš, Hanák, Málek, Brančík, Ditrich, Sakrajda, Kudrátek, Kolář, Sprušil,
Vaněk.
29. 12. – Hokejové derby Havířov – Karviná
Hokejová rozlučka Martina Potočného dopadla nakonec ke spokojenosti všech
zúčastněných. Havířov v derby porazil Karvinou na nájezdy.
S nejvyšší pravděpodobností nejhezčí zápas letošního ročníku celé II. ligy byl
v sobotu 29. prosince k vidění na havířovském zimním stadionu, kde vedoucí
celek skupiny Východ hostil čím dál lépe hrající Baník Karviná. Zápas podtrhlo
několik výjimečných skutečností a především fakt, že se jednalo o závěrečné
utkání roku 2012 a také o poslední zápas domácí ikony Martina Potočného, jenž
v prestižním a tradičním derby končil svou aktivní sportovní kariéru
i manažerskou činnost v AZ.
AZ Havířov – Baník Karviná 6:5 sn (2:2, 3:3, 0:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 16. Diviš (Kasperlík), 18. Kolařík (Krisl, Kanko), 26.
Pechanec (Kolařík), 29. Potočný (Vydra), 31. Stránský (Klimša), rozhodující
nájezd Najdek – 3. Badžo (Rosůlek), 10. Samiec (Holý, Deutsch), 27. Ivan
(Mikšan), 29. Ivan (Rosůlek, Mikšan), 38. Zajac (Badžo, Blatoň). Rozhodčí:
Vaněk. Vyloučení: 3:10. Využití: 2:1. Oslabení: 0:0. Diváci: 2 678.
Havířov: L. Daneček – Vydra, Balčík, Krisl, Graca, Jonáš, M. Zientek, Hegegy,
Rimmel – Bursík, Najdek, Haas – Kolařík, Pechanec, Kanko – Stránský, Potočný,
Klimša – Pavlas, Kasperlík, Diviš.
Karviná: Iláš – Javín, Sznapka, Kowalczyk, Deutsch, Vnenk, Zajac, Žvátora,
Zuber – Moravec, Ivan, Mikšan – Rosůlek, Badžo, Luka – Samiec, Blatoň, Holý –
Nystedt, Miczek, Contratto.

8. 5. Tituly v Kronice města Havířova v předchozích letech
Rok 2011
Abecední seznam havířovských ulic
Rok 2010
Představitelé města od založení Havířova (předsedové, primátoři)
Cena města Havířova
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Osobnosti kultury
Talent roku
Ocenění jednotlivců a kolektivů za vynikající práci v sociální oblasti
Kronikáři města
9. Pohled do minulosti a současnost
9. 1. Historicky první volby do Městského národního výboru v Havířově (obdoba
zastupitelstva)
Dne 4. prosince 1955 proběhly volby do Městského národního výboru. Průběh byl
klidný, slavnostní a byl také filmován. Voleb se zúčastnilo 96 procent voličů. Pro
kandidáty Národní fronty se vyslovilo 98 procent.
První zasedání
Dne 18. prosince 1955 se konalo v budově kina Radost první slavnostní zasedání
nově zvoleného třiaosmdesáti členného Městského národního výboru.
Členy národního výboru nejmladšího města v ČSR byli zvoleni tito občané :
1. Alois Drešr úředník, 2. František Břuska dělník ČSD, 3. Antonín Czapla
důchodce, 4. Rajmund Volný horník, 5. Jan Pejša technický úředník, 6. Václav
Kovář úředník, 7. František Němec horník, 8. František Janků zedník, 9. Oldřich
Valošek horník, 10. Rudolf
Fronc důlní technik, 11. Teodor Šimanský horník,
12. Bohuslava Robenková dělnice, 13. Miroslav Mořigemba horník, 14. Emil Lalík
horník, 15. Velemír Borovec důlní technik, 16. Vlasta Trčková v domácnosti,
17. Jan Pastrnák osv. inspektor, 18. Marie Mrázková v domácnosti, 19. Zdeněk
Kačor horník, 20. Štěpánka Molínková v domácnosti, 21. Michal Kovář zedník,
22. Vítězslava Pešková v domácnosti, 23. Stanislav Galásek horník, 24. Oldřich
Klimpar horník, 25. Josef Benda horník, 26. Bohuslav Pavelek báňský úředník
27. Josef Jančar úředník, 28. Stanislav Zícha dělník, 29. Vojtěch Brabec horník
30. Antonín Oprchalský horník, 31. Marie Szromková v domácnosti, 32. Milada
Brychtová v domácnosti, 33. Libuše Škrlová v domácnosti, 34. Rudolf Zářecký
horník, 35. Jan Kunc horník, 36. Vladislav Pytlík strojní zámečník, 37. Jan
Hanák důchodce, 38. Josef Vaněk horník, 39. Dušan Střižík technický úředník,
40. Marie Mikulcová dělnice, 41. František Podoba vedoucí výrobního výcviku,
42. Jaroslav Valíček horník, 43. Josef Šopík dělník, 44. Rudolf Slowik horník,
45. Petr Gebczyk dělník, 46. Žofie Cimalová v domácnosti, 47. Ondřej Kuruc
důchodce, 48. Rudolf Prokop úředník, 49. Blanka Dohnalová v domácnosti,
50. Miroslava Koziorková učitelka, 51. Libuše Vavrušková úřednice, 52. Leopold
Szostek elektrikář, 53. Vladislav Manderka úředník, 54. Bořivoj Kalina důlní
technik, 55. Miloš Fojtík vychovatel, 56. Ing. Ota Waller projektant, 57. Bohumil
Stonawski horník, 58. Ladislav Bočánek náměstek předsedy NV, 59. Milan Kozík
časoměřič, 60. Jiřina Kniesová v domácnosti, 61. Josef Vilimovský zedník,
62. Vladislav Černek řidič, 63. Božena Šrubařová dělnice, 64. Ing. Zdeněk Špaček
architekt, 65. Alois Randa horník, 66. Dr. Miroslava Nováková v domácnosti,
67. Břetislav Potyka technický úředník, 68. František Hlinovský hygienik,
69. Čestmír Kubina kádrový referent, 70. MUDr. Antonín Grapl lékař,
71. Zdeňka Sluštíková konstruktér specialista, 72. Mojmír Mika řidič, 73. Jan
Šeliga důlní technik, 74. Valerie Tvardková v domácnosti, 75. František Beck
technický úředník, 76. Stanislav Sztefek horník, technik, 77. Karel Choleva
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pracovník KV KSČ, 78. Antonín Adámek horník, 79. Vlastimil Antoš státní
zaměstnanec, 80. Bohumil Dyba horník, 81. Vladimír Král technický úředník,
82. Leopold Kratochvíl horník 83. Ludvík Moravec úředník.
Předsedou Městského národního výboru byl zvolen František Podoba.
9. 2. Pětapadesát let Společenského domu Lučina
Ve druhé polovině roku 1957 byla v Havířově II na tehdy ještě bezejmenné ulici,
v bloku číslo 28 naproti kina Radost otevřena nová restaurace.
Čtyřposchoďová budova na dnešní Hlavní třídě, ve které se nacházela, dostala
název Společenský dům Lučina. Byla v něm prostorná jídelna s kavárnou,
hospoda, bufet a v pravém a levém křídle bytové jednotky. Na dlouhou dobu se
Lučina stala oblíbeným místem víkendových tanečních zábav a příjemného
posezení. Lučina patřila k dominantám města. Po roce 1990 se její postavení
postupně měnilo. Své původní poslání ztrácela a z uvolněných místností se staly
běžné prodejny..
Před domem byly na podestě schodiště v polovině šedesátých let minulého století
postaveny dvě pískovcové sochy nazvané Ženy. S velkou pravděpodobností se
jedná o dílo brněnského výtvarníka, akademického sochaře Konráda Babraje.
9. 3. Labužník, symbol bruselského neonového fenoménu
Světová výstava Expo 58 v Bruselu přinesla svérázný výtvarný styl, který
vrcholil v první polovině šedesátých let 20. století. Patřily k němu například
plasty, pastelové barvy, aerodynamické tvary, rozmáchlé psací písmo a neony.
O Havířovu s trochou nadsázky se dalo říci, že je městem neonů.
K nejvýraznějším reprezentantům tohoto fenoménu doby patřil Labužník,
jednopatrová rohová budova na náměstí Republiky otevřena v listopadu 1962.
Vyznačovala se krásným funkcionalistickým zaoblením, bruselským interiérem a
stylovými neony. V přízemí byla umístěna prodejna potravin a na poschodí velká
cukrárna s lahůdkami a dárková služba. V devadesátých letech minulého století
částečně ztratila svůj původní vzhled a také zaměření prodeje.
V roce 2003 prošla budova generální opravou a opět slouží svému původnímu
poslání.
9. 4. Dvacet let akciové společnosti ČSAD
Společnosti ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek - Místek a.s.
vznikly 1. května 1992 na základě schváleného privatizačního projektu. Tímto
došlo k přeměně dřívějších závodu státních podniků ČSAD Ostrava na soukromé
komerční společnosti. V roce 1997 se začleněnila do skupiny obchodních,
dopravních a výrobních firem sdružených kolem společnosti CIDEM Hranice, a.s.
Podnik patří k největším a nejvýznamnějším dopravním firmám v rámci
Moravskoslezského kraje. Jsou držitelem certifikátu systému managementu
kvality podle požadavku normy ČSN EN ISO 9001 od mezinárodní akreditované
certifikační společnosti DEKRA Certification GmbH. V červnu 2007 převzala
ČSAD Karviná a.s. 100% jmění dopravní společnosti REGIOBUS, s.r.o. a v roce
2008 byla provedena fúze. Díky této skutečnosti se dopravní obslužnost celé
skupiny rozšířila zejména o spojení měst Karviná a Český Těšín.
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9. 5. Nemovité památky v seznamu Národního památkového ústavu České
republiky
Celkem 15 objektu je chráněnou nemovitou památkou
1. 38349/8-97 – evangelický kostel, Bludovice
2. 24665/8-2218 – kostel sv. Markéty, Bludovice
3. 101703
– krucifix Bludovice hřbitov u kostela sv. Markéty
4. 26901/8-2219 – Kotulova dřevěnka, Hálkova ulice
5. 12921/8-4010 – Důl Dukla (koupelna, dílny), Dolní Suchá
6. 100335
– Kulturní dům Radost, ulice Alšova
7. 17975/8-2171 – hrob sovětských válečných zajatců s památníkem
8. 28691/8-792 – kostel sv. Anny, Hlavní třída
9. 20469/8-3174 – hrob, náhrobek hraběte Friedricha von Arca, areál kostela
10. 24903/8-791 – zámek, ulice K Zámečku
11. 35118/8-795 – pohřební kaple Životice
12. 11799/8-794 – památník obětem nacistického teroru, Životice
13. 16757/8-785 – krucifix s reliefem, Životice ul. Padlých hrdinů
14. 12719/8-3831 – socha sv. Jana Nepomuckého, Životice ul. Michnikova
15. 11474/8-3946 – zámek, zámeček s portálem, Životice ul. Michnikova

9. 6. Tituly v uplynulých letech
Rok 2011:
Osobnosti a významní rodáci Havířova
Historie havířovského vlakového nádraží
Padesát let Kulturního domu Petra Bezruče
Výročí polské školy očima pamětníků
Střípky z historie slavného Těrlického okruhu

Rok 2010:
Slavná éra havířovské loutkové scény
Současnost a minulost havířovské tržnice
Kronika, pohled do minulosti
Havířovské kuriozity

10. POČASÍ V ROCE 2012
Počasí v roce 2012 v Moravskoslezském kraji
Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 8,2 °C (stejně jako v roce 2011), což
je o jednu celou a dvě desetiny stupně Celsia více než krajový teplotní normál.
Rok 2012 byl hodnocen jako teplotně silně nadnormální. Podle hodnocení
„normality“ byl měsíc únor a prosinec charakterizován jako chladný
(podnormální), měsíce březen až červen a září jako teplé (nadnormální) a měsíce
srpen a listopad jako velmi teplé (silně nadnormální). Zbylé měsíce roku byly
charakterizovány jako normální. Nejteplejším měsícem roku v kraji byl srpen
s průměrnou teplotou vzduchu 18,3 °C a nejchladnějším únor s průměrnou
teplotou -6,5 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla změřena
v listopadu (+3,1 °C) a nejvyšší záporná v únoru (-4,8 °C). Nejvyšší průměrnou
roční teplotu vzduchu v kraji, 10,0 °C, zaznamenala stanice Ostrava-Zábřeh.
Druhá nejvyšší teplota byla na stanici Slezská Ostrava (9,7 °C), třetí nejvyšší
Bohumín (9,6 °C), dále Ostrava-Poruba a Osoblaha (9,5 °C) a 9,4 °C bylo
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naměřeno v Karviné a v Mošnově. Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu byla
na Lysé hoře, 3,9 °C. Druhá nejnižší byla na Javorovém vrchu u Třince (5,4 °C),
třetí v Karlově Studánce a to 6,0 °C, dále ve Světlé Hoře (6,5 °C) a 6,6 °C měly
roční teplotu stanice Červená a Rýmařov. V kraji byla nejvyšší průměrná měsíční
teplota naměřena vždy v červenci: na stanici Ostrava-Zábřeh (21,2 °C), 20,8 °C
v Karviné a 20,7 °C v Ostravě-Porubě. Nejnižší průměrná měsíční teplota
vzduchu byla změřena vždy v únoru: na Lysé hoře a Javorovém vrchu (-10,0 °C), 8,2 °C na Bílé pod Konečnou a -8,1 °C na stanici Červená.
Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 20. srpna
v Žárech a to 28,3 °C, Krnově (27,8 °C) a 27,5 °C v Karviné a Slezské Ostravě,
také v Bohumíně ale dne 30. června. Obecně nejteplejší dny podle průměrné
denní teploty vzduchu byly: 20. srpna, 1. července, 30. června a 6. srpna. Nejnižší
průměrná denní teplota vzduchu byla dne 3. února zaznamenána v Karlově
Studánce a Světlé Hoře (-22,3 °C), na Lysé hoře 4. února a to -21,8 °C
a Javorovém vrchu (-21,5 °C) také 4. února. Obecně nejchladnější dny v roce 2012
podle průměrné denní teploty vzduchu byly: 3. únor, 12. únor, 2 a 4. únor.
Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu (36,4 °C) byla v kraji změřena na
stanici Osoblaha (20. srpna, nejteplejší den v roce v celé republice), dále 35,6 °C
v Ostravě-Porubě (6. srpna) a 35,5 °C v Karviné dne 6. srpna. Nejnižší minimální
denní teplota vzduchu (-29,6 °C) byla naměřena na stanici Světlá Hora, dále 26,8 °C v Karlově Studánce a -26,2 °C v Rýmařově dne 3. února. Nejnižší
minimální přízemní teplota vzduchu (-32,6 °C) byla naměřena na stanici Světlá
Hora a -31,4 °C ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 3. února a -31,0 °C dne 11.
února v Karlově Studánce..
Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 778 mm, což je 95 % ročního krajového
srážkového normálu. Podle hodnocení „normality“ byl rok 2012 charakterizován
jako srážkově normální. Měsíc leden byl srážkově silně nadnormální (206 %
normálu), říjen srážkově nadnormální (203 %) a měsíce květen a srpen byly
srážkově podnormální. Ostatní měsíce roku byly srážkově normální.
Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl červen s průměrným úhrnem 110 mm
(102 % normálu) a nejsušším měsícem byl březen s 28 mm (65 % normálu).
Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Lysá hora (1435,5
mm), dále 1303,7 mm na Visalajích, 1281,2 Morávka-Uspolka, 1215,5 Malý
Stožek u Nýdku a 1210 mm Nýdek-Hluchová. Nejnižší krajský úhrn byl naměřen
na stanici Krnov (502,4 mm), dále Sudice (543,4 mm), 551,6 mm v Lichnově,
556,5 v Opavě a 572,4 v Hladkých Životicích. Na stanicích byl nejvyšší měsíční
srážkový úhrn naměřen v lednu na stanici Visalaje (278,3 mm), Lysá hora (246,9
mm) a Bílá-Hlavatá (243 mm). Nejnižší měsíční úhrn, 8 mm byl naměřen
v březnu v Hradci nad Moravicí, 6,6 mm v prosinci v Krnově a 9,1 mm v březnu
ve Fulneku. Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán dne 12. září na
stanici Heřmanovice (63,5 mm), 58,2 mm měla Lysá hora (5. června) a 56,6 mm
Vidly (12. září). V roce 2012 v kraji průměrně spadlo 150 cm nového sněhu. Na
stanicích jsme nejvíce naměřili 507 cm na Visalajích, 492 cm na Lysé hoře, 420
cm na Bílé-Hlavaté, 416 cm na Bílé pod Konečnou a 378 cm ve Vidlích. Nejméně
pak napadlo 42 cm v Hati, 48 cm v Příboře, 51 cm ve Fulneku, 53 cm ve Slezské
Ostravě a 54 cm v Dolní Lutyni. Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl
zaznamenán v lednu na Visalajích (268 cm), na Bílé-Hlavaté (244 cm) a 230 cm
na Bílé pod Konečnou. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2012 a to 65 cm
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v kraji napadl dne 5. února Bílé pod Konečnou, 55 cm v Horní Lomné a 51 cm na
Visalajích (15. února). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji
zaznamenána na Lysé hoře dne 20. února a to 195 cm, dále 150 cm dne 17. února
v Horní Lomné a 149 cm 18. února na Visalajích. Nejnižší maximum celkové
sněhové pokrývky bylo zaznamenáno v Hati (pouze 12 cm), ve Slezské Ostravě 14
cm a 15 cm v Opavě..Nejvyšší hodnota meteorologického prvku vodní hodnota
celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána v roce 2012 na Ovčárně (738,9 mm)
dne 16. dubna a dále 9 dalších hodnot v pořadí. Nejvíce na Lysé hoře, dne 26.
března, to bylo 562,9 mm a 404 mm dne 20. února na Visalajích.
V kraji svítilo Slunce průměrně 1731 hod. (103 % normálu). Nejvíce slunečního
svitu v roce 2012 bylo zaznamenáno tradičně na stanici Opava (1884 hod.), dále
v Ostravě-Porubě (1826,3 hod.) a 1790,3 hod. v Mošnově. Nejméně svítilo Slunce
tradičně v Karlově Studánce (1541,4 hod.), v Žárech 1552,2 hod. a na Lysé hoře
(1605,3 hod.). Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána
v květnu v Opavě (261,3 hod.), v Ostravě-Porubě (253,1 hod.) a v Mošnově (251,7
hod.). Nejméně svítilo Slunce v lednu na Lučině (35,1 hod.), a v Mošnově (36,1
hod.) a v prosinci ve Frenštátě pod Radhoštěm (37,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn
slunečního svitu byl změřen 16. června na Lučině, kdy Slunce svítilo 15,3 hod.,
téhož dne 15,2 hod. na Červené a v Opavě a 15 hod. na Lysé hoře a v Mošnově
V kraji jsme zaznamenali 25 tropických dnů v Ostravě-Zábřehu a v OstravěPorubě, 23 dnů v Karviné, 22 dnů v Hladkých Životicích a 20 dnů v Ropici..
Na Lysé hoře bylo zaznamenáno 237 dnů s výskytem srážek. 234 dnů na
Červené, 219 dnů v Mošnově, 207 dnů na Čeladné a 200 dnů v Děhylově.
Nejméně srážkových dnů měl Nýdek (102), Slezská
11. ZÁVĚR KRONIKÁŘE
Mou snahou bylo podchytit hlavní událostí ve všech oblastech života Havířova
v roce 2012. Značný prostor dostaly rovněž na první pohled méně významné akce
zejména z oblasti kultury. Dotvářejí, ale celkovou mozaiku kulturního dění ve
městě. Pro budoucí generace jsou dokumentem o pestrém a bohatém kulturním
životě Havířova.
V kronice má významné místo hokej. Není to náhoda nebo nějaké přeceňování
nejrozšířenějšího a nejoblíbenějšího sportu v České republice. Rok 2012 byl pro
hokejové fanoušky, kterých v Havířově není zrovna málo, (v průměru na zápas je
to kolem 2 000 návštěvníků) velmi důležitý. AZ nastoupil vítěznou cestu do
1. hokejové ligy. Mnohé tituly obsahují citace obyvatel města. Možná právě ty
budou pro budoucnost nejvzácnější. Město je živý organizmus, netvoří ho jen
čísla, holá konstatování o proběhlých událostech zachycených kronikářem, ale
také názory a vyjádření k problémům z řad místních obyvatel.
Hlavními zdroji informací pro kroniku Havířova za rok 2012 byly:
Účast kronikáře na kulturních, společenských, sportovních a církevních
akcích
Havířovský deník a týdeník Havířovsko
Radniční listy
Usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova
Tiskové zprávy vydávané magistrátem
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Propagační materiály a zprávy o činnosti občanských sdružení, škol, církví
a dalších institucí
Internetové stránky sportovních klubů a tělovýchovních jednot
Fotografie pořídil kronikář města. Vedení města a zahájení kanalizace J.
Talaš

Kronika Havířova za rok 2012 včetně příloh má 232 stran. Jozef Pintér
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12. PŘÍLOHY

Zlato symbol bohatství a moci
O zlatě se dá říct, že je pro mnoho lidí synonymem bohatství. Patří k nejstarším
kovům, které lidé zpracovávají. Na základě písemných pramenů a
archeologických nálezů těžba žlutého kovu je stará nejméně 6 000 let. V současné
době se zlato těží ve více než 50 zemích světa. Nejvýznamnějším státem v oblasti
těžby byla Jižní Afrika, těžící na počátku 70. let 67,7 % celosvětové produkce.
Nyní je na prvním místě Čína, potom Spojené státy americké a Austrálie. V
nejlidnatější zemi světa dosáhla loni hodnoty 310 tun a jeho spotřeba byla ještě
vyšší. Ruská Sibiř je velkým severním rýžovištěm, bezútěšná tajga, oblast
močálů, kde těžba je možná jen v několika letních měsících. Toto území má zlato
téměř všude, ale nevydá je snadno.
Využití zlata
Zlato se používá zejména k výrobě šperků a to ve formě slitin se stříbrem, mědí,
zinkem, palladiem či niklem. Obsah zlata v klenotnických slitinách neboli ryzost
se vyjadřuje v karátech (ryzí zlato je 24karátové). Vzhledem ke své vynikající
elektrické vodivosti a inertnosti vůči vlivům prostředí je velmi často používáno v
mikroelektronice a počítačovém průmyslu. Zlato se dále využívá ve sklářském
průmyslu, v zubním lékařství, hodinářském průmyslu. Se zlatem jsou spojené i
mnohé dárkové předměty. Mezi sběrateli se velké oblibě těší zlaté mince. Zlato je
možné používat i jako investiční nástroj, lze nakoupit takzvané investiční zlato,
které je dle evropské legislativy osvobozeno od DPH. Pro tyto účely vydávají
světové mincovny novoražby a zlaté slitky.
Druhy zlata
Ryzí zlato má hřejivou, bohatě žlutou barvu. Bílé zlato je slitina zlata s nejméně
jedním bílým kovem obvykle niklem, manganem nebo palladiem. Stejně jako
u žlutého zlata je čistota bílého zlata udávána v karátech. Žluté zlato obsahuje 75
% čistého zlata a 25 % slitiny tvořené amalgámem stříbra a mědi (změnou
poměru složení těchto dvou kovů je možné dát zlatu různé zbarvení). Červené
zlato se odlišuje od žlutého zlata jen rozdílným poměrem stříbra
a mědi. Novinkou poslední doby je fialové zlato ze Singapuru, které je složené z
80 % z čistého zlata a z 20 % ze slitiny jiných kovů, jako jsou hliník nebo
paladium.
Zajímavosti
Doposud největší valoun na světě se našel v roce 1931 v blízkosti
Kalgoorlie v severní Austrálii. Jeho název je "Golden Eagle" (Zlatý orel)
s délkou 67,4 cm a šířkou 29,2 cm a dosahuje váhu 71,177 kg!
Největší výskyt zlata na zemi se nachází ve Witwatersrand v Jižní Africe
V roce 2010 dosáhlo množství zlata vytěženého ve světě historického
maxima – 2 652 tun
Celkové rezervy ryzího zlata ve světě jsou podle údajů ke konci roku 2010,
odhadovány na 51 000 tun, při současné těžbě, rezervy vydrží cca 20 let
V Bibli je více než 400 odkazů na zlato
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Na světě se nejvíce zlata skrývá v oceánech, odhaduje se, že ho může být až
sto milionů tun. Zatím, ale nebyla vynalezena metoda, která by dokázala
z oceánů zlato extrahovat
V jižní Africe se zlato těží z hloubky kolem 3 000 metrů. Nyní se dokonce
reálně uvažuje o těžbě z hloubky více než 4 500 metrů..

Barevný svět domova
Barevnost patří mezi nejvýznamnější faktory pro celkový vzhled měst a obcí.
Pestré, vkusně zabarvené fasády domů, vnitřní prostory a interiéry bytů mají
významný pozitivní vliv na atmosféru bydlení i pracovní činnosti. Naopak
nevhodná kombinace barev může znepříjemnit každodenní život v domácnostech,
úřadech i průmyslových organizacích. Stačí si představit dům s černou fasádou,
ve kterém stěny pokojů jsou rovněž černé barvy. Tento příklad je extrém, ale
určitě taková skladba nepřispívá k pozitivnímu naladění. Je ovšem třeba mít na
zřeteli, že má každý své oblíbené barvy. Někomu se líbí hněď země, jiný nachází
uspokojení v barvě zelené vyzařující klid lesů, další nalézá obdiv v nekonečné
modré obloze. Bezbarvý dům nebo byt neexistuje, protože každý člověk je ve své
podstatě mnohobarevný. A právě barvy, kterými se obklopuje jsou výrazem jeho
osobnosti.
Velká činžovní budova, rodinný dům nebo byt může vyhovovat svou velikostí,
účelným zařízením, perfektním vyplněním prostoru, dokonalostí forem, ale
všechno vyzní naprázdno,
pokud barvy nejsou v harmonické jednotě
s jednotlivými detaily vnitřního zařízení a barevným světem jeho obyvatel. Každý
národ, věková skupina a pohlaví má své oblíbené barvy. Často přicházejí i různé
módní vlny. Těm, by ale nikdo neměl podlehnout, protože bydlení v žádném
případě není krátkodobá a módní záležitost.
Charakter a působení barev
Při zařizování bytu, kanceláře nebo prodejen mají barvy významnou úlohu.
Vhodná barva stejně jako patřičné nasvětlení barevných detailů v místnostech
mohou vnést více harmonie do každodenního života. Uvedený přehled dává
příležitost k zamyšlení použitím barev
Žlutá:
Je symbolem slunce v zenitu a paří k teplým barvám. Teplá, jasná žluť působí
povzbudivě, optimisticky Do bytů přináší teplo domova, které dovede nahradit
nedostatek slunečních paprsků a lze ji doporučit do místností, které jsou
obráceny na západ. Je vhodná například do předsíní. Odstíny žluté se dobře hodí
do dětského pokoje nebo pracovny. Žlutá je dostatečně univerzální, aby vylepšila
jakýkoliv vzhled domácnosti. Z psychologického hlediska představuje štěstí.
Červená a její odstíny:
Červená je nejteplejší barva a má většinou povzbuzující účinky. Symbolizuje
krev, vitalitu, sílu života a energii. Vyvolává dojem důstojnosti a zároveň
vyzařuje dobromyslnost a půvab. Její růžový odstín je typickým pro mladé lidi.
Působí příjemně na náladu. Je vhodná pro dívčí pokoje nebo také ložnice.
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Zlatá:
Zlatá barva symbolizuje vznešenost, bohatství a moc. V interiéru nadčasovost
a její přemíra pak nevkus a kýč. Je to barva správného, pravého středu..
Hnědá:
Hnědá je barva země a produktů dřeva. Je nenápadná a snad nudná. Ve snech je
symbolem konvencí a všednosti. Vyjadřuje stálost a pocit bezpeří. Výrazněji se
projevuje při kombinaci se světlým nábytkem.
Zelená:
Barva zelená symbolizuje jaro, obnovu přírody a ve své základní podobě působí
zelená studeně, skromně až nudně. Je barvou přírody. Jiné je to v míchání nebo
jako doplněk se žlutou. Tyto barevné kombinace připomínají zelené travnaté
louky, mají osvěžující a uklidňující charakter. Lze je uplatnit v nejrůznějších
oblastech. Světlé odstíny zelené se hodí kupříkladu do koupelen a obývacích
pokojů. Žlutozelená zase rozzáří a rozveselí dětské světnice.
Modrá:
Studená, čistá a uklidňující barva. Zejména pokojům, kterým slunko hodně přeje
má modrá a její odstíny působit velmi povzbudivě a vyrovnaně. V kombinaci
s bílou se její účinek ještě zvyšuje. Nedoporučuje se do jídelen, protože prý ubírá
chuť k jídlu.
Fialová:
Kombinace červené a modré obyčejně přichází a zároveň odchází s různými
módními trendy. Na větších plochách může působit až nepříjemně. Hodí se jako
pojítko při kombinaci teplých a studených barev. V místnostech, kde převažuje
fialová barva by měl být nábytek barvy světlé. Pro osoby s depresivními sklony
není nejvhodnější.
Bílá:
Je chladivá, dává čas k přemýšlení. Je spojená s představou nevinnosti a čistoty.
Opticky zvětšuje prostor a působí rozjasňujícím dojmem. Uplatňuje se ve všech
typech interiéru. Spolu s jakýmikoliv jinými barvami snadno změní charakter
pokoje. Používá se rovněž v prostředí, které vyžaduje maximální hygienická
opatření. K jejím výhodám patří i skutečnost, že nepodléhá žádným módním
trendům.
Šedá:
Je barva netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory, neutralitou,
hranicí mezi prostory. Na druhé straně šedá je nejuniverzálnější barva jaká
existuje. Vedle ní vynikne každá sebeméně výrazná barva.
Černá:
Je protipólem bílé. Symbolizuje tajemno, mystiku a smutek. Je to barva nabitá
emocemi, vzdorem a protestem. Přitahuje negativní myšlenky. Uplatnění
v bytech se hodí jako doplněk. Nepatří na stropy a na stěnách by se měla objevit
jen výjimečně.
Názory a představy o barevnosti jsou často velmi odlišné. Co člověk, to jiná
zkušenost či jiný pohled. Vlastnosti barev jsou dosti relativní, protože se
v průběhu času mění. Před zařizováním bytu, domu, vybavení místností je dobré
poradit se s odborníkem. Návrháři interiérů, architekti i výrobci barev mají vždy
po ruce vzorník barevných odstínů, který jim pomáhá nabídnout takový, který
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bude skutečně vyhovovat. Správné rozhodnutí má dlouhodobý pozitivní dopad
a přispěje ke spokojenosti.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Havířov-Město, Svornosti 2
Ústředí
V současné době má havířovská knihovna ústředí, kde se nachází úsek ředitele,
sekretariát, ekonomické oddělení, půjčovna pro dospělé, oddělení hudby a umění,
oddělení pro děti, oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu,
meziknihovní
výpůjční
služba
a
oddělení
regionálních
funkcí.
Součástí knihovny je 10 poboček a Městské informační centrum, které jsou
rozmístěny na celém území Havířova. Ve všech pobočkách je automatizovaný
výpůjční systém, veřejně přístupný internet, na větších pobočkách je k dispozici
kopírka. Ředitelkou je Ing. Dagmar Čuntová.
Dětské oddělení
Dětské oddělení se nachází na ulici Svornosti 2, budova G v Havířově-Městě. Děti
mají k dispozici 24 studijních míst a 3 místa u počítačů. Jeden počítač je určen
pro vyhledávání v ON-LINE katalogu, další dva jsou připojeny k Internetu
Hudební oddělení
Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění Městské knihovny Havířov se nachází
na ulici Svornosti 2 v Havířově-Městě (budova G Magistrátu města Havířova, 3.
patro). Oddělení tvoří čítárna denního tisku a časopisů, půjčovna uměnovědné
literatury, hudebnin, básní, dramat, audiovizuálních dokumentů i časopisů
a komorní salonek pro konání výstav uměleckých děl amatérských
i profesionálních výtvarníků, besed, koncertů a přehrávání audiovizuálních
dokumentů z fondu knihovny.
Oddělení pro dospělé
Nabízí:
-

výběr naučné literatury a beletrie (téměř 30 tisíc svazků)
časopisy (cca 50 titulů)
internet
online katalog
černobílý i barevný tisk na inkoustové tiskárně
kopírování do formátu A3
příjem objednávek na meziknihovní výpůjční službu
donáška knih do domu imobilním čtenářům
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Havířov-Podlesí, Šrámkova 2a
Studovna a čítárna
Studovna a čítárna se nachází v prvním poschodí hlavní budovy. Ve studovně
a čítárně je 24 míst + 7 míst u počítačů, z toho 1 počítač slouží pouze pro hledání
v katalogu a databázích, 6 počítačů nabízí veřejný internet, textové editory apod.
Čtenáři mají k dispozici skener a barevnou laserovou tiskárnu, prostřednictvím
wifi se mohou připojít na internet ze svého notebooku. Knihy, časopisy a další
dokumenty z tohoto oddělení jsou k dispozici pouze v jeho prostorách, lze je však
na vyžádání kopírovat až do formátu A3 na černobílé kopírce, která je umístěna
v odd. pro dospělé.
Oddělení pro dospělé
výběr naučné literatury a beletrie /cca 51 000 svazků
výběr časopisů /cca 83 titulů/
on-line katalog /2 přístupy/
kopírování do formátu A3
objednávky a rezervaci knih přes e-mail
donášku knih imobilním čtenářům
bezbariérový přístup /pojezdová plošina
Dále toto oddělení pořádá výstavy fotografií, zábavné kvízy a soutěže o ceny,
tématické výstavky knih a nepravidelná setkání se zajímavými lidmi.
Dětské oddělení
Dětské oddělení se nachází po boku dospělého oddělení, studovny a čítárny na
ulici Šrámkově 2 v Havířově – Podlesí a je již více jak 20 let jeho nedílnou
součástí. Když se nás, čtenáři, rozhodneš navštívit, příliš své nohy neunavíš,
neboť dveře, za kterými se skrývají moudro, krásné příběhy a zajímavé časopisy,
se nacházejí hned v přízemí.
Dětské oddělení tvoří dvě místnosti. První je určena těm, kteří se teprve číst
naučili a rádi se ponoří do příběhů se šťastným koncem a krásnými ilustracemi.
Pro pilné čtenáře je místnost vybavena místečkem, kde si s knihou mohou
i poležet.
Druhá část knihovny – ta už je pro náročnější. Zde můžeš, milý čtenáři, najít
upíry, zločince, mimozemské bytosti, napětí i nebezpečí. Ale ne, neboj se, nic se ti
nestane. Šimrání strachem a adrenalinové zážitky prožiješ jen v knihách. Pro
slečny, které tajně sní o lásce, je zde koutek s dívčími romány.
Ale ani na chytré hlavy naše oddělení knihovny nezapomíná. Chceš vědět, kdo byl
první ve vesmíru? Jak je veliká Evropa? Nebo tě zajímají dějiny našeho státu?
Tohle ti prozradí naučné knihy, kde můžeš najít vše od světových rekordů až po
návod, jak si vyrobit nějakou hezkou dekoraci.
Je toho hodně ? No ,nediv se, milý čtenáři – knih je u nás víc než 12 tisíc.
Nabídneme ti i časopisy. Pro menší Mateřídoušku, Čtyřlístek či Sluníčko a pro
teenagery Bravíčko, Pro Hockey, Score či třeba ABC.
S námi si, milý čtenáři, občas můžeš i hrát. Knihovna připravuje spoustu soutěží
a také tvořivá odpoledne, kdy si můžeš k vánocům, velikonocům a nebo třeba
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ke dni maminek vyrobit nějaký dárek či dekoraci a darovat je svým nejbližším.
Naučíš se novému, odpočineš si a poznáš nové kamarády.
Havířov-Město, Jaroslava Seiferta 8
Nabízí komplexní půjčovací služby pro děti i dospělé. Navíc má ekologický
koutek, kde jsou přístupné odborné i zajímavé knihy s ekologickou tématikou.
Pořádá besedy se spisovateli, cestovateli a ochránci přírody pro děti i pro dospělé.
Organizuje výstavy fotografií, výtvarných a rukodělných prací. Pro MŠ a ZŠ
provádí besedy a knihovnické lekce. Poskytuje kopírování a internet pro čtenáře.
Mezi dětmi jsou oblíbené hry, soutěže, hádanky a noc s Andersenem.
Havířov-Šumbark, U Jeslí 2
Kombinované oddělení pro děti, mládež a dospělé
Nabízí:
- 6 500 dětských knih ( beletrie i naučná literatura )
- více než 14 000 knih pro dospělé ( beletrie i naučná literatura )
- 36 titulů novin a časopisů- leporela pro nejmenší děti- knihy v cizích jazycích
(angličtina, němčina, ruština )
- cizojazyčné slovníky- slovníky a encyklopedie v příruční knihovně ( pouze
prezenčně )
- ON-LINE katalog
- Internet - 2 místa u PC
- 7 studijních míst- kopírování
- černobílý i barevný tisk na inkoustové tiskárně
- rezervaci knih a časopisů v knihovně- rezervaci prostřednictvím ON-LINE
katalogu na web. stránkách knihovny- zasílání předupomínek e-mailem nebo sms
zpráv
- prodlužování půjčovní doby z domu prostřednictvím čtenářského konta- soutěže
a tvořivé akce pro děti- knihovnické lekce a besedy pro školy a MŠ
Havířov-Šumbark, Generála Svobody 14
Oddělení pro děti a dospělé
Nabízí:
výběr naučné literatury a beletrie pro děti a dospělé (cca 18 000
svazků)
výběr časopisů (cca 30 titulů)
3x přístup na internet, Word, Excel, PowerPoint ...
černobílý i barevný tisk na inkoustové tiskárně
kopírování do formátu A3
bezbariérový přístup (pojízdná plošina)
donášku knih imobilním čtenářům
knihovnické lekce a besedy pro školy, školky
soutěže a zábavné akce pro děti
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Havířov-Bludovice, U Zborůvky 12
Kombinované oddělení pro děti, mládež a dospělé. Orientace na čtenáře polské
národnosti.
Havířov-Životice, budova Památníku životické tragedie
Nabízí:
-výběr naučné literatury a beletrie pro děti a dospělé
(cca 4700 titulů)
-výběr časopisů (cca 20 titulů)
-fond je obohacen soubory regionálních fondů
-přístup na internet,Word,Excel,PowerPoint…
-černobílý tisk
-knihovnické lekce pro školy a školky
-besedy pro děti i dospělé
-soutěže a zábavné akce ve spolupráci se ZŠ Zelená
Havířov-Dolní Datyně, Občanská 1
Nabízí:
- knihovní fond pro dětské a dospělé uživatele (3 000 knihovních jednotek),
obohacený o soubory regionálního fondu;
- periodika pro děti i dospělé;
- k dispozici je také počítač a internet pro veřejnost;
- akce pro děti a mládež (například Prázdninové čtvrtky), včetně besed pro děti
místních školských zařízení.
Havířov-Město, Dlouhá třída, Společenský dům
Městská knihovna Havířov byla pověřena správou a provozováním stálé výstavní
expozice "Historie psaná uhlím".
Výstava je rozdělena na část věnovanou městu Havířov a část hornickou, která
mapuje vztah hornictví k městu Havířov, zejména se věnuje historii Dolu Dukla
a Dolu František. Návštěvníci u nás mohou obdivovat nejen staré mapy, letecké
snímky města z doby výstavby i současnosti, dobové fotografie, knihy, ale také
řadu technických exponátů používaných v dole. Můžete se seznámit s životem
hornických rodin i s tvrdou prací horníků podle mnoha dochovaných kronik. Řada
exponátů a knih je také v elektronické podobě uložená v multimediálních
dotykových panelech.
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12. 8. Fotogalerie
1. Havířov v květech
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2. Havířovské slavnosti
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Zvláštní příloha kroniky
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