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1 MĚSTO HAVÍŘOV
Šedesát let nejmladšího města České republiky
Havířov s rozlohou přes 32 km² leží v členitém terénu regionu Těšínska ve výšce
240 až 320 metrů nad mořem. Dne 4. prosince 1955 mu byla udělena zakládací
listinou Krajského národního výboru v Ostravě městská práva. Jeho hranice
tvoří města a obce Těrlicko, Horní Bludovice, Šenov, Petřvald, Horní Suchá
a Albrechtice. S počtem 75 373 obyvatel k 31. prosinci 2015 je druhým největším
městem v Moravskoslezském kraji. Po stránce správní je rozdělen na část
Město, Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá
a Dolní Datyně. Za uplynulých šedesát let se Havířov stal hezkým a moderním
městem, které je vybaveno vším, co ke spokojenému životu člověk potřebuje.
1. 1 Demografické údaje
Městská část

Rozloha

Havířov-Město
Bludovice
Podlesí
Šumbark
Prostřední Suchá
Životice

642,7 ha
935,3 ha
*
379,7 ha
595,6 ha
*

Počet obyvatel
32 337
2 729
14 388
18 504
4 757
1 299

2015 - 2014
-450
30
-140
-411
-69
24

3
Dolní Suchá
Dolní Datyně

436,6 ha
217,4 ha

824
535

41
0

* Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k.ú. Bludovice
muži celkem
ženy celkem
děti do 15 let
k trvalému pobytu se přihlásilo
z toho nově narozených
odhlášeno bylo občanů
z toho zemřelo

30 160
32 320
12 893
2 017
617
2 992
808

V rámci města se stěhovalo 3 364 občanů.
Za rok 2015 se snížil počet občanů o 975.
Počet obyvatel Havířova k 31. prosinci 2015: 75 373
Město zaznamenává každým rokem mírný pokles v počtu obyvatel:
2015 – 75 373
2014 – 76 348
2013 – 77 449
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 obyvatel byl zaznamenán v roce 1986, a to 92 545.
V havířovské porodnici se v roce 2015 narodilo celkem 645 dětí, z toho 346
chlapců a 299 děvčat. Proti roku 2014 je to o 12 dětí méně.
Nejčastější jména:
Chlapecká: Daniel, Matyáš, Jakub, Ondřej, Jan, Tomáš, Dominik, Vojtěch
Dívčí: Eliška, Ema, Karolína, Viktorie, Anna a Marie
Ojedinělé jména:
Chlapecká: Abobakr, Joshua Nik, Lion, Harald
Dívčí: Thea, Nataly, Michaela Melissa nebo Diana Rose
1. 2 Výběr událostí z uplynulých let na území dnešního Havířova:
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)
1926 – V Bratislavě se 29. ledna narodil významný havířovský architekt
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a projektant Blažej Heiser. Zemřel 27. července 1990 v Havířově
1928 – V Dolních Datyních v hostinci Andrzeja Kołorza zahájil svou tradici
proslulý Babský bál
1944 – Gestapácké vraždění v obci Životice
1950 – Otevřena škola Státních pracovních záloh pro Ostravsko a Karvinsko.
Později Odborné učiliště Dolu Dukla, nyní Střední škola v Sýkorově ulici
Havířov-Šumbark
1952 – Péčí Československých stavebních závodů (ČSSZ)byl postaven v dolním
sídlišti (Šumbark) kulturní dům takzvaný Havlíčkův Brod
1953 – V březnu vznikl folklorní soubor Ogaři (zanikl v roce 1968)
1953 – 5. prosince otevřena budova Hornického učiliště Pavky Korčagina
(dnešní Magistrát)
1954 – Dne 3. září otevřena 19třídní Osmiletá střední škola v Šenově-Sídlišti.
Dnes Havířov-Šumbark, ulice Školní
1954 – 7. listopadu otevřena 1. Osmiletá střední škola v ulici Na Nábřeží
(současný název ZŠ Na Nábřeží)
1955 – 1. září 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 udělena Havířovu zakládací listinou Krajského národního
výboru v Ostravě městská práva
1955 – V prosinci zahájila v provizorních prostorách činnost havířovská
městská knihovna
1955 – 18. prosince v budově kina Radost poprvé zasedal nově zvolený Městský
národní výbor
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
1956 – Vznik první Jedenáctileté střední školy
1957 – Zahájen provoz ve Společenském domě Lučina
1957 – Začaly vycházet městské noviny Hlasy Havířova (po přerušení
a opětovném obnovení definitivně zanikly koncem roku 2000)
1957 – Založena Tělovýchovná jednota Slovan Havířov
1957 – Založen klub judo při TJ Tatran Havířov, zakladatel ing. Karel Kos
1958 – V květnu v obytném bloku 11 (Hlavní třída) se poprvé rozhrnula opona
loutkového divadla. Hrála se pohádka Ponocný a strašidlo
1958 – Dne 30. srpna otevřena Základní škola Kpt. Jasioka
1958 – Uvedením opery Prodaná nevěsta 31. srpna slavnostně otevřeno
Přírodní divadlo (dnešní letní kino)
1958 – V září předána do užívání Osmiletá střední škola ve Školní ulici (dnešní
sídlo Gymnázia Komenského)
1958 – V neděli 7. září byla předána do užívání Osmiletá střední škola
v Havířově III (Šumbark) – Jarošova ulice
1958 – 8. září otevřena Osmiletá střední škola Gorkého
1959 – Začal pravidelný provoz městské hromadné dopravy. Celkem 3 autobusy
1959 – Založena nová tradice v Havířově – Kulturní dny Havířova
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1960 – K Havířovu připojeny obce Šumbark, Dolní Bludovice, Životice a Dolní
Suchá
1960 – V říjnu založen Městský dům osvěty (předchůdce Městského kulturního
střediska)
1961 – Otevřen Kulturní dům Petra Bezruče (blok A)
1961 – Zahájilo provoz Divadlo loutek v Kulturním domě Petra Bezruče
1961 – Dne 4. dubna předána do užívání nová budova mateřské školy
v Havířově XII – Bludovicích (dnes Podlesí)
1961 – Otevřena Mateřská škola v ulici Resslova
1961 – Otevřena Mateřská škola v Radniční ulici
1961 – Otevřena Mateřská škola v ulici Lípová
1961 – 30. dubna založena místní jednota Československého mysliveckého
sdružení
1961 – 30. června dána do provozu nová železniční trať v úseku Albrechtice
u Českého Těšína – Havířov
1961 – Dne 1. září zahájeno vyučování na Lidové škole umění
1961 – Dne 1. září otevřena čtyřletá Střední průmyslová škola hutnická v ulici
Makarenkova
1962 – V rámci OKD vznikl 1. ledna nový podnik Rekultivace
1962 – V listopadu předána do užívání prodejna potravin Labužník spolu
s cukrárnou
1962 – Otevřena Základní devítiletá škola v ulici Vítězslava Nezvala
1962 – Otevřena mateřská škola se třemi třídami v ulici Sukova
1963 – Otevřena Základní devítiletá škola v ulici 1. máje
1964 – Otevřen Dům kultury v Havířově – Suché, sídliště (KD Dolu Dukla)
1964 – Otevřena na Národní třídě (tehdy Leninova třída) restaurace Beskyd
1964 – Dne 1. září bylo zahájeno vyučování na dvou nových školách, a to na
Základní devítileté škole Rosy Luxemburgové a ZDŠ Patrika Lumumby
umístěných v jedné budově. V roce 1986 se obě sloučily. Od 1.9. 1992 má
škola název Základní škola Žákovská
1965 – Založen letecko modelářský klub Meteor Havířov
1965 – Otevřena kavárna a prodejna lahůdek Jitřenka
1965 – Otevřena prodejna Klub mladých (po Praze a Brně třetí v republice)
1966 – Zahájen provoz v nové hasičské zbrojnici v Karvinské ulici
1966 – Na Dlouhé třídě otevřena prodejna Dílo s galerií v prvním poschodí
1966 – V budově Pavky Korčagina otevřen Klub a hotel AZ
1967 – 28. května po půlnoci zastavil na havířovském vlakovém nádraží poprvé
v historii města rychlík
1967 – 8. března slavnostně otevřen Městský dům pionýrů a mládeže (později
Dům dětí a mládeže, nyní Asterix)
1967 – Dne 25. prosince zahájen provoz kina Centrum
1968 – 1. února otevřeno v centru města na Dlouhé třídě nové sídlo Hlavní
pošty
1968 – 1. září otevřena v městské části XIII (dnes Podlesí) Mateřská škola
Balzacova
1968 – Otevřena Základní škola v ulici Karolíny Světlé
1968 – 13. listopadu 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
1969 – Ráno 1. ledna krátce po osmé hodině v sedmiposchoďové budově,
v takzvaném experimentu v ulici 40. výročí KSČ (po roce 1989
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1969 –
1969 –
1969 –
1969 –
1969 –
1969 –
1969 –
1970 –
1970 –
1972 –
1973 –
1973 –
1974 –
1975 –
1976 –
1978 –
1978 –
1978 –
1979 –
1979 –
1979 –
1979 –
1980 –
1981 –
1983 –
1983 –
1983 –
1984 –
1984 –
1985 –
1985 –
1986 –

přejmenováno na 17. listopadu) vypukl ve 4. patře požár, který si
vyžádal čtyři lidské životy (otec, matka a dvě děti)
Z iniciativy PZKO Bludovice byly založeny dožínkové slavnosti
28. března zavítal do Havířova na krátkou návštěvu předseda
Federálního shromáždění ČSSR JUDr. Petr Colotka
21. srpna byly proti demonstrantům na náměstí Vítězného února
(náměstí Republiky) nasazeny pořádkové jednotky včetně vodních děl
Dne 27. října slavnostně otevřeno nové vlakové nádraží
Československých drah. Celkové náklady s připojenými komunikacemi
dosáhly výši 139 milionů Kčs
27. listopadu byl slavnostně zahájen provoz v hlavní budově
nemocničního areálu v Havířově. Investice si vyžádala přes 100 milionů
Kčs
Vzniklo druhé havířovské gymnázium v ulici Komenského
V závěru roku bylo otevřeno autobusové nádraží na Těšínské ulici
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
Zahájena výstavba obuvnického závodu Svit
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 ukončeno)
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
1. září otevřena Základní škola v ulici Mládežnická
Dne 2. září otevřen Společenský dům
Založen taneční folklorní soubor Błędowianie při Místní skupině PZKO
Dne 1. září otevřena Základní škola Generála Svobody v městské části
Šumbark
V Životicích, vedle Památníku životické tragédie, otevřena nová muzejní
budova
Ve Víceúčelové hale v Těšínské ulici vystoupil 24. dubna zpěvák Elton
John
1. září otevřena Střední průmyslová škola elektrotechnická
15. května projížděl Havířovem Závod míru
Zahájeno vyučování na Základní škole M. Pujmanové
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1987 – V sobotu dopoledne kolem 11.00 hodin ve výškovém domě na Vardasově
ulici vypukl požár
1987 – 4. listopadu otevřen Kulturní dům Leoše Janáčka
1988 – Otevřen hotelový dům Impuls
1989 – Při PZKO Havířov-Bludovice založena kapela Kamraci
1989 – V Havířově 4. prosince bylo na valné hromadě ustaveno Občanské
fórum. Mluvčími se stali Martin Šigut, Czeslav Stebl, Vladislav Valtr
a Ing. Antonín Šimíček
1990 – 24. února se konal I. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů
1990 – Horní Suchá vystoupila z městského svazku (delimitace k 1. prosinci)
1990 – Zahájeno vyučování na Základní umělecké školy Leoše Janáčka v nové
budově 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 – V lednu vznikl pěvecký folklorní soubor Havířovské babky
1991 – Armáda spásy otevřela v Havířově první azylový dům v České republice
1991 – Při Městském kulturním středisku v Havířově 1. dubna založen
mažoretkový oddíl s názvem Kala
1991 – Byl založen divadelní festival pro malé diváky Miniteatro
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 – 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
1993 – Na 1. máje se poprvé konala soutěž studentek středních škol Miss
Reneta
1994 – 1. září otevřena 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 a od dubna 2015 Galerie
Krystal)
1996 – Prezident republiky Václav Havel 15. ledna neoficiálně navštívil
Havířov. Ve městě pobyl dvě hodiny
1996 – V Prostřední Suché předán do užívání Stadion Dukla
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
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2000 – Na Těšínské ulici otevřen hypermarket Kaufland
2000 – Datyňské amatérské divadlo založeno 28. dubna
2000 – Vánočně-silvestrovským dvojčíslím vyšel 14. prosince naposledy 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 – Na náměstí Republiky byla umístěna nová dominanta města – Brána
s kyvadlem a pramenem
2005 – Na náměstí Republiky byl v září dokončen nový dvoupodlažní
polyfunkční dům
2005 – Na Dole Dukla 27. července fáral předseda České vlády Jiří Paroubek
2005 – 14. prosince založena výtvarná skupina KVAŠ
2006 – Ve věku nedožitých osmašedesáti let zemřel 6. března Jiří Tibitanzl,
zakladatel festivalu malých zájezdových divadel Miniteatro
2006 – 18. září na zastupitelstvu města bývalý ředitel technických služeb Pavel
Slíva zastřelil náměstka primátora Martina Balšána
2007 – Poslední fárání na Dole Dukla 27. července
2007 – V městské části Šumbark otevřen supermarket Lidl
2007 – Dokončena rekonstrukce kina Radost. Slavnostní zahájení provozu se
konalo 4. října. Zároveň došlo k přejmenování kina na Kulturní dům
Radost
2007 – Ve věku osmapadesáti let, zemřel 30. října 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 16. února 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 Městské knihovny byla 23. února otevřena veřejnosti
2012 – V pátek 2. března zahájena výstavba splaškové 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 tréninkového hřiště MFK Havířov
2012 – 10. prosince otevřena ve Společenském domě na Dlouhé třídě stálá
expozice Historie psaná uhlím
2013 – Dne 24. září byla dokončena výstavba splaškové kanalizace v okrajových
částech města
2013 – Ve věku čtyřiasedmdesáti let zemřel František Chobot (19. února 1939 –
20. srpna 2013). Od roku 2007 do 2010 byl primátorem města Havířova
2013 – Ve věku 87 let dne 30. prosince zemřel František Vystavěl, předseda
Městského národního výboru z let 1975 až 1986
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2014 – 24. března byla v areálu bývalého Dolu Dukla slavnostně otevřena
průmyslová zóna Dukla
2014 – 3. června dokončena modernizace náměstí T. G. Masaryka
2015 – Otevřeno dopravní hřiště
2015 – Rekonstrukce budovy ZŠ Karolíny Světlé
2015 – Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada II. etapa
2015 – Odkanalizování části města Havířova III. etapa
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.
1. 3 Zajímavosti z roku 1995



















Prezident Václav Havel 15. ledna navštívil neoficiálně Havířov. Pobyl tu
dvě hodiny. Pohovořil s radními a byl pozdraven náhodnými chodci u KD
Petra Bezruče.
Na Školní ulici objevila hlídka Městské policie 9. února v 15stupňovém
mrazu šestiletého polonahého kluka.
Na Reprezentačním plese města Havířova byl přítomen současný
prezident republiky Miloš Zeman. Moc netančil, ale vedl rozhovory.
Předseda Parlamentu Milan Uhde 7. března navštívil Základní školu
v ulici Frýdecká.
V rámci předvolební kampaně 19. dubna navštívil Havířov předseda
vlády Václav Klaus.
V květnu se v Havířově konalo mistrovství Evropy veteránů ve vzpírání.
V Havířově bylo 2 400 nezaměstnaných.
Na Gymnáziu Komenského se 7. června konala beseda s místopředsedou
Parlamentu České republiky Ing. Janem Kasalem (KDU-ČSL).
Hlasy Havířova uveřejnily rozhovor s náměstkem primátora Františkem
Chobotem o prodeji městských bytů. Postupně by se jich mělo prodat
7 500.
ČSAD Havířov 15. srpna zahájily provoz do partnerského města
Jastrzebie – Zdroj. Jezdí se denně mimo neděli. Cena zpáteční jízdenky je
30 Kč.
Kostel sv. Anny 3. září oslavil za účasti olomouckého arcibiskupa
Msgr. Jana Graubnera 150. výročí vysvěcení.
V Havířově se 23. září konalo okresní kolo Miss Roma.
Dne 2. října byla v Havířově otevřena pobočka Banky Haná.
Předem ohlášená manifestační celostátní stávka lékařů 1. listopadu,
vyvolaná MUDr. Davidem Rathem.
Ve Společenském domě 1. prosince proběhla soutěž Miss Karkulka.
Na Dělnické ulici byla 5. prosince otevřena nová galerie s názvem Spirála
(dnes Krystal).
Čtyřiadvacetiletý strážník Městské policie Martin Pekara byl 12. prosince
postřelen lupičem. Zranění bylo těžké s trvalými následky.
Výběrové řízení na funkci ředitele Nemocnice s poliklinikou v Havířově
vyhrála MUDr. Ema Večeřová.
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1. 4 Vedení města
Primátor města: Bc. Daniel Pawlas
Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Ing. Eduard Heczko
Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj: Bc. Ivan Bureš
Náměstek primátora pro sociální rozvoj: Mgr. Daniel Vachtarčík
Neuvolnění členové rady: Alice Hegyi, Bc. Josef Bělica, JUDr. Štefan Langer,
Bc. Alena Olšoková, Mgr. Tomáš Ptáček, Róbert Masarovič MSc., Peter Hrabčák
Tajemník Magistrátu města Havířova: Ing. Milan Menšík

Schůze Rady města Havířova
1. pololetí
číslo
datum
6.
14. ledna
7.
4. února
8.
18. února
9.
4. března
10. 18. března
11. 25. března
12. 8. dubna
13. 22. dubna
14. 29. dubna
15. 20. května
16. 3. června
17. 24. června

2. pololetí
číslo
datum
18. 22. července
19. 5. srpna
20. 19. srpna
21. 2. září
22. 23. září
23. 7. října
24. 21. října
25. 21. října
26. 11. listopadu
27. 25. listopadu
28. 2. prosince
29. 16. prosince
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Zasedání Zastupitelstva města Havířova
1. pololetí
číslo datum
3.
26. ledna
4.
30. března
5.
15. června

2. pololetí
číslo datum
6.
14. září
7.
2. listopadu
8.
14. prosince

2 REJSTŘÍK
LEDEN





































1. 1. Vítání nového roku
1. 1. První letošní dítě narozené v havířovské porodnici
3. 1. Hokej: Třebíč – Havířov
7. 1. Nový zásahový automobil pro SDH Životice
7. 1. Hokej: Havířov – Havlíčkův Brod
8. 1. Stolní tenis extraliga : Ústí nad Labem – Havířov
10. 1. Koncert na záchranu varhan
11. 1. Stolní tenis extraliga: Liberec – Havířov
13. 1. Hokej: Kladno – Havířov
14. 1. Novoroční koncert
14. 1. Hokej: Kadaň – Havířov
14. 1. 6. schůze Rady města Havířova
14. 1. Záměr výstavby továrny v průmyslové zóně Dukla
14. 1. Rekondiční a ozdravné pobyty
14. 1. Areál školy v Mánesově ulici
15. 1. Mezigenerační olympiáda ve středisku Helios
17. 1. Hokej: Havířov – Most
17. 1. Opereta Veselá vdova
18. 1. Vítání občánků
18. 1. Košíková: Havířov – Hladnov
21. 1. Havířov na Regiontouru
21. 1. Tříkrálová sbírka
21. 1. Hokej: Benátky – Havířov
22. 1. Ocenění dárců krve
22. 1. Stolní tenis extraliga: Havířov – Ostrov
23. 1. Stolní tenis extraliga: Havířov – Hradec Králové
24. 1. Hokej: Havířov – Ústí nad Labem
26. 1. 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova
26. 1. Sportovní kluby v Havířově dostanou 33 milionů
26. 1. Dar dětskému oddělení havířovské nemocnice
26. 1. Hokej: Chomutov – Havířov
26. 1. Kniha Grilování kuřat aneb veselé historky z hornictví
27. 1. Těšínské divadlo: Čarodějky ze Salemu
27. 1. Hokej: České Budějovice – Havířov
28. 1. Měřicí stanice na ulici Hálkova
30. 1. Hokejisté obdarovali děti v nemocnici
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31. 1. Hoffmannovy povídky z Metropolitní opery

31. 1. Hokej: Havířov – Prostějov

31. 1. Košíková: Uherský Brod – Havířov

31. 1. Lednové havířovské výstavy

31. 1. Počasí v lednu
ÚNOR

1. 2. Pohádka pro děti

2. 2. Hokej: Litoměřice – Havířov

3. 2. Soutěže amatérských hudebníků Radegast Líheň

4. 2. Hokej: Havířov – Jihlava

4 2. 7. schůze Rady města Havířova

5. 2. Hodnocení činnosti a ocenění strážníků městské policie

7. 2. Babský bál se spartakiádní skladbou z roku 1985

7. 2. Stolní tenis extraliga: Hradec Králové – Havířov

8. 2. Stolní tenis extraliga: Hradec Králové 2 – Havířov

13. 2. Autobusové nádraží otevřeno

13. 2. Reprezentační ples města Havířova

15. 2. Vítání občánků

15. 2. Košíková: Havířov – Žďár nad Sázavou

17. 2. Černá kronika: Muž zemřel po pádu z třetího poschodí

18. 2. 8. schůze Rady města Havířova

18. 2. Hokej: Třebíč – Havířov

19. 2. Hokej: Třebíč – Havířov

20. 2. Stolní tenis extraliga: Havířov – Ostrava

22. 2. Hokej: Havířov – Třebíč

23. 2. Hokej: Havířov – Třebíč

23. 2. Přehled zápasů AZ Havířov sezona 2014/2015

24. 2. Zpívá celá rodina

24. 2. Romský ples byl zrušen pro nezájem

25. 2. V porodnici dvě Julinky v rozmezí jedné minuty

28. 2. Společenský večírek Klubu důchodců Dolu Dukla

28. 2. Mezinárodní halová soutěž mladých hasičů

28. 2. Havířovské výstavní síně v únoru

28. 2. Počasí v únoru
BŘEZEN

1. 3. Košíková: Žabovřesky – Havířov

4. 3. 9. schůze Rady města Havířova

5. 3. Programové prohlášení RMH pro volební období 2014 až 2018

5. 3. Výstava o kosmickém letu Apollo – Sojuz

5. 3. Knihfest v městské knihovně

5. 3. KSČM připomněla Mezinárodní den žen

7. 3. Poslední hokejové utkání sezony

8. 3. Vítání občánků

10. 3. Učitelé Baron School se výplaty nedočkali

12. 3. Světový den ledvin

12. 3. Stolní tenis extraliga: Havířov – Praha

13. 3. Stolní tenis extraliga: Havířov – Praha Kotlářka

15. 3. Okresní halový atletický trojboj

16. 3. Smrt řidiče osobního auta

18. 3. Filatelistická zajímavost k propagaci Havířova
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18. 3. 10. schůze Rady města Havířova

19. 3. Missis senior ve středisku Helios

21. 3. Celorepubliková soutěž v bojovém umění Taekwondo WTF

22. 3. Vítání občánků

24. 3. Těšínské divadlo: Mnoho povyku pro nic

24. 3. Stolní tenis extraliga: Havířov – Ústí nad Labem

25. 3. 11. schůze Rady města Havířova

26. 3. Slavnostní setkání ke Dni učitelů

26. 3. Stolní tenis extraliga: Ústí nad Labem – Havířov

27. 3. Noc s Andersenem v knihovně

28. 3. Havířovský atletický čtyřboj

29. 3. Letní a zimní čas

29. 3. Florbal: Národní liga Východ

30. 3. 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova

30. 3. Výstava regionálních fotoklubů

30. 3. Havířovská klavíristka úspěšná v Berlíně

31. 3. Výstavní síně v březnu

31. 3. Černá kronika: vykrádač bytů

31. 3. Počasí v březnu
DUBEN

1. 4. Stolní tenis extraliga: Ústí nad Labem – Havířov

2. 4. Sněžení

2. 4. Připomínky k autobusovému nádraží

2. 4. Česko svítí modře také v Havířově

3. 4. Otevřena Galerie Krystal

8. 4. 12. schůze Rady města Havířova

9. 4. Pingpongová show na ZŠ Karolíny Světlé

10. 4. Pochod pro život

10. 4. Miss Reneta 2015

10. 4. Program Miniteatra Jiřího Tibitanzla

11. 4. Divadelní festival Miniteatro Jiřího Tibitanzla zahájen

12. 4. Vítání občánků

14. 4. Den zdraví v nemocnici

18. 4. Soutěž mladých vyznavačů bojového umění

19. 4. Miniteatro Jiřího Tibitanzla bylo úspěšné

19. 4. Velká cena Havířova v bridži

20. 4. Klub přátel hornického muzea

22. 4. 13. schůze Rady města Havířova

22. 4. Transformace sociálních služeb

24. 4. Den Země

27. 4. Žena vyskočila ze čtvrtého poschodí

28. 4. Buduje se nové dopravní hřiště

29. 4. 14. schůze Rady města Havířova

30. 4. 70. výročí Ostravsko-opavské operace

30. 4. Počasí v dubnu
KVĚTEN

1. 5. Den řemesel v Kotulově dřevěnce

1. 5. Košíková: Havířov – Domažlice

7. 5. Připomněli konec II. světové války

8. 5. Turnaj v minikopané vyhráli hokejisté Vítkovic
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10. 5. Výstava ručních prací

10. 5. Mistrovství České republiky v trojbandu

10. 5. Atletika družstev mládeže

11. 5. Sady tašek pro třídění odpadu

13. 5. Jäklácká hodinovka

14. 5 Závodnice Maniak aerobik mistři Evropy

15. 5. Pěvecká soutěž Talent 2015

16. 5. Košíková: Havířov – Písek

18. 5. Nemocnice má nová lůžka

20. 5. 15. schůze Rady města Havířova

21. 5. Armáda spásy pomáhá matkám v nouzi

22. 5. Koncert kapely Made in 60´s

24. 5. Černá kronika: Nehoda na silnici

24. 5. Mažoretky KALA sklízely úspěchy

26. 5. Nový domov pro seniory

29. 5. Noc kostelů

30. 5. Sobota patřila sportu

31. 5. Mažoretky KALA opět úspěšné

31. 5. Vítání občánků

31. 5. Den dětí

31. 5. Počasí v květnu
ČERVEN

3. 6. 16. schůze Rady města Havířova

7. 6. Dvojprogram Divadla Skřítek

11. 6. Týden dětských radovánek

11. 6. Soutěž základních škol o Havířovu

14. 6. Vítání občánků

14. 6. Fotbal: Velké Karlovice - Havířov MFK

15. 6. 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

15. 6. Příležitostné poštovní razítko

16. 6. Taneční show školy Horizonty

17. 6. Výstava Retro a současnost

20. 6. Časový plán Havířova v květech

21. 6. Setkání hornických měst a obcí - Havířovské vzpomínání

23. 6. Josef Talaš vystavuje

24. 6. 17. schůze Rady města Havířova

26. 6. Taneční akademie pohybových kurzů MKS

27. 6. Zpívá celá rodina

28. 6. Vítání občánků

28. 6. MČR v lehké atletice

30. 6. Prvňáčky vysvědčení potěšilo

30. 6. Výstava připomněla hornickou minulost

30. 6. Počasí v červnu
ČERVENEC

3. 7. Městské koupaliště v obležení

5. 7. Pohádky pro děti a promenádní koncerty zahájeny

7. 7. Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště

10. 7. Lysá hora na fotografiích

11. 7. Festiválek v letním kině

17. 7. Havířovský Směrník krášlí prostor na Fifejdách v Ostravě
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18. 7. Helsinky: nevšední zážitky

21. 7. Nákup energie na burze

22. 7. 18. schůze Rady města Havířova

25. 7. Výjezd hasičů

27. 7. Výstava Svět abstrakce

30. 7. Hokej: AZ Havířov – Vítkovice

31. 7. Počasí v červenci
SRPEN

1. 8. Výstavní síně se uzavřely

1. 8. Srpnové pohádky a promenádní koncerty

1. 8. Nehoda na Těrlickém okruhu

2. 8. Havířovský zlatý kahanec

5. 8. 19. schůze Rady města Havířova

8. 8. Pietní shromáždění v Životicích

9. 8. Fotbal: Havířov – Dolní Benešov

13. 8. Hokej: Havířov – Šumperk

16. 8. Fotbal: Vsetín – Havířov

19. 8. 20. schůze Rady města Havířova

23. 8. Fotbal: Havířov – Frýdlant

23. 8. Promenádní koncert pod klenbami stromů

26. 8. Zahrady školek ožijí novým mobiliářem

29. 8. Slezské dožínky ovládl folklor

30. 8. Promenádní koncert (TV Šlágr)

31. 8. Počasí v srpnu
ZÁŘÍ

2. 9. 21. schůze Rady města Havířova

3. 9. Hokej: Havířov – Zlín

4. 9. Výstava Krásná jako kvítka

5. 9. Havířovské slavnosti

5. 9. Folklorní soubor Lúčnica okouzlil publikum

8. 9. Fotbal: Havířov – Nové Sady

8. 9. Komunitní centrum Bumerang Armády spásy

9. 9. Jubileum čestného dirigenta Májováku

10. 9. Fotbal: Slavičín – Havířov

12. 9. Svatováclavský hudební festival

13. 9. Fotbal: Nový Jičín – Havířov

14. 9. 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova

16. 9. Řidička zemřela v nemocnici

18. 9. Košíková: Havířov – Olomouc

18. 9. Den mobility

20. 9. Fotbal: Havířov – Brumov

22. 9. Nový bezplatný tenisový kurt pro amatéry

23. 9. 22. schůze Rady města Havířova

25. 9. Zdeněk Pohlreich v kuchyni havířovského zámku

26. 9. Fotbal: Rýmařov - Havířov

30. 9. Fotbal: Velké Karlovice + Karolinka – Havířov

30. 9. Výstavní síně v září

30. 9. Počasí v září
ŘÍJEN

2. 10. Městská policie má nové kamery

3. 10. Mladí hasiči předvedli své umění
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4. 10. Fotbal: Havířov – Hranice

6. 10. Problémová ubytovna Merkur končí

7. 10. Městská knihovna má 60 let

7. 10. 23. schůze Rady města Havířova

8. 10. Jablíčkový den

9. 10. Koncert kapely Bowli Band
 11. 10. Fotbal: Valašské Meziříčí – Havířov
 15. 10. Setkání jubilantů v rytmu oblíbených šlágrů
 17. 10. Tank zapadl v bahně
 17. 10. Havířská desítka
 17. 10. Adam pořádal zábavné odpoledne
 18. 10. Fotbal: Havířov – Petrovice
 21. 10. Ochranka v nemocnici
 21. 10. 24. schůze Rady města Havířova
 23. 10. Úspěch mladé zpěvačky
 23. 10. Farmářské trhy v roce 2015
 24. 10. Osobní auto srazilo chodce
 24. 10. Demonstrace proti běžencům
 25. 10. Vítání občánků
 25. 10. Fotbal: Petřkovice – Havířov
 25. 10. Mistrovsví republiky ve sportovním aerobiku
 27. 10. Černá kronika: Žena zraněna na přechodu
 27. 10. Oslava vzniku samostatného Československa
 30. 10. Modernizace třídicí linky na odpad
 31. 10. Počasí v říjnu
LISTOPAD

1. 11. Festival Vox Organi

1. 11. Fotbal: Havířov – Opava

1. 11. Dušičky obrazem

1. 11. Ragby: Havířov – Ostrava

2. 11. 25. schůze Rady města Havířova

2. 11. 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova

2. 11. Město zatím zdravotní středisko neprodá

3. 11. Fotografie přibližují šedesátiletou historii Havířova

4. 11. Mladá havířovská klavíristka v Římě

5. 11. Anketa: Moravskoslezská sestra 2015

6. 11. Jubileum havířovské atletiky

6. 11. Basketbal: Havířov – Brno

8. 11. Fotbal: Havířov – Krnov
 10. 11. Jubileum ZUŠ Leoše Janáčka
 10. 11. Městskou kroniku budou psát knihovníci
 11. 11. Den válečných veteránů
 11. 11. 26. schůze Rady města Havířova
 11. 11. Úspěchy Domova Helios
 12. 11. Nová stezka pro pěší a cyklisty
 13. 11. Miss Karkulka je z Havířova
 15. 11. Připomněli výročí smrti Jana Husa
 20. 11. Havířov v pohybu
 20. 11. Nová dlažba na chodníku v ulici Marie Pujmanové
 21. 11. Národní potravinová sbírka
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 23. 11. Předporodní cvičení
 24. 11. Novinářská kachna
 25. 11. 27. schůze Rady města Havířova
 26. 11. Čínská delegace v Havířově
 26. 11. Oceněné osobnosti Havířova za rok 2015
 27. 11. Černá kronika: Převrácené auto
 29. 11. Vítání občánků
 30. 11. Listopadové výstavy
 30. 11. Počasí v listopadu
PROSINEC

1. 12. Záchranáři mají novou sanitku

2. 12. 28. schůze Rady města Havířova

2. 12. Výstava: Vánoce s betlémy

3. 12. Ocenění tenisových nadějí Karvinska

4. 12. Havířov oslavil jubileum se souborem Alexandrovci

6. 12. Vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka

6. 12. MČR v karate

6. 12. Děvčata Maniak aerobiku jsou mistryně světa
 11. 12. Vánoce kdysi a dnes
 11. 12. Černá kronika: Smrt na silnici
 11. 12. Kalendář havířovských boccistů na rok 2016
 12. 12. Koleda s Voničkou
 13. 12. Vítání občánků
 14. 12. 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova
 14. 12. Rozpočet města Havířova na rok 2016
 15. 12. Armáda spásy a vedení radnice rozdávali polévku
 16. 12. 29. schůze Rady města Havířova
 16. 12. Úřad práce se přestěhoval do budovy na Junácké ulici
 17. 12. Dar města dětem a potřebným
 18. 12. Žena porodila v restauraci
 18. 12. Hokej: Havířov – Prostějov
 19. 12. Crossfit s rekordní účastí
 20. 12. Betlémské světlo
 20. 12. Košíková: Havířov – Vysočina
 24. 12. Vánoční dítě
 24. 12. Oběd pro bezdomovce v Armádě spásy
 24. 12. Osamělí senioři povečeřeli s primátorem
 24. 12. Bohoslužba pod širým nebem
 26. 12. Vánoční koncert Hej Mistře
 30. 12. Hokej: Havířov – Kadaň
 30. 12. Přehled zápasů AZ Havířov sezona 2015/2016
 31. 12. Prosincové výstavy
 31. 12. Počasí v prosinci
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3 ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ
LEDEN
1. 1. Vítání nového roku
Před půlnocí lidé začali přicházet do centra města. Na rozdíl od minulých roků
tentokrát nebyla uzavřena doprava na Hlavní třídě, Dělnické ulici a Dlouhé
třídě. Provoz byl omezen pouze na Národní třídě. Oslav se to příliš nedotklo,
protože po několika letech se na novoroční ohňostroj přišlo podívat nejméně
lidí. S nízkou návštěvou souviselo i rychlé uklízení a zprůjezdnění Národní třídy.
Rozbité lahve a zbytky pyrotechniky byly z ulic bezprostředně po ukončení
ohňostroje odstraněny.

o
1. 1. První letošní dítě narozené v havířovské porodnici
Ve čtvrtek odpoledne 1. ledna v 17.29 hodin spatřilo světlo světa první miminko
roku 2015 narozené v Nemocnici s poliklinikou v Havířově.
Jmenuje se Anna Zvolenská. Děvčátko vážilo 3.46 kg a měřilo 50 cm. „Porod byl

bezproblémový a rychlý. Mám samozřejmě obrovskou radost. Že to bude první
dítě roku s tím jsme nepočítali. Svatbu s přítelem Filipem Zvolenským
plánujeme na srpen,“ uvedla šťastná prvorodička Hana Kišková. O den později

přišel mamince a tatínkovi i s dárky pogratulovat primátor města Daniel
Pawlas.
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3. 1. Hokej: Třebíč – Havířov
AZ Havířov zápasem 3. ledna v Třebíči vstoupil nejen do roku 2015, ale i do
poslední čtvrtiny základní části 1. ligy. Utkání nabídlo atraktivní útočný hokej,
v němž ale Havířov od začátku tahal za trochu kratší konec. V první třetině
ještě stáhl dvoubrankový náskok domácích, ale ti byli v dalším průběhu
střelecky efektivnější a tak zůstaly tentokrát body na Horácku.
SK Horácka Slavia Třebíč – AZ Havířov 7:3 (3:2, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 4. Juráň (Paták, Beneš), 8. Zdráhal (Bartoň, Ostřížek), 17.
Dolníček (Malena, Erat), 28. Ostřížek (Mrázek, Zdráhal), 43. Bartoň (Ostřížek,
Raška), 44. Pekr (Dolníček, Erat), 58. Králík (Raška) – 16. Sztefek (Lenďák,
Bezuška), 20. Jiránek (Loskot, Fořt), 47. Pechanec (Sztefek, Klimša). Rozhodčí:
Grech – Štofa, Beneš. Vyloučení: 5:6. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 930.
Střely na branku: 40:35. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 6:2, 6:3, 7:3.
AZ Havířov: Daneček (44. Matoušek) – Valenta, Repe, Lenďák, Bezuška, Graca,
Ostrčil, Bahounek – Jiránek, Loskot, Fořt – Sztefek "C", Pechanec "A", Klimša –
Tomi, Šlahař, Maruna "A" – Chmielewski
7. 1. Nový zásahový automobil pro SDH Životice
Bezmála sedm milionů korun stál nový hasičský speciál Tatra 815 TerrNo 4x4
pro
jednotku
Sboru
dobrovolných
hasičů
Havířov-Životice.
Jednotka byla bez zásahového vozu od loňského roku, kdy svou starou tatru
prodala kolegům z Bohumína, kde ji ještě po renovaci využijí. Za utržené peníze
a především díky finanční pomoci havířovské radnice se podařilo objednat
a sestavit speciál šitý na míru právě životickým dobrovolným hasičům. „Jedná

se o zbrusu nový automobil, který je svou konstrukcí první v republice. Vybaven
bude tak, aby naše jednotka mohla zasahovat u různých událostí, ke kterým je
při svém zařazení určena," vysvětlil velitel jednotky Mojmír Stachura.

7. 1. Hokej: Havířov – Havlíčkův Brod
Na ledě Havířova se ve středu 7. ledna proběhlo vyrovnané utkání, které
nabídlo bojovnost i hokejovou krásu. Oba týmy drželi brankáři, jak domácí
Daneček tak hostující Novák podali výborný výkon. Nakonec byli šťastnější
domácí hráči, kteří překonali Nováka třikrát, zatímco Daneček kapituloval jen
jednou. Po dlouhé pauze, zaviněné zraněním, se vrátil do hry kapitán týmu Jiří
Krisl.
AZ Havířov – HC Rebel Havlíčkův Brod 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 12. Šlahař (Lenďák, Chmielewski), 30. Ostrčil (Šedivý,
Pechanec), 50. Sztefek (Pechanec, Ostrčil) – 38. Milfait (Minárik, Troliga).
Rozhodčí: R. Trombík – K. Lukš, J. Novák. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0.
V oslabení: 0:0. Diváci: 1 543. Střely na branku: 42:32. Průběh utkání: 2:0, 2:1,
3:1.
AZ Havířov: Daneček – Krisl "C", Foltýn, Lenďák, Bezuška, Repe, Ostrčil,
Bahounek, Graca – Jiránek, Loskot, Fořt – Sztefek, Pechanec "A", Klimša –
Tomi, Šlahař, Chmielewski – Matějek, Maruna "A", Šedivý.
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8. 1 Stolní tenis extraliga: Ústí nad Labem – Havířov
TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem – SKST Charvát Baník Havířov 0:4. Hrálo
se ve čtvrtek 8. ledna. Sezona 2014/2015.
10. 1. Koncert na záchranu varhan
Tříkrálovým koncertem byly v sobotu 10. ledna po rozsáhlé rekonstrukci
slavnostně uvedeny do užívání vzácné varhany umístěné v evangelickém kostele
v Havířově-Bludovicích.
Návštěvníci vyslechli Varhanní hru v podání karvinské varhanistky Marty
Wierzgoń. Slavnostní večer slovem provázela Eva Vejmělková. Hostem byl
Martin Dejdar, který svým veselým a vtipným povídáním sklidil velký úspěch
a často rozesmál početné publikum. „Mám radost z hojné účasti na dnešním

koncertu. Účinkující byli vynikající. Hudba nádherná. Všem, kteří naši aktivitu
podporují, patří velký dík,“ s potěšením prohlásil sborový pastor bludovické
farnosti Vladislav Volný. Obnova tohoto jedinečného hudebního nástroje z dílny
firmy Rieger z roku 1939 začala v srpnu 2013. Celkové náklady na opravu činily
1 760 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že 500 tisíc Kč bylo zapůjčeno z cizích
zdrojů, nadále se bude pokračovat v organizování kulturních a vzdělávacích
akcích.

10. 1. Hokej: Šumperk – Havířov
42. kolo první hokejové ligy zavedlo 10. ledna havířovské hokejisty do
Šumperka. Oproti jiným vzájemným duelům těchto týmů, byl tentokrát chudý
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na branky. Za 65 minut padla jen jedna na každé straně. Nicméně jako už
celkem tradičně neodjíždí AZ z podhůří Jeseníků s prázdnou. Draci sice už po
pěti minutách vedli, ale ještě v první třetině vyrovnal Dan Graca a druhý bod
pro Havířov zajistil v nájezdech Jakub Šlahař.
Salith Šumperk – AZ Havířov 1:2sn (1:1, 0:0, 0:0-0:0)
Branky a nahrávky: 5. Staněk (Žálčík, Moskal) – 14. Graca (Pechanec, Klimša),
rozhodl nájezd Šlahař. Rozhodčí: Kubičík – Adamec, Poruba. Vyloučení: 6:5,
navíc Sedlák (SUM) 10 min. OT. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 372.
Střely na branku: 32:37. Průběh utkání: 1:0, 1:2.
AZ Havířov: Daneček – Foltýn, Krisl, Bezuška, Ledňák, Ostrčil, Repe, Graca,
Bahounek – Tomi, Šlahař, Jiránek – Klimša, Pechanec, Sztefek – Fořt, Maruna,
Chmielewski – Loskot
11. 1 Stolní tenis extraliga: Liberec – Havířov
SKST Svijany Liberec – SKST Charvát Baník Havířov 2:4. Hrálo se v neděli 11.
ledna. Sezona 2014/2015.
13. 1. Hokej: Kladno – Havířov
Havířovští hokejisté nesehráli s Kladnem špatný zápas, i když měli domácí
výrazně více střel na branku. O vítězi rozhodly využité přesilovky a dvě
vstřelené branky ve 30. minutě. Rytíři se dostali do tříbrankového vedení a pak
již zápas kontrolovali.
HC Kladno – AZ Havířov 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 17. Horna (Rudovský, Eberle), 30. Kindl (Redlich, Strnad),
30. Dragoun (Rudovský, Redlich), 50. Eberle (Rudovský, Horna). Rozhodčí:
Doležal – Polák, Rampír. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci:
1 438. Střely na branku: 44:15. Průběh utkání: 4:0.
AZ Havířov: Matoušek – Krisl, Graca, Horák, Lenďák, Repe, Ostrčil, Bahounek
– Jiránek, Šlahař, Tomi – Sztefek, Pechanec, Klimša – Kubiš, Maruna, Fořt –
Chmielewski, Loskot, Kurovský.
14. 1. Novoroční koncert
V Kulturním domě Leoše Janáčka ve středu 14. ledna se konal tradiční
novoroční koncert města Havířova.
Vystoupili světoznámí zpěváci a hudebníci, Dagmar Pecková (mezzosoprán)
a Štefan Margita (tenor). Dirigoval Stanislav Vavřínek. Koncert doprovázela
Janáčkova filharmonie Ostrava. V programu zazněly: Petr Iljič Čajkovskij:
Evžen Oněgin, Camille Saint-Saëns:Samson a Dalila Gaetano Donizetti: Nápoj
lásky, Jules Massenet: Thais, Jules Massenet: Hérodiade, Francesco Cilea:
Arlézanka, George Gershwin:Porgy a Bess, Pietro Mascagni: Sedlák kavalír.
Program připravilo Městské kulturní středisko.
14. 1. Hokej: Kadaň – Havířov
Druhý zápas ve dvou dnech na svém venkovním tripu sehráli ve středu 14.
ledna havířovští v Kadani. V první třetině šli zásluhou přesilovkové trefy Tondy
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Pechance do vedení, ale domácí ještě do přestávky ve stejné situaci srovnali.
O výsledku zápasu rozhodla prostřední dvacetiminutovka. V ní totiž Kadaň
vstřelila tři branky - jednu v oslabení, jednu v přesilovce a jednu z TS - a bylo
prakticky hotovo. V závěrečné třetině ještě AZ inkasoval dvakrát a tak branka
Vojty Tomiho v úplném závěru znamenala jen kosmetickou úpravu skóre.
SK Kadaň – AZ Havířov 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 16. Ton (Mazanec, Kůs), 24. Ton (Jíra, Mazanec), 32.
J.Novák (TS), 36. Kůs (Mrázek), 52. Šagát (Tejnor, Pavlas), 54. Hlava (Jíra) – 9.
Pechanec (Klimša, Bezuška), 57. Tomi (Kurovský, Maruna). Rozhodčí: Zubzanda
– Tvrdík, Malý. Vyloučení: 6:8. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 320. Střely
na branku: 43:35. Průběh utkání: 0:1, 6:1, 6:2.
AZ Havířov: Daneček (od 41. Matoušek) – Foltýn, Krisl, Lenďák, Horák, Ostrčil,
Repe, Bezuška, Bahounek – Fořt, Loskot, Jiránek – Tomi, Šlahař, Kubiš –
Sztefek, Pechanec, Kurovský – Chmielewski, Maruna, Klimša
14. 1 6. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Návrhy úspor rozpočtů městských příspěvkových organizací pro rok 2015
 Doporučení zastupitelstvu města na ocenění pedagogických pracovníků,
žáků/studentů a družstev/kolektivů (uveden jmenovitý seznam)
 Návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro
poskytování dotací v celkové výši 32 737 000 Kč z rozpočtu statutárního
města Havířova v roce 2015
 Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr pro rok 2015 je stanoven maximálně na 200 podle aktuálních
provozních potřeb magistrátu
14. 1. Záměr výstavby továrny v průmyslové zóně Dukla
Svůj záměr postavit v průmyslové zóně Dukla továrnu na výrobu
zdravotnických setů představili ve středu 14. ledna havířovským radním
zástupci společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak.
Do pěti let by nová továrna mohla zaměstnávat až 900 lidí. Výstavba by měla
začít v únoru 2016. Při zahájení provozu v květnu 2017 najde tu práci kolem 300
lidí, převážně ženy. Společnost bude v Havířově vyrábět jednorázové operační
sety, které je schopna dle požadavků kompletovat až ve 13 tisících variantách,
přitom největší z nich má 240 komponentů. Území havířovské průmyslové zóny
je připraveno pro budoucí využití zejména v oblasti služeb, výroby, rekreace a
výstavbu ateliérů, drobných dílen, sportovního centra pro mládež, vzdělávacího
centra pro rekvalifikace aj. „První investor by tak mohl pomoci nastartovat
příchod zaměstnavatelů v oblasti služeb a podobně," věří primátor Pawlas.
14. 1. Rekondiční a ozdravné pobyty
Zajištění rekondičně ozdravných pobytů pro děti, postižené osoby i seniory
v letošním roce schválili na schůzi 14. ledna havířovští radní.
Pro děti do Chorvatska město připravuje tři pobytové turnusy, na každý z nich
v červenci nebo srpnu odjede třicítka dětí. „Připraven je také pobyt dětí s těžkým

zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců v Beskydech. Červencový
pobyt bude plně hrazen z rozpočtu města, zatímco například u rekreace dětí
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v Chorvatsku je finanční spoluúčast rodiny podmínkou," uvedla vedoucí odboru
sociálních služeb Bernarda Urbancová. V prázdninových měsících, červenci
a srpnu, připravuje město prostřednictvím organizace Asterix příměstské
tábory. V průběhu 8 týdnů se na nich vystřídá 210 dětí. Další dva osmidenní
turnusy na Slovensko jsou v plánu ve spolupráci s příspěvkovou organizací
SANTÉ. V srpnu město uspořádá jeden pobytový turnus pro 44 místních
seniorů. Týdenní pobyt na Slovensku hradí město se spoluúčastí zájemců
o pobyt, která je odstupňována příjmem jednotlivého účastníka. Senioři mají
šanci také cestovat na rekreaci do Chorvatska. „Tady připravujeme jeden
pobytový turnus na srpen pro pětatřicet lidí," uvedla Urbancová.
14. 1. Areál školy v Mánesově ulici
Neschválit prodej areálu bývalé školy v Mánesově ulici a ponechat si budovu i
pozemky pro účely města doporučili zastupitelům radní města.
Zájem areál odkoupit projevily dvě společnosti, které chtěly zřídit pobytové
zařízení s následnou péčí nebo polyfunkční centrum k poskytování vzdělávacích,
sociálních, zdravotnických a sportovně-relaxačních služeb. „Jedna z firem

nabídla velmi nízkou cenu, druhá zase nepředložila všechny potřebné doklady
a také její záměr je v rozporu s územním plánem města," vysvětlil odmítnutí

zájemců náměstek primátora Eduard Heczko. Město si pravděpodobně celý areál
ponechá pro své využití. „Začíná nové programovací období s novými dotacemi.

Můžeme tady s jejich pomocí postavit sociální byty, vzdělávací středisko
a podobně," připustil Heczko.

15. 1. Mezigenerační olympiáda ve středisku Helios
Domov seniorů Helios v Havířově a hokejový klub HC AZ Havířov ve čtvrtek 15.
ledna odpoledne uspořádaly II. ročník Mezigenerační olympiády. Startující, mezi
kterými tentokrát byl i manažer hokejového klubu Patrik Rimmel a vedoucí
Odboru sociálních věcí havířovského magistrátu Bernarda Urbancová se
rozdělili do dvojic, senior a malý hokejista. Každá z nich zastupovala jednu ze
šestnácti zemí, za níž pak bojovala o olympijské medaile. Soutěžilo se ve třech
disciplínách. Členové jednotlivých týmů si vybarvili vlajku svého státu, utkali se
v turnaji v kuželkách a absolvovali Správnou cestu (senior projížděl trasu na
stolní desce a hráč jel slalom s florbalkou a tenisákem). Nakonec se o zlato,
stříbro a bronz podělily zúčastněné státy takto:
1. Lotyšsko (Ludmila Vandíková a Kryštof Grygar)
2. Švédsko (Marie Balounová a Sebastian Ress),
3. Norsko (Jan Vondrus a Adam Csabi)
Vydařené odpoledne připravily aktivizační pracovnice Heliosu. Programem
provázela Silvie Švecová a svým objektivem zachycovala Gabriela Kunčická.
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17. 1. Košíková: Havířov – Valašské Meziříčí
TJ Start Havířov – KK Valašské Meziříčí 80:59, 13. kolo 2. ligy. Sezona
2014/2015. Hrálo se v sobotu 17. ledna v Havířově.
17. 1. Hokej: Havířov – Most
Sobotní podvečer 17. ledna přinesl na ledě K&K PNEU Arény souboj AZ s HC
Most. AZ měl od počátku herní převahu a brzy získal i vedení. V každé třetině
dal po jedné brance, zatímco hosté se radovali jen jednou, a to až v závěru
AZ Havířov – HC Most 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 9. Tomi (Maruna, Krisl), 22. Pechanec (Jakúbek, Jiránek),
45. Pechanec (Valenta) – 53. Slavíček (Hora, Havlíček). Rozhodčí: Kika Barteček, Vengřín. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2.173.
Střely na branku: 44:20. Průběh utkání: 3:0, 3:1.
AZ Havířov: Daneček – Bezuška, Krisl, Stuchlík, Valenta, Graca, Ostrčil, Repe,
Bahounek – Jakúbek, Šlahař, Jiránek – Klimša, Pechanec, Sztefek – Maruna,
Fořt, Tomi – Matějek, Loskot, Zdráhal.

17. 1. Opereta Veselá vdova
V sobotu 17. ledna se uskutečnil v kině Centrum přímý přenos z newyorské
Metropolitní opery s titulky. Na programu byla Veselá vdova. V Lehárově
okouzlující operetě podlehne celá Paříž vždy skvělé Renée Fleming. Ta v operetě
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ztvární neodolatelnou femme fatale. V nové inscenaci jsou zlatým hřebem
zpěvačky a tanečnice v legendární kavárně U Maxima.
18. 1. Vítání nových občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 18. ledna 2015 v doprovodu rodičů
a blízkých byli zapsáni do pamětní knihy města Havířova Isabella Křístková
a Nikolas Jan Mejta.

Isabella Křístková

Nikolas Jan Mejta

18. 1. Košíková: Havířov – Hladnov
TJ Start Havířov – TJ Gymnázium Hladnov 78:70, 14. kolo 2. ligy. Sezona
2014/2015. Hrálo se v neděli 18. ledna v Havířově.
21. 1. Havířov na Regiontouru
Ve dnech 19. až 21. ledna se představil Havířov na mezinárodním veletrhu
Regiontour v Brně. Expozice města na výstavišti v Pisárkách byla věnovaná
propagaci 19. ročníku setkání hornických a hutnických měst v Havířově. Stánek
v pavilonu P se 40 metry čtverečními měl podobu hornické štoly. Magistrát
červnové setkání pořádá při příležitosti 60. výročí vzniku Havířova. Rovněž byla
návštěvníkům přiblížena oblast Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
jako místo vhodné k turistice, rekreaci a odpočinku.
21. 1. Tříkrálová sbírka
Jubilejní, v pořadí již desátá, Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou České
republiky proběhla v uplynulých dnech také v Havířově. Letos se vykoledovalo
87 247 korun.
Hlavními centry koledníků s plastovou kasičkou byly katolické kostely.
Koledovalo se před kostelem sv. Anny, sv. Markéty a v Církevním středisku sv.
Jana Boska v Šumbarku. Celkem bylo 28 pokladniček. Lidé již tradičně byli
štědří.
Obec

Výnos 2015

Albrechtice
Český Těšín
Dolní Domaslavice
Dolní Tošanovice
Havířov
Hnojník
Horní Bludovice

16 511 Kč
307 155 Kč
20 199 Kč
10 643 Kč
87 247 Kč
49 291 Kč
12 705 Kč
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Horní Domaslavice
Horní Suchá
Horní Tošanovice
Chotěbuz
Karviná
Komorní Lhotka
Louky
Petrovice
Soběšovice
Stonava
Těrlicko
Třanovice
Vělopolí
Ropice
Charita Český Těšín

31 018 Kč
29 619 Kč
16 172 Kč
43 327 Kč
62 748 Kč
41 516 Kč
6 736 Kč
27 618 Kč
23 468 Kč
19 324 Kč
63 797 Kč
43 189 Kč
10 260 Kč
13 881 Kč
936 424 Kč

(Poznámka: Prostřední Suchá 4 405 Kč započítána do Havířova)

21. 1. Hokej: Benátky – Havířov
V rámci 46. kola první hokejové ligy se 21. ledna střetli dva tabulkově vyrovnaní
soupeři. Do Benátek nad Jizerou si našli cestu hokejisté Havířova. Ti dostali
během první a druhé periody dvě branky. Střela Honzy Maruny z 52. minuty
dala Havířovským nějaké naděje na zvrat skóre, jenže dalších gólové oslavy
k vidění nebyly.
HC Benátky nad Jizerou – AZ Havířov 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 20. Pabiška (Jonák, Vařecha), 24. Plodek (Niko, Víšek) – 52.
Maruna (Valenta, Fořt). Rozhodčí: Škrobák – Malý, Tvrdík. Vyloučení: 5:4.
Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 255. Střely na branku: 32:22. Průběh
utkání: 2:0, 2:1.
AZ Havířov: Matoušek – Krisl, Foltýn, Valenta, Stuchlík, Ostrčil, Graca,
Bahounek, Bezuška – Jiránek, Šlahař, Loskot – Tomi, Fořt, Maruna – Sztefek,
Pechanec, Klimša – Chmielewski, Repe, Matějek
22. 1. Ocenění dárců krve
Ve čtvrtek 22. ledna v Kulturním domě Radost bylo oceněno 139 dobrovolných
dárců krve a krevní plazmy. Na každého z nich jako dar města čeká nejen
poděkování, ale také čipová karta pro bezplatnou přepravu v systému městské
hromadné dopravy v Havířově pro rok 2015.
Zlatou Jánského plaketu za 40 odběrů obdrželo 63 dárců. Zlatý kříž III. třídy za
80 bezplatných odběrů má 36 dárců, dvacet je držitelů Zlatého kříže II. třídy,
který se uděluje za 120 odběrů. Zlatý kříž I. třídy za 160 odběrů si zasloužilo za
svou nezištnou a nenahraditelnou občanskou aktivitu v roce 2014 devět dárců.
Dobrovolní dárci krve a krevní plazmy jsou v Havířově oceňováni od roku 1997.
22. 1. Stolní tenis extraliga: Havířov – Ostrov
SKST Charvát Baník Havířov – STEN marketing HB Ostrov 0:4. Hrálo se ve
čtvrtek 22. ledna. Sezona 2014/2015.
23. 1. Stolní tenis extraliga: Havířov – Hradec Králové
SKST Charvát Baník Havířov – DTJ Slavoj Hradec Králové 4:0. Hrálo se
v pátek 23. ledna. Sezona 2014/2015.
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24. 1. Hokej: Havířov – Ústí nad Labem
47. kolo první hokejové ligy přivedlo 24. ledna na havířovský led ústecký Slovan.
Momentálně desátý celek tabulky se v Havířově prezentoval slušným výkonem,
a protože ani AZ se nechtěl nechat zahanbit, byl k vidění zajímavý zápas.
V první, poměrně vyrovnané, třetině Havířov dvakrát dotáhl náskok hostů. Ale
ve druhé hosté přežili tlak AZ a sami udeřili. Ve třetí části utkání Ústí svůj
náskok ještě navýšilo, a protože AZ jen snížil, putují body na sever Čech.
AZ Havířov – HC Slovan Ústí nad Labem 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 12. Tomi (Graca, Šlahař), 17. Šlahař (Fořt, Maruna), 48.
Chmielewski (Loskot, Jiránek) – 10. Kloz (Merta, Baránek), 16. Tůma (Holomek,
Rod), 37. Roubík (Rod), 43. Vávra (Gengel), 48. Merta (Brož, Baránek). Rozhodčí:
Kubičík - Adamec, Poruba. Vyloučení: 8:12. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci:
1 831 . Střely na branku: 48:26. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:5, 3:5.
AZ Havířov: Matoušek – Krisl, Foltýn, Stuchlík, Bezuška, Ostrčil, Graca,
Bahounek, Repe – Fořt, Šlahař, Tomi – Jiránek, Loskot, Chmielewski – Sztefek,
Pechanec, Klimša – Zdráhal, Maruna.

26. 1. 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti
Městské policie na území města za rok 2014. Vyhodnocení činnosti HZS
a Sboru dobrovolných hasičů na území města za rok 2014. Schváleno 41
hlasy při jedné absenci. Ing. Jaroslav Gongol nehlasoval.
 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby Odkanalizování Havířova část Prostřední Suchá a Dolní Suchá. III. část
 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků, studentů. družstev a kolektivů.
Návrhy byly jednomyslně schváleny. (podrobná informace v kronice je 26.
března – Slavnostní setkání ke Dni učitelů)
 Rozdělení objemu finančních prostředků určených pro poskytování dotací
z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 32 737 tisíc Kč. (Hlasování se
zdrželo 14 členů ČSSD)
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26. 1. Sportovní kluby v Havířově dostanou 33 milionů
Více než 25 milionů korun rozdělí ze svého rozpočtu mezi sportovní kluby
a organizace statutární město Havířov.
Jedná se dotace určené kromě sportu také do sociální, kulturní, školské a další
sféry. „Další čtyři miliony korun rozdělíme po schválení na zastupitelstvu v

březnu právě do kultury, prevence kriminality, do sociální oblasti nebo na
bezpečnost a ochranu zdraví, téměř šest milionů zůstává ještě pro sportovce, "

vysvětlil náměstek primátora Daniel Vachtarčík.
Část sportovních klubů získá své peníze v průběhu února, podmínkou vyplacení
je doložení bezdlužnosti vůči městu a státu. Pro dotace zůstává na účtu města
ještě více než dvou a půl milionová rezerva. Peníze putují například do
hokejového klubu HC AZ Havířov jak na mládežnický hokej tak pro muže, do
fotbalových organizací, na činnost florbalu, stolního tenisu, ale také na provoz
krytého bazénu v Havířově-Šumbarku na zajištění plavání žáků základních
škol i veřejnosti. Město dává peníze také na organizaci motocyklových závodů
Havířovský zlatý kahanec nebo na soutěž mladých hasičů sdružených při Sboru
dobrovolných hasičů.
26. 1. Dar dětskému oddělení havířovské nemocnice
Dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově navštívili v pondělí 26.
ledna zástupci Gymnázia Komenského spolu s pastorem evangelické farnosti
v Havířově-Bludovicích Vladislavem Volným.
Ředitel gymnázia Petr Šimek předal primářce Dagmar Barnetové finanční dar
ve výši 7 665 Kč. „Je to výtěžek z prosincového charitativního vánočního

koncertu našich studentů v bludovickém evangelickém kostele. Od roku 2004
každoročně přispíváme nemocnici částkou, která se pohybuje v rozmezí od 4 do 8
tisíc Kč. Nejsou to nijak závratné sumy, ale máme pouze dobrovolné vstupné, ze
kterého odečítáme poplatek za ozvučení koncertu,“ vysvětlila učitelka
z gymnázia Sylva Mokrošová. Poskytnutého daru si nemocnice velmi váží. „Tato
hezká a milá tradice nás moc těší. Peníze, které jsme dostali letos, použijeme na
nákup nového povlečení do dětských postýlek. Dárcům patří velký dík,“
pochvalovala si Dagmar Barnetová. V průběhu asi dvacetiminutového programu
trojice gymnazistů rozveselila hospitalizované děti krátkými pěveckými
a hudebními vstupy.

26. 1. Hokej: Chomutov – Havířov
V rámci 48. kola první hokejové ligy čekal 26. ledna havířovské hokejisty
vedoucí tým soutěže a už jistý vítěz základní části Piráti Chomutov. Přestože
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v předchozích vzájemných duelech dokázal AZ doma dvakrát vyhrát
a v Chomutově získat bod, dnes bylo k něčemu podobnému hodně daleko. Na
první gól Pirátů sice ještě odpověděl svou premiérovou brankou v 1. lize mladý
obránce David Bahounek, ale pak domácí rozjeli brankostroj, který se zastavil
až na čísle devět.
Piráti Chomutov – AZ Havířov 9:1 (4:1, 5:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 4. Hřebejk (Koma, Toman), 9. D. Kaše (Kämpf, O. Kaše),
14. Rutta (Růžička, Skinner), 20. Hřebejk (Koma, Toman), 25. Hovorka
(Skinner), 26. Hřebejk (McGregor, Koma), 27. Bartejs (O. Kaše, D. Kaše), 27. D.
Květoň (McGregor, Rutta), 38. Chlouba (Šulák, Sinisalo) – 7. Bahounek (Klimša,
Sztefek). Rozhodčí: Sýkora – Toman, Bosák. Vyloučení: 5:10 navíc Krisl (HAV)
10+20 za nesportovní chování. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 095. Střely
na branku: 37:25. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 9:1.
AZ Havířov: Matoušek (25. – 27. Haloda) – Bezuška, Krisl, Lenďák, Stuchlík,
Ostrčil, Bahounek – Tomi, Šlahař, Fořt – Maruna, Loskot, Jiránek – Klimša,
Pechanec, Sztefek – Kurovský, Bednář, Zdráhal - Matějek.
26. 1. Kniha Grilování kuřat aneb veselé historky z hornictví
Křest knihy Grilování kuřat aneb veselé historky z hornictví, proběhl v pondělí
26. ledna odpoledne ve stálé výstavní expozici hornictví ve Společenském domě.
Jejím autorem je bývalý dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla Jaroslav Čihař
z Havířova. Publikace přináší humorné příběhy, které se v průběhu práce na
šachtě staly přímo jemu nebo jeho kolegům. Každý z nich je doplněn veselými
obrázky Josefa Stružky. Havířovská Městská knihovna vydala knihu v rámci 60.
výročí založení města ve třítisícovém nákladu, z toho tisíc se rozdá mezi
účastníky 19. setkání hornických měst a obcí, které bude v Havířově letos
v červnu. Zbývající výtisky jsou určeny k propagaci havířovské knihovny
a města.
27. 1. Těšínské divadlo: Čarodějky ze Salemu
Česká scéna Těšínského divadla uvedla v Kulturním domě Petra Bezruče
v úterý 27. ledna hru Arthura Millera Čarodějky ze Salemu.
27. 1. Hokej: České Budějovice – Havířov
Jen den měli hokejisté AZ na vzpamatování se z nadílky, kterou jim udělil vítěz
základní části z Chomutova, a už 27. ledna nastoupili k zápasu 49. kola na ledě
třetího celku tabulky, Motoru České Budějovice. S Motorem drželi po celý zápas
krok a dokonce šli díky brankám Antonína Pechance a Tomáše Fořta dvakrát do
vedení. A protože i domácí skórovali během 60 minut dvakrát, rozhodl se zápas
v nastaveném čase. V ně se prosadil druhý nejproduktivnější hráč soutěže Josef
Straka, a tak brali bod navíc domácí.
ČEZ Motor České Budějovice – AZ Havířov 3:2p (0:1, 1:1, 1:0-1:0)
Branky a nahrávky: 26. Mucha (Straka, Nouza), 52. Škopek (Kuchejda, Prokeš),
62. Straka (Mucha, Rob) – 18. Pechanec (Sztefek), 35. Fořt (Horák, Repe).
Rozhodčí: Zubzanda – Tvrdík, Malík. Vyloučení: 2:8. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.
Diváci: 3 758. Střely na branku: 48:30. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 3:2.
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AZ Havířov: Matoušek – Bezuška, Krisl, Horák, Repe, Ostrčil, Blahounek,
Lenďák – Fořt, Loskot, Zdráhal – Maruna, Šlahař, Tomi – Chmielewski,
Pechanec, Sztefek – Klimša, Matějek
28. 1. Měřící stanice na ulici Hálkova
Automatický prachoměr má od středy 28. ledna měřící stanice na ulici Hálkova.
Jedná se o jedinečný způsob sledování koncentrací prašnosti na území města
a také optimální doplnění monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu.
Naměřená data splňují zákonnou podmínku pro stacionární měření a lze je
prezentovat jako roční průměr. Vznikl tak dvoubodový systém monitorování,
který bude sloužit k hodnocení kvality ovzduší na území města. Zveřejněné
informace a hodnoty o kvalitě vzduchu často sledují ředitelé a pracovníci
mateřských škol proto, aby v případě venkovních procházek nevystavovali děti
nezdravému ovzduší. Provozovatelem stanice je Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě. Měření hradí město z vlastních prostředků.
30. 1. Hokejisté obdarovali děti v nemocnici
Úspěšní hokejisté AZ Havířov, kteří letos vybojovali účast ve finálové skupině
první hokejové ligy, věnují velkou pozornost i mimosportovním aktivitám.
Poslední lednový pátek Marek Loskot a Vojtěch Tomi navštívili dětské oddělení
Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Přinesli pro hospitalizované děti spoustu
hezkých plyšáků jako dárek hokejového klubu. Udělali jim tím velkou radost.
Jejich počin si pochvalovala i náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nemocnice
Renata Tydlačková. Nechyběli přitom někteří rodiče malých pacientů.

31. 1. Hoffmannovy povídky z Metropolitní opery
Přímý přenos z newyorské Metropolitní opery s titulky mohli milovníci opery
sledovat v havířovském kině Centrum v sobotu 31. ledna.
Na programu byly Hoffmannovy povídky od Jacquese Offenbacha. V titulní roli
se představil Vittorio Grigolo po boku abchazské sopranistky Hibly Gerzmavy,
která ztvárnila všechny čtyři operní hrdinky – mechanickou loutku Olympii,
nemocnou zpěvačku Antonii, kurtizánu Giuliettu i sobeckou herečku Stellu. Roli
Nicklausse si zopakovala Kate Lindsey a Thomas Hampson svůj úctyhodný
metropolitní repertoár rozšířil o čtyři démony. Orchestr řídil Yves Abel. Režie:
Bartlett Sher; Scénografie: Michael Yeargan; Kostýmy: Catherine Zuber;
Choreografie: Dou Dou Huang. Nastudování: francouzsky s anglickými
a českými titulky.
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31. 1. Hokej: Havířov – Prostějov
V bojovném utkání v sobotu 31. ledna se zprvu hrálo opatrně, ale s přibývajícím
časem přišly i šance. Vítězství AZ se zrodilo ve druhé třetině, kdy domácí hráči
svého soupeře přehrávali a dostali se do dvoubrankového vedení. Hosté sice
dokázali v závěru třetiny využít přesilovku a snížili na rozdíl jediné branky, ale
ve třetí třetině už branka nepadla, a tak zůstávají tři body v Havířově.
AZ Havířov – LHK Jestřábi Prostějov 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 21. Šlahař (Maruna, Klimša), 32. Šlahař (Maruna,
Bezuška) – 39. Duba (Moučka). Rozhodčí: Přikryl – Reich, Hanzlík. Vyloučení:
3:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 561. Střely na branku: 41:25. Průběh
utkání: 2:0, 2:1.
AZ Havířov: Matoušek – Krisl, Bezuška, Repe, Horák, Foltýn, Ostrčil, Bahounek
– Fořt, Loskot, Tomi – Klimša, Šlahař, Maruna – Sztefek, Pechanec,
Chmielewski – Haas.

31. 1. Košíková: Uherský Brod – Havířov
Spartak Uherský Brod – TJ Start Havířov 67:81, 15. kolo 2. ligy. Sezona
2014/2015. Hrálo se v sobotu 31. ledna v Havířově.
31. 1. Lednové havířovské výstavy
Galerie a výstavní síně v Havířově měly ve své lednové nabídce malby, kresby,
grafiku, fotografie s velmi pestrou a zajímavou tematikou:
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Kulturní dům Leoše Janáčka – Trochu jinak. Havířovský výtvarný salon
v mírně obměněné podobě.
Galerie Kulturního domu Radost – Petr Trávníček – obrazy Praha. Výběr
z tvorby havířovského rodáka.
Galerie Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče – Vzpomínka na trienále
Havířov. Výběr prací z mezinárodní soutěže ex libris a malé grafiky s galantní
a erotickou tematikou z let 2002 a 2005.
Galerie v Kině Centrum – Proměny našeho města. Výstava fotografií
havířovských autorů.
Hudební oddělení havířovské Městské knihovny v ulici Svornosti – Výstava
obrazů Marcely Gorniakové s názvem Barvy přírody.
Knihovna na Šrámkově ulici – Cesta na sever. Fotografie Miroslava Bohma,
Vladimíry Poláškové. Obě výstavy byly zahájeny 14. ledna a pokračují i v únoru.
Výstavní síň Musaion Muzea Těšínska – Tajemství světa animovaného filmu.
Výstava potrvá do 29. března.
31. 1. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 1,4°C, nejvyšší naměřená teplota 12,8°C,
nejnižší naměřená teplota – 12,7°C, měsíční úhrn srážek 48,9 mm, trvání
slunečního svitu 38,9 hodin.

Autor Józef Drong
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1. 2. Pohádka pro děti
Divadlo Křesadlo z Třince uvedlo v neděli 1. února v loutkovém sále Kulturního
domu Petra Bezruče pohádku Zima, zima, zimička aneb Bublifuk. Příběh
o kočičce Bubli a pejskovi Fukovi. Kočičku, která ráda mlsá, bolí zub. A na
pejska zase přišla zlá bába chřipka, protože v zimě líže sníh a teple se neobléká.
1. 2. Košíková: Kroměříž – Havířov
TJ Slavia Kroměříž – TJ Start Havířov 57:81, 16. kolo 2. ligy. Sezona 2014/2015.
Hrálo se v neděli 1. února v Kroměříži.
2. 2. Hokej: Litoměřice – Havířov
Hokejisté AZ na ledě Stadionu Litoměřice v pondělí 2. února zabojovali
a dvakrát vymazali vedení soupeře. Na Šafářovu trefu odpověděl po skvěle
provedené přesilovkové kombinaci Maruna. Litoměřice šly podruhé do vedení
při přesilovce v polovině utkání, vyrovnání zařídil při hře bez brankáře ranou od
modré čáry Růžička. V prodloužení branka nepadla, a tak musely rozhodovat
samostatné nájezdy. V nich rozhodl až v páté sérii domácí Jaroslav Kalla, který
proměnil všechny tři své pokusy.
HC Stadion Litoměřice – AZ Havířov 3:2sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 14. Šafář (Ondráček, Z. Doležal), 32. Švagrovský (Špelda,
D.Bílek), rozhodly nájezdy. Kalla – 24. Maruna (Klimša, Šlahař), 60. Růžička
(Strapáč). Rozhodčí: Jílek – Černý, Šmika. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1.
V oslabení: 0:0. Diváci: 940. Střely na branku: 38:35. Průběh utkání: 1:0, 1:1,
2:1, 2:2, 3:2.
AZ Havířov: Matoušek (od 65. Daneček) – Bezuška, Krisl, Horák, Stuchlík,
Ostrčil, Foltýn, Lenďák, Bahounek – Tomi, Loskot, Fořt – Maruna, Šlahař,
Klimša – Haas, Pechanec, Sztefek – Růžička, Strapáč, Bednář.
3. 2. Soutěž amatérských hudebníků Radegast Líheň
Téměř neuvěřitelný počet 430 hudebních skupin se letos přihlásil do 14. ročníku
největší klubové soutěže amatérských hudebníků Radegast Líheň.
Odborná porota měla neskutečně těžkou práci, aby vybrala jen 72 kapel do
základních kol soutěže. „Stoupající zájem se projevil nejen ze strany českých

kapel, ale rekordní zájem zaznamenala soutěž i ze zahraničí. K tradičnímu
počtu desítek slovenských skupin se letos přidalo přes třicet skupin z Polska a
rovněž dalších zemí Evropy. Nečekaná přihláška do soutěže doputovala dokonce
až z Litvy a rovněž jsou přihlášeni hudebníci ze zemí, odkud jsme je rozhodně
nečekali. V soutěži tak zazní nejen čeština, polština, či slovenština, ale zazpívají
i hudebníci z anglicky, španělsky, či francouzsky mluvících národů,“ přiznává
jisté překvapení ředitel soutěže Marek Slonina z pořádající havířovské
produkční agentury Viking agency. Soutěž tak podle něho i poroty bude letos
opravdu velmi pestrá a rozšíří obzory nejen fanouškům a milovníkům muziky,
ale i všem vybraným kapelám, které budou mít možnost konfrontace vlastní
tvorby s tvorbou zahraniční.
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4. 2. Hokej: Havířov – Jihlava
52. kolo hrané 4. února znamenalo pro havířovské borce neskutečné drama.
Havířov musel porazit jihlavskou Duklu a doufat v zaváhání Litoměřic, aby se
v tabulce posunul na šesté místo. První třetina nedávala AZ velké naděje,
domácí hokejisté na soupeře ztráceli a průběžné výsledky optimistické náladě
nepomáhaly. Jenže od druhé třetiny na led nastoupilo jiné mužstvo, které
právem dokráčelo za vítězstvím. O osudu zápasu rozhodl až samotný závěr, ve
kterém domácí soupeře přetlačili a zásluhou branek Tomáše Jiránka, Marka
Růžičky a Michaela Foltýna získali v tabulce vytoužené šesté místo. K jeho zisku
napomohla prohra Litoměřic s Českými Budějovicemi.
AZ Havířov – HC Dukla Jihlava 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 32. Haas (Foltýn, Pechanec), 52. Jiránek (Loskot, Růžička),
58. Růžička (Jiránek, Loskot), 60. Foltýn (Pechanec, Haas) – 11. Harkabus
(Zadražil, Schejbal). Rozhodčí: Trombík – Novák, Moravec. Vyloučení: 2:4 - navíc
Korím (JIH) 10 min. za NESP. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 251. Střely
na branku: 38:19. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 4:1.
AZ Havířov: Matoušek – Bezuška, Lenďák, Krisl, Stuchlík, Ostrčil, Foltýn,
Bahounek – Fořt, Strapáč, Tomi – Jakúbek, Šlahař, Maruna – Sztefek,
Pechanec, Haas - Jiránek, Loskot, Růžička

Realizační tým

Kotel
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4. 2. 7. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 19. Setkání hornických měst a obcí České republiky v Havířově (návrh
programu ve dnech 19. až 21. června 2015)
 Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem je
statutární město Havířov
 Parkovací dům Havířov – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
 Počet zaměstnanců MMH k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných
prací od 1. června 2015 byl stanoven na max. 143 zaměstnanců.
Počet vlastních zaměstnanců MMH s účinností od 1. června 2015 byl stanoven
na 299.
5. 2. Hodnocení činnosti a ocenění strážníků městské policie
Ve čtvrtek 5. února se konalo v restauraci Radnice slavnostní setkání Městské
policie s vedením města.
Ředitel Městské policie spolu s primátorem města udělili 32 strážníkům
a zaměstnancům MP řadu ocenění a také Stužku Strážník roku. Jednalo se
o zaměstnance, kteří své úkoly a práci plnili v roce 2014 nadprůměrně.
„Udělíme také ocenění za záchranu lidského života, za zásluhy o bezpečnost
nebo za statečnost," uvedl ředitel Městské policie Bohuslav Muras. Strážníci
jsou každoročně oceněni také za svoji mnohaletou věrnost městské policii.
Městská policie Havířov měla v roce 2014 celkem 118 zaměstnanců, její rozpočet
činil kolem 75 milionů korun. Obhospodařuje majetek v hodnotě bezmála ve výši
33 miliony korun, na nákup nové výzbroje a výstroje v uplynulém roce putovalo
865 tisíc Kč.
6. 2. Omezení návštěv v nemocnicích
Vysoká nemocnost lidí na Karvinsku byla důvodem dočasného omezení návštěv
v nemocnicích od 6. února až do odvolání. Jednalo se o zvýšený počet akutních
respiračních infekcí. Omezení návštěv se týkala Karviné, Orlové a Havířova.
V Karviné a Orlové to byly ARO, NIP, DIOP a JIP. V Havířově ARO,
Mezioborová JIP, interní a dětská JIP. Omezení trvalo necelých 14 dnů.
7. 2. Babský bál se spartakiádní skladbou z roku 1985
Dům PZKO v Havířově-Bludovicích od sobotního večera 7. února až do
nedělního rána patřil proslulému Babskému bálu.
Již tradičně program otevřela slavnostní polonéza. Pak už parket ve velkém sále
byl v jednom kuse plný tanečníků oblečených převážně v tmavém. Podle
zavedených zvyklostí až do půlnoci, kromě jediné výjimky, platila dámská
volenka. Pokaždé je velkým lákadlem, především pro pány, prostor pod
zavěšeným zvonem na stropě místnosti. „Žena, která se pod ním ocitne se svým

partnerem, a zvon na ně z dobré vůle zvonaře spadne, má povinnost muže
políbit. Tato šťastná chvíle je časově omezena maximálně na dvě minuty ,“
vysvětlil jednu z řady nepsaných zákonů bálu jeho hlavní organizátor Stanislav
Kołorz z Dolních Datyň. O půlnoci přišla nejočekávanější událost, vyhlášení
nejsympatičtějšího a nejšarmantnějšího pána plesu, Lva salónu. Stal se jím Dań
Toman z Havířova. Přestávky vyplnil zajímavý doprovodný program. Nejdříve
okouzlil obecenstvo mladý taneční pár Kristina Mužná a Daniel Sokol
z Tanečního klubu Třinec. Kolem půl jedenácté se představila osmičlenná
formace mužů ve váhové kategorii nad 80 kg spartakiádní skladbou starších
žákyň Poupata z roku 1985, jejíž hudební část vytvořil Michal David. Za svůj
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nevšední výkon sklidila skupina obrovský potlesk. K tanci a poslechu hrála
oblíbená skupina Mr. Baby a horalská kapela Nowina z Jablunkova. Programem
provázela a vše pořádně roztočila Ewa Troszok. Historie nejstaršího plesu na
území dnešního Havířova se datuje k roku 1928. Premiéra byla v Dolních
Datyních v hostinci Andrzeja Kolorze.

7. 2. Stolní tenis extraliga: Hradec Králové – Havířov
DTJ Slavoj Hradec Králové – SKST Charvát Baník Havířov 4:2. Hrálo se
v sobotu 7. února. Sezona 2014/2015.
8. 2. Stolní tenis extraliga: Hradec Králové 2 – Havířov
TJ Sokol PP Hradec Králové 2 – SKST Charvát Baník Havířov 0:4. Hrálo se
v neděli 8. února. Sezona 2014/2015.
13. 2. Autobusové nádraží otevřeno
V pátek 13. února bylo za účasti primátora města Daniela Pawlase a dalších
hostí slavnostně otevřeno po rekonstrukci autobusové nádraží. Celkové náklady
zatím činily kolem 50 milionů Kč. Z toho město uhradilo 24 milionů Kč tím, že se
vzdal jako akcionář ČSAD svých dividend. Pro veřejnost byl provoz zahájen
v pondělí 16. února. Problémem ale je, že pro cestující schází čekárna.

13. 2. Reprezentační ples města
Ve Společenském domě se v pátek 13. února od 19.30 hodin konal Reprezentační
ples města Havířova. Program: Taneční orchestr BOOM ! Band, taneční perly
mistrovských párů České republiky v choreografii Jaroslava Kuneše. Hostem
večera byl Karel Gott, moderoval Roman Vojtek. Vstupné 1 500 Kč zahrnovalo
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uvítací drink, založení stolu, slavnostní přípitek, večeři formou teplého
a studeného rautu v průběhu večera a půlnoční tombolu.
15. 2. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 15. února 2015 v doprovodu rodičů
a blízkých byli zapsáni do pamětní knihy města Havířova Jan Furas, Tomáš
Janeček, Barbora Mikusová, Nela Urbánková, Sofie Floriánová a Karolína
Kotásková, Matěj Hlaváček a Karolína Oršulová.

Jan Furas

Tomáš Janeček

Barbora Mikusová

Nela Urbánková

Sofie Floriánová

Karolína Kotásková
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Matěj Hlaváček

Karolína Oršulová

15. 2. Košíková: Havířov – Žďár nad Sázavou
TJ Start Havířov – BK Žďár nad Sázavou 67:58, 18. kolo 2. ligy. Sezona
2014/2015. Hrálo se v sobotu 14. února v Havířově.
17. 2. Černá kronika: Muž zemřel po pádu z třetího poschodí
Ani rychle poskytnutá první pomoc nestačila k záchraně života muže, který se smrtelně
zranil pádem z okna ve 3. patře domu v Majakovského ulici.
Lidé volali na tísňové linky v úterý 17. února v 18 hodin. Na místě byli první
strážníci městské policie, kteří 54letému muži poskytovali první pomoc do
příjezdu záchranky. Při prvotním zjišťování jeho stavu bylo patrné, že si zlomil
ruku. Existovalo však podezření, že utrpěl také vnitřní zranění. Upadl do
bezvědomí a jeho stav se rychle zhoršoval. Na pomoc ihned vyjela posádka
rychlé lékařské pomoci, záchranáři byli na místě během sedmi minut od
nahlášení. Zasahující lékař při prvotním vyšetření zjistil, že čtyřiapadesátiletý
muž nejeví žádné známky života. Při pádu utrpěl vážná poranění v oblasti
hrudníku a horní končetiny. Přes veškerou snahu pomoci však musel lékař
nakonec po několika desítkách minut konstatovat smrt postiženého.
(Zdroj Havířovský deník)
18. 2. – 8. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Schválení pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2015 –
bezbariérové byty
 Rada města Havířova vyjádřila nesouhlas s připojením statutárního
města Havířova k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet formou vyvěšení
tibetské vlajky dne 10. března před budovou magistrátu
18. 2. Hokej: Třebíč – Havířov
První čtvrtfinálový duel s Třebíčí už je minulostí a hráči AZ se na něj, se vší
upřímností, budou snažit přes noc rychle zapomenout. Havířov v Třebíči
18. února nechytil hned začátek zápasu a už po první třetině měl na účtu
tříbrankový deficit. Ten se mu nejen nepovedl v průběhu utkání smazat, ale
manko Havířova postupně narostlo na osm inkasovaných branek! Slavia Třebíč
využila dohromady pět přesilovek a střelcem večera se stal čtyřbrankový Roman
Erat.
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SK Horácka Slavia Třebíč – AZ Havířov 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 11. Zdráhal (Čuřík, Raška), 14. Erat (Bartoň), 19. Erat
(Havel), 24. Wasserbauer (Pekr, Zdráhal), 30. Erat (Holík, Bilčík), 38. Raška
(Petruška), 41. Erat (Havel, Holík), 58. Raška (Řípa, Petruška) – 37.
Chmielewski (Loskot, Jiránek), 42. Jiránek. Rozhodčí: Úlehla, Talpa –
Křivohlavý, Čížek. Vyloučení: 5:7. Využití: 5:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 130.
Střely na branku: 30:32. Průběh utkání: 5:0, 5:1, 7:1, 7:2, 8:2.
AZ Havířov: Daneček (24. až 39. Matoušek) – Lenďák, Bezuška, Repe, Valenta,
Foltýn, Ostrčil, Bahounek, Graca – Jakúbek, Šlahař, Maruna – Jiránek, Loskot,
Chmielewski – Sztefek, Pechanec, Klimša – P. Zdráhal, Haas, Tomi.
19. 2. – Hokej: Třebíč – Havířov
Ani na druhý pokus 19. února se svěřencům trenéra Danečka nepodařilo svého
soka z Třebíče přetlačit. V zápase měli skvěle nakročeno, když už v úvodní
minutě otevíral skóre přesně střílející Aron Chmielewski. Po první přestávce se
ale Bílé Hvězdy opět zvedly a čtyřmi přesnými zásahy zasypaly branku gólmana
Danečka. Havířov tak v Třebíči neudržel nadějné vedení a závěrečná korekce
stavu dvoubrankového Chmielewského už nic příliš neřešila.
SK Horácka Slavia Třebíč – AZ Havířov 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 28. Dolníček (Havel, Bilčík), 31. Holík (Bilčík, Dolníček),
40. Erat (Havel), 50. Havel (Erat, Holík) – 1. Chmielewski (Valenta, Jiránek),
52. Chmielewski (Jiránek, Tomi). Rozhodčí: R. Mrkva, R. Trombík – Lukš,
Novák. Vyloučení: 5:7. Využití: 4:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 110. Střely na
branku: 31:33. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 4:1, 4:2.
AZ Havířov: Daneček – Lenďák, Bezuška, Repe, Valenta, Foltýn, Bahounek,
Graca – Jakúbek, Šlahař, Maruna – Jiránek, Loskot, Chmielewski – Sztefek,
Pechanec, Klimša – Zdráhal, Haas, Tomi.
20. 2. Stolní tenis extraliga: Havířov – Ostrava
SKST Charvát Baník Havířov – TJ Ostrava KST 4:1. Hrálo se v pátek 20. února
v Havířově. Sezona 2014/2015.
22. 2. Hokej: Havířov – Třebíč
Série mezi AZ Havířov a Třebíčí se po dvou venkovních zápasech přestěhovala
do Havířova. V K&K PNEU Aréně sledovalo v neděli 22. února 3 389 diváků
napínavou bitvu. Až ve druhé části jsme mohli vidět první branku utkání. Třebíč
ji vsítila v početní výhodě. Havířov dokázal otočit vývoj utkání na svou stranu po
brankách Lukáše Doudery a Arona Chmielewského z trestného střílení. Už to
vypadalo, že by mohl Havířov zvítězit, ale v 59. minutě srovnal Roman Erat.
Zápas pak došel až do nájezdů, kde se rozhodlo ve čtvrté sérii. V ní se trefil
pouze David Dolníček.
AZ Havířov – SK Horácka Slavia Třebíč 2:3sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 39. Doudera (TS), 45. Chmielewski – 30. Havel (Erat,
Holík), 59. Erat (Dolníček, Zdráhal J.), rozhodly nájezdy, Dolníček. Rozhodčí:
Kubičík, Přikryl – Černý, Kašík. Vyloučení: 4:4 (navíc 2 TS pro HAV). Využití:
0:1.
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V oslabení: 0:0. Diváci: 3 389. Střely na branku: 42:33. Průběh utkání: 0:0, 0:1,
2:1, 2:3.
AZ Havířov: Daneček – Lenďák, Bezuška, Repe, Bahounek, Doudera, Ostrčil –
Jakúbek, Šlahař, Maruna "A" – Jiránek, Loskot, Chmielewski – Sztefek "C",
Pechanec "A", Klimša – Zdráhal P., Haas, Tomi
23. 2. Hokej: Havířov – Třebíč
V pondělí 23. února podvečer se odehrálo čtvrté utkání čtvrtfinálové série mezi
Havířovem a Horáckou Slavií. I přes to, že domácí od 10. minuty vedli, dokázali
hosté z Třebíče otočit vývoj zápasu na svou stranu a ve druhé periodě během
jediné minuty vstřelili dvě slepené branky. Havířovští i přes obrovskou snahu
pouze snížili a následnou jednobrankovou ztrátu již nedokázali dohnat. Sezona
tak pro AZ končí ve čtvrtfinále play-off 1. ligy.
AZ Havířov – SK Horácka Slavia Třebíč 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Branky a nahrávky: 10. Haas (Tomi, Zdráhal), 46. Tomi (Stuchlík), 58. Zdráhal
(Ostrčil) – 14. Králík (Vodný), 38. Havel (Wasserbauer, Čuřík), 39. Wasserbauer
(Pekr, Holík), 55. Wasserbauer (Pekr). Rozhodčí: Mikula, Doležal – Adamec,
Poruba. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 410. Střely na
branku: 31:30. Průběh utkání: 1:0, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4.
AZ Havířov: Daneček – Lenďák, Bezuška, Repe, Bahounek, Doudera, Ostrčil,
Stuchlík, Graca – Jakúbek, Šlahař, Maruna – Jiránek, Loskot, Chmielewski –
Sztefek, Pechanec, Klimša – P. Zdráhal, Haas, Tomi

41

23. 2. Přehled zápasů AZ Havířov sezona 2014/2015
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
ČF
ČF
ČF
ČF

3. ledna 2015
7. ledna 2015
10. ledna 2015
13. ledna 2015
14. ledna 2015
17. ledna 2015
21. ledna 2015
24. ledna 2015
26. ledna 2015
27. ledna 2015
31. ledna 2015
2. února 2015
4. února 2015
18. února 2015
19. února 2015
22. února 2015
23. února 2015

Třebíč – Havířov
Havířov – Havlíčkův Brod
Šumperk – Havířov
Kladno – Havířov
Kadaň – Havířov
Havířov – Most
Benátky nad Jizerou –Havířov
Havířov – Ústí nad Labem
Chomutov – Havířov
České Budějovice – Havířov
Havířov – Prostějov
Litoměřice – Havířov
Havířov – Jihlava
Třebíč – Havířov
Třebíč – Havířov
Havířov – Třebíč
Havířov – Třebíč

7:3
3:1
1:2sn
4:0
6:2
3:1
2:1
3:5
9:1
3:2sn
2:1
3:2sn
4:1
8:2
4:2
2:3sn
3:4

Poznámka: Sezona 2014/2015 pro AZ Havířov skončila.

24. 2. Zpívá celá rodina
Dějištěm série letošního natáčení Zpívá celá rodina byla rotunda pavilonu A na
brněnském výstavišti. V úterý 24. února se představily i havířovské Babilonky
spolu s dalšími dvěma týmy. Natáčení trvalo přes tři hodiny.
„Je to úžasný pocit zazpívat si ve světle reflektorů. Musím přiznat, že jsem se

v den natáčení probudila v půl třetí ráno a maminka nespala už od jedné hodiny
po půl noci. Při vstupu na jeviště jsem byla trochu nervózní. Ale řekla jsem si, že
nemůžu nic zkazit. V hledišti máme hodně fanoušků, kteří nám drží palce
a budou nás povzbuzovat. Zpívat s takovou kapelou jako Top Dream Company
se mi už nemusí nikdy v životě podařit, a to mi dodalo síly,“ svěřila se nejmladší

členka zpívající rodiny Sandra Jeklová. Je třeba dodat, že v hledišti byl i nový
rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. A co zpívaly Babilonky? Babička píseň,
Ty mně smíš i lhát od Jitky Zelenkové, dcera Irenka Andělská od Zuzany
Navarové a vnučka Sandra skladbu Nebe od Anny K. Ve čtyřčlenné porotě byla
i Helena Vondráčková. Zpívá celá rodina, není pouze o míře talentu. Jde tu také
o odvahu a spolupráci mezi generacemi. A to se havířovské rodině povedlo. Na
obrazovce ČT 1 bude pořad uveden v polovině června.
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Na scéně Sandra Jeklová

24. 2. Romský ples byl zrušen pro nezájem
Městské kulturní středisko zrušilo ples Black or White připravovaný na pátek
27. února ve Společenském domě. Důvodem byl malý zájem.
První romský ples neměl však být zaměřen výhradně na romskou komunitu.
K tanci a poslechu měl hrát karlovarský Gipsy Hery Band a mezi dalšími hosty
byly Monika Rigo z Bratislavy a finalistka Česko-Slovensko má talent 2011
Adéla Ferencová. V programu se také počítalo s vystoupením tanečníků Jakuba
Mazůcha a Michaely Gatěkové nebo několikanásobného mistra České republiky,
mistra Evropy a vicemistra světa v electric boogie Patricka Ulmana. Nezájem
veřejnosti o ples jistě nebyl zapříčiněn výši vstupného. Vedle programu byla
v ceně 350 Kč zahrnuta i večeře.
25. 2. V porodnici dvě Julinky v rozmezí jedné minuty
Julie Jasenská přišla na svět 25. února 17.25 hodin. O minutu později zase Julie
Ferlíková.
Obě děvčátka se narodila v Nemocnici s poliklinikou v Havířově. Jejich pohodové
maminky se poprvé setkaly na pokoji porodnického oddělení, aniž by se předtím
znaly. Byly překvapené, že jejich děti mají stejné jméno. Je to velmi vzácná
náhoda, přímo rarita. Ještě s úsměvem o sobě prozradily, že mladší Julinka byla
počata v brazilském městě São Paulo s počtem obyvatel kolem 11 milionů.
Starší miminko zase v domácím prostředí v Havířově.
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Vlevo Julie Jasenská, vedle Julie Ferlíková.

28. 2. Mezinárodní halová soutěž mladých hasičů
V Městské sportovní hale se v sobotu 28. února konala velká mezinárodní
halová soutěž mladých dobrovolných hasičů. Letošní 26. ročník byl zároveň 24.
ročníkem neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Soutěž
je určena nejmladším hasičům ve věku od 6 do 15 let.
Zúčastnilo se ji 68 sborů, z toho 28 mladších a 40 starších. Nechyběli ani polští
dobrovolníci. Pětičlenná družstva závodí ve dvou věkových kategorií. Soutěžní
disciplíny jsou: 1. uzlová štafeta, 2. štafeta dvojíc, 3. štafeta 4x40 metrů.
Velitelem hasičského klání byl Emanuel Došlík z pořadatelské organizace SDH
Havířov-Město.
Výsledky
starší žáci:
1. místo ZK IMA ZŠ Hutnická Spišská Nová Ves, 2. Sloup, 3. Tísek, … 18.
Havířov-Město
mladší žáci:
1. místo Lukavice, 2. Ostrava Heřmanice, 3. ZK IMA ZŠ Hutnická Spišská Nová
Ves, … 22. Havířov-Město
28. 2. Společenský večírek Klubu důchodců Dolu Dukla
Skvělá zábava plná tance a muziky, hojná účast, rodinné prostředí, dobrá
kuchyně i nějaká štamprlička. To vše patřilo společenskému večírku Klubu
důchodců Dolu Dukla v sobotu 28. února.
Již tradičně se konal v prostorách Domu PZKO v Havířově-Bludovicích.
Čiperní senioři, jejich blízcí a přátelé jako vždy i tentokrát tančili o sto šest.
Taneční parket byl stále v plné permanenci. Velmi líbivým zpestřením
programu bylo vystoupení cimbálové muziky Jagár a jejich tanečníků.
K poslechu a tanci hrálo duo Elton. „Dukláci, byli, jsou a věřím, že i budou jedna

velká rodina. Moc mě těší, že mezi nás přicházejí i naše děti a vnoučata. Jak to
sleduji, všichni se dobře baví. Všem bych chtěl poděkovat," uvedl za pořadatele
předseda důchodcovského klubu Antonín Čejka
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Antonín Čejka

Jagár

28. 2. Košíková: Podolí – Havířov
TJ SK Renocar Podolí – TJ Start Havířov 63:84, 19. kolo 2. ligy. Sezona
2014/2015. Hrálo se v sobotu 28. února v Podolí.
28. 2. Havířovské výstavní síně v únoru
Galerie a výstavní síně v Havířově měly ve své únorové nabídce pestrou směs
fotografií, obrazů a výtvarných prací:
Kulturní dům Leoše Janáčka – Věra Mičková, gobelínová replika tapisérií z
Bayeux.
Galerie Kulturního domu Radost – Výstava panenek Háčkovaný svět, doplněná
obrázky žáků Základní školy Gen. Svobody.
Galerie Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče – Kamila Rzymanová,
automatická kresba.
Galerie Kina Centrum – Výstava filmových plakátů.
Městská knihovna v ulici Svornosti – V Galerii po schodech byla v pondělí
2. února zahájena výstava fotografií Marek Džupin – Skotsko.
Výstavní síň Musaion Muzea Těšínska – Až do 29. března pokračovala výstava
Tajemství světa animovaného filmu.
Památník životické tragédie, Havířov – Výstava Proč mámy pláčou, umístěná
v síni Památníku byla zahájená v úterý 3. února a potrvá do 12. května.
28. 2. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,8°C, nejvyšší naměřená teplota 9,5°C,
nejnižší naměřená teplota –8,5 °C, měsíční úhrn srážek 20,9 mm, trvání
slunečního svitu 85,1 hodin.
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Autor Józef Drong
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BŘEZEN
1. 3. Košíková: Žabovřesky – Havířov
SK Žabovřesky – TJ Start Havířov 74:73, 20. kolo 2. ligy. Sezona 2014/2015.
Hrálo se v sobotu 28. února v Brně.
4. 3. 9. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Projednání přípravy valných hromad akciových společností spadajících
pod město
 Programové prohlášení Rady města Havířova pro volební období 2014 až
2018
4. 3. Programové prohlášení RMH pro volební období 2014 až 2018
Programové prohlášení Rady města Havířova na období 2014 až 2018, složené ze
zástupců KSČM, ANO a HpH, vychází ze znalosti potřeb obyvatel a zahrnuje
podstatné programové body jednotlivých politických stran zvolených do vedení
města. „My, členové Rady města Havířova, s vědomím odpovědnosti za správu

a chod našeho města, chceme v maximální míře naplňovat volební programy, na
jejichž základě jsme byli do našich funkcí řádně zvoleni. Naším cílem je
pokračovat v rozvoji města tak, aby i nadále zůstal dobrým místem pro život
jeho obyvatel. “
Programová východiska
1. Ekonomický a hospodářský rozvoj města
– maximálně využijeme všechny dostupné fondy a dotace pro rozvoj města
– s finančními prostředky města budeme nakládat hospodárně, efektivně
a účelně vytvoříme podmínky pro zvýšení zaměstnanosti
– využijeme všech možností ke kontaktům s centrální správou, aby vzhledem
k očekávanému poklesu pracovních příležitostí vláda prioritně řešila příliv
investic do našeho regionu
– budeme rozvíjet novou podobu webových stránek města s cílem maximálně
zjednodušit přístup občanů k informacím
– zasadíme se o maximální možné zvýšení efektivity chodu města a jeho
organizací
2. Doprava a infrastruktura
– připravíme infrastrukturu pro individuální bytovou výstavbu na periferii
města
– opravíme chodníky i v okrajových částech města
– navýšíme počty parkovacích míst v centrální části města
– podpoříme rozvoj cyklodopravy
– optimalizujeme náklady MHD se zachováním opodstatněných slev jízdného
a s důrazem na ekologický provoz autobusů MHD
– budeme pokračovat v přípravě obchvatu Havířova
– v součinnosti s vlastníkem budovy vlakového nádraží připravíme
rekonstrukci prostor před nádražním, včetně vybudování nových
parkovacích míst
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3. Bezpečnost
– navýšíme počty strážníků v ulicích
– rozšíříme počty kamerových systémů za účelem maximálního využití při
odhalování přestupků a trestných činů
– podpoříme projekty prevence kriminality, drogových závislostí a jiných,
sociálně patologických jevů
– v zájmu zvýšení bezpečnosti budeme na komunikacích instalovat dopravně
bezpečnostní prvky
– ve spolupráci s Městskou policií zintenzivníme kontrolu dodržování
zákazu provozování hazardu na území našeho města
– navrhneme další, bezpečnostně preventivní, programy pro naše seniory
– budeme podporovat integrovaný záchranný systém
4. Bydlení
– zachováme bytový fond ve vlastnictví města
– budeme pokračovat v investicích do městských domů za účelem snížení
energetické náročnosti
– využijeme stávající bytový fond pro startovací byty, sociální bydlení
a přizpůsobíme jej i pro potřeby bydlení občanů s handicapem
– revitalizujeme dvorové části domů, aby sloužily jako klidné a bezpečné,
odpočinkové zóny
5. Sociální a zdravotní oblast
– zabezpečíme důstojný život seniorům našeho města
– budeme pokračovat v organizování ozdravných pobytů pro děti a občany
města s preferencí tuzemských pobytů, zvláště v období zvýšeného
inverzního počasí
– zkvalitníme poradenské služby pro občany v tíživé životní situaci
– upravíme úřední hodiny Magistrátu města Havířova tak, aby lépe
vyhovovaly potřebám pracujících občanů
– budeme hledat možnosti vybudování hospice na území města
– vybudujeme důstojnou smuteční obřadní síň
6. Školství a kultura
– maximálně podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu,
kultury a dalších zájmových činností
– budeme pokračovat v adresném rozdělování dotací v oblasti sportu, kultury,
školství a jiných společenských aktivit
– udržíme dostatek míst v předškolních zařízeních
– optimalizujeme provozní dobu v předškolních zařízeních v souladu
s potřebami rodičů
– vnímáme jako další prioritu i rozvoj středoškolských a vysokoškolských
aktivit a vzdělávání seniorů
– budeme pokračovat v opravách budov škol a školských zařízení tak, aby se
staly přirozenými centry volnočasových aktivit dětí a občanů v jednotlivých
městských částech
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5. 3. Výstava o kosmickém letu Apollo – Sojuz
Program Sojuz-Apollo nebo také Apollo-Sojuz Test Project byl první společný
let Spojených států amerických a bývalého Sovětského svazu před 40. lety v roce
1975.
Program vycházel z dohody mezi nejvyššími státními představiteli SSSR a USA
podepsané v Moskvě 24. května 1972. Na jeho základě z Kazašského
kosmodromu Bajkonur vystartoval 15. července 1975 Sojuz 19 a ve stejný den
i kosmická loď Apollo z mysu Canaveral. 17. července 1975 byl spojovací
manévr obou kosmických lodí úspěšně dokončen. Posádky tvořili kosmonauti:
Apollo – Thomas Stafford (velitel), Vance Brand a Donald Slayton. Sojuz –
Alexej Leonov (velitel) a Valerij Kubasov. A právě o této výjimeční události
a dalších zajímavostech spojených s přípravou a realizací tohoto kosmického
projektu byla výstava v Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče
zahájena vernisáží ve čtvrtek 5. března. Na dvaceti závěsných panelech se
návštěvníci mohli seznámit s různými textovými zprávami, novinovými
výstřižky, dobovými fotografiemi, pohlednicemi, portréty kosmonautů
i s originálními podpisy, filatelistickými zajímavostmi, publikacemi a dalšími
materiály. Autorem výstavy byl přední český sběratel Jaroslav Navara, bývalý
dlouholetý pracovník v OKD naposledy ve funkci střelmistra na Dole František,
nyní na zaslouženém odpočinku. Kosmonautika je jeho celoživotním koníčkem.
Výstava skončila 30. března.

Apollo - Sojuz

5. 3. Knihfest v městské knihovně
Knihfest aneb Knihám nakloněný festival se konal ve dnech 4. a 5. března v
rámci 60. výročí vzniku Havířova.
Připravila ho Městská knihovna. V programu prvního dne byl: Kinematograf
(Studio bez kliky), Staň se knižním hrdinou (Martina Šotkovská – malování na
obličej), Plstění (Silvie Skotnicová – suché plstění jehlou). Druhý den: Knižní
jarmark (Prodej vyřazených knih), Čteme s nečtenáři (Pro maminky
a předškoláky), S kytarou kolem světa (Aleš Nitra – literární hudební večer). Po
oba dny se během půjčovní doby konaly doprovodné akce.
5. 3. KSČM připomněla Mezinárodní den žen
Havířovští komunisté již tradičně každý rok slaví Mezinárodní den žen. Letošní
oslava se za velkého zájmu havířovských žen konala ve čtvrtek 5. března
v Kulturním domě Petra Bezruče.
Při příchodu do sálu obdržela každá žena karafiát a přání od mužů. Ženy uvítal
místopředseda MěV KSČM Bronislav Bujok i jménem předsedy Daniela
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Pawlase, který z titulu funkce primátora musel být pracovně mimo město. Po
krátkých úvodních proslovech následoval hodnotný kulturní program na téma
filmové melodie v podání Stanley´s Dácie Street Band a jejich řízný dixík přinesl
do sálu dobrou náladu.
7. 3. Poslední hokejové utkání sezony
Prvoligoví hokejisté AZ Havířov se v sobotu 7. března na závěr úspěšné sezony
2014 – 2015 slavnostně rozloučili se svými fanoušky.
Přátelské utkání na 2x20 minut čistého času AZ Havířov versus AZ Havířov –
partneři, fanoušci a hráči z let minulých po urputném boji skončilo nerozhodně
9:9. Ani samostatné nájezdy nic nezměnily na výsledku. Po zápase na ledové
ploše zavládla úžasná nálada. Velkému zájmu se těšilo fotografování s hráči a
také autogramiáda.

Vlevo trenér Daneček

Havířovský kotel
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8. 3. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 8. března 2015 v doprovodu rodičů
a blízkých byla zapsána do pamětní knihy města Havířova Emily Havlasová
a Filip Pőrner.

Emily Havlasová

Filip Pőrner

10. 3. Učitelé Baron School se výplaty nedočkali
Ještě ráno 10. března si učitelé zaniklé soukromé Baron School domnívali, že při
návštěvě školy dostanou chybějící zápočtové listy a snad i výplaty.
Od majitele Jiřího Barona ale nedostali ani korunu, a navíc se dověděli, že škole
dluží mnohatisícové částky až do výše 40 tisíc Kč. „Vůbec nevíme, jak se

k takovým číslům dopočítal. Pokud se mu něco ze školy ztratilo, nemůže to chtít
zaplatit po nás. Spíš si myslíme, že to rozprodal on, aby měl nějaké peníze,"
reagovali učitelé.

Střední škola byla o pololetí uzavřena. Důvodem byla finanční situace, kdy
majitel školy dlužil výplaty zaměstnancům a neplatil ani za služby spojené
s provozem školy. Zatímco žáci už díky pomoci krajského úřadu navštěvují jiné
školy, učitelé se stále potýkají s existenčními problémy. Někteří si našli práci
jinde, další jsou na nemocenské nebo v evidenci úřadu práce.
12. 3. Světový den ledvin
V dialyzačním středisku havířovské nemocnice ve čtvrtek 12. března probíhalo
testování v rámci Světového dne ledvin.
Návštěvníci si mohli nechali změřit krevní tlak, hladinu krevního cukru,
hodnotu Body Mass Index a provést základní vyšetření moči. Na místě tak
orientačně zjistili, jak na tom jejich ledviny jsou a jaké jim hrozí případné riziko
onemocnění ledvin. Mezi zájemci o vyšetření byli lidé všech věkových kategorií,
starší však převažovali
12. 3. Stolní tenis extraliga: Havířov – Praha
SKST Charvát Baník Havířov – EL Niňo Praha EMW 4:2. Hrálo se ve čtvrtek
12. března. Sezona 2014/2015.
13. 3. Stolní tenis extraliga: Havířov – Praha Kotlářka
SKST Charvát Baník Havířov – SK Kotlářka Praha 4:0. Hrálo se v pátek
13. března. Sezona 2014/2015.
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14. 3. Košíková: Havířov – Svitavy
TJ Start Havířov – Basketbal Svitavy 80:61, 21. kolo 2. ligy. Sezona 2014/2015.
Hrálo se v sobotu 14. března v Havířově.
15. 3. Okresní halový atletický trojboj
Atletický oddíl Slavia Havířov uspořádal za velkého diváckého zájmu v neděli
15. března v prostorách Základní školy Marušky Kudeříkové okresní přebor
v halovém atletickém trojboji.
Zúčastnilo se ho 110 závodníků z pěti oddílů rozdělených do šesti věkových
kategorií, zvlášť muži, zvlášť ženy. Soutěžilo se v disciplínách běh na 40 m, skok
do výšky a skok do dálky. Děti v přípravce si výšku vyměnily za hod míčem.
Silným magnetem sportovního klání byl čerstvý halový mistr Evropy v běhu na
400 m Pavel Maslák. Společné fotografování a autogramiáda s havířovským
rodákem a odchovancem místního AO Slavia neměla konce.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Minipřípravka-chlapci Tomáš Berger (Start Havířov), minipřípravka-dívky
Anna Okenicová (Start Havířov), přípravka-chlapci Jan Klimecký (Start
Havířov), přípravka-dívky Kristýna Lapišová (Slavia Havířov), mladší žáci
Viktor Pálka (Start Havířov), mladší žákyně Eliška Marszalek (Karviná), starší
žáci Robin Ďurik (Start Havířov), starší žákyně Aneta Charwotová (Karviná),
dorostenci Jakub Bystroň (Start Havířov), dorostenky Anežka Hanousková
(Start Havířov), muži Jiří Korejz (Slavia Havířov), ženy Lucie Volná (Bohumín)
nebyla klasifikovaná

Pavel Maslák

15. 3. Košíková: Havířov – Olomouc
TJ Start Havířov – SK UP Olomouc 86:64, 22. kolo 2. ligy. Sezona 2014/2015.
Hrálo se v neděli 15. března v Havířově.
16. 3. Smrt řidiče osobního auta
V pondělí 16. března v ulici Na Pavlasůvce zemřel padesátiletý řidič osobního
automobilu, který nikdy nevlastnil řidičské oprávnění, když vjel do protisměru
pod nákladní auto.
18. 3. Filatelistická zajímavost k propagaci Havířova
K propagaci červnového 19. ročníku Setkání hornických měst v Havířove byl
upraven štoček výplatního stroje na dopisy odesílané z Magistrátu města
Havířova. Je na něm termín konání a název akce.

52
18. 3. 10. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
rok 2014
 Informace k odkoupení areálu hotelového domu Merkur. Odstoupení
společnosti Asental Business, s.r.o. od nabídky prodeje areálu hotelového
domu Merkur, včetně pozemků
 Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města za rok
2014
 Kampaň Česko svítí modře, souhlas s připojením města ke 2. ročníku
kampaně ve dnech 2. dubna až 30. dubna formou rozsvícení symbolu
kampaně modrého světla
 Letní koupaliště – příprava na sezonu 2015
 Dopravní terminál Havířov – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
 Stížnosti – přehled za rok 2014
 Stanovení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova na 299 ( mimo
zaměstnance k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací a
zaměstnanců k zabezpečení realizace Projektu MOS) t.j. zvýšení
o 1 zaměstnance zařazeného do oddělení strategického rozvoje
 Pověření Ivana Bureše k jednání s ČSAD Havířov na základě četných
stížností občanů na rekonstruované autobusové nádraží
19. 3. Missis senior ve středisku Helios
Ve středisku Helios Domova seniorů v Havířově se ve čtvrtek 19. března
odpoledne konal 6. ročník Missis senior.
Zúčastnilo se ho šest odvážných důchodkyň. Soutěžilo se ve třech disciplínách.
Nejdřív se dámy představily, dále prokazovaly vědomosti v oblasti nářečí a na
závěr se konala módní přehlídka se zaměřením na život ve vesnici. Čtyřčlenná
porota, ve které byl i primátor města Havířova Daniel Pawlas, nakonec rozhodla
takto: Na trůn pro vítězku usedla Anna Boszczyková ze střediska
Luna havířovského Domova seniorů. S titulem první vicemissis se může pyšnit
Alžběta Palovská z Centra sociálních služeb Český Těšín. Titul druhé vicemissis
patří Jiřině Procházkové ze střediska Helios. V soutěži Missis sympatie, dostala
nejvíce hlasů z publika Alžběta Palovská. Velice čiperná seniorka prozradila
také recept na dlouhověkost s názvem Elixír života. Suroviny: 10 lžiček
přátelství, 3 špetky trpělivosti, 250 gramu štěstí, 10 kapek humoru a 10 dkg
zdraví. Vše dobře zamíchat a pravidelně užívat. Moderovaly Gabriela Kunčická
a Sylvie Švecová. O hudební doprovod se postarala Hudba Mazánek z Opavy.

Zleva: Procházková, Boszczyková, Palovská
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21. 3. Celorepubliková soutěž v bojovém umění Taekwondo WTF
Městská sportovní hala v Havířově patřila v sobotu 21. března vyznavačům
korejského bojového umění Taekwondo WTF. Na programu byla extraliga a
národní liga v disciplíně poomsae.
Turnaje se zúčastnilo 9 oddílů z měst Havířov, Hradec nad Moravicí, Karviná,
Kolín, Mělník, Orlová a tři oddíly z Prahy. Do bojů bylo zapojeno celkem 126
borců. Soutěžilo se ve věkových kategoriích mladší žáci, kadeti, junioři, senioři
31 – 40, 41 – 50 a 51 – 60 let, zvlášť ženy a muži. Nejstaršímu účastníkovi bylo
52 roků. „Jsem rád, že vše proběhlo dobře. Proti minulému roku se úroveň opět

zvedla. Je to hezký sport a zejména dětem dává smysluplné využití volného
času,“ krátce poznamenal ředitel a hlavní organizátor turnaje Jindřich Honěk
z TKD WTF Don Bosko Havířov. Úžasně soutěž prožívaly děti. „Je to tu velmi
napínavé. Ceny jsou krásné. Trénuji už pět let. Jednou bych chtěl získat nejvyšší
ocenění a to černou pásku,“ svěřil se jedenáctiletý Tomáš Jícha z Havířova.

Turnaj suverénně vyhrál tým Taehan Kolín před pražskými celky Kangsim
a třetím Sejongem. Havířovští skončili na místě pátém, Karviná osmém
a celkové pořadí uzavřela devátým místem Orlová. Účastníky pozdravil
i primátor města Daniel Pawlas. Havířovský putovní pohár Teakwondo WTF
získalo družstvo z Kolína. Sportovní klání se konalo v rámci oslav 200 let od
narození Don Boska a 60 let založení Havířova.

Jindřich Honěk a Daniel Pawlas

22. 3. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 22. března 2015 v doprovodu rodičů a
blízkých byla zapsána do pamětní knihy města Havířova Laura Šeligová a Nina
Ulická.
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Laura Šeligová

Nina Ulická

24. 3. Těšínské divadlo: Mnoho povyku pro nic
Česká scéna Těšínského divadla uvedla v úterý 24. března v Kulturním domě
Petra Bezruče hru Wiliama Shakespeara, Mnoho povyku pro nic. Komedie, ve
které vévodí láska, láska vroucí, i rozhádaná, láska něžná i trpící, prostě láska
se vším všudy. A je-li opravdová, překoná všechny nástrahy, i když se jí občas
musí trochu pomoct.
24. 3. Stolní tenis extraliga: Havířov – Ústí nad Labem
SKST Charvát Baník Havířov – TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem 2:4. Hrálo
se v úterý 24. března. Sezona 2014/2015.
25. 3. 11. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Informace o konání řádné valné hromady společnosti KIC odpady a.s.
26. března (volba nových členů dozorčí rady)
 Schválení pracovní cesty do zahraničí (Josef Slowik, Polsko)
26. 3. Stolní tenis extraliga: Ústí nad Labem – Havířov
TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem – SKST Charvát Baník Havířov 2:4. Hrálo
se ve čtvrtek 26. března. Sezona 2014/2015.
26. 3. Slavnostní setkání ke Dni učitelů
Čtvrtek 26. března pozdě odpoledne patřil Společenský dům v Havířově k oslavě
Dne učitelů.
Při této významné události bylo vedením města oceněno pět pedagogů, dva
studenti, dva žáci a jeden studentský kolektiv. V krátkém projevu popřál
učitelům k jejich svátku primátor města Daniel Pawlas. Přítomní byli také jeho
náměstci Ivan Bureš a Daniel Vachtarčík.
Ocenění pedagogové za dlouholetou nadstandardní pedagogickou činnost:
Alena Borbélyová (ZŠ a MŠ Na Nábřeží), Dagmar Csatová (ZŠ Mládežnická,
ocenění převzala ředitelka školy Iva Badurová), Marcela Matyášová (ZŠ Školní),
Kateřina Minarovičová (ZŠ M. Pujmanové) a Jana Prefetová (ZUŠ Leoše
Janáčka).
Ocenění žáci a studenti za příkladnou reprezentaci Havířova:
Lukáš Kupka (ZŠ Gorkého), Petr Maršálek (Střední škola technických oborů),
Šimon Karch (Gymnázium Komenského), Veronika Novotná (ZŠ 1. máje).
Oceněné družstvo za příkladnou reprezentaci Havířova:
Gymnázium Komenského (Kateřina Bouchalová, Šimon Karch, Josef Štefl)
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O skvělý kulturní zážitek se postaralo: slovenské pop operní trio Gioia, tanečníci
Michaela Gatěková, Jakub Mazůch a Patrick Ulman. Dále program obohatila
pohybová skladba Hvězdný rej v podání žáků Školního sportovního klubu ZŠ
Karolíny Světlé. Programem provázela herečka Jolanta Balon.

27. 3. Noc s Andersenem v knihovně
Noc s Andersenem pořádaná na podporu dětského čtenářství měla z pátku večer
27. března do sobotního rána v pobočce havířovské Městské knihovny v ulici
Jaroslava Seiferta dvanáct spáčů.
Čekal na ně pestrý program plný her, soutěží a samozřejmě čtení. Letošním
programovým tématem byl středověk. Ani tentokrát nechyběly různé dobroty,
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které se těšily neobyčejnému zájmu. K místním nocležníkům přišlo něco před
dvacátou hodinou na návštěvu sedmnáct malých čtenářů z dětského oddělení
knihovny v ulici Svornosti, aby pak společně vyslechli dva zajímavé kriminální
případy. Předčítal jim host večera, policejní inspektor Jaroslav Kus z Karviné.
První povídání bylo o zlobivých sprejerech, kteří počmárali malý, hezký
domeček. Trestu nakonec neušli. Po čtenářském bloku, kolem jedenadvacáté
hodiny se zábava rozjela naplno. Vše se dělo pod taktovkou knihovnic Martiny
Urbančíkové a Jany Brůžkové. V sobotu od dvou hodin a třiceti minut
v prostorách knihovny až do ranního budíčku zavládlo naprosté ticho. Noc
s Andersenem si rovněž užily děti v pobočce Šrámkova, Svornosti, ale i Gen.
Svobody, kam také zavítal Jaroslav Kus.

Jaroslav Kus

28. 3. Havířovský atletický čtyřboj
Atletické naděje Moravy a Slezska se 27. a 28. března utkaly na 15. ročníku halového
atletického čtyřboje v Základní škole Marie Kudeříkové. Na přípravě se podílela
Tělovýchovná jednota Start Havířov.
Pět osmičlenných družstev z Olomouce, Ostravy, Opavy. Třince a domácího Havířova
závodilo ve sprintu na 40 metrů, skoku dalekém, vrhu koulí a skoku vysokém. Havířovští
poslali do bojů mladší žákyně Kateřinu Blažíkovou a Štěpánku Zemanovou, mladší žáky
Viktora Pálku a Denise Bukvaje, starší žáčky Anežku Hanouskovou a Lucii Höfrovou,
a starší žáky Jana Váchu a Jakuba Bystroně. Prvenství v novém rekordu mítinku vybojovali
olomoučtí atleti před druhou Opavou a třetími Vítkovicemi. Havířovští loňské prvenství
neobhájili a skončili na čtvrtém místě.
28. 3. Košíková: Havířov – Domažlice
TJ Start Havířov – Jiskra Domažlice 86:60, play off. Sezona 2014/2015. Hrálo se
v sobotu 28. března v Havířově.
29. 3. Košíková: Domažlice - Havířov
Jiskra Domažlice – TJ Start Havířov 94:80, play off. Sezona 2014/2015. Hrálo se
v neděli 29. března v Domažlicích.
29. 3. Letní a zimní čas
Letní čas začíná v neděli 29. března. Původní čas 2.00 hodin, nový čas 3.00 hodin
Letní čas končí v neděli 25. října a nastupuje zimní čas. Původní čas 3.00 hodin,
nový čas 2.00 hodin.
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29. 3. Florbal: Národní liga Východ
Torpedo Havířov se probojovalo do semifinále soutěže. Po třech prohraných
zápasech s MVIL Ostrava a jedné výhře florbalisté do finále nepostoupili.
Sezona i tak byla velmi úspěšná.
Tabulka
2014/2015 - Národní liga Východ
Tým

Z

V VP R P Skóre

Body

1.

1.MVIL Ostrava

20

17 2

0 1 195:90

55

2.

Torpedo Havířov

20

14 2

0 4 157:91

46

3.

Gullivers Sokol Brno I

20

10 1

5 4 114:83

37

4.

FBC Vikings Kopřivnice

20

11 1

2 6 135:119

37

5.

ASK Bystřice nad Perštejnem

20

11 1

1 7 134:132

36

6.

Z.F.K. Petrovice

20

8 1

0 11 121:132

26

7.

FbC Aligators Klobouky

20

6 2

1 11 91:126

23

8.

FbC Frýdek-Místek

20

7 1

0 12 92:143

23

9.

Hippos Žďár nad Sázavou

20

5 2

1 12 115:129

20

10.

Sokol ED Havlíčkův Brod

20

5 1

2 12 101:132

19

11.

Paskov Saurians

20

2 0

2 16 84:162

8

12.

FBŠ Jihlava

0

0 0

0 0 0:0

0

Osmifinále
21. 02. 2015
22. 02. 2015
28. 02. 2015
01. 03. 2015
03. 03. 2015

Torpedo
Torpedo
Petrovice
Petrovice
Torpedo

4:7
9:1
6.15
8:7
11:0

Petrovice
Petrovice
Torpedo
Torpedo
Petrovice

Čtvrťfinále
07. 03. 2015 Torpedo 11:4 Gullivers
08. 03. 2015 Torpedo 7:1 Gullivers
14. 03. 2015 Gullivers 3:4 Torpedo
Semifinále
21. 03. 2015
22. 03. 2015
28. 03. 2015
29. 03. 2015

MVIL
MVIL
Torpedo
Torpedo

6:5
5:4
8:4
0:4

Torpedo
Torpedo
MVIL
MVIL
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30. 3. 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města
Havířova a okolí za rok 2014 z hlediska činnosti Policie České republiky
 Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov
 Informace k odkoupení areálu hotelového domu Merkur. Odstoupení
společnosti Asental Business od nabídky prodeje areálu hotelového domu
Merkur, včetně pozemku
 Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015, změna
 Členství Statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu
Karviná. Přístup schválen.
 Jednací řád Zastupitelstva města Havířova. Materiál schválen.
30. 3. Havířovská klavíristka úspěšná v Berlíně
Vynikajícího úspěchu dosáhla na mezinárodním festivalu mladých hudebníků
Music seasons in Berlin studentka druhého ročníku Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě, Veronika Kijonková z Havířova.
Mladé klavíristce v kategorii ročník 1998 a mladší jako jediné porota udělila
1. cenu. Nechala tak za sebou soutěžící z Polska, Rumunska a Ruska.
„S výsledkem své žákyně jsem maximálně spokojen. Je velmi talentovaná
a pracovitá. V Berlíně byla výborná. Má velkou perspektivu,“ uvedl pedagog
Michal Bárta z ostravské konzervatoře. Art-duo music festival se konal ve dnech
28. až. 30. března v Berlíně s podporou ruské a české ambasády. Soutěžilo se ve
dvou sekcích, a to ve hře na klavír a akordeon. Místem předchozího ročníku byla
Kodaň.

30. 3. Výstava regionálních fotoklubů
Akty, architektura, krajina, lidé, města, muzikanti, portréty, průmysl, příroda,
zvířata a další fotografie větší či menší z každodenního života.
To vše nabídla výstava regionálních fotoklubů slavnostně zahájená v pondělí
30. března ve Výstavní síni Viléma Wünscheho Kulturního domu Leoše
Janáčka. Tato společná přehlídka tvorby především amatérských fotografů
sdružených v devíti fotoklubech ostravského, karvinského a těšínského regionu
se koná již od roku 2005 pravidelně ve dvouleté periodě. Hostem stejně jako loni
je fotoklub BTF Bielsko-Biala z Polska. Na návštěvníka čeká přes 170
barevných a černobílých snímků od více než 80 autorů. Každý kdo přijde, bude
mít možnost si v pestré paletě námětů a žánrů vybrat to, co je nejbližší jeho
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zájmu a vkusu. Pořadatelem je, jako u předchozích ročníků Fotoklub Havířov při
Městském kulturním středisku. Letošní výstava byla v pořadí již šestá
a skončila 27. dubna.

Roman Wojcik

31. 3. Havířovské výstavní síně v březnu
Ozdobou výstavních síní v březnu byly obrazy akademického malíře Martina
Pawery. K zajímavostem patřila také výstava o kosmických letech.
Kulturní dům Leoše Janáčka – Akademický malíř Martin Pawera a jeho žáci
představili obrazy ze své tvorby. Úvodní slovo na vernisáži 3. března měl
ostravský novinář, literát a básník Břetislav Uhlář.
Galerie Kulturního domu Radost – Můj barevný svět je název výstavy obrazů
ostravského malíře Edy Riedla. Vernisáž byla ve středu 4. března.
Galerie Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče – U příležitosti 40. výročí letu
kosmických lodí USA a SSSR se konala výstava Apollo – Sojuz. Autorem byl
Jaroslav Navara, sběratel všech zajímavostí v oblasti kosmonautiky. Vernisáž se
uskutečnila ve čtvrtek 5. března.
Městská knihovna v ulici Svornosti – V Oddělení hudby a umění byla zahájena
výstava obrazů, malovaných kamínků a keramiky Anny Hlavičkové a Margaret
Uhlové s názvem Maminko, maluj mi obrázek. Výstava potrvá do 20. března.
Výstavní síň Musaion Muzea Těšínska – Až do 29. března pokračuje výstava
Tajemství světa animovaného filmu.
Památník životické tragédie, Havířov – Až do 12. května pokračuje výstava,
Proč mámy pláčou, umístěná v síni Památníku.
31. 3. Černá kronika: Vykrádač bytů
Rajonem aktivního zloděje byly přízemní havířovské byty. „Muž během měsíce

března v havířovské městské části Město násilně vnikl do čtyř přízemních bytů.
Z nich si odnesl peníze na hotovosti, valuty, zlaté šperky, hodinky, herní konzoli,
platební kartu i elektroniku. V těchto případech vyčíslená škoda přesáhla sto
tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.
31. 3. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 5,0°C, nejvyšší naměřená teplota 18,3°C,
nejnižší naměřená teplota – 4,6°C, měsíční úhrn srážek 29,6 mm, trvání
slunečního svitu 85,1 hodin.
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Autor Józef Drong
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DUBEN
1. 4. Stolní tenis extraliga: Ústí nad Labem – Havířov
TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem – SKST Charvát Baník Havířov 4:3. Hrálo
se ve středu 1. dubna. Sezona 2014/2015.
2. 4. Sněžení
Odpoledne ve čtvrtek 2. dubna začalo hustě sněžit. V pátek byla po městě asi 10
cm sněhová pokrývka. Mokrý sníh vydržel do soboty. V neděli Havířov už byl
bez sněhu.
2. 4. Připomínky k autobusovému nádraží
Vzhledem k množícím se stížnostem na nový vzhled a účel rotundy na
havířovském autobusovém nádraží jednal náměstek primátora pro hospodářský
rozvoj Ivan Bureš se členy vedení společnosti ČSAD Havířov.
Cestující si vesměs stěžují na chybějící čekárnu uvnitř objektu a rovněž
poukazují na nevhodné řešení systému přechodů pro chodce k nedalekému
nákupnímu středisku. Tyto jsou ale umístěny v souladu s instrukcemi
dopravního inspektorátu Policie ČR, další přechody pro chodce pak budou
navazovat na nově vznikající obchodní zónu u areálu autobusového nádraží.
„S přepravní společností, které stavba patří, jsme se dohodli, že do srpna by měl

vedle nové rotundy vzniknout stánek nebo malá kavárna s možností občerstvit
se, případně uvnitř počkat na autobusový spoj," vysvětlil náměstek Bureš. Podle
něj by bylo vhodné, aby si tady cestující mohli zakoupit také denní tisk.
Zástupce vedení ČSAD Havířov rovněž přislíbili, že budou monitorovat
upozornění a výhrady cestujících vůči nové stavbě tak, aby mohli nedostatky
adekvátně odstranit.
2. 4. Česko svítí modře také v Havířově
K osvětové kampani Česko svítí modře, jejímž cílem je zvýšit povědomí
veřejnosti o problematice autismu, se letos připojil také Havířov.
Radní odsouhlasili nasvícení Kulturního domu Petra Bezruče od 2. do 9. dubna
modrou barvou, která je barvou komunikace. A právě komunikace představuje
pro osoby s autismem jednu z nejvážnějších bariér porozumění světu.
Radnice nyní zjišťuje, kolik takových dětí ve městě je, a které mateřské nebo
základní školy navštěvují. „Je důležité, aby se o autismu co nejotevřeněji

mluvilo, abychom pochopili, co tito lidé potřebují. Protože i oni mají právo na
plnohodnotný život v naší společnosti," uvedl náměstek primátora Daniel
Vachtarčík. Celorepubliková kampaň Česko svítí modře byla zahájena 2. dubna.
Na toto datum připadá světový den povědomí o autismu. Autismus je vývojové
mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými
opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi.
Objevuje se před třetím rokem věku.
3. 4. Otevřena Galerie Krystal
Po několika měsících příprav byla v pátek 3. dubna v prostorách na Dělnické
ulici slavnostně otevřena Galerie Krystal.
Je to již v pořadí třetí provozovatel výstavní síně. První s názvem Spirála pak
Prostor a nyní Krystal. Tým pod vedením designérky Soni Malinové se soustředí
především na podporu fotografie a současného designu. Na vernisáži byla
uvedena výstava nazvaná Principy origami v českém designu. Vystavovali: Petr
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Novague (nábytek), Roman Šedina (nábytek), Lenka Chroboková (móda),
Vladimír Žák (nábytek).

8. 4. 12. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Reklama na volné byty v majetku města
 Přijetí účelové dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb ve výši
5 903 000 Kč
 Přijetí účelové dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
Sociální služby města Havířova ve výši 6 550 000 Kč
 Přijetí účelové dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
Domov seniorů 11 481 000 Kč
 Změna organizační struktury Domova seniorů Havířov
 Přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu Havířov v květech ve výši 150 000 Kč
 Změny v organizačním řádu města Havířova
9. 4. Pingpongová show na ZŠ Karolíny Světlé
Ve čtvrtek 9. dubna se na Základní škole Karolíny Světlé v Havířově konala
velká pingpongová show.
Zúčastnila se jí nejlepší česká stolní tenistka Iveta Vacenovská, paralympijský
vítěz ve stolním tenisu Ivan Karabec a bývalý šermíř Aleš Depta. Školy, které se
přihlásily do celorepublikové soutěže Jeden za všechny, všichni za stůl, měly za
úkol vytvořit video, jak lze hrát ping-pong bez herních stolů a pálek. Vítězem
v Moravskoslezském kraji se stala ZŠ Karolíny Světlé. Jako odměnu obdržela
pingpongový stůl. Spolupořadatelem byl Český olympijský výbor společně
s Českou asociací stolního tenisu v rámci projektu Sazka olympijský víceboj.
Cílem je přiblížit dětem stolní tenis zábavnou formou a přilákat školáky k jeho
hraní.
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Zleva: Iveta Vacenovská, Ivan Karabec

Iveta Vacenovská

10. 4. Pochod pro život
V pátek podvečer 10. dubna se v Havířově konal 2. ročník Pochodu pro život,
tentokrát s mottem: aby každá žena věděla, že v tom nezůstane sama.
Sraz byl u Kulturního domu Leoše Janáčka v městské části Podlesí. Po krátkém
proslovu organizátorky Jany Reichenbachové se jeho účastníci vydali po trase
vedoucí Dlouhou třídou na náměstí Republiky. Nesli transparenty s nápisy,
popřípadě i s fotografií, jako Adopcí jí dáte šanci ..., potratem jen smrt, Potrat
není řešení, nebojte se nechat dítě žít, Dítě je vždy nadějí. Kolemjdoucím po
cestě také rozdávali letáčky s tematikou pro zachování dětského života
v matčině lůně. Shromáždění na náměstí bylo zakončeno modlitbou Otčenáš na
nebesích ... a Zdrávas Marie ... Poklidného pochodu se zúčastnilo kolem 90 lidí,
ženy, muži, senioři i děti, a to nejen místních, ale také z okolních měst a obcí,
kupříkladu z Ostravy, Českého Těšína, Šenova, Bílovce nebo z Albrechtic.
Pořadatelem bylo stejně jako v minulém roce havířovské Hnutí pro život.
Obdobné akce se konají v Praze, Brně, Olomouci, Karlových Varech, Českých
Budějovicích, Plzni i jinde.
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10. 4. Miss Reneta 2015
Finále 23. ročníku mezinárodní soutěže studentek středních škol proběhlo
v pátek 10. dubna v Kulturním domě Leoše Janáčka.
Vyvrcholením večerního programu bylo předání cen následujícím
středoškolačkám:
Miss Reneta 2015 – Nikola Uhlířová, 17 let, Střední odborná škola Frýdek
-Místek, ČR
I. vicemiss Reneta 2015 – Sarah Károlyiová, Pedagogické lyceum Plzeň, ČR
II. vicemiss Reneta 2015 – Renáta Pavlíková, Gymnázium, Bruntál, ČR
Miss Reneta foto 2015 – Sarah Károlyiová, Pedagogické lyceum Plzeň, ČR
Miss Reneta publikum 2015 – Renáta Pavlíková, Gymnázium, Bruntál, ČR Miss
Reneta internet 2015 – Diana Kužmová, Čadca, SR
Soutěž pořádá Střední škola Prostřední Suchá. Účastní se jí středoškolačky
z České republiky, Slovenska a Polska. Každý ročník má své motto, tím letošním
bylo retro. V jeho duchu se nesly všechny soutěžní disciplíny, včetně promenády
v plavkách.
10. 4. Program Miniteatra Jiřího Tibitanzla
Festival malých zájezdových profesionálních divadel v Havířově má následující
program.
Letošní je už v pořadí 24. ročníkem. V loutkovém sále Kulturního domu Petra
Bezruče se publiku představí sedm scén z různých míst republiky: 11. a 12.4.
Jak šel Honza do světa (Divadlo Na cestě, Liberec), 13.4. Loupežník a princezna
Anka (Divadýlko Andromeda, Praha), 14.4. O Palečkovi (Divadýlko Mrak,
Havlíčkův Brod), 15.4. Hrátky s odpadky (Divadýlko Z pytlíčku, Středokluky),
16.4. Jezinky Bezinky (Divadlo Elf, Praha), 17.4. Kykyryký (Divadlo dětského
diváka, Přerov), 18.4 a 19.4. Cesta za snem (Rybníkáři, České Budějovice).
Sobotní a nedělní program začíná v 15.00 hodin. V pondělí až pátek se hraje
vždy od 16.00 hodin, představení pro školy od 8.30 a 10.00 hodin. Slavnostní
zahájení proběhne v sobotu 11. dubna ve 14.30 hodin před KD Petra Bezruče.
Festival končí v neděli 19. dubna. V sobotu po představení bude vyhlášení cen.
„ Abychom děti skutečně vtáhli do světa pohádek, opět jsme pozvali naše vzácné

hosty, kteří k našemu festiválku neodmyslitelně patří. Je to nejen vodnická
kapela Rybníkáři, která také letos bude děti rozveselovat ve foyeru Divadla
loutek v Havířově, ale také folklor v podobě našeho dudáka Jana Hulvy
z Opavy. Všichni se na tuto událost velmi těšíme, protože se nám všem na pár
chvil opět zastaví starosti, trable a budeme moci s úsměvem nahlédnout do
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světa pohádek,“ uvedl loutkářský nadšenec, ředitel a dramaturg festivalu David
Velčovský.
11. 4. Divadelní festival Miniteatro Jiřího Tibitanzla zahájen
Dětské veselí ovládlo v sobotu 11. dubna loutkový sál Kulturního domu Petra
Bezruče v Havířově.
Začal 24. ročník festivalu malých profesionálních divadel pro děti, Miniteatro
Jiřího Tibitanzla. Slavnostní zahájení proběhlo tradičně před budovou
kulturního stánku vystoupením vodnické kapely Rybníkáři z Českých Budějovic.
Po krátkém proslovu ředitele a dramaturga festivalu Davida Velčovského uvedlo
divadlo Na cestě z Liberce loutkovou pohádku, Jak šel Honza do světa.
V publiku panovala všeobecná spokojenost. „Bylo to moc hezké. Sama jsem se
s chutí zasmála. Nejsem tu poprvé. Miniteatro má svůj neobyčejný půvab ,“
pochvalovala si Anna Šelová z Havířova. Ještě ji doplnil vnuk „Celá pohádka se
mi líbila. Nejvíce babka čarodějnice,“ se smíchem řekl čtyřletý Tadeáš. Festival
potrvá do neděle 19. dubna. Na scéně se postupně vystřídá dalších šest divadel.
Pořadatelem je město Havířov spolu s Městským kulturním střediskem
a Spolkem Miniteatro.

Kapela Rybníkáři

vlevo David Velčovský

12. 4. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 12. dubna 2015 v doprovodu rodičů
a blízkých byli zapsáni do pamětní knihy města Havířova Marcel Machala
a Natálie Ševčíková.

Marcel Machala

Natálie Ševčíková
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14. 4. Den otevřených dveří v nemocnici
V havířovské nemocnici s poliklinikou se v úterý 14. dubna konal 5. ročník Dne
otevřených dveří.
Pro návštěvníky bylo připraveno vyšetření: krevního tlaku a pulzu, EKG,
ultrazvuku srdce, BMI – Body, Mass, Index, hladiny cukru v krvi, krevního
obrazu, prsou ultrazvukem a jiné. Mohli se dále seznámit s první pomoci při
úrazech, vidět záběry z operačních sálů, prohlédnout pracoviště centrálních
operačních sálů a jiné. Nechyběla ani poradenská služba. Zájem veřejnosti byl
velký.
18. 4. Soutěž mladých vyznavačů bojového umění
V tělocvičně Základní školy 1. máje v Havířově se v sobotu 18. dubna konal IV.
ročník turnaje O velikonoční frgál – Havířov cup 2015 v Taekwondo W.T.F.
Zúčastnilo se ho celkem 36 závodníků. Mladí nadšenci korejského bojového
sportu soutěžili v kategoriích trpaslíci, děti, žáci, žákyně a kadeti. Po hezkých
a napínavých zápasech si vítězství vybojovali: Vojtěch Dupal, Adéla Tolaszová,
Vojtěch Bystroň, Jakub Toth, Adam Hamidi, Simona Greňová, Lukáš Píštěk,
Daniel Bandy a Jakub Pospíšil. Turnaj pořádal Klub Taekwondo W.T.F Havířov
pod vedením trenéra Petra Greška.

Uprostřed Petr Grešek

19. 4. Miniteatro Jiřího Tibitanzla bylo úspěšné
Pirátskou pohádkou Cesta za snem v podání členů vodnické kapely Rybníkáři
z Českých Budějovic byl v neděli 19. dubna odpoledne zakončen 24. ročník
festivalu malých profesionálních divadel pro děti, Miniteatro Jiřího Tibitanzla.
Na jevišti loutkového sálu Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově od soboty
11. dubna předvedlo dětem i dospělým své umění celkem sedm souborů
z různých částí republiky. V závěru sobotního představení David Velčovský
předal ceny, které udělila dětská porota a rovněž publikum. Hlavní cenu získala
hra Hrátky s odpadky v podání Divadýlka Z pytlíčku ze Středokluku. Cena
dětského diváka patří Divadýlku Andromeda z Prahy za pohádku Loupežník
a princezna Anka. Dále byly odměněny herecké výkony, hudba, kostýmy a další
hodnoty, které k divadlu patří.
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19. 4. Velká cena Havířova v bridži
Bridžový klub Havířov letos navázal na loňský premiérový ročník Velké ceny
Havířova v bridži, který zaujal místo mezi pěti největšími párovými turnaji
v České republice v seriálu Czech Bridge Tour.
Po organizační i účastnické stránce sklidil turnaj nebývalý úspěch. O víkendu
18. a 19. dubna 2015 se do hotelu a restaurace U Jelena v městské části
Šumbark sjelo 36 párů ze všech koutů České republiky, Slovenska, Polska
i Norska na poslední díl seriálu Czech Bridge Tour. První příčky párového
turnaje, který se uskutečnil v sobotu 18. dubna, obsadily polské dvojice, velkým
úspěchem je však celkové 3. místo havířovské hráčky Markéty Dudkové a jejího
pražského partnera Ondřeje Bahníka. Dudková se rovněž prosadila v nedělním
turnaji týmů, ve kterém se svými spoluhráči zvítězila.
Velká cena Havířova je významnou příležitostí mladých bridžových nadějí
zahrát si proti nejlepším hráčům republiky. Havířovští a šenovští školáci, kteří
se pravidlům bridže učí na Gymnáziu Studentská na Podlesí a v šenovské
základní škole, využili této šance a obohatili své dosavadní zkušenosti. Díky
podpoře města Havířova byly zajištěny odměny jak pro vítěze, tak pro bridžisty,
kteří ještě nedosahují tak vysoké výkonnostní úrovně. To je motivuje, aby se
i nadále věnovali tomuto krásnému sportu a stali se součástí české bridžové
elity.
20. 4. Klub přátel hornického muzea
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče se v pondělí 20. dubna konala
přednáška s besedou na téma Setkání hornických měst a obcí v Havířově.
Vystoupili Ing. Zdeněk Dombrovský a Ing. Eduard Heczko. Organizoval ji Klub
přátel hornického muzea, pobočka Havířov.
22. 4. – 13. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Schváleno zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
stavebních prací Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé
22. 4. Transformace sociálních služeb
Druhé celorepublikové setkání k projektu Transformace sociálních služeb
uspořádalo ve středu 22. dubna centrum ambulantních a pobytových služeb
SANTÉ Havířov. „Pracovního setkání v Kulturním domě Radost se zúčastňují

nejen poskytovatelé transformujících se ústavních zařízení a komunitních
služeb, ale také zástupci z krajů, ministerstva práce a z dalších organizací, které
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se na transformaci podílejí," uvedla ředitelka SANTÉ Tamara Šeligová.
V hlavním programu konference bylo mimo jiné zařazeno téma využívání
místních sociálních služeb a jejich význam pro člověka.
24. 4. Den Země
Tradiční Den Země si v pátek 24. dubna na náměstí Republiky připomněli
školáci a další lidé procházející centrem města.
Do programu byly zapojeny ekologické a environmentální organizace
a společnosti, havířovská městská policie a místní střediska volného času.
Hostem ekologického programu byla Stanice ochrany fauny Hluk, jejímž
posláním je péče o poraněné či oslabené volně žijící živočichy. Den Země se
konal také v pobočkách městské knihovny. Pro děti základních a mateřských
škol
byla
připravena
v areálu
ZŠ
Frýdecká
Naučná
stezka.
26. 4. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 26. dubna 2015 v doprovodu rodičů
a blízkých byla zapsána do pamětní knihy města Havířova Sára Hloušková
a Isabela Pešáková

Sára Hloušková

Isabela Pešáková

27. 4. Černá kronika: Žena vyskočila ze čtvrtého poschodí
Stalo se to v Konzumní ulici v Havířově-Šumbarku v pondělí 27. dubna před půl
třetí odpoledne.
K místu přiletěl také vrtulník, jehož posádka se zapojila do oživování. Bohužel,
veškerá snaha záchranářů udržet mladou ženu při životě byla
marná. „Jednatřicetiletá žena podlehla zraněním, které si způsobila skokem ze

čtvrtého patra panelového domu. Na místo byl vyslán také intervent, který
poskytl psychologickou pomoc blízkým. Okolnosti případu jsou stále předmětem
vyšetřování," uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

28. 4. Nové dopravní hřiště
V blízkosti nové okružní křižovatky na Šumbarku staví město dopravní hřiště,
které dosud v Havířově chybí.
„S ohledem na povinné zavedení dopravní výuky dětí v mateřských a základních
školách odpovídající dopravní hřiště potřebujeme," uvedl náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj Ivan Bureš. Cena investice je 15,5 milionu korun, městu
se podařilo zajistit dotaci z ROP Moravskoslezsko ve výši 85 procent
uznatelných nákladů. (Slavnostní otevření se konalo v úterý 7. července.)
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29. 4. 14. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Spolupráce Městské realitní agentury, s.r.o. na evropském projektu
EPISCOPE
 Zřízení komise RMH pro plánování sociálních služeb. Do funkce předsedy
jmenován Mgr. Daniel Vachtarčík
 Přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu 19. Setkání hornických měst a obcí České republiky ve
výši 150 000 Kč
 Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – restaurace v Kulturním
domě Petra Bezruče
29. 4. Čokoládová tretra
V atletickém areálu Základní školy Marušky Kudeříkové se ve středu 29. dubna
konala základní část Čokoládové tretry.
Zúčastnilo se jí 299 závodníků. Soutěžilo se v šesti věkových kategoriích.
Poslední závod základní části Čokoládové tretry bude v Moravskoslezském kraji
21. května v Ostravě, a to za účasti Colina Jacksona.
Vítězové:
Chlapci:
30 m 0-3 roky: Ondřej Culinka (Havířov)
60 m 4-5 let: Antonín Daněk (Havířov)
60 m 6-7 let: Daniel Strzondala (Bohumín)
100 m 8-9 let: Matěj Martinkevič (SSK Vítkovice)
200 m 10-11 let: Casey Long (Petřvald)
300 m 12-13 let: Viktor Pálka (TJ Start Havířov)
Děvčata:
30 m 0-3 roky: Adéla Pokorná (Havířov)
60 m 4-5 let: Nikol Ernstová (Jablunkov)
60 m 6-7 let: Anna Okenicová (TJ Start Havířov)
100 m 8-9 let: Patricie Pešlová (AK EZ Kopřivnice)
200 m 10-11 let: Anna Cagašová (Řepiště)
300 m 12-13 let: Simona Šimečková (SSK Vítkovice)
30. 4. 70. výročí Ostravsko-opavské operace
V areálu kostela sv. Anny u Památníku padlým vojákům z Těšínska ve II.
světové válce se ve čtvrtek 30. dubna konal tradiční pietní akt s kladením květin
a věnců. Představitelé města spolu s členy Československé obce legionářské,
Českého svazu bojovníků za svobodu a dalšími organizacemi uctili památku
padlých v rámci Ostravsko-opavské operace před 70. lety.
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V zeleném z leva: Rudolf Adamus a Jan Ihnatík

30. 4. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 9,1 °C, nejvyšší naměřená teplota 24,0 °C,
nejnižší naměřená teplota -2,4 °C, měsíční úhrn srážek 28,2 mm, trvání
slunečního svitu 189,7 hodin.

Autor Józef Drong
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KVĚTEN
1. 5. Májové slavnosti
Májové slavnosti se konaly stejně jako v uplynulých letech na náměstí
Republiky.
Program začínal ve 12 hodin vystoupením folklorního souboru Vonička. Pak
následovala krojovaná dechová hudba Věrovanka, od 13.30 hodin Javory – Hana
a Petr Ulrychovi, v 17 hodin Cimbálová muzika Friš a na závěr Láďa Kerndl
s kapelou.
KSČM zase tradičně slavila v prostorách Domu PZKO v městské části
Bludovice.
.

1. 5. Den řemesel v Kotulově dřevěnce
V pátek 1. května Kotulova dřevěnka přivítala po zimní přestávce první
návštěvníky, a to již tradičně Dnem řemesel.
Letos se počasí zrovna moc nepovedlo, ale i tak po celý den přicházeli lidé,
především rodiny s dětmi. Čekala na ně pestrá směs lidového umění a řemesel
jako práce kovářů, metláře, perníkářky, předení na kolovrátku a řada dalších
zajímavostí. Novinkou byla výtvarná dílna. Na malování obličeje se dokonce
stálo ve frontě. „Jsem ráda, že je zájem velký. Přání dětí jsou různá. Jedno

například chtělo, abych na pusinku namalovala slona, další koníčka, častější
jsou motýli,“ přiblížila výtvarnice Martina Šotkovská. V provozu byl i větrný

mlýnek, kterému se říká viatrak. Jeho dva mlýnské kameny v minulosti mlely
nejčastěji žitná a ovesná zrna. Nyní funguje na elektrický pohon. Příjemnou
atmosféru navodili lidoví muzikanti. Všude vládla spokojenost. „Chodíme sem

každým rokem. Je to už taková naše tradice. Ochutnáme sýr, perníčky
a smotáme provázek. Chlapci si tentokrát nechali namalovat tvářičku.
Samozřejmě s manželem jsem se líbala pod rozkvetlou třešní,“ svěřila se Alena
Chovancová, maminka tří dětí.
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1. 5. Košíková: Havířov - Domažlice
V pátek 1. května se utkal domácí tým basketbalistů TJ Start Havířov ve třetím
rozhodujícím zápase s TJ Jiskra Domažlice. Domácí zápas zvládli a postoupili do
baráže o 1. ligu.
TJ Start Havířov: TJ Jiskra Domažlice 94 : 76 ( 20 : 14, 45 : 38, 71 : 49 )
O výsledku rozhodla třetí čtvrtina, kterou domácí celek vyhrál v poměru 26 : 11.
Od té chvíle se utkání již dohrávalo a Havířov si udržel pohodlné vedení až do
konce. Zápas se hrál před bouřlivou diváckou kulisou a výborné prostředí opět
vytvořili mladí basketbalisté TJ Start.
Nejlepší střelci: domácí Leczo 19, Palát 17, Landor 12, Dragoun 10. Hosté Bauer
17, Eisman 15, Vondrovic 12, Kozina 11.

Havířov v bílém
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7. 5. Připomněli konec II. světové války
Členové vedení města s primátorem Danielem Pawlasem, zástupci
Československé obce legionářské a dalších organizací si ve čtvrtek 7. května
dopoledne připomněli konec II. světové války.
Položili věnce a kytice na sedmi havířovských pietních místech. Slavnostní akt
již tradičně začal u Památníku padlým na západní a východní frontě II. světové
války z Těšínska. Ani tentokrát nechyběli přímí účastníci válečných operací Jan
Ihnatík z východní a Rudolf Adamus ze západní fronty.

8. 5. Turnaj v minikopané vyhráli hokejisté Vítkovic
Dobrou zábavu, fotbalová utkání s plným nasazením a pro diváky hezkou
podívanou poskytl v areálu MFK Indiáni Havířov v pátek 8. května turnaj
v minikopané AZ Globus Cup.
Zúčastnilo se ho celkem osm týmů z řad současných, bývalých i amatérských
hokejistů a rovněž fanoušků prvoligového mužstva AZ Havířov. Hrálo se ve dvou
základních skupinách každý s každým. Hrací čas byl 2x15 minut. První dva
celky ze skupiny A hrály semifinále do kříže s prvníma dvěma ze skupiny B. Pak
také o třetí místo a finále. Po zajímavých zápasech skončil turnaj vítězstvím
hokejistů z Vítkovic. Konečné pořadí:
1. HC Vítkovice Steel. 2. KA Club Havířov, 3. AZ Havířov Legendy, 4. Panteři
Havířov (amatérská hokejová liga), 5. AZ Havířov B, 6. AZ Havířov A, 7. HZ
(fanoušci z kotle), 8. RBH (fanouškovské party Rumboys Havířov).
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9. 5. Radegast Líheň 2015: Historicky podruhé zvítězila polská kapela
Rekordní počet 430 hudebních skupin se přihlásil do 14. ročníku největší
československé klubové soutěže amatérských hudebníků Radegast Líheň.
V sobotu 9. května v havířovském klubu Stolárna proběhlo Velké finále a po
roční pauze se opět stala vítězem skupina z Polska – Eleanor Gray z Poznaně.
„Luxusní koncert čtyř nejlepších zahájila španělsky zpívající parta Los Perdidos,

která uvedla klub do správné nálady a oslovila nejen početný dav fanoušků,
kteří za kapelou přijeli z rodného Holešova. Jako druhý vystoupil folkovější
zpěvák Ptakustik z Valašského Meziříčí, který sám za pomoci looperu zněl jako
celá kapela a bavil nejen průpovídkami, ale i vtipnými českými texty. Fanoušci
soutěže, kteří již soutěžící kapely znali z koncertů v Jazz clubu, se těšili i na
vystoupení polské skupiny Eleanor Gray, která rozpoutala vřavu nejen na
pódiu, ale i pod ním. A šlo se téměř do finále. Jako poslední finalista předvedl
své umění De ImperFaction z Prahy v čele s portugalskou zpěvačkou,“ uvedl
Marek Slonina z pořádající agentury Viking agency.
O celkové ceny za více než 100 tisíc korun se nakonec podělily všechny soutěžící
kapely, největší radost ale měli bezesporu polští Eleanor Gray z Poznaně, kteří
získali u poroty devatenáct z celkového možného počtu dvaadvaceti prvních
míst. Po loňském úspěchu moravské kapely Slepí Křováci navázali na
předloňské vítězství jiné polské skupiny – Behavior z Wroclawi. Na místě
druhém skončil nečekaně (i pro něj samotného) folkově laděný Ptakustik a na
místě třetím rovněž překvapivě „duo“ De ImpreFaction. Čtrnáctý ročník soutěže
skončil a již nyní se připravuje jubilejní patnáctý.

10. 5. Výstava ručních prací
PZKO Havířov-Bludovice připravila ve svých prostorách v ulici U Zborůvky
výstavu ručních prací šesti výtvarnic klubu žen místní organizace. Návštěvnost
byla vysoká a vystavená díla každý pochvaloval. Vydařená prezentace skončila
v neděli 10. května v 16 hodin.
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10. 5. Mistrovství České republiky v trojbandu
O víkendu 9. a 10. května se sjeli do havířovské herny Billiard cup nejlepší hráči
České republiky v trojbandu na velkém stole.
Osm dvojic se rozdělilo do dvou skupin po čtyřech. Z každé postupovali první dva
do semifinále. Tam v úvodním utkání Havířov A ve složení Miroslav Bača a Ivo
Gazdoš porazil Bižu Jablonec. Ve druhém zápase se střetla dvojice Tomáš Bača
a Vladimír Stareček v drese Havířova B s Prostějovem. Když Tomáš Bača vyhrál
svůj zápas poměrem 40:25 proti prostějovskému Galíčkovi, mohli se radovat
z postupu do finále, protože Stareček v tu chvíli měl více zahraných strků než
soupeř. Bylo to poprvé v historii, že se ve finále střetly dva celky z jednoho
klubu. Nakonec jasným vítězem se stala dvojice z Havířov A, a tím získala již
druhý titul v téhle nejtěžší disciplíně. Největším překvapením bylo, že obě
dvojice Ekvity Kladna zůstaly v roli poražených a na semifinále nedosáhly.

Tomáš Bača

10. 5. Atletika družstev mládeže
V neděli 10. května se konalo v Břeclavi 1. kolo družstev mládeže v lehké
atletice, kterého se zúčastnila družstva juniorů a dorostenek AO Slavia Havířov.
Junioři obsadili osmé místo a dorostenky desáté. Nejlepším bodujícím juniorem
se stal Jirka Korejz, který získal 4 body na trati 200 m a 8 bodů v běhu na 400
m. Mezi dorostenkami byla nejlepší Nela Karkoseková s 18 body za kouli, disk
a oštěp, která hostuje z oddílu TJ Start Havířov.
11. 5. Sady tašek pro třídění odpadu
Sady barevných tašek na třídění odpadu byly od pondělí 11. května opět
dispozici obyvatelům města.
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„Poprvé jsme více než tisícovku sad plastových tašek dali domácnostem
k užívání před dvěma lety a mělo to úspěch. Lidé se ptají, zda opět tašky budou,"
uvedl vedoucí odboru komunálních služeb Jiří Revenda. V roce 2013 věnovalo
město tašky také havířovským školám, kde v osmých a devátých třídách třídili
odpad žáci. Občanům bude rozděleno tentokrát celkem 2 tisíce sad tašek.
13. 5. Jäklácká hodinovka
Za pěkného letního počasí se ve středu 13. května na atletickém stadionu Slavie
AC Havířov uskutečnil 31. ročník Jäklácké hodinovky.
Zúčastnili se jí běžci z Polska, Ostravy, Bohumína, Frýdku Místku, Rakovce,
Orlové, Havířova a Karviné. Akci pořádal běžecký klub SAK Ložiska Karviná.
V nejstarší kategorii D (60 let a více) běželo šest běžců, z toho dva nejstarší, a to
ročník 1939, Václav Supík z Rakovce (8 737m) a rodák z Havířova, ročník 1935,
Jaroslav Gaman z Avanti Havířov (9 448 m).
Výsledky:
Muži A (19 až 39 let):
1. Petr Pěchula (MK Seitl Ostrava) 15 150 m
2. Stanislav Siuda 14 885
3. Roman Topiarz (oba BK SAK Ložiska Karviná) 12 805
Muži B (40 až 49 let):
1. Marek Škápa (XAIR Ostrava) 15 595
2. David Hartig (SK Šafrata Bohumín)15 206
3. Petr Minařík (MK Seitl Ostrava)13375.
Muži C (50 až 59 let):
1. Martin Bušek (BK SAK Ložiska Karviná) 14 085
2. Pavel Mojžíšek (MK Seitl Ostrava) 13 315
3. Jaroslav Kondel (BK SAK Ložiska Karviná) 13 210
Muži D (60 a více let):
1. Josef Smola (MK Seitl Ostrava) 12 610
2. Jiří Svrček (Ostrava) 11 008
3. Dědek beskydský (Klub důchodců Orlová) 11 005
Ženy:
1. Hana Haroková (Havířov) 12 163
2. Karin Javorská (BK SAK Ložiska Karviná 3)
3. Eva Kopcová (Pepa Team Frýdek-Místek)
14. 5. Závodnice Maniak aerobik mistři Evropy
Mistrovství Evropy se konalo v nizozemském Dordrechtu ve dnech 12. až 14.
května. V kategorii AGP - Aerobic Group Performance neměl havířovský klub
konkurenci.
Úspěch je o to cennější, že jmenovaná kategorie byla letos na mistrovství Evropy
a mistrovství světa zařazena poprvé. Soutěžilo se ve věkových kategoriích
kadetů, juniorů a dospělých, v disciplínách sportovní aerobik, fitness aerobik
a AGP. Šampionátu se celkem zúčastnilo na 800 závodníků a závodnic z 12
evropských zemí. Účast na mistrovství Evropy byla možná díky finanční podpoře
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města, Moravskoslezského kraje, mnoha sponzorů a také rodin závodnic.
Předsedkyní Maniak aerobik Havířov je Ivana Kožmínová, členka městského
zastupitelstva.
15. 5. Pěvecká soutěž Talent 2015
Soutěživost, vynikající pěvecké výkony, nádherná atmosféra a pěkný
doprovodný program. Tak vypadal v pátek 15. května Galakoncert 2015 ve
velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově.
Finále předcházela dvě výběrová kola. Do prvního se přihlásilo 122 zájemců.
Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích: 6 až 9 let (účast 19), 10 až 12 let
(25), 13 až 15 let (37) a 16 a více let (účast 41), z nichž většinu tvořila děvčata.
Po semifinálovém kole třiadvacet nejúspěšnějších, pak předvedlo své umění před
početným publikem na galakoncertě. Odborná porota, ve které zasedl i český
skladatel a zpěvák David Deyl, rozhodně neměla lehkou úlohu. „Letošní Talent

byl hodně soutěživý s řadou výborných pěveckých výkonů. Konkurence byla
značná. S úrovní jsem naprosto spokojen,“ stručně se vyjádřil předseda poroty
hudebník Tomáš Kovalčík. Nejmladším účastníkem závěrečného pěveckého
klání byla pětiletá Johana Žofie Muchová. Není bez zajímavosti, že Talent našel
oblibu i v partnerských městech pořadatele, v Turčianských Teplicích
a Jastrzebie Zdrój. Ceny vítězům spolu s dalšími hosty předával primátor města
Havířova Daniel Pawlas. S přehledem moderovala zpěvačka a herečka Kateřina
Steinerová. V doprovodném programu vystoupily mažoretky Kala, taneční škola
Horizonty a taneční skupina Limit Dance Corporation. Tradičním
organizátorem soutěže je Městské kulturní středisko v Havířově.
Výsledky:
I. Kategorie (6-9 let)
1. Samuel Bogumský (Havířov)
2. Johana Žofie Muchová (Havířov)
3. Alena Krepková (Orlová) a Tereza Ranglová (Havířov)
II. Kategorie (10-12 let)
1. Adriana Habrdová (Turčianské Teplice)
2. Anna Janulek (Jastrzebie Zdrój)
3. Lada Šindelová (Havířov)
III. Kategorie (13-15 let)
1. Adéla Demlová (Kopřivnice)
2. Michaela Janáčová (Ostrava)
3. Sára Koryčánková (Olomouc)
IV. Kategorie (16 a více let)
1. Sára Pokorná (Havířov)
2. Miroslav Macáš (Vítkov)
3. Veronika Schrottová (Dolní Křemelná)
Pořadí v internetové soutěži o cenu sympatie 2015:
1. Helena Hřívová (Baška), 15 let, 1 983 hlasů
2. Adriana Habrdová (Turčianské Teplice), 12 let, 1 308
3. Alena Krepková (Orlová), 9 let, 1 058
4. Dominika Filipek (Jastrzebie Zdrój), 10 let, 811
5. Johana Žofie Muchová (Havířov), 5 let, 800
6. Marek Bulava (Havířov), 25 let, 594 hlasů
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Samuel Bogumský

Sára Pokorná

Johana Žofie Muchová
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16. 5. Košíková: Havířov – Písek
TJ Start Havířov – Sokol Písek 77:52, baráž o 1. ligu. Sezona 2014/2015. Hrálo
se v sobotu 16. května v Havířově.
17. 5. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 17. května 2015 v doprovodu rodičů a
blízkých byla zapsána do pamětní knihy města Havířova Eliška Kallusová,
Eliška Tóthová, Martin Rác.

Eliška Kallusová

18. 5. Nemocnice má nová lůžka
Nemocnice s poliklinikou dostala 116 nových polohovacích postelí. Nahradí tak
lůžka z počátku sedmdesátých let 20. století.
Jsou určeny především pro pacienty interny, chirurgie a léčebny dlouhodobě
nemocných. Zásadní rozdíl je v pohodlí pro pacienty, které zajišťuje moderní
matrace. Jde však i o pomoc pro personál, protože nové postele jsou vybaveny
dálkově ovládaným polohovacím zařízením. Současně s výměnou postelí
proběhla také obnova nočních stolků, které mají i skládací a polohovatelnou
desku určenou k jídlu nebo ke čtení. Nové jsou rovněž stojany k zavěšení
infuzních roztoků. Modernizaci zajistil Moravskoslezský krajský úřad, který
nemocnici provozuje.
20. 5. – 15. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Do funkce vedoucího odboru kanceláře primátora města byla jmenována
Mgr. Dana Tichá
 Závěrečný účet města za rok 2014 doporučen ke schválení
zastupitelstvem města
 Rozpočtový výhled města do roku 2019 doporučen ke schválení
zastupitelstvem
 Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení
21. 5. Armáda spásy pomáhá matkám v nouzi
Azylovým domem za 20 let prošlo 1 150 matek a 1 870 dětí. Maminky v krizi zde
najdou útočiště, všestrannou podporu na cestě k osamostatnění a děti chvíle
radosti a naděje na nový začátek. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat
činnost Domu pro matky s dětmi Armády spásy v Havířově.
U příležitosti dvacetiletého jubilea se ve čtvrtek 21. května konal den
otevřených dveří, zahradní slavnost s programem pro děti a na závěr
shromáždění za účasti zaměstnanců, klientek a hostů. Navíc náměstek
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primátora Daniel Vachtarčík předal malý domeček pro děti jako dar od
havířovského primátora. Příběhy žen, které v azylovém domě bydlí, jsou
většinou velmi smutné. Například paní Ivana bydlela s přítelem a dětmi
v nedalekém městě. Krize nastala, když byl partner odveden do výkonu trestu,
ona se dostala do finanční tísně a vznikl dluh na bytě. Majitelé ji vystěhovali
během několika hodin. Požádala o pomoc krizové centrum, a to ji nasměrovalo
do Armády spásy v Havířově. Byla psychicky na dně, zoufalá z toho co bude dál.
„Když se zpětně zamýšlím, můžu s klidným svědomím říct, že den, kdy jsem byla

přijata do azylového domu, byl jeden z mých nejšťastnějších v životě. Získala
jsem s dětmi nejen střechu nad hlavou a pocit bezpečí, ale i nový pohled na svět
a lidi bez domova, kterým se dnes sama snažím pomáhat,“ říká paní Ivana.
Životní osudy žen, které se v azyláku ocitly, jsou rozmanité a neradostné.
Armáda spásy jim pomáhá. „Celá naše podpora je založena na co největší

možnosti osamostatnění. Ať jde o hledání zaměstnání, vyřizování na úřadech,
péči o domácnost, výchovu dětí a samostatné bydlení. Získání bytů však je
v současné době největším problémem,“ uvedla ředitelka Domu Blanka
Wlosoková.

22. 5. Koncert kapely Made in 60´s
Zábavný klub kina Centrum ožil v pátek večer 22. května skvělou muzikou. Své
umění předvedla ostravská kapela Made in 60´s v čele s kytaristou Evženem
Hofmannem ze skupiny Kryštof. Dále účinkovali Simona Pavelková (zpěv), Pepa
Pácha (baskytara) a Václav Žůrek (bicí).
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24. 5. Černá kronika: Nehoda na silnici
Tragická nehoda se stala 24. května v lokalitě zvané Veverka. Jedenadvacetiletý
řidič starší astry jel od Havířova a v křižovatce odbočoval na Zimný důl. Při
tomto manévru do jeho vozu narazil 46letý motocyklista na yamaze. Motorkář
přes poskytnutou první pomoc na místě nehody těžkým zraněním podlehl.
24. 5. Mažoretky KALA sklízely úspěchy
V sérii letošních soutěží mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu
závodnice Městského kulturního střediska Havířov KALA opět potvrdily, že
patří mezi republikovou špičku.
Ve dnech 23. a 24 května byl Náchod hostitelem finále výkonností třídy
A. V disciplíně mix (kombinace náčiní) nejmenší děvčata vybojovala titul
mistryň České republiky, juniorky pak titul 2. vicemistryně ČR. V disciplínách
miniformace byla ve všech věkových kategoriích úspěšná. Dovezla dvě druhá
a jedno třetí místo. Děvčata poprvé vyzkoušela také disciplínu pom-pom
(třásně). Získala dvě 3. místa pro duo a miniformaci. Mistryní republiky se
v disciplíně 2BAT (dvě hůlky současně) stala havířovská Lenka Charvátová.
26. 5. Nový domov pro seniory
První ze sítě Grand Parků, kterou buduje soukromá firma, byla v úterý
26. května slavnostně otevřena.
Domov má 149 míst, z toho 38 v domově seniorů a dalších 111 pro lidi trpící
Alzheimerovou chorobou, stařeckou či jinou demencí. Moderní pětipodlažní dům,
kde se o své klienty starají 365 dní v roce, vyrostl na okraji Šumbarku za necelý
rok. Jako klasický domov seniorů nabízí bydlení lidem starším 65 let. Osoby
trpící demencí či sníženou soběstačností jsou přijímány již od věku 50 let. Jsou
umístěny v prostorách se zvláštním režimem. V současnosti v domově žije
6 klientů, o které se stará 22 zaměstnanců, kterých by při plném obsazenosti
zařízení mělo být 75. Slavnostnímu otevření byli přítomni majitelé investorské
firmy, architekt, dodavatelé i zástupci města.
29. 5. Noc kostelů
Prohlídku kostelní věže se zvony, osvětu o křesťanství, hudbu a zpěv, kvíz pro
děti a další zajímavosti nabídla Noc kostelů v Havířově v pátek 29. května.
Vše začalo bohoslužbou. Po ní postupně předvedli své umění s velkým úspěchem
mladí talentovaní hudebníci Jakub Durčák, Kristina Oravčíková, Hana
Šurkovská, Karolína Plawná a Petr Venglář. Značnému zájmu se již tradičně
těšila prohlídka kostelní věže, kde se na výstup do zvonice čekalo ve frontě.
Zajímavá byla také přednáška Josefa Byrtuse na téma odhalující fascinující
souvislosti několika starozákonních a novozákonních příběhů. Místní farář
Marcel Krajzl zase seznámil návštěvníky s historií kostela sv. Anny, kterou
spojil s komentovanou prohlídkou zmodernizovaného interiéru chrámu. Ani
letos nechyběla noční adorace (klanění Bohu). Noc kostelů tentokrát navštívilo
přibližně přes 300 lidí napříč generacemi. Hodně z toho bylo mladých. „Jsem

ráda o projevený zájem. Věřím, že program zaujal děti i dospělé. Za sebe můžu
říct, že se mi moc líbilo vystoupení našich mladých umělců a také přednáška
pana Byrtuse. Všem, kteří se na přípravě dnešní akce podíleli, patří velký dík,“
stručně vyjádřila svůj názor krátce po skončení programu hlavní organizátorka
Dagmar Kotajná. Moderovala stejně jako v předchozích třech ročnících Alena
Nečasová.
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Kostel sv. Anny

Marcel Krajzl

30. 5. Sobota patřila sportu
Tradiční Sportovní den rodičů a dětí pořádala v sobotu 30. května Správa
sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ) v Havířově.
Zájemci všech věkových kategorií měli možnost navštívit letní koupaliště, herny,
tělocvičny a hřiště. Na jedenácti sportovištích v různých částech města byly
připraveny soutěže, tréninky a závody pro děti i jejich rodiče. Poprvé v letošní
sezoně otevřelo své brány i letní koupaliště. Tentokrát stejně jako v ostatních
zařízeních SSRZ byl vstup zdarma. Teplota vody dosahovala pouze 14,
odpoledne 15 stupňů Celsia. Teplota vzduchu se pohybovala kolem 23 stupňů
Celsia. „Přišla jsem s jedenáctiletou dcerou a jejími kamarádkami vyzkoušet,
jaká je voda. Jednoduše hodně studená. Děti si ale přesto vody užily,“ řekla
Alena Mokrošová z Havířova. Hodně rušno bylo ve Víceúčelové sportovní hale
v Těšínské ulici. Hrál se tu stolní tenis, badminton a nechybělo ani in-line

83
bruslení. V Městské sportovní hale zase zaujal florbal a volejbal a dalo by se tak
pokračovat dál. Návštěvníci si sportovní den pochvalovali. Pro řadu dětí to byla
i příležitost vybrat si vhodný sport.

31. 5. Mažoretky KALA opět úspěšné
Poslední květnový víkend patřila Karviná Mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu. Do soutěže se přihlásilo celkem 42 mažoretkových
skupin s hůlkou a 152 malých formací.
Ve velké konkurenci stále se zvyšujících technických požadavků uspěly
havířovské KALY v juniorské kategorii a dovezly titul vicemistr České
republiky. Sólovou disciplínu s přehledem vyhrála v konkurenci 31 závodnic
opět temperamentní Lenka Charvátová, tentokrát s náčiním baton (hůlka).

„Jsem moc hrdá na letošní výsledek. Tvrdá práce a úsilí všech mažoretek stála
za to. Ráda bych poděkovala svým asistentkám Radce a Magdě za pomoc
v přípravě. Ještě nás čeká vystoupení v rámci Havířova v květech a pak už
prázdninový trénink na mistrovství světa, které se bude konat v Praze koncem
srpna,“ uvedla Kamila Charvátová, vedoucí souboru a choreografka
31. 5. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 31. května 2015 v doprovodu rodičů
a blízkých byli zapsání do pamětní knihy města Havířova Daniel Kovács, Agáta
Kramná, Matyáš Juřena, Adéla Kročilová, Filip Karel, Eliška Šálková, Markéta
Vašulínová, Amálie Strakošová.

Daniel Kovács

Agáta Kramná
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Matyáš Juřena

Adéla Kročilová

Filip Karel

Eliška Šálková

Marléta Vašulínová

Amálie Strakošová

31. 5. Den dětí
Den dětí se konal v neděli 31. května na náměstí Republiky. Program začínal od
12.30 hodin.
Vystoupily havířovské taneční soubory Limit Dance a Maniak Dance. Po nich
Hopsalín dětem a Kašpárek v rohlíku. Následoval koncert Live – show pro malé
i velké. V 17.30 hodin se představila kapela Miraj a 18.30 kapela Slza. Asterix
po celé odpoledne organizoval na pěti stanovištích různé soutěže pro děti.
Nechyběl ani stánkový prodej se sladkostmi.
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31. 5. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 13,4 °C, nejvyšší naměřená teplota 24,9 °C,
nejnižší naměřená teplota 1,4 °C, měsíční úhrn srážek 82,2 mm, trvání
slunečního svitu 172,7 hodin.

Autor Józef Drong
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ČERVEN
3. 6.16. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Přijetí úvěru ve výši 160 milionů Kč pro snížení energetické náročnosti
bytových domů ve vlastnictví města.
 Vyhlášení výběrového řízení na kronikáře města Havířova (poznámka:
nikdo se nepřihlásil)
 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona číslo 106/1999Sb
 Rezignace na výkon funkce vedoucího odboru komunálních služeb Ing.
Jiřího Revendy
7. 6. Dvojprogram Divadla Skřítek
Městské kulturní středisko uvedlo v loutkovém sále Kulturního domu Petra
Bezruče v neděli 7. června dvojprogram Divadla Skřítek.
Z autorské dílny Luďka Taliána se diváci mohli těšit na hru Jak potopit doktora
Mráčka. Účinkovali O. Lipková, Z. Tomeček, M. Vlček, H. Taliánová, L. Talián
a J. Žilková. Děj? Není důležité být z Vrchlabí, ale mít chytrou tchyni. Druhá
v pořadí byla hra Petra Schulhoffa Tetička za všechny peníze. Obsazení bylo
stejné jak v Mráčkovi, ale bez J. Žilkové.
11. 6. Týden dětských radovánek
V rámci oslav 200. výročí narození Dona Boska uspořádalo Církevní středisko
volného času sv. Jana Boska v Havířově týden plný her, soutěží, zábavy,
sportovního zápolení a dalších lákadel pro děti a mládež.
Čtvrtek 11. června odpoledne patřil středisku Šumbark. Za velkého zájmu zde
probíhala celá řada dětských atrakcí jako malování obličeje, skákání v pytli,
prohlídka požárního vozidla, skákací hrad a mnoho dalších. Napínavou
podívanou poskytl turnaj ve florbalu za účasti extraligových hráček SC
Vítkovice Oxdog, prvoligových hokejistů AZ Havířov a dětí z Don Boska.
Z vítězství se radovala vítkovická děvčata.
Místa působení Církevního středisko volného času sv. Jana Boska:
Město
Středisko se zahradou a dvěma nově zrekonstruovanými hřišti se nachází
v centru města za kinem Centrum. Děti tu naplňují svůj volný čas v zájmových
útvarech, programem v hernách, sportem, tancem a skvělou zábavou
připravenou pedagogy. Program probíhá v hernách i na venkovních hřištích.
Šumbark
Herny, doučování, desítky zájmových kroužků, taneční škola, moderní
tělocvična, venkovní hřiště, počítačová učebna a mnoho dalších aktivit. Patří
k největším střediskům, která poskytuje přístřeší i klubu Valdocco
Klub Valdocco
Je určen mladým lidem od 14 do 26 let. V nabídce klubu si zájemci najdou
počítače s internetem, miniknihovnu, fotbálky, hromady stolních her, kulečník,
billiard, elektronické šipky a taneční podložky.
Klub Maják
Nachází se v sociálně vyloučené lokalitě v Šumbark 3. Klub nabízí dětem
a mládeži řadu volnočasových aktivit a denní program.
Klub Přístav
Klub je v budově bývalých dílen u ZŠ Kpt. Jasioka v Prostřední Suché. Je určen
pro děti od 6 do 15 let. Nabízí pravidelné aktivity: různé hry, stolní fotbálek,
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ping-pong, zahrát si na drumbeny, užívat taneční podložky. Za pěkného počasí si
mohou děti hrát i ve venkovních prostorách.

11. 6. Soutěž základních škol o Havířovu
Ve středu 11. června odpoledne se v prostorách Základní školy Gorkého konala
znalostní a dovednostní soutěž Naše město Havířov.
Zúčastnilo se jí šest základních škol. Tříčlenné týmy žáků 2. stupně plnily úkoly
zaměřené na historii Havířova, jeho geografii a místopis, městskou samosprávu
a významné osobnosti spojené s městem. Soutěž připravili pedagogové ZŠ
Gorkého. Konečné pořadí:
1. ZŠ Žákovská (Nikol Tyrlíková, Jakub Šrám, Filip Szybka) 42,5 bodů, 2. ZŠ
Gorkého (Jan Židek, Štěpán Bajger, Martin Štrba) 35,5 b., 3. ZŠ Mládežnická
(Vojtěch Zecha, Martin Volf, Ondřej Tomšů) 33 b., 4. ZŠ Moravská 31 b., 5. ZŠ
Kpt. Jasioka 28 b., 6. ZŠ K. Světlé 23 bodů. Vítězné družstvo stráví několik
hodin na radnici při práci s primátorem města. Magistrát věnoval také
upomínkové předměty a pro tři nejúspěšnější navíc poukázky na knihy.
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14. 6. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 14. června 2015 v doprovodu rodičů
a blízkých byli zapsáni do pamětní knihy města Havířova Adam Groh a
Christian Švarba, Julie Jasenská, Šimon Klezla

Adam Groh

Christian Švarba

14. 6. Fotbal: Velké Karlovice - Havířov MFK
Velké Karlovice+Karolinka – MFK Havířov 3:1 (2:0)
Poslední utkání sezony 2014/2015. Na hřišti předposledního celku divize E MFK
neuspěl a celkově skončil na osmém místě.
15. 6. 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
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Přijetí úvěru ve výši 160 milionů Kč pro snížení energetické náročnosti
bytových domů ve vlastnictví města od roku 2016
Závěrečný účet města za rok 2014
Rozpočtový výhled města do roku 2019
Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města

15. 6. Příležitostní poštovní razítko
V týdnu od 15. června začala Hlavní pošta Havířov 1 používat příležitostné
poštovní razítko.
Autorem výtvarného návrhu je Zdeněk Heiser. „Razítko bude pošta používat až
do soboty 20. června," uvedl předseda místního Klubu filatelistů Petr Mazoch.
V první den konání setkání hornických měst a obcí 19. června a postupně do
vypotřebení zásob bude hlavní pošta používat na doporučené dopisy R-nálepku
vydanou v počtu 480 kusů. „Zájemci a nejen filatelisté se mohou těšit na pořízení
celistvostí opatřených příležitostným razítkem i R-nálepkou k tomuto setkání,"
doplnil Mazoch.
16. 6. Taneční show školy Horizonty
Taneční škola Horizonty v Havířově uvedla v úterý 16. června ve zcela
zaplněném velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče velkolepou taneční
show.
Publiku se představili všichni tanečníci Horizontu. V současné době čítají kolem
100 aktivních členů rozdělených do sedmi věkových kategorií. V průběhu
dvouhodinového programu zavládl úžasný kontakt mezi jevištěm a hledištěm,
naplněný neustálým, často bouřlivým potleskem. Historie Taneční školy se
začala psát v dubnu 1979. U zrodu stála Jaroslava Jelínková. Letošní gala
představení bylo již v pořadí šestatřicátým. Všem obětavým rodičům
a příznivcům Horizontek na závěr poděkovala její vedoucí, dlouholetá tanečnice
Tereza Olšarová, která převzala v roce 2009 štafetu od zakladatelky školy. Mezi
vystupujícími hosty byla taneční skupina Limit Dance Corporation. Moderoval
Dj Lowa.
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17. 6. Výstava Retro a současnost
Ve stálé výstavní expozici Historie psaná uhlím ve Společenském domě
v Havířově byla ve středu 17. června slavnostně zahájena výstava Retro a
současnost.
Stovky fotografií, různé písemnosti a další materiály připomínají období
největšího rozkvětu hornictví na severu Moravy v rámci Ostravsko-karvinského
revíru v 50. a 60. letech 20. století. Zároveň přibližují i postupný zánik
ostravských šachet a celé řady dolů na Karvinsku, jako například Dolu
František nebo Dolu Dukla. „Je to něco úžasného. Vše, co kolem vidím,

připomíná práci havířů v našem regionu. Některé fotografie zachycují
neopakovatelné a nejdramatičtější chvíle v životě šachet. Lze jen uvítat, že je
v Havířově k vidění tak zajímavá, ojedinělá a záslužná výstava. Každému, kdo
se jen trochu zajímá o hornictví, bych ji doporučil navštívit,“ řekl bývalý horník

Jaroslav Pawlas z Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché.
Malý pohled do hornické minulosti nabízí i filatelistické vzpomínání v podobě
korespondence již neexistujících dolů a podniků OKR od předsedy Klubu
filatelistů v Havířově Petra Mazocha. Pěkné jsou i nejrůznější dětské kresby
a malby. Expozici připravila Městská knihovna v Havířově ve spolupráci
s havířovskou pobočkou Klubu přátel hornického muzea v Ostravě.
20. 6. Časový plán Havířova v květech
V roce 2009 obnovený květinový průvod Havířov v květech má stejně jako
v minulých letech opět bohatý doprovodný kulturní program.
Náměstí Republiky 20. června 2015:
9.30 Drobnosti Milana Drobného s hostem Yvettou Simonovou
12.30 Skupina Hraďišťan a Jiří Pavlica
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13.30 Slavnostní zahájení primátorem
14.00 Hradecký vokální mužský soubor Gentlemen Singers
15.20 Romano Stilo a taneční sólisté Cirque de Soleil (Kanada)
17.00 Zpěvák a skladatel Marek Ztracený
18.05 Zpěvačka Hana Zagorová
18.50 Vyhodnocení floristické soutěže
19.30 Rock´n´roll band Marcela Woodmanna
22.00 Kapela Čechomor
23.00 Ohňostroj
Na náměstí Republiky bude rovněž probíhat od 8.00 – 15.00 floristická soutěž na
téma Pohádkové postavičky z podzemí. Letošní slavnost k oslavě léta a květin se
koná v rámci 19. Setkání hornických měst a obcí České republiky.
21. 6. Setkání hornických měst a obcí - Havířovské vzpomínání
Ve dnech 19. až 21. června se konalo v Havířově 19. setkání hornických měst
a obcí České republiky. Pozvání přijalo na 800 účastníků. Přijely i delegace
z Polska a ze Slovenska. „Přivítáme zástupce 18 českých měst a 26 hornických

spolků. Dalších dvanáct měst a spolků přijíždí ze Slovenska a pět hornických
skupin se přihlásilo z Polska,“ uvedl náměstek havířovského primátora Eduard
Heczko.
Setkání bylo zahájeno v pátek odpoledním programem na náměstí Republiky
a slavnostním večerem ve Společenském domě. V sobotu v 11 hodin začal
tradiční průvod městem. Havířov v květech byl tentokrát plný krojovaných
horníků, hornických kapel, alegorických vozů a mažoretek. Odpolední setkání
v Městské sportovní hale zahájila hornická hymna, následovaly krátké projevy
a stužkování spolkových praporů. Pak začala zábava. Konec sobotního večera
rozzářil tradiční ohňostroj. Neděle patřila doprovodnému programu.
Havířovského vzpomínání se zúčastnilo odhadem přes 50 tisíc diváků. Nad akcí
převzal záštitu prezident České republiky Miloš Zeman.
Pátek
14.00 až 20.00 hodin Registrace účastníků ve vestibulu Kulturního domu
Radost
20.00 až 23.00 Slavnostní zahájení 19. Setkání hornických měst a obcí ČR ve
Společenském domě. Hudební produkce, kulturní program, možnost prohlídky
Hornické expozice v budově Společenského domu Reneta
Sobota
8.00 až 10.00 Registrace účastníků ve vestibulu Kulturního domu Radost
9.00 až 10.00 Přivítání primátorů, starostů měst a obcí a předsedů spolků
primátorem města Havířova Danielem Pawlasem v Kulturním domě Radost
10.00 až 11.00 Řazení průvodu
11.00 až 12.00 Slavnostní průvod městem
Po skončení průvodu předání putovního praporu a stužkování
13.00 až 23.00 Kulturní program, hornické kapely. Areál Městské sportovní
haly
17.00 Slavnostní udílení cen Český Permon – sál Kulturního domu Radost
22.00 Zakončení setkání a předání světla sv. Barbory pořadateli 20. Setkání
hornických měst a obcí ČR městu Příbram. Areál Městské sportovní haly
Neděle
9.00 až 14.00 Doprovodný program
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exkurze Hornické muzeum Landek Ostrava
Důl Michal Ostrava
Dolní oblast Vítkovice
okružní jízda – rekultivace a využití území ovlivněných dobýváním – Areál
Dukla, Areál František, šikmý kostel v Karviné, golfové hřiště v Karviné,
rekultivované území, fárání do dolu

další fotografie v příloze
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23. 6. Josef Talaš vystavuje
V prostorách Jaškovské krčmy u Těrlické přehrady byla v úterý 23. června
slavnostně zahájena výstava předního havířovského fotografa Josefa Talaše,
kterou pojmenoval Žena - portréty, Skleněné fantazie.
Autorovu prezentaci krátce představil evangelický farář Vladislav Volný
z Havířova. Ve svém oblíbeném námětu se Talaš snaží objevovat nejen tělesnou
krásu, ale i ženskou duševní složitost. S ironickou nadsázkou také dává najevo
svůj nesouhlas s někdy drsným, vulgárním či nevkusným zneužitím ženy
v reklamách. V posledních letech obohacoval svou volnou tvorbu fotografiemi
skla. Inspiraci nacházel při fotografování skleněných výtvarných děl předních
českých sklářů. V detailních záběrech autor komponuje tvary, nachází hru
světel a stínů s jemnými přechody barev. Ke zhlédnutí je přes šedesát obrazů.
K pravé vernisážové atmosféře přispěla ostravská kapela Plyš. Výstava skončila
31. srpna.

Josef Talaš

24. 6. 17. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města
 Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2016 a 2017
– zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
 Jmenování vedoucího odboru správy a rozvoje majetku: JUDr. René
Vaško
 Dopis předsedovi vlády České republiky o problémech havířovského
regionu
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26. 6. Taneční akademie pohybových kurzů MKS
Krása pohybu, hudba a zpěv, dětský elán a půvab, hezké kostýmy, naprostá
převaha dívek a skvělá atmosféra ve velkém sále Kulturního domu Petra
Bezruče.
Tak vypadala letošní závěrečná taneční akademie pohybových kurzů v pátek 26.
června, kterou uskutečnilo Městské kulturní středisko. V devadesátiminutovém
pestrém programu se publiku představilo přes devadesát dětí ve věku od 2 až do
16 let. Jejich vystoupení od začátku až do konce doslovně roztleskalo početné
publikum. Na jevišti se v rychlém sledu střídaly různá pohybová cvičení
a skladby s hudebním doprovodem jako například Ruty-šuty (v podání Neon
aerobicu), Kolo, kolo ... (Koťata), Pojďte tancovat (Dětský aerobic), Na okně
seděla kočka (Kuřátka), Je to nářez (Ozón street dance), Mambo Leo (Neon
aerobic), Baletí baletka (Baleríny), Vamos a La playa (Ozón street dance),
Taneční střet (Hip – hop) a jiné. Zpěvem taneční akademii obohatila Anežka
Indráková skladbou z muzikálu My Fair Lady, Chtěla bych tančit jen
a písničkou z filmové bondovky Skyfall. Dále Lucie Zielonková zazpívala píseň
Buchet je spousta, z pohádky Kouzla králů. Ohlasy rodičů po skončení
příjemného podvečera byly plné spokojenosti. Pořad s přehledem moderovala
učitelka ze Základní školy Marie Pujmanové Ivana Plačková.
Pohybové kurzy studia ABC:
Kuřátka cvičení rodičů s dětmi – 2 až 3 roky a 3 až 4 roky, pohybová cvičení se
zpěvem, klavírem a s náčiním
Koťata –3 až 4 roky, pohybová příprava se zpěvem a klavírem
Bambíny mažoretky – 4 až 5 let a 5 až 6 let, pohybová příprava práce s tyčkou
Baleríny – 4 až 5 let a 5 až 6 let, hudebně-taneční cvičení s klavírem
Dětský aerobic 4 až 6 let, aerobic s Dádou a Míšou
Neon Zumba aerobic – 6 až 8 a 9 až 15 let, aerobic v zumba stylu
Ozón street dance – 9 až 15 let
Hip – hop – 9 až 15 let, volnočasový tanec
Malé manekýnky – 8 až 12 let, součástí je taneční průprava
Velké manekýnky 12 až 16 let, součástí je taneční průprava

27. 6. Zpívá celá rodina
Česká televize (ČT1) odvysílala 27. června další pokračování soutěžního pořadu,
Zpívá celá rodina. Tentokrát se na obrazovce objevila i trojice odvážných
havířovských žen, které si říkají Babilonky – Irena Babilonová (babička), Irena
Kurková (dcera) a Sandra Jeklová (vnučka).
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28. 6. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 28. června v doprovodu rodičů a blízkých
byli zapsáni do pamětní knihy města Havířova Mario Kaucký, Adriana
Dresslerová, Lucie Paverová, Klaudie Ovsáková, Ondřej Folwarczný, Anna
Nováková, Boris Haluška a Filip Kaleta

Mario Kaucký

Adriana Dresslerová

Lucie Paverová

Klaudie Ovsáková

Ondřej Folwarczný

Anna Nováková
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Boris Haluška

Filip Kaleta

28. 6. MČR v lehké atletice
Ve dnech 27. a 28. června se na Městském stadionu AK Škoda Plzeň uskutečnilo
46. Mistrovství České republiky v atletice mužů a žen.
Petra Klementová z AO Slavia Havířov ve vrhu koulí získala bronzovou medaili.
Její druhý pokus v soutěži doletěl na vzdálenost 15,47 metrů, čímž si mladá
závodnice vylepšila i svůj vlastní oddílový rekord.
30. 6. Prvňáčky vysvědčení potěšilo
Veselí, dětský temperament, spokojenost a květinky ovládly poslední červnový
den 1. B třídu základní školy Žákovská. Bez nadsázky to byl den radosti.
Spousta jedniček na vysvědčení a hurá na prázdniny. „Byla to bezvadná

a pracovitá třída. Děti na vyučování chodily vždy připravené. Dobře se pracovalo
i s rodiči. Už se na ně těším ve druhém ročníku,“ pochvalovala si třídní učitelka
Jana Wichrová.

97

Jana Wichrová

30. 6. Výstava připomněla hornickou minulost
Expozice s názvem Vůně uhlí stále v nás ve výstavní síni Viléma Wünscheho
Kulturního domu Leoše Janáčka připomněla hornickou minulost severní
Moravy.
Umělecká díla byla ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Autoři
vystavovaných prací: Ferdiš Duša, Vilém Wünsche, Helena Salichová, Vladimír
Kristin, Valentin Držkovic, Augustin Handzel, Karel Pokorný, Jindřich Wielgus
a další. Výstava se konala od 3. do 30. června. Dne 9. června se konala
komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Gabrielou Pelikánovou.
30. 6. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,6 °C, nejvyšší naměřená teplota 31,9 °C,
nejnižší naměřená teplota 4,8 °C, měsíční úhrn srážek 54,8 mm, trvání
slunečního svitu 230,8 hodin.

Autor Józef Drong
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ČERVENEC
3. 7. Městské koupaliště v obležení
Tropické vedro přilákalo v pátek 3. července na Městské koupaliště kolem dvou
tisíc lidí. Živo bylo ve všech bazénech. Zejména děti si pořádně užily různé vodní
atrakce. Velkému zájmu mladých se těšila skokanská věž. První odvážlivci
skákali převážně z pěti metrů. Několik borců našlo odvahu i na desetimetrovou
výšku.
5. 7. Pohádky pro děti a promenádní koncerty zahájeny
V parku za Kulturním domem Radost v neděli 5. července odpoledne byly
zahájeny nedělní prázdninové pohádky a promenádní koncerty pod širým
nebem.
Jako první se početnému publiku představilo divadlo Ententýky
z Rychvaldu pohádkou Perníková chaloupka. Děti se dobře bavily a kontakt
mezi jevištěm a hledištěm byl na jedničku. Velkému zájmu hlavně seniorů se
těšil koncert Duo Adamis (TV Šlágr). Zazněly melodie jako Bílé růže z Athén,
Stříbro ve vlasech, Hraje vám Adamis, To byla kočka a další líbezné melodie let
minulých.
Městské kulturní středisko v Havířově na červenec dále připravilo:
12. Malované zpívánky (Divadlo Smíšek Ostrava), Dechový orchestr Ostrava,
19. Sláva, nazdar výletu (Divadlo Kaňka Třinec), Rozmarýnka Bílovec, 26. Máša
a medvěd (Divadlo úsměv Praha), Akorďanka. Představení pro děti začínají v 15
hodin, promenádní koncerty v 16 hodin
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7. 7. Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště
V úterý 7. července bylo slavnostně otevřeno dopravní hřiště v městské části
Šumbark v blízkosti kruhového objezdu, křižovatky ulic Ostravská x Těšínská
x Anglická x U Závor.
V rámci stavby byla vybudována dráha dopravního hřiště o délce 500 metrů
obsahující veškeré prvky běžného silničního provozu. Dále byla vybudována
provozní budova, ve které probíhá teoretická část výuky. Nedílnou součástí
stavby je například přístupový chodník, přípojky inženýrských sítí, oplocení,
zeleň a volně přístupná asfaltová plocha pro výcvik autoškoly.
Dotace: maximálně 13 442 000 Kč. Cena dle projektové dokumentace 22 022 000
Kč. Cena skutečná 15 301 000 Kč.
10. 7. Lysá hora na fotografiích
V restauraci Caffe Vergnano v ulici Na Nábřeží v Havířově byla v pátek 10.
července vernisáží zahájena výstava fotografií na téma Lysá hora. Autorem je
Tomáš Duda, člen Spolku havířovských fotografů. Výstava trvala do 10. října.

Tomáš Duda s manželkou

11. 7. Festiválek v letním kině
V sobotu 11. července se konal v Letním kině od 14 do 22 hodin osmihodinový
hudební program s názvem Festiválek v letním. Představily se amatérské
kapely zvučných jmen jako The Parable (poc-pop) z Havířova, Vixlaivant (rockpunk) Havířov-Ostrava, The Romano hip-hop Gipsy Band, Back to Basics (popacoustic) a další. Program byl na dobré úrovni, návštěvnost poměrně nízká.

Gipsy Band
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17. 7. Havířovský Směrník krášlí prostor na Fifejdách v Ostravě
Socha Směrník z monolitického betonu od sochaře Václava Uruby byla
slavnostně odhalena v pátek 17. července před ostravským pracovištěm
Národního památkového ústavu (NPÚ) v ulici Odboje na Fifejdách.
Umělecké dílo z roku 1969 stálo až do března 2014 před havířovským
železničním nádražím. Bývalé zastupitelstvo města Havířova odsouhlasilo jeho
demolici. Jako důvod se uváděl špatný technický stav ohrožující bezpečnost
kolemjdoucích lidí. Proti tomuto záměru se postavily občanské iniciativy.
Hlavním aktérem byl Jakub Ivánek z Ústavu pro regionální studia Filozofické
fakulty Ostravské univerzity. Stejný názor měli i architekti ze spolku Důl
architektury, kteří bojují za záchranu havířovského vlakového nádraží. Nakonec
sochu od města odkoupili za symbolickou jednu korunu. Zajistili také převoz do
depozitáře NPÚ. Náklady činily necelých 40 tisíc korun. Spolek pak plastiku za
1 Kč prodal památkovému ústavu, který ji nechal z vlastních prostředků
opravit. Renovace stála 130 tisíc Kč a provedl ji restaurátor Tomáš Skalík.

18. 7. Helsinky: nevšední zážitky
Krása pohybových skladeb, nádherné dresy, tisíce cvičenců a neopakovatelná
atmosféra. Tak vypadala ve dnech 12. až 18. července patnáctá světová
Gymnaestráda (15th World Gymnaestrada 2015 Helsinki) pořádaná
Mezinárodní gymnastickou federací (FIG).
Letošní festival gymnastických aktivit se konal v hlavním městě
Finska Helsinkách. Zúčastnilo se ho kolem 25 tisíc cvičenců ze 49 národních
výprav. Českou republiku zastupovala Česká obec sokolská (438 cvičenců),
Česká asociace sportu pro všechny - ČASPV (353) a Česká asociace
univerzitních sportů (30). Dohromady 821 žen a mužů. Organizačně ji zaštítila
Česká gymnastická federace. Součástí týdenního programu bylo i české Národní
odpoledne pod názvem Proč bychom se netěšili. Opět se potvrdilo, že duch
Gymnaestrády spojuje lidi z celého světa bez rozdílu věku, pohlaví, náboženství
nebo národní příslušnosti. Zahajovací ceremoniál v Helsinkách se konal na ploše
Olympijského stadionu, kde v roce 1948 na letních olympijských hrách
triumfoval legendární Emil Zátopek.
Baníkovská výprava z Havířova spolu se skupinkou z Ostravy byla
sedmnáctičlenná. Celkem 12 žen a 5 mužů. Nejstaršímu je 70 let, nejmladší má
37 roků. Hromadnou skladbu, kterou v Doubí u Třeboně secvičovalu, měla
v Helsinkách na starost Jaroslava Pecová. Program Národního odpoledne byl
plně v režii Aleny Přehnilové. Představili se například skladbami Srdce, Život
na dlani, Vzpomínka WG, Cirkus.
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21. 7. Nákup energie na burze
Zemní plyn i elektrickou energii bude radnice nakupovat pro své organizace
i v dalších letech prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy. Takto se to
děje už od roku 2012.
Realizaci nákupu město očekává v průběhu září, po sběru podkladů a požadavků
všech organizací a institucí. K nákupu na komoditní burze se přistupuje hned
z několika důvodů. „Komoditní nákup lze uskutečnit pružně a ve chvíli
nejpříznivějších cen komodit na trhu," uvedla Nikol Fikáčková s tím, že poměrně
jednoduchá je také administrativa a komplexní příprava nákupu ze strany
burzovních dohodců. A o to právě jde.
22. 7. 18. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Jmenování Ing. Zdeny Mayerové do funkce vedoucího odboru
komunálních služeb.
 Závěrečná zpráva o akci 19. setkání HMO ČR a akci Havířov v květech
 Rezignace Ing. Tamary Šeligové na funkci ředitelky SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb ke dni 1. září 2016
25. 7. Výjezd hasičů
V ulici Kosmonautů vzniklo v sobotu dopoledne 25. července podezření, že v
jedné kuchyni věžáku hoří. Hasiči ale zasahovat nemuseli, protože se jednalo
pouze o silně připálené jídlo.

27. 7. Výstava Svět abstrakce
V budově havířovské Městské knihovny v ulici Svornosti byla v pondělí
27. července zahájena výstava dvou členů Fotoklubu Havířov při Městském
kulturním středisku. Své snímky představili Jolanta Kubica a František
Glombek.
30. 7. Hokej: AZ Havířov – Vítkovice
Dlouho očekávaná premiéra celku AZ Havířov vypukla ve čtvrtek 30.
července večer na havířovském zimním stadionu.
Hostem byly extraligové Vítkovice, které potvrdily svou kvalitu, a i přes
sympatický výkon havířovských hokejistů si vezou do Ostravy výhru 6:3. Za AZ
se dvakrát trefil kapitán Jirka Krisl a jednou nováček v týmu Aleš Staněk.
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Utkání sledovalo 2 712 diváků. Další zápas sehraje AZ v pátek 7. srpna doma
proti Přerovu.
AZ Havířov – HC Vítkovice Steel 3:6 (0:0, 1:4, 2:2)
„Do tohoto zápasu jsme se připravovali tak, jak je pro první zápas typické. Hráči

ukázali srdce a bojovnost a především ve třetí třetině jsme byli, podle mého
názoru, Vítkovicím rovnocenným soupeřem. První dvě dějství měl soupeř větší
tlak, což dokázal i zúročit gólově. Během utkání jsme zkoušeli různé varianty
formací, jednotlivé hráče jsme stavěli do rozdílných pozic. Pokud se toto mužstvo
dobře poskládá a sehraje, tak má podle mě velkou perspektivu,“ uvedl
havířovský trenér Štefan Mikeš.

Vítkovická střídačka

Havířovská střídačka

31. 7. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 21,6 °C, nejvyšší naměřená teplota 35,4 °C,
nejnižší naměřená teplota 4,2 °C, měsíční úhrn srážek 32,5 mm, trvání
slunečního svitu 294,1 hodin.
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Autor Józef Drong
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SRPEN
1. 8. Výstavní síně uzavřeny
Výstavní síň Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka, Galerie
Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče a Galerie Kulturního domu Radost se
do konce srpna uzavřely. Výstavy opět začínají v září.
1. 8. Srpnové pohádky a promenádní koncerty
Nedělní dětské prázdninové pohádky a promenádní koncerty v parku za
Kulturním domem Radost.
Městské kulturní středisko připravilo následující program: 2. 8. Indiánská
pohádka (Divadlo Smíšek Ostrava), albrechtická skupina Náladička. 9. 8. Myška
Klárka, Veverka Terka a Plaváček (Divadlo Ententýky Rychvald), kapela Sving
Time Band z Frenšátu pod Radhoštěm. 16. 8. O veselém království (Divadlo
Křesadlo Třinec), dechová hudba Hasičanka z Horní Suché. 23. 8. Putování po
Beskydech (Divadlo Kaňka Třinec), dechová kapela Huťařka. 30. 8. Čaroděj
v cirkuse (Čaroděj Ivoděj Petrovice), Jitka a Břetislav Osičkovi (TV Šlágr).
1. 8. Nehoda na Těrlickem okruhu
V sobotu 1. srpna dopoledne se na Těrlickem okruhu jely pouze tréninky. Hned
v prvním z nich, v jízdě kategorie spojených tříd Supermono+Supertwin+400 SS,
havaroval pětačtyřicetiletý Marek Němeček na stroji Suzuki SV 650 před
vjezdem do prostoru startu a cíle.
Jeho zranění se bezprostředně po pádu jevilo jako velmi vážné. Jezdec upadl do
bezvědomí. Záchranáři, kteří ho na místě ošetřili, přivolali vrtulník a provedli
intubaci. Zdravotní stav závodníka se v nemocnici zlepšil a lékařům se ho
podařilo dostat z ohrožení života. „Jednalo se o nehodu jednoho z jezdců, bez

účasti dalšího závodníka. První tréninky v sobotu jezdíme vždy jedno kolo za
safety carem právě proto, aby se závodníci seznámili s okruhem. K nehodě došlo
na konci prvního měřeného tréninku, kdy závodník havaroval při výjezdu
z posledního zpomalovacího retardéru U Pily. Zatím zjišťujeme, zda se jednalo
o jezdeckou chybu nebo třeba o závadu na motocyklu," řekl za organizátory Petr
Hrabčák.
2. 8. Havířovský zlatý kahanec
O víkendu 1. a 2. srpna se konal 32. ročník Havířovského zlatého kahance na
Těrlickem okruhu dlouhém 6 100 metrů.
Byl velice vydařený. Organizačně vše skvěle zvládnuto, počasí vyšlo, veliká
návštěvnost a hlavně krásné závody bez vážnějších nehod. Zlatý kahanec letos
získal opět Horst Saiger, který předvedl bezchybné jízdy a dvakrát zvítězil.
Pořadatelem závodu je občanské sdružení Prosport-cz. Ředitel závodu: Petr
Ožana.
Jury: Antonín Malaník, Petr Hrabčák, Aleš Kubiczek.
Výsledky:
CAMS PO Klasik 175 (6 kol)
1. Marek Vrána CZE 20:08,375 109,039
2. Karel Kalina CZE 20:11,347 108,771
3. Miloš Thér
CZE 20:18,176 108,162
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CAMS PO Klasik 250 (6 kol)
1. Milan Bango
CZE 19:25,492 113,051
2. Christopher Eder AUT 20:26,412 107,435
3. Jiří Nespěšný
CZE 17:47,995 102,809
CAMS PO Klasik 350 (6 kol)
1. Vítězslav Hatan CZE 17:17,601 126,985
2. Lukáš Bělič
CZE 17:25,386 126,040
3. Josef Vontor
CZE 18:55,972 115,989
CAMS PO Klasik 500 (6 kol)
1. Karel Matuš
CZE 18:00,831 121,906
2. Kamil Brückner CZE 18:01,824 121,794
3. Otakar Talaga
SVK 19:56,725 110,100
CAMS PO Klasik 750 (6 kol)
1. Petr Kunz CZE 17:19,820 126,714
Poznámka: pořadí, jméno, stát, celkový čas, rychlost

CAMS PO 400 SSP (8 kol)
1. Tomáš Heimerle CZE 22:15,899
2. Dan Vysloužil
CZE 22:24,116
3. Milan Hanzalík SVK 22:34,157

CAMS PO Supermono (8 kol)
1. Karel Kalina
CZE 21:02,188
2. Vítězslav Hatan CZE 21:14,481
3. Pavel Jančík
CZE 21:57,973
CAMS PO Twin (8 kol)
1. Michal Dokoupil CZE 20:33,366
2. Stefan Holz
GER 21:05,471
3. Vladimír Šnajdr CZE 21:06,791

CAMS PO do 600 (10 kol)
1. Marek Červený
CZE 23:07,731
2. Michal Dokoupil CZE 23:11,879
3. Horst Saiger
FL
23:12,073
Cíl: 1. Marek Červený, 2. Michal Dokoupil, 3. Horst Saiger, 4. Michal Vecko, 5. Richard
Sedlák, 6. David Hanzalík, 7. Martin Holoubek, 8. Jan Vysloužil, 9. Miroslav Sloboda
a 10. Jiří Petrla.

CAMS PO 125 SP (9 kol)
1. Miroslav Sedlo
CZE 27:07,693
2. Pavel Fojtík
CZE 27:15,818
3. Miroslav Kuchta CZE 27:16,497
CAMS PO nad 600 (10 kol)
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1. Horst Saiger
LIE 22:04,607
2. Didier Grams
GER 22:10,058
3. Aleš Nechvátal CZE 22:58,406
CAMS PO 125 GP (9 kol)
1. Oldřich Podlipný CZE 24:47,539
2. Patrik Kolář
CZE 24:48,281
3. Christopher Eder AUT 24:55,848
CAMS PO 250 GP (9 kol)
1. Jan Vysloužil CZE 24:45,133
2. Petr Kunz
CZE 25:17,718
3. Michal Šlezar CZE 25:25,032
Závod je vyhlášen na 10 kol a celková délka závodu je 61 km.
GRAND FINAL (10 kol)
1. Michal Dokoupil CZE 23:32,683
2. Richard Sedlák
CZE 23:49,997
3. Miroslav Sloboda SVK 22:19,629
CAMS PO nad 600
1. Horst Saiger
LIE 21:57,121
2. Didier Grams
GER 22:06,751
3. Aleš Nechvátal CZE 22:48,554
Poznámka: pořadí, jméno, stát, celkový čas

Cíl: Vítěz závodu je Horst Saiger, 2. Didier Grams, 3. Aleš Nechvátal, 4. Jan
Nimmerfoll, 5. Thilo Gunther, 6. Pavel Tomeček, 7. Michal Dokoupil, 8. Adi
Wohlwend, 9. Stefan Holz a 10. Jiří Vališ.
Vítěz třídy nad 600 ccm je Horst Saiger a do 600 ccm Michal Dokoupil.
Zlatý kahanec opět získal Horst Saiger, který nenašel žádného přemožitele
a zajel nejrychlejší čas v hodnotě 2:10.007.
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Bludovický kopec

5. 8. 19. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Dodávka rozdělovačů topných nákladů – nové vyhlášení zahájení
zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
8. 8. Pietní shromáždění v Životicích
Brzy ráno 6. srpna roku 1944 vtrhlo do vesnice Životice gestapo a postřílelo 36
zcela nevinných mužů. Zavražděno bylo 28 Poláků a 8 Čechů, obyvatel Životic,
Horní a Dolní Suché a Dolního Těrlicka. Měl to být trest za partyzánskou akci
v místní hospodě Isidora Mokrosze, kde při přestřelce zahynuli tři příslušníci
gestapa.
Tuto hroznou událost si na pietním shromáždění u Památníku životické tragédie
v sobotu 8. srpna dopoledne připomněli občané Havířova a jeho okolí, rovněž
početná delegace z Polska. Představitelé města Havířova, okolních obcí a měst,
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diplomaté, celá řada významných osobností veřejného, politického a kulturního
života, příbuzní obětí a další hosté položili k památníku věnce a kytice květů.
Krátký proslov pronesl primátor města Havířova Daniel Pawlas, s duchovním
rozjímáním vystoupiů římskokatolický kaplan Karel Rechtenberg a evangelický
farář Janusz Kożusznik. Moderátorka Jolanta Balon přečetla jména všech obětí
nacistické zvůle. V průběhu pietního aktu zazpíval pěvecký sbor Canticorum
a polský sbor Gorol. Čestnou stráž drželi vojáci Krajského vojenského velitelství
v Ostravě a skauti. Pořadatelem spolu s dalšími organizacemi je statutární
město Havířov. Pieta byla zakončena státními hymnami Polska a Česka.

9. 8. Fotbal: Havířov – Dolní Benešov
MFK Havířov – Dolní Benešov 0:1 (0:0)
13. 8. Hokej: Havířov – Šumperk
Zápas s dramatickým závěrem skončil výhrou AZ ve čtvrtek 13. srpna.
Po dvou třetinách to vypadalo na jasné vítězství hokejistů AZ, ale pak se
Šumperští vzepjali a zápas čtyřmi brankami v řadě zdramatizovali. Hodně jim
pomohlo vyloučení Jonáše na 5 minut a do konce utkání. Poslední slovo patřilo
domácímu celku, který nakonec vyhrál.
AZ Havířov – Salith Šumperk 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)
Branky za Havířov: Kanko, Matějek, Maruna, Maruna, Siváček, Staněk,
Sztefek.
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AZ Havířov: Matoušek – Ostrčil, Chroboček, Krisl, Jonáš, Graca, Bail, Kečkeš –
Bárta, Staněk, Kalus – Sztefek, Pechanec, Maruna – Matějek, Rimmel, Kanko –
Vyčesaný, Siváček, Bednář – Křibík.
16. 8. Fotbal: Vsetín – Havířov
FC Vsetín – MFK Havířov 0:0
19. 8. 20. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
 Veřejná soutěž – pronájem části nemovité věci – restaurace v Kulturním
domě Petra Bezruče
 Veřejná soutěž – pronájem části nemovité věci – v objektu Kina Centrum
(kinokavárna, kinobar v 1. NP, zábavní klub)
23. 8. Fotbal: Havířov – Frýdlant
MFK Havířov – FBK Frýdlant 0:1 (0:0)
23. 8. Promenádní koncert pod klenbami stromů
V parku za Kulturním domem Radost v Havířově v neděli 23. srpna pokračoval
cyklus letních promenádních koncertů.
Před početným publikem, zejména seniorů, vystoupila legendární dechová
kapela Huťařka z Frýdku-Místku. Éterem se nesly písničky jako Hraj, kapelo,
hraj, Děti z Pirea, Až se budem brát, Vaya Con Dios a řada dalších líbivých
melodií. „Jsou to výborní muzikanti. Hrají a zpívají moc hezky. Zvláštní ráz
koncertu dává, že se koná pod klenbami stromů,“ pochvalovala si mladá žena
s dítětem Markéta Rijáčková z Ústí nad Labem.

26. 8. Zahrady školek ožijí novým mobiliářem
Nové houpačky, lanové dráhy, kolotoče, altány, zahradní domky a další mobiliář
získají nejpozději do poloviny září zahrady mateřských škol a jeslí.
Instalace nových prvků do zahrad školek a jeslí trvá od poloviny července,
nejvíce prací je naplánovaných na konec srpna a počátek září. „Veřejnou

zakázku realizuje brněnská firma, která zahradní mobiliář vyrábí. Hledali jsme
společnost, vyrábějící zahradní prvky, které budou nejen hezké, ale především
bezpečné," uvedla Marcela Kasalíková z odboru školství a kultury havířovského
magistrátu. Zakázka pro zahrady 24 mateřských školek a 2 jeslí má hodnotu
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3 miliony korun a je hrazena z rozpočtu města. Nový mobiliář si mateřské školy
vybíraly do zahrad podle svých představ a potřeb.
29. 8. Slezské dožínky ovládl folklor
V zahradě Domu PZKO v Havířově-Bludovicích se v sobotu 29. srpna konal za
hezkého teplého počasí 46. ročník Slezských dožínek.
Program zahájil podle tradičních lidových zvyklostí dožínkový průvod v čele
s hospodářem a jeho chotí. Stejně jako v minulém roce i tentokrát to byli
manželé Petr a Stanislava Chroboczkovi. Pak se početnému publiku představily
folklorní soubory s kapelami Błędowice a Mali Błędowianie z místní PZKO,
folklorní soubor Vonička z Havířova a Młodzi Bartusie z Polska. Jako obvykle se
velkému zájmu těšily speciality slezské kuchyně. Mezi hosty byl i náměstek
havířovského primátora Daniel Vachtarčík a nový konzul Generálního
konzulátu Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski. Volná zábava trvala do
pozdních večerních hodin.

Vpravo manželé Petr a Stanislava Chroboczkovi
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30. 8. Promenádní koncert (TV Šlágr)
Publiku se představili v neděli 30. srpna za tropického tepla Jitka a Břetislav
Osičkovi (TV Šlágr). Návštěvníci byli spokojeni.

31. 8. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 22,3 °C, nejvyšší naměřená teplota 36,0 °C,
nejnižší naměřená teplota 8,2 °C, měsíční úhrn srážek 28,8 mm, trvání
slunečního svitu 274,6 hodin.
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Autor Józef Drong
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ZÁŘÍ
2. 9. 21. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Koncepce udržitelnosti a rozvoje mládežnického hokeje a hokeje mužů.
Rada s materiálem nesouhlasí a žádá příjemce dotace na hokej
o dopracování předložených dokumentů podle připomínek uvedených
členy rady v průběhu rozpravy k tomuto bodu
 Vyjádření podpory dřívějším důchodům pro horníky
 Jmenování Ing. Milana Černého do funkce ředitele SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových služeb do doby jmenování nového ředitele
3. 9. Hokej: Havířov – Zlín
Poslední přípravné utkání AZ ve čtvrtek 3. září se neslo v extraligovém duchu.
Havířov byl téměř po celý zápas aktivnější, vytvářel si útočný tlak a z něj těžil
také střelecky. Po úvodní brance Marka Kaluse AZ sice prohrával 1:3, ale díky
brankám Aleše Staňka a Jiřího Bárty poslal zápas do samostatných nájezdů.
V nich rozhodl o vítězi zápasu a sestřelení velkého favorita Jan Maruna.
AZ Havířov – PSG Zlín 4:3sn (1:2, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Kalus (Maliník), 37. Staněk, 44. Bárta (Korim, Maliník),
rozh. náj. Maruna – 11. Ondráček (Šťastný), 15. Sýkora (Kotvan), 33. Holík
(Štumpf, Veselý). Rozhodčí: Kubičík, Šutara – Adamec,
Poruba. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 1 721. Průběh utkání: 1:0, 1:3, 3:3,
4:3.
AZ Havířov: AZ Havířov: Svoboda – Lenďák, Korim, Krisl, Bahounek, Graca,
Bail, Chroboček, Ostrčil, Ďurkech – Staněk, Maliník, Kalus – Maruna, Rimmel,
Kanko – Sztefek, Pechanec, Kurovský – Bárta, Sedláček, Matějek – Bednář

4. 9. Výstava Krásná jako kvítka
Ve výstavní síni Viléma Wünscheho Kulturního domu Leoše Janáčka
v Havířově byly v pátek 4. září slavnostně vyhlášeny výsledky jubilejního 25.
ročníku mezinárodní výtvarné soutěže dětí a mládeže v oboru kresby a grafiky,
„Krásná jako kvítka je ta země…“ Letošním tématem bylo Moje město. Záštitu
nad soutěží převzala hudební skupina Kryštof.
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Porota při hodnocení vybírala z 1 482 obrazů z jedenácti zemí světa. Zastoupena
jsou díla mladých výtvarníků z Běloruska (56 obrazů), Bulharska (24), Česka
(1 128), Chorvatska (8), Litvy (73), Lotyšska (8), Polska (91), Rumunska (15),
Slovenska (58), Slovinska (19) a USA (2 obrazy). Nejúspěšnější účastníci
obdrželi diplomy a věcné ceny. Krátce k historii soutěže, jejímž organizátorem je
Základní škola Frýdecká spolu se sdružením Tranoscius z Havířova, pohovořil
její zakladatel Vladimír Znamenák. Kurátorkou výstavy je ředitelka
pořadatelské školy Jiřina Sivá. Mezi hosty pátečního pozdního odpoledne byl
i primátor města Havířova Daniel Pawlas.
Výsledky:
1. kategorie (Mateřské školy), 274 prací: 1. místo Žeňa Dorožko (Bělorusko),
2. Marie Bukovská (VK Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem), 3. Ema
Jiroušková (MŠ U Koupaliště, Česká Třebová)
2. kategorie (1. a 2. ročníky základních škol, 194 prací): 1. Karolína Kršková
(Slovensko), 2. Nikola Bujak (Polsko), 3. Rares-Mihail Ciapa (Rumunsko)
3. kategorie (3. a 4. ročníky, 288 prací): 1. Roksana Barnak (Polsko), 2. Tomasz
Brzezański (Polsko), 3. Kateřina Kovářová (ZŠ Líbeznice), 3. Vítek Vavřík (ZŠ
a MŠ Frýdecká, Havířov)
4. kategorie (5. a 6. ročníky, 310 prací): 1. Eliška Repková (Gymnázium Krnov),
2. Anežka Malá (ZŠ Ladova, Litoměřice), 3. Iga Pogórska (Polsko)
Zvláštní cena: Františka Franeková (Slovensko)
5. kategorie (7. až 9. ročníky, 418 prací): 1. Jakub Gazdoš (Arcibiskupské
gymnázium, Kroměříž), 2. Antoni Litera (Polsko), 3. Václav Berka (ZŠ speciální,
Jihlava)
Zvláštní cena: Karolina Wedolowska (Polsko)
Cena primátora města Havířova: Anna Malcherová (ZŠ a MŠ Frýdecká,
Havířov)
Cena primátora města Havířova: Klára Cygonková (ZŠ Mládežnická, Havířov)
Cena poroty: Veronika Čapková (VK Hlohovec)
Cena Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za pedagogické vedení: Taťána
Chmelařová (ZŠ Vsetín, Ohrada).
Výstava skončila 1. října.

Jiřina Sivá

Vladimír Znamenák
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5. 9. Havířovské slavnosti
Obrovský zájem, kvalitní program, dobrá zábava a pohodové počasí. Tak
vypadaly ve dnech 4. a 5. září v areálu Městské sportovní haly Havířovské
slavnosti 2015.
Letošní pěvecká, hudební a taneční show se od předchozích ročníků lišila délkou
trvání. Byla dvoudenní, konala se v pátek a sobotu, což mělo u veřejnosti kladný
ohlas. Problémem zůstávají dlouhé fronty u pokladen. Jsou terčem kritiky.
K vysoké návštěvnosti nemalou měrou přispělo (i přes zvýšení) stále ještě velmi
solidní vstupné ve výši 150 Kč pro dospělé na jeden den. Program městských
slavností připravilo Městské kulturní středisko Havířov. Byl sestaven tak, že
oslovil lidi napříč generacemi.
Thomas Anders, Citron, Guano Apes
Páteční program zahájila rockovo-elektronická kapela Public Relations.
Následovaly skupiny Wohnout z Prahy a okolí a plzeňská Mandrage. Noc pak
patřila diskotékovým hitům z 80. let minulého století v podání Thomase
Anderse z bývalé kapely Modern Talking. S tvrdší muzikou ještě v původní
sestavě nastoupila ostravská skupina Citron. Finále pak obstarala jedna
z nejúspěšnějších
německých kapel
rockmetalová
Guano
Apes.
Lúčnica, Lucie Bílá, Hammerfall
Herec a moderátor Jan Čenský uvedl v sobotu ve 13 hodin vystoupení
kompletního folklorního souboru Lúčnica. Následovaly koncerty Michala Hrůzy,
slovenských No Name, stálic českého popu Věry Špinarové a Petry Janů, dále
žánrově nesvázaného Vojty Dyka s B Side Bandem a Lucie Bílé se skupinou
Arakain. Vrchol večera patřil švédské metalové kapele Hammerfall, na kterou
do Havířova přijeli fanoušci i z Polska a Slovenska.
Před 16 hodinou se konalo slavnostní zahájení slavností za účasti vedoucích
představitelů Havířova, zástupců partnerských měst a dalších hostů. S krátkým
proslovem vystoupil primátor Daniel Pawlas.
Havířovské slavnosti doprovázel po oba dny pestrý doprovodný program pro děti
i dospělé. Na sobotní odpoledne to byla westernová farma poznávacích soutěží
a her a tradiční soutěž v přetahování lanem pro pětičlenná mužská i ženská
družstva. Nechyběla ani spousta zábavných a kolotočových atrakcí a výběr
z bohatého občerstvení.
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5. 9. Folklorní soubor Lúčnica okouzlil publikum
Velkolepé, oku lahodící. Tak by se dalo jednoduše uvést vystoupení slovenského
folklorního souboru Lúčnica z Bratislavy na Havířovských slavnostech. Vlajková
loď slovenského folkloru za velkého diváckého zájmu zahajovala sobotní
program. Překrásné temperamentní tance, nádherné kostýmy a vynikající
hudba přinesly neopakovatelný zážitek.

6. 9. Fotbal: Havířov – Nové Sady
MFK Havířov – Nové Sady 2:4 (0:3)
8. 9. Komunitní centrum Bumerang Armády spásy
Zpěv, pohybové skladby dětí, spousta lidí, duchovní rozjímání a hlavně veselí.
Tak vypadalo minulé úterý slavnostní otevření nového Komunitního centra
Armády spásy (AS) v ulici Slovenského národního povstání v HavířověŠumbarku.
„Po rozhodnutí o demolici městského objektu, který byl ve špatném technickém

stavu, jsme intenzivně hledali prostory, do kterých bychom se mohli
přestěhovat. Za symbolickou korunu jsme získali pronájem kolem stovky
čtverečních metrů od společnosti RPG a mohli začít s rekonstrukcí ," uvedla
ředitelka Komunitního centra AS v Havířově Blanka Wlosoková. Na ploše
bývalého asijského bistra vznikla velká klubovna pro cvičení a hry, dvě menší
místnosti pro volnočasové aktivity dětí a v jedné jsou umístěny počítače
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k volnému použití. Nechybí ani zázemí s kuchyňkou pro personál. Nejpočetnější
skupinou, která navštěvuje komunitní centrum, jsou děti z místních sociálně
slabých rodin. Je jich přibližně150, z nichž denně tu pobývá asi třetina. Dostává
se jim všeobecná péče i pomoc s přípravou do školy. Nezapomíná se ani na starší
lidi. „Jsme tady nejen pro děti nebo rodiny s dětmi, našimi klienty jsou i zdejší

senioři, kteří si k nám chodí zahrát šachy, procvičit paměť nebo přicházejí pro
dotované obědy. Samozřejmá je naše terénní práce s rodinami a potřebnými,"
přiblížila Blanka Wlosoková. Mezi hosty úterního odpoledne byli náměstkové
primátora Daniel Vachtarčík a Ivan Bureš. „Líbí se mi název centra Bumerang.

Slyšel jsem, že jej vymyslely děti a tak to vyvolává asociaci, že co do dětí dobrého
vložíme, to se nám také v budoucnu vrátí," řekl Daniel Vachtarčík. Armáda

spásy v Havířově působí přes 20 let. V roce 1991 založila první azylový dům
v České republice. V komunitním centru poskytuje tři sociální služby:
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, službu pro rodiny s dětmi, a také pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.

9. 9. Jubileum čestného dirigenta Májováku
Hudebník tělem i duší, legenda karvinského dechového orchestru Májovák,
havířovský občan Milan Bystroň oslavil krásné jubileum 80 let.
Narodil se 9. září 1935 v Karviné v rodině horníka. V osmi let hrával na housle,
baskřídlovku, klarinet i saxofon. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze. Muzikantský talent zdědil po svém otci Viktorovi, který byl v čele
hornické kapely v Karviné od roku 1943 plných dvacet let. Synovi předal
dirigentskou taktovku v roce 1963. Nový umělecký šéf a dirigent přispěl
zásadním způsobem ke změnám v dramaturgii i obsazení orchestru. Měl jasný
cíl, zvýšit uměleckou úroveň i instrumentační schopnosti souboru a tradiční
hornickou kapelu povýšit na velký dechový orchestr. A to se mu povedlo.
Z původního obsazení třiceti stálých hudebníků v roce 1964 se počet hráčů
postupně rozrostl na padesát. O tom, že promyšlená cesta a strategie byla
správná, svědčí i celá řada úspěchů, cen, diplomů a uznání z různých soutěží
a přehlídek doma i v zahraničí. Od roku 1982 v důsledku vysokého pracovního
vytížení na jedenáct let opustil Májovák, zůstal však s ním ve stálém kontaktu.
Za dirigentský pult se opět vrátil v roce 1993, kdy orchestru hrozil téměř rozpad.
Podařilo se mu postupně krizi odvrátit a pokračovat ve slavné éře tohoto
jedinečného hudebního tělesa. Od roku 1998 se sedm let střídá s Milanem
u dirigentského pultu také jeho syn Jiří. „Bylo to nádherné období,“ poznamenal
otec. V březnu roku 2009 na novoročním koncertu v Karviné se Milan
Bystroň rozloučil s orchestrem a byl zvolen čestným dirigentem Májováku.
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Začala další etapa jeho života, a to na zaslouženém odpočinku. Aktivita a elán
mu ale zůstala. Také věří, že až synovi Jiřímu ubudou pracovní povinnosti, vrátí
se k Májováku a bude pokračovat v díle svých předků. „Vůbec nevylučuji, že
přijde čas, kdy se opět chopím dirigentské hůlky a splním otcovo přání ,“ potvrdil
vysokoškolský pedagog Jiří Bystroň.

10. 9. Fotbal: Slavičín – Havířov
FC TVD Slavičín – MFK Havířov 4:0 (2:0)
12. 9. Svatováclavský hudební festival
Koncertem v bludovickém evangelickém kostele se Havířov připojil k XII.
ročníku Svatováclavského hudebního festivalu. V sobotu 12. září vystoupili
členové souboru Collegium Marianum, který vede Jana Semerádová. Pražský
soubor se věnuje interpretaci české a středoevropské hudby 17. a 18. století.
Účinkoval s kontratenoristou Damienem Guillonem, vycházející hvězdou
francouzského pěveckého umění.
12. 9. Hokej: Havířov – Litoměřice
Ve druhém utkání první ligy v sobotu 12. září na domácím ledě AZ Havířov
porazil s přehledem celek Litoměřic. Domácí tým se dostal brzy do vedení, ve
druhé třetině poté přišly znamenité okamžiky, kdy se Havířovu podařilo čtyřmi
góly odskočit soupeři a získat pohodlný náskok, který si již nenechali vzít. Závěr
utkání byl ještě hodně hektický a došlo i na pěstní souboje, to však nic
nezměnilo na tom, že si AZ připsal první ligové body v letošním ročníku WSM
Ligy.
AZ Havířov – HC Stadion Litoměřice 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 2. Sztefek (Pechanec), 25. Sztefek (Pechanec), 26. Maliník
(Sztefek), 27. Kanko (Sedláček, Maruna), 30. Mazanec (Kalus, Bárta), 48.
Lenďák (Staněk) – 36. Kalla (Ma. Procházka, Rousek), 53. Valášek (Doležal,
Švagrovský). Rozhodčí: Koziol – Vengřín,
Konvička. Vyloučení: 13:13.Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1616. Průběh
utkání: 5:0, 5:1, 6:1, 6:2.
AZ Havířov: Svoboda – Lenďák, Korím, Bahounek, Krisl, Ostrčil, Mazanec, Bail
– Kalus, Maliník, Staněk – Bárta, Pechanec, Sztefek – Kanko, Sedláček,
Maruna – Matějek, Rimmel, Bednář – Kurovský
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13. 9. Fotbal: Nový Jičín – Havířov
Nový Jičín – MFK Havířov 3:1 (1:0)
14. 9. 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 14. září v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 Ostatní
dotace a dary. Schváleno: TJ ČSAD 30 000 Kč, Nemocnici s poliklinikou
Havířov 1 000 000 Kč na pořízení přístrojové techniky, Atletickému oddílu
Slavia Havířov zvýšení o 45 000 Kč na celkovou výši 445 000 Kč,
Městskému fotbalovému klubu o 300 000 Kč na celkovou výši 2 500 000
Kč, Sportovnímu klubu stolního tenisu o 200 000 Kč na celkovou výši
1 000 000 Kč. Neschváleno: 40 000 Kč Judo club Havířov, 200 000 Kč
Maniak aerobik Havířov, 54 600 Kč Taneční skupina Limit Dance
Corporation Havířov, 500 000 Kč HC Havířov 2010, 220 000 Kč TJ Start
Havířov, 320 000 Kč Sportovní klub volejbalu Havířov, 55 000 Kč Charitě
Český Těšín pracoviště v Havířově
 Vyjádření podpory dřívějším důchodům pro horníky
16. 9. Řidička zemřela v nemocnici
Ve středu 16. září řidička osobního automobilu nedala přednost autobusu
v křižovatce 17. listopadu a V Zátiší. Statisticky je tato nehoda zařazena jako
nehoda s těžkým zraněním, neboť 79letá řidička zemřela po třech dnech
v nemocnici.
18. 9. Košíková: Havířov – Olomouc
TJ Start Havířov v historicky prvním utkání 1. basketbalové ligy mužů
v Havířově přivítal v pátek 18. září večer ve Sportovní hale Žákovská celek
Basketbal Olomouc. Domácí k utkání nastoupili bez svých dvou opor
Koloničného a Ličky, což se projevilo na výkonu celého mužstva. Olomouckým
hráčům se dařila střelba ze střední a dlouhé vzdálenosti a velké problémy
působil pod oběma koši 209 cm vysoký pivot Jakub Sedlák.
TJ Start Havířov : Basketbal Olomouc 55:75 (15:18, 28:35, 39:52)
Domácí – Marek 11 bodů, Závada 10 b., Landor 9 b. Hosté – Sedlák 22 bodů,
Sehnal 20 b., Seripcaru 14 b..
18. 9. Den mobility
Ochrana přírody a využívání alternativních a ekologických dopravních
prostředků. To byla hlavní témata Dne mobility v pátek 18. září.
Nejpodstatnější část programu se odehrála na náměstí Republiky. Své stánky
tam měly volnočasové organizace, městská policie a patrně nejvíce zájmu si
vysloužily různé adrenalinové atrakce. Po celý den byla pro všechny cestující
MHD zadarmo. Ekologickou dopravu město podporuje už řadu let, kdy postupně
převedlo téměř všechny autobusy na linkách MHD, a některé i na příměstských
spojích, na pohon zemním plynem. Magistrát také pro služební cesty úředníků
využívá elektromobil a jeho nabíjecí stanice u radnice je přístupná i pro
veřejnost.
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20. 9. Fotbal: Havířov – Brumov
MFK Havířov – Elseremo Brumov 3:2 (2:1)
22. 9. Nový bezplatný tenisový kurt pro amatéry
Oranžové hřiště, které se nachází v sousedství dalších kurtů a krytých
tenisových hal na Šumbarku, bylo slavnostně otevřeno v úterý 22. září
odpoledne.
Minimálně po dobu deseti let se o něho budou havířovští tenisté muset řádně
starat a bezplatně provozovat pro veřejnost kurt, jehož opravu jim zaplatila
Nadace ČEZ. Dvorec číslo 6 byl opraven v průběhu letních prázdnin. Na zásadní
opravu čekal celých 35 let. Nadace na rekonstrukci přispěla částkou 900 tisíc
korun. Proto na něm platí režim podobný provozu síti Oranžových hřišť, která
musí být pro veřejnost provozována bezplatně.
23. 9. 22. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Snížení lůžkové kapacity střediska Luna Domova seniorů Havířov
 Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na ro 2016 – 2017,
vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno (
Elektrická energie: v hladině nízkého napětí 843 Kč/MVh, v hladině
vysokého napětí 867 Kč/MVh. Zemní plyn v hladině maloodběru 561
Kč/MVh)
 Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účasti
města)
25. 9. Zdeněk Pohlreich v kuchyni havířovského zámku
V pátek 25. září vpodvečer byli kuchaři a obsluhující personál havířovského
zámku podrobeni zátěžovému testu v rámci natáčení televizního pořadu
Ano, šéfe!
Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich ve městě natáčí od středy 22. září. Při první
ochutnávce šesti jídel nadšením nehýřil, naopak tradičně nešetřil kritikou.
S kuchařem však našli společnou řeč a na jídelníčku se objevila nová jídla,
včetně řecké speciality, neboť je kuchař z poloviny řeckého původu. Na páteční
zátěžový test si místa v restauraci rezervovalo na 150 hostů. „Jsme zvědavi

nejen na pana šéfkuchaře Pohlreicha, ale také na jídlo, které s jeho pomocí
místní kuchaři uvařili. Věříme, že nám bude chutnat a bude to příjemný večer,"
přáli si hosté Zámku. „Bylo mi líto, že tak krásnou restauraci navštěvuje málo
hostů a proslýchá se, že tady lidem příliš nechutná," řekla členka dozorčí rady
společnosti s ručením omezeným Zámek Darja Tomaniecová a ještě dodala, že
Pohlreicha asi hodně zaujalo, že Zámek je městská společnost. Verdikt, jak vše
dopadlo, bude vynesen začátkem roku 2016.
26. 9. Fotbal: Rýmařov – Havířov
TJ Jiskra Rýmařov – MFK Havířov 6:0 (3:0)
28. 9. Hokej: Havířov – Prostějov
Utkání skončilo vítězstvím domácího celku 3:1
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30. 9. Fotbal: Velké Karlovice + Karolinka – Havířov
Velké Karlovice + Karolinka – MFK Havířov 2:5 (0:2)
30. 9. Výstavní síně v září
Po dvouměsíční letní přestávce výstavní síně a galerie Městského kulturního
střediska v Havířově otevřely v září své prostory třemi výstavami:
Výstavní síni Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka
Jubilejní 25. výstavu Krásná jako kvítka bylo možno zhlédnout až do 1. října.
Vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže v oboru grafiky a kreseb se uskutečnilo
v pátek 4. září. Tématem letošního ročníku bylo Moje město. Soutěž každoročně
organizuje Základní škola Frýdecká.
Galerie Kulturního domu Radost
Obrazy Oskara Pawlase (1924-2012), výběr z tvorby. Výstava se konala u
příležitosti 60. výročí založení Havířova.
Galerie Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče
Výstava věnovaná 60. výročí založení Havířova s názvem Historie Havířova:
Jak jsme tady žili.
30. 9. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 15,3 °C, nejvyšší naměřená teplota 33,7 °C,
nejnižší naměřená teplota 1,7 °C, měsíční úhrn srážek 35,6 mm, trvání
slunečního svitu 148,0 hodin.
.
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Autor Józef Drong
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ŘÍJEN
2. 10. Městská policie má nové kamery
Dopravní přestupky, kouření nebo pití alkoholu na zakázaných místech,
výtržnictví nebo přímo páchání trestné činnosti teď mohou strážníci sledovat
a zaznamenávat pomocí nových kamer.
Byla provedena modernizaci kamerového systému. Původní kamery z roku
2001 byly vyměněny za nové a systém byl doplněn několika dalšími. Nový
a spolehlivější je také přenos signálu. Náklady na modernizaci přišly zhruba na
tři miliony korun. Kamery jsou umístěny v místech, kde jsou skutečně potřebné,
aby sloužily k zajištění dohledu nad bezpečností občanů a majetku.
3. 10. Mladí hasiči předvedli své umění
Elán mladých, hasičská dovednost a urputné boje o vítězství. To vše patřilo k
sobotnímu zápolení mladých hasičů v areálu zbrojnice v Havířově-Šumbarku.
Soutěže 11. kola Mládežnické ligy okresu Karviná (M.L.O.K.) v uzlové štafetě
a v požárním útoku se zúčastnilo 11 družstev mladších a 12 družstev starších
žáků. Bojovalo se o každou setinu sekundy. Tentokrát se nejvíce dařilo
pořadatelské organizaci SDH Havířov-Město. „Soutěž měla hladký průběh. Obě
naše družstva podala výborný výkon a zvítězila. Počasí bylo krásné a slunečné,“
krátce hodnotil velitel soutěže Emanuel Došlík. Spokojen byl i náměstek
havířovského primátora Daniel Vachtarčík. Potvrzuje se, že prostředky
vynakládané do Sborů dobrovolných hasičů jsou dobrou investicí.
Medailisté:
mladší žáci – 1. Havířov-Město A, 2. Těrlicko-Hradiště, 3. Bohumín-Skřečoň
starší žáci – 1. Havířov-Město, 2. Karviná Hranice I. 3 Těrlicko-Hradiště
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4. 10. Fotbal: Havířov – Hranice
MFK Havířov – SK Hranice 2:0 (1:0)
6. 10. Problémová ubytovna Merkur byla vyprázdněna
Obyvatelé městské části Podlesí mohou doufat ve větší pocit bezpečí. Sociální
ubytovna v areálu Merkur byla v průběhu měsíce září přestěhovaná do
Prostřední Suché na ubytovnu Impuls.
Týkalo se to zhruba 200 lidí. Nový majitel by chtěl komplex Merkur radikálně
změnit. Plánuje v něm vybudovat moderní centrum s hotelem, byty, kancelářemi
a dalšími službami. Merkur teď čeká období rozsáhlé rekonstrukce. „My jsme

kupovali Merkur s tím, že tam ubytovnu provozovat nebudeme. Máme s ním své
plány, které už byly prezentovány. V budově A bude znovu zprovozněn hotel.
Budova B bude zrekonstruována na bydlení. Budova C, která byla kancelářská,
zůstane tak i nadále a podle zájmu může sloužit například jako školicí
středisko," uvedl Gabriel Figel. Změn doznají také další objekty v areálu. „Vše je
naplánováno do jednotlivých etap. Nyní probíhají přípravné a projektové práce,"
potvrdil nový majitel, kterým je společnost Merkur Development se sídlem ve FrýdkuMístku

7. 10. Městská knihovna má 60 let
Oslava výročí se konala ve středu 7. října v prostorách budovy centrály v ulici
Svornosti.
Havířovští knihovníci si připomněli celou éru práce se čtenáři křtem brožurky
nazvané Na počátku bylo slovo…a na konci kabel. Slavnostního setkání se
zúčastnili současní i bývalí zaměstnanci. Zpestřením středečního programu bylo
scénické čtení divadelní skupiny LISTOVÁNÍ nazvané Borovský v kostce aneb
K.H.B. Pro děti i dospělé mělo Studio bez kliky připravený svůj kinematograf
připomínající historii filmu. Pogratulovat přišel také primátor města Daniel
Pawlas.
Ředitelkou
městské
knihovny
je
Dagmar
Čuntová.
(Podrobněji v kapitole 6)
7.10. 23. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Jmenování ředitele příspěvkové organizace SANTÉ (Bc. Monika
Havlíčková)
 Zřízení Občanské komise v Havířově-Podlesí

8. 10. Jablíčkový den proti rakovině
Stejně jako v minulém roce se i letos velkému zájmu těšil Jablíčkový den
pořádaný onkologickou organizací INNA v Havířově.
0riginálním pojetím se již podruhé připojila ke Dni pro zdravá prsa, kterou na
15. říjen vyhlásila Europa Dona, evropská koalice proti rakovině prsů. Tento
den má připomenout ženám a dívkám na starém kontinentě důležitost a význam
správného životního stylu pro zachování zdravých prsů, a také důležitost
prevence. Tělesný pohyb, zdravá výživa a mamografický screening spolu se
samovyšetřením prsů snižují procento onemocnění a hlavně úmrtnosti na
zhoubný nádor u žen nad 50 let nejméně o 25 procent. Havířovanky po městě
rozdaly 200 kilogramů jablek spolu s preventivním letáčkem, aby ženy využívaly
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všem dostupná preventivní vyšetření nejen prsu. A proč právě toto ovoce?
Předsedkyně spolku INNA Marta Marčová uvádí, že jablka patří
k nejzdravějšímu ovoci s řadou blahodárných účinků. Kolují o něm i různé
pověsti. Například, že symbolizuje ženskou sexuální přitažlivost, plodnost
a lásku. Nebo stará lidová moudrost tvrdí: stačí 1 jablko denně a nebudete
potřebovat lékaře.

9. 10. Koncert kapely Bowli Band
Klub kina Centrum v pátek 9. října večer patřil slezské kapele Bowli Band. Ta
o sobě tvrdí, že v muzice a sexu je dovoleno vše, pokud to vyhovuje všem
zúčastněným, proto se její hudbou prolíná rock, jazz, funky, pop... Složení
kapely: Štěpán Gažík (kytara), Stanislav Kotlár (klávesy), David Savkovič (bicí)
a Josef Žerdík (basy). Kapela má základ ve výborných muzikantech, kteří i
tentokrát předvedli skvělou hudbu.

11. 10. Fotbal: Valašské Meziříčí – Havířov
TJ Valašské Meziříčí – MFK Havířov 4:1 (3:0)
15. 10. Setkání jubilantů v rytmu oblíbených šlágrů
Klub důchodců při Domě s pečovatelskou službou v ulici Mládežnická uspořádal
ve čtvrtek 15. října odpoledne setkání s jubilanty.
Dvanáct seniorů ve věku 60, 65, ...byli magistrátem města Havířova odměněni
dárkovými balíčky. Odpolední posezení za účasti 53 mužů a žen se konalo
tentokrát v Restauraci Venuše. K poslechu a tanci hrálo havířovské duo Rumi
(kytara a klávesy). V rytmu oblíbených šlágrů jako Marína, Růže z papíru,
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Paloma Blanca, La Paloma a dalších hitů let minulých, senioři pořádně
roztančili parket. „Hudba je výborná, nálada skvělá, tančí se dobře,“
poznamenala členka klubu Irena Babilonová. Spokojena byla i vedoucí odboru
sociálních věcí havířovského magistrátu Bernarda Urbancová, která ujistila
seniory, že město v trendu pololetních setkání jubilantů bude pokračovat i v roce
2016. V Havířově je celkem 12 klubů včetně Centra volnočasových aktivit na
Horymírově ulici. Největší z nich je Městský klub seniorů čítající kolem 1 700
členů, klub na Mládežnické patří k nejstarším. Kluby se pravidelně scházejí
a žijí bohatým kulturním i společenským životem.

17. 10. Tank zapadl v bahně
Tank projíždějící v pátek 16. října chráněným územím mokřadů u řeky Lučiny
zapadl v laguně, ze které se vlastními silami nemohl dostat ven.
Šestatřicetitunový kolos T55 A zde měl za úkol pomoci několika druhům
obojživelníků, kteří tu žijí. K jeho vyproštění z bahna místní hasiči neměli
potřebnou techniku, proto byl v sobotu povolán speciální vyprošťovací tank ze
Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru v Hlučíně.
Celá nepříjemná událost se stala, když práce v mokřadech byly téměř u konce.
Proč vůbec musela být k záchraně živočichů použitá těžká technika? Ta rozčlení
dno, vznikne tu spousta dolíků a vyježděných kolejí, ve kterých bude vyšší
sloupec vody. V případě extrémního sucha se pak vždy najde místečko, kde
trocha vody zůstane.
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17. 10. Havířská desítka
Po úspěšném nultém ročníku se znovu spojily kluby SK Fuga a HSC Havířov,
aby uspořádaly 17. října 1. ročník závodu Havířská desítka.
Start i cíl byl na náměstí Republiky. Závodilo se v běhu na 10 km, děti a hobby
běžci na 2,5 km. Výtěžek ze startovného ve výši 22 tisíc korun putoval na
podporu Handicap sport clubu Havířov a jeho sportovcům s tělesným
handicapem, kteří se věnují sportu boccia.
Významnou osobností akce byl Pavel Vrba, trenér české fotbalové reprezentace,
který odstartoval závod na 2,5 km. Na trať vyrazilo 40 závodníků. Běh převážně
ovládly děti. Velmi obdivuhodný byl výkon nejmladší pětileté dívenky, která
doběhla jako třetí mezi ženami! Časomíra ukazovala čas 19 minut a 46 sekund,
kdy doběhla poslední běžkyně a závod tak mohl být ukončen. V 11.30 hodin byl
odstartován hlavní závod na 10 km za účasti 211 registrovaných běžců. Většině
z nich se povedlo poprat s tratí pod jednu hodinu. Zvítězil Marek Chrascina
s časem 33 minut a 56 sekund a stanovil traťový rekord. Mezi ženami doběhla
jako první Tereza Šádková v čase 43 minut a 16 sekund.

17. 10. Adam pořádal zábavné odpoledne
Nové kamarády si mohly najít děti s autismem na zábavném odpoledni, které
pro ně v sobotu 17. října ve Společenském domě pořádal spolek ADAM –
autistické děti a my.
Celým programem provázel mladý havířovský zpěvák Vojtěch Šenkýř, účastník
soutěže Česko hledá Super Star z roku 2013. „Účelem akce je snaha integrovat

děti s autismem do společnosti. Je proto určena široké veřejnosti, aby se lidé
mohli s těmito dětmi s seznámit a zjistit, že potřebují jen trochu porozumění
a chtějí si najít kamarády. Zvolili jsme kulturně osvětový program. Zčásti je
výtvarný, zčásti zábavný a poučný," vysvětlila předsedkyně spolku ADAM Marie
Gardová.
18. 10. Fotbal: Havířov – Petrovice
MFK Havířov – Lokomotiva Petrovice 0:0
21. 10. Ochranka v nemocnici
Bezpečnostní služba je zavedena v nemocnici na roční zkušební dobu letos
od září. Důvodem byla ochrana zaměstnanců a pacientů před agresivními
jedinci.
Ve většině dosud provedených zákroků stačila domluva a asistence ochranky.
V současné době je vytypováno sedm pracovišť, které jsou vybaveny tlačítky
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tísňového volání. Ochrance se zobrazí místo požadovaného zásahu. Většinou jsou
problémy na centrálním příjmu s opilými pacienty a na psychiatrickém oddělení,
kde občas vzniká vyhrocená situace s neklidným pacientem.
21. 10. 24. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Schválen text kroniky města Havířova za rok 2014
 Ocenění občanů města Havířova a udělení Ceny města Havířova
(doporučení ke schválení zastupitelstvem)
 Koncepce udržitelnosti a rozvoje ledního hokeje v Havířově na období
2016 až 2019
 Jednání o partnerských vztazích mezi městem Havířov a městem Nanjing
v Číně
 Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1. listopadu 2015. (byl
schválen)
 Jmenování vedoucího správního odboru MMH. Ing. Jiří Nowák nastoupí
do funkce po ukončení jeho stávajícího pracovního poměru
23. 10. Úspěch mladé zpěvačky
Žákyně 5.B třídy Základní školy Mládežnická Valerie Káňová slavila velký
úspěch. Na celostátní pěvecké soutěži Slavíci ve školní lavici se 23. října
umístila v Brně na krásném 2. místě.
23. 10. Farmářské trhy v roce 2015
Celkem 12 krát v letošním roce se na náměstí Republiky konaly farmářské trhy.
Pokaždé byly jednodenní. Sortiment byl poměrně pestrý, ale nabídka zeleniny
a ovoce mohla být bohatší.
Termíny: 24. dubna, 15. a 29. května, 12. a 26. června, 24. července, 7. a 28.
srpna, 11. a 25. září, 9. a 23. října.
24. 10. Osobní auto srazilo chodce
V sobotu 24. října v prostoru obchodní zóny na ulici Před Tratí srazil řidič
osobního automobilu 87letého chodce. Po této nehodě po několika dnech
v nemocnici senior zemřel.
24. 10. Demonstrace proti běžencům
Ve 14 hodin v sobotu 24. října se příznivci Národní obrody sešli před vlakovým
nádražím. Bylo jich celkem 8, místo avizovaných 200.
Protestní akce nazvaná Manifestace proti přijímání migrantům do České
republiky se konala na náměstí Republiky bez zájmů kolemjdoucích lidí. Po
úvodní státní hymně České republiky vystoupili dva řečníci. Pavel Matějný
představil nově se formující Národní obrodu. Mezi jiným uvedl, že dost bylo slov,
je třeba rozhodných činů. Jeden lid, jeden boj, jedna víra. Vše skončilo bez
nějakých konfliktů.
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25. 10. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 25. října v doprovodu rodičů a blízkých byli
zapsání do pamětní knihy města Havířova Michal Kratochvil, Nikolas Mintěl,
Kristýna Pekarová, Sára Kondasová

Michal Kratochvil

Kristýna Pekarová

Nikolas Mintěl

Sára Kondasová

25. 10. Fotbal: Petřkovice – Havířov
ODRA Petřkovice – MFK Havířov 5:0 (1:0)
25. 10. Mistrovsví republiky ve sportovním aerobiku
Ve dnech 24. a 25. října se v Mladé Boleslavi konalo Mistrovství České
republiky ve sportovním aerobiku. V kategorii Aerobic group performance získal
Maniak aerobik bronzovou medaili.
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Pořadí: 1.Fit studio D Praha, 2. AE klub Lady Plzeň, 3. Maniak aerobik Havířov
27. 10. Černá kronika: Žena zraněná na přechodu
Starší chodkyni přecházející Těšínskou ulici srazilo ráno v úterý 20. října auto.
S vážným poraněním hlavy byla přepravena do fakultní nemocnice.
Nehoda se stala chvíli po půl sedmé u autobusového nádraží. „83letá žena

přecházela vozovku po vyznačeném přechodu pro chodce. 62letý řidič Škody
Fabia ji přehlédl a srazil. Žena při kolizi utrpěla vážné zranění hlavy a byla
sanitkou převezena do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. U řidiče policisté
vyloučili požití alkoholu dechovou zkouškou," informovala policejní mluvčí
Zlatuše Viačková.
27. 10. Oslava vzniku samostatného Československa
Za zvuků české a slovenské státní hymny v podání pěveckého sboru
Rozmarýnek ze Základní školy Žákovská byla v úterý 27. října v Havířově
zahájena oslava 97. výročí vzniku Československé republiky.
U kostela sv. Anny se shromáždili členové vedení města, zástupci
Československé obce legionářské, Svazu bojovníků za svobodu, Konfederace
politických vězňů, Seskupení polských kombatantů v České republice,
politických klubů a dalších organizací. Ani tentokrát nechyběli veteráni II.
světové války Jan Ihnatík z východní a Rudolf Adamus ze západní fronty. „Naši

republiku máme moc rádi. Bojovali jsme za ni proti nacistickému Německu. 28.
říjen je pro nás posvátný,“ svorně pronesli oba veteráni. Účastníci slavnostního
aktu pak položili věnce a kytice k Pamětní desce vojákům a letcům padlým na
všech frontách II. světové války z oblasti Těšínska. Čestnou stráž stáli vojáci
Krajského vojenského velitelství Ostrava a skauti.

30. 10. Modernizace třídicí linky na odpad
Dotřiďovací linka technických služeb byla modernizována o nový lisovací stroj,
který pěchuje materiál do velkých kontejnerů.
Díky novému lisu je nyní v kontejnerech více materiálu a nemusí být vyváženy
tak často, čímž se ušetří peníze za odvoz. Na lince se třídí obsah žlutých
kontejnerů a pytlů na plasty a modrých na papír. Dále se obsah kontejnerů na
lince třídí na bílé a barevné PET lahve a na plasty, které lze dále zpracovat.

131
Musí jít o materiál, který není znehodnocen například ropnými produkty.
Podobné je to u papíru. Ten zbavují nežádoucích materiálů, které nesmí putovat
k dalšímu zpracování.
31. 10. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,5 °C, nejvyšší naměřená teplota 22,8 °C,
nejnižší naměřená teplota -2,8 °C, měsíční úhrn srážek 28,0 mm, trvání
slunečního svitu 103,0 hodin.

Autor Józef Drong

132
LISTOPAD
1. 11. Festival Vox Organi
Ve velkém sále Kulturního domu Radost byl ve čtvrtek 1. listopadu zahájen
6. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Vox Organí. Publiku se představil
světoznámý varhanista Dan Lonngvist z Finska a violoncellistka, pedagožka
a organizátorka hudebního života Urszula Mizia z Polska. Obecenstvo jejich
skvělé výkony často odměnilo potleskem.
1. 11. Fotbal: Havířov - Opava
MFK Havířov – SPC Opava B 1:0 (1:0)
1. 11. Dušičky obrazem

1. 11. Ragby: Havířov – Ostrava
Ragbyové prvoligové derby v neděli 1. listopadu odpoledne mezi RC Havířovem
a ostravským RC Sokol Mariánské Hory skončilo výrazným vítězstvím domácího
celku. Celý zápas na hřišti v ulici Astronautů byl v režii domácího týmu, který
podal velmi dobrý výkon.
RC Havířov – RCS Mariánské Hory 39:8 (17:3)
Hráči RC Havířov: Lukáš Aberle, Tomáš Trtek, Lukáš Macháček, Daniel Aberle,
Václav Wantulok, Patrik Leroch, Michal Fric, Filip Hanák, Jaroslav Tomčík,
Ondrej Kloda, Lumír Badura, Dominik Veselý, Petr Kozubík, Radek Harenčák,
Jan Uhlíř.
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Náhradníci: Leon Sittek, Martin Olšanský, Radovan Benčík, Aleš Kloda.
Kapitán: Lukáš Macháček. Trenér: Radomír Kloda.
Body: Radek Harenčák 10, Tomáš Trtek 5, Filip Hanák 5, Michal Fric 5,
Dominik Veselý 5, Petr Kozubík 5, Jaroslav Tomčík 2, Jan Uhlíř 2.

2. 11. 25. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2015 sportovním
a mimosportovním subjektům z výdajové části Ostatní dotace a dary doplnění
 Nastoupení náhradníka. Zánik mandátu člena ZMH Ing. Zdeňka
Osmanczyka (ČSSD). Rada osvědčuje MUDr. Milana Dlábka (ČSSD)
2. 11. 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby Odkanalizování Havířova
– městská Životice, Prostřední Suchá ulice Hornosušská a Protější
 Vyhlášení výběrového řízení na kronikaře města Havířova. Do
stanoveného termínu 31. srpna se nepřihlásil nikdo. Kroniku bude od
1. ledna 2016 zajišťovat Městská knihovna v Havířově.
 Ocenění občanů města Havířova a udělení Ceny města Havířova. Pro
hlasovalo 40 zastupitelů, Ing. Karel Šlachta (ČSSD) a Ing. Jaroslav
Gongol (KSČM) se hlasování zdrželi, jeden člen zastupitelstva nebyl
přítomen
2. 11. Město zatím zdravotní středisko neprodá
O případném prodeji zdravotního střediska na Dlouhé třídě se jednalo na
zasedání zastupitelstva. Středisko přešlo v roce 2007 do majetku města od kraje
s podmínkou, že ho nesmí po dobu 10 let prodat. Tato lhůta uplyne 1. září 2017.
Lékaři tvrdí, že by po prodeji celé středisko modernizovali a i nadále by v něm
provozovali ordinace.
„Do cizího majetku nemůžeme investovat. Podle znalce činí hodnota objektu

přibližně 3 miliony korun. Budova je dlouhodobě neudržovaná a hrozí, že za dva
roky spadne. Jsme ochotni jednat o ceně. Zaplatíme znalce, kterého vybere
město," vysvětlovali zastupitelům manželé Rostislav a Jana Graňákovi, kteří
zastupují jejich společnost Zdravotní středisko Dlouhá třída. Podle náměstka
primátora Eduarda Heczka jednání o prodeji přichází v úvahu až po uplynutí
desetileté lhůty. Jiného názoru je však náměstek hejtmana pro zdravotnictví
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Jiří Martinek (ČSSD). Ten upozornil, že budova chátrá a zčásti je prázdná.
Není však vyloučeno, že vedení města bude na základě zájmu o středisko o jeho
prodeji jednat znovu. V úvahu přichází klasická soutěž zájemců.
3. 11. Fotografie přibližují šedesátiletou historii Havířova
Ve výstavní síni Viléma Wünscheho Kulturního domu Leoše Janáčka bylo od
3. listopadu ke zhlédnutí přes 390 černobílých i barevných fotografií Spolku
havířovských fotografů.
Navíc ke zpestření přispěly také kolekce Spolku přátel historie města Havířova,
kde převažují staré rodinné obrázky ze soukromých sbírek i s podrobným
popisem. Ke zhlédnutí byly ulice, budovy, kulturní domy, vlakové a autobusové
nádraží, záběry z významných kulturních, sportovních a společenských akcí jako
Havířov v květech, Den horníků a energetiků, automobilové závody na okruhu
Havířov – Šenov, Spartakiáda, 1. máj - svátek práce, snímky zachycující těžkou
vojenskou techniku armád Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968 v ulicích
Havířova, zajímavé letecké pohledy a řada dalších fotografií, které přibližují
koloběh života mladého města. „Měli jsme k dispozici kolem 800 snímků včetně

pohlednic. Naší snahou bylo vybrat z toho to nejlepší. Velký důraz jsme přitom
kladly na pestrost. Vytvořili jsme také z menších fotografií větší, což určitě přidá
na důraznosti,“ uvedl kurátor výstavy fotograf Jaroslav Hrachovec. Na vernisáži
zazněly samé kladné ohlasy „Výstava u příležitosti 60. výročí založení Havířova
je průřezem historie, jak se naše město rozrůstalo. Velmi zdařilé fotografie
mapují výstavbu a sahají až do aktuální přítomnosti. Návštěvníci tak mohou
porovnat vzhled města před 60 lety se současností. Byla jsem mile překvapena
autentickými fotografiemi, které snad ještě nebyly nikde veřejnosti představeny.
Návštěvu bych také ráda doporučila školám,“ hodnotila členka Výboru pro
kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Dagmar Kotajná
z Havířova.
Autoři výstavy
Pořadatelem výstavy je Spolek havířovských fotografů. Autoři vystavených
snímků jsou: Aleš Bernatík, Jiří Bubník, Růžena Cimalová, Zdeněk Gerža,
Jaroslav Hrachovec, Blažej Heiser, Karel Jasiok, Pavel Kostelecký, Květoslav
Klíma, Antonín Válek, František Sikora, Leopold Kožušník, Michal Polák,
Vlastimil Schindler, Václav Šlais, archiv ČTK, archiv Spolku přátel historie
města Havířova a Státní okresní archiv Karviná. Fotografie byly pořízeny
v letech 1951 až 1964, 1966 až 1987. Zastoupena je i současnost. Výstava
skončila 27. listopadu.

Jaroslav Hrachovec, Květoslav Klíma

Třída Antonína Zápotockého
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Letní kino

Obchodní dům Budoucnost

Srpen 1968

4. 11. Mladá havířovská klavíristka v Římě
Veronika Kijonková, studentka 3. ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
Ostrava se zúčastnila 4. listopadu XXV. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže
Řím. Pořadatelem je Kulturní sdružení Fryderyka Chopina v Římě. V kategorii
sólistů do 19 let soutěžilo 23 klavíristek. Zastoupení měly země: Německo,
Bělorusko, Čína, Korea, Itálie a Česká Republika. Talentovaná Havířovanka
získala Čestné uznání. Se svým výkonem vzhledem k obrovské konkurenci je
spokojena. Vítězem se stala klavíristka z Číny.
5. 11.Anketa: Moravskoslezská sestra 2015
Moravskoslezský kraj letos vyhlásil 1. ročník ankety Moravskoslezská sestra
2015.
Vyhlášení vítězů se uskutečnilo 5. listopadu v aule Vysoké školy báňské –
Technické univerzity. Anketa měla 5 kategorii. Certifikáty, květiny a dary
převzaly vítězky na slavnostním galavečeru z rukou Miroslava Nováka,
hejtmana Moravskoslezského kraje, a náměstka pro zdravotnictví Jiřího
Martinka. Obrovským úspěchem pro havířovskou nemocnici je, že v kategorii
sestra u lůžka zvítězila Dagmar Juniecová, všeobecná sestra, která pracuje na
psychiatrickém oddělení. V nemocnici zaměstnaná od roku 1975 střídavě na
různých odděleních.
6. 11. Jubileum havířovské atletiky
Úctyhodných padesát let má havířovská atletika. Byla založena na podzim roku
1965.
U jejího zrodu stáli Manfréd Kosel, Lubomír Procházka a Petr Žerava.
Významné jubileum oslavili v pátek 6. listopadu pod taktovkou Atletického
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oddílu Slavia Havířov společenským setkáním bývalých i současných
dlouholetých závodníků, funkcionářů, přátel atletiky a hostů. Po krátkém
kulturním programu a připomenutí význačných událostí ze života oddílu byli
oceněni trenéři, funkcionáři a sportovci, kteří se zasloužili o rozmach atletiky
v Havířově. Všem pogratuloval náměstek havířovského primátora Daniel
Vachtarčík. Program pak pokračoval do pozdních večerních hodin volnou
zábavou. Moderoval Jirka Jekl z Rádia Orion.
Ocenění:
Trenéři a funkcionáři:
Manfréd Kosel (in memoriam), Milan Šuhajda, Lubomír Kotas, Karel Chmelík,
Rudolf Šimek, Ladislav Gregor, Vladimír Stehno, manželé Všolákovi, Ivo
Polášek (současný předseda AO Slavia).
Trenéři:
Zdeněk Hubáček, Jaroslav Průša, Daniel Gwóźdź,
Sportovci:
Olga Bubíková, Anna Šulcová, Hana Dočkalová, Jana Theodosisová, Renáta
Rektoříková.
Sportovci (novodobí):
Karel Ketner, Jan Polášek, Jaroslav Stančík, Michal Staněk, Radim Štefek
Rozhodčí:
Alena Šlégrová, Helena Kucharčíková, Darina Balážová, Jarmila Chmelíková,
Alžběta Koslová,
Ekonomky, účetní:
Gertruda Matoušková, Miroslava Dudová, Jana Kociánová.
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6. 11. Košíková: Havířov – Brno
V pátek 6. listopadu přivítali basketbalisté TJ Start Havířov mladý tým JBC
mmcité Brno.
Utkání první ligy bylo jako na houpačce. První a třetí čtvrtina patřila hostům,
naopak druhá a čtvrtá čtvrtina byla v režii domácích hráčů. Brňáci v 1. čtvrtině
přehrávali domácí tým svou dynamickou hrou a dávali celkem jednoduché koše.
Naopak, havířovští se v útoku trápili a na každý koš se hodně nadřeli. Ve druhé
čtvrtině domácí celek přidal, začala se mu dařit střelba a do poločasu odcházela
družstva za nerozhodného stavu. Třetí čtvrtina patřila opět Brnu, který si
vytvořil před poslední čtvrtinou 10bodový náskok. Závěrečnou část však ovládli
havířovští basketbalisté. Výborným výkonem zápas zvrátili ve svůj prospěch
a v infarktovém závěru dovedli utkání do vítězného konce.
TJ Start Havířov : JBC mmcité Brno 78 : 73 ( 14:25, 36:36, 52:62)
Nejlepší střelci: Koloničný 25 bodů, Lyčka 22 b. - Hrabovský 23 bodů, Nezhyba
17 b., Ličeník 14 b.

8. 11. Fotbal: Havířov – Krnov
MFK Havířov – FK Krnov 1:1 (1:0)
10. 11. Jubileum ZUŠ Leoše Janáčka
Slavnostním koncertem v úterý 10. listopadu ve velkém sále Kulturního domu
Leoše Janáčka vyvrcholí oslavy 25. výročí vzniku Základní umělecké školy Leoše
Janáčka v Havířově.
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10. 11. Městskou kroniku budou psát knihovníci
Kroniku města Havířova bude mít od roku 2016 na starost knihovna. Nového
kronikáře hledalo město několik měsíců, od doby, kdy současný kronikář Jozef
Pintér oznámil, že kroniku povede jen do konce letošního roku. Rozhodnutí
zdůvodnil věkem.
„Mám už 77 let. Fronta života se krátí. Tak jsem si řekl, že pokračovat v práci

kronikáře v roce 2016 by už bylo rizikové. To je jediný důvod, proč se vzdávám
funkce. Dění ve městě budu sledovat i nadále a novému kronikáři mohu být
nápomocen," vysvětlil kronikář, který je rovněž dlouholetým externím
spolupracovníkem Deníku.
Výběr nového městského kronikáře se zkomplikoval nečekaným nezájmem.
O náročnou a zodpovědnou práci neměl nikdo zájem. Vedení města nakonec
zamítlo úvahy o snížení nároků na funkci kronikáře pro druhé kolo výběrového
řízení. „Druhé kolo už nebylo vyhlášeno, protože by nároky na tuto funkci byly
sníženy až příliš. A to jsme nechtěli," vysvětlil náměstek primátora Daniel
Vachtarčík. Kroniku nakonec povede Městská knihovna Havířov, která ji bude
mít jako jednu ze svých činností. „Činnost knihovny obsahuje i sběr různých

informací ze života města. Provozujeme také Informační centrum, studovnu
nebo čítárnu. Garantem kroniky bude naše pracovnice Hana Dvořáková, která
bude kontaktovat městské komise a různé organizace, aby podchytila aktuální
dění
ve
městě,“
uvedla
ředitelka
knihovny
Dagmar
Čuntová.
(Zdroj. Havířovský deník Libor Běčák)

11. 11. Den válečných veteránů
K památní desce vojáků padlých za 1. a 2. světové války položili 11. listopadu
kytice a věnce vedoucí představitelé města Havířova, zástupci Československé
obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a další osobnosti
veřejného a politického života. Krátký projev přednesl primátor města Daniel
Pawlas. Slavnostnímu aktu byl přítomen i přímý účastník 2. světové války na
západní frontě Rudolf Adamus. Čestnou stráž stáli havířovští junáci.

Vlevo Rudolf Adamus

11. 11. 26. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Výsledek veřejné soutěže – pronájem části nemovité věci – Restaurace
v Kulturním domě Petra Bezruče včetně zázemí. Novým pronajímatelem
se stává Ladislav Sebera
 Silvestrovský ohňostroj 2015 byl schválen
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11. 11. Úspěchy Domova Helios
Poděkování za reprezentaci města si svými úspěchy vysloužili zaměstnanci
a také obyvatelka havířovského Domova seniorů Helios.
Skupinku vedenou ředitelem Heliosu Milanem Dlábkem přijal primátor města
Daniel Pawlas ve středu 11. listopadu. Pochlubit se mu mohli hned třemi
úspěchy. Měsíčník Kukátko, který v domově sami vydávají, získal třetí cenu
v celostátní soutěži časopisů Zlaté listy. Helios získal ocenění od Nadace Charty
77 v projektu SenSen a jedna z obyvatelek domova, Ludmila Vandíková, se
může pyšnit cenou sympatie, která jí byla udělena v národní soutěži Cena
kvality v sociální péči.
12. 11. Nová stezka pro pěší a cyklisty
První úsek nové stezky pro pěší a cyklisty byl otevřen ve čtvrtek 12. listopadu
v havířovském údolí mezi řekou Lučinou a Mezidolním potokem.
Úsek o délce 1,6 kilometru vede od lávky přes Lučinu pod altánkem u ZŠ Na
Nábřeží k ulici Mezidolí. Je jediný ze všech plánovaných, který má nezpevněný
povrch. Důvodem je to, že vede chráněným územím Meandry řeky Lučiny a jeho
blízkým okolím. Povrch cyklostezky bude proto nutné v nejbližším období
válcovat a sypkou horní vrstvu dosypávat. Pro pěší a cyklistickou dopravu je
tento typ povrchu vyhovující, přestože bude vyžadovat důslednější údržbu.
V budoucnu by stezka měla pokračovat až k Žermanické přehradě.
13. 11. Miss Karkulka je z Havířova
Páteční podvečer 13. listopadu na Základní umělecké škole Leoše Janáčka
v Havířově patřil 26. ročníku populární soutěže o nejšikovnější a nejvtipnější
středoškolačku Karvinska, Miss Karkulka 2015.
Uchazečky o titul absolvovaly čtyři disciplíny: rozhovor, promenáda v šatech,
tanec, improvizace.
Trofej nejcennější získala 17letá Havířovanka Veronika Krejčí, studentka
Obchodní akademie v Ostravě – Mariánských Horách. Titul první vicemiss
udělila porota 16leté Johance Šlechtové z Obchodní akademie v Českém Těšíně.
Druhou vicemiss je 18letá Michaela Chýlová z Albrechtovy střední školy
v Českém Těšíně. Je zároveň i Miss foto. Ze stejné školy je i vítězka internetové
soutěže 18letá Kristýna Vyvlečková. V soutěži Miss publikum byla nejúspěšnější
Miroslava Putzlacherová z Gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém
Těšíně. Soutěž je určená pro středoškolačky, které studují nebo bydlí v okrese
Karviná. Moderoval hlavní organizátor Karkulky Jirka Jekl.

Johanka Šlechtová, Veronika Krejčí, Michaela Chýlová
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14. 11. Fotbal: Benešov – Havířov
FC Dolní Benešov – MFK Havířov 3:2
14. 11. Tabulka
1 Petřkovice
17 13 0 4 33:13 39
2 Lokomotiva Petrovice
17 10 3 4 31:9 33
3 Nové Sady
17 10 3 4 36:22 33
4 Nový Jičín
17 8 6 3 24:14 30
5 Valašské Meziříčí
17 9 2 6 28:20 29
6 Slavičín
17 8 2 7 26:21 26
7 Brumov
17 6 6 5 23:30 24
8 Opava B
17 6 5 6 25:21 23
9 Frýdlant n.O.
16 6 3 7 23:27 21
10 Dolní Benešov
17 6 2 9 21:30 20
11 Rýmařov
17 5 4 8 23:24 19
12 Hranice
17 5 3 9 26:31 18
13 Krnov
17 4 5 8 16:33 17
14 Vsetín
17 4 4 9 12:21 16
15 Velké Karlovice + Karolinka 17 4 3 10 13:26 15
16 Havířov
16 4 3 9 18:36 15
(Zdroj MFK Havířov)

15. 11. Připomněli výročí smrti Jana Husa
Pásmo slova a hudby doplněné videoprojekcí. Tak vypadal koncert pěveckého
sboru z Vojkovic a jejich hostů v evangelickém kostele v neděli 15. listopadu
v Havířově-Bludovicích věnovaný 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
Při zahájení zazněly tóny husitského chorálu Ktož jsú Boží bojovníci.
Následovaly další sborové písně a hudební vstupy prolínané slovem ze života
a odkazu Jana Husa. Svůj pohled na něho vyjádřil evangelický farář Vladislav
Volný. „Jako člověka, který několikrát v týdnu vstupuje na kazatelnu, mě Hus

inspiruje především jako kazatel. Vnímám jej dále jako odvážného teologa, který
se nebojí pojmenovat to, co bylo v jeho době v církevní praxi defektní, ale přitom
se stále snaží církev reformovat nikoli ji odmítat nebo ignorovat,“ uvedl sborový
pastor. Téměř hodinu a půl trvající koncert byl zakončen písní, Král se vrací.
Jako dar organizátoři nabídli brožurku Mistr Jan Hus – Věrný až do smrti.
Vzpomínkovou slavnost Setkání bez hranic připravil Sbor Církve adventistů
sedmého dne z Vojkovic ve spolupráci s městem Havířov a Farním sborem
Slezské církve evangelické v Havířově-Bludovicích.
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20. 11. Havířov v pohybu
U příležitosti 60. výročí založení Havířova se v pátek 20. listopadu v prostorách
Městské sportovní haly v ulici Astronautů konala velkolepá taneční show plná
pohybu.
Účinkujících bylo přes tisíc, dvakrát více než v minulých ročnících. V režii
choreografky Ivany Kožmínové vystoupily děti jedenadvaceti mateřských
a deseti základních škol. Program obohatili zpěvem a tancem žáci ZUŠ Leoše
Janáčka, ZUŠ Bohuslava Martinů, členové folklorního souboru Vonička, taneční
škola Horizonty, taneční skupiny Limit DC a Maniak Dance. Nechyběly ani
mažoretky Kala. Publiku se dále představili členové 11 místních sportovních
klubů. O páteční slavnostní galavečer byl obrovský zájem. Poptávka výrazně
převyšovala kapacitní možnosti sportovní haly. Hlediště i na čtvrteční veřejné
generálce bylo zcela zaplněno. Mnoho rodinných příslušníků bylo neuspokojeno.
Havířov v pohybu se konal v jubilejních letech 2005 a 2010.
20. 11. Nová dlažba na chodníku v ulici Marie Pujmanové
Rekonstrukce oboustranného dva metry širokého chodníku na ulici Marie
Pujmanové od křižovatky s ulicí Jarošova po autobusovou točnu na Lidické na
Šumbarku skončila.
Nasvětlený je také přechod pro chodce v sousedství zdejší základní školy, město
nechalo rozšířit sedm kontejnerových stání, kam se teď vejdou i nádoby na
separovaný odpad, a zrekonstruovat pět nástupišť u autobusových zastávek.
Úpravou výšky nástupní hrany jsou nástupiště bezbariérová. Původně asfaltový
chodník má nově zámkovou dlažbu podobně jako osm přístupových chodníčků k
obytným domům z jeho pravé strany a dva zleva. Součástí díla byla
i rekonstrukce kabelového vedení veřejného osvětlení včetně stožárů a svítidel
přibližně na 750 metrech. Stavba je součástí projektu regenerace sídliště na
Šumbarku, jehož pátou etapu zahájila. Cena díla je 11 milionů korun,
revitalizovaná plocha je 4,4 čtvereční kilometry. Na rekonstrukci panelového
sídliště čerpá Havířov dotace z Integrovaného operačního programu už od roku
2010. V průběhu pěti let jsou upraveny ulice i chodníky s ohledem na bezpečnost
pěších i cyklistů, vznikala nová parkovací stání i parkoviště, zvětšilo a opravilo
se tady dětské hřiště, sídliště je osázeno novou zelení. Nedílnou součástí byly
přeložky vodovodů, kanalizace, plynovodu, doplnění dešťové kanalizace, nové
veřejné osvětlení. Celkem již regenerace panelového sídliště Šumbark stála přes
176 milionů korun, z toho dotace je 135,6 milionů.
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21. 11. Národní potravinová sbírka
V sobotu 21. listopadu se konal 3. ročník Národní potravinové sbírky ve více než
470 super a hypermarketech po celé republice.
Stejně jako v předchozích letech proběhla v obchodním centru Globus, a to od
8 do 20 hodin. Sbírku zajišťovala havířovská Armáda spásy (AS), která se do
této humanitární akce zapojuje od jejího vzniku. Připravené nákupní vozíky se
od dárců průběžně naplňovaly trvanlivými potravinami jako je mouka, cukr,
rýže, piškoty, konzervy, těstoviny, čaj, trvanlivé mléko a další obdobné
poživatiny. „Je to dobrá věc, lepší než sbírka peněz. Těch potřebných je hodně.
Vím, že nasbírané potraviny jdou na správnou adresu,“ uvedla mladá žena
Marie Vašíčková z Vratimova. Mezi organizátory po celý den vládla dobrá
nálada „S výsledkem sbírky jsem nanejvýš spokojen. Opět se ukázalo, že lidí
s dobrým srdcem je mnoho. Všem patří obrovský dík,“ uvedl za padesátičlenný
organizační tým z řad zaměstnanců Armády spásy a dobrovolníků, ředitel
Azylového domu a noclehárny pro muže, Ladislav Solana. Celkem se získalo
1 294 kilogramů potravin, což je ve srovnání s 1. ročníkem, kdy se nabíralo 533
kg úctyhodný nárůst. Vše poputuje do havířovských zařízení AS. V současné
době je15 procent obyvatel Česka ohroženo chudobou či sociálním vyloučením
a potřebuje potravinovou pomoc.

23. 11. Předporodní cvičení
Velkému zájmu se těší předporodní kurzy připravované Gynekologickoporodnickým oddělením Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Jsou určeny pro
nastávající maminky od 20. týdne těhotenství.
V průběhu šesti lekcí rozvržených do šesti týdnů mají příležitost získat potřebné
informace o posledním trimestru těhotenství, samotném porodu, možnosti
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analgetizace, šestinedělí, kojení, péči o děti a o dalších užitečných věcech.
V programu jsou přednášky, cvičení v tělocvičně formou nenáročných cviků,
protahování, relaxace, dále plavání ve vyhřátém bazénu. Vše se děje pod
odborným vedením. V případě zájmu je možno jednu lekci věnovat
i nastávajícím tatínkům.

24. 11. Novinářská kachna
Každoroční přátelské posezení vedení města se zástupci médií se konalo v úterý
24. listopadu odpoledne v restauraci Na Zaguří.
Město zastupoval primátor Daniel Pawlas, náměstci primátora Eduard Heczko,
Ivan Bureš a Daniel Vachtarčík. Z médií byli přítomni Libor Běčák (Havířovský
deník), Bára Kelnerová (Polar, redakce Havířov), Jiří Velička (videokronikář
města), Jozef Pintér (kronikář města), Josef Talaš (fotograf města) a další. Po
přátelském posezení se hrál bowling.
25. 11. 27. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Rozpočet města na rok 2016. (Rada doporučuje Zastupitelstvu města
materiál schválit)
 Hospodářská činnost města. Návrh na rok 2016 doporučuje ZMH schválit
 Rezignace ředitele příspěvkové organizace Správa sportovních a
rekreačních zařízení. Rada rezignaci Ing, Václava Wichra ke dni
31. prosince 2015 bere na vědomí
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26. 11. – Čínská delegace v Havířově
Memorandum se záměrem navázat přátelství a spolupráci mezi statutárním
městem Havířov a čínským městem Nanjing podepsali ve čtvrtek 26. listopadu
2015 primátor Daniel Pawlas a vedoucí čínské delegace, která zavítala na
radnici.
Představitelé čínského města projevili prostřednictvím Generálního konzulátu
České republiky v Šanghaji zájem navázat partnerství s vybraným statutárním
městem Moravskoslezského kraje. „Nabízí se spolupráce v kulturní oblasti,

v oblasti podpory vědy a vzdělávání a také ve výrobě, moderním průmyslu
a obchodu," vyjmenoval možné formy budoucího partnerství primátor Pawlas.
Město se do budoucna nebude bránit ani přílivu čínského kapitálu do Havířova.
Obě strany možnosti spolupráce nastínily, společná řešení budou hledat
i v oblasti zlepšování životního prostředí, zpracování odpadů nebo využití
průmyslové zóny Dukla. Osmičlennou čínskou delegaci přijal primátor Daniel
Pawlas společně se svými náměstky ve čtvrtek v 9.30 hodin v reprezentačních
prostorách radnice, setkání trvalo asi dvě hodiny. Poté čínská návštěva zamířila
do Prahy, o den později ještě do Slovinska.

26. 11. – Osobnosti Havířova za rok 2015
Ocenění osobností veřejného a společenského života města Havířova spojené
s předáním pamětních listin i věcných cen se konalo 26. listopadu v Kulturním
domě Leoše Janáčka. Kromě oceněných, jejich rodinných příslušníků, kamarádů
a dalších hostů sešlo kompletní vedení města.
Zcela zaplněný sál pozdravili moderátoři Roman Vojtek a Kateřina Steinerová.
V několika blocích si publikum mohlo zazpívat s Michalem Davidem, své taneční
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umění předvedli členové souboru Čarovné ostrohy a na závěr zahrál několik
variací české hymny známý houslista Pavel Šporcl.
Hlavní Cenu města pro rok 2015 získali Václav Bezecný (in memoriam)
a dlouholetý městský kronikář a spolupracovník redakce Deníku Jozef Pintér.
„Kronikáře jsem dělal osm let a moc mě to bavilo. Rád bych v tom pokračoval,
ale přece jen už mám svůj věk, a tak jsem to přenechal jiným ," říká
sedmasedmdesátiletý vitální muž.
» Talent
- Lukáš Malyška, zobcová flétna
- Kristýna Švihálková, hráčka na marimbu, klavíristka
» Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
- kolektiv pracovníků Církevního střediska volného času sv. Jana Boska
v Havířově
- František Kurtin
» Osobnost v sociální oblasti
- Mgr. Přemysl Mikoláš
- František Procházka
» Kolektiv v sociální oblasti
- kolektiv pracovníků Intervenčního centra Havířov, Slezská diakonie
» Osobnost kultury
- ThLic. Vladislav Volný, Th.D.
- Kamil Křenek
» Sportovec roku
» Žáci
- Matěj Siwiec (Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov)
- David Čurilla (Kraso klub Havířov)
» Junioři – družstvo
- Maniak aerobik Havířov
» Dorost
- Anežka Kopecká (basketbal, BK Havířov)
- Natálie Rašková (basketbal, BK Havířov)
- Lukáš Ožana (Atletický oddíl Slavia Havířov)
» Dospělí
- David Pastrňák (lední hokej, Boston Bruins)
- Alexandr Jurečka – in memoriam (Judo club Havířov)
» Dospělí – družstvo
- Billiard club Havířov A
» Handicapovaní sportovci
- Kristýna Koyšová (atletika, lyžování, Sportovní klub zrakově postižených
Baník Ostrava)
» Trenér
- Marek Franta (Sportovní klub karate Budo Havířov)
» Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu
- Ing. Karel Konečný
» Cena města pro rok 2015
- Mgr. Jozef Pintér
- Ing. Václav Bezecný (in memoriam)
(Zdroj: Havířovský deník, foto Josef Talaš a Tomáš Januszek)
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Jozef Pintér

27. 11. Černá kronika: Převrácené auto
Důsledky vypnutých semaforů na opravované křižovatce Dlouhé třídy a ulice
17. listopadu v centru Havířova poznávají na vlastní kůži řidiči.
Naposledy v pátek 27. listopadu dopoledne řidička Volkswagenu Polo, která
nejprve zastavila před na křižovatkou na značce stop. Poté se rozjela, ale
přehlédla vpravo po hlavní přijíždějící Opel Corsa, který řídil devětašedesátiletý
muž. „Došlo ke střetu. Přijíždějící Opel narazil do zadní pravé části VW Polo

a nárazem se auto převrátilo na střechu. Nehoda se obešla bez zranění. Zkouška
na alkohol u obou řidičů byla negativní," řekl mluvčí policie Miroslav Kolátek.
29. 11. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 29. listopadu 2015 v doprovodu rodičů
a blízkých byli zapsání do pamětní knihy města Havířova Klára Urbanková,
Natálie Havlínová, Adam Fedor, Ondřej Zelina.

Klára Urbánková

Natálie Havlínová
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Adam Fedor

Ondřej Zelina

30. 11. Listopadové výstavy
V listopadovém výběru byly fotografie, obrazy a patchwork.
Havířov ve fotografiích
Spolek havířovských regionálních fotografů uspořádal výstavu fotografií k 60.
výročí založení Havířova. Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho Kulturního domu
Leoše Janáčka byla k vidění pestrá paleta fotografii z historie města. Vernisáž
se konala v úterý 3. listopadu.
Patchwork
Výstava prací členek klubu Městského kulturního střediska v Galerii
Kulturního domu Radost. Vernisáž byla ve středu 4. listopadu.
Jan Kotlář – Věř tomu
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče vystavoval své obrazy mladý
havířovský výtvarník Jan Kotlář, žák akademického malíře Martina Pawery.
Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 5. listopadu.
60 let s knihovnou - Horolezci jinak
Výstava fotografií členů horolezeckého oddílu Baník Havířov v budově městské
knihovny na Šrámkově ulici. Prezentace začala 11. listopadu a potrvá do 6.
ledna 2016.
30. 11. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 6,5 °C, nejvyšší naměřená teplota 19,0 °C,
nejnižší naměřená teplota -5,5 °C, měsíční úhrn srážek 27,2 mm, trvání
slunečního svitu 104,0 hodin.
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Autor Józef Drong
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PROSINEC
1. 12. Záchranáři mají novou sanitku
Sanitní vůz značky Mercedes s novými reflexními a zelenými polepy dostala
rychlá záchranná služba v Havířově.
Je jedním z jednadvaceti vozů, které za evropské peníze koupil kraj. Dalších šest
pak nakoupilo z vlastních peněz ředitelství RZS MSK. V úterý 1. prosince byly
v Ostravě slavnostně předány uživatelům. Kupovaly se verze do města i do
horského terénu, které mají pohon 4x4. „Je to v podstatě obměna poloviny
sanitních vozů Rychlé záchranné služby Moravskoslezského kraje," řekl Deníku
náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek. Jedna sanitka podle
vybavení přijde na zhruba tři miliony korun.
2. 12. 28. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o poskytnutí sponzorského daru
na rekonstrukci dětského oddělení nebyl schválen
 Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016 schválen
 Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Havířov (schváleno)
 Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2016
 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatků ze psů
2. 12. Výstava: Vánoce s betlémy
Kouzlo Vánoc, tak byl pojmenován 15. ročník výstavy betlémů v Galerii
Kulturního domu Radost zahájený vernisáží ve středu 2. prosince.
Výstavní síň zdobí celá řada menších či větších betlémů z různých materiálů
jako například dřevo, papír, šustí, perník nebo keramika. Dále jsou k vidění
betlémy pro děti, vánoční dekorace, galerie autorů vánočních pohlednic a jiné
zajímavosti navazující na svátky vánoční. Tentokrát značný prostor dostali
havířovští výtvarníci. Velké pozornosti návštěvníků se kupříkladu těšil
perníkový betlém Elišky Svatoňové nebo Lidový betlém ze dřeva od Klementa
Brokeše. Svou tvorbu prezentují nejen místní betlémáři. Právě jeden z dominant
výstavní síně je Velký betlém orientální z dílny Leonharda Onderky z obce
Kozmice. Krásné dílo je vyrobeno ze dřeva. Již tradičně početné zastoupení mají
klasické papírové betlémy. Autorkou pozoruhodné výstavy, stejně jako
předchozích čtrnácti je Marta Halfarová z Havířova, členka Českého sdružení
přátel betlémů a Spolku českých betlémářů. Výstava skončila 30. prosince.
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Marta Halfarová

3. 12. – Ocenění tenisových nadějí Karvinska
Ve čtvrtek 3. prosince v prostorách Hotelu Zámek v Havířově bylo Okresním
tenisovým svazem Karviná oceněno osm úspěšných mladých tenistů z klubů TK
Havířov, MTK Karviná a TK Slavia Orlová.
Finanční odměny ve výši 500 Kč, diplom a drobné věcné dary jim předal
prezident okresního svazu Josef Vlk. Talentovaným hráčům také pogratuloval
2. viceprezident Českého tenisového svazu Martin Hynek. Velký podíl na
vynikajících výsledcích má rovněž výrazná podpora rodičů.
Ocenění tenisté okresu Karviná za rok 2015:
Daniel Jendrzejek – minitenis (TK Slavia Orlová)
Denis Krakovský – babytenis (TK Havířov)
Karolína Mrowiecová – mladší žákyně (Tennis Hill Havířov)
Šimon Myslivec – mladší žáci (TK Havířov)
Karolína Kubáňová – starší žákyně (TK Slavia Orlová)
Jan Rodák – starší žáci (MTK Karviná)
Justýna Malatínská – dorostenky (TK Slavia Orlová)
Piotr Matuszewski – dorostenci (TK Slavia Orlová)
Zvláštní ocenění obdržela letošní mistryně České republiky ve čtyřhře žen
Nikola Tomanová (TK Slavia Orlová).

Nikola Tomanová, Josef Vlk, Martin Hynek

4. 12. Havířov oslavil jubileum se souborem Alexandrovci
Vystoupením stodvacetičlenného ruského armádního souboru Alexandrovci
vyvrcholily v pátek večer oslavy 60. výročí založení města Havířova.
Po krátkém proslovu primátora města Daniela Pawlase se publiku představili
vynikající hudebníci, zpěváci i špičkoví tanečníci. Exkluzivním hostem koncertu
byla světová operní zpěvačka Eva Urbanová. Vedle ruských písní, mezi nimiž
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nechyběla oblíbená roztleskávačka Kalinka, dále jeden z nejhezčích megahitů
Podmoskevské večery nebo slavná Kaťuša z roku 1938, zazněly i známé
slovenské lidové písně Na tu svatú Katerinu a Macejko. Diváci odměňovali
skvělé pěvecké a taneční výkony vřelým potleskem nejednou i vestoje. V úvodu
dvaapůlhodinového programu byla formou videoprojekce a slovním doprovodem
Richarda Krajča, zpěváka a frontmana skupiny Kryštof představena historie
Havířova. Pozvání na jubilejní koncert přijala celá řada vzácných hostů.
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další fotografie v příloze

6. 12. Vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka
Vůbec poprvé byl na náměstí T. G. Masaryka v Havířově – Šumbarku rozsvícen
vánoční strom.
K této významné události zajistil v neděli od 16.30 hodin spolek Šumbarák
krátký kulturní program. Pod taktovkou učitelky Danuše Petrželkové ze
Základní školy Jarošova zazpívali žáci 4. třídy pestrou směs vánočních písní
a koled. Na závěr hezkého vystoupení se éterem nesla překrásná skladba
Narodil se Kristus Pán. Duet pak zazpívala Kristýna Kolárová a Veronika
Čechalová. „Přestože se v ten samý den koná bohatý kulturní program v centru

Havířova, rozhodli jsme se uspořádat samostatnou akci pro Šumbark. Vnímáme,
že například pro seniory je cesta do města a zpět náročnější. Naše akce je
skromná a podílejí se na ní místní,“ řekl za spolek Šumbarák Martin Rédr.
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6. 12. MČR v karate
Ve dnech 5. a 6. prosince se v Ostravě konalo MČR v karate. Umístění
havířovských závodníků.
Kumite:
mladší žákyně (-30 kg): 5. místo Natálie Orlická, SK Budo, TJ Start Havířov
starší žáci (-45 kg): 5. David Tokarčík, SK Budo, TJ Start Havířov
starší žáci (-52 kg): 7. Martin Beckovský, SK Budo, TJ Start Havířov
starší žáci (+60 kg): 5. Martin Bednár, Karate Havířov
dorostenci (-52 kg): 7. Petr Navrátil, SK Budo, TJ Start Havířov
dorostenci (-72 kg): 7. Marek Kalenda, SK Budo, TJ Start Havířov
junioři (-55 kg): 3. Michal Slonina, SK Budo, TJ Start Havířov
juniorky (+59 kg): 5. Hana Skalíková, SK Budo, TJ Start Havířov
muži U21 (-68 kg): 3. Karel Pinkas, SK Budo, TJ Start Havířov
muži (-67 kg): 5. Samson Grigorjan, SK Budo, TJ Start Havířov
muži (-75 kg): 3. Michal Koběrský, SK Budo, TJ Start Havířov
muži (+84 kg): 2. Silvestr Hirner, Karate Havířov
6. 12. Děvčata Maniak aerobiku jsou mistryně světa
V karibském Martinku se ve dnech 1. až 5. prosince konalo Mistrovství světa
v aerobiku. Svěřenkyně hlavní trenérky Ivany Kožmínové vybojovaly ve
sportovním aerobiku v nově vzniklé kategorii Aerobik group performance první
místo. Z karibského ostrova si česká výprava, která vedle australské patřila
mezi nejpočetnější, přivezla celkem 33 medailí (19 zlatých, 8 stříbrných
a 6 bronzových).
Pořadí v kategorii Aerobik group performace. 1. Maniak aerobik Havířov, 2. AE
klub LADY Plzeň, 3. Fit studio D Praha
Soutěžní družstvo Havířova: Vanessa Bednaříková, Eva Beránková, Magdaléna
Dunová, Eliška Fejková, Tereza Fortelná, Markéta Kubatková, Lucie Kubátová,
Kateřina Kožušníková, Kateřina Maňáková, Marie Němcová, Lucie Pěgřimková,
Natálie Rafčíková, Nikol Retková, Dominika Skácelíková, Nela Zaťková.

155
10. 12. Vánoční strom na radnici
Ve čtvrtek 10. prosince byly slavnostně vyhlásily výsledky soutěže o nejhezčí.
Porota soutěže měla opravdu nelehký úkol - vybrat to nejlepší z kreativních
vánočních ozdob. Dětské výrobky opět nezklamaly a sklidily velký úspěch. Řada
ozdob byla originální, jiné složité, ozdoby vyráběly děti z prvních a některé žáci
ze sedmých tříd. Vánoční strom ve vestibulu Magistrátu města Havířova byl
nazdoben aranžérkami propagačního oddělení Městského kulturní střediska.
Porota nakonec rozhodla takto:
Hlavní cenu získává Základní škola Žákovská za pěvecký betlém.
Základní školy: Gen. Svobody, Žákovská, Mládežnická, K. Světlé, Na Nábřeží,
F. Hrubína, Jarošova, Kpt. Jasioka, M. Pujmanové, Gorkého, Moravská, 1. máje,
M. Kudeříkové a Školní získávají v soutěži I. místo, jelikož všechny výrobky jsou
skvělé.

11. 12. Vánoce kdysi a dnes
Městská knihovna v prostorách půjčovny se zaměřením na hudbu a umění
v ulici Svornosti a místní organizace Českého svazu žen uspořádaly výstavu
Vánoce kdysi a dnes (s ochutnávkou starodávných jídel). Vernisáž se konala
v pondělí 7. prosince. Na zahájení vystoupily Havířovské babky. Výstava trvala
do 11. prosince.
11. 12. Černá kronika: Smrt na silnici
Tragická nehoda se stala v pátek před půlnocí 11. prosince v centru Havířova.
Na silnici ležícího 62letého muže přejelo taxi. Nehoda se stala na Dlouhé třídě,
u autobusových zastávek Střed, zhruba o půl dvanácté. Na místo hned po
ohlášení vyjely policejní hlídky a záchranná služba. Těžce zraněnému muži však
už nebylo pomoci a po chvíli oživování zemřel.
11. 12. Kalendář havířovských boccistů na rok 2016
Unikátní kalendář nafotili havířovští boccisté.
Jeho součástí jsou například fotbalisté Baníku Ostrava, ostravské extraligové
volejbalistky, hokejisté AZ Havířov či reprezentační trenér fotbalistů Pavel
Vrba. Na každém měsíci figuruje boccista se svým patronem, který se zavázal ke
splnění jeho přání. Cílem kalendáře je především osvěta boccii jako
plnohodnotného paralympijského sportu. Kalendář vydal Handicap sport club
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Havířov. Slavnostně byl pokřtěn 11. prosince v prostorách Duhového domu
v Ostravě.
12. 12. Koleda s Voničkou
Hudba, zpěv, tanec a také povídání. To vše patřilo k vystoupení havířovského
Folklorního souboru Vonička v sobotu 12. prosince v Domě PZKO v HavířověBludovicích.
V první části programu se představily publiku tancem a zpěvem s doprovodem
kapely jednotlivé soubory Voničky. Pak následovaly koledy Narodil se Kristus
Pán, Dej Bůh štěstí, Štědrý večer nastal, Neseme vám noviny a další překrásné
skladby. Ve zcela zaplněném sále zavládla krásná předvánoční atmosféra.
„Především bych vyzvedla takové příjemné rodinné prostředí. To co předvedli

tanečníci, zpěváci a muzikanti bylo nádherné a ojedinělé. Ocenění patří všem,
kteří program připravili,“ pochvalovala si jedna z mnoha maminek Jana
Žoričová.

13. 12. Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 13. prosince 2015 v doprovodu rodičů a
blízkých byli zapsáni do pamětní knihy města Havířova Tereza Hermanová,
Daniel Špachman, Jan Špachman a Sofie Cisařová.

Tereza Hermanová

Daniel Špachman
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Jan Špachman

Sofie Cisařová

14. 12. 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016
 Rozpočet města na rok 2016. Kromě dvou omluvených byl rozpočet
schválen jednomyslně
 Hospodářská činnost města na rok 2016
 Obecně závazná vyhláška o místním poplatků ze psů
 Vyjádření záměru o navázání spolupráce mezi městem Havířovem a
čínským městem Nanjing. Zastupitelstvo se záměrem souhlasilo. Nikdo
nebyl proti. Hlasování se zdrželi: Ing. Jiří Martinek (ČSSD), Ing. Karel
Šlachta (ČSSD), Alice Hegyi (KSČM) a Bc Marek Plawny (KDU – ČSL).
14. 12. Rozpočet města Havířova na rok 2016
O 65 milionů korun vyšší příjmy než výdaje vykazuje pro rok 2016 rozpočet
města schválený 14. prosince na 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova.
Rozpočet na příští rok je tedy znovu po letošním roce přebytkový tak, jak to při
nástupu po volbách v roce 2014 deklarovali noví radní. „Chod města v jeho

základních potřebách jako jsou osvětlení, MHD, svoz odpadu a další bude
finančně zajištěn minimálně jako v roce 2015," vysvětlil strategii sestavování

rozpočtu náměstek primátora Eduard Heczko. Vedení města chce dále snižovat
zadluženost, která letos klesla o 142 miliony korun a s dalšími 112 miliony se
počítá v příštím roce. „Rovněž se snažíme, aby na konci roku 2016 byl na účtech

účelových fondů dostatek financí pro alternativu, kdyby Havířov vstoupil do
roku 2017 v režimu rozpočtového provizoria," zdůraznil Heczko s tím, že pro tyto
účely je v rozpočtu vyhrazeno 80 milionů korun. Odbory magistrátu mají pro
svůj chod zajištěny minimálně stejné finance jako letos. Vyšší částky v rozpočtu
půjdou na investice nebo odboru komunálních služeb na údržbu a opravy.
Příjmy rozpočtu Havířova pro rok 2016 jsou 1,475 miliardy korun, výdaje činí
1,410 miliardy. „Příjmy jsou nejvíce ovlivněny položkou sdílených daní, které by

měly být o jedno a čtvrt procenta vyšší než letos i proto, že roste ekonomika
státu," uvedl Eduard Heczko. Naopak negativně příjmy rozpočtu ovlivní
skutečnost, že na území města nebudou od ledna 2016 herny, ale pouze dvě
kasina, a tak letošní příjem 22 miliony korun z provozu výherních loterijních
terminálů nelze očekávat. Největší položku v oblasti výdajů tvoří oblast
komunálních služeb, na kterou je vyčleněno 270 milionů korun, o pět milionů
více než letos. „Na investice je vyčleněno dalších 221 milionů korun, o 70
milionů více než v roce 2015," doplnil Heczko. Havířov bude pokračovat v
odkanalizování okrajových částí města, zateplování objektů škol, výstavbě
dalších úseků cyklostezky na Žermanickou přehradu, zahájí postupnou investici
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rozšiřování hřbitova na Šumbarku. „Chceme realizovat především ty akce, které
lze částečně financovat z dotací," zdůraznil Heczko. Město se připravuje vzít si v
roce 2016 úvěr ve výši 160 milionů korun na dokončení výměny oken ve všech
městských bytech, který pak začne splácet od roku 2018. „Kromě toho

investujeme do našeho bytového fondu v příštím roce dalších 47 milionů, projeví
se to na opravách a sanacích bytových domů," řekl Heczko. Na dotace a dary
organizacím na sportovní a mimo sportovní činnost město počítá s částkou 33
miliony korun podobně jako letos.
15. 12. Armáda spásy rozdávala polévku
Sváteční hrachovku rozdávala v úterý 15. prosince odpoledne na náměstí
Republiky Armáda spásy.
Kuchyně ostravského Domova Přístav připravila letos 40 litrů hrachovky. Její
výdej obstarali primátor Daniel Pawlas a jeho náměstci Ivan Bureš
a Daniel Vachtarčík. Ještě před podáváním polévky mohly děti navštívit
skleněný stánek, kde pro ně pořadatel připravil program. Tradiční akci ve
vánočním městečku zpestřilo vystoupení malých zpěváků. Následně ke sváteční
náladě hrál Swing-Dixie Armády ČR Olomouc.
16. 12. 29. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Realizace projektu Místní akční plán vzdělávání
 Cena pro stočné na rok 2016 ( ve výši 32,33 Kč za 1 metr kubický bez
DPH
 Ceník poskytovaných služeb na rok 2016 Technických služeb Havířova
a.s.
16. 12. Úřad práce se přestěhoval do budovy na Junácké ulici
Agendy havířovského úřadu práce, které se nacházely v prostorách
havířovského magistrátu byly přestěhovány do budovy bývalého hornického
učiliště v Junácké ulici v městské části Podlesí. Ten se opravil a zateplil.
Všechny služby od poloviny prosince jsou poskytovány pod jednou střechou.

17. 12. Dar města dětem a potřebným

„Podobně jako v uplynulých letech město pořídilo dary v celkové hodnotě 140
tisíc korun podle potřeb a přání jednotlivých zařízení," uvedl primátor města
Daniel Pawlas.
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Do vybraných organizací letos míří počítač s tiskárnou, kancelářské a psací
potřeby, dětská kuchyňka, lega a další hračky, multifunkční hudební věž,
speciální výukové pomůcky pro špatně slyšící děti, drobný nábytek nebo externí
disk. Členové vedení města ve čtvrtek 17. prosince předali dárky těmto
zařízením: Dětské centrum Čtyřlístek, MŠ Paraplíčko pro zrakově postižené
děti, SANTÉ, Dům pro matku s dětmi Armády spásy, Dětský domov a Školní
jídelna
17. 12. Žena porodila v restauraci
Ve čtvrtek 17. prosince byl ohlášen před 19. hodinou porod v restaurace MG
Bierhaus na náměstí Republiky.
Z toalet restaurace se začal ozývat křik ženy. Když lidé zjistili, že tam žena
právě rodí, přivolali záchrannou službu. Její posádka byla ještě v době jízdy
k místu zásahu informována o tom, že dítě už je narozené. Zdravotníci tak porod
dokončili, když se postarali o maminku i novorozence. Oba pak byli převezeni do
Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy. Úspěšnému narození dítěte pomohla
i servírka, která slyšela ženu křičet. Po ní také chlapeček nese jméno. „Paní šla

na toaletu a za chvíli jsem slyšela nějaký křik. Když jsem přišla, byl už porod
v běhu. Volala jsem záchranku a současně pomáhala ženě rodit. Uklidňovala
jsem ji. Hlavička už byla venku a za chviličku celé miminko. Byl to takový
zvláštní pocit. Sama děti nemám a tohle na mě zapůsobilo," řekla Michaela
Sobolová.
18. 12 Hokej: Havířov – Prostějov
Předehrávané utkání 34. kola WSM ligy na havířovském ledě v pátek 18.
prosince mezi domácím AZ a prostějovskými Jestřáby skončilo vítězstvím hostů.
Ti měli do zápasu lepší vstup a v první třetině si vybojovali dvoubrankový
náskok. AZ pak svůj výkon zlepšil, svého soupeře výrazně přestřílel, ale to bylo
všechno. Nakonec si Prostějov na své konto připsal tři body.
AZ Havířov – LHK Jestřábi Prostějov 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 12. Šlahař (Čuřík, Drtina), 17. Venkrbec (Dragoun, Drtina).
Rozhodčí: Koziol – Barteček, Vengřín. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení:
0:0. Diváci: 1 795. Střely na branku: 38:19 (8:11, 9:6, 21:2). Průběh utkání: 0:0,
0:2.
AZ Havířov: Laco – Punčochář, Krisl "C", Lenďák, Mazanec, Štencel, Graca –
Štumpf, Hudeček, Tomi – Kanko, Maliník, Maruna "A" – Kalus, Sedláček, Gřeš
– Kotala, Sztefek.
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Havířovská střídačka

19. 12. Crossfit s rekordní účastí
Ve vzpěračské hale Milana Romana v Havířově se v sobotu konal 2. ročník
mezinárodního závodu Superior 14 Open test couple.
Celodenního sportovního klání se zúčastnilo celkem 64 mužských dvojic z České
republiky, Polska a Slovenska. Soutěžilo se v pěti disciplínách se vzpěračskými,
atletickými a gymnastickými prvky. V regionu byli nejúspěšnější Ostraváci.
Atmosféra v hale byla úžasná, fandění obrovské. Turnaj pořádal Crossfitness
Havířov.
O medaile se rozdělily následující týmy:
1. Crossfit brothers (Polsko), 2. místo BodyWorld – Michal Merganič (Brno),
Erik Toth (Bratislava), 3. Machines – Václav Jach, Tomáš Bystroň (oba
Ostrava).
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20. 12. Betlémské světlo
V Havířově od neděle 20. prosince mohli lidé odebrat plamínek Betlémského
světla. Největší zájem byl na náměstí Republiky, kde se nacházelo i Vánoční
městečko, v kostele sv. Anny a svatého Jana Boska v Havířově-Šumbarku.
Betlémské světlo pro Havířov převzali místní skauti tradičně od těch
brněnských, kteří pro něj jezdí do Vídně.
20. 12. Košíková: Havířov – Vysočina
V neděli 20. prosince přivítali basketbalisté TJ Start Havířov hráče z Jihlavy,
kteří přijeli se třemi posilami týmů Kooperativa NBL Jindřichův Hradec
a Prostějov. Naopak Havířov byl opět oslaben o svého nejvyššího hráče
Koloničného. Prvoligové utkání bylo vyrovnané a o konečném výsledku rozhodl
výpadek Startu ve třetí čtvrtině.
TJ Start Havířov : BC Vysočina 71 : 78 ( 19 : 15, 34 : 33, 46 : 55 )
Nejlepší střelci :Palát 20 b., Lyčka 14, Marek 10 : Šoula 29, Novák 23, Melski
14.

24. 12. Vánoční dítě
Jan Benkovič (v náručí maminky) se narodil v havířovské porodnici na Štědrý
den 24. prosince v 5.24 hodin. Váží 4.04 kg a měří 50 cm. Je to první dítě paní
Nikol Böhmové. „Jsem nesmírně šťastná. Je to nejhezčí vánoční dar, jaký jen
může být,“ uvedla mladá maminka z Havířova.
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24. 12. Oběd pro bezdomovce v Armádě spásy
Azylový dům a noclehárna pro muže Armády spásy v Havířově na Štědrý den
ožily vůní Vánoc. Stejně jako v minulých letech i letos byl připraven sváteční
oběd. K ozdobenému stolu zasedlo 18 obyvatel domu, muži různého stáří,
vzdělání, dovedností a náboženského vyznání, které spojuje ztráta střechy nad
hlavou. Ještě před stolováním na kytaře zahrál ředitel charitativního zařízení
Ladislav Solana, krátký projev a duchovní rozjímání pronesla majorka Armády
spásy Ardi van Hattem. Sálem zazněla píseň Narodil se Kristus Pán. Potom se
podávala hrachová polévka a rybí filé s bramborovým salátem. Nechybělo ani
cukroví, ovoce a nealkoholické nápoje. Jako vánoční dar každý dostal dárkový
balíček s hygienickými potřebami, sladkostmi a dalšími drobnostmi. Obdobně
tomu bylo i v noclehárně, která slouží bezdomovcům k občasnému vyspání.
Terénní pracovník vyhledával bezdomovce v ulicích města, byli pozvaní na oběd
a také dostali drobné dárky.
24. 12. Osamělí senioři povečeřeli s primátorem
Sváteční nálada, vánoční pohoda, bohaté občerstvení a dobrá zábava. To vše
patřilo na Štědrý den odpoledne v havířovském Městském klubu seniorů na
Studentské ulici k večeři osamělých seniorů s primátorem města Havířova
Danielem Pawlasem a náměstkem primátora Danielem Vachtarčíkem.
Podávala se hrachová polévka, bramborový salát, smažené kuřecí řízky nebo
smažená ryba. Nechyběl ani přípitek, cukroví, ovoce na stolech a káva. Program
obohatily zpěvem studentky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů.
Každý účastník přátelského posezení (bylo jich 47) obdržel dárek
s potravinovými balíčky doplněné výrobky klientů SANTÉ a upomínkovými
předměty města. Finanční spoluúčast seniorů byla stejně jako v minulém roce
180 korun. Zbytek hradilo město ze svého rozpočtu. Vydařenou akci připravil
odbor sociálních věcí magistrátu. Tato tradice se dodržuje od roku 2009
každoročně.
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24. 12. Bohoslužba pod širým nebem
Jedinečná atmosféra Vánoc zavládla ve čtvrtek na Štědrý den od 22 do 23 hodin
na náměstí Republiky v Havířově.
Na bohoslužbu pod širým nebem již tradičně pořádanou místními křesťanskými
církvemi, letos pod taktovkou Apoštolské církve, přišlo kolem pěti set lidí.
Zazněly nádherné koledy Narodil se Kristus Pán, Tichá noc, svatá noc, Nesem
vám noviny a další v podání pěveckého sboru Apoštolské církve. Bohoslužba
byla zakončena krátkou modlitbou. Na zahřátí se podával teplý čaj.

26. 12. Vánoční koncert Hej Mistře
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – Hej Mistře zazněla v sobotu na sv.
Štěpána za obrovského diváckého zájmu v kostele sv. Dona Bosca v Havířově.
Představení navodilo krásnou vánoční atmosféru. Vystoupil ženský pěvecký sbor
Městského kulturního střediska Canticorum, smíšený sbor z Hatě a velký
doprovodný orchestr. Dále sólisté Magda Bártková z Prahy, Jana
Reichenbachová z Havířova a členové opery Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě Pavel Kozel a Petr Němec. Dirigoval Vítězslav
Soukup. Na závěr koncertu diváci společně s účinkujícími zazpívali koledu,
Narodil se Kristus Pán. Návštěvníci svou spokojenost se skvělými výkony
hudebníků a zpěváků odměnili dlouhým potleskem vestoje. Česká mše vánoční
je i více než dvě stě let po svém vzniku symbolem českých Vánoc a holdem
k oslavě narození Ježíše Krista.
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30. 12. Hokej: Havířov – Kadaň
Po dlouhé sérii šesti porážek před vlastními diváky se hokejistům AZ Havířov
podařilo na domácím ledě ve středu 30. prosince zvítězit. Tentokrát se
představili v tom nejlepším světle. Dařila se střelba a Marek Laco kotouč za svá
záda nepustil. Bylo to krásné ukončení roku 2015.
AZ Havířov – SK Kadaň 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 2. Kanko (Okál, Maliník), 20. Lenďák (Kanko, Gřeš), 28.
Mazanec (Okál, Kanko), 59. Maliník (Bednář, Lenďák). Rozhodčí: Škrobák –
Měkýš, Wesley. Vyloučení: 6:6 + navíc Szathmáry (KAD) 10 min. OT, Vrána
(KAD) 5 min. + do konce utkání Krošček. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci:
2045. Střely na branku: 37:34. Průběh utkání: 4:0.
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AZ Havířov: Laco – Lenďák, Krisl, Peslar, Mazanec, Graca, Punčochář –
Štumpf, Hudeček, Sztefek – Kanko, Maliník, Okál – Kotala, Sedláček, Gřeš –
Kalus, Bednář

30. 12. Přehled zápasů AZ Havířov sezona 2015/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

9. září 2015
12. září 2015
14. září 2015
16. září 2015
19. září 2015
23. září 2015
26. září 2015
28. září 2015
30. září 2015
3. října 2015
7. října 2015
10. října 2015
12. října 2015
13. října 2015
17. října 2015
21. října 2015
24. října 2015
28. října 2015
31. října 2015
9. listopadu 2015
11. listopadu 2015

Havířov – České Budějovice
Havířov – Litoměřice
Ústí nad Labem – Havířov
Havířov – Šumperk
Přerov – Havířov
Havířov – Kladno
Benátky nad Jizerou – Havířov
Havířov – Prostějov
Slavia – Havířov
Havířov – Kadaň
Třebíč – Havířov
Havířov – Most
Jihlava – Havířov
České Budějovice – Havířov
Litoměřice – Havířov
Havířov – Ústí nad Labem
Šumperk – Havířov
Havířov – Přerov
Kladno – Havířov
Havířov – Benátky nad Jizerou
Prostějov – Havířov

2:5
6:2
7:4
1:5
3:2
2:1sn
4:0
3:1
5:1
3:1
2:4
4:3
2:0
6:1
4:3sn
6:4
5:2
0:3
5:2
3:2sn
1:4
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

14. listopadu 2015
16. listopadu 2015
18. listopadu 2015
21. listopadu 2015
25. listopadu 2015
27. listopadu 2015
30. listopadu 2015
2. prosince 2015
5. prosince 2015
7. prosince 2015
9. prosince 2015
12. prosince 2015
18. prosince 2015
28. prosince 2015
30. prosince 2015

Havířov – Slavia
Kadaň – Havířov
Havířov – Třebíč
Most – Havířov
Havířov – Jihlava
Havířov – České Budějovice
Havířov – Litoměřice
Ústí nad Labem – Havířov
Šumperk – Havířov
Přerov – Havířov
Havířov – Kladno
Benátky nad Jizerou –Havířov
Havířov – Prostějov
Slavia – Havířov
Havířov – Kadaň

5:3
2:5
2:3
2:9
1.4
1:3
3:4
5:6
4:2
4:1
5:6
1:2
0:2
1:4
4:0

Poznámka: První hokejová liga pokračuje od 6. ledna 2016

31. 12. Prosincové výstavy
Prosincové výstavy byly věnovány 60. výročí založení Havířova.
Výtvarné umění v Havířově
Výběr z tvorby výtvarníků u příležitosti 60. výročí založení Havířova ve
Výstavní síni Viléma Wünscheho Kulturního domu Leoše Janáčka.
Kouzlo Vánoc
V Galerii Kulturního domu Radost ve středu 2. prosince byla vernisáží zahájena
tradiční předvánoční výstava zaměřená na betlémy, jejíž autorkou je Marta
Halfarová.
Havířovské čočky
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče představila výběr ze své
tvorby skupina havířovských fotografů – Janina Želinská, Alena Švihálková,
Martin Navrátil, Barbora Gerátová, Lenka Kocurková, František Frantík,
Martina Hlaváčová (Rychterová), Pavlína Nalevajková, Jan Kopeček, Bohdana
Śmilowská. Vernisáž byla ve čtvrtek 3. prosince.
Zanzibar jak vyšitý
Výstava originálních ilustrací knížky Radky Ondráčkové, vydané
nakladatelstvím Labyrint se konala v Galerii kina Centrum. Vernisáž byla
v sobotu 5. prosince.
31. 12. Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota vzduchu 3,6 °C, nejvyšší naměřená teplota 11,1 °C,
nejnižší naměřená teplota -9,8 °C, měsíční úhrn srážek 15,6 mm, trvání
slunečního svitu 79,4 hodin.

167

Autor Józef Drong

4 DOPRAVNÍ NEHODOVOST ZA ROK 2015
Počet dopravních nehod na všech komunikacích města v letech 2014 – 2015
V celkovém počtu nehod je v Havířově již třetím rokem vzestupná tendence
2013 – 361, 2014 – 374, 2015 – 388
nehody
celkem
usmrceno
těžce zraněno
lehce zraněno
zaviněno řidičem mot. vozidla
zaviněno řidičem nemotorového vozidla

zaviněno chodcem
nepřiměřená rychlost
nesprávné předjíždění
nesprávný způsob jízdy
nedání přednosti
vliv alkoholu
Komise Rady města Havířova pro BESIP

2014
374
1
18
110
346
9
8
25
4
222
67
25

2015
388
2
9
80
350
10
7
41
2
233
85
21

rozdíl
+14
+1
-9
-30
+4
+1
-1
+16
-2
+11
+18
-4
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5 PŘEHLED TITULŮ PODLE TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ
5. 1. Hospodářství, doprava, výstavba, životní prostředí
Leden:






7. 1. Nový zásahový automobil pro SDH Životice
14. 1. Záměr výstavby továrny v průmyslové zóně Dukla
14. 1. Areál školy v Mánesově ulici
21. 1. Havířov na Regiontour
28. 1. Měřicí stanice na ulici Hálkova

Únor:

13. 2. Autobusové nádraží otevřeno
Březen:

5. 3. Programové prohlášení RMH pro volební období 2014 až 2018
Duben:

2. 4. Připomínky k autobusovému nádraží

28. 4. Buduje se nové dopravní hřiště
Květen:

11. 5. Sady tašek pro třídění odpadu

26. 5. Nový domov pro seniory
Červenec:

7. 7. Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště

21. 7. Nákup energie na burze
Září:

18. 9. Den mobility

22. 9. Nový bezplatný tenisový kurt pro amatéry
Říjen:
 17. 10. Tank zapadl v bahně
 23. 10. Farmářské trhy v roce 2015
Listopad:

2. 11. Město zatím zdravotní středisko neprodá
 20. 11. Nová dlažba na chodníku v ulici Marie Pujmanové
Prosinec:
 14. 12. Rozpočet města Havířova na rok 2016
 16. 12. Úřad práce se přestěhoval do budovy na Junácké ulici
5. 2. Zdravotnictví, sociální oblast
Leden:






1. 1. První letošní dítě narozené v havířovské porodnici
14. 1. Rekondiční a ozdravné pobyty
22. 1. Ocenění dárců krve
26. 1. Dar dětskému oddělení havířovské nemocnice
30. 1. Hokejisté obdarovali děti v nemocnici
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Únor:

6. 2. Dočasný zákaz návštěv v nemocnici

25. 2. V porodnici dvě Julinky v rozmezí jedné minuty
Březen:

12. 3. Světový den ledvin
Duben:

2. 4. Česko svítí modře také v Havířově

10. 4. Pochod pro život

14. 4. Den zdraví v nemocnici

22. 4. Transformace sociálních služeb
Květen:

18. 5. Nemocnice má nová lůžka

21. 5. Armáda spásy pomáhá matkám v nouzi

26. 5. Nový domov pro seniory
Září:


8. 9. Komunitní centrum Bumerang Armády spásy

Říjen:

8. 10. Jablíčkový den
 17. 10. Adam pořádal zábavné odpoledne
 21. 10. Ochranka v nemocnici
Listopad:
 11. 11. Úspěchy Domova Helios
 21. 11. Národní potravinová sbírka
 23. 11. Předporodní cvičení
Prosinec:

1. 12. Záchranáři mají novou sanitku
 17. 12. Dar města dětem a potřebným
 18. 12. Žena porodila v restauraci
 24. 12. Oběd pro bezdomovce v Armádě spásy
5. 3. Kultura, školství, církve, společnost, jubilea a zábava
Leden:

1. 1. Vítání nového roku

10. 1. Koncert na záchranu varhan

14. 1. Novoroční koncert

15. 1. Mezigenerační olympiáda ve středisku Helios

17. 1. Opereta Veselá vdova

18. 1. Vítání občánků

21. 1. Tříkrálová sbírka

22. 1. Ocenění dárců krve
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Únor:











26. 1. Kniha Grilování kuřat aneb veselé historky z hornictví
27. 1. Těšínské divadlo: Čarodějky ze Salemu
31. 1. Hoffmannovy povídky z Metropolitní opery
31. 1. Lednové havířovské výstavy
1. 2. Pohádka pro děti
3. 2. Soutěže amatérských hudebníků Radegast Líheň
5. 2. Hodnocení činnosti a ocenění strážníků městské policie
7. 2. Babský bál se spartakiádní skladbou z roku 1985
13. 2. Reprezentační ples města Havířova
15. 2. Vítání občánků
24. 2. Zpívá celá rodina
24. 2. Romský ples byl zrušen pro nezájem
28. 2. Společenský večírek Klubu důchodců dolu Dukla
28. 2. Havířovské výstavní síně v únoru

Březen:

5. 3. Výstava o kosmickém letu Apollo - Sojuz

5. 3. Knihfest v městské knihovně

8. 3. Vítání občánků

18. 3. Filatelistická zajímavost k propagaci Havířova

19. 3. Missis senior ve středisku Helios

22. 3. Vítání občánků

24. 3. Těšínské divadlo: Mnoho povyku pro nic

26. 3. Slavnostní setkání ke Dni učitelů

27. 3. Noc s Andersenem v knihovně

30. 3. Výstava regionálních fotoklubů

30. 3. Havířovská klavíristka úspěšná v Berlíně

31. 3. Výstavní síně v březnu
Duben:

2. 4. Česko svítí modře také v Havířově

3. 4. Otevřena Galerie Krystal

10. 4. Pochod pro život

10. 4. Miss Reneta 2015

10. 4. Program Miniteatra Jiřího Tibitanzla

11. 4. Divadelní festival Miniteatro Jiřího Tibitanzla zahájen

12. 4. Vítání občánků

19. 4. Miniteatro Jiřího Tibitanzla bylo úspěšné

19. 4. Velká cena Havířova v bridži

20. 4. Klub přátel hornického muzea

24. 4. Den Země

30. 4. 70. výročí Ostravsko-opavské operace
Květen:

1. 5. Den řemesel v Kotulově dřevěnce

7. 5. Připomněli konec II. světové války

10. 5. Výstava ručních prací

15. 5. Pěvecká soutěž Talent 2015
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22. 5. Koncert kapely Made in 60´s
24. 5. Mažoretky KALA sklízely úspěchy
29. 5. Noc kostelů
31. 5. Mažoretky KALA opět úspěšné
31. 5. Vítání občánků
31. 5. Den dětí

Červen:

7. 6. Dvojprogram Divadla Skřítek

11. 6. Týden dětských radovánek

11. 6. Soutěž základních škol o Havířově

14. 6. Vítání občánků

15. 6. Příležitostní poštovní razítko

16. 6. Taneční show školy Horizonty

17. 6. Výstava Retro a současnost

20. 6. Časový plán Havířova v květech

21. 6. Setkání hornických měst a obcí - Havířovské vzpomínání

23. 6. Josef Talaš vystavuje

26. 6. Taneční akademie pohybových kurzů MKS

27. 6. Zpívá celá rodina

28. 6. Vítání občánků

30. 6. Prvňáčky vysvědčení potěšilo

30. 6. Výstava připomněla hornickou minulost
Červenec:

5. 7. Pohádky pro děti a promenádní koncerty zahájeny

10. 7. Lysá hora na fotografiích

11. 7. Festiválek v letním kině

17. 7. Havířovský Směrník krášlí prostor na Fifejdách v Ostravě

18. 7. Helsinky: nevšední zážitky

27. 7. Výstava Svět abstrakce
Srpen:








1. 8. Výstavní síně uzavřeny
1. 8. Srpnové pohádky a promenádní koncerty
8. 8. Pietní shromáždění v Životicích
23. 8. Promenádní koncert pod klenbami stromů
26. 8. Zahrady školek ožijí novým mobiliářem
29. 8. Slezské dožínky ovládl folklor
30. 8. Promenádní koncert (TV Šlágr)

Září:








4. 9. Výstava Krásná jako kvítka
5. 9. Folklorní soubor Lúčnica okouzlil publikum
5. 9. Havířovské slavnosti
9. 9. Jubileum čestného dirigenta Májováku
12. 9. Svatováclavský hudební festival
25. 9. Zdeněk Pohlreich v kuchyni havířovského zámku
30. 9. Výstavní síně v září
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Říjen:

7. 10. Městská knihovna má 60 let

9. 10. Koncert kapely Bowli Band
 15. 10. Setkání jubilantů v rytmu oblíbených šlágrů
 17. 10. Adam pořádal zábavné odpoledne
 23. 10. Úspěch mladé zpěvačky
 24. 10. Demonstrace proti běžencům
 25. 10. Vítání občánků
 27. 10. Oslava vzniku samostatného Československa
Listopad:

1. 11. Festival Vox Organi

1. 11. Dušičky obrazem

3. 11. Fotografie přibližují šedesátiletou historii Havířova

4. 11. Mladá havířovská klavíristka v Římě
 10. 11. Jubileum ZUŠ Leoše Janáčka
 10. 11. Městskou kroniku budou psát knihovníci
 11. 11. Den válečných veteránů
 13. 11. Miss Karkulka je z Havířova
 15. 11. Připomněli výročí smrti Jana Husa
 20. 11. Havířov v pohybu
 24. 11. Novinářská kachna
 26. 11. Čínská delegace v Havířově
 26. 11. Oceněné osobnosti Havířova za rok 2015
 29. 11. Vítání občánků
 30. 11. Listopadové výstavy
Prosinec:

2. 12. Výstava: Vánoce s betlémy

3. 12. Ocenění tenisových nadějí Karvinska

4. 12. Havířov oslavil jubileum se souborem Alexandrovci

6. 12. Vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka
 11. 12 Vánoce kdysi a dnes
 11. 12. Kalendář havířovských boccistů na rok 2016
 12. 12. Koleda s Voničkou
 13. 12. Vítání občánků
 20. 12. Betlémské světlo
 24. 12. Vánoční dítě
 24. 12. Osamělí senioři povečeřeli s primátorem
 24. 12. Bohoslužba pod širým nebem
 26. 12. Vánoční koncert Hej Mistře
 31. 12. Prosincové výstavy
5. 4. Sport, turistika
Leden:





3. 1. Hokej: Třebíč – Havířov
7. 1. Hokej: Havířov – Havlíčkův Brod
8. 1. Stolní tenis extraliga : Ústí nad Labem – Havířov
11. 1. Stolní tenis extraliga: Liberec – Havířov
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Únor:













13. 1. Hokej: Kladno – Havířov
14. 1. Hokej: Kadaň – Havířov
15. 1. Mezigenerační olympiáda ve středisku Helios
17. 1. Hokej: Havířov – Most
18. 1. Košíková: Havířov – Hladnov
21. 1. Hokej: Benátky – Havířov
22. 1. Stolní tenis extraliga: Havířov – Ostrov
23. 1. Stolní tenis extraliga: Havířov – Hradec Králové
24. 1. Hokej: Havířov – Ústí nad Labem
26. 1. Sportovní kluby v Havířově dostanou 33 milionů
26. 1. Hokej: Chomutov – Havířov
27. 1. Hokej: České Budějovice – Havířov
30. 1. Hokejisté obdarovali děti v nemocnici
31. 1. Hokej: Havířov – Prostějov
31. 1. Košíková: Uherský Brod – Havířov
2. 2. Hokej: Litoměřice – Havířov
4. 2. Hokej: Havířov – Jihlava
7. 2. Stolní tenis extraliga: Hradec Králové – Havířov
8. 2. Stolní tenis extraliga: Hradec Králové 2 – Havířov
15. 2. Košíková: Havířov – Žďár nad Sázavou
18. 2. Hokej: Třebíč – Havířov
19. 2. Hokej: Třebíč – Havířov
20. 2. Stolní tenis extraliga: Havířov – Ostrava
22. 2. Hokej: Havířov – Třebíč
23. 2. Hokej: Havířov – Třebíč
23. 2. Přehled zápasů AZ Havířov sezona 2014/2015
28. 2. Mezinárodní halová soutěž mladých hasičů

Březen:

1. 3.

7. 3.

12. 3.

13. 3.

15. 3.

21. 3.

24. 3.

26. 3.

28. 3.

29. 3.

Košíková: Žabovřesky – Havířov
Poslední hokejové utkání sezony
Stolní tenis extraliga: Havířov – Praha
Stolní tenis extraliga: Havířov – Praha Kotlářka
Okresní halový atletický trojboj
Celorepubliková soutěž v bojovém umění Taekwondo WTF
Stolní tenis extraliga: Havířov – Ústí nad Labem
Stolní tenis extraliga: Ústí nad Labem – Havířov
Havířovský atletický čtyřboj
Florbal: Národní liga Východ

Duben:

1. 4. Stolní tenis extraliga: Ústí nad Labem – Havířov

9. 4. Pingpongová show na ZŠ Karolíny Světlé

18. 4. Soutěž mladých vyznavačů bojového umění

19. 4. Seriál Czech Bridge Tour
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Květen:

1. 5. Košíková: Havířov – Domažlice

8. 5. Turnaj v minikopané vyhráli hokejisté Vítkovic

10. 5. Atletika družstev mládeže

13. 5. Jäklácká hodinovka

14. 5 Závodnice Maniak aerobik mistři Evropy

16. 5. Košíková: Havířov – Písek

30. 5. Sobota patřila sportu
Červen:

14. 6. Fotbal: Velké Karlovice - Havířov MFK

28. 6. MČR v lehké atletice
Červenec:

30. 7. Hokej: AZ Havířov – Vítkovice
Srpen:

1. 8. Nehoda na Těrlickém okruhu

2. 8. Havířovský zlatý kahanec

9. 8. Fotbal: Havířov – Dolní Benešov

13. 8. Hokej: Havířov – Šumperk

16. 8. Fotbal: Vsetín – Havířov

23. 8. Fotbal: Havířov – Frýdlant
Září:










3. 9.
8. 9.
10. 9.
13. 9.
18. 9.
20. 9.
22. 9.
26. 9.
30. 9.

Hokej: Havířov – Zlín
Fotbal: Havířov – Nové Sady
Fotbal: Slavičín – Havířov
Fotbal: Nový Jičín – Havířov
Košíková: Havířov – Olomouc
Fotbal: Havířov – Brumov
Nový bezplatný tenisový kurt pro amatéry
Fotbal: Rýmařov - Havířov
Fotbal: Velké Karlovice + Karolinka – Havířov

Říjen:

3. 10. Mladí hasiči předvedli své umění

4. 10. Fotbal: Havířov – Hranice
 11. 10. Fotbal: Valašské Meziříčí – Havířov
 17. 10. Havířská desítka
 18. 10. Fotbal: Havířov – Petrovice
 25. 10. Fotbal: Petřkovice – Havířov
 25. 10. Mistrovství republiky ve sportovním aerobiku
Listopad:

1. 11. Fotbal: Havířov – Opava

1. 11. Ragby: Havířov – Ostrava

6. 11. Jubileum havířovské atletiky

6. 11. Košíková: Havířov – Brno
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8. 11. Fotbal: Havířov – Krnov

Prosinec:

3. 12. Ocenění tenisových nadějí Karvinska

6. 12. MČR v karate

6. 12. Děvčata Maniak aerobiku jsou mistryně světa
 18. 12. Hokej: Havířov – Prostějov
 19. 12. Crossfit s rekordní účastí
 20. 12. Košíková: Havířov – Vysočina
 30. 12. Hokej: Havířov – Kadaň
 30. 12. Přehled zápasů AZ Havířov sezona 2015/2016
5. 5. Bezpečnost, záchrana životů a majetku, černá kronika
Únor:

17. 2. Černá kronika: Muž zemřel po pádu z třetího poschodí
Březen:

10. 3. Učitelé Baron School se výplaty nedočkali

16. 3. Smrt řidiče osobního auta

31. 3. Černá kronika: Vykrádač bytů
Duben:

27. 4. Žena vyskočila ze čtvrtého poschodí
Květen:

24. 5. Černá kronika: Nehoda na silnici
Červenec:

25. 7. Výjezd hasičů
Září:
 16. 9. Řidička zemřela v nemocnici
Říjen:
 24. 10. Osobní auto srazilo chodce
 27. 10. Černá kronika: Žena zraněná na přechodu
Listopad:
 27. 11. Černá kronika: Převrácené auto
Prosinec:
 11. 12. Černá kronika: Smrt na silnici
5. 6. Vybrané tituly z předchozích let
Rok 2014
 Volební programy
Rok 2013
 Prezidentské volby
 Předčasné parlamentní volby
Rok 2012
 Volby 2012
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 Otevření nového centra Městské knihovny
 Obnovené kino Centrum
 Havířovský hokej
Rok 2011
 Abecední seznam havířovských ulic
Rok 2010
 Představitelé města od založení Havířova (předsedové, primátoři)
 Cena města Havířova
 Osobnosti kultury
 Talent roku
 Ocenění jednotlivců a kolektivů za vynikající práci v sociální oblasti
 Kronikáři města
6. POHLED DO MINULOSTI A SOUČASTNOST
6. 1 Střípky z historie
Osvobození Karvinska od nacistických okupantů
Mezi první města na Karvinsku, pro která skončila před 70. lety II. světová
válka patřil Bohumín. Prvního května mezi 3. a 4. hodinou ranní vstoupila do
Starého Bohumína Rudá armáda. V bojích padlo 43 sovětských vojáků. Ještě
před odchodem nacisté stačili vyhodit do vzduchu 3 mosty a zničit zařízení
v bývalé české škole. Karviná a Louky byly osvobozeny brzy ráno 3. května
1945. Při bojích a bombardování území dnešního města zahynulo 46 civilistů
a 56 rudoarmějců. Z koncentračních táborů se nevrátilo nejméně 540
Karviňanů. Ve stejný den kolem 11 hodiny se dočkal svobody i Český Těšín.
Obdobně jako v Bohumíně i zde nacisté při ústupu vyhodili do povětří všechny
tři mosty přes Olši. Je vhodné připomenout, že ve městě mělo sídlo gestapo,
jedno z nejkrutějších na severu Moravy a Slezska. Boj o Orlovou byl zahájen již
1. května. Ale až o dva dny později po prudkých přestřelkách Němci město zcela
opustili. Obce na katastru dnešního Havířova byly osvobozeny rovněž 3. května.
Výjimkou byla Dolní Datyně odkud německý wehrmacht byl vyhnán o den
později. K větším bojům s nacisty došlo u Bohumína, Fryštátu, Doubravy
a Orlové.
Konec války na Karvinsku
Posledním místem v regionu Karvinska osvobozeném od německých okupantů
byla Dolní Datyně. Přes 2000 vojáků wehrmachtu se v prvních květnových
dnech usadilo v místní škole a okolních stodolách s cílem zadržet postup Rudé
armády směrem na západ. Dařilo se jim to pouze dva dny. Dne 4. května
Sovětská armáda obec osvobodila. Jako vděk je umístěn Pomník osvobození před
základní školou. Je to bludný kámen na betonovém podstavci s bronzovou
deskou, na které je nápis Dolní Datyně - 4.5. 1945 - 4.5. 1975 - Datynie Dolne.
Čtyřicet let klubovny PZKO v Havířově-Prostřední Suché
Místní skupina PZKO Suchá v květnu 1975 získala po různých provizoriích pro
svou klubovou činnost nové sídlo v ulici Budovatelů v Havířově-Prostřední
Suché. Prostory v prvním poschodí budovy farního sboru evangelické církve
augsburského vyznání se staly místem činorodé práce téměř pětistovky lidí
polské národnostní menšiny a jejich sympatizantů z Prostřední i Dolní Suché.
Čtyřicetileté jubileum si připomněli členové klubu 9. května na slavnostním
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setkání. Po polské písni Gaude Mater Polonia přivítal předseda František
Jasiok hosty a následoval krátký kulturní programem. Jubilejní slavnost
pozdravil člen Hlavního výboru PZKO Petr Chroboczek. U příležitosti výročí
bylo vydáno CD s názvem MK PZKO Hawierzów Sucha 1975 – 2015.
Jubileum Základní školy Marie Kudeříkové
Historie Základní školy v ulici Marie Kudeříkové v Havířově se začala psát před
50. lety. Vyučování bylo zahájeno 1. září 1965. Do jedenadvaceti tříd zasedlo 595
žáků. Pedagogický sbor měl 27 učitelů, z toho pouze tři muže. Zaměstnanců ve
správě školy bylo šest. O rok později zahájila provoz školní družina i jídelna.
V roce 1967 byla experimentálně otevřena první sportovní třída, a to se
zaměřením na lehkou atletiku. Ve školním roce 1971/1972 experiment skončil
a sportovní třídy se staly skutečností. V dalších letech se sportovní specializace
rozšířila o třídy se zaměřením na košíkovou a lední hokej. V letošním školním
roce má škola 15 tříd s 378 žáky. Patří k ní rovněž tři oddělení školní družiny.
Současný pedagogický sbor čítá 22 žen a 5 mužů. Správních zaměstnanců je
sedm a pět žen pracuje ve školní jídelně. Ředitelem je Jiří Brabec.
Nejúspěšnějšími sportovci, kteří školu navštěvovali, jsou Šárka Kašpárková
a Jaroslav Bába. Jubilejní oslava se konala v sobotu 10. října.
Nerealizované velkolepé plány
Letos v prosinci slavil Havířov významné jubileum. Dne 5. prosince 1955 mu
byla zakládací listinou Krajského národního výboru udělena městská práva.
V první polovině sedmdesátých let minulého století se tvořily záměry dostavby
městského centra. Počítalo se i s postavením nové radnice v centrálním parku.
Honosná budova (železobetonová konstrukce, obestavený prostor 40 035 metrů
čtverečních, podlaží 3+1, počet restauračních míst 80) se měla stát po stránce
architektonické dominantou Havířova. Návrh připravil významný český
architekt z Ostravy Evžen Kuba. Dále v plánu byla výstavba věžového obytného
domu s přilehlým prodejním střediskem a administrativní budovy městských
podniků. Nakonec vše časem vyšumělo a záměry zůstaly pouze na papíře.
Havířovská knihovna má 60 let
V průběhu týdne knihoven oslavila Městská knihovna v Havířově své šedesáté
narozeniny. Jubilantka patří k nejvýraznějším kulturním stánkům města. Její
historie se začala psát v roce 1955, kdy byl Havířov vyhlášen městem. Pro
knihovnu byly uvolněny prostory v hornickém učilišti, kde začala pracovat první
profesionální síla. O něco později se přestěhovala do budovy dnešní radnice. Zde
už pracovalo 7 zaměstnanců. Rok 1961 byl velmi významný, neboť se ke
knihovně připojily místní lidové knihovny Dolní Suchá, Dolní Bludovice, Životice
a Šumbark. Zároveň se konalo další stěhování do nových prostor v Kulturním
domě Petra Bezruče. Podstatným mezníkem byl rok 1970. Knihovna se konečně
dočkala samostatné budovy na Šrámkově ulici v Havířově-Podlesí. Série
stěhování ale tím neskončila. V závěru roku 2011 dostala knihovna krásné
prostory v levém zadním traktu havířovského magistrátu na ulici Svornosti.
Nová budova byla pro veřejnost slavnostně otevřena 23. února 2012. Ředitelkou
je Dagmar Čuntová.
.
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Jubileum Těrlického okruhu
Dříve než byla započata éra závodění na Těrlickém okruhu, se pořádaly
motocyklové závody na sídlištích v Karviné a obci Petrovice. Zásadní obrat
nastal v roce 1965, kdy se závody přestěhovaly na trať situovanou v krásném
prostředí Těrlické přehrady. Nové závodiště s názvem Těrlický okruh se stalo
jedním z nejzajímavějších a nejrychlejších tratí v bývalém Československu.
Samotný závod byl pojmenován Zlatý kahanec. Hned při prvním ročníku dosáhl
známý jezdec František Šťastný průměrnou rychlost 155,5 km/hod. Do Těrlicka
se v 60. a 70. letech minulého století sjížděla absolutní evropská špička, na
kterou se chodilo dívat i více než 30 tisíc fanoušků. Do kroniky nejúspěšnějšího
závodníka se zapsal Maďar János Drapál. Dlouhých 25 let až do roku 1990 byl
pořadatelem Svazarm Automotoklub Kovona Karviná. Pak následovala
osmnáctiletá přestávka. K obnově došlo v roce 2008. Velkou měrou k tomu
přispěla výstava v roce 2007 věnovaná vzniku Zlatého kahance, jejímž
organizátorem byl Automotoklub Těrlicko. Závod dostal nový název Havířovský
zlatý kahanec na Těrlickém okruhu. Pořadatelem je občanské sdružení Prosport.
Jubileum nejmladšího města republiky
Havířov slaví šedesátiny. Město bylo postaveno v části katastrů obcí Šenov,
Šumbark a Dolní Bludovice. Dne 4. prosince 1955 proběhly mimořádné volby do
Místního národního výboru (MNV) a o čtrnáct dní později se konalo v budově ne
zcela dokončeného kina Radost (dnes Kulturní dům Radost) slavnostní zasedání
nově zvoleného národního výboru. Historicky první předseda MNV František
Podoba zde převzal od zástupců kraje a státu základní listinu města s názvem
Havířov a městské insignie. Již k 1. lednu 1956 měl Havířov přes 16 tisíc
obyvatel. K jeho dalšímu rozšíření došlo v roce 1960 připojením Dolní
a Prostřední Suché, Životic a zbývající části Dolních Bludovic a Šumbarku.
Havířov v dalších letech rychle rostl a postupně v základních rysech nabýval
dnešní podobu. V roce 1990 se stal statutárním městem. Největšího počtu
obyvatel 92 545 dosáhl v roce 1986. K 31. prosinci 2014 měl 76 348 a trend je
klesající. Primátorem je Daniel Pawlas.
Vánoční strom je symbolem Vánoc
Jedním z nejvýraznějších symbolů Vánoc je jehličnatý vánoční strom, který
podle pověstí symbolizuje věčný život. Do Čech se tradice dostala v 19. století
z Německa. Poprvé stromeček postavil ředitel pražského Stavovského divadla
Jan Karel Liebich v roce 1812 pro své přátele. Tento zvyk se prosazoval
pozvolna a až ve čtyřicátých letech 19. století se rozšířil do rodin bohatých
pražských měšťanů. První velký vánoční strom byl umístěn v Brně na náměstí
Svobody v roce 1924. Nechal ho postavit spisovatel Rudolf Těsnohlídek a pod
ním se rozhodl uspořádat sbírku na pomoc opuštěným dětem. Vánoční stromy se
pak postupně rozšířily po celém Československu, především v domácnostech
a po roce 1989 našly velkou oblibu a dokonce soutěživý charakter na veřejných
prostranstvích. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 metrů
vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích 1999 vatikánské Svatopeterské
náměstí. Za nejvyšší vánoční živý strom je považován několik staletí starý
eukalyptový strom, rostoucí ve Styx Valley v Tasmánii, měřící úctyhodných 84
metrů.
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6. 2 Vybrané tituly z uplynulých let
Rok 2014:
 Vlakové nádraží na místech, kde vyrostl Havířov
 Základní škola Na Nábřeží má 60 let
 Honosná restaurace se proměnila na středisko dětí a mládeže
 Padesát let Základní školy Žákovská
 V Dolních Datyních slavili jubileum
 Zašlá sláva havířovských květinových skleníků
 Jubileum bývalého Kulturního domu Dukla na Dělnické ulici
 Před 90 lety byl položen základní kámen evangelického kostela v Suché
 Jaký osud čeká bývalý školní komplex na Mánesově ulici
 Jubileum bývalé železniční tratě Prostřední Suchá – Těšín
 Osudy havířovských vlakových nádraží
 Havířovský plynojem patří minulosti
Rok 2013:
 Šedesát let sídla havířovské radnice
 Střípky z historie
 Zaniklé podniky
 Pojmenování vybraných havířovských ulic
Rok 2012:
 Historicky první volby do Městského národního výboru v Havířově
(obdoba zastupitelstva)
 Pětapadesát let Společenského domu Lučina
 Labužník, symbol bruselského neonového fenoménu
 Dvacet let akciové společnosti ČSAD
 Nemovité památky v seznamu Národního památkového ústavu České
republiky
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
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7 POČASÍ V ROCE 2015
Prosinec byl první měsíc za dobu pozorování, který se od průměru odchýlil o více
než 1 °C.

Už průběžná data během loňského roku naznačovala, že rok 2015 se do historie
zapíše jako rekordně teplý. A jelikož poslední měsíc roku, prosinec, přinesl
dokonce historicky nejvyšší kladnou odchylku od normálu (dle NOAA dokonce
1,11 °C), tak souhrnná data za celý rok toto potvrdila.
Rekordy se hemžil celý rok. Deset ze dvanácti měsíců bylo rekordně teplých,
zvlášť výjimečné byly ty poslední. Rok jako celek skončil o 0,90 °C nad
průměrem 20. století, dosud rekordní rok 2014 měl odchylku "jen" 0,74 °C.
Nadprůměrné teploty panovaly napříč celým světem, pouze jedinou výjimkou
byl region v Atlantiku jižně od Islandu, kde bylo překvapivě chladněji po většinu
roku. Ale tam nikdo nebydlí.
Rekordně teplý rok 2015 už potvrdily i další instituce - americká NASA i britský
Met Office. Také v tomto případě ukazují výpočty na velký odskok od
dosavadního rekordu, a také na to, že zvlášť teplé byly hlavně závěrečné měsíce
roku. Jediný dataset, který roku 2015 teplotní prvenství upírá, je UAH, jenž
sestavuje americký vědec Roy Spencer. Ten zařadil rok 2015 až na třetí místo za
roky 1998 a 2010. Tento dataset ale není příliš uznávaný, a je kritizován za to,
že účelově zpracovává data tak, aby popřel oteplování klimatu.
Zajímavostí je, že rok 2015 byl také dosti suchý, globálně spadlo v průměru o 22
mm srážek méně, než je průměr. To je nejméně srážek od roku 1992 ! V případě
srážek ale zatím nepozorujeme jasný trend jejich úbytku či přírůstku, a tak lze
očekávat, že další roky budou zase vlhčí.
Příčina výjimečnosti roku 2015 je zcela zřejmá, může za to velmi rozvinutý jev
El Niňo v Tichém oceánu, který dosáhl podobné síly jako v roce 1998 (kdy byl
dosud nejsilnější). Ten by měl v roce 2016 již slábnout, ale nelze vyloučit, že rok
2016 ještě díky setrvačnosti teplot dokáže rekord znovu překonat.
Zdroj: ms, meteocentrum.cz, NOAA, NASA
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8 ZÁVĚR KRONIKÁŘE
Hlavními zdroji informací pro kroniku Havířova za rok 2015 byly:
 Účast kronikáře na kulturních, společenských, sportovních a církevních
akcích
 Havířovský deník a týdeník Havířovsko
 Radniční listy
 Havířovské noviny
 Usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova
 Tiskové zprávy vydávané Magistrátem města Havířova
 Propagační materiály a zprávy o činnosti občanských sdružení, škol,
církví a dalších institucí
 Internetové stránky sportovních klubů a tělovýchovných jednot
Fotografie pořídil, pokud není jinak uvedeno, kronikář města.
Autorem kreseb z kalendáře roku 2015 je Józef Drong.

Kronika města Havířova za rok 2015 bez příloh má 181 stran.
Jozef Pintér

