V Havířově dne 31. května 2012
Kronikář Jozef Pintér
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1. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ – REJSTŘÍK
LEDEN
1. 1.
1. 1.
3. 1.
6. 1.
11. 1.
12. 1.
12. 1.
12. 1.
12. 1.
12. 1.
13. 1.

Vítání nového roku 2011
První dítě roku 2011 narozené v havířovské porodnici je malý Boris
Havířov má prvního letošního občánka
Maryčku zdobí podpisy významných osobností
Město ocenilo dobrovolné dárce krve
5. schůze Rady města Havířova
Město finančně podpoří rekondičně-ozdravné pobyty
Poslanci a senátoři budou platit za autobus
Navýšení ceny tepla
Havířovské babky slaví dvacetiny
Don Bosko je dostupný všem
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16. 1.
17. 1.
18. 1.
20. 1.
21. 1.
24. 1.
24. 1.
26. 1.
28. 1.
31. 1.
31. 1.
ÚNOR
1. 2.
1. 2.
2. 2.
3. 2.
7. 2.
8. 2.
8. 2.
9. 2.
9. 2.
11. 2.
12. 2.
12. 2.
14. 2.
16. 2.
16. 2
18. 2.
18. 2.
18. 2.
19. 2.
21. 2.
23. 2.
23. 2.
24. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.
28. 2.
28. 2.
28. 2.
BŘEZEN
1. 3.
1. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.

Novoroční koncert zlínských filharmoniků
Havířovský stánek se návštěvníkům Regiontouru líbil
Úspěšní studenti v Matematické olympiádě
Den otevřených dveří ve sportovní hale Žákovská
Tříkrálová sbírka byla úspěšná
3. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Dopis primátora předsedovi vlády České republiky
Havířovská nemocnice má nové CT
Studentky si akademii pochvalovaly
Děti měly z vysvědčení radost
Minimální a maximální teplota v lednu
Ing. Eva Wojnarová, nová mluvčí havířovského magistrátu
Zahájení rekonstrukce kina Centrum
6. schůze Rady města Havířova
Grafiky studentů v síni Maryčka
Europoslanec Vladimír Remek navštívil Havířov
Investice dostaly zelenou
Za pomoc při povodni děkuje starosta Chrastavy
Ocenění strážníků havířovské městské policie
Vykácení 19 lip bez náhrady
O předporodní kurzy je zájem
Babský bál ve znamení Samurajů a neúnavných tanečníků
Reprezentační ples města Havířova
Přijetí u primátora
7. schůze Rady města Havířova
Fotografie s pohádkovým nádechem
Taekwondo je v Asterixu oblíbeno
Havířov chce zdokonalit informovanost o smogu
Ples důchodců bývalého dolu Dukla
Krajský přebor mládeže v rapid šachu
Primátor poděkoval dvěma městským strážníkům
8. schůze Rady města Havířova
Uvolněné dvougenerační byty město přestavuje na menší
Hořela auta i garáže
Stovky mladých hasičů měřily své síly v Havířově
Nový senior Těšínsko-havířovského seniorátu
Výstava Biblí v havířovské knihovně
4. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Nové přístroje na dětském oddělení havířovské nemocnice
Minimální a maximální teplota v únoru
Nejlepší sportovci města za rok 2010
Zahájena rekonstrukce Městské sportovní haly
Mezinárodní den žen
Pytle s mrtvými štěňaty
Veselý fašankový průvod v Dolních Datyních
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5. 3. VOLEJBAL - Havířov rozdrtil Duklu Liberec ve třech setech
7. 3. Rekonstrukce knihovny byla zahájena
9. 3. 9. schůze Rady města Havířova
9. 3. Ocenění mladí sportovci Karvinska do 15 let.
9. 3. Hasiči zasahovali ve středu u dvou nehod
10. 3. Výtěžek z koncertu pro dětské oddělení havířovské nemocnice
10. 3. Vlajka pro Tibet
10. 3. Brutální útok na starší ženy
11. 3. Galakoncert Talent 2011
12. 3. Karvinský motýlkářský trojboj XIII
13. 3. Lukostřelci bojovali v Havířově o mistrovské tituly
15. 3. Politici odsoudili memorandum ke spalovně
18. 3. O zvířata v havířovském útulku je dobře postaráno
22. 3. V Musaionu o historii a současnosti kávy
23. 3. Město ocenilo nejlepší učitele a žáky
25. 3. Česká policie v Havířově radí seniorům
26. 3. Soutěž mažoretek nadchla publikum
27. 3. Indiáni zahájili jarní část sezony výhrou
27. 3. Letní čas 2011
28. 3. 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova
28. 3. KIC Odpady,informace o konání řádné valné hromady společnosti
28. 3. Město Havířov z dotací rozdělilo přes 29 milionů korun
30. 3. Jsem malíř samouk živící se zpěvem, říká o sobě Karel Gott
30. 3. 10. schůze Rady města Havířova
31. 3. Padesáté výročí prvního letu člověka do vesmíru
31. 3. Minimální a maximální teplota v březnu
DUBEN
1. 4. Miss Reneta 2011
1. 4. V Havířově pokračuje regenerace sídliště na Šumbarku Za Teslou
2. 4. Torpedo Havířov se vrátil do Extraligy
2. 4. Krajský pohárový závod turistů
2. 4. Noc s Andersenem do čtyř hodin ráno
4. 4. Volejbal Extraliga 2010/2011
7. 4. Obnova středových pásů
9. 4. Dětský divadelní festival Miniteatro slaví dvacetiny
9. 4. Chodci AO Slavia Havířov na MČR zlatý a bronzový
11. 4. 11. schůze Rady města Havířova
11. 4. Debata o stavbě spalovny v Karviné vyvolala bouřlivé reakce
12. 4. Tisková zpráva k výstavbě Krajského integrovaného centra (KIC)
13. 4. Lidé třídí elektrospotřebiče, tím šetří
14. 4. Beseda s významným slovenským grafikem
15. 4. Fakta a zajímavosti o II. světové válce
15. 4. Vítězka ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2010 je z Havířova
16. 4. Sportovní halu Žákovská v sobotu ovládly moderní gymnastky
16. 4. Probouzení broučků se těšilo velkému zájmu
17. 4. Semifinále hudební soutěže Radegast – Líheň 2011
18. 4. Hořely kontejnery na komunální odpad
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20. 4.
20. 4.
20. 4.
21. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
29. 4.
30. 4.
KVĚTEN
1. 5.
1. 5.
4. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
19. 5.
20. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
29. 5.
31. 5.
31. 5.
ČERVEN
1. 6.
1. 6.
1. 6.

12. schůze Rady města Havířova
Programové prohlášení Rady města Havířova na období 2011 - 2014
Havířov vznáší požadavky směřující ke zlepšení životního prostředí
Město se zapojí do projektu AFTER
Slavnostní odpoledne v havířovské nemocnici
O Velikonoční městečko byl zájem
Jubileum v Jazz clubu
Jaro
Veřejné čtení Bible
Veselý šmigrust s kbelíky vody a tatarem
Dotazníkové šetření o životě v Havířově
Muži SKST Baník Havířov v extralize třetí
Maskovaný muž vyloupil benzínku
Havířovanka oslavila sto let
Připomněli Ostravskou operaci
Den Země
Minimální a maximální teplota v dubnu
Oslavám 1. máje letos počasí moc nepřálo
Den řemesel byl pestrý a veselý
Budova v Horymírově ulici předána do užívání
Na havířovském aerodromu dominovali Slováci
Akordeonisté předvedli v Havířově své umění
Uctili památku padlých hrdinů
13. schůze Rady města Havířova
Jäklácká hodinovka odolala hokejovému šampionátu
Havířovanky přivezly z Opavy zlato
Praktické maturity v havířovské nemocnici
Polská píseň okouzlila publikum
Bouračka na ulici 17. listopadu
SKST Baník Havířov: Ženy opět v extralize
Číslo 11 111 symbolizovalo charitativní koncert ZŠ Gorkého
Žáci základních škol soutěžili v dějepisu
O Člověče, nezlob byl velký zájem
Herci zpříjemnili pobyt malým pacientům
Den zdraví v havířovské nemocnici
Tragická dopravní nehoda
Noc kostelů 2011 v Havířově
Koupaliště má nové fitness centrum
Aquapark otevřel své brány
Mistrovství České republiky v atletických vícebojích v Praze
Adolf Born vystavuje v Havířově
Minimální a maximální teplota v květnu
14. schůze Rady města Havířova
Havířovská lípa
Den dětí
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2. 6. Koblihový den otevřených dveří v Armádě spásy
3. 6. Dny otevřených dveří havířovské Městské policie
3. 6. Taneční akademie Don Boska byla pestrá
4. 6. Závod dětí na kolech s rekordní účastí
4. 6. Žena chtěla skočit pod vlak
5. 6. Havířovská nota zná své vítěze
8. 6. Mateřská škola Lípová oslavila své padesátiny
8. 6. 15. schůze Rady města Havířova
8. 6. Radní dali dopravnímu terminálu v Havířově zelenou
9. 6. Prst dívenky v židli zachránili havířovští hasiči
10. 6. Salon Lecha Nierostka
11. 6. Manželé Filipcovi si připomněli výročí sňatku
11. 6. Help klub v Havířově má dvacet let
11. 6. Matěj Jendrišák florbalista sezony
11. 6. MFK Havířov rozdrtil Lískovec
15. 6. Běžecká dráha na ZŠ Karolíny Světlé dostala nový povrch
16. 6. Stávka dopraváků v Havířově
17. 6. Osobní auto na chodníku
18. 6. Auta na chodníku
18. 6. Havířov v květech s bohatým programem
18. 6. Na Havířovu v květech se nejvíce líbil krtek
19. 6. Vzpírání: Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 23 let
20. 6. 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova
20. 6. Dopravní terminál v Havířově
20. 6. Zahájení opravy budov tří základních škol
21. 6. Dětské oddělení nemocnice pořádalo již VI. seminář
22. 6. 16. schůze Rady města Havířova
22. 6. Nový taneční soubor Victory Dance Havířov
24. 6. Extraliga ragby 2010 – 2011
24. 6. Gymnázium Komenského a Chemie na Slezskoostravském hradě
24. 6. Finanční dar nemocnici za sběr papíru
25. 6. V Havířově se slavil Den otců
26. 6. Jubileum Církve bratrské
26. 6. Dotazníkové šetření o životě v Havířově
28. 6. Místopředseda senátu Zdeněk Škromach navštívil Havířov
28. 6. Skauti v Havířově získali budovu, ve které dosud sídlí
29. 6. Moravskoslezská divize – MSD – skupina
29. 6. 17. schůze Rady města Havířova
30. 6. Minimální a maximální teplota v červnu
ČERVENEC
1. 7. Parkoviště u magistrátu mají parkovací automaty
3. 7. Městská policie informuje: Vyhodnocení kontroly za červen 2011
7. 7. Pietní akt připomněl tragédii na Dole Dukla
10. 7. V parku za KD Radost koncertovala Náladička
10. 7. Torpedo Havířov reprezentuje značku ZONE
12. 7. Třídění odpadu
16. 7. Vlasta Jelínková z Havířova má 100 let
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16. 7. Vojenská vozidla dovedou zaujmout
18. 7. Nadace Jistota věnovala finanční dar sociálním službám
20. 7. 18. schůze Rady města Havířova
20. 7. Informace z jednání RMH dne 20. července 2011
20. 7. Výstava k jubileu umělecké školy
23. 7. Sebevraždy dvou mužů
24. 7. Veselka z Klimkovic nadchla obecenstvo
24. 7. Vonička tančila a zpívala v Estonsku
26. 7. MŽP vytvořilo pracovní skupinu k řešení kvality ovzduší MS kraje
27. 7. Tisková konference k EC 2011
31. 7. Minimální a maximální teplota v červenci
SRPEN
1. 8. Tisková zpráva: Oprava povrchu kruhového objezdu
2. 8. Výstava: Poláci na Těšínsku
5. 8. Florbal: FbK Horní Suchá – Torpedo Havířov 1:11 (1:5, 0:6)
6. 8. V Havířově uctili památku obětí nacistické zvůle
6. 8. Řidička srazila na přechodu chodce
17. 8. 19. schůze Rady města Havířova
17. 8. Rekonstrukce fotbalového stadionu v Prostřední Suché pokračuje
18. 8. Za peníze Arcelor Mittal město doplní dětský mobiliář
18. 8. Tisková zpráva: Město chce nakoupit plyn hromadně
22. 8. Průtrž mračen
26. 8. Nejteplejší den roku
28. 8. Havířovský zlatý kahanec
28. 8. Šachisté z Karviné byli na Open Havířov nejúspěšnější
28. 8. Dokončena rekonstrukce Městské sportovní haly
28. 8. Letní slavnost u evangelického kostela v Bludovicích
30. 8. 20. schůze Rady města Havířova
30. 8. Radní výstavbu bioplynové stanice odmítají
30. 8. Vyhodnocení fotografické soutěže Havířov v květech
31. 8. Program Mistrovství Evropy ve floristice – Europa Cup 2011
31. 8. Minimální a maximální teplota v srpnu
ZÁŘÍ
1. 9. Zahájení školního roku
1. 9. Na náměstí Republiky zpívala Ewa Farna
3. 9. Slezské dožínky v Havířově byly veselé
3. 9. Vyhlášení výsledků soutěže floristů
3. 9. Celkové pořadí soutěže floristů EC 2011
4. 9 Výstavní den na EC 2011
5. 9. EUROPA CUP 2011 má příležitostné poštovní razítko
5. 9. Rozhovor s Jaromírem Kokešem
6. 9. Vzpomínkový večer ve Spirále
7. 9. Informační místo pro podnikatele
7. 9. 21. schůze Rady města Havířova
7. 9. Výstava: Krásná jako kvítka
8. 9. Pes pokousal dva muže
11. 9. Havířovské slavnosti
11. 9. Ohlednutí za Městskými slavnostmi
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15. 9. Bezpečnost ve městě
16. 9. Výrostci přepadli starou paní.
16. 9. Den bez aut v Havířově neporušil tradice
17. 9. Útěk v řetězech
19. 9. 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova
20. 9. Návštěva v Don Bosku získala nové inspirace
20. 9. Havířovští senioři hráli hry a soutěžili
21. 9. 22. schůze Rady města Havířova
21. 9. Změna nájemného v městských bytech od ledna 2012
21. 9. Výzva k zachovaní informací o toxických látkách v registru
21. 9. Přijetí u primátora
23. 9. Armáda spásy v Havířově pomáhá potřebným
23. 9. Střelecká soutěž v Karviné
24. 9. Vandas v Havířově
25. 9. Zahrádkáři představili svou úrodu
26. 9. RegioJet v Havířově zahájil provoz
29. 9. Mladí havířovští bridžisté vyhráli ve Vídni Dunajský pohár
30. 9. Minimální a maximální teplota v září
ŘÍJEN
1. 10. Sport pro lidi s postižením je velkou motivací
4. 10. Násilníci ze Šumbarku jsou zatčeni
4. 10. Psí útulek měl den otevřených dveří
6. 10. Havířovská teplárenská společnost zahajuje sezonu
6. 10. ČSAD Firmou roku 2011
8. 10. Nejsympatičtější dívkou internetu je Kateřina Kubačková
8. 10. Fanoušci havířovského hokeje budou zapsáni v české knize rekordů
10. 10. Šťastné manželství: tolerance a vzájemná úcta
11. 10. Taktické cvičení: v Nemocnici s poliklinikou zasahovali hasiči
12. 10. 23. schůze Rady města Havířova
12. 10. Rada města schválila plán na zimní údržbu silnic a chodníků
12. 10. Město zpracovává vyhlášku pro zavedení čipování psů
12. 10. Veřejné schůze v Prostřední Suché a v Šumbarku
13. 10. Film o Havířovu
13. 10. Tajemství Voynichova rukopisu
16. 10. Hrál mistr královského nástroje
16. 10. Datyňanky dovedou rozesmát publikum
16. 10. Mrazivé počasí
18. 10. Jednání o bydlení v lokalitách Šumperk a Prostřední Suchá
20. 10. Kardiaci soutěžili v bowlingu
20. 10. Konference - Kvetoucí sídla v srdci Evropy
21. 10. Novinky z havířovské nemocnice
21. 10. Ocenění osobností v kulturní a sociální oblasti 2011
22. 10. Stoletá Emílie Farná slavila narozeniny
22. 10. Inkubátor 2011 se všemi slíbenými hvězdami je minulostí
23. 10. Výstava okrasného ptactva a kanárů
25. 10. Havířov zakázal mítink DSSS
25. 10. Svatováclavský koncert v kostele sv. Anny
27. 10. Těsná porážka na stolech Mistra z El Niňa Praha
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27. 10. Tisková zpráva: policie obvinila z vraždy 54. letého muže
27. 10. Vzpomínková slavnost k výročí vzniku Československa
29. 10. Extraliga ragby sezona 2011 – 2012
30. 10. Havířovské hřbitovy zaplnily kytice a věnce
30. 10. Zimní čas 2011
31. 10. Strom osobnosti havířovské nemocnice
31. 10. Minimální a maximální teplota v říjnu
LISTOPAD
2. 11. Nemocnice s poliklinikou otevře Oddělení cévních onemocnění
2. 11. 24. schůze Rady města Havířova
2. 11. Josef Štefka – gobelíny a keramika
4. 11. Děti ZŠ Frýdecká pozvaly primátora na besedu
5. 11. Hokejisté Havířova porazili Opavu o branku
5. 11. XXXVIII. ročník závodu Havířovská růže
5. 11. Volejbalisté Slavie opět úspěšní
8. 11. Patronem mladého hokejového brankáře je primátor Havířova
8. 11. Neznámý vandal poškodil KD Petra Bezruče a budovu magistrátu
9. 11. V utkání prvních dvou týmů zvítězil AZ Havířov nad Zubr Přerov
9. 11. Padesát pět let první havířovské umělecké školy
11. 11. Den válečných veteránů
11. 11. Sto let polské školy
11. 11. Volejbalová extraliga mužů
13. 11. Hokej: Vsetín porazil Havířov
13. 11. Architekti protestují proti zbourání odbavovací haly nádraží
14. 11. 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova
16. 11. 25. schůze Rady města Havířova
16. 11. Radní dali zelenou omezení hazardu ve městě
17. 11. Stolní tenis
18. 11. Socha Dívka s kvítkem je restaurována
19. 11. Koncert duchovní hudby
23. 11. Pracovně-přátelské setkání vedení města se zástupci tisku
25. 11. 26. schůze Rady města Havířova
26. 11. Vánoční strom na náměstí republiky
27. 11. Sportovní halu ovládlo ovzduší Capoeiry
27. 11. Obhajoba zlata se na MČR ve společných skladbách povedla
30. 11. Tradiční vánoční výstava betlémů
30. 11. 27. schůze Rady města Havířova
30. 11. Tarifní podmínky v havířovské MHD se od ledna 2012 změní
30. 11. Stolní tenis: Mittal Ostrava A – Baník Havířov A Charvát 0:4
30. 11. Minimální a maximální teplota v listopadu
PROSINEC
1. 12. Změna výše regulačních poplatků v nemocnicích od 1.12.2011
1. 12. Ocenění dobrovolnické práce
3. 12. Mezinárodní TOP 12 memoriál Milana Romana
3. 12. Aerobičky soutěžily o mistrovské tituly
4. 12. Koncert slovenské skupiny No Name
5. 12. 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova
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5. 12. Tisková zpráva: Hazard v Havířově bude maximálně regulován
7. 12. 28. schůze Rady města Havířova
7. 12. Linku na výrobu stavebních hmot radní odmítli
7. 12. Tibetská vlajka v roce 2012 před budovou Magistrátu zavlaje
7. 12. ČSAD Havířov získal 2. místo v soutěži Český patron 2010
9. 12. Do nebe vzlétlo 950 balónků s přáním Ježíškovi
9. 12. Miss Karkulkou v politice se stala Iva Šalomonová
9. 12. Město ocenilo školy za ozdobu vánočních stromů
10. 12. Vánoční koncert Půjdem spolu do Betléma
10. 12. Volejbal: Slavia Havířov odjela od mistra debaklem
11. 12. Pendolino poprvé v Havířově
12. 12. Torpedo doma prohrálo s Pardubicemi
12. 12. Hokejový dorost zakončil 1. část extraligy porážkou
14. 12. Jaromír Nohavica v Havířově
14. 12. Havířov získal ocenění za přínos kraji
14. 12. Autobus smrtelně zranil ženu
18. 12. Zemřel Václav Havel
19. 12. 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova
19. 12. Zastupitelé schválili rozpočet
19. 12. Rozpis rozpočtu města na rok 2012
19. 12. Městská policie má dvě nová pracoviště
21. 12. První sníh zimní sezony
21. 12. 29. schůze Rady města Havířova
21. 12. Magistrát vzal pod svá křídla městskou knihovnu
21. 12. Vánoční výstava výtvarných prací
22. 12. Odvolání signálu regulace a smogové situace
22. 12. Taneční večery
22. 12. Novodobý symbol Vánoc na náměstí Republiky
23. 12. Státní smutek: Vánoční městečko zůstalo bez kulturních akcí
23. 12. Muž zemřel po střetu s vlakem
23. 12. Vánoční a novoroční přání
24. 12. O vánoční oběd v Armádě spásy byl velký zájem
24. 12. Osamělí senioři povečeřeli v restauraci Radnice
24. 12. Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
26. 12. Pacienti NsP v Havířově si od 1. ledna 2012 polepší na stravě.
28. 12. Tisková zpráva: Havířovský magistrát od nového roku zeštíhlí
28. 12. Hokej: Zápasy » 2. liga východ 2011/2012
28. 12. Umístění závodníků AO Slavia Havířov na MČR 2011
28. 12. Umístění závodníků AO Slavia Havířov na MČR 2011 v hale
29. 12. Třídění odpadu má vzestupný trend
31. 12. Minimální a maximální teplota v prosinci
2. HISTORIE A SOUČASNOST HAVÍŘOVA
Havířov, nejmladší město České republiky, s rozlohou přes 32 km² leží v členitém
terénu ve výšce 240 až 320 metrů nad mořem v regionu Těšínska. Na severu
hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě
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s Šenovem.
Nejvýznamnější komunikací procházející městem je silnice první třídy č. 11
z Ostravy do Českého Těšína. Podél ní se táhne hlavní sídlištní útvar, výšková
zástavba. Další silnice spojují Havířov s Orlovou a Karvinou. Město má
vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem
8°C a průměrné roční srážky kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu
a západu.
S počtem 79 898 obyvatel k 31. prosinci 2011 patří do dvacítky největších českých
měst. Po stránce správní je rozdělen na část Město, Šumbark, Podlesí, Životice,
Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. Od roku 1990 je
statutárním městem. Funkci primátora zastává od podzimu 2010 Ing. Zdeněk
Osmanczyk.
Historie Havířova se začala psát 4. prosince 1955, kdy mu byla udělena zakládací
listinou Krajského národního výboru v Ostravě městská práva. Dokument byl
podepsán 18. prosince v budově kina Radost. Na jeho území tehdy žilo 16 640 lidí.
Město vzniklo na jižním okraji ostravsko – karvinské průmyslové aglomerace
v podhůří Beskyd na místě původní rozptýlené zástavby slezského typu. Hlavním
důvodem byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí. Jeho počátky
souvisejí s výstavbou hornických sídlišť na katastrech obcí ležících na rozhraní tří
okresů – Ostrava, Karviná a Český Těšín. Název Havířov byl vybrán ve veřejné
soutěži z 2 350 zaslaných návrhů jako například Zápotockýgrad, Antonínov,
Klementov, Budomír, Rudohvězdov, Krásnobaník, Slezský Donbas, Socialín,
Dělníkov či Chrč (Cíl havířů republiky Československa).
K nejstarší a také nejvzácnější zástavbě patří jádro města, které bylo postaveno
v 50. letech 20. století ve stylu socialistického realismu. V roce 1992 bylo
vyhlášeno ochranným pásmem a nazváno Sorela. Území zahrnuje soubor
obytných budov ohraničený na jedné straně lesoparkem Stromovka, na straně
druhé vede až po meandry Lučiny. Na severozápadním konci je do chráněného
území zahrnut zámek a kostel sv. Anny, na jihovýchodním konci končí
památková zóna kinem Centrum. Architekti projektující v 50. letech byty na
rychle se rozvíjejícím Ostravsku nechtěli stavět nové domy v takzvaném
buržoazním předválečném stylu, a proto se obrátili pro inspiraci do české
renesance, o čemž vypovídají četné římsy, štíty, čučky a sgrafita, jimiž jsou domy
vyzdobeny. Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým
řešením.
Blízké okolí Havířova s mírně zvlněným terénem a pěknými rozhledy do krajiny
dává příležitost pěším procházkám nebo jízdě na kolech až k Beskydám nebo
nedaleké Těrlické a Žermanické přehradě.
K současným místním prioritám náleží revitalizace panelových budov, řešení
dopravní infrastruktury, rekonstrukce Hlavní třídy, obnova kina Centrum a také
další rozvoj kulturního, sportovního a společenského života.
Havířov má bohaté kontakty s partnerskými městy: Harlow – Anglie, Jastrzębie
Zdrój – Polsko, Mažeikiai – Litva, Collegno – Itálie, Omiš – Chorvatsko, Paide
– Estonsko a Turčianské Teplice – Slovensko.
Mezi nejvýznamnější události v průběhu uplynulých let na území dnešního
Havířova patří:
1911 – 9. listopadu otevřena polská škola v Dolních Bludovicích v nynější Selské
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1923 –
1925 –
1926 –
1928 –
1950 –
1952 –
1953 –
1953 –
1954 –
1954 –
1955 –
1955 –
1955 –
1955 –
1956 –
1956 –
1956 –
1957 –
1957 –
1957 –
1958 –
1958 –
1958 –
1958 –
1958 –
1959 –
1960 –
1961 –

ulici
V obci Životice založen sbor dobrovolných hasičů
Otevřena obecní škola v obci Životice (dnes Základní a Mateřská škola
Havířov-Životice)
Budova České školy v obci Dolní Bludovice (dnes ulice Frýdecká) byla
slavnostně otevřena
V Dolních Datyních v hostinci Andrzeja Kołorza zahájil svou tradici
proslulý Babský bál
Otevřena škola Státních pracovních záloh pro Ostravsko a Karvinsko.
Později Odborné účiliště Dolu Dukla. Nyní Střední škola v Sýkorově ulici
Havířov-Šumbark
Péči Československých stavebních závodů (ČSSZ) v dolním sídlišti
(Šumbark) byl postaven kulturní dům takzvaný Havlíčkův Brod
V březnu 1953 vznikl folklorní soubor Ogaři (Zanikl v roce 1968)
5. prosince 1953 slavnostně otevřena budova Hornického učiliště
Pavky Korčagina (dnešní Magistrát)
Dne 3. září slavnostně otevřena 19. třídní Osmiletá střední škola
v Šenově-Sídlišti. Dnes Havířov-Šumbark, ulice Školní
7. listopadu 1954 slavnostně otevřena 1. osmiletá střední škola
v ulici Na Nábřeží (dnes ZŠ Na Nábřeží).
1. září 1955 v Komsomolské ulici (dnes Svornosti) otevřena 3. osmiletá
střední škola (současný název ZŠ Na Nábřeží).
Otevřena Mateřská škola v ulici Na Nábřeží
4. prosince 1955 udělena Havířovu zakládací listinou Krajského
národního výboru v Ostravě městská práva
V prosinci zahájila v provizorních prostorách činnost havířovská
městská knihovna
8. dubna promítnutím filmu Rudá záře nad Kladnem slavnostně
otevřeno kino Radost
Založen vzpěračský klub Baník Havířov
V prostorách Osmileté střední školy v ulici Jana Švermy 1. září zahájena
výuka na hudební škole (Předchůdkyně ZUŠ Bohuslava Martinů)
Zahájen provoz ve Společenském domě Lučina
Začaly vycházet městské noviny Hlasy Havířova
Založena Tělovýchovná jednota Slovan Havířov
V květnu v obytném bloku 11 (Hlavní třída) se poprvé rozhrnula opona
loutkového divadla. Hrála se pohádka Ponocný a strašidlo
Dne 30. srpna 1958 slavnostně otevřena Základní škola Kpt. Jasioka
Uvedením opery Prodaná nevěsta 31. srpna 1958 slavnostně otevřeno
Přírodní divadlo (dnešní letní kino)
V září předána do užívání Osmiletá střední škola ve Školní
ulici (dnešní sídlo Gymnázia Komenského)
8. září začalo vyučování na Osmileté střední škole v Havířově III
(Šumbark) – Jarošova ulice
Začal pravidelný provoz městské hromadné dopravy. Celkem 3 autobusy.
K 1. lednu připojeny k Havířovu obce Šumbark, Dolní Bludovice,
Životice a Dolní Suchá
Otevřen Kulturní dům Petra Bezruče (blok A)
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1961 – Zahájilo provoz Divadlo loutek v Kulturním domě Petra Bezruče
1961 – Slavnostně předána nová budova mateřské školy v Havířově XII –
Bludovicích (dnes Podlesí) dne 4. dubna
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
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 devitiletá škola v ulici Vítězslava Nezvala
1964 – Otevřen Dům kultury v Havířově – Suché, sídliště (KD Dolu Dukla)
1965 – Založen Letecko-modelářský klub Meteor Havířov
1965 – Otevřena kavárna a prodejna lahůdek Jitřenka
1966 – Zahájen provoz v nové hasičské zbrojnici v Karvinské ulici
1966 – Na Dlouhé třídě otevřena prodejna Dílo s galerií na prvním poschodí
1966 – Otevřen v budově Pavky Korčagina Klub a hotel AZ
1967 – 28. května 1967 po půlnoci zastavil na havířovském vlakovém nádraží
poprvé v historii města rychlík
1967 – Slavnostní otevření Městského domu pionýrů a mládeže 8. března
(později Dům dětí a mládeže, nyní Asterix)
1967 – Zahájen provoz kina Centrum (25. prosince)
1968 – 1. února 1968 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 – 13. listopadu 1968 měl nový zimní stadion premiéru. Za účasti 3 500
diváků se odehrálo druholigové hokejové utkání mezi AZ Havířov
a Duklou Hodonín. Domácí prohráli 2:3
1969 – Otevřena Nemocnice s poliklinikou ve dvou pavilonech, plicním
a infekčním
1969 – Slavnostně otevřeno nové vlakové nádraží Československých drah
(27. října)
1969 – Vzniklo druhé havířovské gymnázium v ulici Komenského
1970 – Zahájena výroba malých dřevoobráběcích strojů pro modelářské dílny
a kutily v závodě Nářadí (později Tenas)
1970 – Vznikla skupina mažoretek Variace
1972 – Dokončena výstavba první části obchodního komplexu Permon – prodejny
potravin
1973 – 6. září zahájen prodej v obchodním domě Budoucnost, nyní Elan
1973 – 9. září se poprvé konala slavnost Havířov v květech
1974 – Obec Dolní Datyně připojena k Havířovu
1975 – Obec Horní Suchá připojena k Havířovu
1978 – Ve dnech 10. až 16. června se konalo v Havířově 37. Mistrovství Evropy
ve vzpírání mužů
1978 – Otevřena Městská sportovní hala v ulici Astronautů
1978 – Dne 3. listopadu předána do užívání nová budova Zvláštní školy na
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1979 –
1979 –
1979 –
1979 –
1980 –
1983 –
1984 –
1984 –
1985 –
1987 –
1988 –
1989 –
1990 –
1990 –
1990 –
1990 –
1991 –
1991 –
1991 –
1991 –
1991 –
1992 –
1993 –
1993 –
1995 –
1995 –
1996 –
1996 –
1997 –
1997 –
1998 –
1999 –
1999 –
1999 –
2000 –
2000 –
2002 –

Mánesově ulici
V ulici Mládežnická v Havířově-Podlesí 31. ledna slavnostně uveden do
provozu Dům pečovatelské služby
Kotulova dřevěnka zpřístupněna pro veřejnost
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
Otevřen Společenský dům v centru města na Dlouhé třídě
V Životicích, vedle Památníku životické tragédie, otevřena nová muzejní
budova
Ve Víceúčelové hale 24. dubna vystoupil zpěvák Elton John
1. září v Havířově otevřena Střední průmyslová škola elektrotechnická
4. listopadu slavnostně otevřen Kulturní dům Leoše Janáčka
Otevřen hotelový dům Impuls
Založena při PZKO Havířov-Bludovice kapela Kamraci
Horní Suchá vystoupila z městského svazku (delimitace k 1. prosinci)
Zahájeno vyučování v novém sídle Základní umělecké školy Leoše
Janáčka v ulici Jaroslava Vrchlického (škola vznikla 1. dubna 1990)
Bylo obnoveno vydávání městských novin Hlasy Havířova
22. března na náměstí Republiky odstraněna ze svého žulového
podstavce socha V. I. Lenina
Armáda spásy otevřela v Havířově první azylový dům v České republice
V září založen soubor lidových písní a tanců Vonička
Založen Kruh přátel Havířova při Muzeu Těšínska
Na Dlouhé třídě v prostorách Kulturního domu Leoše Janáčka byl
otevřen Jazz club
Byla otevřena 9. června v Havířově-Prostřední Suché nově postavená
modlitebna Církve Bratrské
Zastupitelstvo města Havířova schválilo 5. února vyhlášku, kterou byla
zřízena Správa městské policie Havířov
V Šumbarku byla postavena na náměstí T. G. Masaryka nová budova
České spořitelny
Založena soutěž studentek středních škol Miss Reneta
Založen 20. května florbalový klub Torpedo Havířov
Založena první soukromá výstavní síň Galerie Spirála v Dělnické ulici
Stadion Dukla v Prostřední Suché předán do užívání
10. ledna založen Rugby Club Havířov
Postavena nová budova České pojišťovny v ulici U Stromovky
Založena onkologická organizace občanské sdružení INNA
10. ledna slavnostně otevřen obnovený zámek poblíž vlakového nádraží
V ulici Před Tratí otevřen hypermarket Kaufland
Zahájeny služby v Komerční bance na rohu ulic U Stromovky a Dělnické
Založen Maniak aerobik Ivany Kožmínové
Na Těšínské ulici otevřen hypermarket Kaufland
Založeno Datyňské amatérské divadlo 28. dubna
Biskup František Václav Lobkowicz posvětil 23. února salesiánský kostel
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2002 –
2004 –
2005 –
2005 –
2005 –
2005 –
2006 –
2007 –
2007 –
2007 –
2008 –
2009 –
2009 –
2009 –
2010 –
2010 –
2011 –
2011 –

sv. Jana Boska v Havířově-Šumbarku
Otevřen hypermarket Tesco
Provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace městského koupaliště
Dokončena pobočka Okresního soudu na Dlouhé třídě
Umístění nové dominanty – Brána s kyvadlem a pramenem na náměstí
Republiky
Na náměstí Republiky byl v září dokončen nový dvoupodlažní
polyfunkční dům
Založena 14. prosince výtvarná skupina KVAŠ
Ve věku nedožitých osmašedesáti let 6. března 2006 zemřel Jiří Tibitanzl,
zakladatel festivalu zájezdových divadel MINITEATRO
Otevřen v městské části Šumbark supermarket Lidl
Dokončena rekonstrukce kina Radost. Přejmenováno na Kulturní dům
Radost. Slavnostní zahájení provozu se konalo 4. října
Ve věku osmapadesáti let, 30. října zemřel JUDr. Zdeněk Pohl, primátor
města Havířova v letech 1990 až 1999
Zahájena rozsáhlá rekonstrukce Hlavní třídy
Domov seniorů HELIOS v ulici J. Seiferta byl slavnostně otevřen
Po dvaceti letech obnovena slavnost Havířov v květech (20. června)
V Havířově-Prostřední Suché 9. prosince otevřen psí útulek
K 1. září byla otevřena nová sportovní hala u Základní školy Žákovská
Provedla se komplexní rekonstrukce velkého havířovského rondelu
u nádraží Českých drah
Centrum volnočasových aktivit v Horymírově ulici bylo slavnostně
otevřeno 4. května
V pátek 25. listopadu v ulici U Skleníků otevřen hypermarket Globus

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.
Stalo se před 20. lety
Rada města stanovila nejdůležitější akce pro město:
- výstavbu čistírny odpadních vod
- plynofikace okrajových částí města
- vodovod Dolní Datyně
Bývalá pobočka n. p. Svit ve Studentské ulici se přetransformovala na
akciovou společnost Savela. Očekává se, že vzniknou nová pracovní místa
Důl František oslavil 80. výročí svého založení. Bylo konstatováno, že důl
má zásoby kvalitního koksovatelného uhlí nejméně do roku 2036
V nemocnici v Ostravě-Zábřehu se 26. června narodila Havířovance paní
Bičenové trojčata. Jmenují se Jakub, David, Monika
1. července se v ulicích města objevil první ekobus
Rada města schválila umístění soukromé Hotelové školy v ulici Tajovského
2. listopadu navštívil Havířov ministr financí a předseda ODS Václav
Klaus
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Počet předplatitelů periodického tisku v prosinci 1991 v Havířově podle
titulů: 1. Nová Svoboda 2 748, 2. Rudé právo 2 428, 3. Mladá fronta Dnes
1 262, 4. Moravskoslezský den 761, 5. Práce 412, 6. Glos ludu 390, 7. Naše
pravda 299, 8. Hospodářské noviny 189, 9. Lidové noviny 181, 10. Hlasy
Havířova 111, ..
3. VEDENÏ MĚSTA

Ing. Zdeněk Osmanczyk

Ing. Eduard Heczko

Ing. Petr Smrček

Bc. Daniel Pawlas

Primátor města: Ing. Zdeněk Osmanczyk
Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Ing. Eduard Heczko
Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj: Ing. Petr Smrček
Náměstek primátora pro sociální rozvoj: Bc. Daniel Pawlas
Tajemníkem Magistrátu města Havířova je Ing. Milan Menšík
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4. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Rozloha a počet obyvatel Havířova k 31. 12. 2010
Městská část

Rozloha poč. obyvatel

Poznámky

Havířov-Město
642,7 ha
34 056
Bludovice
935,3 ha
2 619
Podlesí
*
15 071
Šumbark
379,7 ha
21 214
Prostřední Suchá 595,6 ha
5 169
Životice
*
1 182
Dolní Suchá
436,6 ha
673
Dolní Datyně
217,4 ha
466
* Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně,
patří pod k.ú. Bludovice

mužů celkem
žen celkem
chlapců do 15 let
děvčat do 15 let
k trvalému pobytu se přihlásilo
odhlášeno bylo občanů
z toho zemřelo

32 928
35 251
5 766
5 582
1 076
2 163
848

v rámci města se stěhovalo občanů 3 820
Počet obyvatel Havířova k 31. prosinci 2011 byl 79 898 a snížil se proti roku 2010
o 1 087 lidí..
Havířov zaznamenává každým rokem mírný pokles v počtu obyvatel.
2011 – 79 898
2010 – 80 985
2009 – 81 700
2008 – 82 296
2007 – 82 768
2006 – 83 033
2005 – 83 988
S platným trvalým pobytem žilo ve městě 1 454 cizinců.
Celkem se v Havířově v roce 2011 narodilo 729 dětí, z toho 362 chlapců a 367
děvčat. V roce 2010 to bylo o něco méně: 714 dětí, z toho 355 chlapců a 359
děvčat.
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Nejčastější jména v roce 2011 v Havířově: Jan a Natálie
Chlapecká: Jan (15x), Tomáš (14x), Daniel (13x), David (13x) a Adam (13x)
Dívčí: Natálie (18x), Eliška (14x), Karolína (13x), Kristýna (12x) a Tereza (11x),
Pro srovnání: v roce 2010 byla nejčastěji dávaná Tereza a Jakub,v roce 2009
Natálie a Jakub.
Netradiční jména: Akim, Justin, Rodrigo, Ronaldo, Timoteus, Vanessa, Rozárie,
Nikoleta, Valentina, Jeannie, Noemi, Lilien, Iola, Isabella, Anneli, Elizoveta,
Fatyma, Jasmína.
Možnost dát si svým dětem dvě křestní jména využilo 20 rodičů. Děti například
dostaly jména Viktorie Anna, Sofie Helena, Matyáš Dominik, Milan Petr, Marie
Terezia
5. TERMÍNY SCHŮZÍ RADY MĚSTA A ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA
I.pololetí 2011
12.01.2011 - 5.RMH
02.02.2011 - 6.RMH
16.02.2011 - 7.RMH
23.02.2011 - 8.RMH
09.03.2011 - 9.RMH
30.03.2011 - 10.RMH
11.04.2011 - 11.RMH
20.04.2011 - 12.RMH
11.05.2011 - 13.RMH
01.06.2011 - 14.RMH
08.06.2011 - 15.RMH
22.06.2011 - 16.RMH
29.06.2011 - 17.RMH

II.pololetí 2011
20.07.2011 - 18.RMH
17.08.2011 - 19.RMH
30.08.2011 - 20.RMH
07.09.2011 - 21.RMH
21.09.2011 - 22.RMH
12.10.2011 - 23.RMH
02.11.2011 - 24.RMH
16.11.2011 - 25.RMH
25.11.2011 - 26.RMH
30.11.2011 - 27.RMH
07.12.2011 - 28.RMH
21.12.2011 - 29 RMH

I.pololetí 011
24.01.2011 - 3.ZMH
28.02.2011 - 4.ZMH
28.03.2011 - 5.ZMH
20.06.2011 - 6.ZMH

II .pololetí 2011
19.09.2011 - 7. ZMH
14.11.2011 - 8. ZMH
5.12.2011 - 9. ZMH
19.12.2011 - 10. ZMH

6. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ
LEDEN
1. 1. – Vítání nového roku
O poznání méně lidí než v předchozích letech přišlo do centra Havířova vítat nový
rok 2011.
Přestože počasí bylo přívětivější a oblohu nehalil smog, ubylo diváků, kteří si
nenechali ujít tradiční novoroční ohňostroj. Ti, co přišli, přesto nelitovali. Přesně
čtvrthodiny po půlnoci začal patnáctiminutový ohňostroj doprovázený hudbou.

19
„Vedení města se rozhodlo pokračovat v tradici a ohňostroj připravilo ve stejném
rozsahu jako v předchozích letech. Radnice za něj zaplatila dvě stě tisíc korun,“
řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

1. 1. – První dítě roku 2011 narozené v havířovské porodnici je malý Boris
V sobotu 1. ledna se narodilo v Nemocnici s poliklinikou v Havířově první
miminko roku 2011. Je jím Boris Jahodář, který přišel na svět ráno ve 4.20
hodin. Vážil 3.16 kg a měřil 49 cm. Šťastnými rodiči jsou manželé Jarmila a
Lukáš Jahodářovi z Rychvaldu. Je to jejich první dítě.
3. 1. – Havířov má prvního letošního občánka
V pondělí 3. ledna 2011 ve 20.43 hodin se narodil v Nemocnici s poliklinikou
v Havířově první letošní občánek města. Jmenuje se Sebastián Černý. Po porodu
vážil 3.40 kg a měřil 52 cm. Ve středu dopoledne je navštívil v porodnici primátor
Zdeněk Osmanczyk. Mamince a jejímu děťátku popřál hodně zdraví a štěstí.
Předal jim zlatý přívěsek se znamením Kozoroha, Deník našeho miminka,
soupravičku oblečení a kytici květin.
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6. 1. – Maryčku zdobí podpisy významných osobností
Cestovatel, turista a hlavně zanícený sběratel autogramů Ostravák Jiří Hanibal
vystavuje v Galerii Maryčka podpisy významných osobností domácí i světové
kulturní scény.
Celkem dvacet panelů plných autogramů, novinových výstřižků se zajímavými
informacemi a bohatou fotodokumentací je vystaveno v Maryčce. Z domácího
kulturního života jsou podpisy a charakteristiky výtvarníků jako je Josef Lada,
Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý, spisovatelka Marie Majerová,
spisovatel Miloslav Švandrlík, zpěvačka Marta Kubišová, zpěvák Petr Spálený a
dalších umělců. Zahraničí zastupuje například spisovatelka Agatha Christie,
herečka Sophia Loren, herci Gérard Philipe, Jean-Paul Belmondo, Brigitte
Bardot, Peter Falk nebo zpěvák Elvis Presley a jiné celebrity.
Autor výstavy si nejvíce ve své sbírce váží podpisu Jana Wericha, který patřil
k těm osloveným, se kterými se díky autogramu velmi spřátelil a několikrát měl
s ním možnost si v družném rozhovoru posedět. Nebo s Jean-Paulem Belmondem
si stále dopisuje. „Vždycky, než požádám někoho o autogram, se snažím o něm

dozvědět co nejvíce. Shromáždím knihy, noviny a časopisy, nastuduji jeho
životopis. Někdo odpoví hned, někdo si dá na čas. Nikdy však nežádám o
autogram více než třikrát,“ uvádí Jiří Hanibal.

11. 1. – Ocenění čestných dárců krve
Město Havířov si velmi váží svých občanů, čestných dárců krve. Jako uznání
významu darování nejcennější tekutiny jim předává vždy začátkem roku čipové
karty pro bezplatnou přepravu v systému ČSAD Havířov a další dárky.
Letošní slavnostní akt se konal v úterý 11. ledna v Kulturním domě Radost za
účasti primátora Zdeňka Osmanczyka a dalších představitelů veřejného života.
Oceněných dárců za rok 2010 bylo celkem 149 z toho šest žen.
40 bezpříspěvkových odběrů-Zlatá Janského plaketa
89 dárců
80 bezpříspěvkových odběrů-Zlatý kříž III. třídy
40 dárců
120 bezpříspěvkových odběrů-Zlatý kříž II. třídy
12 dárců
160 bezpříspěvkových odběrů-Zlatý kříž I. třídy
5 dárců
nad 160
3 dárci
V rámci doprovodního programu vystoupili žáci Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů a členky Sportovního klubu moderní gymnastiky.
Oceněných dárců krve je od roku 1997 celkem 1 150.
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12. 1. – 5. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu města
Havířov a jeho změn - Bc. Pavol Jantoš
Schválilo nákup bankovního terminálu dopravci ČSAD Havířov a.s. v r.
2010 a zapracování 50% podílu nákladů na pořízení této investice ve výši
373 700 Kč do vyúčtování prokazatelné ztráty v systému městské
hromadné dopravy Havířov v r. 2010.
Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2010, vyhodnocení nápadu
trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města za rok 2010,
vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území Havířova
za rok 2010
Schválilo rekondičně-ozdravné pobyty dětí, seniorů a zdravotně
postižených občanů v Chorvatsku pro rok 2011
Projednalo smluvní vztahy pro stavbu: Obchodní a společenské centrum
Havířov-Skleníky
Pověřuje náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka
zastupováním města Havířova v Koordinačním výboru pro revitalizaci a
budoucí využití Areálu Dukla
Doporučilo Zastupitelstvu města Havířova schválit poskytnutí dotace z
výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova
v roce 2011takto:
- Městský Fotbalový Klub Havířov, IČ 27 00 82 40, ve výši 900 000,- Kč, na
činnost v roce 2011
- Tělovýchovná jednota Start Havířov, IČ 62 33 13 45, ve výši 250 000,- Kč,
na činnost oddílu basketbalu v roce 2011
Přiděluje veřejnou zakázku č. ZPŘ/25/VVSR/10 – „Rozvoj systému řízení
lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova“ společnosti AQE advisors,
a.s., IČ: 269 54 770, která předložila nabídku s nabídkovou cenou ve výši
1.691.000,-Kč bez DPH (2.029.200,-Kč včetně DPH)
Přiděluje veřejnou zakázku JŘBU/29/OIV/10 – „Modernizace městské
sportovní haly Slavia“ sdružení společností MORYS s.r.o., IČ: 42864771, a
Zlínstav a.s., IČ: 28315669, které předložilo nabídku s výší nabídkové ceny
34.199.780,-Kč bez DPH, s výší přislíbené bankovní záruky za realizaci 6,0
mil. Kč a s výší přislíbené bankovní záruky za záruční lhůtu 3,0 mil. Kč.
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Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
12. 1. – Město finančně podpoří rekondičně-ozdravné pobyty
Rada města Havířova na svém zasedání 12. ledna schválila zajištění rekondičněozdravných pobytů dětí, seniorů a zdravotně postižených občanů v Chorvatsku,
tuzemského letního integrovaného pobytu dětí s poruchami pohybového ústrojí a
jejich zákonných zástupců, týdenních příměstských táborů a tuzemských pobytů
pro seniory a zdravotně postižené občany. Město tyto pobyty podpoří částkou 3,3
milionů korun.
12. 1. – Poslanci a senátoři budou platit za autobus
Rada města schválila 12. ledna úpravy tarifních podmínek v systému MHD
Havířov a zrušila bezplatnou přepravu pro poslance a senátory Parlamentu
České republiky. Ve svém rozhodnutí vycházela ze zákona, který nabyl platnost
začátkem letošního roku.
12. 1. – Navýšení ceny tepla
Rada města projednala 12. ledna informativní zprávu o cenách tepla dodávané
odběratelům Havířovskou teplárenskou společností pro rok 2011.
Vlivem nárůstu nákladů, především nakupované tepelné energie od společnosti
Dalkia ČR, a.s. (vliv nárůstu cen černého uhlí), zemního plynu a elektrické
energie dochází od 1. ledna ke zvýšení cen tepelné energie dodávané z rozvodných
tepelných zařízení HTS. Navýšení o 2,5 % je výrazně nižší než v předchozích
letech. Při srovnání nákladů na vytápění v roce 2011 oproti roku 2010 dojde
například u bytu o velikosti 55 m2 k nárůstu o 545 Kč za rok, měsíčně je to o 45
Kč.
12. 1. – Havířovské babky slaví dvacetiny
Výstava dokumentů a fotografií mapující dvacetiletou činnost folklorního souboru
Havířovské babky byla ve středu 12. ledna slavnostně zahájena v oddělení hudby
a umění havířovské Městské knihovny.
V krátkém programu si čiperné ženy zazpívaly, recitovaly a také zavzpomínaly.
Božena Bílková ve stručnosti přiblížila vznik souboru. „Na jedné školní akci se

naše bývalá členka Věrka Hegalová svěřila učitelce Jiřince Slavíkové se svým
plánem. Docela dlouho se zabývala myšlenkou založit folklorní soubor žen.
Splnění tohoto svého snu věnovala hodně a hodně úsilí. Po skončení programu si
pět žen společně zazpívalo, a protože jim to docela ladilo domluvily se na první
pěvecké zkoušce v lednu 1991. A to byl začátek vzniku malého folklorního
souboru Babky z Havířova při Českém svazu žen,“ uvedla folkloristka. Dnes má
soubor dvanáct členek. Jeho organizační vedoucí a duší je Marie Kročková.
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13. 1. – Don Bosko je dostupný všem
U příležitosti 123. výročí úmrtí Dona Boska, které připadá na poslední lednový
den, provedlo Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově stručné
hodnocení své činnosti a stanovilo hlavní úkoly do dalších let.
Postavení střediska Don Bosko v Havířově je dnes v mnoha směrech
nezastupitelné. Pečuje o znevýhodněnou mládež a svými nízkými poplatky je
prakticky dostupné všem. „V posledním období jsme zaznamenali výrazný nárůst

dětí, které se k nám přihlásily. Nyní je jich bezmála devět set. Máme z toho
velkou radost a je pro nás zároveň závazkem do dalších měsíců a let,“ uvedl

ředitel církevního střediska Ing. Mgr. Jindřich Honěk.
Díky projektům ze strukturálních fondů EU, regionálních operačních programů a
také štědrých dárců podařilo se Don Bosku realizovat celou řadu dlouhodobých
plánů. Například v Haškově ulici se postavilo venkovní multifunkční hřiště a v
Šumbarku byla zrenovována tělocvična a dostavěna příjezdová cesta
s parkovištěm. Přibyly také některé nové činnosti. „Ve školním roce 2010/2011

jsme realizovali několik volnočasových novinek, mezi jiným cvičení na balonech a
stepmanii-taneční podložky. Rozšířili jsme fitness a posilovací aktivity.
Nejdůležitějším počinem je však registrace samostatného oddílu Taekwon-DoWTF. Jedná se o korejské moderní bojové umění zařazené mezi olympijské
sporty,“ říká Jindřich Honěk.

16. 1. – Novoroční koncert zlínských filharmoniků
Nejslavnější hity legendární skupiny Pink Floyd v podání zlínských filharmoniků
zazněly v neděli 16. ledna na Novoročním koncertě Havířov 2011 v Kulturním
domě Leoše Janáčka..
Koncert Filharmonie Bohuslava Martinů je propojením zvuku symfonického
orchestru s melodiemi britské rockové kapely. V programu byly skladby jako
Sorrow, Wish You Were Here, Gnom, Dogs, The Great Gig In The Sky, Hey you,
Another Brick In The Wall a další skvosty britských muzikantů. V rámci
slavnostního večera rovněž zazněly melodie světových mistrů.
Zpěv: Q Vox: Petr Julíček (tenor), Tomáš Badura (tenor/baryton), Tomáš Krejčí
(baryton), Aleš Procházka (bas), Antonín Mühlhansl, ( saxofon), Jiří Sova (kytara)
a Petr Jirák (aranžmá). Dirigent a moderátor: Miloš Machek
17. 1. – Havířovský stánek se návštěvníkům Regiontouru líbil
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Havířov se ve dnech 13. až 16. ledna prezentoval samostatným stánkem na
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech
Regiontour v Brně.
Kromě představení města, fotografií a propagačních materiálů o městě, byl
promítán zcela nový desetiminutový film o městě Havířově.
v květech. Zahraničním partnerem expozice bylo partnerské město z Polska
Jastrebie Zdroj. Návštěvníci obdrželi klíčenky, propisky, píšťalky, přívěsky na
mobil, magnetky, aromatické visačky. Dále tiskové materiály jako Turistický
průvodce městem, propagační česko-anglickou brožuru Město budoucnosti,
brožuru Město stromů, multimediální DVD, trhací mapy města, záložky do
knihy, nálepky, stolní kalendář na rok 2011, kalendáříky a podobně. Lidé se
zajímali o termín konání Havířova v květech a získali informace o Mistrovství
Evropy ve floristice a motocyklových závodech O havířovský zlatý kahanec.
Stánek navštívili někteří radní, zastupitelé a celá vedení měst. Na stánku se
prezentovaly také hotely Zámek, Rudolf, Fridrich, tiskárna a grafické studio
ZEMAN ART s.r.o., společnost Jankostav, s.r.o. VAPES CE s.r.o. a ALVAC s.r.o.
18. 1. – Úspěšní studenti v Matematické olympiádě
Lukáš Folwarczný z Gymnázia Komenského dosáhl vynikajícího úspěchu na 60.
ročníku krajského kola Matematické olympiády v Ostravě 18. ledna 2011.
V kategorii A se dělil o první místo s Jakubem Sokolovským z Gymnázia Bílovec.
Výborně si vedl i další účastník z tohoto havířovského gymnázia Ondřej
Bouchala. Umístnil se na 4. až 6. místě. Rovněž postoupil do republikového
finále. Krajského kola se zúčastnilo celkem 28 nejlepších mladých matematiků
Moravskoslezského kraje.
20. 1. – Den otevřených dveří ve sportovní hale Žákovská
Ve čtvrtek 20. ledna se za velkého zájmu Havířovanů konal ve sportovní hale
Žákovská Den otevřených dveří.
Na programu byly ukázky práce v rámci projektu Pohybová výchova, do kterého
jsou zapojeny děti z osmi mateřských škol a žáci 1. stupně ZŠ Žákovská pod
vedením trenéra Jiřího Tabáka, bývalého úspěšného reprezentanta ve sportovní
gymnastice. Návštěvníci se také mohli seznámit se vzdělávacím programem
školy. Zpestřením bylo vystoupení dětí 1. a 2. třídy s rozšířenou výukou hudební
výchovy. „Havířov vždycky byl městem orientovaným na sport, a tak musíme

držet krok se současnými trendy ve sportu. Sportovní hala Žákovská doplnila
stávající vybavení města - Městskou sportovní halu a Víceúčelovou halu. Nyní
bychom chtěli stabilizovat aktivity sportovní gymnastiky a přilákat k tomuto
sportu především nejmenší děti, protože je to pro ně základ pohybové výchovy.
Naší snahou bude vytvoření podmínek pro rozvoj tohoto sportu, to znamená
dodání speciální podlahy a vybavení v malé tělocvičně ZŠ Žákovská,“ uvedl
primátor města Zdeněk Osmanczyk.
21. 1. – Tříkrálová sbírka byla úspěšná
Patnáct žáků a studentů ve tři až čtyřčlenných skupinkách koledovalo první
lednový týden před místními katolickými kostely a v ulicích Havířova.
Mezi nimi byli žáci Bolek Moudrý, Daniel Hurník a Ondřej Hurník. V neděli
dopoledne oslovovali před kostelem sv. Anny písničkou My tři králové jdeme
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k vám, návštěvníky bohoslužby. „Lidé byli štědří. Každý přispěl podle svých

možností. Nejčastěji to byla částka mezi čtyřiceti až sto korunami. Vyskytly se i
pětistovky a dokonce jedna tisícovka,“ svěřili se symboličtí králové Kašpar,
Melichar a Baltazar. Dárce obdarovali kalendáříkem a cukříkem. Výtěžek
z celostátní sbírky organizované Charitou České republiky, je určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším, jinak sociálně potřebným skupinám lidí zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Nejméně desetina výnosu je každoročně určena také na humanitární
pomoc do zahraničí. V Havířově se vykoledovalo 77 317 Kč, což je proti roku 2010
nárůst 6 841 korun.

24. 1. – 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 24. ledna v Kulturním domě Radost. Výběr z projednávaných
bodů:
Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu města
Havířov a jeho změn
Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2010, vyhodnocení nápadu
trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok
2010, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území
města Havířova za rok 2010
Městský program prevence kriminality na rok 2011
Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko - zvýšení
Návrh na poskytnutí záloh na dotace z rozpočtu města Havířova v roce
2011 sportovním subjektům
Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova
Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období ledenlistopad 2010
Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec listopad 2010
Obecně závazná vyhláška – Požární řád města Havířova
Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou
účastí města
Nový Jednací řád Zastupitelstva města Havířova
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Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí
Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
Informativní zpráva - Smlouva o spolupráci při zajištění reklamní činnosti,
uzavřená městem Havířov s euroAWK s.r.o.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
24. 1. – Dopis primátora předsedovi vlády České republiky
Na jednání zastupitelstva města 24. ledna pozval primátor Ing. Zdeněk
Osmanczyk ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířova Ing. Jana Ference.
Ředitel nemocnice informoval zastupitele o situaci v nemocnici v souvislosti
s výpovědí 62 lékařů. Zastupitelé pověřili primátora odesláním dopisu předsedovi
vlády, ministrovi zdravotnictví a hejtmanovi Moravskoslezského kraje. Znění
dopisu je následující:
„Zastupitelstvo města Havířova dlouhodobě sleduje situaci ve zdravotnictví a

zejména v Nemocnici s poliklinikou Havířov, která je spádovou nemocnicí pro cca
130 000 obyvatel. Vzniklou situaci výpovědí 62 lékařů z akutních oborů
z Nemocnice s poliklinikou Havířov dojde k omezení veškeré akutní péče a
následně během několika dnů k celkovému kolapsu.
Ve statutárním městě tak nebude zabezpečena péče v oborech: gynekologie,
porodnictví, pediatrie, chirurgie, interna a ARO. Navíc zajistit specializovanou
péči praktičtí lékaři nebudou schopni, a proto občané mají oprávněné obavy o své
zdraví a životy.
Důrazně proto žádáme Vládu ČR o neodkladné řešení situace a sdělení
zastupitelům města, jak bude zabezpečena akutní lékařská péče pro 130 tisíc
občanů ve spádové oblasti Havířov“.

26. 1. – Havířovská nemocnice má nové CT
Dne 26. ledna došlo za účasti zástupců Moravskoslezského kraje, města Havířova
a dalších hostů ke slavnostnímu uvedení do provozu nového CT zařízení na
radiodiagnostickém oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Tento nový počítačový tomograf ( CT) nahradil původní zařízení, instalované v
roce 2001. Za tuto dobu bylo v nemocnici provedeno kolem 67 500 vyšetření
(průměrně 7500 vyšetření ročně). Nové CT zařízení dodala a nainstalovala firma
Siemens. Jedná se o typ Somatom Definition AS, 64-slice CT. Celková pořizovací
cena přístroje je 13,25mil. Kč včetně DPH a 92,5% z této částky se zaplatí z
dotace ROP EU. Zbylou část pak uhradí zřizovatel nemocnice MSK.
Prezentovaný přístroj je obrovským vývojovým skokem oproti dříve používanému
CT. Nové CT zařízení posouvá havířovskou nemocnici na špičku v možnostech
zobrazovacích metod v radiologii.
28. 1. – Studentky si akademii pochvalovaly
Předáním osvědčení o absolvování kurzu Trénování paměti byl v pátek 28. ledna
zakončen zimní semestr Akademie třetího věku a volného času v Havířově.
Po slavnostním projevu rektora Vysoké školy politických a společenských věd
v Kolíně docenta Jána Liďáka převzalo z jeho rukou celkem 21 absolventek
diplomy. Semestrální kurz pro seniory nad 55 let byl zaměřen na trénování
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paměti. „Zapamatovat si telefonní čísla a jména osob, nakupovat bez seznamu či

plánovat svoje schůzky bez diáře už nebude po absolvování našeho kurzu
problém. Mozek a paměť se dá cvičit v každém věku,“ uvedla vedoucí akademie a
zároveň přednášející Petra Hirtlová. Obsah i celkový průběh studia si
posluchačky pochvalovaly a potvrdily slova lektorky. „Kurz mi zvýšil fyzickou i

duševní svěžest. Zlepšil komunikační schopnosti. Naučila jsem se například
zapamatovat si prvních sto desetinných míst Ludolfova čísla PÍ. Navázala jsem
nová přátelství. Už se těším na další semestr,“ uvedla Eva Hyblová. Akademie
má konzultační středisko v prostorách Vyšší odborné školy v Tajovského ulici.

31. 1. – Děti měly z vysvědčení radost
Poslední lednový den na havířovských základních a středních školách bylo rušno.
Žáci a studenti dostávali pololetní vysvědčení.
S napětím očekávaly děti I. B. třídy Základní školy Gorkého okamžik, kdy jim
paní učitelka předá vůbec první školní vysvědčení. Dočkaly se ho v průběhu
čtvrté vyučovací hodiny. Nejmladší školáci s velkým zájmem si pak prohlíželi
známky, kterých bylo celkem osm. K těm nejsledovanějším patřil český jazyk a
literatura, matematika a také prvouka. Nakonec dopadlo vše výborně. Děti
ovládla spokojenost i neskrývaná radost z toho, co na hezky vytištěné listině
viděly. Zcela výraznou převahu měly jedničky. Pouze ojediněle se objevila dvojka.
Trojka žádná. Nechyběly ani pochvaly za snahu, píli a vzorné chování. „Jsou to

hodně šikovné a nadané děti. Rády se učí a na školu se těší. Je to velmi dobrá
třída,“ pochvalovala si učitelka Zuzana Kowalová.
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31. 1. – Minimální a maximální teplota v lednu
Maximální denní teplota 14. ledna +10,1 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 31. ledna –14,7 stupňů Celsia
ÚNOR
1. 2. – Ing. Eva Wojnarová nová mluvčí havířovského magistrátu
Místo Ing. Jany Pondělíčkové, která v úterý 1. února nastupila do funkce mluvčí
Moravské Ostravy a Přívozu novou havířovskou tiskovou mluvčí se stala na
základě výběrového řízení Ing. Eva Wojnarová.

1. 2. – Zahájení rekonstrukce kina Centrum
Zcela novou podobu získá během dvou let havířovské kino Centrum. Slavnostní
zahájení rekonstrukce za účasti vedení města, radních a zástupců společnosti,
která stavbu bude zajišťovat se uskutečnilo v úterý 1. února.
Celkové náklady na rekonstrukci včetně interiéru a technického vybavení
dosáhnou částku zhruba 124 milionů korun. Projekt rekonstrukce je podpořen
z Evropských fondů 46,6 miliony korun. Jedná se o dotaci z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko.
Kino Centrum zahájilo svůj provoz již v roce 1967. „Současný stav kina již

nesplňuje náročná kritéria komfortu pro diváka, proto jsme se rozhodli kino
rekonstruovat. Kromě velkého kinosálu se mohou lidé těšit na DVD kavárnu, kde
budou promítány filmy na plazmových obrazovkách. V druhém podlaží bude
výstavní síň a galerie a v suterénu klub,“ uvedl primátor Zdeněk Osmanczyk.
Provede se také rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace, výměna oken,
střechy a dostane i novou fasádu. Předběžný termín dokončení je podzim roku
2012. „Havířov má z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

vyhrazeno přibližně 300 milionů korun na tento a další projekty zahrnuté do
svého integrovaného plánu rozvoje. Evropské dotace již město získalo na
výstavbu sportovní haly, rekonstrukci dvou tělocvičen a okolí v lokalitě Žákovská,
regeneraci náměstí U Severky a rekonstrukci odpočinkové zóny Na Nábřeží“,
doplnil informace k dotacím manažer vnější komunikace regionální rady Michal
Sobek. Po dobu rekonstrukce se filmy budou promítat v kině Úsvit v Kulturním
domě Leoše Janáčka.
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2. 2. – 6. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Náměstí T.G. Masaryka – prezentace zpracované Studie stavby
Rekonstrukce části křídla G na knihovnu – rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky Rada města Havířova přiděluje veřejnou zakázku č.
UŘ/27/OIV/10 Rekonstrukce části křídla G na knihovnu společnosti VW
WACHAL a.s., IČ: 25567225, která předložila nejvhodnější nabídku
- s výší nabídkové ceny bez DPH 51.989.256,-Kč (62.387.107,-Kč včetně
DPH)
- s termínem plnění 334 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí
staveniště, tj. zkrácení lhůty výstavby o 31 dnů od limitu 365
kalendářních dnů se smluvní pokutou za nedodržení doby plnění ve výši
26.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení
- s délkou záruční doby na stavební práce 66 měsíců, tj. 6 měsíců nad
minimálním požadavkem 60 měsíců
Počet zaměstnanců MMH - celkový počet zaměstnanců magistrátu
zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
v roce 2011 na max. 150 zaměstnanců.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
3. 2. – Grafiky studentů v síni Maryčka
Tvorbu mladých výtvarníků na vernisáži ve čtvrtek 3. února představil pedagog a
grafický designér Pavel Noga. Své práce vystavují žáci 3. a 4. ročníku oboru
Grafický design.
K vidění je něco přes dvacet černobílých a barevných obrazů, vytvořených za
použití široké škály grafických uměleckých technik jako linoryty, hlubotisky,
litografie nebo kombinovaná technika. Tematicky jsou zaměřeny hlavně na často
se opakující industriální minulost Ostravy. „Chtěli jsme být spravedliví, a proto

co obraz, to autor. Samozřejmě ne na úkor kvality. Vystavená díla jsou z období
posledních dvou let. Nechybí ani zcela čerstvé studentské práce z prvního pololetí
školního roku 2010/2011,“ uvedla výtvarnice Tereza Smetanová vyučující na
umělecké škole. Návštěvníci si výstavu pochvalovali. „Obrazy po technické
stránce jsou na velmi dobré úrovni. Rovněž vybraná tematika je nejen zajímavá,
ale také aktuální. Je znát, že jsou to talentovaní žáci a perspektivní výtvarníci
tohoto kraje,“ stručně hodnotil havířovský výtvarník a pedagog Otto Dedek.
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7. 2. – Europoslanec Vladimír Remek navštívil Havířov
V rámci svého pobytu v Moravskoslezském kraji navštívil v pondělí 7. února
havířovskou radnici poslanec Evropského parlamentu, člen rozpočtového výboru
Vladimír Remek.
Přijal ho v doprovodu poslankyně Parlamentu České republiky Milady Halíkové
primátor Zdeněk Osmanczyk. Vladimír Remek se zajímal o život a problémy
největšího města karvinského okresu, dotazoval se na problematiku životního
prostředí, zajímal se o oblast bydlení, především problémy nájemníků v bytech
RPG. „Byla to krátká zdvořilostní návštěva,“ uvedl primátor. Hostu se město
velmi líbilo. „Krásný slunečný den znemožnil panu europoslanci zažít klasický

smog, kterým tady trpíváme. Na druhé straně dnes naše město a změny, kterými
prochází, opravdu vyniklo,“ doplnil Osmanczyk.
8. 2. – Investice dostaly zelenou
Zastupitelé města Havířova dali 20. prosince minulého roku zelenou všem
investicím, které byly navrženy v rozpočtu. Město má k dispozici úvěrový rámec,
který může dosáhnout až půl miliardy korun.
Vedení města je přesto v jednom případě nespokojeno, protože se stále oddaluje
zahájení stavby, ale sami s tím nic udělat nemohou. Jedná se o revitalizaci ploch
bývalého dolu Dukla, kde by měly být z prostředků státu vybudovány inženýrské
sítě za dvě stě dvanáct milionů korun. Tato dotace byla státem přislíbena, ale
nyní zůstalo vše viset na mrtvém bodě. Následně se zde plánuje další využití,
včetně výstavby průmyslové zóny, která by mohla přinést řadu nových
pracovních míst. „Veškerá zadávací dokumentace už byla kompletně zpracována,

ale nyní leží měsíce na ministerstvu průmyslu a obchodu a my nevíme, jak hodlá
vláda pokračovat. Ministerstvo by mělo vypsat výběrové řízení, ale stále se k
tomu nemá, takže čekáme, co bude dál,“ řekl primátor Zdeněk Osmanczyk. Podle
původních plánů by měla začít rekonstrukce komunikací a infrastruktury už
letos. Poté se upravené plochy nabídnou investorům. „Naším zájmem je, aby byl

areál smysluplně využitý pro město. Očekáváme především zvýšení
zaměstnanosti a větší nabídku služeb, sportovního a kulturního vyžití pro
obyvatele,“ uvedl náměstek primátora Eduard Heczko.

8. 2. – Za pomoc při povodni děkuje starosta Chrastavy
Poděkování za finanční dar zaslal městu Ing. Michael Canov starosta Chrastavy
Havířov věnoval loni v létě povodněmi postižené Chrastavě v Libereckém kraji
padesát tisíc korun. V dopise oceňuje starosta Chrastavy příkladný postoj a čin,
kterým Havířov podržel povodněmi postižené obyvatele. „Tisíciletá povodeň nám

způsobila obrovské škody a všechny finanční dary včetně havířovského chceme
použít tak, abychom co nejdříve obnovili fungování našeho města po všech jeho
stránkách,“ uvedl Canov. Součástí písemného poděkování je mimořádné vydání
povodňových Chrastavských listů a dokumentární záběry živelné pohromy ze
srpna 2010.

9. 2. – Městští policisté převzali poděkování vedení města
Vedení havířovské radnice a městské policie vyhodnotilo práci strážníků v roce
2010.
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Primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk a ředitel havířovské Městské policie
Bohuslav Muras poděkovali všem strážníkům za práci pro občany města a ocenili
osobní odvahu a přístup k jejich poslání. „Naši strážníci musí udržovat
problémové lokality města pod kontrolou, nesmí se bát zasahovat,“ vyjádřil se
primátor.
Ochránci zákona byli oceněni nejen za svou dlouholetou činnost v řadách městské
policie, ale také za zadržení pachatelů trestných činů, zásahy zachraňující životy
lidí, osm z nich převzalo zvláštní uznání za poskytnutí humanitární pomoci v obci
Heřmanice zasažené loni v létě ničivými povodněmi.
V úvodu s krátkým kulturním programem vystoupili učitelé a žáci ZUŠ Leoše
Janáčka.

9. 2. – Vykácení 19 lip bez náhrady
Z důvodu předpokládané rekonstrukce veřejného osvětlení na Dlouhé třídě
připravuje odbor komunálních služeb havířovského magistrátu vykácení 19
vzrostlých lip bez náhrady.
K rekonstrukci veřejného osvětlení dojde v úseku křižovatek Dlouhé třída
s ulicemi 17. listopadu a Studentskou. Vše je připraveno tak, aby zásah do zeleně
byl co nejšetrnější. Stromy v uvedeném místě byly dříve vysázeny velmi hustě,
dnes již stromořadí nevyhovuje ani co do zdravotního stavu lip. Při opravě
veřejného osvětlení budou vyměněny sloupy i svítidla a obnoveny rozvody
elektrické energie. Po realizaci dojde k úspoře elektrické energie a především
k lepšímu nasvětlení ulice. Náklady na tuto akci jsou vyčísleny na 3 miliony
korun.
11. 2. – O předporodní kurzy je zájem
V Nemocnici s poliklinikou v Havířově se konají předporodní kurzy zcela
pravidelně. Vede je zkušená zdravotní sestra.
Příprava těhotných žen k porodu probíhá každé pondělí od 15 do 17 hodin přímo
v nemocnici. „Naším cílem je poučit budoucí maminky o správném životním stylu

během těhotenství, vysvětlit jim, jak spolupracovat v průběhu porodu a také je
poučíme, jak pečovat o novorozence. Každý kurz má tři části. V první části je
přednáška nejčastěji lékaře, po té probíhá cvičení a ve třetí části je plavání
těhotných žen,“ uvedla vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Alice
Hečková. Cvičení těhotných žen je především zaměřeno na dechovou přípravu,
procvičení páteře a uvolnění kyčelních kloubů. Plaváním si těhotné ženy opět
procvičí dýchání a protáhnou svaly zad. „Celou dobu se snažíme maminkám
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přibližovat průběh porodu, naučíme je jak dýchat za porodu, vysvětlíme možné
úlevové polohy, masáže zad a podobně. Ze zkušenosti můžeme říci, že ženy, které
přijdou na porodní sál a prošly kurzem jsou klidnější a velmi dobře se s nimi
pracuje,“ dodala zdravotní sestra. Za uplynulý rok v prostorách havířovské
nemocnice pod vedením Alice Hečkové absolvovalo kurz kolem 750 žen.
V současné době ho navštěvuje 15 nastávajících maminek.
12. 2. – Babský bál ve znamení Samurajů a neúnavných tanečníků
Skvělá zábava, vynikající program, líbivá hudba, bohatá tombola a dobrá
kuchyně, to vše patřilo k oblíbenému Babskému bálu v Domě PZKO v HavířověBludovicích. Nejšarmantnějším mužem plesu z vůle přítomných dam se stal
třiatřicetiletý Marek Bystroń z Bludovic.
Letošní bál v sobotu 12. února byl trojjazyčný. Český, polský a slovenský.
Probíhal stejně jako v předchozích letech podle tradic svých zakladatelů. Po
zahájení dominovala slavnostní polonéza a pak už parket zcela ovládly taneční
páry. Muži většinou v černém, ženy si tak na barvě nezakládaly. Pouze daly
tentokráte více na obdiv své vnady. Střídaly se valčíky, polky, tanga, foxtroty,
nechyběl ani temperamentní čardáš, lidovky nebo moderna. Až do půlnoci
s jedinou výjimkou zvaly dámy k tanci přítomné pány. Velký úspěch sklidil
folklorní taneční soubor Błędowice s Disco tancem a Bálem upírů. Zábava
vyvrcholila tanečním vystoupením mužů na motivy japonských Samurajů. Také
Bar Samuraj neměl o návštěvníky nouzi. „Babský bál má své neopakovatelné

kouzlo. Je to zábava pro všechny generace s výborným programem. Tanec chlapů
a soubor Błędowice byli jedineční,“ svěřila se Krystyna Prymusová z HavířovaBludovic. Potěšení byli i pořadatelé.„Jsem rád, že naši hosté jsou spokojeni a
dobře se baví. Věřím, že se v příštím roce opět v hojném počtu sejdeme,“
poznamenal hlavní organizátor Stanisłav Kołorz. z Dolních Datyň. K tanci a
poslechu hrála hudební skupina Mr. Baby, goralská kapela Oldrzychowice a
nechyběla ani diskotéka DJ Bogdana Bartnického. Programem provázela Ewa
Troszok. Na tanečním parketě předvedli své umění Samurajové.
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12. 2. – Reprezentační ples města Havířova
Ve Společenském domě se v sobotu 12. února konal Reprezentační ples města
Havířova již tradičně s pestrým programem. Účinkovali: Miroslav Donutil, Petra
Janů, Josef Laufer a Taneční klub Jarky Calábkové. K poslechu a tanci hrál
Joker Band Ivana Muchy. Vstupné bylo 1 000 Kč velký sál. 750 Kč malý sál.
14. 2. – Přijetí u primátora
Dva oceněné pracovníky Sociálních služeb města Havířova přijal v pondělí
14. února na radnici primátor Zdeněk Osmanczyk.
Za dlouholetou podporu terénních pečovatelských služeb ocenila Česká asociace
pečovatelské služby (ČAPS) Milana Černého, ředitele Sociálních služeb města
Havířova, a Danu Holkovou, pracovnici v sociálních službách. Jmenovaní si
ocenění převzali v lednu letošního roku na konferenci ČAPS v Olomouci. Dana
Holková získala cenu za přínos v péči o seniory a zdravotně postižené v kategorii
pracovník v sociálních službách a rovněž získala čestné uznání za výborný
výsledek závěrečné zkoušky vzdělávacího kurzu. Primátor v přítomnosti svého
náměstka pro sociální rozvoj Daniela Pawlase poděkoval za vzornou reprezentaci
města v dané oblasti a především za obětavou práci v této pro lidi tolik potřebné
profesi.
16. 2. – 7. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Sportovec města Havířova roku 2010
Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek
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Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova
16. 2. – Fotografie s pohádkovým nádechem
Květinová galerie Petra ožila barevnými fotografiemi studentky Ostravské
univerzity Vlaďky Židkové. Představuje soubor snímků s názvem Viděny na
každém kroku.
„Minulý rok jsem začala studovat Institut fotografických studií - PhotoGenia v

Brně a teď se snažím, abych byla přijata na Institut tvůrčí fotografie v Opavě.
Tam je jednou z podmínek pro první kolo přijímací zkoušky zhotovení ilustrací
básnické sbírky nebo románu. A tak vznikly fotografie pojmenované po literárním
díle Jiřího Měsíce,“ říká autorka výstavy Vladislava Židková. Celá kolekce je
založena na barevných kontrastech. Jednotlivé obrazy jsou spojením konkrétní
fotografie s básní. „Chtěla jsem dosáhnout určitého pohádkového nádechu a
pocitu, že fotografie pochází z jiného světa,“ dodává studentka filozofické fakulty.
Výstava se návštěvníkům líbí. „Jsou to hezké a zajímavé fotografie ,“ stručně
poznamenal člen havířovského fotoklubu Jiří.Czechowicz. Slavnostní zahájení,
které se konalo v polovině února bylo zpestřeno básněmi Jiřího Měsíce
s hudebním doprovodem cellisty Janáčkovy filharmonie Petra Botha. Výstava
potrvá do 16. března.
18. 2. – Taekwondo je v Asterixu oblíbeno
Úspěšně skončila pilotní zkouška žáků navštěvujících kroužek Taekwondo
W.T.F. ve středisku volného času Asterix Na Nábřeží.
Ve středu podvečer patřil velký sál Asterixu korejskému bojovému umění
Taekwondo. Trenér Petr Gřešek držitel technického stupně 1. dan, postupně
publiku představil patnáct mladých sportovců, kteří předvedli nejen sestavy
(poomsae), ale i kontaktní zápasy (kyorugi) s přesně danými pravidly. Každý z
nich byl přitom vybaven předepsanými chrániči, aby byl boj co nejbezpečnější. Na
základě úspěšného absolvování zkoušky obdrželi všichni bílé pásy označující
technický stupeň 10. kup. „Jsem velmi spokojen s výkony svých svěřenců. Po

dvou měsíčním tréninku vydali ze sebe maximum. Proto jsem jim ještě za dobré
chování a výbornou technickou dovednost udělil upomínkové certifikáty,“ svěřil
se trenér.

18. 2. – Havířov chce zdokonalit informovanost o smogu
Informace o tom, že nastala, případně skončila smogová situace, poputují na
školská zařízení a domovy pro seniory v Havířově přímo z elektronické adresy
Krajského úřadu v Ostravě, který o smogové situaci obce informuje.
Magistrát v Havířově zavedl tento týden tzv. centrální elektronickou adresu, ze
které budou informace do jeslí, na základní a střední školy, dětské domovy,
domovy pro seniory, instituce sociálních služeb i církevní středisko volného času
putovat přímo. Doposud byla praxe taková, že zaměstnanec odboru životního
prostředí MMH, který se danou problematikou zabývá, jmenované instituce
informoval telefonicky. Uvedené opatření by mělo informace o smogové situaci na
území Havířova urychlit.
Veřejnost havířovský magistrát informuje rovněž prostřednictvím svých
webových stránek, kam umisťuje aktuální informace nejen o stavu ovzduší
z Českého hydrometeorologického ústavu, ale také o výskytu smogu. V centru
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města je umístěna světelná tabule s údaji o stavu ovzduší a případně s radami,
jak se mají lidé chovat.
18. 2. – Ples důchodců bývalého Dolu Dukla.
Po roce v pátek 18. února se opět sešli na svém plese v bludovickém Domě PZKO
se svými blízkými a přáteli členové Klubu důchodců bývalého Dolu Dukla.
Již s prvními takty mamky za elektrickými klávesami a její dcery, která s ní
zpívala, jinak dvojice, říkající si Kubelmusic, se začal plnit i taneční parket.
Předtím však předseda KD a člen vedení Klubu hornických důchodců OKD
Antonín Čejka plesové hosty přivítal. V průběhu večera čekala na plesající
společnost i překvapení. V doprovodu stylové hudby vystoupila známá tanečnice
Doňa Manuella. Spoustu radosti a veselí přineslo i losování bohatě dotované
tomboly. Ples skončil v pozdních nočních hodinách.
19. 2. – Krajský přebor mládeže v rapid šachu
Ve středisku volného času Asterix Na Nábřeží v Havířově se v sobotu 19. února
konal krajský přebor mládeže v rapid šachu. Zúčastnilo se ho celkem sto dva
hráčů.
Bojů o krajské tituly se zúčastnili šachisté z 11 oddílů, TŽ Třinec, BŠŠ FrýdekMístek, Slavia Orlová, Slovan Havířov, Baník Havířov, MSA Dolní Benešov,
Mittal Ostrava, DDM Český Těšín, DDM Jablunkov, DDM Třinec a Slezan
Opava. Výsledky dvou hráčů z Polska se do krajského přeboru nezapočítaly.
Havířovský oddíl Slavia letos zastoupení neměl. Hrálo se švýcarským systémem
na sedm kol dvakrát po dvaceti minutách ve čtyřech věkových kategoriích bez
rozdílu pohlaví. Závodní pole zcela ovládli šachisté z Frýdku-Místku a Orlové.
Havířov se musel spokojit s jedním druhým místem zásluhou Jakuba
Szotkowského ze Slovanu. „Účast na přeboru byla letos rekordní. Rovněž úroveň
mohu hodnotit velmi kladně,“ uvedl za pořadatelský tým Jiří Špiřík z Baníku
Havířov. Vítězové obdrželi poháry a věcné ceny věnované havířovským
magistrátem.
Pořadí:
Kategorie do 10 let: 1. Daniel Žídek (BŠS Frýdek Místek) 7,0 bodů, 2. Dominik
Horňák (BŠŠ Frýdek-Místek) 6,0 b., 3. Vojtěch Šrámek (Slavia Orlová) 5,5 b., 4.
Zuzana Gřesová (BŠS Frýdek Místek) 5,5 b., 5. Jakub Ochmyt (Slavia Orlová) 5,0
b., 6. Dominik Očko (DDM Jablunkov) 5,0 b., 7. Veronika Šmírová (BŠS Frýdek
Místek) 5,0 b., 8. Marta Galeziowska (UKS Jastrzebie) všichni 5,0 bodů.
Kategorie do 12 let:1. Marek Lojek (Slavia Orlová) 7,0 bodů, 2. David Pilch
(Slavia Orlová) 5,5 b., 3. Jan Chlebek (BŠŠ Frýdek-Místek) 5,0 b., 4. Natálie
Kaňáková (TŽ Třinec ) 4,5 b.,
5. Marek Janoš (MSA) 4,5 b., 6. Patrik Štěpán (BŠS Frýdek Místek) 4,5 bodů.
Kategorie do 14 let:1. Tomáš Pavelek (BŠŠ Frýdek-Místek) 7,0 bodů, 2. Jakub
Szotkowski (Slovan Havířov) 5,5 b., 3. Tomáš Chromík (BŠŠ Frýdek-Místek) 4,5
b., 4. Vít Kostka (Slavia Orlová) 4,0 b., 5. Aleš Gruszka (Slavia Orlová) 4,0 b., 6.
Petr Nytra (Slavia Orlová) 4,0 b., 7. Ondřej Chlapek (Mittal Ostrava) 4,0 b., 8.
Aneta Pistovčáková (Slezan Opava) 4,0 bodů.
Kategorie do 18 let: 1. Lumír Mrázek (Slavia Orlová) 5,5 bodů, 2. Marek Kawulok
(Slavia Orlová) 5,5 b., 3. Jiří Kozel (BŠŠ Frýdek-Místek) 5,0 b., 4. Martin Fargač
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(TŽ Třinec) 4,5 b., 5. Michael Kubík (BŠŠ Frýdek-Místek) 4,5 b., 6. Jiří Novák
(Slavia Orlová) 4,0 b.,
7. Klára Zemková (BŠŠ Frýdek-Místek) 4,0 b., 8. Dominik Kula (BŠŠ FrýdekMístek) 4,0 bodů.

21. 2. – Primátor poděkoval dvěma městským strážníkům
Hlídku městské policie, která jako první zasahovala při střelbě na Národní třídě
v Havířově přijal v pondělí 21. února primátor Zdeněk Osmanczyk. Strážníkům
Václavovi Antošíkovi a Liborovi Pěgřimkovi poděkoval, že při zajištění střílejícího
muže ve čtvrtek 17. února projevili dostatek odvahy a zamezili jakýmkoli dalším
projevům násilí. Předal jim poděkování a věcný dar za přítomnosti ředitele
Městské policie Havířov Bohuslava Murase.
23. 2. – 8. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Oslavy Dne učitelů
Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2010
Dohoda o spolupráci mezi Klubem přátel Hornického muzea v Ostravě a
statutárním městem Havířov
Členství statutárního města Havířova ve Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje (SPRMSK)
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova
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23. 2. – Uvolněné dvougenerační byty město přestavuje na menší
Další dva prostorné dvougenerační byty plánuje město Havířov přestavět na čtyři
bytové jednotky 2+1.
Hlavním důvodem je skutečnost, že o pronájem velkých bytů není ve městě
zájem, zato čekatelů na menší bytovou jednotku, konkrétně byt 2+1, je
v pořadníku kolem 450. Dvougenerační byty se dříve plánovitě stavěly na
novějších sídlištích havířovské části Šumbark, město jich tady mělo 130 a 66
z nich nelze z technických důvodů stavebně upravit na menší. Čtyřiačtyřicet bytů
5+1 je neustále obsazených nájemníky, z deseti dalších vznikly byty menší a
v současné době se v jiných deseti přestavba už realizuje. Přestavba
dvougeneračního bytu na dva menší přijde asi na 700 až 800 tisíc korun, Městská
realitní agentura jako správce městského bytového fondu v Havířově na realizaci
vyhlašuje malou veřejnou soutěž.
24. 2. – Hořela auta i garáže
Dramatickou ohnivou noc zažili ve čtvrtek 24. února večer obyvatelé Havířova.
Postupně tam hořelo několik aut a také garáže.
Krátce před 21. hodinou v Havířově-Podlesí na parkovišti ulice Karolíny Světlé
neznámý pachatel nezjištěnou látkou zapálil osobní auto tovární značky VW Golf,
na kterém způsobil škodu ve výši 5.000 korun, a dále osobní vozidlo Renault
Megane s předběžnou škodou ve výši 30.000 korun.
Stejným způsobem na ulici Družstevnická zapálil osobní vůz OPEL Astra a
způsobil na něm škodu ve výši 25.000 korun. Následkem tohoto požáru došlo k
ohoření vedle stojícího osobního vozidla značky Peugeot, na kterém vznikla škoda
kolem 80.000 korun a Fordu Fiesta. Kolem 22. hodiny v Havířově Prostřední
Suché došlo k požáru garáže s následným poškozením sousedních garáží.
Celková škoda se pohybuje kolem 200.000 korun. U všech tří případů bylo poblíže
požárů spatřeno vozidlo stříbrné barvy.
26. 2. – Stovky mladých hasičů měřily své síly v Havířově
V Městské sportovní hale se v sobotu 26. února konal 22. ročník halové pohárové
soutěže mladých hasičů, která byla současně dvacátým ročníkem neoficiálního
Mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Pořadatelem je SDH Havířov Město. Soutěž je určena nejmladším hasičům ve
věku od 6 do 15 let. Svým rozsahem jde o největší halovou soutěž v zemi.
Startující získávají body ve štafetě, v jejímž průběhu musí každý člen družstva co
nejrychleji a přesně uvázat stanovený uzel. Dalšími disciplínami jsou běžecká
štafeta dvojic a v odpoledních hodinách týmová štafeta 4×4. Běžci musí například
přebíhat přes kladinu, přenášet hasicí přístroj či rozvinovat nebo naopak
svinovat hadice.
Výsledky:
V kategorii starších zvítězili dobráci z Měníku. Na druhém místě se umístili
hasiči ze slovenské Spišské Nové Vsi a třetí místo obsadili hasiči z SDH Havířov
Město.
Mezi mladšími zvítězili hasiči z Těškovic, druzí byli z Prahy Zličína a třetí z
Veselé.
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27. 2. – Nový senior Těšínsko-havířovského seniorátu
Slavnostní chvíle prožívali v neděli 27. února odpoledne hosté evangelického
kostela v Havířově-Bludovicích. Náměstek biskupa Slezské církve evangelické
augsburského vyznání (SCEAV) se sídlem v Českém Těšíně Jan Wacławek uvedl
do funkce nového seniora Těšínsko-havířovského seniorátu Vladislava Volného
mladšího. Ten vystřídal dosavadního seniora Janusze Kożusznika, kterému
skončilo osmileté funkční období. Nově zvolený církevní hodnostář složil
předepsaný slib, krátce a velmi vtipně uvedl některá svá přání, záměry a naděje
v nové funkci. V průběhu téměř dvouhodinového obřadu zazněly chrámové písně,
modlitby, kázání, zazpíval ženský pěvecký sbor Laudate. Vřelého poděkování se
dostalo odstupujícímu senioru a spousta blahopřání jeho nástupci. Mezi
gratulanty byli také emeritní biskup Vladislav Volný st., římskokatolický
duchovní z farnosti sv. Anny Marcel Krajzl, představitelé z okolních sborů a
přátelé. „Seniorát je seskupení farních sborů sdružených ke spolupráci v oblasti

evangelizace, misie, katecheze, diakonie a správy církve. Celkem je jich pět. Pod
Těšínsko-havířovský spadá farní sbor v Albrechticích, Českém Těšíně, HavířověBludovicích, Havířově-Prostřední Suché a Těrlicku,“ vysvětlil postavení seniorátu
Vladislav Volný.
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28. 2. – Výstava Biblí v havířovské knihovně
V prostorách Městské knihovny v Havířově ve Šrámkově ulici a postupně i na
jednotlivých pobočkách se v únoru konala putovní výstava Bible včera, dnes a
zítra.
Návštěvníci si mohli prohlédnout více než 150 exponátů přibližně v 80 jazycích.
Mezi jinými v arabštině, brazilské portugalštině, čínštině, japonštině, thajštině,
bengálštině, jazyku Zulu (africký černošský kmen) nebo vietnamštině. K vidění
byly historické české, zahraniční a obrázkové Bible, dále zpěvníky, kancionály,
modlitební knížky, studijní materiály a podobně. Nechyběla ani nejstarší Bible z
roku 1549 a 1556. K unikátům patřila světová Mezinárodní Bible v 66 jazycích.
Každá kniha je v jiném jazyce (obsahuje také češtinu). „Bible je právem

považována za Knihu knih, která dokáže povzbudit a posilnit, pomůže nalézt
vnitřní klid a pokoj, pomůže nalézt východisko z těžkých životních situací,
poskytuje praktické a cenné návody pro kvalitnější život, pomůže získat jistotu do
budoucna a samozřejmě je nejvyhledávanější a nejprodávanější knihou na světě.
Zároveň slouží jako nezpochybnitelná učebnice dějepisu. Milióny lidí byly
ochotny, proto čemu věřili, pokládat i život,“ uvedli pořadatelé projektu
z občanského sdružení 14U a Maranatha.
28. 2. – 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 28. února v Kulturním domě Radost. Výběr z projednávaných
bodů:
Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek
Usnesení:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
1. bezúplatný převod investorství soukromých částí kanalizačních přípojek po
nabytí právní moci územního rozhodnutí, včetně bezúplatného převodu
zpracované projektové dokumentace kanalizačních přípojek zpracovaných na
náklady města ke dni 31.12.2010, budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek
2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek budoucím
vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek do tří let po
uplynutí doby udržitelnosti projektů investičních akcí Odkanalizování části
města Havířova – I.etapa (Dolní a Prostřední Suchá) číslo projektu
CZ.1.02/1.1.00/09.03617, akceptační číslo 09030901 a Odkanalizování části města
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Havířova-Bludovice, Dolní Datyně číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05727,
akceptační číslo 09047211
3. poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek, na
základě jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši
až 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační přípojky po
odečtení cen výkopových prací za těchto podmínek:
a) splatnost půjčky:
- 18 měsíců při půjčce do 20.000,-Kč
- 36 měsíců při půjčce 20.000,- až 50.000,- Kč
- 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč od měsíce následujícího od poskytnutí
půjčky
b) vlastník nemovitosti uzavře smlouvu s provozovatelem kanalizačního řadu
o odvodu splaškových vod z nemovitosti do 9 měsíců od poskytnutí půjčky
c) v případě zmaření účelu půjčky (nepřipojení vlastníka nemovitosti ke
kanalizačnímu řadu do 9 měsíců ode dne poskytnutí půjčky) bude sjednána
smluvní pokuta 25.000,-Kč
d) při nedodržení termínů splatnosti nebo termínu napojení kanalizační přípojky
na kanalizační řad bude požadován úrok z prodlení zpětně ode dne poskytnutí
půjčky
e) půjčka bude poskytnuta do 3 měsíců od zahájení zkušebního provozu příslušné
části kanalizačního řadu za předpokladu podání žádosti o půjčku před zahájením
zkušebního provozu
4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky
nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat kanalizační přípojku a napojit se na
hlavní kanalizační řad v navrhované lhůtě
pověřuje
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv dle bodu
4. usnesení
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
28. 2. – Nové přístroje na dětském oddělení havířovské nemocnice
V měsíci únoru 2011 byly nainstalovány na dětském oddělení dva nové přístroje.
Jedná se o pH metr pro 24 hodinovou monitoraci pH v dolní části jícnu.
„Zakoupením tohoto přístroje můžeme včasnou diagnostikou gastroesofageálního

reflexu předejít opakovaným insektům dýchacích cest, v horším případě i zástavy
dechu a syndromu náhlého úmrtí u kojenců. Jeho pořizovací hodnota byla 249
434 korun. Bude uhrazena z dotace Nadačního fondu Evraz Vítkovice, který nám
na přístroje přispěl částkou 300 tisíc Kč,“ uvedla mluvčí nemocnice Ing. Jana
Zlattnerová. Za zbylé peníze nemocnice zakoupila tlakový holter, na
monitorování krevního tlaku obvykle po dobu 24 hodin (za 1 denní hospitalizace,
případně ambulantně). Vyšetření pomocí tohoto zařízení pomůže rozlišit skupinu
pacientů se zvýšeným krevním tlakem u lékaře a normálními hodnotami v
domácích podmínkách (tzv. syndrom bílého pláště).
28. 2. – Minimální a maximální teplota v únoru
Maximální denní tepolta 6. února +10,1 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 22. února –12,3 stupňů Celsia
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BŘEZEN
1. 3. – Nejlepší sportovci města za rok 2010
Ve Společenském domě v úterý 1. března se uskutečnil slavnostní večer
u příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců Havířova za rok 2010.
Oceněno bylo celkem 10 jednotlivců v kategoriích žáci, junioři, dospělí a
hendikepovaní. V kategoriích družstev 3 kolektivy. Oceněn byl i jeden trenér.
Vyznamenaní sportovci dostali pamětní medaili a pamětní list.
Ocenění v jednotlivých v kategoriích:
Jednotlivci:
Žáci. Tomáš Horský (PH Racing team), Viktorie Kovářová (Klub sportovního
potápění Rejnok), Barbara Purmová (Sportovní klub moderní gymnastiky
Havířov).
Junioři: Kateřina Pauláthová (Ski club Pauláth), Pavel Maslák (Slavia Havířov –
oddíl atletiky), Pavel Širůček (Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov).
Dospělí: Karel Ketner (Slavia Havířov – oddíl atletiky), Jakub Crha (Sportovní
klub stolního tenisu Baník Havířov), Ondřej Broda (Klub sportovního potápění
Rejnok).
Hendikepovaní: Kristýna Koyšová (TJ Start Havířov).
Družstva:
Žáci: SK moderní gymnastika Havířov
Junioři: Oddíl aerobiku Slavia Havířov
Dospělí: SK vzpírání Baník,
Ocenění trenéři: Karel Koutný (Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov).
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1. 3. – Zahájena rekonstrukce Městské sportovní haly
Dne 1. března byla zahájena rekonstrukce Městské sportovní haly. K tomuto
datu byla ukončena veškerá činnost v malé tělocvičně. Ve velké tělocvičně bude
ukončen provoz od 1.dubna. Provoz sauny končí 7. května a bazénu 15. května.
Veškerý provoz bude znovu zahájen v září 2011.
3. 3. – Mezinárodní den žen
Oslavy MDŽ mají v Havířově již dlouholetou tradici a těší se velkému zájmu.
Nejinak tomu bylo ve čtvrtek 3. března, kdy se velký sál Kulturního domu Petra.
Bezruče zaplnil do posledního místa. Přicházející ženy byly hned u vchodu
obdarovány pěknou květinou a k svátku jim poblahopřáli zástupci MO KSČM. V
kulturním programu vystoupil zpěvák Statis Prusalis se svými hosty.

4. 3. – Pytle s mrtvými štěňaty
V pátek 4. března byly nalezeny na ulici Orlovské pytle, ve kterých bylo sedm
mrtvých, asi šestiměsíčních štěňat křížence staforda. Policie pytle převezla do
areálu technických služeb a k případu přivolala veterinářku. Ta shledala, že jsou
z jednoho vrhu a byla dobře živená a nenesla známky týrání. „Zřejmě šlo o otravu

nebo o nějaké usmrcení. Nebylo to v žádném případě ubití anebo střelná rána,
bylo to usmrcení nějakou toxickou látkou,“ uvedla veterinářka.
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5. 3. – Veselý fašankový průvod v Dolních Datyních
Maskami, pestrobarevnými kostýmy a veselými lidičkami ožila v sobotu 5. března
odpoledne havířovská městská část Dolní Datyně. Konal se tradiční masopustní
průvod.
Jeho jádro, stejně jako v minulých letech, tvořily členky Datyňského amatérského
divadla DAD. Přibližně dvacetičlenná skupinka, ve které nechyběly ani děti,
obcházela domácnosti a zajímala se o stav ledniček a spižíren, jestli nezůstala
před Škaredou neboli Popeleční středou, kdy se vstupuje do postní doby nějaká ta
šunčička, klobása, kořalka nebo jiné dobrůtky. „Rádi vše převezmeme, o přebytky

se mezi sebou rozdělíme, rychle je sníme, aby se nezkazily a tím zabráníme
mnoha pokušením jejich konzumace v době půstu,“ svorně hlásaly dovádějící

masky. Hledal se také tatínek miminka, které maminka nosila sebou a všude ho
ukazovala. Bohužel se nenašel. Jako dík, obdarovaly navštívené rodiny průvod
sladkostmi, kořalkou a ani kasička nezůstala prázdná. Dvaapůlhodinové
putování skončilo s posezením u horkého čaje, buchtiček a voňavé zelňačky.
„Jsem ráda, že nám letos počasí přálo. Tématem tentokrát bylo Hledá se tatínek.

Všude vládla dobrá nálada, veselí a oboustranná spokojenost. A to je to hlavní.
Jediné co mě trochu mrzí je, že se do průvodu nezapojilo více místních občanů,“
krátce zhodnotila jedna z organizátorek Kristina Huplíková.

5. 3. – VOLEJBAL - Havířov rozdrtil Duklu Liberec ve třech setech
Liberečtí volejbalisté nezažili dobré utkání na domácí půdě. S Havířovem
prohráli 0:3 na sety a pokračují tak v několika zápasové mizérii. V utkání sice
Dukla každý set prohrála těsným rozdílem, ale na to se už nikdo ptát nebude.

44
VK Dukla Liberec : Slávia Havířov 0 : 3 (23:25, 24:26, 20:25)
Průběžná tabulka
1. České Budějovice 71
2. Zlín 66
3. Benátky nad Jizerou 63
4. Ostrava 52
5. Liberec 47
6. Havířov 44
7. Příbram 43
8. ČZU Praha 30 42
9. Ústí nad Labem 39
10. Odolena Voda 29
11. Kladno 26
12. Brno 14
7. 3. – Rekonstrukce knihovny byla zahájena
V pondělí 7. března byla slavnostně zahájena rekonstrukce již osm let nevyužité
budovy "G" Magistrátu města Havířova, kde vzniknou nové prostory pro
městskou knihovnu.
Rozsáhlé stavební úpravy si vyžádají náklady ve výši 62,3 milionu korun. Projekt
je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města a stavba bude spolufinancována
z dotací Regionálního operačního programu. Dotace může být až ve výši 53
milionů korun. V nové knihovně bude mimo jiné studovna vybavená s výpočetní
technikou, přednáškové sály a čítárny, oddělení hudby a umění s víceúčelovým
audiovizuálním sálem. Počítá se se systémem radiofrekvenční identifikace
knižního fondu. To umožní snadnější identifikaci, třídění a archivaci všech knih a
audiovizuálního materiálu a usnadní zavedení samoobslužných výpůjček.
Samozřejmostí již bude bezbariérový přístup a výtah. Rekonstrukcí projde
i nejbližší okolí, vzniknou nová parkovací místa a obnoví se veřejné osvětlení.

9. 3. – 9. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vyjádření k oznámení záměru „Mrazírenský sklad ovoce a zeleniny a
výroba zmrazeného ovoce a zeleniny Životice“ podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí
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Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města za rok
2010
KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
Odměny členům komisí RMH, výborů ZMH a zvláštních orgánů
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova
9. 3. – Ocenění mladí sportovci Karvinska do 15 let.
Nejúspěšnější sportovci byli vybráni na základě dosažených výkonů v roce 2010.
Návrhy podaly jejich mateřské tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a
organizace sdružené v OS ČSTV Karviná.
Nejúspěšnějšími mladými sportovci jsou Roman Dík, Tomáš Kulhánek a
Ladislava Pokorná z SK vzpírání Baník Havířov, další vzpěrač Jaroslav Gasior z
O.S. Bonatrans Bohumín, Martin Krhovják z Krasobruslařského klubu Orlová,
David a Patrik Martiníkovi z Taekwondo WTF Karviná a členky SK Moderní
gymnastiky z Havířova Barbora Purmová a Blanka Žáková.
Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 9. března v hotelu Na Fryštátské
v Karviné. Úspěšným sportovcům poblahopřál předseda OS ČSTV Libor Dluhoš a
místopředseda za komoru okresních sportovních svazů Josef Duda.
9. 3. – Hasiči zasahovali ve středu u dvou nehod
Ke dvěma dopravním nehodám v Havířově vyjela místní jednotka Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje během středečního rána a
odpoledne 9. března. V Havířově-Městě ulici 17. listopadu a v HavířověŠumbarku ulice U nádraží šlo o srážky dvou osobních aut, ta druhá si vyžádala
jednu zraněnou osobu. Hasiči zajistili místo nehody, zasypali uniklé pohonné
hmoty z havarovaných aut sorbentem a pak silnici uklidili.
10. 3. – Výtěžek z koncertu pro dětské oddělení havířovské nemocnice
Malá darovací slavnost s hudebním programem pro hospitalizované děti se
konala ve čtvrtek 10. března na dětském oddělení havířovské Nemocnice
s poliklinikou.
Finanční dar ve výši rovných pět tisíc korun předal ředitel Gymnázia
Komenského Tomáš Langer spolu se seniorem Těšínsko-havířovského seniorátu
Slezské církve evangelické augsburského vyznání Vladislavem Volným dětskému
oddělení havířovské nemocnice. Darovaná částka je výtěžek z tradičního
vánočního benefičního koncertu gymnazistů v evangelickém kostele v HavířověBludovicích. Dárcům za hezký počin poděkovala primářka dětského oddělení
Dagmar Barnetová „Jsem ráda, že jsme se po roce opět setkali. Dík patří škole i

bludovické farnosti. K obdržené částce ještě přidáme dar z minulého roku a
koupíme pro potřebu oddělení přenosný oxymetr pro sledování množství kyslíku
v organizmu,“ uvedla.primářka. V úvodu darovacího aktu vystoupili před
dětským publikem s krátkým hudebním programem studenti gymnázia
Vendula Weissová (zpěv), Markéta Klodová (housle) a J. Folwarczný (kytara).

10. 3. – Vlajka pro Tibet
Ve čtvrtek 10. března v rámci mezinárodní dne Vlajka pro Tibet byla vyvěšená
před Magistrátem města Havířova tibetská vlajka. Akci organizovalo občanské
sdružení Lungta u příležitosti 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
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„Z celkového počtu 718 oslovených obecních, městských a krajských úřadů
odpovědělo na akci Vlajka pro Tibet kladně 391 úřadů, 307 úřadů se k akci
nepřipojilo a od 20 úřadů se nám nepodařilo získat stanovisko,“ uvádějí
organizátoři.
10. 3. – Brutální útok na starší ženy
V Havířově ve čtvrtek 10. března došlo ke dvěma závažným a brutálním
případům loupeže. V obou případech útočily tři ženy. Jako oběti si vybraly starší
lidi.
Včera v 9.30 hodin v Havířově-Bludovicích dvě ženy vešly do rodinného
neuzamčeného domu a nabízely jeho jednaosmdesátiletému majiteli k prodeji
bundy a deky. „I přesto, že muž neznámé ženy žádal o okamžitý odchod z domu,

setrvaly. Starý pán se ženy snažil pomocí berlí a plynové pistole dostat ven, ony
ale využily své fyzické převahy a shodily ho na zem. Dvě útočnice pána přidržely
na zemi a do domku přišla třetí, ta mezitím brala peníze. Muž přišel o 11 550
korun na hotovosti a plynovou pistoli,“ popsala případ Zlatuše Viačková, tisková
mluvčí Policie ČR.
Další případ se stal hned o půl hodiny později v Horních Bludovicích. „Tři

neznámé ženy vešly do neuzamčeného domu, tentokrát devadesátiletého muže.
Jedna z nich starého pán napadla kopanci a škrcením, aktivně mu bránila v
pohybu. Druhá mezitím mu dekou zakrývala rozhled do domu a třetí
prohledávala pokoje domu,“ popisuje Viačková. Pánovi se naštěstí povedlo dostat
se ze sevření, pachatelky z domu utekly a nic neodcizily.
10. 3. – Nechceme spalovnu v obrazech
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11. 3. – Galakoncert Talent 2011
V pátek 11. března se v Kulturním domě Petra Bezruče konalo finále soutěže
Talent 2011. Prvního výběrového kola se zúčastnilo 125 dětí a mladých lidí
z různých míst Moravskoslezského kraje.
Z prvenství se radovali Sára Svirač, Sára Koryčánková, Miroslav Macáš a Daniel
Mrózek, který získal od porotců nejvíce bodů. „Daniel je jednoznačně

nejvýraznější postavou této soutěže a jeho talent je jedinečný. Jestliže neuhne z
cesty, tak o něm určitě ještě hodně uslyšíme,“ řekl prezident Akademie populární
hudby Petr Šiška
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
1. kategorie 6 – 9 let:
1.
2.
3.
3.

Sára Svirač
Michaela Řepecká
Ivana Paloszová
Nikol Indráková

2. kategorie 10 - 12 let:
1.
2.
3.

Sára Koryčánková
Katka Pokorná
Viktorie Hedvika Plawná

3. kategorie 13 - 15 let:
1.
2.
3.

Miroslav Macáš
Vendula Weissová
Veronika Vrublová

4. kategorie 16 a více let
1.
2.
3.

Daniel Mrózek
Michaela Grohmanová
Karin Drozdová
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12. 3. – Karvinský motýlkářský trojboj XIII
Dne 12. března proběhl v tradiční sportovní atmosféře Karvinský motýlkářský
trojboj, kterého se zúčastnili plavci a plavkyně z 19 plaveckých oddílů celé ČR.
Tato soutěž je pro plavce havířovského oddílu druhým důležitým závodem na
počátku sezony. V bojovné atmosféře se 7 plavců a plavkyň Slávie Havířov
snažilo podat co nejlepší výkony.Všichni si zlepšili své osobní výkony.
Nejúspěšnější havířovští plavci v tomto závodě jsou především:
Jakub Wanecki - 1. místo v disciplíně 100 Volný způsob v čase 01:11.13
Jakub Wanecki - 2. místo v disciplíně 50 Volný způsob v čase 33.20.
Jakub Wanecki - 3. místo v disciplíně 50 Znak v čase 39.05.
Tomáš Širocký - 4 místo v disciplíně 50 Znak v čase 41.35.
Eliška Hradská - 5. místo v disciplíně 50 Znak v čase 36.64.
Eliška Hradská - 6. místo v disciplíně 50 Prsa v čase 42.08 .
13. 3. – Lukostřelci bojovali v Havířově o mistrovské tituly
O víkendu 13. břena si v Havířově dali sraz nejlepší lukostřelci z domácí závodní
scény. Ve sportovní hale plaveckého bazénu v Šumbarku se konalo
21. Mistrovství České republiky dospělých v halové lukostřelbě.
Na start nastoupilo 146 závodníků z 28 oddílů a klubů. Soutěžilo se ve třech
divizích: olympijský luk, holý luk a kladkový luk. Muži i ženy byli klasifikovaní
samostatně. Dobře si vedli závodníci z pořadatelského oddílu SK Lapačka Šenov.
Získali jedno první a jedno druhé místo. Rovněž velkým úspěchem je třetí místo
Beaty Meisnerové z Juventusu Karviná v kategorii divize holý luk. „Jsem rád, že

organizace dopadla dobře. Původní pořadatel tohoto mistrovského turnaje SK
Nové Město nad Metují, totiž na poslední chvíli odstoupil. Radost mi udělali také
naši svěřenci ze Šenova získáním zlata a stříbra,“ uvedl předseda organizační

komise mistrovství František Hegedüs z SK Lapačka Šenov.
Finálové výsledky:
Jednotlivci
Divize olympijský luk:
muži 1. Filip Pertlík (LK Votice), 2. Vojtěch Dub (OP Prostějov), 3. Ondřej Kníže
(Arcus Plzeň).
ženy 1. Klára Žižková (LO TJ Mariánské Hory Ostrava), 2. Kateřina Končalová
(Start Praha), 3. Miroslava Kulhavá (LO TJ Mariánské Hory Ostrava).
seniorky (nad 50let) 1. Dana Masárová (LO TJ Mariánské Hory Ostrava), 2.
Magdaléna Majarová (OP Prostějov), 3. Marta Sidková ( LO TJ Mariánské Hory
Ostrava).
Divize holý luk:
muži 1. Richard Kocourek (Start Praha), 2. Zdeněk Filák (SK Lapačka Šenov), 3.
František Hadaš (Start Praha), … 5. Tomáš Gruntorád (SK Lapačka Šenov), …7.
Boris Gruntorád (SK Lapačka Šenov).
ženy 1. Patricia Janečková (1.Královský lukostřelecký klub/Praha), 2. Martina
Macková (Start Praha), 3. Beata Meisnerová (Juventus Karviná).
Divize kladkový luk:
muži 1. Vladimír Brada (1.Královský lukostřelecký klub Praha), 2. Filip
Reitmeier (1.Královský lukostřelecký klub Praha), 3. Petr Werner (Start Brno).
Družstva:
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Divize olympijský luk muži: 1.LK Plzeň 1935. Ženy 1. LO TJ Mariánské Hory
Ostrava (Jana Bednářová, Miroslava Kulhavá, Marcela Jarochová).
Divize holý luk muži: 1 SK Lapačka Šenov (Zdeněk Filák, Boris Gruntorád a
Tomáš Gruntorád)

15. 3. – Politici odsoudili memorandum ke spalovně
K problematice spalovny a dvoustranného memoranda mezi Karvinou a
Krajským úřadem v Ostravě jednali 15. března u kulatého stolu havířovští
politici a členové občanského sdružení Občané proti spalovně.
Jednání svolal primátor Ing. Zdeněk Osmanczyk, který přislíbil občanům města
a voličům zlepšit komunikaci napříč politickým spektrem a vždy otevřeně jednat
k závažným problémům týkajícím se Havířova. Na radnici se sešli zástupci všech
sedmi politických stran a hnutí havířovského zastupitelstva společně se zástupci
sdružení Občané proti spalovně. Po objasnění problematiky se jednotliví účastníci
jednání vyjádřili k otázce výstavby spalovny. „Šest ze sedmi zástupců politických

stran vyslovilo se stavbou spalovny souhlas, nicméně u všech zazněly výhrady k
technologiím, které tady mají být využity, a ke způsobu spalování odpadů,“
shrnul závěry jednání primátor. Stejné obavy vyjádřili i zástupci sdružení
Občané proti spalovně, kteří nakonec připustili, že principiálně proti výstavbě
spalovny nejsou, ale mají velké obavy z dalšího znečišťování ovzduší v kraji. Ke
dvoustrannému memorandu mezi Karvinou a Krajským úřadem v Ostravě se
přítomní postavili jednohlasně odmítavě a nechtějí připustit zvýhodňování
jednoho z akcionářů společnosti KIC odpady. Další jednání povede primátor
s náměstskem hejtmana Miroslavem Novákem, kterého společně s vedoucím
odboru životního prostředí kraje pozval na jednání zastupitelstva v pondělí
28. března.

18. 3. – O zvířata v havířovském útulku je dobře postaráno
Novým domovem pro opuštěné psy, kočky a jiná drobná zvířátka se stává
havířovský útulek Max.
Zařízení bylo uvedeno do provozu v prosinci 2009. Jeho kapacita je 80 psů, 18
koček a jsou k dispozici i terária pro drobná zvířátka. Splňuje všechny současné
normy a požadavky. Svůj název Max dostal po kříženci ovčáka, který byl do
útulku dovezen ještě před jeho oficiálním otevřením a stal se tak prvním
obyvatelem. Dnes už po Maxovi zůstal jen název, protože je zpátky v rodině.
„Převážná většina obyvatel útulku je z odchytu. Někteří lidé, když jim pes

onemocní, tak místo toho, aby zašli s ním k veterináři, nechají ho napospas ulici.
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Další si pořídí například na Vánoce štěňátko a když vyroste zájem opadne a zbaví
se ho,“ řekla ošetřovatelka Ivana Grabovská.
Henk byl nalezen na Životické ulici v Prostřední Suché. Je už starší, odhadem
desetiletý kříženec, který velmi špatně vidí a je skoro slepý. Jinak velice hodný,
přátelský, ovšem nehodí se k dětem. Kvůli zraku se s ním musí zacházet opatrně.
Bulík se na Štědrý den v roce 2009 jako malé štěně potuloval ulicemi Havířova,
pravděpodobně se svým bratrem Daxem, zřejmě jako nevhodný dáreček pod
stromeček. Neoblíbí si jen tak někoho, je to pejsek jednoho pána. U Bulíka to chce
čas a trpělivost, nechat mu prostor, aby si na nového páníčka a taky na nový
domov zvykl. Je vhodný na zahradu, kde bude mít velký výběh a dost pohybu.
Jeho bratříček měl štěstí, že už má nového pána. Přestože lidé mají o zvířata
zájem je útulek pořád plný. „Stále více se nám daří pejsky a kočičky umístit

k novým osvojitelům. Odměna pro nás je, že nám noví majitelé napsali a zároveň
zaslali i fotografie, jak se jejich miláčkům vede dobře. Radost nám také dělají
lidé, kteří přinesou pejskům nějakou tu dobrotu,“ uvedla vedoucí útulku Dagmar
Polaková. Útulek financuje statutární město Havířov. „Finanční náročnost
provozu se snažíme zmírnit získáváním peněžitých a věcných darů,“ dodala
vedoucí.
22. 3. – V Musaionu o historii a současnosti kávy
Ve výstavní síni Muzea Těšínska Musaion v Havířově byla v úterý 22. března
slavnostně zahájena výstava Velké kouzlo malého zrnka.
„Téměř každý člověk začíná den nějakým malým rituálem. Příprava a pití kávy

k nim u mnohých z nás nepochybně patří, a proto si zaslouží, abychom jí věnovali
více času, než pár minut denně. Zajímavou příležitostí je shlédnutí výstavy o
kávě. Nejen kafaři se zde totiž dozví jak a kde se pěstuje kávovník, jaké známe
druhy kávy, které z nich jsou nejdražší a proč. Dovíme se odpovědi na otázky proč
je důležitý i způsob sklizně, sušení a pražení zrna jejich jemné či hrubé mletí pro
přípravu dobrého nápoje. Odborníci hodnotí kávu podle deseti základních kritérií:
typ, chuť, vzhled a barva, kyselost, věk, vady postřehnutelné nuance, celkové
hodnocení, aroma, chuťová plnost. Velmi důležité jsou i látky, které káva
obsahuje kofein, bílkoviny, třísloviny a tuky. Zajímavé je, že nepražená káva
obsahuje 10 – 20% tuku,“ uvádí Iveta Svobodová (Muzeum Bruntál) a Wiesława
Branna (Muzeum Těšínska).
Výstavu, jež připravilo Muzeum v Bruntále, doprovázejí předměty jako například
mlýnky na kávu z nejrůznějších materiálů, ze dřeva, kovu, skla, plastu a také
několik druhů domácích pražičů. Z porcelánu, keramiky a plechu se vyráběly
různé dózy pro domácnost, které byly součástí kořenkových sestav. I ty se
používaly k uchování kávy. Zajímavé jsou také speciální vařiče na kávu nebo
nádoby k její přípravě, které pocházejí z 19. a 20. století. Výstava je doplněna o
desítky šálků a hrníčků, které se používaly v domácnostech z měšťanského i
venkovského prostředí a sloužily k pití jak opravdové kávy, tak i jejich náhražek.
Mezi první návštěvníky patřili žáci Střední školy řemesel a služeb HavířovŠumbark. „Výstava je tematicky velmi dobře zpracovaná. Dává ucelený přehled o

všem, co ke kávě patří. Našim studentům určitě obohatí obzor o tomto
mimořádném plodu,“ krátce poznamenala učitelka Vladislava Schovajsová.
Výstava potrvá do 31. května.
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23. 3. – Město ocenilo nejlepší učitele a žáky
U příležitosti Dne učitelů ocenilo ve středu 23. března město Havířov ve
Společenském domě pět pedagogických pracovníků základních škol a zařízení pro
děti. Dále pětici žáků a jeden žákovský kolektiv.
Pamětní list a věcné ceny předal vyznamenaným za dlouholetou a nadstandardní
pedagogickou činnost primátor Zdeněk Osmanczyk a náměstkové primátora
Eduard Heczko, Petr Smrček a Daniel Pawlas.
Oceněni byli také žáci a studenti za příkladnou reprezentaci města na krajských,
republikových a mezinárodních soutěžích ve vědomostních i jiných disciplínách.
O hezký kulturní zážitek se postarali sólisté Národního divadla
Moravskoslezského Jana Kurečková a Tomáš Vzorek s klavírním doprovodem
Michala Bárty, komorní soubor Základní umělecké školy Leoše Janáčka a žákyně
Základní školy Karolíny Světlé pohybovou skladbou Vyznání květům
v choreografii učitelky Aleny Přehnilové. Mezi vyznamenanými pedagogy byla i
učitelka matematiky a chemie ze ZŠ Gorkého Anna Švantnerová. „Byla jsem mile

překvapená z ocenění. Mám z toho opravdovou radost a velmi si toho vážím. Je to
závazek a zároveň povzbuzení do mé další pedagogické činnosti,“ uvedla učitelka.
Ocenění učitelé:
Helena Luková (ZŠ Školní), Věra Nováková (ZŠ Gen. Svobody), Jindřich Honěk
(Církevní středisko volného času sv. Jana Boska), Lenka Drábková (ZŠ Karolíny
Světlé) a Anna Švantnerová (ZŠ Gorkého).
Ocenění žáci:
Zuzana Čapandová (ZŠ M. Kudeříkové), Daniela Mlčúchová (ZŠ Jarošova),
Kristina Richterová (ZŠ Mládežnícká), Marek Petlák (ZŠ Gen. Svobody), Martin
Vertéši (Gymnázium Komenského), družstvo ZŠ Karolíny Světlé ve složení:
Lenka Rejlová, Lenka Hinzeová, Veronika Kavanová, Petra Sněhotová, Eva
Malaníková, Iveta Mokrejšová, Veronika Mikulová, Tereza Horáková, Martin
Zemánek, Jakub Žwak, Adam Sasen a David Peca.
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25. 3. – Česká policie v Havířově radí seniorům
Bezpečí ve stáří - tak zní název projektu, který připravili policisté z Preventivně
informační skupiny Územního odboru PČR Karviná pro seniory.
Počet případů podvodného vylákání peněz na starší osobě od roku 2006 do roku
2010 rapidně vzrostl. V roce 2006 policisté zaznamenali 22 trestných činů a v roce
2010 těchto podvodů již bylo 113 s celkovou škodou několika milionů korun. Je
známo, že senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin převážně v
souvislosti s majetkovou trestnou činností a existuje spousta důvodů, proč se
pachatelé zaměřují právě na seniory. Starší spoluobčané jsou málo ostražití,
jejich reakce jsou pomalejší a když se k tomuto přidá ještě důvěřivost vůči cizí
osobě, má pachatel často vyhráno. Na konci měsíce ledna letošního roku policisté
z prevence zavítali v Havířově-Podlesí do Městského klubu seniorů na poradu
předsedů seniorských klubů. Seznámili je s trestnou činností páchanou na
seniorech formou násilí či podvodu a také s projektem Bezpečí ve stáří. Cílem
tohoto projektu je poučit seniory, jak se nestát obětí trestného činu, jak se
zachovat při řešení nenadálých životních situací, konfliktu doma či na ulici, jak
tomu předejít a jaký subjekt o události vyrozumět.
Několik rad, jak se nebezpečí bránit:
● nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za dveřmi
● nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci
● noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost
● nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě
levné zboží
● vyhýbejte se neosvětleným místům a odlehlým uličkám
(nprap. Jaroslav Kus PIS Karviná).
26. 3. – Soutěž mažoretek nadchla publikum
Půvabnými mažoretkami, dětským elánem, temperamentem, veselím a početným
publikem dýchal v sobotu 26. března odpoledne sál restaurace U Jelena v
Šumbarku.
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska pořádalo tradiční jarní slavnost
Miss mažoretka show 2011. První nesoutěžní část programu byla ve znamení
irských tanců, dětského aerobiku, pěveckého vystoupení Veroniky Vrublové a
taneční skupiny Dreams z Havířova. Druhá polovina už plně patřila mažoretkám
z Don Boska. Soutěže se zúčastnily tři celky mini, kadetky a juniorky. Každá
skupina předvedla tři tance. Nakonec porota vyhlásila tato ocenění: Za snahu,
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odvahu, originalitu i celkové podání vystoupení obdržely zvláštní cenu poroty
mini mažoretky. Za nejlepší provedení – juniorky, za nejlepší choreografii –
kadetky, za nejoriginálnější tanec – kadetky a absolutními vítězi se staly
juniorky.

27. 3. – Indiáni zahájili jarní část sezony s výhrou
V domácím prostředí po dobrém výkonu divizní MFK Havířov porazil Lokomotivu
Petrovice rozdílem jednoho gólu.
MFK Havířov – Lokomotiva Petrovice 1:0
27. 3. – Letní čas 2011
Změna zimního času na letní: Neděle 27. březen, 2:00 -> 3:00 hodiny
Letní čas trvá od 27. března do 29. října 2011.
28. 3. – 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 28. března v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2010
Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
rok 2010
Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec –
prosinec 2010
Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova
Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova
Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova
Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2011
z rozpočtu odboru školství a kultury
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011
sportovním a mimosportovním subjektům
Členství statutárního města Havířova ve Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje (SPRMSK)
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Informace o změnách zástupců města v orgánech obchodních společností
města a návrh na znovuzvolení členů představenstva společnosti TSH a.s.
a dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
Odměny členům komisí RMH, výborů ZMH a zvláštních orgánů
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova
28. 3. – KIC Odpady, a.s. Informace o konání řádné valné hromady společnosti
Zastupitelstvo města Havířova b e r e n a v ě d o m í
termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne 28.3.2011
ve 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28.
října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava, v místnosti předsálí zastupitelstva
kraje, číslo dveří D 200
schvaluje
změnu výše majetkové účasti statutárního města Havířov v právnické osobě
KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava – Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00,
IČ 28564111, při zvyšování základního kapitálu této společnosti podle rozhodnutí
její valné hromady zmíněné v bodě 1. tohoto usnesení z 8,66 % na 8,33 %
- což představuje upsání 8 nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě
za částku 800.000 Kč
ukládá
zástupci města jednat a hlasovat v jednotlivých bodech pořadu jednání valné
hromady KIC Odpady, a.s. dne 28.3.2011 takto:
- body 1 – 7 a 9 programu: shodně s návrhem představenstva společnosti KIC
Odpady, a.s.
- bod 8 programu : shodně s tímto usnesením tj. pro schválení navýšení
základního kapitálu o 10.000.000,- Kč a pro upsání městem Havířov 8 nových
kmenových akcií na jméno v listinné podobě za částku 800.000 Kč
pověřuje
Radu města Havířova předložit Moravskoslezskému kraji požadavky
statutárního města Havířova na spolufinancování
a) přípravy a realizace projektu města k ochraně a zlepšení životního prostředí a
zdraví obyvatel ve městě (např. obnova zeleně, revitalizace vodních toků,
snižování prašnosti a emisí, nakládání s odpady, budování obnovitelných zdrojů,
ozdravné pobyty občanů města) v letech 2012 – 2016
b) předprojektové přípravy obchvatu města Havířova
ukládá
Radě města Havířova účinně hájit oprávněné zájmy statutárního města Havířova
z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel města v rámci všech
řízení ve věci výstavby a povolení provozu „Krajského integrovaného centra
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ vedených před
příslušnými správními úřady.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
28. 3. – Město z dotací rozdělilo přes 29 milionů korun
Ze svého rozpočtu na rok 2011 přidělilo sportovním a mimo sportovním
subjektům přes 29 milionů Kč. Částku schválilo Zastupitelstvo města Havířova
28. března.
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Do sociální oblasti je určena dotace ve výši 1,85 milionu korun, do kultury míří
1,438 milionu korun, projekty v oblasti partnerských vztahů obdrží částku ve výši
31 tisíc korun. Nejvíce, 16 milionů korun dostanou havířovské sportovní kluby,
na oblast prevence kriminality město určilo 121 tisíc korun a do školské oblasti
posílá 607 tisíc Kč. Město rovněž poskytne milionovou investiční dotaci
Nemocnici s poliklinikou v Havířově na nákup laparoskopické věže pro centrální
operační sály k provádění operací. Nemocnice vlastní dvě věže, jejich stáří je
deset let a velmi těžce a nákladně se opravují. Město si ještě ponechává malou
dotační rezervu ve výši 1,175 milionu korun na menší projekty a individuální
žádosti z výše jmenovaných oblastí. Celkem vedení města, komise a rada
posuzovaly 155 žádostí z oblasti mimo sportovní a 69 ze sportu.
30. 3. – Jsem malíř samouk živící se zpěvem, říká o sobě Karel Gott
V Galerii Kulturního domu Radost byla ve středu 30. března zahájena výstava
certifikovaných reprodukcí obrazů nejúspěšnějšího českého zpěváka Karla Gotta.
Návštěvníci až do 28. dubna si mohou prohlédnout ukázky z více než čtyřicetileté
umělcovy malířské tvorby a další zajímavé exponáty, například šaty na motivy
obrazů z dílny brněnské módní návrhářky Ivety Řádkové. Jistě zaujmou také
fotografie z uměleckého i soukromého života Karla Gotta. Vystavená jsou i
velkoformátová díla, ale také práce, které byly teprve nedávno uvolněné
z archivů k reprodukování. Proto havířovská výstava je svým způsobem prvotní a
jedinečná. Hostem byl zpěvák Milan Drobný, který po vernisáži koncertoval.

30. 3. – 10. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zadání Územního plánu
Šenova
Jmenovité přidělení obecních bytů ve veřejném zájmu v r. 2011
Náměstí T.G. Masaryka – vyhodnocení internetové ankety
Projekt „Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu
města Havířova“ – Řídící skupina Strategie udržitelného rozvoje města
Havířova, návrh jejího složení
Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
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31. 3. – Padesáté výročí prvního letu člověka do vesmíru
Před 50. lety, 12. dubna 1961 obletěla svět zpráva, že z kosmodromu Bajkonur
odstartovala vesmírná loď Vostok 1. Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin obletěl
v ní zeměkouli a po 108 minutách přistál na zemi. Z neznámého vojenského letce
se stal během hodiny nejpopulárnější člověk planety.
Tuto historickou událost připomíná výstava havířovského sběratele Jaroslava
Navary ve výstavní síni Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče. Bohatá a
pestrá škála černobílých a barevných fotografií, novinové články, poštovní obálky,
pohlednice, razítka a jiné zajímavosti dokumentují životní dráhu člověka, který
se ocitl první ve vesmíru. K vidění jsou fotografie z Gagarinova dětství, z období
školních let a hlavně snímky související s jeho vesmírným letem. Pozornost je
také věnovaná zahraničním cestám, které kosmonaut později absolvoval do
různých států světa. Vernisáž se konala ve čtvrtek 31. března.
Jurij Alexejevič Gagarin se narodil 9. března 1934 v Klušino v tehdejším
Sovětském svazu. V letech 1957 až 1959 sloužil jako stíhací pilot na základně u
Murmansku za polárním kruhem. Byl ženatý a měl dvě děti. Tragicky zahynul
27. března 1968 spolu se svým instruktorem při cvičném letu v dvoumístném
proudovém letadle MIG-15 ve Vladimírské oblasti.

31. 3. – Minimální a maximální teplota v březnu
Maximální denní teplota 31. března +18,6 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 8. března –9,4 stupňů Celsia
DUBEN
1. 4. – Miss Reneta 2011
V Kulturním domě Leoše Janáčka v pátek 1. dubna se konalo finále soutěže Miss
Reneta. Devatenáctý ročník mezinárodní soutěže studentek středních škol
ovládly ostravské krásky.
Vítězkou Miss Reneta 2011 se stala šestnáctiletá studentka Jazykového
gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě Sára Naivertová. Titul první vicemiss putuje
na stejnou školu zásluhou o rok starší Petry Čabanové a druhou vicemiss je
Slovenka Ľubica Pisaríková ze Športového gymnázia v Žilině.
Titul Miss foto obdržela Simona Veselá z Gymnázia Soběslav a diváci vybrali jako
Miss publika studentku Soukromé střední odborné školy v Hranicích Moniku
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Beránkovou. Hlasování na webu a titul Miss internet vyhrála celková vítězka,
která si tím pádem domů odvezla třia tituly.

1. 4. – V Havířově pokračuje regenerace sídliště na Šumbarku Za Teslou
Druhá etapa regenerace sídliště na Šumbarku Za Teslou byla zahájena tento
týden a potrvá do konce července letošního roku.
Opravují se především veřejné plochy, místní komunikace, chodníky, vznikají
nová parkovací místa, opravuje se veřejné osvětlení. Druhá etapa je ohraničena
ulicemi U Tesly a Šípková, mírně zasahuje do ulice Mládí. Vznikne tady nové
dětské hřiště, veřejné parkoviště a parkovací stání. Původně bylo k dispozici
75 parkovacích míst, po opravách jich bude 158. Vysází se nová zeleň, doplněná
městským mobiliářem. Náklady na opravy veřejných prostranství 2. etapy
revitalizace panelového sídliště Za Teslou jsou vyčísleny na více než 36 milionů
korun, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj může být až do výše
85 procent, tedy přes 29 milionů korun. První etapa revitalizace sídliště Za
Teslou skončila na podzim roku 2010. Trvala od června loňského roku a
zahrnovala obnovu veřejného prostranství v oblasti ulic E. Destinové a H.
Malířové. Vyžádala si náklady ve výši 60 milionů korun, město požádalo o dotace
ve výši 40 milionů korun. V rámci uvedené regenerace byly Městskou realitní
agenturou městské byty opraveny za 28 milionů. Další se opraví v letech 2011 až
2013.
2. 4. – Torpedo Havířov se vrátil do Extraligy
Muži florbalového klubu Torpedo Havířov porazili v sobotu 2. dubna Otrokovice a
vybojovali si právo startu v Extralize.
V rozhodujícím utkání utekli soupeři ve druhé třetině a přestože domácí mírně
korigovali, Pavel Kožušník svým gólem 7 minut před koncem definitivně zlomil
odpor Panterů. Přesně před rokem Torpedo ovládlo velké zklamání, nyní je ve
vítězné euforii.
Panthers Otrokovice - Torpedo Havířov 3:7 (0:1,2:5,1:1)
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Branky: 28. Michal Kořený, 40. Jan Valčík, 41. Martin Nagy - 4. Miroslav
Kožušník, 25. Pavel Kožušník, 34. Radomil Frydryšek, 35. Miroslav Kožušník, 36.
Miroslav Kožušník, 37. Tomáš Bajgar, 54. Pavel Kožušník; rozhodčí: Jan Kadlec Marek Kadlec; vyloučení: 3:3; využití: 0:0; diváků: 540.
Torpedo odjíždělo do Zlína, kde Otrokovice hrají s dvoubodovým vedením a chtělo
o svém postupu rozhodnout již v tomto utkání. Domácí však od začátku na
Havířov vlétli, přesto se první díky brance Mirka Kožušníka radovali hosté. To
byl taky základ konečnému úspěchu. V první třetině už branka nepadla i přes
pár vyloučení a tak rozuzlení měla přinést druhá třetina. V té jsme nejdříve
odskočili na rozdíl dvou branek, domácí korigovali, ale poté přišla ďábelská
tříminutovka Torpeda. Domácí byli v šoku, částečně je nakoplo snížení na rozdíl
čtyř branek těsně před koncem druhé části. Po brance Pavla Kožušníka v
54.minutě o vítězi bylo prakticky jasno. Poté už explodovala radost hráčů
Torpeda a z rukou zástupců ČFbU si zaslouženě přebrali pohár pro vítěze 1.ligy.
2. 4. – Krajský pohárový závod turistů
O víkendu 2. dubna hostil Havířov 2. kolo turistického klasifikačního závodu 3.
stupně.
Krajský pohárový závod se konal v lesoparku v Podlesí. Zúčastnilo se ho 153
závodníků rozdělených do osmi věkových kategorií. Startovalo se v minutových
intervalech z areálu Gymnázia Studentská. Pořadatel ve snaze prodloužit tratě
na maximální délku prověřil schopnost soutěžících zapamatovat si plán tratě a
rychle se v terénu orientovat. Přes počáteční organizační problémy nakonec vše
proběhlo regulérně. Pohárový závod připravily TOM Beskydská 9 Havířov, KČT
Slovan Havířov a ZŠ Františka Hrubína.
Vítězové v kategoriích jednotlivců:
Přípravka: Magdaléna Gorná, Maxmiliána Kubánková (Nezmaři Bílovec).
Nejmladší žákyně: Klára Kasperčíková (Žlutý kvitek Palkovi). Nejmladší žáci:
David Pleva (Lysáci Malenovice). Mladší žákyně: Barbora Macurová (TOM 1310
Divočáci). Mladší žáci: Dan Kovář (TOM 1310 Divočáci). Starší žákyně: Aneta
Dreslerová (Nezmaři Bílovec). Starší žáci: Martin Milata (TOM 1310 Divočáci).
Mladší dorostenky: Šárka Pokludová (Nezmaři Bílovec). Mladší dorostenci:
Viktor Maťaťa (TOM Tuláci Frýdek-Místek). Starší dorostenky: Eva Štorková
(TOM Orlová). Starší dorostenci: Michal Fojtášek (TOM 1310 Divočáci). Ženy – A:
Ivana Zbořilová (TOM OV UFO). Muži – A: Vladan Sukač (Žlutý kvitek Palkovi).
Ženy – B: Monika Židková (Lysáci Malenovice). Muži – B: Roman Gach (TOM
Tuláci Frýdek-Místek).
Oddíly:
Bílý pohár: 1. Žlutý kvitek Palkovi 461,2 bodů, 2. TOM 1310 Divočáci 460,4 b., 3.
Nezmaři Bílovec 443,7, 4. TOM Orlová 423,7 b., 5. Paprsek Krásné Pole 367,2 b,
6. TOM Žďorbi Ostrava 342,3 b., 7. TOM Tuláci Frýdek Místek 308,2 b. 8. TOM
Svišti Karviná 193,5 b., 9. Lisáci Malenovice 181,6 b., 10. TOM B9 Havířov 175
b., 11. TOM OV UFO 8,8 b., 12. TOM Svišti Bohumín 0 bodů.
Červený pohár: 1. TOM Tuláci Frýdek-Místek 482 b., 2. Žlutý kvitek Palkovi
467,3 b., 3. TOM 1310 Divočáci 466,3 b., 4. TOM Orlová 465,9 b., 5. Nezmaři
Bílovec 437,3 b., 6. TOM Žďorbi Ostrava 323,3 b., 7. TOM Svišti Bohumín 317,0
b., 8. TOM OV UFO 197,6 b., 9. Lysáci Malenovice 162,1 b., 10. Paprsek Krásné
Pole 89,9 b., 11. TOM Svišti Karviná 0 b., 12. TOM B9 Havířov 0 bodů.
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2. 4. – Noc s Andersenem do čtyř hodin ráno
Malá noční show, tak by se dala nazvat letošní Noc s Andersenem z 1. na 2.
dubna v Městské knihovně v Havířově. Byla plná zábavy, soutěží, her, čtení a
dětského dovádění.
Již tradičně bylo velmi rušno v dětské knihovně v ulici Jana Wericha. Zajímavý
program pro dvacet dětí od pěti do dvanácti let připravily knihovnice Dana
Kochová a Martina Dordová. Nejdříve si chlapci a děvčata užili klauna
Chytrolína, pak následovalo poutavé vyprávění spojené s data projekcí o
broucích, hadech a dalších drobných zvířátkách v podání biologa Jiřího Kupky a
na závěr soutěž, knihovnické Bingo s pěknými cenami. Velkému zájmu se také
těšil pohled do mikroskopu. „Letošní spáči byli docela hodní. Proto jsme zlobivé

dítě nevyhlásily. Spát se ale nikomu nechtělo, takže jsme si četli Popletené
pohádky od Ivony Březinové, hráli hru Město, jméno, zvíře, věc a podobně.
Někteří se pak nechali přemluvit a šli si lehnout, jiní dál běhali nebo si četli při
baterce,“ přiblížila noc vedoucí knihovny Dana Kochová. Jako první usnula půl

hodiny před půlnocí pětiletá Viktorka Wichrová, poslední Terezka Grygerková a
dvojčata Lucie a Kristýna Trněné ve čtyři hodiny v sobotu před úsvitem. Ze
spacáku začaly děti vylézat po sedmé hodině a po malé snídani postupně
odcházely s doprovodem domů. Spalo se také na pobočkách Jaroslava Seiferta a
Gen. Svobody.
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4. 4. – Volejbal Extraliga
Slavia Havířov ukončila sezonu 2010 – 2011 ve čtvrtfinále prohrou 3:1 na zápasy
s klubem Fatra EkoSolar Zlín.

Tabulka po základní části
Poř.

Tým

Záp. Výh. Výh.5 Por.5 Por.

Sety

Míče

Body

1.

VK Jihostroj Č.
Budějovice

33

24

2

4

3

88 :
37

2920 :2579

80

2.

Fatra EkoSolar Zlín

33

20

4

3

6

81 :
47

2991 :2803

71

3.

VK Karbo Benátky n.
Jizerou

33

18

4

1

10

76 :
51

2923 :
2768
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4.

DHL Ostrava

33

16

4

5

8

74 :
54

2928 :
2742
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5.

VK Dukla Liberec

33

16

3

2

12

72 :
55

2867 :
2747

56

6.

VO Kocouři Vavex
Příbram

33

13

3

2

15

63 :
65

2890 :
2867

47

7.

Slavia Havířov

33

12

3

5

13

64 :
67

2883 :
2898

47

8.

ČZU Praha

33

11

4

1

17

57 :
69

2814 :
2888

42

9.

SK Volejbal Ústí n.
Labem

33

11

3

3

16

55 :
71

2725 :
2855

42

10. AERO Odolena Voda

33

6

5

6

16

52 :
81

2805 :
2991

34

11. Volleyball.cz Kladno

33

8

1

3

21

43 :
80

2646 :
2869

29

12. Volejbal Brno

33

6

1

2

24

34 :
82

2391 :
2776

21

Legenda: Výh. 3 body, Výh. 5 (vítězství na 5 setů) 2 body, Por. 5 (porážka v 5 setech) 1 bod,
Por. 0 bodů
7. 4. – Obnova středových pásů
Středové pásy hlavní dopravní tepny Havířova, kterou tvoří Hlavní a Dlouhá
třída, procházejí obnovou.
Pracovníci dodavatelské firmy momentálně na pásy dosypávají hlínu a tvoří
záhony. Ty budou v dohledné době osázeny keři, které nevadí ve výhledu řidičům.
Keře doplní jarní výsadba květinových záhonů. Práce by měly být hotovy
nejpozději do termínu konání Havířova v květech v polovině června.
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Založení zeleně včetně úprav středových pásů přijde město na 6,5 milionu korun.
Dalších deset milionů bude stát jejich čtyřletá pravidelná údržba. Město získává
na akci dotaci ve výši 3,5 milionu korun.

9. 4. – Dětský divadelní festival Miniteatro slaví dvacetiny
Klasickou českou pohádkou Sůl nad zlato začal v sobotu 9. dubna odpoledne
v Havířově jubilejní 20. ročník festivalu zájezdových divadel a divadélek pro děti
Miniteatro Jiřího Tibitanzla.
Devítidenní šňůru, ve které se postupně publiku představí sedm profesionálních
hereckých souborů z pěti českých měst i ze slovenských Košic zahájil předseda
Občanského sdružení Tibitanzl David Velčovský. Několika slovy připomněl
historii a současnost této jedinečné přehlídky a nezapomněl ani na výjimečnou
osobnost jeho zakladatele Jiřího Tibitanzla, který již není mezi živými. Poté
Divadlo Matky Vackové z Prahy rozveselilo loutkami, písničkami a humorem
hlediště loutkového sálu Kulturního domu Petra Bezruče. Stejně jako
v předchozích letech přivítaly i letos návštěvníky mažoretky Kala z Městského
kulturního střediska a jihočeská vodnická hudební skupina Rybníkáři. Festival
zakončí 16. a 17. dubna Divadlo v Kufri z Košic.

9. 4. – Chodci AO Slavia Havířov na MČR zlatý a bronzový
V sobotu 9. dubna se v lázeňském parku v Poděbradech konal 79. ročník
chodeckého závodu na 20 km s mezinárodní účastí. Kromě evropské špičky se ho
zúčastnili také chodci AO Slavia Havířov Karel Ketner a jeho trenér Jan Polášek.
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Za slunečného, větrného počasí měli oba atleti závod dobře rozejitý a Ketner si
držel šanci na splnění limitu pro účast na Mistrovství Evropy do 22 let.
Nutno dodat, že v rámci poděbradského závodu se bojovalo také o titul
přeborníka České republiky. Karel Ketner zvítězil a Jan Polášek došel do cíle na
třetím místě, v závěru jej předešel pouze reprezentant Roman Říha.
Výsledky Mistrovství České republiky: 1. Karel Ketner (AO Slavia Havířov)
1:30:38 hodin, 2. Roman Říha (Slezan Frýdek Místek) 1:31:37, 3. Jan Polášek (AO
Slavia Havířov) 1:32:02
Výsledky mezinárodních závodů EAA: 1. Giupponi (Itálie) 1:22:36 hod., 2.
Schmidt (Německo) 1:22:47, 3. Sánchez (Španělsko) 1:25:00, ... 16. Karel Kettner
1:30:38, ... 22. Jan Polášek 1:32:02.
11. 4. – 11. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vyjádření k oznámení zahájení územního řízení o umístění souboru staveb
a změn staveb „Krajské integrované centrum využívání komunálních
odpadů v Moravskoslezském kraji“
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
11. 4. – Debata o stavbě spalovny v Karviné vyvolala bouřlivé reakce
Přes 200 lidí sledovalo v pondělí 11. dubna v přeplněném sále havířovského
Kulturního domu Radost živě vysílanou debatu Radiožurnálu o stavbě spalovny.
Má v ní končit komunální odpad z celého kraje a ročně má zařízení zpracovat
přes 190 tisíc tun smetí. Její kritici mají strach, že z nevytříděného odpadu bude
do vzduchu unikat spousta škodlivých látek. „Žiji v Havířově přes 50 let. To je

oblast, kde je ve střední Evropě nejhorší ovzduší a kde ho chtějí ještě navíc
zhoršit spalovnou. Tak, chci se k tomu vyjádřit,“ uvedl jeden z účastníků besedy.
Nebyla nouze o emoce, výkřiky i pískot. Například, když náměstek hejtmana
Miroslav Novák reagoval na dotaz, jestli hmota, která zbude po spálení smetí,
nebude jedovatá. „Ta struska, která vznikne spálením komunálního odpadu v
žádném případě nemá kategorii nebezpečného odpadu,“ prohlásil náměstek.
„Záleží na tom, v které zemi,“ poznamenal v reakci na jeho slova Jindřich Petrlík
ze sdružení Arnika za souhlasného potlesku v sále. „To, co zbude po spálení
odpadu, tak i ta struska obsahuje velké množství těžkých kovů,“ doplnil. Speciál
Martina Veselovského přinesl i nečekanou novinku. Havířovský primátor Zdeněk
Osmanczyk řekl, že na téma spalovna může být vypsáno referendum. Moderátor
Martin Veselovský: Vy sám byste byl pro vyhlášení referenda? Primátor: „Já s
tím nemám žádný problém.“ Moderátor Martin Veselovský: Takže ano?
Primátor: „Proč ne.“ „My už jsme nějakou zkušenost se Speciály Radiožurnálu

udělali a ta situace je téměř vždycky podobná: občané mají pocit, že se s nimi
nikdo moc nebaví, a zástupci samosprávy a státní správy překvapeně hledí, že
vůbec takové emoce to vzbuzuje. Ale nelétaly tady cihly, ani pivní lahve, takže to
bylo vlastně v pořádku,“ shrnul havířovskou debatu Martin Veselovský.
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12. 4. – Tisková zpráva k výstavbě Krajského integrovaného centra (KIC)
Námitky a připomínky před středečním veřejným ústním projednáváním
územního řízení k výstavbě Krajského integrovaného centra (KIC) pro využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji schválili na své pondělní schůzi
11. dubna havířovští radní. Vyjádření obsahuje celkem 10 bodů.
Město Havířov mimo jiné požaduje být i nadále ve všech nadcházejících řízeních
týkajících se výstavby spalovny v lokalitě Barbora v Karviné účastníkem. Radní
například chtějí, aby v projektové dokumentaci pro stavební řízení byly trasy
dopravy odpadů do KIC včetně četnosti vozidel a jejich tonáže. V této souvislosti
požadují po budoucím provozovateli KIC, aby velkoobjemová vozidla byla
vybavena GPS jednotkami, jejichž výstupy budou Havířovu zpřístupněny pro
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kontrolu dodržovaných stanovených tras svozu odpadů ze sběrných míst. Radnice
chce rovněž znát druhy dovážených nebo odvážených odpadů.
Radní Havířova ve svých připomínkách dále konstatují, že s městem nebyly
projednány podmínky, způsob a harmonogram měření imisního pozadí. „Pokud

už nějaké měření proběhlo, nemáme jeho výsledky. Pokud nějaké výsledky jsou,
chceme, aby byly doloženy do spisu k územnímu řízení,“ potvrdil primátor

Zdeněk Osmanczyk. Město rovněž požaduje při dosažení plného výkonu zařízení
zajistit čtyřiadvacetihodinové měření hluku v okolí spalovny a pokud by byly
povolené limity překročeny, požaduje realizaci dodatečných ochranných opatření.
Po veřejném ústním projednání územního řízení a ohledání na místě stavby se
karvinský Stavební úřad s námitkami a připomínkami účastníků řízení
vypořádá.
13. 4. – Lidé třídí elektrospotřebiče, tím šetří
Certifikát k tak zvanému Environmentálnímu vyúčtování za rok 2010 připravila
pro město Havířov nezisková organizace Asekol. Jedná se o přesný výpočet
přínosu pro životní prostředí, který vzniká na základě zpětného odběru a
recyklace televizních a počítačových monitorů odevzdaných obyvateli Havířova.
Vzhledem k tomu, že občané Havířova v uplynulém roce vytřídili 1 459 televizí a
820 počítačových monitorů, v přepočtu tím uspořili 340 kWh elektřiny, 6 717 litrů
ropy, 1.7 milionu litrů vody a dalších více než 15 tisíc tun primárních surovin.
Recyklace elektroodpadů je pro zlepšování životního prostředí velmi důležitá,
protože například roční provoz jednoho automobilu vyprodukuje 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost spotřebuje za rok průměrně 2,2
MWh elektrické energie.
Asekol je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců
elektro zařízení organizuje celostátní systém jejich zpětného odběru., tj. sběr,
dopravu a recyklaci včetně financování celého systému.
14. 4. – Beseda s významným slovenským grafikem
Respektovaný výtvarník, akademický malíř a grafik Peter Kocák z Prešova
vystavuje své práce v prostorách Základní školy Frýdecká. Slovenský umělec je
znám svým blízkým vztahem k čínské kultuře.
U příležitosti slavnostního zahájení výstavy Grafika, kterému byl autor ve
čtvrtek 14. dubna přítomen, hovořil nejen o své tvorbě, ale hlavně o Číně, kde
strávil rok v umělecké kolonii Shenzhane. Přiblížil nejen podmínky, které mají
zahraniční umělci v této nejlidnatější zemi světa, ale také život běžných občanů.
Poukázal na nelehký život mnoha žen. Na otázku, jak se daří prodávat v Číně
umělecká díla poznamenal „Agenti jsou většinou samotní výtvarníci. Můj

kamarád grafik cestuje několikrát za rok do Pekingu, běhá po výstavách a
shromažďuje katalogy. Zapisuje si ceny a neprodleně telefonuje boháčům, kteří
pak nakupují,“ uvedl jednu z forem obchodování. „K práci jsme měli všechno
zadarmo. To, co jsme vytvořili, jsme odevzdali bez nároku na odměnu
organizátorům. Výjimkou byla díla s tematikou Shenzhane. Ta byla honorovaná,“
dodal ještě grafik. Návštěvníci si mohli prohlédnout rovněž jeho pracovní
nástroje.
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15. 4. – Fakta a zajímavosti o II. světové válce
Ve dnech 11. 4. až 15. 4. byla v prostorách Základní školy Marušky Kudeříkové
instalována putovní výstava Fakta a zajímavosti o II. světové válce.
Výstavu připravila Ludmila Václavíková, členka Českého svazu bojovníků za
svobodu. Na několika panelech si mohli žáci prohlédnout fotografie z bojišť,
významných osobností, poslední dny války na našem území a další zajímavosti.
Na zahájení výstavy proběhla beseda žáků 8. třídy s Ing. Ladislavem Bémem,
který byl v roce 1939 účastníkem studentských demonstrací v protektorátu
Čechy a Morava, byl zatčen a odvezen do koncentračního tábora. Beseda žáky
zaujala.
15. 4. – Vítězka ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2010 je z Havířova
Vítězka ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2010 v kategorii sestra u lůžka
je stejně jako v loňském roce z havířovské nemocnice.
V pátek 15. dubna se konalo v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava slavnostní
vyhlášení III. ročníku ankety „Sestra Moravskoslezského kraje“. Anketa je
vyhlašována pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje. „Jsme velmi

potěšeni, že v kategorii Sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení sociální péče
zvítězila vrchní sestra geriatrického oddělení paní Marta Orlíková. Ocenění si
určitě právem zaslouží,“ uvedla Jana Zlattnerová mluvčí havířovské nemocnice.
„Marta Orlíková je kmenovým zaměstnancem NsP Havířov p.o. již 39 let, vrchní
sestrou od roku 1991. Patří k lidem, kteří dokáží své pracovní povinnosti
povznést nad své soukromé problémy. Pokud přijdete na oddělení, vždy ji najdete
u „svých“ pacientů usměvavou, vlídnou a schopnou pochopit každou bolístku,
kterou se snaží zmírnit vlídným slovem a pohlazením.,“ uvádí v tiskové zprávě
nemocnice.
16. 4. – Sportovní halu Žákovská v sobotu ovládly moderní gymnastky
Na start tradičního mezinárodního pohárového turnaje moderních gymnastek
Slezská stuha nastoupilo v sobotu 16. dubna v nově vybudované sportovní hale
v Havířově šedesát tři závodnic z České republiky, Slovenska a Srbska.
Soutěžilo se v devíti věkových kategoriích. Z pořadatelské SKMG Havířov si
nejlépe vedly nejmladší děvčata Kim Kandrač, Natálie Horská a Anna
Kundelová, které vybojovaly zlato. Velmi cenné je i druhé místo Nikol Fajové
v kategorii juniorek. Zahraniční účast letos byla o něco slabší. První tři nejlepší
v každé kategorii obdržely pohár, medaili, diplom a dárek. Polední přestávku
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vyplnilo gymnasticko taneční vystoupení dívek ZŠ Karolíny Světlé. „Krásně bylo

nejen venku, ale i v nových prostorách sportovní haly na Žákovské ulici.
K výborným výkonům gymnastek musím jmenovat tradičně příkladné
zabezpečení soutěže, objektivní rozhodování a v neposlední řadě radost v očích
dívek při předávání pohárů, medailí a cen. V podstatě každá závodnice si
odnášela ze Slezské stuhy dárek,“ krátce zhodnotila předsedkyně

Severomoravské oblastní komise moderní gymnastiky Alena Přehnilová.
Výsledky (pořadí na prvních třech místech):
Mini A (ročník 2004) – 1. Kim Kandrač (SKMG Havířov) 14,050 bodů, 2. Nikol
Nadkanská (SSK Vítkovice) 13,350 b., 3. Hanka Ševčíková (SVK – Danubia
Bratislava) 12,300 b.
Mini B (ročník 2003) – 1. Gabriela Trnková (SKP Brno) 14,450 b., 2. Annemarie
Putz (SVK – Danubia Bratislava) 14,400 b., 3. Anna Jurečková (SKMG Havířov)
14,250 b.
Mini C (ročník 2002) – 1. Natálie Horská (SKMG Havířov) 16,250 b., 2. Lucie
Kyšková (SKMG Havířov) 15,950 b., 3. Natálie Bujnoková (SKP Brno) 14,200 b.
Naděje mladší – 1. Anna Kundelová (SKMG Havířov) 37,400 b., 2. Patricie
Ulrychová (SKMG Havířov) 36,425 b., 3. Šarlota Svobodová (SKP Brno) 36,300 b.
Naděje starší – 1. Denisa Kobylková (SKP Brno) 38,950 b., 2. Barbora
Šalamounová (SKP Brno) 38,675 b., 3. Karolína Kyšková (SKMG Havířov)
34,575 b.
Juniorky – 1. Lucie Richterová (SK Gity MS Brno) 60,225 b., 2. Nikol Fajová
(SKMG Havířov) 59,725 b., 3. Barbora Purmová (SKMG Havířov) 57,675 b.
Seniorky – 1. Lucie Švédová (SK MG Baver Třebíč) 64,925 b., 2. Martina Švédová
(SK MG Baver Třebíč) 64,100 b., 3. Markéta Klusová (SKMG Havířov) 62,325 b.
Kadetky mladší – 1. Soňa Kaprelová (SKP Brno) 35,050 b., 2. Tasana Pejovic
(Srbsko – Palilula Bělehrad) 33,300 b., 3. Silvie Heldesová (SKP Brno) 32,225 b.
Dorostenky – 1. Lucie Dobšáková (SKP Brno) 35,925 b., 2. Šárka Filipová (SK
MG Baver Třebíč) 33,375 b., 3. Petra Dobšáková (SKP Brno) 32,775 bodů.

16. 4. – Probouzení broučků se těšilo velkému zájmu
Tradiční jarní svátek probouzení broučků ze zimního spánku přilákalo v sobotu
16. dubna odpoledne do zahrady Rodinného centra Majáček kolem stovky dětí s
maminkami a tatínky.
Čekal na ně domeček s pelíšky broučků, kteří jeden listopadový večer minulého
roku hupsli do svých peřinek. Probouzení doprovázel zpěv, tanec, hry, soutěže a
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slovní doprovod Moniky Morcinkové. K vidění byly masky berušek, broučků,
tykadélek na hlavičkách a jiné rekvizity. Zazněly písničky Chvátám, chvátám
nemám chvíli klid, Do pěti, musíme být u maminky v doupěti, Prší, prší a další
veselé skladby. Zpíval dětský pěvecký sbor Ptáčata ze Základní školy Žákovská a
děti z Majáčku. Dobrou náladu ještě navýšilo občerstvení, ve kterém dominovala
tentokrát vaječina. „Jsem ráda, že přišlo tolik dětí, rodičů i prarodičů. Všichni se

dobře bavili. Přálo nám i sluníčko. Také letos na podzim připravíme lampiónový
průvod s uspáváním broučků,“ uvedla vedoucí Majáčku Soňa Malinová.

17. 4. – Semifinále hudební soutěže Radegast – Líheň 2011
Jen čtyři kapely ze čtyř set přihlášených dokázaly projít složitým sítem soutěže a
dostat se až do Velkého finále soutěže! Prokázaly svou zdatnost na pódiu i fakt,
že za nimi stojí dostatečně početný zástup fanoušků a budou bojovat o vysněnou
metu – vítězství v desátém ročníku soutěže Radegast Líheň, která se letos poprvé
spojila s Rockarénou rádia Hey a portálu Rock.cz.

„Už výše uvedené naznačuje, že probojovat se do Velkého finále nebyl žádný med.
Každá skupina z české i slovenské strany hranice, kterou vybrala porota mezi
základních sto osm soutěžících, musela jednou vystoupit v jednom ze slezských
klubů před odbornou porotou, aby postoupila do dalších bojů. Tam pak na ně
čekali jejich fanoušci, kteří je svými hlasy, spolu s posluchači rádia Hey, mohli
posunout ještě dál,“ popisuje systém soutěže její produkční Radek Vampola z
pořádající Viking agency. Posledním krokem k vysněnému postupu mezi nejlepší
čtyři pak v posledních dvou týdnech pomáhali opět fanoušci svými hlasy.
Ve finále se potkají čtyři moravské party – konkrétně Fall a Prey z Brna, The
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Pant z Břidličné, Off Axis z Frenštátu pod Radhoštěm a Porcelaine People z
Havířova. Velké finále proběhne v ostravském klubu Garage v OstravěMartinově už v sobotu 23. dubna 2011 od čtvrté odpolední a každý návštěvník
dostane dárek a vstupné se jako během celé soutěže NEPLATÍ!!!
18. 4. – Hořely kontejnery na komunální odpad
K požárům osmi kontejnerů na tuhý komunální odpad museli vyjet profesionální
hasiči na území města Havířova během necelých dvou hodin v noci z neděle na
pondělí. Na různých místech Havířova hořelo celkem 6 plastových a dva plechové
kontejnery. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči přitom uchránili před ohněm několik
parkujících osobních automobilů. Postupně zasahovali v ulicích Jana Žižky,
Kapitána Vajdy, Bludovická a na Národní třídě.
20. 4. – 12. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Programové prohlášení Rady města Havířova pro volební období 2010 2014
Odborná konference 20.10.2011 Zelená města – města budoucnosti
„Kvetoucí sídla v srdci Evropy“
Požadavky statutárního města Havířova na spolufinancování
Moravskoslezským krajem projektů města k ochraně a zlepšení životního
prostředí a zdraví obyvatel ve městě, předprojektové přípravy obchvatu
města a snížení prašnosti silnic na území města
ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
20. 4. – Programové prohlášení Rady města Havířov na období 2011 - 2014
Preambule
Rada města Havířova v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu vyjadřuje
tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy města
jeho všestranného rozvoje s cílem zlepšování kvality života jeho občanů. Havířov
chceme a budeme rozvíjet jako město, které vyniká kvalitou bydlení, životního
prostředí, širokou škálou volnočasových aktivit, vysokou úrovní sociálních služeb
a v neposlední řadě pestrým kulturním děním. Rozvoj města nelze zabezpečit
jinak než dlouhodobou koncepcí, která musí mít podporu nejen odborného zázemí,
ale i co nejširšího spektra zvolených zastupitelů a občanů. Proto budeme pečlivě
zvažovat veškeré návrhy a náměty bez ohledu na to, kdo je předloží.
Programové priority
Rada města Havířova bude prosazovat v zastupitelstvu a v činnosti dalších
samosprávných orgánů města Havířova (dále jen „město“) následující programové
priority dalšího rozvoje města:
efektivní čerpání maxima prostředků z dotací
transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky a
majetkem
investování prostředků vybraných na nájemném městských bytů výhradně
zpět do bytového fondu
zvyšování kvality životního prostředí ve městě
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zvýšení kapacity parkovacích míst
pokračování v rekonstrukci škol a školek
kvalitní a dostupné sociální služby pro občany města Havířova
směřování dotací především do mládežnického sportu, sociální oblasti a
kultury
zvýšení bezpečnosti občanů, prevence kriminality a drog, omezení hazardu
podporu práce Občanských komisí
zkvalitnění práce magistrátu s cílem dosáhnout označení „přívětivý úřad
pro občany“
Opatření k naplnění programových priorit
I. Ekonomický a hospodářský rozvoj – podnikání a zaměstnanost
budeme intenzivně pokračovat v úspěšném získávání dotací k financování
investičních akcí a zhodnocování majetku města (EU), státu a kraje
budeme usilovat o dokončení přípravy průmyslové zóny v lokalitě Areálu
Dukla vybudováním dopravní a energetické infrastruktury
podpoříme soukromé investice především v oblasti obchodu a sluţeb
bydlení, sportu a kultury, včetně podpory malých a středních podnikatelů
nepřipustíme vliv korupčního prostředí důslednou otevřeností a
transparentností veřejných zakázek a soutěží s uplatněním elektronických
aukcí
budeme prosazovat snížení mandatorních výdajů ve všech oblastech
činnosti města
budeme usilovat, aby nedošlo k nadměrnému úvěrovému zatížní rozpočtu
města
II. Bydlení
zhodnotíme možnost částečné privatizace bytového fondu města s využitím
získaných prostředků k výstavbě malometrážních bytů
s ohledem na demografický vývoj přizpůsobíme skladbu bytového fondu
potřebám obyvatelstva, v této oblasti budeme komunikovat s dalšími
majiteli bytového fondu (SBD, RPG)
zasadíme se o to, aby se v r. 2011 nezvyšovalo nájemné v městských bytech
oproti r. 2010. Nájemné v následujících letech budeme zvyšovat maximálně
do úrovně nákladů nutných na údržbu a obnovu bytového fondu
budeme pokračovat v regeneraci sídlišť, dvorových částí a jejich vybavení,
při rekonstrukci bytových domů v majetku města upřednostníme výměnu
oken
přípravou územní infrastruktury budeme podporovat výstavbu
hromadného a individuálního bydlení
III. Infrastruktura a životní prostředí
aktivně zapojíme město do iniciativ kraje a obcí proti znečišťovatelům
životního prostředí, od kterých budeme mimo jiné požadovat finanční nebo
materiální kompenzace
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zasadíme se o pokračování v přípravě vyvedení silnice I/11 mimo centrum
města Havířova včetně komplexního navazujícího řešení dopravní
infrastruktury
nadále budeme podporovat rozvoj ekologické MHD v Havířově
budeme usilovat o realizaci projektu a řešení dopravního terminálu u
vlakového nádraží a prostoru kolem něj
pro zlepšení podmínek parkování vozidel vybudujeme multifunkční
parkovací dům z prostředků soukromého investora
budeme hledat řešení k budování nových a modernizaci stávajících
parkovacích ploch a zefektivnění dopravní infrastruktury ve městě vedoucí
ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
intenzívní a odbornou údržbou zeleně zajistíme, aby i nadále Havířov byl
městem zeleně, městem stromů a městem květů
s použitím finančních prostředků z dotací budeme pokračovat v budování
kanalizace městských částí
budeme hledat nové přístupy v nakládání s komunálním odpadem
zabezpečíme rekonstrukci náměstí Nad Terasou, nám. T.G. Masaryka a
lesoparku Stromovka financemi z dotací
provedeme postupnou rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení s
cílem snížení nákladů na jeho provoz, a to i v odlehlých částech města
IV. Školství a kultura
zajistíme organizování tradičních kulturních akcí pro všechny věkové
skupiny – Havířovské slavnosti, Havířov v květech, Novoroční koncerty
apod.
v kulturní oblasti budeme podporovat zejména financování zájmových
činností a amatérských kroužků, které aktivně pracují s mládeží,
organizování hudebních produkcí a dalších akcí pro všechny věkové
skupiny
s ohledem na demografický vývoj budeme citlivě přistupovat k optimalizaci
sítě školských a předškolních zařízení s upřednostněním potřeb výchovně
vzdělávacího procesu před zájmy čistě ekonomickými
podpoříme navýšení kapacity mateřských škol a jeslí všech zřizovatelů
budeme podporovat rozvoj středního a vysokého školství v Havířově včetně
vzdělávacích aktivit pro seniory a akademie třetího věku
zajistíme rekonstrukci dalších základních a mateřských škol – zateplení,
výměny oken, zlepšení technického vybavení škol
rozšíříme počty přípravných tříd ve školách
vytvoříme podmínky pro vznik kulturního centra v Havířově-Šumbarku
V. Sociální a zdravotní oblast
zlepšíme ubytovací podmínky seniorů v Domově Havířov na ul. Lidické v
Havířově – Šumbarku jeho částečnou rekonstrukcí
budeme podporovat a organizovat zahraniční a tuzemské ozdravné pobyty
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, příměstské tábory, rekreační
pobyty seniorů a handicapovaných osob
přistoupíme k realizaci rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku, budeme
usilovat o vybudování důstojné smuteční obřadní síně
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novými službami budeme reagovat na zvyšující se počet seniorů a
handicapovaných občanů včetně rozšiřování péče v domácím prostředí
každoročně přispějeme ke zlepšení materiálního vybavení Nemocnice
Havířov
budeme se zabývat efektivností využití pěti zdravotních středisek v
majetku města s cílem zachovat poskytování zdravotní péče
VI. Sport a volnočasové aktivity
v rámci podpory tělovýchovy a sportu ve městě budeme podporovat takové
subjekty, které pracují s mládeží, jak na úrovni vrcholové, výkonnostní,
tak i na úrovni využití volného času včetně sportovních kroužků na školách
a mateřských center
budeme pokračovat v přípravě a budování „Areálu volného času“ s
prioritou výstavby krytého plaveckého bazénu (aquaparku) a rekonstrukce
letního kina
vybudujeme sportovně-společenské centrum v současném fotbalovém
areálu v Havířově-Dolních Datyních
budeme prosazovat vybudování sportovní haly v Havířově-Šumbarku
zajistíme rekonstrukci minimálně dvou školních hřišť a vytvoříme
podmínky pro využívání školních hřišť a tělocvičen širokou veřejností
vzhledem k technickému stavu Městské sportovní haly provedeme v roce
2011 její rekonstrukci s cílem zlepšení podmínek pro její provoz a využití
vybudujeme fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem v HavířověProstřední Suché
VII. Doprava a bezpečnost
zahájíme realizaci cyklostezek na Těrlickou a Žermanickou přehradu
zvýšíme bezpečnost občanů zkvalitněním práce Městské policie a její
součinnosti s Policií ČR
v boji proti vandalismu a pro zvýšení bezpečnosti obyvatel Havířova
zefektivníme práci Městské policie přiblížením jejich činnosti potřebám
občanů, zintenzivněním pochůzkových aktivit, rozšíříme kamerový systém
do problémových oblastí Havířova
podpoříme kvalitní dopravní výchovu vybudováním autocvičiště a
dopravního hřiště
zasadíme se o omezení počtu hracích automatů na území města
zapojíme školy do projektů prevence kriminality, boje proti drogám, proti
šikaně a jiným patologickým jevům vyhlášením grantů
podpoříme integraci městských a příměstských dopravních systémů v
rámci Moravskoslezského kraje s cílem zvyšování komfortu cestujících
budeme podporovat zkvalitnění integrovaného záchranného systému
připravíme rozšíření dopravní dostupnosti a obslužnosti v lokalitách s
rostoucí individuální výstavbou rodinných domů
budeme hledat cesty ke zkvalitnění dopravního spojení městské části
Šumbark a Město
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20. 4. – Havířov vznáší požadavky směřující ke zlepšení životního prostředí
Návrh dohody o spolufinancování projektů Havířova k ochraně a zlepšení
životního prostředí a zdraví obyvatel města s Moravskoslezským krajem na své
schůzi ve středu 20. dubna schválili radní města.
Předmětem navrhované smlouvy je závazek kraje poskytnout Havířovu v letech
2012 až 2016 finanční prostředky z krajského rozpočtu tak, aby pokryly dvě
třetiny nákladů jednotlivých projektů, které město připravuje pro zlepšení
kvality života v Havířově. Kraj by měl v nadcházejících pěti letech přispět
částkou 134 miliony korun. Město bude například požadovat peníze na před
projektovou přípravu obchvatu Havířova, na monitoring vlivu dopravy na životní
prostředí, na podporu ekologické hromadné dopravy ve městě – nákup jednoho
nízkopodlažního autobusu ročně s pohonem na zemní plyn. Dále finanční dotaci
na ozdravné pobyty dětí z posledních ročníků mateřských škol a žákům druhých
až šestých tříd základních škol, kteří vlivem špatného ovzduší trpí vysokou
nemocností. Mezi další projekty připravované k realizaci patří kupříkladu
revitalizace parku za Kulturním domem Radost, rekonstrukce lesoparku
Stromovka. Dále obnova zeleně v parku Boženy Němcové, ve vnitroblocích města
a obnova stromořadí na různých místech v Havířově. Smlouvu musí ještě
podepsat primátor Zdeněk Osmanczyk a hejtman Moravskoslezského kraje
Jaroslav Palas.
21. 4. – Město se zapojí do projektu AFTER
Na analýzu provedených energeticky úsporných opatření na bytových domech je
zaměřen projekt AFTER, jeho partnerem se od 1. května letošního roku stává
správce havířovského bytového fondu – společnost Městská realitní agentura
(MRA).
Projekt s úplným názvem Cost Optimum and Standard Solutions for
Maintenance and Management of the Social Housing Stock – Nákladové
optimum a standardní řešení pro údržbu a správu domovního fondu je
spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu Inteligentní energie pro
Evropu. Jeho koordinátorem je francouzská společnost Delphis. Přesně 18
partnerů z Německa, Itálie, České republiky, Francie, Slovinska a Dánska bude
nadcházejících 36 měsíců zjednodušeně řečeno zkoumat a vyhodnocovat
energetické úspory na zateplených domech, na domech s vyměněnými okny,
opravenými střechami u domovního fondu města. „Tady není důležitá jen úspora

energie a její ekonomický přínos, ale také spokojenost nájemníků takto
opravených domů,“ uvedl k projektu ředitel havířovské MRA Pavel Merta.

Rozpočet MRA Havířov pro AFTER je více než 104 tisíce EUR, příspěvek
Evropské unie činí 76,5 tisíce EUR. „Od tohoto projektu si slibujeme výstupy a
výsledky, které do budoucna povedou k dalšímu zlepšení sanace našich sídlišť,“
doplnil Merta. Akce končí v dubnu 2014.
21. 4. – Slavnostní odpoledne v havířovské nemocnici
Ve čtvrtek 21. dubna ve 13 hodin byl za přítomnosti primátora Ing. Zdeňka
Osmanczyka a dalších významných hostů vysazen další strom do Aleje stromů
osobností v nemocniční zahradě. Strom se nazývá Tulipánovník a o jeho vysazení
byl požádán první ředitel NsP Havířov MUDr. Karel Valenta, který byl
bezprostředně u vzniku nemocnice.
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22. 4. – O Velikonoční městečko byl zájem
Velikonoční městečko s představením tradic a bohatým kulturním programem
připravilo Městské kulturní středisko v Havířově na předvelikonoční období.
Každý den od 8. do 22. dubna ožilo náměstí Republiky vystoupením hudebních
kapel, folklórních souborů, profesionálních zpěváků, připraveny byly soutěže
s velmi hodnotnými cenami a pořady speciálně pro děti. Odpolední program
začínal vždy dětským představením. Ke zhlédnutí bylo například představení
českobudějovického divadla KVELB, s obřími loutkami na představení Řehtačka
a Kára velikonočních příběhů. Velkému zájmu lidí se těšila pravá moravská
zabíjačka. Pozornosti návštěvníků neušlo vystoupení nadšenců hrajících na
dobové hudební nástroje. Nechyběli ani výtvarné dílny, ukázky řemesel a další
velikonoční tradice. Městečko bylo otevřeno od deseti dopoledne do sedmi hodin
večer.
23. 4. – Jubileum v Jazz clubu
Jazz open aneb 10 let Bořutů v Jazzu byl název jubilejního programu v Jazz
clubu. V pátek 22. dubna se představilo publiku divadlo TOM a JEFF, dále
kapely Tree Frog, Coin a Up!Great. V sobotu 23. dubna Progresivní překližka,
Pineapple Express, Caledonia a Gipsy Werk jam.

23. 4. – Jaro

24. 4. – Veřejné čtení Bible
Sbor Apoštolské církve v Havířově v rámci velikonočních oslav uspořádal 23.
dubna na Náměstí TGM v Šumbarku a o den později, na náměstí Republiky
veřejné čtení z Bible. K poslechu byly také písně křesťanské hudební skupiny.
V podání amatérského Divadla NaHraně mohli diváci vidět scény ze života
Ježíše Krista. Krátké kázání mělo téma proč jsou Velikonoce největším
křesťanským svátkem. Tentokrát ale počasí nepřálo a akci narušil silný déšť.
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25. 4. – Veselý šmigrust s kbelíky vody a tatarem
Členové havířovského folklorního souboru Błędowice z PZKO patří k důsledným
vyznavačům velikonočních zvyklostí.
V pondělí ráno 25. dubna již před sedmou hodinou začali mládenci s dobrou
náladou obcházet domácnosti svých kamarádek. Při tradičním rituálu polévání
rozhodně vodou nešetřili. Rovněž pomlázka byla náležitě využita. Děvčata se sice
bránila, ale jedenáctičlenná skupina švarných mládenců měla drtivou převahu.
Odměnou za jejich šlechetný čin byla malovaná vajíčka, bohaté pohoštění a
nechyběl ani velikonoční přípitek. „Buchty byly skvělé. Lukáš Kubina se dobře

najedl. Těší nás, že jsme se všude setkali s velkou vstřícností. I když letos
nepršelo a bylo poměrně teplo, trochu ostřejší tekutiny nás příjemně zahřálo,“
konstatoval za šmigrustanty David Danel.

26. 4. – Dotazníkové šetření o životě v Havířově
Havířov je město, ve kterém se dobře žije, myslí si jeho obyvatelé.
Celková spokojenost občanů s kvalitou života ve městě, se stavem a podobou
veřejných prostranství, ale nespokojenost s dopravou, nedostačujícím počtem
parkovacích míst, pracovních příležitostí a především se stavem ovzduší - tak by
se daly shrnout výsledky dotazníkového šetření, které v březnu 2011 realizovala
v Havířově firma AQE advisors, a.s. Celkově se průzkumu zúčastnilo 2 485 osob,
ke kvalitě života ve městě se tedy vyjádřilo 2,85% populace. Reprezentativní
vzorek byl selektován dle věku, pohlaví a ekonomické aktivity, případně dle
zařazení do struktury města. Podrobné výsledky dotazníkového šetření jsou
zveřejněny na webových stránkách Havířova.
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27. 4. – Muži SKST Baník Havířov v extralize třetí
Poprvé v historii samostatné české extraligy získali muži SKST Baník Havířov
bronzové medaile za 3. místo v Pramos Extralize mužů.
Družstvo ve složení Pavel Širuček, Ivan Karabec a Jakub Crha pod vedením
trenéra Kamila Koutného dosáhli historický úspěch. V play-off si poradili ve
čtvrtfinále jednoznačně 2:0 na zápasy s družstvem Mittalu Ostrava, čímž
potvrdili postavení nejlepšího moravského klubu. V semifinále však nestačili na
Loko Vršovice Aquecon, když prohráli 0:3 na zápasy, ale jednotlivá utkání byla
vyrovnaná 2:3, 2:3 a 1:3. Všechny body získal nejlepší hráč Pavel Širuček.
27. 4. – Maskovaný muž vyloupil benzínku
Maskovaný muž přepadl ve středu 27. dubna po osmé hodině večer v Havířově na
Těšínské ulici benzínovou čerpací stanici. Zamířil přímo k prodejnímu pultu, na
něj položil nůž a žádal peníze. Podařilo se mu odcizit 5 400 korun v hotovosti. Po
pachateli bylo zahájeno pátrání.
28. 4. – Havířovanka oslavila sto let
Ke stoletému výročí narození blahopřáli paní Marii Mikulové z Havířova-Životic
ve středu 28. dubna představitelé radnice.
Z rukou náměstka primátora Daniela Pawlase převzala oslavenkyně krásnou
kytici a dárkový balíček. Nádherných sta let se Marie Mikulová dožila 27. dubna
a těší se poměrně dobrému zdraví. Jubilantka vychovala tři syny a dnes jí dělají
radost rovněž čtyři vnuci a dalších osm pravnoučat. Od loňského listopadu žije
v Domově seniorů Slezské humanity v Orlové a rodina ji hojně navštěvuje. I když
staré paní už ne zcela dobře slouží sluch, rodina se pořád hodně snaží, aby s nimi
byla v kontaktu a komunikovala. Usměvavé babičce v tom pomáhají sluchátka
s mikrofonkem.
29. 4. – Připomněli Ostravskou operaci
Zástupci města, členové Svazu bojovníků za svobodu, Československé obce
legionářské, váleční veteráni, Sdružení Československých zahraničních letců
východ, Konfederace politických vězňů a obyvatelé města vzdali hold padlým,
kteří položili své životy ve druhé světové válce během Ostravské operace. Pietní
akt se již tradičně konal u památníku vedle kostela sv. Anny. Člen Sdružení
československých zahraničních letců Anton Dropa připomněl hrůzy války a
nabádal mladou generaci, aby se z toho poučila a už nikdy válku nepřipustila. Ve
stejném duchu promluvil i náměstek primátora pro sociální rozvoj Daniel Pawlas.
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29. 4. – Den Země
Turistický pochod meandry řeky Lučiny zahájil v pátek 29. dubna ráno již
tradiční Den Země v Havířově.
Cílem byl hlavní stan na náměstí Republiky. Trasa měřila přibližně 3 km.
Slavnostní zahájení Dne Země proběhlo v devět hodin v dětském parku pod
náměstím Republiky. Pro malé i velké návštěvníky byl připraven bohatý kulturní
program počínaje divadelními představeními až po akrobacie na koních. Kromě
toho nechyběly ani hry, soutěže, ukázky činnosti včelařů, chovatelů vzácných
ptáků a rybářů. Den Země skončil ve čtyři hodiny odpoledne. Návštěvníci akce na
dlažbě náměstí vytvářetli z víček PET lahví tzv. Havířovskou duhu.
30. 4. – Minimální a maximální teplota v dubnu
Maximální denní teplota 22. dubna +24,4 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 18. dubna –0,3 stupňů Celsia
KVĚTEN
1. 5. – Oslavám 1. máje letos počasí moc nepřálo
Prvomájové oslavy se konaly na náměstí Republiky. Vlastní program měla
KSČM v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích.
Přesto na náměstí Republiky přišlo hodně lidí. Lákadlem byl pestrý program
a hojné občerstvení. Oslavy odstartovala v pravé poledne dechová kapela
Akorďanka. Pak se na pódiu postupně představily cimbálová muzika Iršava,
folklorní soubor Błędowice, dechovka Moravanka, cimbálová muzika Friš, Petr
Spálený a Stanley¨s Dixie Street Band. Hudební vystoupení prolínalo Divadlo
Kvelb svými veselými scénkami pro děti i dospělé. Největší přeháňka přišla
v době, kdy hrála cimbálová muzika Friš. Nakonec se počasí umoudřilo a lidé se
dobře bavili.
Komunisté oslavovali tradičně v prostorách Domu PZKO v městské části
Bludovice. I zde návštěva byla vysoká. Program ovládl folklor vystoupením
taneční skupiny Vonička.
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1. 5. – Den řemesel byl pestrý a veselý
Brány Kotulovy dřevěnky se po zimní přestávce 1. května opět otevřely
veřejnosti. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program z lidové rukodělné
výroby, dobrá muzika podtržená nevšedním prostředím nejstarší stavby na území
Havířova.
Již od rána putovaly do dřevěnky rodiny s dětmi a další návštěvníci. Čekala na
ně pestrá směs ukázek lidových řemesel v podání tvůrců z Těšínského Slezska,
Polska a Slovenska. K vidění bylo zpracování vlny, lnu, kostí a kůže, předení na
kolovrátku, výroba píšťal a provazů, práce dráteníka, metláře, řezbáře,
košíkářky, perníkářky, tkadleny, dále výroba sýru salašnickým způsobem.
Nechyběla ani prohlídka dřevěnky, ochutnávky a možnost nákupu. Velké
pozornosti se těšili lidoví kováři, kteří měli v dřevěnce premiéru. V plném
provozu byl i starý větrný mlýnek zvaný viatrak. „Jsem ráda, že máme hodně

příznivců, kteří naši prvomájovou akci nevynechají. Den řemesel se v Havířově
stal tradicí. Škoda, že počasí ani letos nám moc nepřálo. I když podrobnější
hodnocení teprve budeme připravovat, myslím si, že program dovedl zaujmout
děti i dospělé,“ stručně se vyjádřila kustodka dřevěnky Soňa Kavanová.

Dřevěnka bude až do podzimu otevřena kromě pondělka denně, a to v úterý až
pátek od 8.00 do 12.00 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin. V sobotu od 9 do 13 hodin
a v neděli od 13 do 17 hodin.
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4. 5. – Budova v Horymírově ulici předána do užívání
Centrum volnočasových aktivit bylo slavnostně otevřeno ve středu 4. května.
Budova původně sloužila jako předškolní zařízení a poté zde byla dialýza
havířovské nemocnice.
V poslední době stavba chátrala a město přistoupilo po jejím získání k
rekonstrukci, která stála sedm milionů korun. „Centrum bude sloužit různým

zájmovým skupinám od dětí a mládeže až po seniory, včetně zdravotně
postižených. Provoz je prozatím stanoven od pondělí do pátku vždy od devíti do
osmnácti hodin, ale v budoucnu se počítá i s využitím o víkendech,“ uvedla mluvčí
havířovského magistrátu Eva Wojnarová. Po obnově je tu společenský ozvučený
víceúčelový sál s kapacitou pro osmdesát osob. Dále je k dispozici čajovna,
klubovna a kuchyňka se sociálním zázemím. Provoz centra bude hradit město,
které to přijde asi na dva miliony ročně. Řídit jej bude samospráva složená ze
zástupců zájmových skupin. Při slavnostním otevření projevili o prohlídku centra
největší zájem havířovští důchodci, kteří zde chtějí mít svůj klub. „Obdrželi jsme

velký počet žádostí. Podali je lidé zabývající se různými zájmovými činnostmi a
my je nyní musíme posoudit,“ uvedl náměstek primátora pro sociální rozvoj
Daniel Pawlas.

7. 5. – Na havířovském aerodromu dominovali Slováci
Tradičním mezinárodním závodem Havířovský akrobat zahájili v sobotu
7. května letečtí modeláři LMK Meteor Havířov letošní sezonu.
Za hezkého slunečného počasí na start nastoupilo celkem šest závodníků, z toho
tři ze Slovenska. Soutěžilo se v disciplíně F2B upoutaných akrobatických modelů.
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Suverénními vítězi na aerodromu pod letním kinem se stali závodníci ze
Slovenska. Určitým zklamáním letošního jubilejního 10. ročníku byla účast, která
zaostala za předchozími ročníky. Tentokrát chyběli modeláři z Polska a jižní
Moravy. Druhé závěrečné kolo akrobatu se připravuje na druhou polovinu září.
Pořadí: 1. místo Igor Burger (Slovensko), 2. Alexander Schrek (Slovensko), 3. Ján
Škrabálek (Slovensko), 4. Zbyněk Kravčík (LMK Meteor Havířov), 5. Petr Durčák
(LMK 1.Máj Karviná).

8. 5. – Akordeonisté předvedli své umění
Základní umělecká škola Leoše Janáčka v Havířově byla v závěru prvního
květnového týdne dějištěm ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na akordeon.
Trofeje putovaly mimo Těšínské Slezsko.
Celostátní soutěže se zúčastnilo 166 nejlepších mladých muzikantů ve hře na
akordeon ze základních uměleckých škol z různých oblastí České republiky.
Všichni předtím úspěšně absolvovali krajské kolo. Na programu byla sólová hra
v jedenácti věkových kategoriích se 101 účastníky, zbytek předvedlo své umění v
komorní hře v sedmi kategoriích. Havířovské klání ukázalo, že hra na akordeon
není zrovna silnou stránkou uměleckých škol regionu Karvinska a Těšínska.
Jediným zástupcem byl Jan Masnica, žák učitelky Ludmily Kučerové ze ZUŠ
Bohuslava Martinů Havířov, který získal výborné druhé místo. Soutěž
akordeonistů vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to jednou
za tři roky. V Havířove se konala poprvé a umělecká škola se jí zhostila velmi
dobře.
9. 5. – Uctili památku padlých hrdinů
Konec II. světové války si připomněli v pondělí 9. května v Havířově zástupci
vedení města, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za
svobodu, Konfederace politických vězňů a Seskupení polských kombatantů.
Položili věnce a kytice na sedmi pietních místech a památníků.
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11. 5. – 13. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Kino
Centrum Havířov
Strategický plán Lokálního partnerství Havířov
Změna organizačního řádu Magistrátu města Havířova a změna počtu
zaměstnanců MMH
Rada města Havířova a) s účinností od 1.7.2011 s c h v a l u j e
1. převod činností:
a) výkon státní správy v oblasti krizového řízení
b) řízení činnosti Sboru dobrovolných hasičů na území města v oblasti
samosprávy z organizačního odboru do oddělení kanceláře primátora
2. převod agend spolupráce se zahraničními partnerskými městy z
oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje do oddělení kanceláře
primátora
3. změnu názvu oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje na
oddělení strategického rozvoje
4. snížení počtu zaměstnanců zařazených do organizačního odboru na 41 a
zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do kanceláře primátora na 10
5. Organizační řád Magistrátu města Havířova (MMH) dle přílohy č. 1
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova
na 334, mimo zaměstnance zaměstnané na zajištění čistoty města
(veřejně prospěšné práce) a zaměstnanců zaměstnaných na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
b) s účinností od 1.1.2012
bere na vědomí
1. že Městské kulturní středisko Havířov bude zajišťovat veškeré kulturní
a společenské akce ve městě mimo ty, které jsou Organizačním řádem
MMH svěřeny konkrétnímu odboru či oddělení MMH
2. zřízení organizační jednotky č. 17 rozpočtu města Havířova – oddělení
kanceláře primátora Magistrátu města Havířova včetně výdajů oddělení
tiskového
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11. 5. – Jäklácká hodinovka odolala hokejovému šampionátu
Teplé slunečné počasí, kvalitní tartanová dráha a čtvrtfinálový zápas českých
hokejistů na Mistrovství světa v Bratislavě, to vše patřilo k 27. ročníku Jäklácké
hodinovky.
Na startovní čáru běžeckého oválu stadionu AO Slavia Havířov nastoupilo ve
středu 11. května celkem 19 závodníků, z toho pět žen. Muži soutěžili ve čtyřech
věkových kategoriích, ženy bez rozdílu věku. Nejstarším účastníkem běžeckého
klání byl šestasedmdesátiletý Jaroslav Gaman z Havířova. Těžkým soupeřem
hodinovky se stal hokejový šampionát. Přesto tradiční běh obstál, startujících ale
bylo tentokrát méně.
Výsledky:
Kategorie A (19 – 39 let): 1. Michal Pinkas (AO Slavia Havířov) 16 520 metrů, 2.
Jan Fousek (MK Seitl Ostrava) 16 099 m, 3 Karel Ketner (AO Slavia Havířov)
15 200 m.
Kategorie B (40 – 49 let): 1. Marek Škapa (X – Air Ostrava) 16 210 m, 2. Petr
Wala (BK SAK ložiska Karviná) 14 868 m, 3. Vlastík Klapka (BK SAK ložiska
Karviná) 13 940 m
Kategorie C (50 – 59 let): 1. Jiří Krališ (Tomba Havířov) 10 138 m
Kategorie D (60 a více): 1. Jaroslav Gaman (Avanti Havířov) 10 235 m
Ženy: (bez věkového rozdílu): 1. Ivana Zbořilová (Baláž extreme team Havířov)
12 600m, 2. Kateřina Zechová (Havířov) 12 150 m, 3. Karin Javorská (BK SAK
ložiska Karviná) 11 789, 4. Renata Solczyková (BK SAK ložiska Karviná) 11 702
m, 5. Natalia Pszczólka (Baláž extreme team Havířov) 11 372 m.
Kategorie X (všichni): 1. Michal Pinkas (AO Slavia Havířov) 16 520 m, 2. Marek
Škapa (X – Air Ostrava) 16 210 m, 3. Jan Fousek (MK Seitl Ostrava) 16 099
metrů.

12. 5. – Havířovanky přivezly z Opavy zlato
Ve víceúčelové hale v Opavě se ve čtvrtek 12. května konalo republikové finále
poháru Asociace školských sportovních klubů České republiky o nejlepší
pohybovou skladbu 2011.
Základní a střední školy se představily celkem 24 skladbami. Ke zhlédnutí bylo
například taneční vystoupení, aerobik, skladby s netradičním náčiním nebo
koedukované - společné vystoupení chlapců a děvčat. Výborně si vedli žáci
z havířovských škol. Získali zlato, stříbro a dvakrát cenu laické poroty.„ S

dosaženým výsledkem jsem velmi spokojena. Vítězství v nejpočetnější kategorii je
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velkým úspěchem. Rovněž nás potěšila cena laické poroty pro naše nejmenší.
Děvčata přivezla z Opavy nejen zlatý pohár a medaile, ale i slova chvály a uznání
za dokonalé umělecké ztvárnění,“ uvedla učitelka a trenérka Alena Přehnilová ze
ZŠ Karolíny Světlé.
Výsledky:
I. kategorie (žáci 1. až 5. ročníků ZŠ) – 1. ZŠ Jiřího z Poděbrad Frýdek-Místek, 2.
ZŠ Gen. Svobody Havířov, 3. ZŠ Englišova Opava, …5. ZŠ Karolíny Světlé
Havířov
II. kategorie (žáci 6. až 9. ročníků ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií) – 1.
ZŠ Karolíny Světlé Havířov, 2. ZŠ Jiřího z Poděbrad Frýdek-Místek, 3. ZŠ a MŠ
Šrámkovy Opava
III. kategorie (vyšší ročníky středních škol) 1. SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně
postižené Brno. 2. Slezské gymnázium Opava, 3. SOŠ prof. Švejcara Plzeň
Cenu laické poroty v jednotlivých kategoriích obdržely – ZŠ Karolíny Světlé, ZŠ
Slavkov u Brna, Střední škola Havířov-Prostřední Suchá.
13. 5. – Praktické maturity v havířovské nemocnici
V pátek 13. května byly v havířovské nemocnici slavnostně zakončeny praktické
maturity budoucích zdravotnických pracovníků.
„Letos u nás maturovalo na odděleních interny a chirurgie 18 studentek a 3

studenti Střední zdravotnické školy v Karviné – obor zdravotnický asistent.
Všichni v této praktické části uspěli,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Ing. Jana

Zlattnerová.
Jedná se o dlouhodobou spolupráci. Jeden student 3. a 4. ročníku stráví ve
zdravotnickém zařízení okolo tisíc hodin. Maturitní zkouška v nemocnici se
skládá z praktické části s ústní obhajobou. Studentky a studenti realizují
ošetřovatelský plán, provádějí ošetřovatelskou péči v celém rozsahu. Jedná se o
odběry, podávání léčiv, apod. Dále připravují infúze a transfúze a asistují u
aplikací, převazů, věnují se hygienickým potřebám pacientů. Vše samozřejmě
probíhá pod odborným dohledem. Maturitní komise hodnotila úroveň komunikace
s nemocnými, zpracování ošetřovatelské dokumentace, přípravu a realizaci
ošetřovatelského procesu, správnost a pečlivost provedených výkonů a celkovou
orientaci v ošetřovatelské problematice. K příjemné atmosféře přispělo jako
každoročně i bohaté občerstvení, které připravily samy studentky.
14. 5. – Polská píseň okouzlila publikum
Ve zcela zaplněném velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově se
v sobotu 14. května odpoledne konal XII. ročník Festiwal Piosenki Dziecięcej
(festival dětské písně).
Finále předcházelo základní kolo, kterého se zúčastnilo více než 100 dětí ze
základních škol s polským jazykem vyučovacím v České republice, z nichž 30
nejúspěšnějších se představilo havířovskému publiku. Mezi účinkujícími byli žáci
z Českého Těšína, Karviné, Havířova, Stonavy, Třince, Hnojníku a dalších měst a
obcí. Vystoupení zpěváků doprovázely scénické tance s baletními prvky v podání
členů tanečního souboru PZKO Mali Błędowianie. Atmosféra v sále byla
vynikající a ohlasy velmi kladné. „Dle poroty a jiných odborníků z hudební branže
byla letos umělecká úroveň velmi kvalitní a vyšší než v roce 2009,“ uvedl za
organizační tým Lech Kowalczyk. V hledišti nechyběla ani populární zpěvačka
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Ewa Farna, vítězka IX. ročníku. Hlavními organizátory tradiční akce jsou Matice
školská v České republice a místní skupina při Základní škole s polským jazykem
vyučovacím v Havířově Bludovicích. Festival podporuje Ministerstvo kultury ČR
a Generální konzulát Polské republiky v Ostravě. Záštitu nad pěveckým kláním
převzal primátor Zdeněk Osmanczyk.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie (nejmenší): 1. místo Agata Swaczyna (Polská základní škola KarvináFryštát),
II. kategorie : 1. Przemyslaw Orszulik (PZŠ Karviná-Fryštát), čestné uznání
Karolina Michałek (PZŠ Stonava)
III kategorie : Noemi Bocek (PZŠ Třinec I.), čestné uznání Henryk Molin (PZŠ
Český Těšín)
Kategorie duet: bylo uděleno pouze čestné uznání pro duet Noemi Marosz a
Michał Firla PZŠ Hnojník
Kategorie souborů: 1. vokální soubor PZŠ Havířov-Bludovice, čestné uznání
vokální soubor PZŠ Karviná Fryštát.

15. 5. – Bouračka na ulici 17. listopadu
Osobní auto značky Peugeot 105 XN na ulici 17. listopadu v neděli 15. května
vybočilo z cesty a zakotvilo v kontejneru na odpadky. Naštěstí se nic vážného
nestalo

84

19. 5. – SKST Baník Havířov: Ženy opět v extralize
Družstvo žen ve stolním tenisu se po dvou letech opět vrací do české nejvyšší
soutěže extraligy žen.
SKST Baník Havířov – SKST Vlašim 2:1 na zápasy
Děvčata ve složení Tamara Tomanová, Karolína Mynářová, Adriana Cisáriková a
Jana Fojtíková vedená trenérem Nikolajem Costachem zvítězila ve finále play-off
1.ligy 2:1 na utkání, kdy v rozhodujícím třetím zápase rozhodoval o postupu
nejmenší možný rozdíl dvou míčků. Za stavu 4:4 vyhrála Adriana utkání 3:2 a
16:14, když odvrátila tři mečboly.
Podle vyjádření zástupců klubu je naděje, že se ženy v extralize zabydlí na stálo.
Mladé družstvo na to určitě má.
20. 5. – Číslo 11 111 symbolizovalo charitativní koncert Základní školy Gorkého
Devadesátiminutová show v tělocvičně školy byla v pátek 20. května dopoledne
plná hudby, zpěvu, tance, gymnastiky, různých pohybových skladeb a jiných
aktivit.
Účinkovali talentovaní žáci ze všech ročníků, kteří předvedli ve dvou
vystoupeních s velkým úspěchem své umění. Jako ocenění se jim pokaždé dostalo
velkého potlesku od spolužáků a také učitelů. Vybraná finanční částka za školu
ve výši přes jedenáct tisíc korun je určena pro vzdělání dívky Alemy z Etiopie a
letos také pro Japonsko postižené zemětřesením. Na přípravě se podíleli
pedagogové školy pod taktovkou zástupkyně ředitele Pavly Keslerové. Letošní
charita byla již šestá od roku 2006.
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24. 5. – Žáci základních škol soutěžili v dějepisu
Vyhlášením výsledků a předáním cen skončil v úterý 24. května na ZŠ Moravská
7. ročník soutěže v dějepisu Permoníček.
Letos se do ní zapojilo celkem padesát tři žáků ze čtrnácti základních škol
z Havířova a jeho okolí. Byli rozdělení do dvou kategorií. Jednu tvořili žáci
šestých a druhou sedmých tříd. Znalosti byly prověřovány písemným testem.
„Chceme žáky motivovat k hlubšímu zájmu o dějepis, který jinak bývá mezi
ostatními předměty často nezaslouženě opomíjen.“ uvedla hlavní organizátorka
soutěže Romana Kovářová, učitelka ze ZŠ Moravská. První tři z obou kategorií
byli odměněni diplomy a hodnotnými knižními cenami.
Výsledky: I. kategorie – 1. Tereza Plachká (ZŠ Karolíny Světlé), 2. Karolína
Kuchařová (ZŠ Moravská), 3. Jakub Šrámek (ZŠ Gorkého), Martin Sýkora (ZŠ
Gen. Svobody)..
II. kategorie – 1. Dominika Píšová (ZŠ Gorkého), 2. Jan Trecha (ZŠ Moravská), 3.
Kristýna Haratyková (ZŠ Mládežnická).
25. 5. – O Člověče, nezlob se byl velký zájem
Pravá soutěžní atmosféra zavládla ve středu 25. května odpoledne v Domě
s pečovatelskou službou v Karvinské ulici. Konal se 4. ročník turnaje jednotlivců
v oblíbené deskové hře Člověče, nezlob se.
Soutěž byla čtyřkolová. Zúčastnilo se jí deset havířovských klubů seniorů a
čtyřčlenné družstvo ze Základní školy Marušky Kudeříkové. K připraveným
stolům zasedlo v prvním kole celkem dvacet čtyři hráčů, z toho čtyři školáci. Mezi
seniory opět scházeli muži. Po téměř tříhodinovém maratónu napínavých bojů
plných nečekaných zvratů postoupily do finále nejúspěšnější čtyři hráčky. Tam se
nejvíce dařilo Věře Křešové, která jako první dostala do domečku všechny čtyři
figurky a tím si zajistila vítězství. I o další místa se vedly neúprosné boje. „Jsem

rád, že je velký zájem o náš turnaj. Vše proběhlo bez protestů. Věřím, že byl
každý spokojen,“ uvedl za pořadatele Jaroslav Modlitba z DPS Karvinská. Na

závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení. Každý startující obdržel pěkný
účastnický list a menší či větší společenskou hru. Vítězky dostaly navíc diplom.
Ceny předala Miroslava Lepíková z Magistrátu města Havířova spolu
s Jaroslavem Modlitbou.
Pořadí:
1. místo Věra Křešová (Klub Inna), 2. Anna Burešová (DPS Gen. Svobody), 3.
Anna Nytrová (DPS Mládežnícká), 4. Ludmila Pawlasová (DPS Karvinská).
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25. 5. – Herci zpříjemnili pobyt malým pacientům
V havířovské nemocnici bylo ve středu 25. května dopoledne opět živo. Dětské
oddělení navštívila paní Eva Pastušková z občanského sdružení Kiwanis. Spolu s
ní přijeli herci Pavel Liška, Martin Zbrožek a Josef Polášek.
Nejprve zavítali na jednotku intenzivní péče a obdarovali malé pacienty ležící na
lůžku. Posléze se přesunuli do herny na dětském oddělení B a společně s dětmi
malovali na hadrové panenky a povídali si s nimi. Děti byly nadšené, když se jim
herci na vymalované panenky podepsali. Bylo to velmi milé setkání a nemocným
příjemně uběhl čas.
26. 5. – Den zdraví v havířovské nemocnici
Ve čtvrtek 26. května uspořádala Nemocnice s poliklinikou v Havířově druhý
ročník Dne zdraví. Opět byla připravena široká nabídka služeb pro ženy, muže,
seniory i děti.
V programu byla celá řada praktických věcí. Například jak postupovat při
úrazech dětí, první pomoc dospělé osobě, co s křečovými žilami, vyšetření hladiny
cukru v krvi, změření krevního tlaku a pulsu a jiné. Návštěvníci se mohli
seznámit s postupem provádění dialýzy přes dutinu břišní, s funkcemi
dialyzačního přístroje, s prevencí chorob ledvin, podstoupit preventivní
ultrazvukové vyšetření prsou a dalšími léčebně-preventivními metodami.
Při zahájení byla odhalena ve vestibulu nemocnice dřevěná, zatím bezejmenná
socha řezbáře Vlastimila Malyjurka. Den v nemocnici se setkal s velkým zájmem
veřejnosti.
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26. 5. – Tragická dopravní nehoda
K nehodě došlo asi 20 minut před 17. hodinou v Ostravské ulici.
„Devětadvacetiletý řidič Citroenu C5 nedal při přejíždění čtyřproudové

komunikace přednost v jízdě Škodě Octavii, kterou řídil dvacetiletý mladík.
Nárazem byl Citroën odhozen do prostoru křižovatky, kde došlo ke střetu s
vozidlem Ford Tranzit,“ popsala karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.
Těžce zraněného spolujezdce řidiče Citroenu transportoval vrtulník do Fakultní
nemocnice v Ostravě. Druhý těžce zraněný muž z vozidla Škody Octavia byl
převezen do havířovské nemocnice. Žena, která seděla vpravo na zadním sedadle
ve voze Citroen, měla zranění, která se neslučovala se životem a lékař na místě
konstatoval smrt. Ostatní účastníci nehody utrpěli jen lehká zranění.
27. 5. – Noc kostelů 2011
Po podvečerní bohoslužbě v pátek 27. května si mohli návštěvníci kostela sv.
Anny prohlédnout s odborným výkladem vstupní portál, interiér, varhany a věž.
Velkému zájmu se těšila zejména věž, kde byla dlouhá fronta. V programu plném
zpěvu a dobré nálady, který trval do půlnoci, prohovořil římskokatolický farář P.
Marcel Krajzl o historii a budoucnosti kostela sv. Anny, vystoupil farní sbor
mládeže, ženský pěvecký sbor Canticorum, hrálo se divadlo pro děti, proběhla
módní přehlídka - co je právě in aneb co se nosí v kostele, nad biblickými texty se
zamyslel evangelický farář Vladislav Volný. Magnetem se stala výstava obrazů
zachycující život papeže Jana Pavla II. Na závěr první česko-slovenské Noci
kostelů v Havířově byla adorace (vnitřní a vnější úcta, která přísluší jedině
Bohu), požehnání městu a modlitba za město.

28. 5. – Koupaliště má nové fitness centrum
Centrum nabízí milovníkům cvičení na posilovacích strojích v havířovském
letním koupališti.
Je umístěna ve druhém patře správní budovy rekreačního areálu.
Finanční prostředky ve výši 850 tisíc korun byly vynaloženy na stavební práce,
zabezpečovací systémy, rekonstrukci osvětlení a nákup posilovacích strojů, které
bude možné po skončení letní sezony využít i jinde. Návštěvníci fitcentra si
mohou přes prosklenou plochu z cvičících strojů prohlížet celý areál.
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29. 5. – Aquapark otevřel své brány
Nepříznivé počasí odložilo otevření koupaliště v Havířově. V neděli 29. května se
však příznivci koupání dočkali. Návštěvníkům by měl sloužit minimálně do konce
prázdnin, vše záleží na počasí. Vstupné je letos v jednotlivých kategoriích o 10
korun vyšší, provozovatel je upravil znovu po čtyřech letech. V průběhu června je
otevřeno denně od devíti ráno do šesti večer, o prázdninách se provoz upravuje od
osmi ráno do osmi večer. Loni aquapark navštívilo 63 tisíc lidí.
29. 5. – Mistrovství České republiky v atletických vícebojích v Praze
Ve dnech 27. až 29. května se v Praze konalo MČR ve vícebojích. Havířov
reprezentovali atleti AO Slavia Havířov a TJ Start Havířov. Výsledky:
Dorostenci - desetiboj
3. Sebastian Gunčík (AO Slavia Havířov) 6 246 bodů
6. Matěj Linhart (AO Slavia Havířov) 5 519 bodů
8. Richard Brzdýl (AO Slavia Havířov) 5 192 bodů
Žáci – devítiboj:
7. David Hájek (TJ Start Havířov) 4 664 bodů
Mladší žáci – pětiboj:
10. Jakub Valášek (TJ Start Havířov) 1 852 bodů
31. 5. – Adolf Born vystavuje v Havířově
V Kulturním domě Leoše Janáčka byla zahájena didaktická výstava pro děti a
dospělé z děl významného českého grafika, malíře a ilustrátora Adolfa Borna.
Výstavní síň Viléma Wünscheho zdobí téměř sto obrazů, především grafik, z toho
převažují linoryty a lepty. Tematicky je prezentace velmi pestrá. Zachycuje
širokou škálu z bohaté autorovy tvorby. Zastoupení mají i ilustrace jedné z
nejpopulárnějších knih pro děti Mach a Šebestová. Návštěvník si může také
zalistovat v knihách, které umělec ilustroval jako Bornova čítanka, Robinson
Crusoe, nebo již zmíněná Mach a Šebestová.
31. 5. – Minimální a maximální teplota v květnu
Maximální denní teplota 31. května +28,4 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 6. května –2,3 stupňů Celsia
ČERVEN
1. 6 – 14. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2010
Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov
Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2010-2011
Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení fin. prostředků pro úhradu
prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD)
v r. 2011
1. 6. – Havířovská lípa
Čeští, polští a slovenští řezbáři předvedli od čtvrtka 26. května do prvního
červnového dne svůj um, zručnost a fantazii na náměstí Republiky v rámci
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3. ročníku řezbářského sympozia Havířovská lípa. Letošním tématem byl Mořský
svět. Každý den probíhaly soutěžní animační programy a výtvarné dílny

1. 6. – Den dětí
Nanuky, lístky do aquaparku, hračky a mnoho jiných dárků čekalo na havířovské
děti na náměstí Republiky, kde se ve středu 1. června oslavoval svátek
nejmenších - Den dětí. Po celé odpoledne byl připraven i bohatý doprovodný
program. Velkému zájmu se těšila zejména dívčí pěvecká a taneční skupina
5 Angels, dále zpěvačka Monika Bagarová, Jan Bendig, zpěvačka Markéta
Konvičková se skupinou No alking band. Letos na rozdíl od roku 2010 přálo i
počasí.
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2. 6. – Koblihový den otevřených dveří v Armádě spásy
Desítky lidí přilákala ve čtvrtek 2. června do svých středisek Armáda spásy
v Havířově. Konal se tradiční Koblihový den otevřených dveří.
Živo bylo také v Azylovém domě pro matky s dětmi na Dvořákově ulici. Zařízení
poskytuje ubytování a komplexní péči matkám s nezaopatřenými dětmi a
těhotným ženám, které se z různých důvodů ocitly v krizové situaci bez přístřeší
nebo v přímém ohrožení. V současné době má v něm dočasný domov sedmnáct
matek se svými ratolestmi, čímž je kapacita domu bezezbytku naplněna.
Návštěvníci, kteří přicházeli po celý den se mohli seznámit se životem v azylovém
domě, prohlédnout si jeho prostory a ochutnat čerstvě připravené koblížky. Děti
si užívaly skákací hrad. „Zájem o naše služby je velký. Ubytování umožňujeme na
dobu jednoho roku a máme stále plno. Musí se proto vést pořadník,“uvedla
ředitelka střediska Blanka Wlosoková.
Koblihový den je vzpomínkou na skutečnou událost z doby 1. světové války, kdy
pracovníci Armády spásy podporovali ve Francii vojáky v dlouho trvajícím boji.
Za neustálého deště, v promáčeném stanu smažila děvčata v ocelových helmách
koblihy a jejich sladká vůně přilákala stovky vojáků. Od onoho srpna 1917 ve
Francii to již byly miliony koblížků servírovaných k horké kávě, které se podávaly
zdarma Armádou spásy požárníkům, záchranářům, obětem neštěstí, prostě
komukoli v nouzi.

3. 6. – Dny otevřených dveří havířovské Městské policie
Po tři dny mohli návštěvníci, zejména pak děti základních a mateřských škol,
zavítat do areálu havířovské Městské policie na ulici Karvinská.
Akce se tradičně zúčastnili rovněž hasiči, Policie České republiky a záchranná
služba. Program byl pro žáky základních škol i dětí z mateřinek připraven tak,
aby byl zábavný, ale zároveň i poučný. Malým návštěvníkům se především líbilo,
že si mohli vyzkoušet, jak pracují hasiči u různých zásahů, v oblíbenosti byla i
policejní auta nebo sanita rychlé záchranné služby.
3. 6. – Taneční akademie Don Boska byla pestrá
Tanec, mažoretky, zpěv a různé pohybové skladby ovládly ve čtvrtek 3. června
taneční akademii Církevního střediska volného času sv. Jana Boska. Své umění
předvedlo přes sto účinkujících.
V průběhu dvouapůlhodinové show ve velkém sále Kulturního domu Petra
Bezruče vystoupily děti taneční školy Don Boska s různými choreografiemi a
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tanečními styly. V pětadvaceti bodovém programu byly irské tance, kreativní
tanec a jiné taneční lahůdky. Pořad obohatily studentky Střední školy
z Prostřední Suché módní přehlídkou na téma květinová a kožená móda a
talentovaná havířovská zpěvačka Veronika Vrublová zazpívala čtyři
písničky.Velkého potlesku se dostalo exhibičnímu vystoupení oddílu korejského
bojového sportu sebeobrany Takekwon-Do ITF stejně i skupině Wegets Crew
Freestyle, která nešetřila řadou náročných akrobatických prvků. Kapela Street
boys svým temperamentním čardášem nadzvedla publikum. „Pohyb pro každého,

to je heslo střediska volného času Don Bosko Havířov, které dětem nabízí nejen
bohaté sportovní vyžití, ale také vlastní taneční školu,“ uvedl Nikola Vavrous
z CSVĆ. To, co se děti naučily předvedly na akademii s velkým úspěchem.

4. 6. – Závod dětí na kolech s rekordní účastí
Urputné boje, krásné slunečné počasí a obrovské fandění byly dominantní na
sobotním 12. ročníku cyklistického závodu dětí a mládeže 4. června v parku pod
KD Leoše Janáčka.
Na startovní čáru nastoupilo rekordních sedmdesát devět závodníků. Soutěžilo se
v pěti věkových kategoriích. Hodnotili se zvlášť chlapci a děvčata. Trasa dlouhá
kolem pětiset metrů vedla po asfaltových cestách a také travnatých úsecích
s mírným převýšením. Účastníci cyklistického klání ji museli projet jednou až
třikrát v návaznosti na věkovou kategorii.„Byl to moc hezký závod. Dětem udělal

velkou radost. Dcera i syn byli úspěšní. Obdobných akcí by v průběhu roku mohlo
být více. Těšíme se na příští ročník,“ svěřil se jeden z rodičů Radim Chmiel.
Pořadatelem bylo město Havířov, organizace Junák a již tradičně několik
nadšenců v čele s Miroslavem Hrabiecem. Odměnou pro nejúspěšnější byly
perníkové medaile a drobné věcné ceny. O první tři místa se rozdělili:
Ročník 2005/2006: 1. Jan Klimecký, 2. David Čurilla, 3. Jonáš Valdmann –
1. Viktorie Drábiková, 2. Adéla Kočková, 3. Klára Suranovská, 2003/2004: 1. Jiří
Halický, 2. Ondřej Adamec, 3. Daniel Tarkowski – 1. Aneta Chmielová, 2. Amálie
Dobšíková, 3. Hana Dvořáková, 2001/2002: 1. Filip Tarkowski, 2. Libor Kiedroň,
3. Lukáš Procházka – 1. Zuzana Klimecká, 2. Zuzana Citorová, 3. Jarmila
Leksová, 1999/2000: 1. Miroslav Prochovník, 2. Lukáš Citora, 3. Patrik Janík –
1. Adéla Hegedűsová, 2. Klára Mojová, 3. Andrea Andronikidu, 1997/1998: 1.
Dominik Matlák, 2. Marek Obracaj, 3. David Šimon – 1. Karolína Hegedűsová,
2. Stanislava Sznapková, 3. Věra Leksová.
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4. 6. – Žena chtěla skočit pod vlak
Třiatřicetiletá žena z Havířova přelezla zábradlí mostu železničního přejezdu a
chystala se skočit do kolejiště.
Policisté přijeli na místo v sobotu 4. června před jednadvacátou hodinou a zjistili,
že se pravděpodobně jedná o sebevražedný úmysl. Dotyčná stála na mostě a
odmítala komunikovat. „Policejní vyjednavačka, která se ženou začala mluvit, ji

zhruba po půlhodině přesvědčila, aby přelezla zpátky. Jelikož nešťastnice byla v
podnapilém stavu, policisté ji po lékařské prohlídce převezli na protialkoholní
záchytnou stanici. Poté poputuje do léčebny,“ uvedla karvinská policejní mluvčí
Zlatuše Viačková. Po celou dobu akce byly zastaveny všechny vlaky, které měly v
tomto úseku projíždět. Nešťastná žena tímto způsobem chtěla řešit své životní a
finanční problémy.
5. 6. – Havířovská nota zná své vítěze
V jednotlivých věkových kategoriích 7. ročníku soutěže v sólovém zpěvu
Havířovská nota organizovaná Základní uměleckou školou Leoše Janáčka bylo na
prvním až třetím místě následující pořadí:
I. kategorie (6 až 10 let): 1. místo Eduard Kácal, 2. Valerie Kaňová, 3.Marie
Albrechtová
II. kategorie (11 až 15 let): 1. Aneta Richterová, 2. Alexandra Břusková, Aneta
Dvorská, 3. Karolína Minková, Kristýna Pavlíková, Elizabeth Uhlová
III. kategorie (16 až 20 let): 1. Barbora Peterková, Andrea Šopová, Lucie
Ngujenová, 2. Kateřina Kaukičová, Eva Jendrulková, 3. Agata Brzezańska
IV. Kategorie (21 až 26 let): 2. Silvie Klosková
Hudební doprovod Band ZUŠ Leoše Janáčka a cimbálová muzika Vonička.
Nejúspěšnějším zpěvákům budou předány 16. června na koncertě vítězů diplomy
a věcné ceny.
8. 6. – Mateřská škola Lípová oslavila své padesátiny
Slavnostní akademií oslavila ve středu 8. června odpoledne 50. výročí svého
vzniku Mateřská škola v Lípové ulici v Havířově. Byla založena v roce 1961.
Ve školní zahradě se představily s pestrým hodinovým kulturním programem
děti jubilující školy, dále hosté z mateřské školy Radniční, Čelakovského a
Puškinové. Slavnost zahájili kluci a holky z MŠ Lípová písničkou Barevná škola.
Pak následovalo pásmo plné tance, písniček, básniček, malých divadelních
scének, muziky, pohybových skladeb, nechyběly ani mažoretky. To vše patřilo
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k hezkým narozeninovým oslavám. Na závěr svátečního show zazněla píseň
Svátek zvířat z úst všech účinkujících hostitelské mateřinky. „Děti se dlouho

připravovaly a to, co předvedly, bylo krásné. Svým vystoupením navodily
nádhernou atmosféru. I počasí přálo. Byly to hezké oslavy padesátin,“ řekla po
představení jedna z přítomných maminek Irma Kaňová. Pořadem provázel Jiří
Jekl.
Mateřská škola Lípová má kapacitu šedesát pět žáků. Děti jsou rozděleny do tří
tříd - Žabky, Myšky a Zajíčci. Ve školce je jídelna s donáškou ze ZŠ Na Nábřeží. O
děti se stará pět pedagogů. Je pilotní mateřskou školou v České republice pro
výuku angličtiny metodou Helen Daron. Ředitelkou je Xenie Benešová.

8. 6. – 15. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Územní rozhodnutí o umístění souboru staveb a změn staveb – Krajské
integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském
kraji
Dopravní terminál Havířov – principy přípravy a realizace projektu.
Výstavba nové budovy Kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu
práce České republiky v Ostravě - Havířov
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
8. 6. – Radní dali dopravnímu terminálu v Havířově zelenou
K modernizaci nádražní budovy v Havířově a zřízení dopravního terminálu dali
8. června na své schůzi radní města zelenou.
Doporučili červnovému jednání zastupitelstva, aby schválilo principy přípravy a
realizace daného projektu.
Nádražní budova v Havířově i přilehlý prostor před ní jsou dnes ve stavu, který
vůbec neodpovídá potřebám významného dopravního uzlu ve městě i jeho
napojení na Ostravskou aglomeraci. České dráhy, kterým budova nádraží patří,
navrhují úplnou demolici výpravní budovy a částečnou demolici dopravní budovy.
Část, která zůstane, společnost zrekonstruuje a přesune do ní činnosti z původní
výpravní budovy. V Havířově tak vznikne nový dopravní terminál odpovídající
potřebám současnosti. České dráhy vyčlenily na demolici a přestavbu 132 miliony
korun.
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9. 6. – Prst dívenky v židli zachránili havířovští hasiči
Profesionální hasiči z Havířova vyjeli v neděli 19. června krátce po poledni
vysvobodit pětileté děvčátko, které strčilo na tenisových kurtech v havířovské
části Šumbark prst do kruhovitého otvoru v kovovém opěradle židle, na níž
dívenka seděla. Pokusy prstík vytáhnout nebyly úspěšné, navíc ošklivě natekl a
holčička skončila v nedobrovolném zajetí jindy užitečného nábytku.
Po ohlášení neobvyklého případu vyjela k tenisovým kurtům jednotka
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice v Havířově.
Hasiči byli jako obvykle jednoduše vynalézaví - pomocí pilníčku přepilovali
kovový plát opěradla nad kruhovitým otvorem, v němž vězel prstík, plát potom
opatrně ohnuli kleštěmi a prstík ještě opatrněji „vyloupli“. „Holčičku jsme bez
zranění předali rychlé záchranné službě,“ poznamenal velitel hasičského zásahu.
10. 6. – Salon Lecha Nierostka
Tradiční, v pořadí již 28. salon Lecha Nierostka se konal v pátek 10. června
v komorním sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka. Hostem havířovského
básníka byl tentokrát Lucjan Klimsza, český evangelický pastor a pedagog z
Katedry společenských věd Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, zabývající
se zejména problematikou etiky. Dále Regna Musica a žáci výtvarného oboru Evy
Prefetové ze ZUŠ Leoše Janáčka.
11. 6. – Manželé Filipcovi si připomněli výročí sňatku
Diamantovou svatbou oslavili šedesát let společného života Marie a Miroslav
Filipcovi z Havířova. Své první ANO si jubilanti řekli 16. června 1951 v kostele
sv. Markéty v Havířově-Bludovicích.
V sobotu 11. června si tyto krásné okamžiky připomněli v obřadní síni
havířovského magistrátu na Zámku. Filipcovi se seznámili v květnu 1950 při
kácení máje v tehdejším Dělnickém domě na Selské ulici v Bludovicích.
Vzpomínají, že hned druhý den si dali první rande. Po třinácti měsících se vzali.
A jaký je recept na šťastné manželství? „Tolerance, odpouštění a vzájemné

respektování. Ochotně společně nést vše, co život přináší. Důležitá je stálá
aktivita,“ uvedla paní Marie za přizvukování svého chotě. Oslavencům blahopřáli
syn Petr se svou manželkou Hedvikou, vnuk Pavel, blízcí, přátelé a zástupci
magistrátu.
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11. 6. – Help klub v Havířově má dvacet let
Karaoke, střelba ze vzduchovky, disko, petang, kriket, zdobení perníčků,
malování, to vše patřilo zahradní slavnosti Sdružení rodičů a přátel dětí
s postižením. Help klub slavil 20. výročí svého založení.
Za teplého slunečného počasí přicházely v sobotu 11. června do areálu Apoštolské
církve v Selské ulici celé rodiny, aby si zavzpomínaly, popovídaly a jejich ratolesti
se pobavily. V úvodu Jiřina Nevrlá krátce připomněla historii klubu i památku
zemřelých během uplynulých let, také poděkovala všem, kteří se aktivně
zapojovali do práce klubu. „S dnešním programem nám pomohli pracovníci

Poradny pro rodinu a dítě a studentky Pedagogického lycea dělaly dětem
společnost, aby se maminky mohly bavit. Těší mě, že jsem se seznámila s dalšími
lidmi, kteří s námi chtějí spolupracovat a pomáhat nám,“ uvedla předsedkyně
sdružení.
Help klub vznikl v roce 1991 spontánně při setkávání rodičů dětí s postižením,
kteří vodili své potomky do nově zřízeného Stacionáře v ulici Lípová. U zrodu
stáli Pěva Žaludová a Otakar Nevrlý. Organizace sdružuje rodiny dětí
s postižením, které musí denně řešit podobné problémy v rodinách, ve školních a
zdravotních zařízeních, při styku s úřady, s integrací mezi zdravou populací, s
bezbariérovými přístupy a podobně.
Vedoucím neziskové organizace Help klub je Jiřina Nevrlá.

11. 6. – Matěj Jendrišák, florbalista sezony
Podobně jako ve fotbale se každoročně vyhlašuje anketa fotbalista roku, existuje
ve florbale stejně prestižní anketa florbalista sezony.
Již jednou, v sezoně 2006/2007 se stalo, že se florbalistou sezony stal odchovanec
Torpeda Havířov Pavel Kožušník. Stejný triumf se letos podařil zřejmě největší
naději českého florbalu, která byla vychována právě v kolébce havířovského
Torpeda, Matěji Jendrišákovi. Ten se navíc ve svých dvaadvaceti letech stává
nejmladším výhercem této ankety. Jedná se o další skvělou vizitku mládežnické
základny Torpeda, která se může pyšnit řadou skvělých odchovanců. V nynější
době obléká Jendrišák dres pražského klubu TJ JM Chodov.
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11. 6. – MFK Havířov rozdrtil Lískovec
V předposledním kole fotbalové divize skupiny E v sobotu 11. června po
výborném výkonu porazil domácí celek rozdílem pěti branek Lískovec.
Havířované tím odvrátili sestup do krajské soutěže.
Havířov – Lískovec 6:1

15. 6. – Běžecká dráha na ZŠ Karolíny Světlé dostala nový povrch
Šedesátimetrová běžecká rovinka se čtyřmi dráhami a rozběžiště pro skok daleký
s umělým povrchem byly slavnostně uvedeny do provozu ve středu 15. června
v Základní škole Karolíny Světlé.
Umělá hmota nahradila tak zastaralý antukový povrch, který již neodpovídal
náročnějším tréninkovým potřebám. Stavební páce byly zahájeny na podzim
loňského roku. Na jaře se položila poslední vrstva umělého povrchu a provedlo se
lajnování. Město Havířov přispělo na realizaci sportoviště částkou 1,6 milionu
korun. Byl tím dobudován celý sportovní areál školy, který se začal stavět před
osmi lety. „Naši žáci dosahují tradičně výborných výsledků v Poháru rozhlasu i v

atletickém čtyřboji, pravidelně postupují z městských do okresních kol. Doposud
probíhala příprava v nevyhovujících podmínkách. O to více si v těchto dnech
vychutnávají mladí sportovci měkký povrch pro sprint a regulérní místo pro skok
daleký. Navíc se dá běhat bez problému i po dešti,“ uvedla učitelka Alena
Přehnilová.

97
16. 6. – Stávka dopraváků v Havířově
Zcela bez jízdního řádu ve čtvrtek 16. června jezdily autobusy MHD v Havířově.
Lidé se museli obrnit trpělivostí a na autobus si prostě na zastávce počkat.
Čtvrteční stávka málem zkomplikovala dovoz květin do města na sobotní akci
Havířov v květech. Organizátoři museli pozměnit příjezd kamionu s květy z
Nizozemí na území České republiky tak, aby auto projelo Prahou před čtvrteční
půlnocí a nemělo problémy s případnými zátarasy. Nakonec vše dopadlo dobře.
18. 6. – Auta na chodnících
V pátek 17. a v sobotu 18. června se chodcům naskytl nevšední obraz. Osobní
automobily na chodníku.

18. 6. – Havířov v květech s bohatým programem
Velkolepá květinová show ovládla v sobotu 18. června Havířov. Po dvou
předchozích úspěšných ročnících také letošní Havířov v květech nabídl pestrý a
bohatý celodenní kulturní program a zábavu pro všechny generace.
Obnovená tradice byla opět plná květů, tance, zpěvu, nejrůznějších atrakcí pro
děti a hlavně dobré zábavy. Program pod širým nebem se konal za hezkého
slunečného počasí na náměstí Republiky, v Centrálním parkovišti a v Dětském
parku. Tradičně nádhernou výzdobou se blýskly vozy havířovské firmy Kotula.
V minulém roce se květinové slavnosti zúčastnilo kolem třiceti tisíc lidí, přestože
počasí nebylo zrovna ideální. Letošní účast byla mnohem vyšší, přibližně 50 tisíc.
Program:
11.00 až 12.30 hodin Květinový průvod městem od magistrátu na náměstí
Republiky. Přehlídka květinových vozů, dětí základních a mateřských škol,
dechové orchestry, folklorní soubory, sportovní oddíly, havířovské spolky, kočáry
s koňmi, mažoretky, kejklíři, klauni a další.
8.00 až 15.00 – náměstí Republiky
Floristická soutěž – tvorba květinových obrazů
9.30 až 23.30 – náměstí Republiky
9.30 ZUŠ Leoše Janáčka (žákovský dechový orchestr)
10.10. ZUŠ Bohuslava Martinů (pěvecký sbor Meandry)
10.30 ZUŠ Bohuslava Martinů (4Quartet)
12.30 Slavnostní zahájení primátorem statutárního města Havířova
Křest maskota, Jožka Černý, Věra Špinarová s kapelou, vystoupení mateřských
škol, ukončení floristické soutěže, hodnocení květinových obrazů, Dalibor Janda a
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Jiřina Anna Jandová, vystoupení základních škol a neziskových organizací,
vyhlášení výsledků floristické soutěže a předání cen primátorem města, Brasil
show, Ben Cristovao, Janek Ledecký + Žentour, Drak – ohňový příběh
13.00 až 20.00 – Centrální parkoviště
Nautrilus zům – divadlo Kvelb, Komediantská scéna, malý historický kolotoč pro
malé a nejmenší, „Works hop“ kejklířů a komediantů pro malé i velké, prezentace
floristiky České republiky a reprezentanta České republiky na Europa Cup 2011.
9.00 až 20.00 – Dětský park
Dětský svět, spousta atrakcí pro děti.

18. 6. – Na Havířovu v květech se nejvíce líbil krtek
Animované postavičky z večerníčků byly letošním tématem floristické soutěže
v rámci třetího ročníku akce Havířov v květech.
Floristé z České republiky a Slovenska od ranních hodin tvořili na travnaté ploše
vedle náměstí Republiky v centru města plastické obrazy ze živých květin, které
následně hodnotili návštěvníci. Celkem soutěžilo deset družstev. Letos se nejvíce
líbil květinový Krtek a kalhotky tvůrců z Děčína, kteří z celkových 1870
odevzdaných hlasovacích lístků získali 413 příznivců. Na druhém místě skončili
květináři společnosti Arbor Moravia, kteří vytvořili obraz postaviček Pat a Mat.
Získali celkem 385 hlasů. Třetí místo obsadil květinový obraz Rákosníčka tvůrců
ze Sempry Praha, který jako nejlepší ocenilo 268 hlasujících. Na dalších místech
následoval Ferda mravenec, Bob a Bobek, Pejsek a kočička, Maková panenka,
Včelka Mája, Pohádky z mechu a kapradí a Víla Amálka.
19. 6. – Vzpírání: Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 23 let
Úspěšně se vrátila výprava havířovských vzpěračů z mezinárodního Mistrovství
republiky České republiky ve vzpírání, které se konalo ve dnech 18. a 19. června
v Praze
Havířovští vybojovali tři mistrovské tituly, tři druhá místa a jedno třetí. SKV
Baník Havířov byl vyhlášen nejúspěšnějším oddílem Mistrovství ČR. Velký
souboj se rozhořel v kategorii do 77 kg mezi benjamínkem Davidem Mirgou a
zkušeným ligovým matadorem Cichým, kdy mladý šestnáctiletý David Mirga
(75,2) doslova vydřel vítězství až na tělesnou váhu. Cichý (76,9) byl těžší a nesl
prohru velmi těžce, když věděl, že si za prohru může sám, jelikož se vzdal svého
posledního pokusu a to využil Mirga, který zvýšil svůj poslední pokus o
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10 kg a dobře ho zvládl. Další kvalitní výkon předvedl Tomáš Matykiewicz, který
startoval v kategorii nižší do 94 kg. Tento jeden z nejúspěšnějších reprezentantů
ČR posledních let v kategorii 105 kg se rozhodnul upravit svoji váhu a shodit 10
kg své hmotnosti, povedlo se a tím padl jeden z nejlepších výkonů v trhu této
kategorie u nás z posledních let.
Výsledky:
Mistři republiky muži: David Mirga (62 kg), Lukáš Mirga (77kg) a Tomáš
Matykiewicz (94kg), 2. místa: Jan Gospoš, Miroslav Cichý , Petr Hejda;
3.místo: Silvestr Khek
Kategorie do 23 let 1. místo: Lukáš Mirga, David Mirga, 2.místo Silvestr Khek,
3. místo Lukáš Sivák.
Ženy: 2 .místo: Martina Pokorná a zároveň 1.místo v kategorii do 23 let.
20. 6. – 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 20. června v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Dopravní terminál Havířov – schválení principů přípravy a realizace
projektu
Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov
Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2010
Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2011
Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2011/2012
Bezúplatný převod objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov-Šumbark
Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení finančních prostředků pro
úhradu prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov
(MHD) v roce 2011
Topolánek s.r.o. – nabídka k odkoupení pohledávky za společnost
TEVOS, s.r.o.
Veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 – schválení účasti města
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
20. 6. – Dopravní terminál
Modernizaci nádražní budovy v Havířově a zřízení dopravního terminálu
podpořili havířovští zastupitelé na svém 6. zasedání, když schválili principy
přípravy a realizace daného projektu.
Nádražní budova v Havířově i přilehlý prostor před ní jsou dnes ve stavu, který
vůbec neodpovídá potřebám významného dopravního uzlu ve městě i jeho
napojení na ostravskou aglomeraci. V průzkumu veřejného mínění na kvalitu
života ve městě označili havířovští obyvatelé budovu vlakového nádraží za
největší problém. České dráhy, kterým budova nádraží patří, navrhují úplnou
demolici výpravní budovy a částečnou demolici dopravní budovy. Část, která
zůstane, společnost zrekonstruuje a přesune do ní činnosti z původní výpravní
budovy. V Havířově tak vznikne nový dopravní terminál odpovídající potřebám
současnosti. České dráhy mají k dispozici potřebné finanční prostředky z
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Regionálního operačního programu. „V Havířově máme skutečně problém s tím,

že nádraží neposkytuje služby, jaké bychom od moderního nádraží očekávali.
Současná budova je předimenzovaná a její provoz nákladný. Provozní náklady
jsou velkým problémem. Nádraží není napojeno na jiný dopravní uzel a nedaří se
tak přilákat další cestující," řekl Aleš Bartheldi z odboru strategie Generálního
ředitelství Českých drah. České dráhy vyčlenily na demolici a přestavbu 132
milionů korun. Celkové náklady se odhadují na 160 milionů, 85 procent nákladů
může pokrýt dotace. V projektu je z pohledu města Havířova důležitá možnost
dalšího budování a rozvíjení ploch v okolí nového dopravního terminálu. Město
bude v této souvislosti ve spolupráci s Českými drahami žádat o podporu
z Regionálního operačního programu. Před novým nádražím v Havířově by
například mohlo vzniknout zastřešené autobusové nádraží, parkoviště pro auta a
odstavná stání pro autobusy, kterých je ve městě nedostatek. V investičním
záměru města existují různé varianty, jak s prostorem před havířovským
nádražím naložit.
V hlasování sice vyhrálo zbourání haly, někteří zastupitelé s tím ale nesouhlasí.
"Vím, že budova svou hodnotu má, tak mě strašně mrzí, že jsme si odhlasovali, že
si ji zbouráme," řekla zastupitelka za Věci veřejné Karin Macková.
Havířovská nádražní hala patřila na konci 60. let k nejmodernějším na Moravě i
ve Slezsku. Se svými skleněnými mozaikami a všudypřítomnými geometrickými
prvky byla nadčasovým dílem, postaveným v tzv. bruselském stylu. Nyní chátrá.
20. 6. – Zahájení opravy budov tří základních škol
V rámci projektu úsporných energetických opatření na veřejných budovách města
v pondělí 20. června se začala oprava tří objektů základních škol. Nová okna i
kabát a zateplení střechy ve vysokém standardu získají během nadcházejících
prázdnin základní školy Marušky Kudeříkové, Mládežnická a budova Základní a
mateřské školy Selská. Stavební úpravy budou hotovy do konce srpna, tak aby
nenarušily zahájení nového školního roku.
Po prázdninách bude v rámci tohoto projektu zahájena rovněž oprava fasády a
střechy Kulturního domu Leoše Janáčka. Město v první fázi přistoupilo k
opravám objektů, které jsou z energetického hlediska v nejhorším technickém
stavu. V příštích letech budou pokračovat opravy dalších veřejných budov,
především základních škol.
Náklady na opravy jsou vyčísleny na 100 milionů korun, město získává dotaci z
Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí převyšující 55 milionů
korun.
21. 6. – Dětské oddělení nemocnice pořádalo již VI. seminář
Dne 21. června se konal VI. seminář dětského oddělení NsP Havířov. Tentokrát
nepřednášeli lékaři dětského oddělení, ale přizvaní hosté. Téma se neslo v duchu
hematologie a urologie.
K průběhu semináře sdělila asistentka dětského oddělení MUDr. Adéla
Holeszová: „Zajímavé přednášky, které se vždy snažíme přizpůsobit potřebám

praktických lékařů, se nám myslím podařilo přinést i nyní. Vzhledem k tomu, že
máme k dispozici přístroj na 24-hodinové měření krevního tlaku, zařadili jsme i
přednášku na toto téma, nezapomněli jsme připomenout praktikům, ať aktivně
využijí našich služeb a nechávají všechny rizikové děti vyšetřit. Téma urologické
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přednášky bylo obšírné, ale přínosné jednak v otázce toho, jaké možnosti přináší
naše urologické oddělení pro dětské pacienty, jednak z hlediska připomenutí
některých zásad vyšetřování a řešení urologických záležitostí vzhledem k věku –
kryptorchismus (porucha sestupu varlete), fimóza (zúžení varlete) apod.
Přednáška na hematologické téma připomněla v krátkosti základní a nejčastější
hematologická onemocnění, se kterými se může praktik ve své ambulanci setkat,
přinesla doporučení, jak postupovat, kdy odesílat již na specializované pracoviště
aj. Již tradicí se stává hojná účast lékařů a sester - dohromady 59,“ uvedla
doktorka
22. 6. – 16. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Organizační řád Městské policie Havířov
Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
Akademie III. věku Havířov v letech 2011 - 2013
Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova
22. 6. – Nový taneční soubor Victory Dance Havířov
Taneční škola zpočátku působila jako zájmový kroužek určený pro žáky ZŠ Gen.
Svobody. Z důvodu stále se zvyšujícího zájmu dětí i mimo školu se
přetransformovala na soubor Victory Dance Havířov.
Soubor působí jako občanské sdružení. Zaměřuje se na taneční styly street show,
street dance, show dance, hip hop, základy klasického tance a jazz dance. Mladí
tanečníci jsou rozděleni do čtyř věkových kategorií. Pro děti a mládež ve věku od
5 do 16 let a více. Dále pak na začátečníky a pokročilé. Mladí tanečníci mají za
sebou i první úspěchy na soutěžích ESO Bohumín, Effect dance cup Zlín,
Regionální kolo choreografie rekreačního tance Ostrava a Děti fitness Ostrava.
„Během roku v každé kategorii tvoříme taneční choreografie, se kterými se

účastníme soutěží po celé České republice. Rádi přivítáme nové členy, pokud tedy
máte zájem a chuť si zatančit, poznat nové kamarády a třeba i zažít radost z
vítězství, neváhejte a přidejte se k nám,“ sděluje Ivana Sajdaková, hlavní vedoucí
a choreografka souboru. Trénují v tělocvičně Základní školy Gen. Svobody
v Havířově-Šumbarku.
24. 6. – Extraliga ragby 2010 – 2011
RC Havířov se udžel v extralize.
Extraligovou příslušnost si udržel vítěz sestupové skupiny RC Rental.cz Havířov.
Baráž s vítězem 1.ligy bude hrát tým z 2.místa sestupové skupiny JIMI RC
Vyškov. RK Petrovice a RC Olomouc sestupují do 1.ligy.

Poř. Klub

Tabulka sestupové skupiny
Z
V R P Skóre

+/-

+4p -7b

Body

1.

RC Rental.cz Havířov

6

5 0 1

317: 59

258

4

1

25

2.

JIMI RC Vyškov

6

5 0 1

221: 62

157

3

0

23

3.

RK Petrovice

6

2 0 4

122:248

-126

1

0

9
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4.

RC Olomouc

SS

6

0 0 6

38:327

Křížová tabulka sestupové skupiny
OLO
HAV
3:40
8:108

OLOMOUC
HAVÍŘOV

40:3
108:8

VYŠKOV

78:5
19:7

10:21
17:10

PETROVICE

15:7
67:8

7:89
14:49

-289

0

0

0

VYŠ

PET

5:78
7:19

7:15
8:67

21:10
10:17

89:7
49:14
28:5
67:14

5:28
14:67

24. 6. – Gymnázium Komenského a Chemie na Slezskoostravském hradě
Letos se gymnázium Komenského opět podílelo na přípravě významné akce
Moravskoslezského kraje Chemie na Slezskoostravském hradě 2011.
Zařadilo se tak po bok hlavních organizátorů akce - Ostravské univerzity, Vysoké
školy báňské–Technické univerzity a SPŠ chemické akademika Heyrovského.
Tato spolupráce vyvrcholila v pátek 24. června v areálu Slezskoostravského
hradu za účasti desítek příznivců. Spoustu zajímavých chemických pokusů, které
si připravily studentky Klára Slamečková a Hanka Bouchalová pod vedením
Mgr. Aleše Chupáče, mohli návštěvníci zhlédnout u stánku gymnázia
Komenského. Esteticky přitažlivé experimenty vzbudily opět velký zájem a
přesvědčily pořadatele o účelnosti a úspěšnosti akce. Letos se jí zúčastnil i
Dr. Michael Londesborough z Akademie věd ČR, který patří mezi přední
popularizátory chemie v České republice a je znám z pořadu České televize
PORT.
24. 6. – Finanční dar nemocnici za sběr papíru
V pátek 24. června v odpoledních hodinách navštívila dětské oddělení havířovské
nemocnice Mgr. Helena Luková ze ZŠ Školní ulice v Havířově za účelem předání
finančního daru. Tyto peníze získala škola sběrem starého papíru. Obdržené
finance již od roku 2004 věnuje dětskému oddělení, letos to bylo 6.240,- Kč.
25. 6. – V Havířově se slavil Den otců
Tátové, maminky a jejich ratolesti si v Havířově letos poprvé oslavili na
Tátafestu mezinárodní Den otců. Cílem vydařeného odpoledne bylo nejen
pobavit, ale také upozornit na důležitost role otců v životě dětí.
Do prostranství u kavárny ZaHRAda zahrady Rodinného centra Majáček v ulici
Komunardů přišlo v sobotu 25. června odpoledne přes sto padesát lidí, ženy, muži
a děti. Čekal na ně bohatý program plný soutěží, her, zábavy, dále příjemné
posezení pod širým nebem a také lákavé občerstvení. Na své si přišly hlavně děti.
Velkému zájmu se těšily zejména adrenalinové atrakce jako Bungee Running,
založena na principu zpětného tahu nebo stavění až čtyř metrů vysoké věže z
beden se záchranou na laně. Rovněž trampolína byla ve stálém obležení.
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Nadšenci motorizmu mohli obdivovat závodní motokáry havířovského MD Racing
teamu. Nezapomnělo se ani na sportovce. Své umění předvedla mistryně České
republiky mladších žaček ve fleretu Sabina Hendrichová ze Šermu Ostrava
v exhibici se svou sestrou Monikou. Vše doplnily workshopy jako pomaluj svého
tátu, chlapi-maso-grilování a spousta dalších zajímavostí. „Mám radost z

projeveného zájmu o naši akci. Po pátečním deštivém odpoledni nám přálo i
počasí. Naši snahou je upozornit na význam role otců v rodinném životě. Věřím,
že jsme udělali první úspěšný krok k založení nové tradice v Havířově,“ uvedl za
organizátory Tátafestu Michal Malina. Akce proběhla pod záštitou Rodinného
centra Majáček, Církve Na Cestě a Ligy otevřených mužů, která je zároveň
odborným garantem celorepublikového projektu.

26. 6. – Jubileum Církve bratrské
Oslava 20. výročí otevření modlitebny Církve bratrské v Havířově se konala
v neděli 26. června v prostorách modlitebny v ulici Fryštátská v HavířověProstřední Suché.
28. 6. – Místopředseda senátu Zdeněk Škromach navštívil Havířov
V úterý 28. června přijal na radnici primátor Zdeněk Osmanczyk místopředsedu
senátu Zdeňka Škromacha, který byl na Ostravsku na dvoudenní pracovní
návštěvě.
Primátor senátorovi věnoval poštovní známku, kterou pro město vydala Česká
pošta v rámci pořádání Mistrovství Evropy ve floristice. Politik rovněž dostal
osobní pozvání na gala večer Europa Cupu 2011. Místopředseda senátu si také
prohlédl Domov seniorů Helios.
Na neformálním setkání s dalšími členy vedení města Havířova hovořil Zdeněk
Škromach například o připravovaných změnách v sociální oblasti a o možných
dopadech na společnost. Rovněž věnoval pozornost informacím, co město a jeho
obyvatele nejvíce trápí. Zde patří především špatné životní prostředí, doprava a
odchod mladých lidí z Havířova z důvodu nedostatku pracovních příležitostí.
28. 6. – Skauti získali budovu, ve které dosud sídlí
Bývalá budova mateřské školy v ulici Boženy Němcové v městské části Šumbark,
bude i s pozemkem k 1. červenci 2011 bezúplatně převedena na skautskou
organizaci Junák.
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Skauti o bezúplatný převod město žádali kvůli tomu, že chtějí provést
rekonstrukci objektu, ale nemohou vkládat prostředky do cizího majetku.
Představitelé havířovského Junáka se zavázali budovu postupně opravit. Chtějí
například rychle zrekonstruovat rozvody a tělesa ústředního topení, vyměnit
okapové žlaby a svody, v suterénu položit dlažbu a nechat si zpracovat
energetický audit a podle jeho výsledků dále objekt opravovat s termínem do roku
2018. Skauti na uvedené práce chtějí využít dotací. Noví nabyvatelé objektu
souhlasí s podmínkami, které si město Havířov při převodu stanovilo – například
předkupní právo na dobu 20 let za jednu korunu, závazek Junáka, že nejméně 20
let nezmění účel využití nemovitosti. V objektu sídlí i další nájemci a skautská
organizace je tady musí ponechat za podmínek obvyklých v dané lokalitě.
Junák - svaz skautů a skautek ČR pracuje v Havířově zejména s dětmi ze
sociálně znevýhodněného prostředí, které tak mohou smysluplně trávit svůj volný
čas. V Havířově má organizace asi 250 stálých členů ve věku od 6 do 26 let a
spolupracuje s městem na organizaci celé řady akcí – Den Země, Bambiriáda,
Evropský týden mobility a další.
29. 6. – FOTBAL. Moravskoslezská divize - MSD - skupina E
Výsledky jarního kola MFK Havířov:
26. března: Havířov – Petrovice 1:0
2. dubna: Dolní Benešov – Havířov 2:2
9. dubna: Havířov – Kravaře 2:3
16. dubna: FC Mikulovice – Havířov 0:2
24. dubna: Havířov – Poruba (odstoupila ze soutěže)
30. dubna: Havířov – Ostrava B 0:3
8. května: Nový Jičín – Havířov 1:0
14. května: Havířov – Bystřice pod Hostýnem 7:0
21. května: Orlová Lutyně – Havířov 2:0
28. května: Havířov – Brumov 5:2
5. června: Šumperk – Havířov 2:2
11. června: Havířov – Lískovec 6:1
19. června: Valašské Meziřičí – Havířov 0:3
Závěrečná tabulka sezony 2010 – 2011 divizní fotbalové soutěže skupiny E.
Městský fotbalový klub Havířov skončil na 12. místě ziskem 33 bodů po
zlepšených výkonech ve druhé polovině soutěže. V posledním kole Indiáni vyhráli
nad celkem Valašské Meziřičí 3:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baník Ostrava B
FK Šumperk
FC Mikulovice
Lokomotiva Petrovice
TJ Valašské Meziřičí
Slavia Orlová-Lutyně
Nový Jičín
SFC Opava B
FK Lískovec

28 17 8 3 64:22 59
28 15 5 8 55:35 50
28 14 4 10 56:43 46
28 12 6 10 31:26 42
28 11 8 9 42:36 41
28 15 5 11 39:40 41
28 12 4 12 33:37 40
28 11 6 11 44:32 39
28 12 2 14 48:48 38
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10. FC Dolní Benešov
28 11 5 12 40:40 38
11. FC Brumov
28 10 7 11 46:51 37
12. MFK Havířov
28 10 3 15 51:60 33
13. FK Mohelnice
30 8 7 13 32:50 31
14. SK Kravaře
30 9 3 16 31:50 30
15. Bystřice pod Hostýnem 30 5 9 14 25:57 24

29. 6. – 17. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Správce stavby - Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně.
Rozhodnutí o námitkách.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova
30. 6. – Minimální a maximální teplota v červnu
Maximální denní teplota 22. června +29,4 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 12. června +4,0 stupňů Celsia
ČERVENEC
1. 7. – Parkoviště u magistrátu mají parkovací automaty
Obě parkoviště u budovy havířovského magistrátu jsou od 1. července
zpoplatněna
Město k záměru placeného parkoviště přistoupilo z důvodu regulace dopravy u
budovy radnice, kde jsou v průběhu dne parkovací místa bezezbytku obsazena.
Každá započatá hodina parkování stojí 10 korun. Doba, kdy je třeba po příjezdu
na parkoviště zaplatit, je stanovena každý všední den od sedmi ráno, její konec je
shodný s koncem úřadních hodin radnice – pondělí, středa do 17 hodin, úterý,
čtvrtek do 14 hodin a pátek do 13 hodin. Po těchto hodinách lze stání na obou
parkovištích využívat bezplatně. Pořízení tří automatů včetně instalačních prací
přišlo na 600 tisíc korun.
3. 7. – Městská policie informuje: vyhodnocení kontroly za měsíc červen 2011
V rámci opatření k zefektivnění činnosti městské policie strážníci v měsíci červnu
provedli kontroly na dodržování povinností cyklistů a chodců v silničním provozu,
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dodržování světelné signalizace cyklisty a chodci a kontrolu povinného vybavení
jízdních kol. Bylo zjištěno celkem 328 podezření ze spáchání přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích cyklisty
a chodci. Ve 139 případech to vyřešili domluvou. Blokové pokuty byly uloženy
v celkové výši 17 300 Kč za 185 přestupků a 4 byly oznámeny ke správnímu
orgánu k dořešení.
7. 7. – Pietní akt připomněl tragédii na Dole Dukla
Padesáté výročí od největší důlní havárie v poválečném Československu, která si
vyžádala na Dole Dukla 108 lidských životů, si ve čtvrtek 7. července připomněli
účastníci piety v Havířově.
Do areálu bývalého Dolu Dukla přišlo vzdát hold obětem důlní katastrofy kolem
400 lidí, pozůstalí, kamarádi, pamětníci, zástupci státních, hospodářských a
společenských organizací. Památník zaplnily věnce a květiny. Smuteční setkání
pak pokračovalo v Kulturním domě Radost. Krátké proslovy přednesli primátor
města Havířova Zdeněk Osmanczyk, provozní ředitel společnosti OKD Leo Bayer
a bývalý ředitel Dolu Dukla Jaroslav Gongol. Jména všech zesnulých přečetl
přímý účastník havárie Jaroslav Čihař. Promítly se historické snímky a
fotografie obětí. Pietní akt byl zakočen hornickou hymnou.

10. 7. – V parku za KD Radost koncertovala Náladička
Písničkou Nad Lužnici svitá zahájila v neděli 10. července albrechtická kapela
Náladička letní prázdninový cyklus havířovských promenádních koncertů.
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Dechová hudba přilákala do parčíku za Kulturním domem Radost okolo dvě stě
milovníků tradiční dechové muziky. Neodradilo je ani tropické teplo. Pod
taktovkou kapelníka Bronislava Palowského zazněly ve dvouhodinové šňůře
slezské, moravské a české populární skladby jako Hraj kapelo hraj, Splněná
přání, Břeclavská kasárna, Nedaleko od Trenčína nebo Tereza, Tereza.
Nechyběla ani jedna z nejznámějších českých písní ve světě Škoda lásky.
K pravidelným návštěvníkům koncertů patří František Durčák, bývalý učitel na
hudební škole v Ostravě-Vítkovicích. „Pokud mi to zdraví dovolí, tak si rád

dechovku poslechnu. Tu v parku je za teplého letního počasí příjemné posezení.
Náladička je dobrá. Před léty jsem taky hrál v hornosušské Hasičance i v jiných
kapelách,“ svěřil se starý pán, který zanedlouho oslaví své devadesátiny.

10. 7. – Torpedo Havířov reprezentuje značku ZONE
S postupem do Extraligy čeká florbalový klub jedna zásadní novinka. Po osmi
letech reprezentování a prezentace značky Unihoc přechází ke značce ZONE.
Ačkoliv se jedná o dvě rozdílné značky, vlastníkem obou je jediná společnost
Renew Group, kterou v Česku reprezentuje firma Spinflo.
Švédská florbalová značka Zone byla založena v roce 2001 v Mölnlycke a rychle si
získala své oblíbence po celém světě.
12. 7. – Třídění odpadu
Osvědčení o úspoře emisí získalo od akciové společnosti EKO-KOM město
Havířov za množství tříděného odpadu v roce 2010.
„V přepočtu jsme v Havířově dosáhli úspory 2120 tun kysličníku uhelnatého a
úspory energie přes 50,5 milionu MJ,“ uvedla tisková mluvčí Eva Wojnarová.
V roce 2010 obyvatelé města vytřídili přes 2 610 tun odpadů, které byly předány
k dalšímu využití. V Havířově je rozmístěno celkem 853 kusů nádob na tříděný
odpad. Z uvedeného počtu je 250 na sklo, 342 na plasty a 261 na papír. Kromě
toho je po městě rozmístěno ještě 21 kusů nádob na elektro odpad a dalších 10 na
biologicky rozložitelný odpad. Se společností EKO-KOM má město uzavřenou
smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
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16. 7. – Vlasta Jelínková z Havířova má 100 let
V sobotu 16. července se dožila sto let Vlasta Jelínková z Havířova. Oslavenkyně
vychovala tři děti. Radost také ji dělá 6 vnuků a 11 pravnoučat
Manžel, učitel jí zemřel, když mu bylo 49 let, paní se už nikdy podruhé
neprovdala. Vlasta Jelínková pracovala jako učitelka v mateřské škole, byla
vychovatelkou v dětském domově v Karviné a dlouhá léta působila v havířovské
knihovně. Na tahle pracovní léta speciálně ráda vzpomíná. Z knihovny pak
odešla do zaslouženého důchodu. Životním rčením paní Vlasty je průpovídka „to
se nějak převalí“ a starosti si raději nechce připouštět. V domově seniorů je od
loňského podzimu, před tím bydlela sama v malém havířovském bytě, pomáhala
jí dcera, snacha i pečovatelky a sousedka. Ve svých sto letech brilantně ovládá
mobilní telefon. Nejraději má krupičku a šunku v aspiku, na narozeninové oslavě
si připila šampaňským a neodmítla ani skleničku vína. K životnímu jubilelu ji ve
středu 13. července poblahopřál náměstek primátora města Havířova Daniel
Pawlas. Zároveň ji předal kytici slunečnic a malý dárek havířovského magistrátu.

16. 7. – Vojenská vozidla dovedou zaujmout
U restaurace Luna v Havířově-Podlesí představili v sobotu 16. července
členové Klubu terénních vozidel 4x4 v Havířově tři historická vojenská motorová
vozidla.
Zájemci si mohli prohlédnout americké džípy značky Jeep-606A2 ze 70. až 80. let
minulého století a Jeep Willys CJ3B, který se začal vyrábět již v roce 1953. Oba
vystavené kusy jsou z výbavy švýcarské armády. Třetím automobilem je italský
Fiat Campagnola. Tyto značky našly široké uplatnění v různých armádách od
Vietnamu, Egyptu až po státy Jižní Ameriky. „Auta jsou zcela pojízdná ve velmi
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dobrém technickém stavu. Jezdíme s nimi hlavně na srazy historických vozidel,
předváděcí akce a výstavy se zaměřením na vojenství,“ uvedl za trojici milovníků
staré vojenské techniky František Leroch.

16. 7. – Pohádka pro děti

18. 7. – Nadace Jistota věnovala finanční dar sociálním službám
Částku ve výši 98 912 korun věnovala Nadace Jistota představitelům Sociálních
služeb města Havířova (SSMH).
Šek 18. července na radnici předala řediteli SSMH Milanu Černému členka
Nadace Jistota Brigita Štefánková se slovy: „Země je tak bohatá, jak se dokáže
postarat o své potřebné.“ Darovaná částka je určená pro rozšíření komunikačních
a sociálních možností uživatelů služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě
v Havířově. Za darovanou částku chce poradenské středisko zakoupit například
velkoplošnou klávesnici k počítači, komunikátory, různé elektronické hračky,
dotykový monitor nebo velkou polohovací myš k počítači.
Nadace KB Jistota patří podle žebříčku Fóra dárců z roku 2009 mezi deset
největších firemních nadací v Česku.
20. 7. – 18. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Záměr centrálního nákupu elektrické energie pro rok 2012
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Zpráva o nákladech za ustájení zvířat v Útulku MAX
Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence
kriminality na léta 2009-2011 v Havířově
Informativní zpráva k poskytnutí peněžitých darů - Havířov v květech
2011 floristická soutěž Květinové obrazy
Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce
na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace v rámci
investiční akce - Dopravní terminál Havířov“. Odeslání Výzvy o zahájení
zadávacího řízení těmto zájemcům. 1. DaF PROJEKT s.r.o., Ostrava, 2.
Ateliér Velehradský, s.r.o., Brno, 3. PROJEKTSTUDIO EUCZ , s.r.o.,
Ostrava, 4. Ing. Arch. Daniel Labuzík, Ostrava, 5. PRODIN a.s.,
Pardubice, 6. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.,
7. DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
Vyhlášení výběrového řízení. Rada města Havířova b e r e n a
v ě d o m í, že ke dni 31.8.2011 se vzdává funkce vedoucího odboru
stavebního a silničního správního úřadu Magistrátu města Havířova Ing.
Radomír Konvičný a u k l á d á vyhlásit výběrové řízení na obsazení
uvedené funkce.
Informativní zpráva k poskytnutí peněžitých darů - Havířov v květech
2011 floristická soutěž - Květinové obrazy
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova
20. 7. – Informace z jednání RMH dne 20. července 2011
Záměr centrálního nákupu elektřiny pro magistrát, příspěvkové a
obchodní organizace města na rok 2012 schválili na svém jednání radní
Havířova. Ve správě města včetně příspěvkových organizací a společností
je 1400 odběrných míst elektrické energie. Sdružením poptávky chce město
docílit příznivější cenu za tuto energii. V roce 2010 byla celková spotřeba
elektrické energie na odběrných místech bezmála 11 tisíc MWh v celkové
hodnotě téměř 39 milionů korun. Vzhledem k celosvětovým událostem
například v Japonsku nebo záměr Německa uzavřít atomové elektrárny
bude dle neoficiálních sdělení ČEZ cena elektřiny v roce 2012 zvýšena o 10
až 15 procent ve srovnání s letošním rokem. Zda se v Havířově přistoupí k
získání elektrické energie prostřednictvím elektronické aukce nebo
přímým nákupem na komoditní burze, rozhodne v blízké budoucnosti
vedení města.
Ze 110 korun na 105 (bez DPH) se snižují od 1. července náklady na
ustájení jednoho psa v havířovském útulku. Cena u koček nebo dalších
drobných zvířat zůstává na 80 korunách na den. Radní města si vyžádali
rozbor hospodaření za 1. pololetí letošního roku a posoudili úsporná
opatření útulku, kde například zkrátili hodinové úvazky některých
zaměstnanců, zavedli virtuální adopce anebo si zajistili dodavatele s
příznivějšími cenami. V období prvních šesti měsíců letošního roku bylo v
útulku ustájeno 366 zvířat, z toho 75 koček a ostatních, zbývající byli psi.
Odbor komunálních služeb má na zajištění provozu útulku pro rok 2011
vyčleněno z rozpočtu města 4,5 milionu korun.
Nesouhlas se záměrem zřídit v Prostřední Suché energetický zdroj na
výrobu elektřiny a tepla s nepřetržitým celoročním provozem vyjádřili
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havířovští radní. Nesouhlasné stanovisko s úmyslem společnosti
Gascontrol Plast, a. s., provozovat tento zdroj na území města odesílá
radnice také Krajskému úřadu v Ostravě, který o vyjádření požádal. Radní
města nesouhlasí především proto, že nový zdroj by byl velkým
znečišťovatelem ovzduší v Havířově, který patří mezi lokality se zhoršenou
kvalitou ovzduší. Zdroj na výrobu elektřiny a tepla by kvalitu ovzduší
znečišťoval oxidem dusíku a oxidem uhelnatým, navíc by provozoval v
oblasti rodinných domků. V okolí se rovněž staví nové nákupní centrum,
které způsobí navýšení dopravy.
20. 7. – Výstava k jubileu umělecké školy
V galerii Kulturního domu Radost byla ve středu zahájena výstava obrazů
učitelů Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. Je věnovaná k 55. výročí
založení školy.
Svá díla představují akademičtí malíři Dagmar Štefková, Martin Pawera, Aleš
Rabenseifner, dále Alžběta Dirnerová, Maryia Oczková a Vladimír Hubeňák. Ke
zhlédnutí je přes pětadvacet menších či větších maleb, kreseb a kombinovaná
technika s názvy jako Don Quiote versus Sancho, Zahrádka, Erupce, Zrození,
Opice, Ptáci, Ava a já nebo Kompozice. Především je to abstraktní tvorba
s různorodou tematikou. „V prostorách této galerie se vystavuje velmi dobře. Je

to tu vzdušné, přehledné a čisté. S malou ukázkou z naší tvorby jsme chtěli
připomenout výročí vzniku naší školy,“ krátce poznamenala vedoucí výtvarného

oboru ZUŠ Alžběta Dirnerová. Výstava potrvá do 18. srpna.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů byla otevřena 1. září 1956
v prostorách tehdejšího Městského národního výboru. Do prvního ročníku
nastoupilo 78 žáků. Vyučovalo se hře na klavír a housle. Dětem se věnovali čtyři
pedagogové.

23. 7. – Sebevraždy dvou mužů
V sobotu 23. července v odpoledních hodinách byl ve svém bytě, v městské části
Město nalezen oběšený devětadvacetiletý muž. Kriminalisté na místě vyloučili
cizí zavinění. Příčina a okolnosti jsou nadále v šetření. Tentýž den kolem
16 hodiny zavolal na tísňovou linku městské policie čtyřiačtyřicetiletý muž a
oznámil, že končí se životem. Vzápětí se oběsil. Příčina a okolnosti jsou i v tomto
případě v šetření.

112
24. 7. – Veselka z Klimkovic nadchla obecenstvo
Výborná muzika doprovázená vydařenými vtipy a vděčné publikum. Takový byl
promenádní koncert v neděli 24. července v Kulturním domě Radost.
Tentokrát počasí nepřálo a místo pod širým nebem, hrála dechovka v sále KD
Radost. Klimkovická Veselka měla v Havířově velmi úspěšné premiérové
vystoupení. V průběhu dvou hodin zazněly populární valčíky, polky, tanga a další
tradiční slezské, moravské a české písničky. Mezi nimi i Cikán, černý cikán, Proč
ten jetelíček, Škoda lásky a obdobné oblíbené nestárnoucí melodie. Odměnou byl
častý potlesk více než sto dvaceti spokojených posluchačů hlavně z řad seniorů.
V publiku vládla pohoda a dobrá nálada, kterou umocňovala série veselých vtipů.
„Veselka byla skvělá, bylo radost je poslouchat, věřím, že se v Havířově opět
objeví,“ vyjádřila svůj bezprostřední dojem jedna starší, pravidelná návštěvnice
dechové hudby. Rovněž hlavní aktéři z Klimkovic odcházeli dobře naladěni a
pokud dostanou pozvání přislíbili, že určitě přijdou.

24. 7. – Vonička tančila a zpívala v Estonsku
Folklorní soubor Vonička se ve dnech 20. až 24. července zúčastnil
Mezinárodního folklorního festivalu Europeada. Letošní 48. ročník se konal
ve druhém největším městě Estonska v Tartu.
Přítomno bylo 143 souborů z 27 zemí s celkovým počtem kolem tří tisíc tanečníků
a muzikantů. Byly tam i soubory z Farských ostrovů, Grónska nebo Kypru.
Českou republiku reprezentovaly mimo havířovskou Voničku také Brněnský
Valášek, Krkonošský Horal a Bajdyš z Třebíče. „Vedle každodenních vystoupení

na různých pódiích města Tartu jsme měli i společné, a to se soubory z Irska a
Portugalska ve městě Virumaa. Tam jsme také navštívili farmu, kde naši členové
jezdili na koních a ochutnali místní speciality,“ uvedl Roman Gorný organizační
vedoucí Voničky. Týdenní festival byl zakončen dva a půl kilometru dlouhým
slavnostním průvodem všech účastníků z centra města do místního amfiteátru.
Na závěrečném ceremoniálu pak tančily společné číslo moravské a české soubory
současně na čtyřech podiích v doprovodu svých kapel. Příští Europeada se koná
v italském městě Padova.
26. 7. – MŽP ČR vytvořilo pracovní skupinu k řešení kvality ovzduší MS kraje
Navrhovat opatření ke snižování úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském
kraji, hledat způsoby, jak čerpat finanční prostředky z evropských i národních
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fondů v této oblasti a v neposlední řadě podporovat vědu, výzkum a osvětu,
budou úkoly nové pracovní skupiny, kterou jmenoval ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa. Skupinu ministerstvo zřídilo na základě Akčního plánu pro
Moravskoslezský kraj na rok 2011.
Členem skupiny je jmenován i primátor Zdeněk Osmanczyk spolu s dalšími
primátory statutárních měst kraje kromě Opavy. Ve skupině budou dále pracovat
starostové Bohumína, Českého Těšína, Třince, hejtman Moravskoslezského kraje,
náměstek ministra ŽP, ředitel ostravské pobočky ČHMÚ a ředitel Zdravotního
ústavu se sídlem v Ostravě. Skupinu, která má celkem 12 stálých členů
s hlasovacím právem povede ministr životního prostředí. Členové se budou
scházet jedenkrát za měsíc.
Největší problém ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji představuje v
současné době nadlimitní zatížení tuhými znečišťujícími látkami. Zapříčiňují je
průmyslové podniky z blízkého okolí a nedalekého Polska, lokální topeniště nebo
hustá doprava.
27. 7. – Tisková konference k EC 2011
Ve středu 27. července na Magistrátu města Havířova se uskutečnila tisková
konference k 17. Mistrovství Evropy ve floristice – Europa Cup 2011. Zúčastnili
se jí Ing. Zdeněk Osmanczyk primátor města Havířov, Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
proděkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno, člen organizačního
výboru EC 2011, Bc. Jana Pudová tajemnice Svazu květinářů a floristů České
republiky a Jaromír Kokeš reprezentant ČR na mistrovství. Byla podaná
informace k zahájení a průběhu EC 2011.
31. 7. – Matušovič opět na Kypru
Miroslav Matušovič se vrací do kyperské ligy, kde bude po roční přestávce znovu
působit v celku Apollon Limassol. Třicetiletý ofenzivní hráč, který má tři české
tituly se Spartou a Ostravou, tak ukončil své provizorium v divizním Havířově.
S pátým týmem kyperské ligy se dohodl na roční smlouvě.
31. 7. – Minimální a maximální teplota v červenci
Maximální denní teplota 13. července +30,5 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 27. července +4,0 stupňů Celsia
SRPEN
1. 8. – Tisková zpráva: Oprava povrchu kruhového objezdu
Nejpozději do poloviny září by měla být hotova oprava asfaltového povrhu
velkého kruhového objezdu v Havířově. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyčíslila
částku na opravu maximálně do výše 2,4 miliony korun.
Cestáři budou povrch silnice frézovat do hloubky pěti centimetrů, poté jej opatří
spojovacím postřikem a následně položí asfaltobetonový kryt. Oprava by měla
probíhat pravděpodobně vždy o víkendu, kdy je nejmenší provoz na světelném
kruhovém objezdu.
2. 8. – Výstava: Poláci na Těšínsku
V prostorách Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích byla v úterý
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2. srpna slavnostně zahájena výstava Poláci na Těšínsku.
Expozice na dobových fotografiích, různých písemnostech, novinových článcích a
dalších materiálech ukazuje život polské národnostní menšiny v dnešní české
části Těšínska, především na takzvaném Záolží. Důraz je kladen zejména na
období let 1920 až 2010. Přibližuje široké veřejnosti pestré formy kulturního a
společenského života Poláků, kteří jsou s tímto regionem bytostně spjati. Mezi
jiným představí polské společenské organizace, školství, periodika, vydavatelské
počiny, významné osobnosti a podobně. „Je to velmi hezky uspořádaná

prezentace, bohatá na nejrůznější dokumenty. Myslím si, že vystihuje vše
podstatné. Jsem moc rád, že se to tentokrát koná v Havířově. Věřím, že ji navštíví
v hojném počtu i místní školy,“ konstatoval evangelický duchovní Janusz
Kożusznik. Příjemným kulturním zážitkem bylo vystoupení kapely Oldřichovice.
Vernisáže se zúčastnila vicekonzulka Generálního konzulátu Polské republiky
v Ostravě Maria Kovacs, náměstek havířovského primátora Daniel Pawlas a
další hosté. Výstavu připravil Kongres Poláků v České republice ve spolupráci
s Muzeem Těšínska. Potrvá do 15. července 2012.

5. 8. – Florbal: FbK Horní Suchá – Torpedo Havířov 1:11 (1:5, 0:6)
Florbalisté Torpeda Havířov mají za sebou první předsezónní přátelské utkání.
Proti druholigovému (třetí nejvyšší soutěž) soupeři z Horní Suché si na jeho půdě
poradili vcelku jednoznačným rozdílem.
Utkání hrané na 2x20 minut zcela ovládli hráči Torpeda. Skóre otevřel v brzké
době hostující Jurčík, náskok dokázal zvýšit novic v týmu Jiří Juhaňák. Ke slovu
se poté dostali i hráči domácí Suché, když na 1:2 kontroval Podlesný. Poté však
už připisovali branky pouze hráči Torpeda. Hattrick dokonce dokázal uzavřít
Pavel Kožušník. Branky Torpeda: 3x Kožušník Pa., 2x Bajgar, 2x Bezděčík,
Beneš, Plášek, Jurčík, Juhaňák. V sestavě se objevilo několik hráčů, kteří jsou v
týmu na zkoušku. Naopak na tribuně zůstali brankáři Krupa a Kotula a hráči
Varta, Kožušník Miroslav, Čelechovský, Hrabovský, Kantor, Frydrýšek či Kezua.
6. 8. – Uctili památku obětí nacistické zvůle
Na smutečním shromáždění u Památníku životické tragédie v HavířověŽivoticích si v sobotu 6. srpna dopoledne lidé připomněli zavraždění šestatřiceti
nevinných obyvatel Životic, Horní a Dolní Suché a Dolního Těrlicka. Jejich
průměrný věk byl kolem třiceti roků.
Po tradičním vyzvánění zvonů z nedaleké kaple, České a Polské státní hymně a
zapálení svíce u památníku moderátorka Sabina Galuszková přečetla jména
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dvaceti osmi Poláků a osmi Čechů zákeřně zavražděných 6. srpna 1944. Němci
během několikahodinové likvidační akce zabili každého muže, který nebyl
schopen se okamžitě prokázat německou státní příslušností. Byla to brutální
odveta za přestřelku v hostinci Isidora Mokrosze, při které byli zabiti tři
gestapáci, hostinský a jeden partyzán. Dalších 31 místních občanů bylo odvedeno
do koncentračních táborů, odkud se vrátili jen čtyři. Účastníci piety položili
k památníku věnce a kytice květů. Projevy přednesli náměstek primátora města
Havířova Eduard Heczko, vicekonzulka generálního konzulátu Polské republiky
se sídlem v Ostravě Marie Kovacs, římskokatolický kaplan Karel Rechtenberg a
evangelický farář Vladislav Volný. V průběhu pietního aktu vystoupil pěvecký
sbor Městského kulturního střediska Havířov Canticorum a smíšený sbor PZKO
Harfa z Českého Těšína.

6. 8. – Řidička srazila na přechodu chodce
Zhruba dvacet minut po páteční půlnoci srazila dvaatřicetiletá řidička v Havířově
na přechodu chodce. Čtyřiapadesátiletý muž těžkým zraněním na místě podlehl
ještě před příjezdem záchranky. Řidička Audi A4 jela po Národní třídě směrem
na Těrlicko. „Při projíždění křižovatky přehlédla muže, který šel po přechodu,"
uvedla mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková. Chodec utrpěl po srážce
vícečetná poranění hlavy, hrudníku a končetin. Střet s autem nepřežil.
17. 8. – 19. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Záměr prodeje pozemků v katastru území Havířov–Město na výstavbu
restaurace McDonald´.
Poskytnutí dotace v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011
Kronika města Havířova za rok 2010
Přechodné zvýšení počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova
k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací od 1.10. 2011 do 28.2
2012 o 25 zaměstnanců
Uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová, Karviná a Český
Těšín pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
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17. 8. – Rekonstrukce fotbalového stadionu v Prostřední Suché pokračuje
Na hlavní tribuně se natírala dřevěná sedadla i betonové ochozy. Opravy se
dočkala také tribuna na vedlejším hřišti. Tam jsou postupně nahrazovány
gumové pásy pod lavičkami betonovými dílci. Přímo v areálu byl vybudován nový
chodník, který spojuje obě hřiště s městskými komunikacemi. Provedla se také
instalace nové výměníkové stanice vytápění, díky níž dochází k výraznému
snížení spotřeby tepla.
18. 8. – Za peníze Arcelor Mittal město doplní dětský mobiliář
Na vybavení vnitrobloku na Studentské ulici v městské části Podlesí dětským
dřevěným hradem, prolézačkami a dalším dětským mobiliářem použije město
Havířov peněžitý dar ostravské společnosti Arcelor Mittal.
Finanční podpora je pro letošní rok 220 tisíc korun a město peníze použije ke
zlepšení kultury bydlení v oblasti využití volného času. Kvalitní vybavení
vnitrobloků na havířovských sídlištích má sloužit především dětem, které si tady
mohou hrát a zdokonalovat se například ve zručnosti. Cílem je vytvářet mimo
jiné i tímto způsobem prevenci proti kriminalitě a drogám. Realizace je
plánovaná na letošní podzim. Město by tuto spolupráci s ostravskou hutní
společností přivítalo každoročně.
18. 8. – Tisková zpráva: Město chce nakoupit plyn hromadně
Veřejnou zakázku na nákup zemního plynu pro havířovský magistrát a všechny
příspěvkové organizace a obchodní společnosti města v roce 2012 vyhlašuje
Havířov.
Město osloví nejméně 5 dodavatelů zemního plynu, ale do soutěže se může
přihlásit jakákoli firma, která splňuje kvalifikační předpoklady. Podmínky
podlimitní veřejné zakázky budou zveřejněny na internetových stránkách města.
Předpokládaná hodnota dodávek je 2,3 milionu korun bez DPH, město chce tím
ušetřit 20 až 30 procent nákladů na spotřebu plynu.
22. 8. – Průtrž mračen v Havířově
Na ulicích v centru města bylo v okamžiku půl metru vody. Zaplavené ulice,
domy, sklepy, garáže a polámané stromy. To byl důsledek průtrže mračen spojené
se silným poryvem větru, která se v pondělí 22. srpna vpodvečer prohnala celým
regionem.
Přívalový déšť zaplavil několik míst v Havířově. Některé ulice včetně podjezdu
pod železniční tratí, musela policie uzavřít. Okamžitý dešťový příval byl natolik
mohutný, že kanalizace nestačila vodu odvádět. Někteří řidiči zaplavenými
ulicemi projížděli a několik jich neprojelo, když motory jejich vozů nabraly vodu.
Z louže se pak museli dostat vytlačením nebo na laně za jiným vozem.
Zaplaveno bylo mnoho domů, které stojí v místech, kde lidé s vodou problémy
nemívají. Přeplněná kanalizace však nedokázala více vody pobrat, a tak si našla
cestu přes zahrady, sklepy a garáže. Voda zaplavila také letní koupaliště.
Společně s bouřkou se regionem prohnala i krátká větrná vlna. Ta měla za
následek spadlé stromy a polámané větve. V Prostřední Suché jeden strom spadl
na auto, o několik stovek metrů dále se několik vyvrátilo na železniční trať
sloužící k nákladní dopravě. Do řezání spadlých stromů se vedle hasičů pustili i
strážníci, kteří s pilou zapůjčenou od místních lidí zprůjezdnili železniční trať.
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26. 8. – Nejteplejší den roku
V Česku v pátek 26. srpna padaly na většině míst opět teplotní rekordy.
Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 36,1 stupně. Na
nejstarší měřící stanici v pražském Klementinu meteorologové zaznamenali 31,6
stupně Celsia, což představuje rekordní teplotu pro tento den od roku 1992. V
Havířově se teploměr vyšplhal těsně nad 32 stupňů Celsia.
28. 8. – Havířovský zlatý kahanec
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Na Těrlickém okruhu mezi Havířovem a Těrlickem se v neděli jel 28. ročník
Havířovského zlatého kahance. Došlo i na emoce, když Indi věnoval pohár
pozůstalým po tragicky zemřelém irském závodníkovi.
Organizátoři nejdelšího a nejrychlejšího závodu na přírodním okruhu v ČR uctili
památku irského závodníka Adriana McFarlanda. Ten zemřel v sobotu večer
v nemocnici poté, co se vážně zranil při odpolední kvalifikační jízdě. Irští jezdci
v závodě IRRC nestartovali a po slavnostním zahájení závodu, jehož součástí byla
i krátká letecká show, položili na místě nehody u kruhového objezdu na vrcholu
Bludovického kopce květiny.
V řadě závodů sledovali diváci vyrovnané a napínavé souboje nejlepších jezdců.
Vše vyvrcholilo soubojem Rakušana Horsta Saigera s Němcem Didierem
Gramsem v nejsilnější kubatuře. Ti předvedli spanilou stíhací jízdu, po níž se
radoval z výhry Saiger, jezdící v barvách Lichtenštejnska. V cíli byl o necelé čtyři
desetiny sekundy dříve.
„Byl to parádní souboj, při němž jezdci předvedli skvostné výkony. Oba značně

překročili rychlost, která je na přírodních okruzích povolena. Diváci si závod
užili, ale my teď budeme muset trať opět zpomalit,“ uvedl ředitel závodů Petr

Hrabčák.
Kraloval Saiger
Pořadatelé budou muset pro příští ročník opět upravovat trať. Absolutně
nejrychlejší byl Horst Saiger, který dosáhl průměrné rychlosti ve stíhací jízdě s
Didierem Gramsem 168,52 km/hod. Tím překonal povolenou 160tku pro přírodní
okruhy. Saiger zajel nejrychlejší kolo za 2:10,308 a za svůj výkon získal
Havířovský zlatý kahanec.
Indi pamatoval na kamaráda
Patrně nejdramatičtější závod se odehrál v kubatuře do 600 ccm. Do něj ze třetí
pozice se svým tradičním číslem 23 nastoupil Michal Indi Dokoupil. Šlo přitom o
jeho premiéru po operaci po karambolu v Irsku. V závodě se doslova rval o
vítězství a diváci mohli sledovat napínavý průběh, kdy vybojoval první pozici a tu
udržel až do cíle. Při slavnostním vyhlašování vítězů, za zvuků české hymny si
vyžádal na stupně ženu a tříletého syna irského jezdce Adriana McFarlanda. Za
bouřlivého potlesku jim věnoval vítězný pohár.
„Těrlický okruh má v sobě osobité kouzlo a atmosféru. Je jedinečný a vždy se sem
rád vracím," řekl Indi krátce po projetí cílovou čárou.
VÝSLEDKY
Klasik 175
Marek Vrána (CZ) ČZ 175, 17:11.438, nejrychlejší kolo 3:19.624
Karel Kalina (CZ) ČZ Kourovec, 17:23.313, nejrychlejší kolo 3:24.139
Jiří Obtulowicz (CZ) ČZ 175, 17:44.375, nejrychlejší kolo 3:28.048
Klasik 250
Lukáš Bělič (CZ) Yamaha 250, 15:24.654, nejrychlejší kolo 3:02.841
Milan Bango (CZ) Yamaha 250, 15:41.738, nejrychlejší kolo 3:04.770
Petr Krsek (CZ) ČZ 250, 15:43.592, nejrychlejší kolo 3:03.903
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125 Sportproduction
Přemysl Král (CZ) Cagiva 125, 9:50,041, nejrychlejší kolo 3:17,489
Radim Břenek (CZ) Cagiva 125, 9:51,161, nejrychlejší kolo 3:15,735
Petr Čadek (CZ) Cagiva 125, 9:52,428, nejrychlejší kolo 3:15,094
Pohár do 600 ccm
Michal Dokoupil (CZ) Honda, 18:53.634 nejrychlejší kolo 2:19.916
Bart Clayes (B) Yamaha, 18:54.195, nejrychlejší kolo 2:20.058
Brandt Randy (B) Kawasaki, 18:54.333, nejrychlejší kolo 2:19.370
IRRC do 600 ccm
Bart Clayes (B) Yamaha 600, 18:54,376, nejrychlejší kolo 2:19,045
Randy Brandt (B) Kawasaki 600, 19:03,082, nejrychlejší kolo 2:20,667
Jeroen De Backer (B) Yamaha 600, 19:24,719, nejrychlejší kolo 2:22,965
IRRC:
Horst Saiger (FL) Kawasaki 1000, 17:46,589, nejrychlejší kolo 2:11,699
Didier Grams (D) Suzuki 1000, 17:46.789, nejrychlejší kolo 2:10,505
Van Looy Tom (B) Suzuki 1000, 18:11,576, nejrychlejší kolo 2:13,688
Pohár 125 GP:
René Lohse (D) Honda 125, 19:13,959, nejrychlejší kolo 2:42,256
Werner Steege (D) Honda 125, 19:15,288, nejrychlejší kolo 2:43,091
Patrik Kolář (CZ) Honda 125, 19:20,199, nejrychlejší kolo 2:43,002
Pohár 250 GP:
Frank Bakker (NL) Honda 250, 17:41,446, nejrychlejší kolo 2:28,857
Petr Navrátil (CZ) Honda 250, 18:09,787, nejrychlejší kolo 2:34,179
Michal Ježek (CZ) Honda 250, 18:32,953, nejrychlejší kolo 2:36,419
Pohár 250 SP:
Jan Vysloužil (CZ) Yamaha 250, 19:03.983, nejrychlejší kolo 2:41.893
Milan Hanzalík (SK) Honda 250, 19:26.830, nejrychlejší kolo 2:43.924
Petr Kunz (CZ) Aprilia 250, 19:52.630, nejrychlejší kolo 2:46.943
Pohár Sportproduction 125:
Jakub Vojtíšek (CZ) Cagiva 125, 17:31.772, nejrychlejší kolo 2:55.787
Radek Chlíbek (CZ) Aprilia 125, 17:48.194, nejrychlejší kolo 2:58.622
Oldřich Hanák (CZ) Aprilia 125, 17:48.477, nejrychlejší kolo 2:58.835
Pohár nad 600 ccm:
Horst Saiger (FL) Kawasaki 1000, 17:37,055, nejrychlejší kolo 2:10,308
Didier Grams (D) Suzuki 1000, 17:37,408, nejrychlejší kolo 2:10,418
Van Looy Tom (B) Suzuki 1000, 18:07,762, nejrychlejší kolo 2:13,969
Zlatý kahanec 2011 byl nesporně jeden z nejlepších závodů za poslední dobu, ať
organizací, připraveností tratě, počasím, konkurencí jezdců a hlavně diváci byli
super. Bohužel, byl to na druhou stranu i smutný černý víkend, jelikož v
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sobotním tréninku třídy IRRC havaroval irský závodník Adrian McFarland a
následně svému zranění v nemocnici podlehl.

28. 8. – Šachisté z Karviné byli na Open Havířov nejúspěšnější
V režii karvinských šachistů se konal 12. ročník mezinárodního šachového
turnaje Open Havířov. Získali zlato a bronz.
Své síly si v Restauraci Radnice Havířov změřilo v průběhu devíti dnů celkem
jednačtyřicet hráčů, což proti minulému roku znamená pokles o jedenáct. Je
škoda, že Slavia Havířov neměla žádného zástupce. Šachisté z TŽ Třinec zůstali
daleko za svým loňským úspěchem, stejně i z oddílu Slavia Orlová. Jediným
zahraničním účastníkem byl tentokrát polský hráč Nikodem Śleziński, který se
ziskem čtyř bodů skončil na pětadvacátém místě. O čelní místa se svedli velmi
tuhé boje, o čemž svědčí, že o pořadí rozhodovaly pomocné body. Obdobné to bylo i
uprostřed tabulky. „I když letošní účast byla slabší, celá řada partií měla velmi
dobrou úroveň. Závodní pole bylo hodně vyrovnané,“ uvedl za pořadatele Petr
Bulava z Baníku Havířov.
Pořadí do dvanáctého místa:
1. Vojtěch Zwardoň (ŠK Karviná), 7.0 bodů, 2. Jiří Kociščák (Šachový klub
GEOFIN Ostrava) 6.5 bb., 3. Josef Lys (ŠK Karviná) 6.5 b., 4. Pavel Karháne
(VOKD Poruba) 6.5 b., 5. Oto Hladík (TJ Mittal Ostrava) 6.5 b., 6. Tomáš Pecha
(Beskydská šachová škola o.s.) 6.5 b., 7. Jaroslav Olšar (ŠK Karviná) 5.5 b., 8.
Lumír Zimniok (ŠK Karviná) 5.5 b., 9. Stanislav Kolář (ŠK Šenov) 5.5 b., 10.
Pavel Podlesný (Baník Havířov) 5.5 b., 11. Jan Sikora Lerch (ŠO TJ Sokol Mosty
u Jablunkova) 5.0 b., 12. Tomáš Očkay (VOKD Poruba) 5.0 b.
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28. 8. – Dokončena rekonstrukce Městské sportovní haly
Velká rekonstrukce Městské sportovní haly probíhala od února do srpna.
V hale byla opravena střecha, budova dostala novou zateplenou fasádu a
rekonstrukce se dotkla i vnitřních prostor. Nová podlaha byla položena v menší
tělocvičně, v celé hale se změnily podhledy, vzduchotechnika a osvětlení. Součástí
přestavby byla také výměna oken, dveří a vznik nové vrátnice. Provedly se i malé
terénní úpravy v okolí haly. Celá rekonstrukce vyšla město na necelých pětatřicet
milionů korun. Oprava bazénu po zjištění dalších vážných závad bude dokončena
později, asi v únoru 2012.

28. 8. – Letní slavnost u evangelického kostela v Bludovicích
Bohatý program připravila na neděli 28. srpna farnost Slezská církev
evangelická augsburského vyznání u příležitosti oslav památky posvěcení svého
kostela v Havířově – Bludovicích.
Na dopolední bohoslužbu navázala ve sborovém sále vernisáž obrazů Jiřího
Malíře z Těrlicka, spojená s pěveckým vystoupením Oldřišky Honsové
s doprovodem varhanice Adély Hlubinové. Odpoledne od 16 hodin se konala
zahradní slavnost v areálu božího chrámu. Představil se ženský pěvecký kvintet
z Třanovic, dále zazněly varhanní skladby v podání Pavla Rybky a zájemci si
mohli prohlédnout kostelní věž.
Výstavba evangelického kostela na Selské ulici byla zahájena v roce 1781.
Klasicistní stavba patří k nejstarším památkám na území Havířova. Je místem
nejen bohoslužeb, ale také celé řady vynikajících hudebních koncertů.
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30. 8. – 20. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vyjádření k dokumentaci záměru „Energetic center Šenov“ podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
30. 8. – Radní v Havířově výstavbu bioplynové stanice odmítají
Jednoznačně zamítavé stanovisko k výstavbě Energetic center Šenov, které chce
společnost V.I.T. GROUP postavit v areálu bývalých Mlýnů Šenov, zaujali na své
mimořádné schůzi radní Havířova.
„S výstavbou bioplynové stanice nesouhlasíme především z důvodu jejího
umístění,“ vysvětluje primátor Zdeněk Osmanczyk.
Havířovská městská rada již letos v květnu požádala, aby záměr postavit
bioplynovou stanici v sousedním Šenově nedaleko hranice města byl posuzován
v celém rozsahu zákona o životním prostředí. Ani nově zpracovaná dokumentace
však radní nepřesvědčila o tom, že provoz nebude zatěžovat již tak špatné životní
prostředí Havířovanů. Zamítavé stanovisko rady podpořili také starosta Šenova
Antonín Ševčík, po diskusi v komisi životního prostředí její předseda Jan
Nezhyba a negativní stanovisko s výstavbou mají i členové občanské komise
havířovské části Šumbark, kde žije okolo 20 tisíc obyvatel.
30. 8. – Vyhodnocení fotograficé soutěže Havířov v květech
Ocenění nejlepších prací fotografické soutěže vyhlášené statutárním městem
Havířov při příležitosti letošního Havířova v květech se uskutečnilo ve
Společenském domě 30. srpna. Odborná porota v čele s Josefem Talašem
hodnotila na 170 prací od 18 autorů, kteří soutěžili ve 3 kategoriích – Reportáž,
Portrét a Město.
Všichni splnili ve svých pracích formální soutěžní podmínky dané
vyhlašovatelem. „Fotografie byly dobře technicky zpracované. U většiny snímků,

a to ve všech kategoriích autoři zobrazovali reálný, popisný pohled na akce
Havířova v květech,“ konstatoval za porotu Josef Talaš. „Potěšily fotografie, u
nichž byl patrný výtvarný záměr, nápad, kde si autoři tak zvaně pohráli s
kompozicí a technikou a byla z nich cítit nálada, pocit a emoce, které chtěl autor
sdělit divákovi,“ doplnil.

Takovéto výtvarné, umělecké pojetí se výrazně projevilo v kolekcích prací
oceněných autorů. Nejzřetelněji to bylo znát v souborech prací Milana Ryšky,
Radislava Hájka a Pavla Kosteleckého. Citlivý přístup ke zpracování soutěžních
námětů projevily také oceněné účastnice soutěže Janina Želinská, Barbora
Gerátová a Bohdana Śmilowská. Pro autorskou vyrovnanost jednotlivých prací se
ve většině případů porota rozhodla ocenit celkové kolekce prací.
V kategorii Reportáž získal první místo Pavel Kostelecký, druhý je Vlastimil
Schindler, třetí František Frantik a čestné uznání získala Barbora Gerátová.
V kategorii Portrét vyhodnotila odborná porota jako nejlepší kolekci Radislava
Hájka, druhou nejlepší Janiny Želinské a třetí místo v uvedené kategorii získal
Roman Wojcik. Čestné uznání patří Bohdaně Śmilowské.
Ve třetí kategorii Město patří prvenství Milanovi Ryškovi, druhé místo získal
Radislav Hájek a třetí Vlastimil Schindler.
Čestné uznání porota udělila Michalovi Polákovi.

123
K udělení hlavní ceny soutěže Havířovský květ porota vybrala kolekci Milana
Ryšky v kategorii Reportáž.
Oceněným pogratuloval a poděkoval za přístup k soutěži primátor Zdeněk
Osmanczyk.

31. 8. – Program 17. Mistrovství Evropy ve floristice – Europa Cup 2011
Evropský šampionát se konal od středy 31. srpna do pondělí 5. září v Havířově.
Pogram: 31. srpen – příjezdový den
1. září – přípravný den
2. září – 1. soutěžní den
3. září – 2. soutěžní den
4. září – výstavní den
5. září – demontáž výstavy a odjezdový den
31. 8. – Minimální a maximální teplota v srpnu
Maximální denní teplota 26. srpna +33,3 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 31. srpna +4,0 stupňů Celsia
ZÁŘÍ
1. 9. – Zahájení školního roku
Ve čtvrtek 1. září byl v patnácti havířovských základních školách zahájen nový
školní rok. Ve dvou výuka začne až 5. září kvůli nedokončeným stavebním
úpravám.
Na Základní škole Moravská otevřeli dvě první třídy s celkovým počtem čtyřiceti
osmi žáků a přípravnou třídu se sedmi dětmi. Slavnostní uvítání prvňáčků se
konalo v kinosále školy za účasti rodičů, vedení školy a hostů, mezi kterými byl
primátor Zdeněk Osmanczyk. Po krátkých uvítacích projevech dostali žáci od
magistrátu dárek ve formě batůžku s logem města, vestu, medvídka na aktovku a
visačku, vše v reflexním provedení. Dále skládací hru podporující dětskou
motoriku. Žáci pátého ročníku provedli pasování dětí na prvňáčky. Další
pokračování prvního dne ve škole se potom přesunulo do tříd, kde se malým
školákům a rodičům věnovaly učitelky Eva Kantorková a Jana Hromková.
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1. 9. – Na náměstí Republiky zpívala Ewa Farna
Ve čtvrtek 1. září se na náměstí Republiky konal doprovodný program
k mistrovství Evropy floristů. Pro děti bylo připraveno Bublinové dovádění, od 17
hodin se představily havířovské soubory a vpodvečer vystoupila na pódiu
populární mladá zpěvačka Ewa Farna.
3. 9. – Slezské dožínky v Havířově byly veselé
Muzika, tanec, bohaté občerstvení se specialitami slezské kuchyně a hlavně
dobrá nálada ovládly v sobotu 3. září odpoledne zahradu a prostory Domu PZKO
v Havířově-Bludovicích.
Za krásného slunečného počasí si početné publikum mohlo vychutnat půvab
dožínkových obřadů jako předání věnce uvitého ze zlatých klasů a polního kvítí
gazdovi a jeho ženě a další lidové obyčeje. Velký úspěch sklidilo vystoupení
tanečního folklorního souboru Bystrzyca a cimbálové muziky Jagár. „Je dobré, že

se na tradice nezapomíná. Program se mi moc líbil. Byl veselý, barevný,
temperamentní, plný krásně zdobených krojů a mladých nadšenců lidových
zvyklostí. Chutná kuchyně je určitě velkým lákadlem. Potěšila mě výborná
atmosféra,“ pochvalovala si Maria Kovacs, vicekonzulka Generálního konzulátu
Polské republiky v Ostravě.
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3. 9. – Vyhlášení výsledků soutěže floristů
Na floristický Olymp vystoupila v sobotu 3. září v noci Ruska Natalia Zhizko,
která se 484,13 bodů zvítězila na evropském šampionátu profesionálních floristů
EUROPA CUP 2011 v Havířově. Stříbrné umístění si odváží se 478,60 body
finská reprezentantka Niina Minkkinen a bronz se 469,12 body získal Brit Neil
Whittaker.
Při slavnostním vyhlašování vítězů byla předána ještě další ocenění. Cenu
časopisu Floristika za inovaci a kreativitu získal mladý soutěžící ze Švýcarska
Marc Müller, šťastného majitele má rovněž Cena diváka, kterou si z pódia odnesl
Araik Galstyan z Arménie. Hlasování po internetu i formou hlasovacích lístků
zajišťovala pěstitelská společnost Dutch Creations a www stránky vyrobené
speciálně pro toto hlasování navštívilo okolo 40 tisíc uživatelů. Nakonec hlasovalo
6 tisíc diváků.
Česko mělo rovněž své želízko v ohni. Jaromír Kokeš získal osmé místo s
celkovým počtem 450,72 bodů. „Není to vítězství, ale jsem spokojen. Bodové
hodnocení je velmi vysoké, jsme zřejmě opravdu dobří ve svém oboru," míní
reprezentant České republiky.
Galavečer naplnil sál kulturního domu, návštěvou jej poctili významní hosté,
například místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková. Delegaci města Havířova
vedl primátor Zdeněk Osmanczyk, přítomni byli zástupci Svazu květinářů a
floristů ČR v čele s předsedou Jiřím Horákem, představitelé mezinárodní
organizace FLORINT a další hosté.
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3. 9. – Celkové pořadí soutěže floristů EC 2011
Celkové pořadí 17. mistrovství Evropy profesionálů ve floristice: 1. Natalia
Zhizko (Rusko) 484,13 bodů, 2. Niina Minkkinen (Finsko) 478,60, 3. Neil
Whittaker (Velká Británie) 469,12, 4. Susie-Frank Norgard (Dánsko) 467,80, 5.
Tamas Endre Mezöffy (Maďarsko) 463,66, 6. Thomas Gröhbühl (Německo)
455,08, 7. Marc Müller (Švýcarsko) 454,34, 8. Jaromír Kokeš (Česko) 450,72, 9.
Zygmun Sieradzan (Polsko) 449,18, 10. Joacim Lindgren (Švédsko) 436,51, 11.
Anne Kine Opstad Pettersson (Norsko) 433,54, 12. Johann Obendrauf (Rakousko)
429,57, 13. Araik Galstyan (Arménie) 423,20, 14. Ani Poklepovic (Chorvatsko)
422,26, 15. Ruud Hazelaar (Nizozemsko) 413,00, 16. Mateja Iršić (Slovinsko)
406,40, 17. Stefan van Berlo (Belgie) 396,56, 18. Enrico Castelli (Itálie) 364,20.
4. 9. – Výstavní den na EC 2011
Městskou sportovní halu navštívilo v neděli 4. září několik tisíc lidí. Byly
vystaveny exponáty z pěti soutěžních disciplin. Šestá květinová kompozice byla
po celý den ke zhlédnutí na náměstí Republiky.
5. 9. – Rozhovor s Jaromírem Kokešem
Českou republiku reprezentoval na 17. mistrovství Evropy profesionálních
floristů EUROPA CUP 2011 šestadvacetiletý Jaromír Kokeš z Brna. Vybojoval
osmé místo. Jaký byl Europa Cup jeho očima?
Určitě dokážete posoudit úroveň soutěží, mnoha se osobně zúčastňujete ať již
jako soutěžící nebo i porotce. Jak se vám líbilo 17. mistrovství Evropy
profesionálních floristů v Havířově?
Úroveň letošního ročníku EUROPA CUP byla opravdu vysoká. Soutěž byla velmi
dobře organizačně zajištěná a z pohledu soutěžícího musím říci, že po celou dobu
konání akce nevznikl jediný problém, který bych musel řešit. A tak jsem se mohl
plně věnovat vlastní floristické přípravě a soutěžení. Výborná organizace jistě
přispěla i k tomu, že v Havířově všichni soutěžící předvedli perfektní výkony.
Díky těmto dvěma ukazatelům nastavili organizátoři v Havířově laťku pro
ostatní soutěže opravdu hodně vysoko, a tak organizátoři dalšího ročníku mají
před sebou opravdu těžký úkol, aby nastavenou úroveň alespoň zachovali.
Získal jste osmé místo, ale s velmi vysokým bodovým hodnocením, které by na
jiných soutěžích nebo evropských šampionátech na vítězství stačilo. Nemrzí vás
to?
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Myslím, že mé umístění je krásné. Všechny soutěžní práce, které bylo možné
zhlédnout, byly výborné a práce poroty byla opravdu nezáviděníhodná. Během
celé soutěže jsem nasbíral spoustu cenných zkušeností, které člověk jinak získat
nemůže. A to je pro mě největší ocenění.
Která disciplína se vám aranžovala nejlépe? Můžete trochu okomentovat svá
bodová hodnocení v jednotlivých disciplínách?
Tak mezi moji nejlepší disciplínu patřilo Překvapení. Vytvářeli jsme dárkovou
kytici pro hlavního sponzora soutěže. Já se vždycky na jakékoli soutěži těším na
vazbu kytice, a proto mě potěšilo, že se tato floristická práce objevila v poslední
disciplíně letošního evropského mistrovství. Sledování bodového hodnocení v
jednotlivých disciplínách mi pomůže při mých dalších soutěžích, kde se budu moci
vyvarovat některých nedostatků.
Vaše plány do budoucna? Uvažujete třeba o účasti na 18. ročníku EUROPA CUP
za čtyři roky?
Plánů do budoucna mám spoustu. Některé se týkají účasti na dalších
floristických soutěžích, jiné se týkají i dalšího rozvoje mého podnikání.
Samozřejmě, že bych chtěl dále pokračovat v tom, aby lidé měli možnost vidět a
obdivovat krásu floristiky a seznamovat se s novými trendy v této oblasti.
Začínáme například pracovat na květinových projektech, které, jak doufám, mé
fanoušky i ostatní příznivce floristiky potěší. O všech akcích se všichni včas
dovědí prostřednictvím mých webových stránek a sociálních sítí. A samozřejmě pokud získám důvěru – budu velmi rád Českou republiku reprezentovat i na
18. EUROPA CUP.
5. 9. – EUROPA CUP 2011 má příležitostné poštovní razítko
K orážení poštovních zásilek v době konání evropského mistrovství floristů ve
dnech 31. srpna až 5. září používala hlavní pobočka České pošty v Havířově
příležitostné poštovní razítko s textem „EUROPA CUP 2011 – Mistrovství
Evropy ve floristice“. Jeho autorkou je podobně jako poštovní známky k EC 2011
Vlasta Matoušová z Turnova. Razítko s motivem květiny je v černé barvě. Dopisy
a celistvosti opatřené tímto razítkem se stanou ozdobou sbírek filatelistů.
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6. 9. – Vzpomínkový večer ve Spirále
Výstavou snově realistických obrazů nedávno zesnulého malíře Vladimíra
Čondáka si připomněli v úterý 6. září v Galerii Spirála členové výtvarné skupiny
Sušská paleta jeho bohatou uměleckou tvorbu. V kulturním programu vystoupila
skupina PBK Blues a klavírista Bedřich Buksa.

7. 9. – Informační místo pro podnikatele
Ve středu 7. září bylo otevřeno v zasedací místnosti ve druhém patře
havířovského magistrátu na ulici Svornosti Informační místo pro podnikatele.
Je provozován za finanční podpory města Havířova Okresní hospodářskou
komorou Karviná. „Malé a střední podnikání je pro prosperitu našeho města

velmi důležité, proto se snažíme pomoci začínajícím podnikatelům i již fungujícím
živnostníkům a firmám v rozvoji jejich podnikatelských aktivit. Na území města
Havířova se nenachází tolik průmyslových podniků jako například v Karviné, o to
více je zde potřeba podporovat malé a střední podnikání,“ vysvětlil svůj záměr
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Petr Smrček, který celý projekt
inicioval.
7. 9. – 21. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova
Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMH.
Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova 2012 – 2020 (projednání
bylo odloženo)
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a časové omezení
provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
povolených Ministerstvem financí ČR
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
7. 9. – Výstava: Krásná jako kvítka
V Kulturním domě Leoše Janáčka byly první zářijový pátek slavnostně vyhlášeny
výsledky 21. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže dětí a mládeže v oboru kresby
a grafiky. Letošním tématem byla pohádka.
Porota při hodnocení vybírala z 2 718 obrazů z patnácti zemí světa. Zastoupena
jsou díla mladých výtvarníků z Běloruska, Bulharska, Česka, Číny, Chorvatska,
Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska,

129
Srbska a Ukrajiny. Nejúspěšnější obdrželi diplomy a věcné ceny. První místa
navíc odměnil Svaz květinářů a floristů České republiky. Záštitu nad soutěží měl
režisér dětských filmů a pohádek Václav Vorlíček. Soutěž připravila Základní
škola a Mateřská škola Frýdecká pod vedením ředitelky Jiřiny Sivé. Výstava
potrvá do 30. září.
Výsledky:
1. kategorie (Mateřské školy): 1. Markéta Žižková (VK Hankův dům, Dvůr
Králové n. Labem), 2. Neli Jaromel (Slovinsko), 3. Matúš Ševček (Slovensko)
2. kategorie (1. a 2. třídy základních škol): 1. Daniel Mrázik (Slovensko), 2. Radek
Prchal (VK Hlohovec u Břeclavi), 3. Tereza Olbortová (ZŠ Frýdecká, Havířov)
3. kategorie (3. a 4. třídy): 1. Lea Petrželková (Slovensko), 2. Kateřina
Kubiczková (ZŠ Frýdecká, Havířov), 3. Aleksandra Pawelczyk (Polsko)
4. kategorie (5. a 6. třídy): 1. Markéta Syrová (Gymnázium Krnov), 2. Alžběta
Zelenková (VK "Zdeňka", Kladno), 3. Samuel Flajšoker (Slovinsko)
5. kategorie (7. až 9. třídy): 1. Gabriela Mikuckaite (Litva), 2. Kristýna
Richterová (ZŠ Mládežnická, Havířov), 3. Alexandra Sztefková (Gymnázium
Krnov)
Cena primátora města Havířova: Ludmila Garčicová (VK Hlohovec u Břeclavi),
Adéla Hegedüsová (ZŠ Mládežnická, Havířov)
Cena poroty: Dominika Videcká (ZŠ a MŠ Turkmenská, Vsetín), Wiktoria Gulbin
(Polsko), Jer Lin Woei (Taiwan, Čína), Michaela Klečková (ZŠ a MŠ Lišov).
Cena Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za pedagogické vedení: Jana
Konstantinidu (Gymnázium Krnov)
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8. 9. – Pes pokousal dva muže
Dva muže v Havířově ve čtvrtek 8. září pokousal pes, pravděpodobně americký
buldok.
Při odchodu návštěvy zvíře, jehož vlastníkem byl právě host, napadlo
dvaatřicetiletého majitele bytu. Pes ho pokousal na obou předloktích a levé noze.
Pak utekl ven otevřenými dveřmi na chodbu domu. V přízemí následně napadl
třiašedesátiletého muže, kterému způsobil krvavé zranění obou předloktí a v
obličeji. „Jelikož pes stále zmateně pobíhal mezi patry, musel být zraněný z bytu

slaněn havířovskými hasiči. Druhého muže ze vchodu vytáhli ven do bezpečí
městští strážníci. Oba pacienty převezla sanitka do havířovské nemocnice,“

uvedla mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková.
Odchytová služba Havířov poté střelou aplikovala agresivnímu psovi uspávací
látku. V současné době policie shromažďuje důkazy a vyhodnocuje svědecké
výpovědi.
11. 9. – Havířovské slavnosti
Ve dnech 9. až 11. září se v areálu Městské sportovní haly konaly tradiční
Městské slavnosti. Jako hlavní hvězdy se letos představili britští boogie ´n´
rolloví Status Quo a domácí beer ´n´ rolloví Kabáti.
Program:
Pátek
Areál Městské sportovní haly :
18.00 Tomáš Klus, 19.15 Wohnout, 20.45 Tři sestry, 22.30 Status Quo
Sobota
Areál Městské sportovní haly :
13.00 Báječná maskotí show, 15.00 Azeťanka + mažoretky Kala, 15.30 slavnostní
zahájení, 15.40 Vojenský folklórní soubor Jánošík, 16.50 Gábina Gunčíková 17.30
Petr Kotvald a Standa Hložek, 19.00 Ruda z Ostravy, 19.30 Desmod, 20.40 Ruda
z Ostravy, 21.00 Daniel Nekonečný, 22.10 Ruda z Ostravy, 22.30 Kabát, 00.00 F.
Mercury a sk. Queen v ohňostrojových obrazech
Neděle
Areál Městské sportovní haly :
13.00 Sound of Sisters, 13.45 Solarsystem, 14.30 SG Band, 15.00 Elementa, 15.45
Happy Dog, 16.30 Mandrage, 17.45 Tree Frog, 18.30 PBK Blues, 19.15 Porcelain
People, 20.00 Toxique
Pátek - neděle - areál zábavy pro děti i dospělé, skákací hrady, kolotočové
atrakce, stánkový prodej, atd. V sobotu v odpoledních hodinách - soutěž v
přetahování lanem (pětičlenná mužská i ženská družstva od 18 let)
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11. 9. – Ohlednutí za Městskými slavnostmi
Tradiční Městské slavnosti se svým rozsahem řadí k jedněm z největších a
nejlépe obsazovaným v České republice.
Páteční program otvíral moravský zástupce Tomáš Klus, který společně s Jiřím
Kučerovským předvedl vtipný folk, jenž návštěvníky jen pozvolna dostával do
varu. Hlavní hvězdou byli Londýňané Status Quo v čele s dnes již
dvaašedesátiletým nestorem rocku Francisem Rossim. „Status Quo zahráli

přesně dle mých představ. Žádné zbytečné žvanění a z bandu vypadával jeden hit
za druhým. Víc než dvanáctitisícový dav byl viditelně spokojený. A i když
průměrný věk fanoušků se lehce blížil padesátce, na živelnosti to neubralo ani
trochu. Vždyť právě tito padesátnici povětšinou na Statusech vyrůstali,“ uvedl
jeden ze spokojených diváků. Přesně po hodině a půl našlapaného Rock ´n´ Rollu
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elegantní rockeři zamávali davu, technici pozhasínali řadu bílých Marshalů a
Havířov si mohl udělat další zářez na pažbě plné slavných rockových jmen.
Závěr pátečního večera obstarali nesmrtelné Tři sestry.
Havířovské slavnosti pak pokračovaly ještě v sobotu a v neděli. A sobotní areál
praskal doslova a do písmene ve švech. Víc než 31 000 návštěvníků si přišlo
prožít neskutečný zážitek se skupinou Kabát.
15. 9. – Bezpečnost ve městě
Dne 15. září proběhlo na havířovské radnici jednání ohledně bezpečnostní
situace.
Pracovní schůzky se zúčastnili zástupci státní i městské policie, vedení sociálního
odboru města, předsedové občanských komisí Šumbarku a Prostřední Suché,
zástupci společnosti RPG a představitelé vedení města. Občané totiž mají obavy z
dalšího přistěhovávání nepřizpůsobivých obyvatel do bytů, které vlastní RPG.
Tato společnost přislíbila, že další stěhování probíhat nebude. Jenže kriminalita
ve městě stále narůstá. Jak dokazují policejní statistiky, nárůst kriminality je ve
srovnání se stejným obdobím roku 2010 vyšší téměř o 11 procent, na Šumbarku
dokonce o více než 18 procent. Policie ČR má na obvodních odděleních v této části
města podstav. V Havířově chybí zhruba 30 mužů zákona. Městská policie
eviduje narůstající počet přestupků – za letošních prvních osm měsíců jich bylo
16 300, což znamená ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 11 procentní
nárůst. Strážníci také v ulicích města zadrželi letos 72 celostátně hledaných osob.
Obdobná jednání budou nadále pokračovat.
16. 9. – Výrostci přepadli starou paní.
V pátek 16. září krátce před třetí hodinou odpoledne došlo v Havířově, městské
části Šumbark, na rohu domu ulice SNP k přepadení sedmdesáti sedmileté ženy.
Na přepadení starší paní se podíleli dva dosud neznámí mladí pachatelé. Jeden
přistoupil k ženě ze strany a snažil se jí vytrhnout kabelku. To se mu nepodařilo.
Druhý ženu uhodil zezadu do zad tak, že upadla na zem. Pachatel, než se mu
podařilo odcizit kabelku, ženu smýkal po zemi ještě asi dva metry. Stará paní po
přepadení utrpěla nejenom psychický šok, ale i zranění vyžadující hospitalizaci v
místní nemocnici v délce jednoho měsíce.
16. 9. – Den bez aut v Havířově neporušil tradice
Stejně jako v minulých letech se i letos zapojil Havířov do mezinárodního Dne bez
aut. Na jeho podporu byla v pátek 16. září městská hromadná doprava bezplatná.
Přesto motorová vozidla jezdila po městských komunikacích jako každý jiný den.
Nějaké omezení nebylo moc znát.
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17. 9. – Útěk v řetězech
Vyvrcholením Evropského týdne mobility v Havířově byl v sobotu 17. září
odpolední program v prostorách pod letním kinem a v areálu Leteckomodelářského klubu Meteor.
Útěk v řetězech se letos konal v duchu cizineckých legií. Místem startu a cíle byl
aerodrom. Historicky byl nejdelší a nejnáročnější. Milovníci adrenalinu, dvojice
spojené pouty, musely tentokrát zdolat sedm a půl kilometrovou, doposud
nejnáročnější trať v historii. Příznivci writers pokračovali ve své sprejerské
tvorbě na Grafitti jamu. Zároveň se konal první ročník hudebního festivalu Open
Mind Fest.

19. 9. – 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 19. září v Kulturním domě Radost. Výběr z
projednávaných bodů:
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2011 pro
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ve výši 500 tisíc Kč na
opravu elektrorozvodů, podlah garáže a dílny Hasičské stanice Havířov
Uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová, Karviná a Český
Těšín pro realizaci projektu Systém Včasné Intervence
Záměr prodeje pozemků v katastrálním území Havířov-Město na výstavbu
restaurace McDonald´s
Zastupitelstvo města Havířova v y d á v á obecně závaznou vyhlášku,
kterou se stanoví místa a časové omezení provozu výherních hracích
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přístrojů a jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem
financí ČR
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
20. 9. – Návštěva v Don Bosku získala nové inspirace
Přes padesát ředitelů a vedoucích pracovníků středisek volného času z celé České
republiky navštívilo v úterý 20. září Církevní středisko volného času sv. Jana
Boska v Havířově.
Účastníci setkání si vyměnili zkušenosti s pracovníky hostitelské organizace,
čerpali nové informace a inspirace pro svou další práci s dětmi a mládeží. „Naši

hosté měli možnost seznámit se s činnostmi na našich střediscích a vyzkoušet si
aktivity, které realizujeme v Šumbarku a v klubu Waldocco pro mladé lidi od
čtrnácti do šestadvaceti let, “ uvedl ředitel Don Boska Jindřich Honěk. V nabídce

klubu najdou zájemci počítače s internetem, mini knihovnu, fotbálky, hromady
stolních her, kulečník, billiard, elektronické šipky, Crazy squash. Velkému zájmu
hostů se těšila netradiční videohra Steep Mania, při které hráč používá celé tělo
na speciální taneční podložce. Návštěva si pochvalovala bohaté vybavení a
výborné podmínky jak ve Waldoccu, tak i v ostatních střediscích Don Boska.

20. 9. – Havířovští senioři hráli hry a soutěžili
V pořadí již desátý ročník sportovně společenských her pro havířovské seniory
proběhl v úterý 20. září v Domově seniorů Luna.
Společensko sportovního odpoledne se zúčastnilo 14 pětičlenných družstev, jejichž
členové soutěžili například v hodu na přesnost, v zavazování tkaniček, hodu
kroužkem na cíl a mnoha dalších dovednostech. Nejlépe z úterního setkání vyšli
členové družstva seniorů z klubu Dolu Barbora.
Akci připravili zaměstnanci Luny společně s odborem sociálních věcí
havířovského magistrátu
21. 9. – 22. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Jmenování Ing. Vojtěcha Petrovského do funkce vedoucího odboru
stavebního a silničního správního úřadu od 1. října 2011
Poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova
Výzva za zachování informací o toxických látkách ve veřejně přístupném
registru znečišťování
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Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov pro rok 2011. Propad
příjmové části rozpočtu Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov
o 1.450.000 Kč v roce 2011 z důvodu nenaplnění plánovaných příjmů
Osobnost kultury, Talent, Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
a Kolektiv v sociální oblasti za rok 2011
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výběr nejvhodnější nabídky. Rada
města Havířova přidělila veřejnou zakázku č. VZ/15/OSR/11 – „Zvýšení
kompetencí pedagogických pracovníků – přímá terénní práce“ organizaci
Společnost pro kvalitu školy, o.s., IČ: 69610606, která jako jediná
předložila nabídku v ceně 1.400.250,- Kč bez DPH
Přehled investičních akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2011
Odkanalizování městské části Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a
Prostřední Suchá
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
21. 9. – Změna nájemnného v městských bytech od ledna 2012
Nájemné se v městských bytech v Havířově od ledna 2012 zvýší. Dosavadní
regulovaný nájem ve výši 50,02 Kč/m2 bez slevy bude snížené méně, než tomu to
bylo v letošním roce. Změnu schválili radní na své schůzi 21. září.
Slevy jsou stanoveny diferencovaně podle technického stavu domu, ve kterém se
byt nachází. V zateplených domech s vyměněnými okny se měsíčně za metr
čtvereční bude platit 47,50 Kč, což činí pětiprocentní snížení. Desetiprocentní
sleva se vztahuje na domy s nižší úsporou energie, to je v domech zateplených bez
vyměněných oken nebo v domech bez zateplení, ale s vyměněnými okny. Tito
nájemníci zaplatí 45 korun za čtvereční metr. Patnácti procentní sleva se
vztahuje na nesanované domy. Tady částka bude 42,50 korun za metr čtvereční.
25% sleva z nájemného u bytů s bezbariérovými úpravami a u bytů bez
centrálního zásobování teplem. Lidé v městských bytech v Havířově dosud platili
měsíčně 37,50 Kč za metr čtvereční obytné plochy. Sleva se nevztahuje na byty se
státní dotací a na ty, kde byla výše nájemného stanovena tržním způsobem, tj.
nabídkou nabyvatele bytu. Město hospodaří s více než 7 700 byty, které spravuje
Městská realitní agentura. Příjmy z nájmu jsou asi 200 milionů korun ročně a
stoprocentně se vrací zpět do provozu, oprav a údržby městského bytového fondu.
Město bude i v příštím roce pokračovat v sanaci bytového fondu.
21. 9. – Výzva k zachovaní informací o toxických látkách ve veřejném registru
Havířov se připojuje k mnoha městům a obcím České republiky a jednotlivcům,
kteří podporují výzvu zachovat informace o toxických látkách ve veřejně
přístupném registru znečišťování. Tento krok schválili radní města na své schůzi
21. září.
Se žádostí o podporu se na statutární město Havířov obrátilo sdružení Arnika a
podstatou výzvy je informace, že ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje
výrazně seškrtat integrovaný registr znečišťování životního prostředí v rámci tzv.
Ekoauditu. Tento krok by vedl k omezení práva nejen veřejnosti, ale také
samosprávy a státní správy, na informace o mnoha oblastech životního prostředí
ČR. V registru si nyní může každý vyhledat, která společnost co vypouští do
jednotlivých složek životního prostředí. Informace slouží například k vyhledávání
znečišťovatelů. Výzva starostů a zastupitelů vznikla 1etos 15. července.

136
21. 9. – Přijetí u primátora
Zdeněk Osmanczyk přijal ve středu 21. září ředitele vysoké školy, mladého
sportovce a studenta informatiky.
Poblahopřál k významnému životnímu jubileu řediteli soukromé Vysoké školy
sociálně správní v Havířově, Institutu celoživotního vzdělávání Václavovi
Bezecnému.
Poděkoval za vynikající reprezentaci Havířova mladému sportovci Petru
Kubalovi, klientu zařízení SANTÉ v Havířově a členu sportovního oddílu Kosatky
za obrovský úspěch na XIII. světových letních hrách v Athénách, když získal
stříbrnou medaili v disciplíně plavání na 50 metrů.
Pogratuloval studentu septimy Gymnázia Komenského v Havířově Lukášovi
Folwarcznému za vzornou reprezentaci České republiky na 23. ročníku
celosvětové olympiády v informatice v thajské Pattayi. Setkalo se tam 305
mladých programátorů z 80 zemí světa a mladý Havířovan obsadil 180. místo.
23. 9. – Armáda spásy v Havířově pomáhá potřebným
Před dvaceti lety 14. září 1991 byl v Havířově slavnostně otevřen Azylový dům
Armády spásy v ulici Na Spojce. Po Praze to bylo druhé zařízení tohoto
křesťanského mezinárodního hnutí v České republice.
Své výročí oslavila v pátek 23. září Zahradní slavností. V programu bylo
grilování, pěvecká vystoupení, podávaly se koblihy a nechyběla ani tradiční
polévka. Na závěr se konala slavnostní bohoslužba. „Naším posláním je

poskytovat mužům bez domova ubytování, stravu a prostřednictvím individuální
sociální práce bránit jejich dalšímu sociálnímu vyloučení a napomáhat při jejich
začlenění do společnosti,“ přiblížil činnost Azylového domu jeho vedoucí Ladislav
Solana. Osudy lidí, kteří tu bydlí, jsou různé, ale přesto mají jedno společné.
Většinou jim chybí finanční prostředky na ubytování. Mezi hosty byl i major
Michael R. Stannett. „V Havířově jsme byli již před dvaceti lety přátelsky přijati.

Máme velmi dobré podmínky pro naši práci i díky vstřícnosti městského úřadu.
Příkladné jsou vztahy s ostatními církvemi. Těší mně, že je tu hodně lidí, kteří
naši činnost oceňují,“ uvedl velící důstojník Armády spásy pro Českou republiku.

23. 9. – Střelecká soutěž v Karviné
V pátek 23. září proběhl na střelnici Bažantnice 3. ročník střelecké soutěže
O putovní pohár primátora statutárního města Karviná. Zástupci havířovské
Městské policie ve složení vrchní inspektor Bc. Václav Antošík a vrchní inspektor
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Jaromír Třetina v konkurenci dvanácti družstev vybojovali první místo před
družstvem Policie České republiky Ostrava a Městskou policií Zlín
24. 9. – Vandas v Havířově
Na pět stovek obyvatel Havířova zamířilo v sobotu 24. září na shromáždění
Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Na náměstí Republiky k nim od
13 hodin promlouval předseda strany Tomáš Vandas.
S krátkým proslovem vystoupil také olympijský vítěz a člen vedení DSSS Ota
Zaremba. Nejčastěji si lidé stěžovali na zloděje a kriminální živly v některých
městských lokalitách. Místní rovněž vyjádřili podporu slušným lidem ve
Šluknovském výběžku, kteří se již několikrát veřejně postavili proti
upřednostňování menšin na úkor majoritní společnosti.
Po skončení shromáždění zhruba ve dvě hodiny odpoledne se několik desítek
účastníků v průvodu vydalo ulicemi Havířova směrem k hotelovému domu
Merkur v místní části Podlesí. V něm bydlí mimo jiné poměrně dost romských
obyvatel. Doprovázela je policie. Páskou ohraničila celý areál hotelového domu.
Dovnitř se nikdo nedostal.
25. 9. – Zahrádkáři představili svou úrodu
O víkendu 24. a 25. září se v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích konala výstava
ovoce, zeleniny a ručních prací.
Zájemci mohli zhlédnout pestrou kolekci jablek, hrušek, ořechů, nějaké to víno a
taky švestky. Zelenina byla zastoupená hlavně červenou řepou, česnekem,
cuketami, paprikou a dýněmi. Místní pěstitelé byli s letošní úrodou celkem
spokojeni. Prostory kulturně-společenského stánku zdobilo také přes dvě stě
ručních prací členek výtvarného kroužku bludovické PZKO. Na návštěvníky
čekala domácí slezská kuchyně. Obohacením výstavy byly včelí produkty a
osvětové panely o včelařství.

26. 9. – RegioJet v Havířově zahájil provoz
Vlaky dopravce RegioJet poprvé vyjely v pondělí 26. září na trasu Havířov –
Ostrava – Praha. V první fázi jako pětivozové soupravy s celkovou kapacitou cca
240 míst k sezení. Vozy RegioJet nabídnou velmi pohodlný cestovní komfort.
Kvalitní celokožená sedadla, velký prostor pro cestující – ve voze je počet míst k
sezení 48. Vozy mají také vybavení pro přípravu občerstvení, které je cestujícím
podáváno během jízdy. Samozřejmostí je klimatizace a připojení k 230V a wi-fi.
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29. 9. – Mladí havířovští bridžisté vyhráli ve Vídni Dunajský pohár
Na konci září uspořádala Rakouská bridžová federace 1. ročník mezinárodního
turnaje Dunajský pohár pro školní týmy.
Díky pokrytí ubytovacích a stravovacích nákladů rakouskou stranou vyrazilo na
akci také 14 dorostenců Havířovské bridžové akademie (HABRA), kteří pod
vedením trenéra Daniela Vachtarčíka vytvořili 3 týmy. Nejzkušenější dorostenec
ve výpravě Adam Janas navíc posílil jedno z uherskohradištských družstev.
Turnaj probíhal takzvaným švýcarským sytémem. V sobotu se odehrálo 6 kol,
během nichž se určili účastníci nedělního semifinále. Od úvodního kola se v čele
usadil havířovský tým ve složení Lukáš Kolek, Michael Botur, Erik Klemš a
Lucie Kohutová a základní část suverénně vyhrál. Do semifinále postoupili dále
dorostenci Maďarska, tým Uherského Hradiště s naším Adamem Janasem a
reprezentanti Rakouska. Nedělní zrádné play-off Havířovští zvládli na jedničku.
Nejprve zdolali v semifinále rakouské účastníky letošního školního Mistrovství
Evropy a ve finále si poradili s výběrem Maďarska a získali tak Dunajský pohár.
Třetí místo si z Vídně dovezl Adam Janas.
30. 9. – Minimální a maximální teplota v září
Maximální denní teplota 5. září +30,2 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 25. září +3,8 stupňů Celsia
ŘÍJEN
1. 10. – Sport pro lidi s postižením je velkou motivací
Dobrá nálada, nevídané sportovní zápolení a radost z úspěchu ovládly v sobotu
1. října Městskou sportovní halu v Havířově. Z různých míst Moravy si přijeli
vozíčkáři zahrát boccie.
Sedmihodinový maratón O pohár Helpklubu poskytl hezkou podívanou, plnou
zajímavých utkání. O vítězství bojovalo čtyřiadvacet hendikepovaných sportovců.
Vyvrcholením byl finálový souboj mezi Jiřím Svojanovským z Ostravy a
Michalem Koutným z Olomouce. Nakonec se stal šťastným vítězem v silné
konkurenci hráč z hanácké metropole. „S výhrou jsem vůbec nepočítal. Boccie se

věnuji teprve druhým rokem. Mám z toho obrovskou radost. Je to vynikající hra a
způsob seberealizace pro lidi postižené poruchami hybnosti,“ řekl rozjařený
vozíčkář. Bronz patří domácímu hráči Milanu Lučnému. V pohodě byla i
Veronika Sedláčková, přestože se neumístila v přední linii. „Prodělala jsem
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dětskou obrnu a zůstala na vozíčku. Pro lidi jako jsem já, moc příležitostí
ke sportování zrovna není. Boccie mě baví. Jednou týdně trénuji v tělocvičně
Dona Boska v Šumbarku,“ svěřila se Havířovanka. Spokojenost nezakrývala
Jiřina Nevrlá. „Jsem ráda, že se turnaj mohl konat v Městské sportovní hale. Je
tu perfektní zázemí a sál umožňuje hrát na šesti kurtech. O hladký průběh se
postarali členové a příznivci našeho klubu, studenti Univerzity Palackého
Olomouc a mladí lidé z havířovského dobrovolnického centra Adra, “ uvedla za
sdružení rodičů a přátel dětí s postižením. Turnaj se konal pod záštitou
primátora Zdeňka Osmanczyka.

2. 10. – Den architektury

4. 10. – Násilníci ze Šumbarku jsou zatčeni
Havířovské ženy si mohou oddechnout. Násilníci, kteří během září v ulicích
Šumbarku přepadávali ženy, byli zadrženi. V policejních celách skončila trojice
mladíků ve věku 17 a 18 let. V souhrnu tato skupinka během jednoho měsíce
postupně přepadla celkem sedm žen, kterým na odcizených věcech způsobili
škodu bezmála 30 000 korun.
4. 10. – Psí útulek měl den otevřených dveří
Pro velký zájem milovníků zvířat se v úterý 4. října konal letos již druhý Den
otevřených dveří.
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Široká veřejnost měla možnost si prohlédnout zařízení, kde se momentálně
nachází 65 psů a12 koček. Od letošního 1. června je tady zavedená virtuální
adopce a veřejnost o tuto formu pomoci opuštěným zvířatům má zájem. Dosud se
přihlásilo 15 lidí, kteří finančně přispívají na konkrétní zvíře a pokud jsou místní,
případně jej i navštěvují. Od počátku letních prázdnin v útulku zavedli i možnost
venčení pejsků.
Psí útulek v Havířově je městským zařízením, od zahájení provozu v prosinci
2009 se podařilo umístit více než 900 zvířat.
6. 10. – Havířovská teplárenská společnost zahajuje sezonu
Nadcházející topná sezona v Havířově začíná 6. října odpoledne. Jak ohlásili
zástupci společnosti vytápění ze všech předávacích stanic a plynových kotelen
začne v tento den s ohledem na vývoj povětrnostních podmínek.
6. 10. – ČSAD Firmou roku 2011
Dopravní společnost ČSAD Havířov a.s. získala významné ocenění za ekologický
přínos.
6. října 2011 proběhl v hotelu Mamaison Imperial Hotel Ostrava šestý ročník
soutěže Firma roku 2011 Moravskoslezského kraje. Do soutěže se přihlásilo na
300 společností a v této konkurenci suverénně vyhrála společnost ČSAD Havířov
a.s. Prestižní ocenění si ČSAD Havířov a.s. zasloužila za ekologické projekty, a to
především dlouhodobým nákupem autobusů na CNG (plyn), který šetří okolní
ovzduší (tvoří již 2/3 vozového parku), výstavbou plničky CNG (jediná v ČR této
velikosti), projektem EKO-ENERGIE (úspora nákladů na vytápění a výpustí
zplodin) apod.
8. 10. – Nejsympatičtější dívkou internetu je Kateřina Kubačková
Miss Academia z roku 2010 opět získala cennou trofej. Ve finále internetové
soutěže iMiss 2011 v pražském Óčko music clubu. Odborná porota, ve které
usedli mimo jiné muzikant Michal Dvořák, moderátorka Kateřina Kristelová,
moderátor Petr Vojnar nebo stylista Kaya Pavlíček, ji zvolila nejsympatičtější
dívkou večera. Porotu okouzlila svou přirozeností a sympatiemi. Kateřina
Kubačková je studenkou 3. ročníku Ostravské univerzity oboru Management v
neziskovém sektoru. Je známá svou vysokou aktivitou v nejrůznějších soutěžích
miss. Bydlí v Havířově.
8. 10. – Fanoušci havířovského hokeje budou zapsáni v české knize rekordů
Nejhlasitěji podporují svůj tým, a to je zapíše do české knihy rekordů.
Při zápase s Valašským Meziříčím v Havířově v sobotu 8. října měřil komisař
agentury Dobrý den hlasitost podporování hráčů a naměřil výsledek 113 decibelů.
Na stadion přišlo v uvedenou sobotu 2 527 fanoušků, kteří se stali přímými
účastníky vytvoření rekordu. Havířovští hokejisté zápas proti soupeři
z Valašského Meziřící vyhráli 5:1. Za každý naměřený decibel připravil pivovar
Radegast pro fanoušky tři piva, která pro ně čepovali hostinští v pivním stanu u
zimního stadionu. Celkem si diváci vychutnali 339 piv.
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11. 10. – Šťastné manželství: tolerance a vzájemná úcta
Veronika a Petr Křešťákovi se před padesáti léty vydali na společnou cestu
životem. Své významné výročí oslavili v kruhu rodinném.
„Tolerance a vzájemná úcta. Když jsme se brali bylo nám dvaadvacet. Žili jsme

skromně, bez nějakých velkých vzruchů. Manžel mi nikdy neřekl nic ošklivého i
když jsme se třebas na něčem zrovna neshodli. Pětačtyřicet let bydlíme
v Havířově. Vychovali jsme dva syny. Nyní nám dělají radost vnoučata a dvouletá
pravnučka Natálka,“ říká paní Křešťáková o společně prožitých letech se svým
manželem Petrem. Jubilanti se seznámili ve Vítkovických železárnách v Ostravě
v roce 1961, kde oba pracovali ve válcovně za studena až do odchodů na
zasloužený odpočinek. Po krátké známosti své Ano řekli před půlstoletím
v obřadní síni v Ostravě-Vítkovicích. Oslavencům popřáli jejich blízcí další hezká
léta a hlavně pevné zdraví.
11. 10. – Taktické cvičení: v Nemocnici s poliklinikou Havířov zasahovali hasiči
V úterý 11. října dopoledne v 9.35 hodin se havířovským nemocničním areálem
rozléhaly hasičské sirény. Čtyři hasičské vozy přijely k psychiatrickému oddělení.
Příčinou byl požár v 2. nadzemním poschodí budovy od nedopalku cigarety.
Prostory, ve kterých hořelo, se začaly rychle naplňovat kouřem. Zaměstnanci a
pacienti nemocnice se museli urychleně evakuovat na nemocniční dvůr. Tři
pacienti z jednadvaceti však v zakouřeném prostoru zůstali. Jednoho, který se
nadýchal nebezpečných zplodin, ošetřili lékaři z oddělení a přivolaný tým
anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Zbývající dva se před kouřem schovali
na balkóně. Ty zachránili hasiči pomocí plošiny. Celá záchranná akce trvala
hodinu deset minut. Zasahovali členové Hasičského záchranného sboru Havířov a
Karviná (30 m požární žebřík s plošinou a 2 cisterny) a Sbor dobrovolných hasičů
Havířov s jednou cisternou. Jednalo se o taktické cvičení nemocničního
personálu, profesionálních a dobrovolných hasičů. Při akci nebyl nikdo zraněn.
12. 10. – 23. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2011 do 31.3.2012
Rada města Havířova s t a n o v í s účinností od 1.1.2012 celkový počet
zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova na 296, mimo
zaměstnance zaměstnané na zajištění čistoty města (veřejně prospěšné
práce) a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr, tj. snížení celkem o 38 zaměstnanců z důvodu
zvýšení efektivnosti práce Magistrátu města Havířova, z toho zaměstnanců
zařazených do:
- odboru školství a kultury o 2 zaměstnance
- odboru sociálních věcí o 33 zaměstnance
- odboru komunálních služeb o 3 zaměstnance
ruší
1. oddělení dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi I. odboru sociálních
věcí
2. oddělení dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi II. odboru sociálních
věcí
3. oddělení péče o zdravotně postižené a staré občany odboru
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sociálních věcí
Vyjádření k oznámení záměru Obchodní centrum Havířov, ulice
Studentská podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
12. 10. – Rada města schválila plán na zimní údržbu silnic a chodníků
Technické služby města Havířova budou nadcházející zimu pečovat o více než 166
kilometrů vozovek a bezmála 89 kilometrů chodníků na území Havířova. Ve
městě dále zajišťují zimní údržbu silničáři ze Správy silnic Moravskoslezského
kraje. Paušální částka určena pro zajištění zimní údržby v období 2011 činila
10,88 milionů korun bez DPH, na období roku 2012 objem vzrostl o 275 tisíc na
11,15 milionů korun bez DPH. Ve městě bude rovněž na základě žádostí občanů
rozmístěno 78 kusů mobilních posypových nádob, o 7 více než v roce 2010.
12. 10. – Město zpracovává vyhlášku pro zavedení čipování psů
Město Havířov přistoupilo ke zpracovávání obecně závazné vyhlášky, která
zavede povinnost trvalého označovaní psů jejich majiteli a chovateli.
Odbor komunálních služeb předložil tři varianty úhrady tzv. čipování - první
navrhuje, že chovatel trvalé označení svého psa zajistí na své náklady. Ve druhé
variantě město přispívá chovateli polovinou nákladů na čipování, maximálně
však 200 korunami. Ve třetí variantě by město hradilo náklady spojené s
onačením psů v plné výši. Radní odsouhlasili zpracovat obecně závaznou
vyhlášku tak, že o náklady na čipování se majitelé psů a radnice podělí.
„V Havířově k 30. září letošního roku evidujeme na místním poplatku 5 842 psů.

Náklady města na jejich čipování by se tedy v prvním roce pohybovaly v rozmezí
1,461 až 1,753 milionu korun. V dalších letech by byli již čipováni pouze psi nově
přihlašovaní do evidence - ročně jich je asi 400. Náklady by byly mezi sto a sto
dvaceti tisíci korunami,“ uvedla tisková mluvčí Eva Wojnarová.
Trvalé označení psů pomůže rychleji vracet ztracená zvířata jejich majitelům,
kterým se tak mimo jiné sníží i náklady s umístěním nalezenců v útulku. Denní
ustájení psa přijde v havířovském útulku na 120 korun, k tomu se připočítávají
náklady spojené s odchytem. Zavedení čipů naopak městu poskytne lepší
kontrolu evidence psů a jejich přihlášení k místnímu poplatku.
Zpracování vyhlášky schválila městská rada 12. října.
12. 10. – Veřejné schůze v Prostřední Suché a Šumbarku
Veřejná schůze v Prostřední Suché se konala v pondělí 10. října v tělocvičně
Základní školy kpt. Jasioka a ve středu 12. října v sále restaurace U Jelena v
Šumbarku.
Na obou setkáních nejprve primátor města mluvil o prudkém nárůstu trestné
činnosti v ulicích Havířova a nastínil způsoby, jak situaci řešit. „Tomuto stavu

určitě nenahrává mimo jiné podstav policistů v Havířově, kde jich chybí více než
tři desítky. Chceme jednat s ministrem vnitra, aby situaci v řadách Policie ČR
řešil," uvedl primátor. Podle něj se musí zefektivnit i systém hlídek městských
policistů, ti musejí více hlídat v noci, ve větší míře v doprovodu psovodů. Město
musí posílit kamerový systém, který je v ulicích Havířova nedostačující, změní se
systém práce asistentů prevence kriminality, město chce zřídit nové služebny
městské policie v Šumbarku i Prostřední Suché. „Budeme realizovat projekt
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rozdělení města na dílčí okrsky se stanovením zodpovědnosti konkrétních
strážníků za uvedenou část," doplnil Zdeněk Osmanczyk a upozornil, že to vše si
vyžádá zvýšené finanční prostředky se souhlasem zastupitelů města. Zástupce
společnosti RPG Petr Handl přítomné ujišťoval o tom, že firma v žádném případě
neplánuje volné byty ve městě, kterých je asi 200, obsadit nepřizpůsobivými lidmi
odkudkoli. „Na jedné straně byty ve městě opravujeme, na druhé straně bychom
je nechali devastovat. Není to naším záměrem," řekl.
13. 10. – Film o Havířovu
Propagační film představující Havířov, který vznikl na přelomu loňského roku, se
zařadil mezi absolutní špičku. Potvrdil to zisk Ceny poroty v hlavní kategorii
filmového festivalu cestovního ruchu s názvem Tour Region Film v Karlových
Varech. Film Havířov – město květů natočila společnost POLAR TV Ostrava.
Ocenění v Karlových Varech převzal za Havířov náměstek primátora Bc. Daniel
Pawlas.
13. 10. – Tajemství Voynichova rukopisu
Přednáška záhadologa a spisovatele Arnošta Vašíčka spojená s besedou se konala
ve čtvrtek 13. října v Kulturním domě Petra Bezruče. Co skrývá nejzáhadnější
kniha světa?
Po tisíce let kolují zvěsti o knihách, které ukrývají sžíravá tajemství. Jsou plné
ohromujících znalostí, popisují vynálezy, o nichž současná věda nemá ani zdání,
přinášejí svědectví o kontaktech s jinými světy. Patří k nim i Voynichův rukopis?
Toto unikátní středověké dílo je napsáno neznámým písmem, které se nepodařilo
rozluštit ani nejúspěšnějším světovým kryptologům. Záhadolog Arnošt Vašíček
přichází s originální hypotézou, která odhaluje nejen kdo byl autorem této knihy,
ale s pomocí výkladů fascinujících kreseb, kterými je doprovázena, se pokouší i o
rozluštění jejího šokujícího obsahu. Ten, jak se ukazuje, skrývá jednu z
nejtajnějších a nejpodivnějších kapitol naší historie.
16. 10. – Hrál mistr královského nástroje
Závěrečný koncert Michela Colina z Francie uzavřel v neděli 16. října
v Kulturním domě Radost 2. ročník mezinárodního varhanního festivalu Vox
organi 2011. Festival připravilo Městské kulturní středisko.
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16. 10. – Datyňanky dovedou rozesmát publikum
Výbuchy smíchu doprovázely obnovenou premiéru divadelního představení Pod
Kympkum – kopečkem, pahorkem.
V průběhu více než hodinového programu ve zcela zaplněném loutkovém sále
Kulturního domu Petra Bezruče se vystřídaly veselé scénky plné legrace.
Datyňské babky opět řešily humornou formou problémy své i svého okolí, občas
zabrousily i do politiky. Hra je propletena různými nedorozuměními. Jednou je to
rozvod, podruhé svatba nebo oslava kulatých narozenin, nechybí ani nevěra. Vše
je završeno šťastným koncem. Náměty místní ochotnice čerpají ze skutečného
života. „Snažíme se, aby byl děj veselý a vtipný. Podle reakce obecenstva si

myslíme, že se nám to celkem daří. Tradičně mluvíme česko-slezským nářečím.
Návštěva nás moc potěšila,“ uvedla za divadelní kolektiv autorka a hlavní

postava hry Miroslava Olšáková. Dále hrály: Marta Marčová, Helena
Novosadová, Věra Bartková, Jana Schreiberová, Kristina Huplíková a Jarmila
Kulichová.
Datyňské amatérské divadlo působí na regionální scéně od roku 2000.
Nastudovalo již sedm her a také nemálo krátkých epizodek. Mají za sebou celou
řadu úspěšných vystoupení v Havířově, Orlové, Karviné, Šenově a dalších
místech.

16. 10. – Mrazivé počasí
Na 15 stanicích ČHMÚ, kde se počasí měří už více než 20 let, padly v neděli 16.
října teplotní rekordy. V severomoravském Bohumíně, kde bylo naměřeno minus
1,4 stupně byl překonán 55 let starý rekord. Osmačtyřicetiletý padl ve Strání na
Uherskohradišťsku, kde teploměr ukázal minus 3,3 stupně. Rekord starý 41 let
pokořilo o 0,9 stupně počasí ve Vizovicích na Zlínsku, kde teplota klesla na minus
3,4 stupně, stejně staré maximum padlo i v Ostravě Porubě, kde klesla rtuť na
-1,7 stupně. Teplota i v Havířově byla pod nulou.
18. 10. – Jednání o bydlení v lokalitách Šumbark a Prostřední Suchá
V úterý 18. října jednal primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk s představiteli
realitní skupiny RPG Real Estate, která ve městě disponuje dvanácti tisíci byty.
Schůzka navazovala na diskusi o konkrétních opatřeních, která by zlepšila život
a bydlení lidí na Šumbarku a v Prostředí Suché
Primátor například navrhuje najít způsob a pobídky, za kterých by mohli lidé z
pořadníku na městské byty využít bydlení ve volných bytech RPG ve
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jmenovaných oblastech, samozřejmě ve chvíli, kdy se lokalita stane bezpečnou a
bezproblémovou. „Šumbark je dlouhodobě rozvojovou plochou města, je blízko
centra, bývalo tady kvalitní bydlení, chceme sem lidem vrátit slušný život ,"
zdůraznil primátor. Jeho slova potvrdil Petr Skrla, výkonný ředitel RPG RE,
který má rovněž zato, že Šumbark je velmi dobrá lokalita a zajistit tady znovu
dobré bydlení bude ku prospěchu celého města. Část domů RPG na Šumbarku
prošla nedávno rekonstrukcí, téměř ve všech zdejších bytech jsou vyměněna
okna, společnost postupuje v revitalizaci společných prostor obytných domů,
chystá vznik různých kluboven a místností, kde by mohla kvalitně trávit svůj
volný čas místní mládež.. „Přispějeme na vybudování nového okruhu kamerového

systému, jednáme s vedením havířovské městské policie o prostorách pro nové
služebny, v nejbližších dnech opět zahájíme kontroly osob bydlících v našich
bytech, rádi bychom s městem spolupracovali i při využití služeb speciální
pořádkové jednotky z Frýdku-Místku," doplnil Petr Handl, ředitel pro vnější

vztahy RPG RE.
Obě strany se jednoznačně shodly na tom, že je nutné všemi zákonnými a
dostupnými prostředky vyvíjet tlak na nepřizpůsobivé spoluobčany a netolerovat
takové projevy chování, které slušné obyvatele obtěžují nebo dokonce ohrožují. V
lokalitách se zvyšuje hlídková činnost městské policie v noci, neustále tu ale
chybí policisté České republiky. „Jednal jsem také s krajským policejním

ředitelem o možnostech, jak situaci v Havířově, co do chybějícího počtu policistů
změnit. Bude požadovat doplnění stavu ve městě," řekl Zdeněk Osmanczyk.
Obě strany se dohodly na brzkém pokračování jednání i průběžném hodnocení
efektivnosti společných opatření.

20. 10. – Kardiaci soutěžili v bowlingu
Vědomostní kurzy, jogging mozku, edukační a klubová činnost, volnočasové
aktivity, poradenské služby, to vše patří k bohaté činnosti havířovského
Komunitního centra Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) v České
republice
Do klubové práce jsou zapojení kardiaci, diabetici a respirici. „Velkému zájmu

našich členů se těší bowling. Jednou za týden mají možnost si zatrénovat
v Centru zábavy Střela. Ve čtvrtek 20. října jsme byli organizátoři soutěže pěti
členných družstev O pohár SPCCH. V hale bowlingu v Havířově na zimním
stadionu naši kardiaci v konkurenci devíti týmů z okresu Karviná si vybojovali
výborné druhé místo,“ uvedla vedoucí komunitního centra Karla Hanáková.
Konečné pořadí: 1. ZO kardio Karviná, 2. ZO kardio Havířov, 3. ZO Bohumín.
Rovněž vítězem v soutěži jednotlivců se stal karvinský hráč Jan Švec.
Havířovské centrum má 160 členů. Vedoucí Karla Hanáková je i předsedkyní
Okresního výboru SPCCH Karviná.
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20. 10. – Konference - Kvetoucí sídla v srdci Evropy
Dne 20. října se v Kulturním domě Radost uskutečnila odborná konference
zaměřená na problematiku zeleně a zejména stromů ve městě.
Tato akce navázala na obdobné konference s názvem Zelená města - města
budoucnosti, které Havířov pořádal v předchozích letech. Tentokrát se její
účastníci bavili na téma Kvetoucí sídla uprostřed Evropy. Konference byla
jednodenní koncipována do tří tematických bloků: Květinové výsadby v soutěžích,
Barvy v záhonech Evropy - zkušenosti měst a Nové trendy pro praxi. Zaznělo 12
odborných referátů, jejichž cílem byla výměna zkušeností odborníků na městskou
zeleň z různých měst naší republiky, Slovenska a Polska. Akci uspořádalo
statutární město Havířov ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a
Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

21. 10. – Novinky z havířovské nemocnice
Nemocnice s poliklinikou Havířov pracuje trvale a systematicky na
zdokonalování svých zdravotnických služeb. Posledním vylepšením v nemocnici je
rekonstrukce centrální odběrové místnosti a pořízení nového speciálního přístroje
pro hematologickou laboratoř koagulometru, který slouží k testům srážlivosti
krve. Obě investiční akce byly realizovány částečně z vnitřních zdrojů nemocnice,
částečně pak z příspěvku sponzorů či edukačních grantů.
21. 10. – Ocenění osobností v kulturní a sociální oblasti 2011
Město Havířov v pátek 21. října v Kulturním domě Petra Bezruče ocenilo
osobnosti kultury a v sociální oblasti pro rok 2011.
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Osobnost kultury:
Marta Gelnarová a Jan Kroul obdrželi ocenění za dlouholetý aktivní přínos městu
v kulturní oblasti.
Talent:
Vendula Weissová, Karolína Levková a Lada Bubíková ocenění dostaly za
příkladnou reprezentaci města Havířova
Za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží:
Oceněni byli Věra Pospíšková a Mgr. Jiří Kroček
Kolektiv v sociální oblasti
Armáda spásy obdržela ocenění za dvacetiletou kvalitní a obětavou práci pro
sociálně vyloučené občany města Havířova.
Všem vyznamenaným pogratuloval primátor Zdeněk Osmanczyk
Na slavnostním večeru vystoupili Vendula Weissová, Karolína Levková, Lada
Bubíková a na závěr koncertovali bratři Nedvědi.
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22. 10. – Stoletá Emílie Farná slavila narozeniny
Emílie Farná se narodila 17. října 1911 v Prostřední Suché v rodině horníka. Své
kulaté narozeniny oslavila v sobotu 22. října mezi svými blízkými a přáteli
v Domě PZKO ve Stonavě. Ke gratulantům patřil také primátor Zdeněk
Osmanczyk a jeho náměstek Daniel Pawlas.
Paní Emílie se vyučila švadlenou. Spolu s manželem vychovala tři děti, dvě dcery
a syna, z nichž žije operní zpěvačka Alina Podskalská Farná. K jejím zálibám
patřila ruční práce, zpěv, recitace v češtině, polštině a němčině. Hrála
v ochotnickém divadle. Stále miluje zahrádku, kde i přes úctyhodný věk se věnuje
svým květinkám. V průběhu svého bohatého života sepsala lidové písně ze
Slezska na české i polské straně. Sborník s názvem Śpiewnik pani Emilii byl
pokřtěn při jubilejních oslavách. Oslavenkyně má sedm vnuků, osmnáct
pravnuků a jedno prapravnouče. Bydlí v rodinném domě, který postavili
s manželem. Stará se o ní dcera Alina a manželka nedávno zesnulého syna
Emílie.

22. 10. – Inkubátor 2011 se všemi slíbenými hvězdami je minulostí
Organizátoři poprvé ve dvanáctileté historii vyzkoušeli, jaké je to být pod
střechou. Inkubátor se konal v sobotu 22. října na Zimním stadionu.
Hala zřejmě moc nenadchla teplomilné, a tak raději zůstali doma a nechali
všechno na necelé pětistovce návštěvníků. Ti si zato mohli užít svých hvězd
dosytosti, když dorazili naprosto všichni, kteří měli, včetně boxera Lukáše
Konečného, kterého možná už zakrátko budou dekorovat titulem mistra světa.
Přestávky doplňovaly slibované drsné souboje v ringu, na hlavní scéně se pak
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každý dočkal své hvězdy. Asi největší úspěch sklidily podle očekávání kapely
Rybičky 48, Airfare a Skyline, nicméně obrovský ohlas zaznamenaly i stoupající
slovenské hvězdy The Paranoid, či možná méně známé kapely. Dvanáctý ročník
je uzavřen a co bude dál je ve hvězdách
23. 10. – Výstava okrasného ptactva a kanárů
Přes tisíc návštěvníků přilákala ve dnech 20. až 23. října výstava okrasného
ptactva a kanárů v prostorách Úřadu práce na Junácké ulici v Havířově.
Čtyři dny mohli zájemci ve vitrínách a klecích zhlédnut přes 250 ptáků různých
velikostí a barev. Zastoupení měli kanáři, papoušci malí, střední a velcí a malí
exoti. K vidění byly například křepelky, papoušci, andulky, žlutí kanáři, hlasité
korely a mnoho jiných, více či méně známých druhů. Na své si přišli nejen
chovatelé a fandové, ale také děti. „Jsem rád, že stejně jak v minulém roce i letos

návštěvnost byla vysoká. Zvláště potěší velký zájem rodin s dětmi. Škoda, že
příležitost, která se naskýtá jednou za rok více nevyužily školy,“ uvedl za
pořadatele místopředseda havířovské ZO Českého svazu chovatelů Jan Bolf.

25. 10. – Havířov zakázal mítink DSSS
Magistrát města Havířova zakázal svým rozhodnutím mítink Dělnické strany
sociální spravedlnosti (DSSS), který je naplánován na den 28. října od 11 hodin.
Ve svém odůvodnění argumentují úředníci obavami z jakéhosi prohlubování
nepokojů ve městě. Obavy místních slušných občanů jsou způsobeny avizovaným
stěhováním nepřizpůsobivých občanů do lokality Šumbark.
Dělnická strana s „argumenty“ pro zákaz shromáždění nesouhlasí, považuje je za
neopodstatněné a za snahu omezit svobodu slova a shromaždování. DSSS proto
okamžitě podá žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě.
Předseda DSSS Tomáš Vandas již prohlásil, že mítink se v nahlášeném termínu
uskuteční za všech okolností a přípravy na něj jsou v plném proudu
25. 10. – Svatováclavský koncert v kostele sv. Anny
Vynikající muzikanti, skvělá atmosféra, neutichající závěrečný potlesk. To vše
patřilo koncertu z cyklu Svatováclavského hudebního festivalu 25. října v kostele
sv. Anny v Havířově. Publiku se ve zcela zaplněném chrámu představil komorní
orchestr Camerata Janáček. Sólistou byl přední český houslista Jiří Vodička.
Zazněly skladby od světových velikánů Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia
Vivaldiho.
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27. 10. – Těsná porážka na stolech Mistra z El Niňa Praha
Muži Sportovního klubu stolního tenisu Havířov se utkali ve čtvrtek 27. října s
loňským Mistrem El Niňo Praha o vedení v extraligové tabulce. Havířovští hráči
nakonec po boji podlehli 2:4 a jsou na průběžném druhém místě extraligové
tabulky. Za Havířov bodovali: Karabec - Tregler 3:1, Širůček – Konečný 3:2.
SF SKK El Niňo Praha - SKST Charvát Baník Havířov 4:2
27. 10. – Tisková zpráva: policie obvinila z vraždy čtyřiapadesátiletého muže
Z vraždy 51letého muže, která se stala 3. října v Havířově, policisté obvinili jeho
o tři roky staršího známého. Obviněný skončil ve vazbě. Ve středu to sdělila
mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.
Zločin se stal v bytě oběti. „Obviněný 51 letého muže nejprve slovně a poté

fyzicky napadl. Rozepři předcházela konzumace alkoholu. Pachatel muže usmrtil
kombinovaným mechanismem – při fyzickém napadení mu tlakem znemožnil
pohyb hrudníku a překrytím dýchacích otvorů mu znemožnil dýchání,“
informovala Štětínská. Oznámení o tom, že v jednom z bytů v Havířově je
mrtvola, policisté přijali 6. října. „Dohledávání lidí, kteří se v bytě pohybovali a

známých zemřelého, nebylo vůbec jednoduché. Jednalo se v nejednom případě o
osoby, které se nezdržují na oficiálních uvedených adresách. Kriminalisté měli za
sebou kus práce, když je získané informace dovedly k jistému muži,“ popsala
mluvčí s tím, že se následně potvrdilo, že pachatelem by mohl být právě
vytipovaný muž. „Krajští kriminalisté minulý týden obvinili 54 letého muže z

Karvinska z trestného činu vraždy. Na případu i nadále intenzivně pracují.
Obviněný byl vzat do vazby. S poškozeným se znal,“ dodala Štětínská.

27. 10. – Vzpomínková slavnost k výročí vzniku Československa
U kostela sv. Anny si ve čtvrtek 27. října připomněli Havířované 93. výročí
založení samostatného Československého státu.
Zástupci vedení města, Československé obce legionářské, Českého svazu
bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a dalších organizací položili
věnce a kytice k Pamětní desce vojákům a letcům padlým na všech frontách 2.
světové války z oblasti Těšínska. K čestné stráži se letos připojili i Havířovští
Junáci. Význam a aktuálnost 28. října v krátkém projevu vyzvedl primátor
Zdeněk Osmnaczyk.
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29. 10. – Extraliga ragby sezona 2011 - 2012

Poř.

Klub

TABULKA
Z V R P

1.

Mountfield Říčany

6

6

2.

Slavia Praha

6

3.

Rental.cz Havířov

4.

Skóre

+/-

+4p

-7b

0 0

183: 53

130

2

0

26

5

0 1

161: 95

66

4

0

24

6

4

1 1

135:112

23

3

0

21

Praga Praha

6

3

0 3

147:156

-9

2

1

15

5.

Tatra Smíchov

6

2

1 3

148:114

34

2

0

12

6.

Sparta Praha

6

1

0 5

110:139

-29

0

2

6

7.

Dragon Brno

6

1

0 5

74:166

-92

0

2

6

8.

JIMI RC Vyškov

6

1

0 5

92:215

-123

0

1

5

EXL 2011-12

ŘÍČ

Říčany

KŘÍŽOVÁ TABULKA
SLA
PRG
SPA
TAT

DRA

27:10

25:0

Slavia

10:27

Praga

15:41

14:20

Sparta

13:19

10:24

Tatra

7:19

19:42

Dragon

0:25

Havířov
Vyškov

8:52

41:15

19:13

19:7

20:14

24:10

42:19

30:22
22:30

30:15
15:30

HAV

Body

VYŠ
52:8

34:6

31:19

32:5

17:48

39:20

18:24

17:27

44:8

10:10

53:5

17:24

20:23

5:32

24:18

8:44

6:34

48:17

27:17

10:10

24:17

19:31

20:39

5:53

23:20

20:17
17:20

30. 10. – Havířovské hřbitovy zaplnily kytice a věnce
Přestože Památka zesnulých je až ve středu 2. listopadu, byly havířovské
hřbitovy o víkendu plné návštěvníků. Vzpomenout na své blízké a přátele
přicházely celé rodiny. Letos přálo i počasí. Většina hrobů byla upravená a
vyzdobená květinami, kyticemi a věnci. Nechyběly ani zapálené svíčky. Snad
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největší nápor zažil Centrální hřbitov v Havířově-Šumbarku.

31. 10. – Strom osobností havířovské nemocnice
V pondělí 31. října byl za přítomnosti hejtmana Moravskoslezského kraje Ing.
Jaroslava Palase, ředitele NsP Havířov Ing. Jana Ference, bývalého primátora
města Havířova Františka Chobota, zdejších primářů a dalších hostů vysazen
strom do Aleje stromů osobností.
Dub červený vysadil ke Dni české státnosti hejtman Moravskoslezského kraje
Jaroslav Palas. „Je to pro mě velká čest a vážím si pozvání k účasti na této
slavnostní příležitosti,“ řekl hejtman. „Havířovské nemocnici bych chtěl popřát v

této nelehké době, kdy snad ve všech oblastech pociťujeme nedostatek peněz, aby
se o ní vedení nemocnice staralo tak dobře, jako doposud. Společnými silami
budeme pracovat na tom, aby havířovská nemocnice byla stále lepší a lepší a aby
se posunula blíže k pacientům,“ popřál do budoucna nemocnici Palas.
30. 10. – Zimní čas 2011
Změna letního času na zimní: Neděle 30. říjen , 3:00 -> 2:00
Zimní čas trvá od 30. října 2011 do 24. března 2012
31. 10. – Minimální a maximální teplota v říjnu
Maximální denní teplota 1. října +24,0 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 22. října –3,2 stupňů Celsia
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LISTOPAD
1. 11. – Nemocnice s poliklinikou Havířov otevřela Oddělení cévních onemocnění.
Pacienti, které trápí například velké tepny, ale i bércové vředy, mohou od
1. listopadu navštívit nové oddělení.
Oddělení cévních onemocnění bude zajišťovat širokou škálu zdravotnických
služeb. „Lékaři budou nejenom diagnostikovat a léčit pacientovo onemocnění, ale
zajišťovat i poradenskou činnost,“ upřesnil náměstek pro léčebnou péči MUDr.
Jaroslav Lux. Každý desátý člověk v České republice je postižen některým z
cévních onemocnění, které patří mezi nejčastější a nejzávažnější choroby
současnosti. Statistiky uvádějí, že cévní chorobnost a úmrtnost předčí dokonce
nádorová onemocnění. Jedná se o onemocnění velkých tepen, aorty, tepen
zásobujících mozek, ledviny, pánevních tepen a tepen dolních končetin. Nové
oddělení se bude dále zabývat léčbou komplikací souvisejících s cévními
onemocněními jako jsou například bércové vředy, chronické dekubity, otoky a
komplikace diabetu, komplexní problematikou žilních onemocnění jako jsou
křečové žíly, varixy a žilní nedostatečnost. Nemocnice k řešení této problematiky
využije moderní prostory operačních sálů, jednotky intenzivní péče a vyčleněné
ambulance.
2. 11. – 24. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domu Kochova, s.r.o.,
Kochova 816/3, Havířov-Šumbark. Rada města Havířova
d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Havířova schválit poskytnutí
finančního příspěvku na zajištění provozu zařízení Sanatorium Kochova
společnosti Dům Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark IČ: 286
24 858, ve výši 2 800 000,- Kč
Provozování a údržba školních hřišť příspěvkovou organizací
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova
Dne 24.10. byla statutárnímu městu Havířov doručena rezignace
Ing. Jiřího Bednáře na funkci ředitele příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova
Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné práce
Rada města Havířova r o z h o d l a o přechodném zvýšení počtu
zaměstnanců Magistrátu města Havířova k zabezpečení výkonu veřejně
prospěšných prací od 1.12. 2011 do 29.2. 2012 o 20 zaměstnanců, tj. celkem
na 45 zaměstnanců k zajištění veřejně prospěšných prací
Závěrečná zpráva o akci Europa Cup 2011 v Havířově
Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2011
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,
v hodnotě do 25 tis. Kč
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
v hodnotě do 25 tis. Kč
- SANTÉ - Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Havířov-Podlesí,
Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč
- Domu pro matku s dětmi AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, v hodnotě do
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35 tis. Kč
- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město, v hodnotě do
20 tis. Kč,
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
2. 11. – Josef Štefka – gobelíny a keramika
Gobelíny, tapisérie, keramika, netočené modelované vázy zdobí výstavní síň
Kulturního domu Radost. Výběr ze své tvorby představuje akademický malíř
Josef Štefka.
Výstavu a autorovu osobnost na vernisáži 2. listopadu přiblížil Jaroslav Rektor
„Práce Josefa Štefky k nám promlouvají prostřednictvím poetických motivů, ať už

bohatých na barvu nebo naopak střídmých, třeba černo stříbrných. Náměty čerpá
ze všeho kolem nás, co člověk běžně ani nezaregistruje. Když přemýšlíme o čem
vyprávějí zde vystavená díla a dílka, jistě bychom našli myšlenky a symboly
doby, kterou prožíváme logicky každý jinak. Některým přináší radost, jiným
zklamání z nesplněných tužeb a cílů,“ uvedl host z Brna. Ke zhlédnutí je kolem

padesáti prací meších či větších rozměrů. O jejich rozmanitosti mluví již samotné
názvy jako Zmatená růže, Plameňáci, Setkání, Motýlí křídlo, Losy, Květy,
Rostliny nebo Víření. Návštěvníkovu pozornost určitě upoutá velká tapisérie o
rozměrech 220 x 175 cm vytvořená z igelitu a hliníkové fólie. „Jsou to moje reflexe

na historii a současný svět ztvárněné v různých podobách hlavně do textilu a
keramiky. Textil se stal nejen mým studijním oborem, ale také láskou,“ svěřil se
výtvarník. Vernisáž obohatilo krátkým hudebním programem jazzové duo Pavel
Kubíček (klávesy) a Veronika Vlčková (flétna).

4. 11. – Děti ZŠ Frýdecká pozvaly primátora na besedu
Žáci třetí a čtvrté třídy Základní školy Frýdecká si vyučování v pátek 4. listopadu
zpestřili besedou s primátorem Zdeňkem Osmanczykem.
Děti se s bezprostředností sobě vlastní ptaly na různé věci, například jaké má
primátor koníčky, jaké to je, vést město, zda jej baví jeho práce, co připravuje v
Havířově nového pro děti, zda město plánuje postavit park pro pejsky, které roční
období má nejraději, kam chodil do školy a jak se učil, čím chtěl být a proč je
právě primátorem? Školáci na závěr besedy dostali drobné dárky, každá třída si
převzala malého Floriánka
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4. 11. – OBRAZEM: lampionový průvod

5. 11. – Hokejisté Havířova porazili Opavu o branku
V 17. kole II. hokejové ligy 5. listopadu podlehl na opavském zimním stadionu
domácí celek Slezan o branku vedoucímu týmu soutěže.
Zápas byl vyrovnaný. Opavě nevyšel vstup do utkání, ale zlepšený výkon ze
druhé třetiny přinesl snížení na rozdíl branky. V poslední dvacetiminutovce měli
navíc domácí hned několik obrovských příležitostí, ovšem ani Grofek, ani
Koschatzký srovnat nedokázali. Duel, který se hrál před parádní atmosférou, o
kterou se staraly oba fanouškovské tábory, tak skončil těsným výsledkem 3:4 ve
prospěch Havířova. AZ si tak připsal dvanáctou výhru v řadě.
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HC Slezan Opava - AZ Havířov 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 6. Černý (Kukol, Tůma), 35. Vítek (Koschatzký, Bednárek),
36. Grofek (Měch) - 6. Říčka (Rimmel, Vydra), 8. Pechanec (Najdek, Balčík), 9.
Klimša (Sztefek, Vydra), 25. Stránský (Potočný, Zientek L.). Rozhodčí: Jeřábek J.
- Moravec, Barteček.
Sestava AZ Havířov: Daneček - Prokop, Rimmel, Krisl, Machálek, Balčík, Vydra,
Zientek M., Zientek L., Klimša, Najdek, Maruna, Sztefek, Potočný, Stránský,
Pavlas, Říčka, Pechanec, Brezani, Kraft
5. 11. – XXXVIII. ročník závodu Havířovská růže
Celostátní závod v krasobruslení se konal 5. listopadu na Zimním stadionu za
účasti 95 závodníků ze 17. oddílů z České republiky. Soutěžilo se v
9. kategoriích.
Kategorie nováčci mladší dívky Český pohár
1. Lillian Joan Erwin SKK Uherské Hradiště, 2.Tereza Zendulková MBK Vyškov,
3.Andrea Wojtylová TJ Slavoj Český Těšín
Kategorie nováčci mladší chlapci Český pohár
1.Lukáš Vágner KK Orlová, 2.Ondřej Slovik KK Orlová, 3.David Čurilla KK
Havířov
Kategorie nováčci dívky Český pohár
1.Karin Kenická TJ Slavoj Český Těšín, 2.Julie Bajzová HC PSG Zlín, 3.Jitka
Čurillová KK Havířov, 4.Ivana Kratochvílová KK Břeclav, 5.Dominika
Motlochová KK Havířov
Kategorie nováčci chlapci Český pohár
1.Roman Musil TJ Slavoj Český Těšín, 2.Jan Anděl FSC Superior Kopřivnice,
3.Lukáš Buksa BK Uherský Brod
Kategorie žačky nejmladší ČKS – A
1.Alexandra Šustková HC PSG Zlín, 2.Julie Šteflová HC PSG Zlín, 3.Julia Kwiek
TJ Slavoj Český Těšín
Kategorie žáci nejmladší ČKS – A
1.Vilém Hlavsa Kraso Krnov, 2.Jan Ožana KK Havířov, 3.Matěj Lipka BK
Frýdek - Místek
Kategorie žačky mladší ČKS – A
1.Bára Matějková VSK Technika Brno, 2.Petra Kúdelová KK Orlová, 3.Tereza
Štěbrová HC PSG Zlín
Kategorie žáci mladší ČKS – A
1.Jiří Nesvadba KK Havířov, 2.Ondřej Marmorovič KK Orlová
Kategorie Přípravka – prvky:
toto je kategorie pro všechny začínající krasobruslařky a krasobruslaře....tady
jsou všichni na 1. místě
5. 11. – Volejbalisté Slavie opět úspěšní
Volejbal Brno - Slavia Havířov 0:3 (-18,-18,-22)
Další utkání volejbalové extraligy se konalo 5. listopadu v Brně. Po solidním
výkonu Havířov znovu uspěl.
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Sestava Havířova: Pavel Srkal (B), Ivan Duda (N), Radomír Neusser (S), Václav
Kotas (B), Pavel Kolář (U), Roman Kozák (S)
Libero: Petr Dohnal
Střídali: Holiš
8. 11. – Patronem nadějného mladého brankáře je primátor Havířova
Pro letošní hokejovou sezonu patronem dvanáctiletého talentovaného brankáře
se stal primátor Zdeněk Osmanczyk.
V úterý 8. listopadu odpoledne na zimním stadionu v Havířově věnoval Šamilu
Litájevovi novou brankářskou výstroj pořízenou z vlastních prostředků. „Velmi

rád jsem pomohl malému Šamilovi, který se vlastně po třech letech vrátil znovu
chytat do Havířova. Věřím, že výkonnostně poroste, samozřejmě budu jeho
výkony sledovat a po nějakém čase se znovu osobně sejdeme a popovídáme si o
tom," řekl primátor poté, co v hokejové šatně předal dar. Společně s vedením
hokejového klubu HC AZ Havířov by si přál, aby se patronů pro mladé nadějné
hokejisty ve městě našlo mezi lidmi více.
8. 11. – Neznámý vandal poškodil KD Petra Bezruče a budovu magistrátu
Patrně celou plechovku červené barvy vyplýtval neznámý vandal, když úmyslně
poškodil budovy KD Petra Bezruče a Magistrátu města Havířova.
K incidentu došlo v úterý 8. listopadu večer na Hlavní třídě. „Hlídač z kulturního

domu si kolem dvacáté hodiny všiml, že část budovy je potřísněná červenou
barvou. Následně bylo zjištěno stejné poškození na budově magistrátu. Tam
pachatel potřísnil dveře traktu, který je využíván soukromými firmami. Případ
jsme s podezřením na spáchaný trestný čin předali republikové policii,“ řekl šéf
havířovských strážníků Bohuslav Muras.

9. 11. – V utkání prvních dvou týmů zvítězil AZ Havířov nad HC Zubr Přerov
V zápase 18. kola 2. ligy ve středu 9. listopadu se v K&K Pneu Aréně potkaly dva
prozatím nejúspěšnější týmy soutěže.
Vedoucí AZ Havířov vstoupil do utkání lépe a šel také do vedení, ale hosté ještě v
první třetině odpověděli brankou v oslabení. A když pak ve druhé třetině navýšili
svůj náskok až na tři góly, vypadalo to s AZetem všelijak. Hráči Havířova však
prokázali bojovné srdce a náskok soupeře nejenže srovnali, ale v prodloužení i
rozhodli o svém dvoubodovém vítězství.
AZ Havířov – HC Zubr Přerov 5:4p (1:0, 0:4, 3:0,1:0)
Branky a nahrávky: 10. Daneček (Říčka, Vydra), 38. Sztefek (Daneček, Říčka),
41. Najdek (Krisl), 59. Prokop (Klimša, Maruna), 65. Maruna (Prokop) - 18.
Sedlák, 21. Hanák (Ferenc, Kočara), 36. Pala (Kočara, Hanák), 38. Kolařík
(Sedlák). Rozhodčí: Šír - Koliba, Mrákava. Diváci: 1817. Průběh utkání: 1:0, 1:4,
5:4.
Sestava AZ Havířov: Vrba - Prokop, Rimmel, Krisl, Machálek, Balčík, Vydra,
Zientek M., Zientek L. - Klimša, Najdek, Maruna - Sztefek, Potočný, Stránský Daneček, Říčka, Pavlas - Brezani, Kraft, Pechanec
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9. 11. – Padesát pět let první havířovské umělecké školy
Slavnostním koncertem připomněla ve středu večer 9. listopadu Základní
umělecká škola Bohuslava Martinů v Havířově 55. výročí svého založení.
Účinkovali žáci školy.
„Vyučování na základní hudební škole bylo zahájeno 1. září 1956 za velmi

špatných podmínek, bez vlastních místností a nástrojů. Celkem tři místnosti
uvolnily místní školy. Během školního roku přidělil Městský národní výbor čtyři
místnosti v budově Pavky Korčagina (dnešní magistrát), čímž byla otázka
umístění hudební školy na jeden školní rok vyřešena. Učitelé v počtu čtyři měli
k výuce jedno nové pianino a dva staré klavíry, které vyřadily pro
nepoužitelnost hudební školy v Ostravě. Přes velmi těžké pracovní podmínky,
podařilo se učitelům poctivou prací získat důvěru rodičů a havířovské veřejnosti a
dát dobrý základ této nové základní hudební škole,“ zní zápis ve školní kronice
z roku 1957.
V průběhu let škola prošla obrovským rozvojem. Získala další prostory, moderní
vybavení, kvalifikované pedagogy a spoustu žáků. V jubilejním roce je ZUŠ
Bohuslava Martinů čtvrtou největší v Moravskoslezském kraji. Počet žáků je
1050 a učitelů padesát pět. Vyučuje se ve čtyřech oborech, hudebním, tanečním,
literárně dramatickém a výtvarném. Žáci a studenti.dosáhli řadu úspěchů doma i
v zahraničí. Za vynikající výsledky v práci s dětmi a mládeži dostala mnoho
ocenění. Své pětapadesátiny oslavila bohatým a pestrým programem, ve kterém
dominovala hudba. Ředitelkou umělecké školy je akademická malířka Dagmar
Štefková.

11. 11. – Den válečných veteránů
Od roku 2001 Česká republika v Den veteránů vzpomíná na oběti všech
válečných konfliktů. V Havířově ho připomněli u kostela sv. Anny ve čtvrtek 11.
listopadu v 11 hodin. Zúčastnili se ho představitelé města, váleční veteráni a
další zejména starší lidé. Položili květiny a věnce k památníku vedle katolického
kostela.
11. 11. – Sto let polské školy
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče se v pátek 11. listopadu konala
jubilejní akademie u příležitosti výročí sto let polské školy v Selské ulici. Program
byl zahájen slavnostní polonézou. Poté se na jevišti přes dvě hodiny tančilo,
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zpívalo a hrálo za nadšeného potlesku zcela zaplněného hlediště. (podrobnější
informace o historii školy jsou v kapitole číslo 9)

11. 11. – Volejbalová extraliga mužů
Mužstvo SK Volejbal Ústí nad Labem si v UNIQA Extralize mužů přes poměrně
vyrovnaný průběh v pátek 11. listopadu nakonec poradilo s Havířovem jasně 3:0.
Hosté se po vlažnějším začátku v průběhu utkání neustále zlepšovali a mohli
utkání zdramatizovat zejména ve třetím setu, kdy vedli 24:19. Ani jeden z pěti
setbolů však nevyužili a domácí následně proměnili hned svůj první mečbol. Ústí
bylo celkově vzato lepší v obraně a jistější v útoku a splnilo tedy roli favorita. V
dresu Ústí zazářil především bývalý hráč Havířova Filip Kramár, který
zaznamenal plných 15 bodů.
Ústí nad Labem – Havířov 3:0 (25:22, 25:21, 26:24)
Nejvíce bodů: Kramár 15, Mach 9 - Kolář 11, Kotas a Neusser po 10.
Rozhodčí: Meruna, Němeček, Procházka, Denk. Čas: 80 minut. Diváci: 400.
13. 11. – Hokej: Vsetín porazil Havířov
Třináct zápasů trvala neporazitelnost AZ ve 2. hokejové lize. Až v souboji s VHK
Vsetín v neděli 13. listopadu našli havířovští svého přemožitele.
V zápase šli domácí do vedení gólem v polovině utkání. AZ na počátku třetí
třetiny Marunou vyrovnal, ale poslední slovo měli 9 minut před koncem opět v
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přesilovce domácí. A protože AZ v závěrečném náporu neuspěl, zůstaly tentokrát
body ve Vsetíně.
Valašský hokejový klub – AZ Havířov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 29. Vítek, 52. Bajtek (Vaněk, Podešva) - 41. Maruna
(Klimša, Prokop). Rozhodčí: Škach - Dučák, Poláček. Diváci: 1.361. Průběh
utkání: 1:0, 1:1, 2:1.
Sestava: AZ Havířov: Vrba - Prokop, Zientek L. - Krisl, Balčík - Machálek,
Zientek M. - Vydra, Rimmel - Klimša, Najdek, Maruna - Stránský, Potočný, Kraft
- Brezani, Pechanec, Kopún - Daneček, Říčka, Sztefek.
13. 11. – Architekti protestují proti zbourání odbavovací haly nádraží
Budova nádraží v Havířově se bude pravděpodobně i přes protesty architektů
bourat. Nová stavba by měla stát 160 až 180 milionů korun a financovat by se
měla z evropských dotací,
„Budova nádraží v Havířově je majetkem Český drah, které ji určily k demolici a

chtějí postavit menší objekt, s ekonomickým provozem. Město návrh akceptuje s
tím, že při této příležitosti upraví okolí nádraží, tedy stání pro autobusy,
parkoviště, parkoviště pro taxi, zálivy pro autobusy městské hromadné dopravy a
příměstské dopravy. Chce také řešit přivedení cyklostezek a chodníků, výstavbu
lávky, která pěší a cyklisty propojí se Šumbarkem," uvedla Eva Wojnartová.
Proti bourání je ale Česká komora architektů. Ta doporučila vedení Českých drah
i havířovskému magistrátu vypsat architektonické soutěže. Podle architektů je
totiž současná odbavovací hala ze šedesátých let architektonicky cenná, stavebně
unikátní a esteticky hodnotná. Objekt je vybudovaný v takzvaném bruselském
stylu. „Studie, které se kvůli tomu zpracovaly, nabízejí tři možná řešení. První

zachovává stávající stavbu a navrhuje její rekonstrukci spojenou se zateplením.
Podle druhého se budova rovněž neboří, ale použijí se vestavby a úpravy, které by
omezily energetické úniky a snížily provozní náklady. Třetí návrh počítá s
demolicí," vyjmenovala Markéta Pražanová z České komory architektů. Třetí
varianta je nejlevnější.
Architekt Adam Guzdek již v únoru podal žádost na ministerstvo kultury o
zapsání stavby na seznam nemovitých kulturních památek. Pražanová také
připomněla, že k bourání se staví kriticky i památkáři.
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14. 11. – 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 14. listopadu v Kulturním domě Radost. Výběr z
projednávaných bodů:
Zastupitelstvo města Havířova s c h v á l i l o Koncepci tělovýchovy a
sportu města Havířova do roku 2020 s účinností od 1.prosince. 2011
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova
Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2011
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
16. 11. – 25. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti
bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířova d o p o r u č u je
rada Zastupitelstvu města Havířova schválit
Rada města Havířova u k l á d á zpracovat obecně závaznou vyhlášku
města, kterou se stanoví místa a časové vymezení provozu povolených
výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
povolených Ministerstvem financí ČR s omezením jejich provozu na území
města Havířova takto: ponechat jako místa přípustná k provozování
výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
povolených Ministerstvem financí ČR
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
16. 11. – Radní dali zelenou omezení hazardu
Na své schůzi 16. listopadu uložili radní zpracovat obecně závaznou vyhlášku,
kterou zastupitelstvo projedná ještě letos 5. prosince.
Na území Havířova tak dojde po nabytí účinnosti připravované obecně závazné
vyhlášky k maximální možné regulaci hazardu, když město povolí zachovat jen
herny se statutem Kasino, které mají daleko přísnější pravidla pro provozování.
Stávající výherní hrací přístroje, kterých je v Havířově 220 v 60 provozovnách
budou mít konec platnosti povolení nejpozději 31. prosince 2012.
Stávající jiná technická herní zařízení (video loterijní terminály), kterých je v
Havířově 274 a která povoluje ministerstvo financí, mohou být provozována
nejdéle do 31. prosince 2014. Příjmy města z výherních hracích automatů byly v
roce 2010 18,062 milionu korun, letos do poloviny listopadu 13,5 milionu korun.
17. 11. – Stolní tenis
V dohrávce 6. kola Pramos extraligy mužů ve čtvrtek 17. listopadu zvítězil Baník
Charvát Havířov na domácím stole nad SK Kotlářka Praha 4:1. Baník je nyní po
sedmi kolech v tabulce pátý, ale bodově (23 b.) se dotáhl za třetí El Niňo a čtvrté
Vršovice.
Trenér domácích Kamil Koutný se rozhodl opět postavit juniora Michala Beneše
(místo Ivana Karabce). Ten se mu za důvěru odvděčil prvním bodem proti
jedničce soupeře Petru Kauckému. Také druhá dvouhra trvala pět setů, když
hostující František Obešlo kladl nečekaný odpor havířovské jedničce Pavlu
Širučkovi. Zápas se nadále vyvíjel dramaticky, protože Marek Obešlo porazil
Jakuba Crhu a snížil na 1:2. Potom však již přišli ke slovu domácí a dvěma body
si zajistili vítězství. Pražané postrádali svého trenéra Pavla Špačka, který je
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momentálně na juniorském mistrovství světa v Bahrajnu.
Baník Charvát Havířov - SK Kotlářka Praha 4:1 (M. Beneš - Kaucký 3:2, Širuček
- František Obešlo 3:2, Crha - Marek Obešlo 1:3, Širuček - Kaucký 3:0, M. Beneš Marek Obešlo 3:1)
18. 11. – Socha Dívka s kvítkem je restaurována
Umělecké dílo akademického sochaře Jana Kavana Dívka s kvítkem na náměstí
Republiky je v letošním roce restaurováno. Socha byla demontovaná v roce 2010.
Zpět na původní místo se vrátí poté až se odstraní nefunkční kašna nedaleko kina
Centrum a upraví se okolí v průběhu roku 2012.
19. 11. – Koncert duchovní hudby
Překrásné melodie světových velikánů zazněly v sobotu 19. listopadu v kostele
sv. Anny. Tradiční koncert duchovní hudby před blížícími se svátky vánočními
zcela zaplnil havířovský chrám.
Publiku se představil ženský pěvecký sbor Canticorum pod taktovkou Vitězslava
Soukupa, smíšený pěvecký sbor Chorus Ostrava na čele s dirigentem Lumírem
Pivovarským, Schola mladých z římskokatolické farnosti sv. Anny, varhanistka
Iveta Bubíková, zpěvačka Magda Bártková, Trumpetové trio ve složení Jakub
Doležal, Jiří Soukup a Tomáš Dabrowski JKO Ostrava. Slavnostní podvečer
završila píseň Jubilate Deo v podání všech přítomných.

163
23. 11. – Pracovně – přátelské setkání
V restauraci Zátiší se ve středu 23. listopadu uskutečnilo přátelské posezení
vedení města Havířova se zástupci tisku. Přítomni byli primátor Zdeněk
Osmanczyk, jeho náměstek Petr Smrček a tajemník magistrátu Milan Mešík.
Mezi pozvanými hosty byli Libor Běčák (Havířovský deník), Libor Pristáš
(Havířovský deník), Bára Kelnerová (televize Polar), Jozef Pintér (kronikář
města), Jiří Velička (video kronikář města), Josef Talaš (fotograf města) a další.
25. 11. – 26. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Zpracování projektové dokumentace v rámci investiční akce – Dopravní
terminál Havířov – rozhodnutí o námitkách
Nákup notebooků – pověření k zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu
26. 11. – Vánoční strom na náměstí Republiky
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Havířově se konalo v podvečer
26. listopadu. Ještě den před tím v pátek zahájilo svou činnost již tradiční
Vánoční městečko na náměstí Republiky.
Během čtvrtku a pátku se postupně rozsvěcovala v Havířově vánoční výzdoba.
Dvanáct metrů vysoký smrk ze Starých Hamrů je na náměstí Republiky postaven
od neděle 20. listopadu. Je ozdoben světelnými řetězy, světelnými padajícími
rampouchy a klasickými baňkami a girlandami. Slavnostní rozsvícení bylo v
sobotu doplněno ohňostrojem a koncertem Lenky Filipové.

27. 11. – Sportovní halu ovládlo ovzduší Capoeiry
Vyznavači brazilského bojového umění Capoeira si dali o víkendu sraz
v Havířově. Po pátečním a sobotním workshopu se v neděli konalo slavnostní
páskování dětí, mládeže a dospělých Batizado ve sportovní hale Žákovská.
Zúčastnilo se ho téměř devadesát mladých lidí z Prahy, Ostravy, Nymburku,
Karviné, Zlína, Orlové, Havířova a dalších míst České republiky. Páskování
proběhlo pod patronací brazilského mistra a učitele Sabiá. Capoeiru krátce
přiblížil prezident asociace Miroslav Veis. „Je to unikátní sport, který v dnešní

době skrývá nepřeberné množství činností, jako je hra na brazilské hudební
nástroje, zpěv, tvrdý trénink, akrobacii, bojové techniky, tradice, vzdělání
v brazilské kultuře a jazyku. Nejsou to pouze činnosti, které ovlivňují obecný
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popis tohoto umění, ale také jeho aspekty, historii a vývoj. Capoeira má svůj
systém páskování. Větší pohled je dbán na uměleckou estetiku, vzdělání a
kvalitativní růst, než na výkonnostní soutěživý formát. Tréninky jsou bojového a
technického rázu,“ uvedl dlouholetý bojovník „S účastí i celým průběhem
páskování jsem maximálně spokojen. Atmosféra ve skvělé sportovní hale byla
vynikající. Slova chvály zazněla i z úst brazilského mistra,“ ještě dodal orlovský
trenér bojového umění.

.
27. 11. – Obhajoba zlata se na MČR ve společných skladbách povedla
V neděli 27. listopadu se v Brně konalo Mistrovství ČR ve společných skladbách
pro rok 2011. Havířovské moderní gymnastky měly, stejně jako loni, pouze jediné
želízko v ohni – Naděje mladší. Družstvo závodilo ve složení Anička Kundelová
(2000), Paťa Ulrychová (2001), Andrejka Kašlová (2001), Natálka Horská (2002)
a Lucinka Kyšková (2002). Holky obhajovaly zlaté medaile z roku 2010. Nakonec
počtem 18,225 bodů se jim to podařilo.
30. 11. – Tradiční vánoční výstava betlémů
Betlémy z různých materiálů, pohlednice, poštovní známky a symboly s vánoční
tematikou, květinové vazby, Vánoce očima dětí a jiné zajímavosti jsou v nabídce
11. ročníku výstavy Vánoce u nás v Kulturním domě Radost.
Bohatou prezentaci připravila a při slavnostním zahájení ve středu 30. listopadu
uvedla Marta Halfarová, členka Českého sdružení přátel betlémů. Mezi
exponáty, které zcela zaplnily stěny galerie, jsou například Velký hlučínský
betlém, Ústecko-orlické jesličky, Betlém pastýřů z Třebíče, pestrá kolekce
poštovních známek z různých států, pohlednice a další pozoruhodnosti s vánoční
tematikou. „Letošní rok byl rokem Antonína Dvořáka. Myslím si, že i dnes na

této výstavě má své místo. Podařilo se mi kontaktovat Muzeum Antonína
Dvořáka v Praze a ti nám poslali moc krásné pozdravy, které psal svým
přátelům. Je to velice poutavé a zajímavé. Stojí za to si je dobře prohlédnout,“

uvedla Marta Halfarová. S krátkým proslovem vystoupil primátor Zdeněk
Osmanczyk a katolický farář z kostela sv. Anny Marcel Krajzl. Oba ocenili
krásnou betlémskou tradici a popřáli hezké a spokojené Vánoce.
Středeční vernisáž obohatil hodinový kulturní program. Zazněly vánoční písně a
koledy v podání žáků Základní školy Gorkého pod taktovkou učitelek Pavlíny
Volné a Mileny Novákové, se Slezskými koledami vystoupily Havířovské babky,
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na varhany hrál Petr Venglář a Barbora Krkošková, housle rozezněl žák Pavel
Herboczek. Výstava trvala do 30. prosince.

30. 11. – 27. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné
dopravy Havířov od 1.1.2012
Rozpočet města Havířova na rok 2012
Petice občanů – uvedení bazénu Městské sportovní haly Havířov
do provozu
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova
30. 11. – Tarifní podmínky v havířovské MHD se od ledna 2012 změní
Změnu tarifních podmínek pro cestující městskou hromadnou dopravou v
Havířově schválili na schůzi 30. listopadu radní města.
Od ledna 2012 se zvyšuje cena jízdného placeného z elektronických peněženek z 8
na 9 korun a ze 4 na 4,50 koruny za jednu jízdu. Mění se rovněž cena časových
jízdenek podle typu v rozmezí od 5 do 30 korun. Ceny časových jízdenek ODIS
platných na linkách MHD v Havířově budou vyšší v rozmezí od 4 do 27 korun.
Cena jízdného placeného u řidiče se nemění a zůstává na 12 korunách.
MHD ve měste zajišťuje společnost ČSAD Havířov 56 autobusy, z nichž polovina
jezdí na zemní plyn, který méně znečišťuje zatěžované ovzduší. Přepravní
společnost požádala město o schválení změn tarifních podmínek především z
důvodu zvýšení DPH z 10 na 14 procent v roce 2012, zvyšování cen pohonných
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hmot a plánovaný nárůst počtu oprav autobusů, u kterých skončily záruční
servisy. Město věnuje dopravní obsluze velkou pozornost a je to jednou z jeho
priorit. Přepravu MHD zajišťuje ve dvou tarifních pásmech, první je po městě,
autobusy ve druhém tarifním pásmu zajíždějí do okolních obcí. Dotace města
přepravci jsou pro rok 2012 plánovány ve výši 53 miliony korun, v roce 2011 to
byl 51 milion korun, v roce 2010 byla dotace ve výši 49 milionů korun.
30. 11. – Stolní tenis: Mittal Ostrava A – Baník Havířov A Charvát 0:4
Ukání v Ostravě skončilo jasným vítězstvím havířovského celku
30. 11. – Minimální a maximální teplota v listopadu
Maximální denní teplota 6. listopadu +18,5 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 14. listopadu –7,0 stupňů Celsia
PROSINEC
1. 12. – Změna výše regulačních poplatků od 1. prosince
V nemocnicích se zvýší regulační poplatek za hospitalizaci. Nevyhne se to ani
pacientům havířovské nemocnice. Pobyt za jeden den na lůžku se zvedá ze 60
korun na 100 korun.. Tuto změnu schválilo ve svém zákoně Ministerstvo
zdravotnictví a začne fungovat od 1. 12. 2011. Poplatky za hospitalizaci mohou
lidé hradit v pokladně havířovské nemocnice nebo také převodem na účet
nemocnice či složenkou.
1. 12. – Ocenění dobrovolnické práce
První prosincový čtvrtek se uskutečnil v KD Radost u příležitosti druhého výročí
působení dobrovolníků ADRY v Havířově slavnostní večer. Veřejného uznání se
dočkali ti, kteří věnují dobrovolnické práci nejvíce času.
Ocenění byli Radana Gorná, Pavla Jehličková, Alžběta Vaňková a Michael
Kalman. „Jsme rádi, že jsme mohli v tento sváteční večer poděkovat všem, kteří

pomáhají ve svém volném čase těm, kdo to nejvíce potřebují, a vyzdvihnout tak
jejich práci,“ řekl vedoucí dobrovolnického centra Michal Čančík. Hlavní ocenění

převzal Jan Macháč z rukou primátora Havířova Zdeňka Osmanczyka a zástupce
humanitární organizace ADRA Jana Bárty. „Dobrovolníci tráví u pacientů vzácný

čas, kdy je povzbuzují nejen slovem, ale i pohlazením. Pan Macháč pracuje s
velkým zájmem i nadšením a je mezi pacienty hodně populární,“ chválila

oceněného i náměstkyně ředitele havířovské nemocnice Renata Tydlačková.
Poděkovala za práce také Lence Navrátilové, Lence Košutové a Galině Pelcové.
„Dobrovolníci dělají hodně užitečné práce. Někteří klienti našich domovů se

dokonce fixují na jednotlivce a je opravdu těžké jim vysvětlit, že ti tu nejsou jen
pro ně,“ upozornila vedoucí sociálního útvaru Domova seniorů Helios Gabriela
Kunčická. V Havířově začínala v roce 2009 jen hrstka dobrovolníků, ale nyní jich
pracuje již sto šest. Docházejí za klienty do domovů pro seniory Luna, Helios a
HELP klubu. Od května pomáhají také v havířovské nemocnici, kde brzy začnou
pracovat další dobrovolníci. „Dělali jsme nábor a bylo pro nás obrovským

překvapením, že na nedávné školení nových dobrovolníků pro pacienty v
nemocnici přišly skoro čtyři desítky zájemců,“ upozornil Čančík.
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3. 12. – Aerobičky soutěžily o mistrovské tituly
Městskou sportovní halu ovládly v sobotu 3. prosince soutěže v aerobiku.
Hlavním programem bylo Aquila Aerobic Team Show - mistrovství České
republiky v pódiových skladbách. Celkem šestnáct družstev bojovalo ve čtyřech
věkových kategoriích o mistrovské tituly. Havířovská děvčata z klubu Maniak
Aerobik Ivany Kožmínové získaly jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou
medaili.
Vítězové v jednotlivých kategoriích. Maniak Aerobik Ivany Kožmínové (8 až 10
let), MW Gymnastická škola Mladá Boleslav (11 až 13), SK Buttula Chotěboř (14
až 16), MW Gymnastická škola Mladá Boleslav (smíšený věk).
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3. 12. – Mezinárodní TOP 12 memoriál Milana Romana
V sobotu 3. prosince proběhl ve sportovní hale Milana Romana v Havířově
22. ročník TOP 12 ve vzpírání. Zúčastnili se ho závodníci z Polska, Ukrajiny,
Slovenska, Bulharska a domácího SK Baníku Havířov. Publikum vidělo
vynikající výkony. V doprovodním programu vystoupil houslista, šoumen Jiří
Erlebach
Pořadí:
1. Alesander Schevchenko * UKR * 1986 * 95,70 * 205,0 * 231,535433
2. Tomáš Matykiewicz * CZ * 1982 * 99,00 * 200,0 * 222,877380
3. Karol Samko * SVK * 1990 * 78,80 * 177,5 * 219,799164
4. Roman Lukash * BLR,* 1986 * 87,70 *- 185,0* 217,073821
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5. Robert Dołęga * POL * 1977 * 106,10,* 195,0 * 211,944541
6. Sylwester Kołecki * POL, * 1987 * 97,70, * 187,5, * 210,024035
7. Jakub Jureček * CZ * 1992 * 93,10 * 180,0 * 205,646535
8. Patrik Krywult, * CZ, * 1990 * 97,40, * 180,0 * 201,867720
9 Jan Gospoš * CZ, * 1985 * 87,50, * 170,0 * 199,686330
10. Silvestr Khek * CZ, * 1991* 83,10, * 160,0* 192,712306
11. Petr Hejda * CZ * 1983 * 133,60 * 185,0 * 189,446485
12. Oleksander Korovka * UKR * 1989 * 105,70 * 0,0 * 0,000000
Poznámka: umístění, jméno, stát, ročník, váha, nadhoz ,sin. body..
4. 12. – Koncert slovenské skupiny No Name
U příležitosti výročí založení města Havířova za velkého diváckého zájmu
koncertovala na náměstí Republiky v neděli 4. prosince 2011 od 18 hodin
slovenská hudební skupina No Name.
No Name tvoří šestice košických zpěváků, kteří začali společně koncertovat v roce
1996. Od té doby dobyla skupina česká i slovenská pódia, získala si spoustu
fanoušků a nahrála sedm autorských alb. Poslední vyšlo v září 2011 a nese název
Nový album. Skupina za dobu své existence prodala na čtvrt milionu alb,
odehrála přes 1 200 živých koncertů a je vítězem Zlatého slavíka v kategorii
Slavíci bez hranic.
5. 12. – 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 5. prosince v Kulturním domě Radost. Výběr z
projednávaných bodů:
Zastupitelstvo města Havířova v y d á v á obecně závaznou vyhlášku o
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje
a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí ČR.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
5. 12. – Tisková zpráva: Hazard ve městě bude maximálně regulován
Obecně závaznou vyhlášku omezující hazard ve městě schválili na svém jednání
v pondělí 5. prosince zastupitelé Havířova. Pro přijetí vyhlášky hlasovalo 40 ze 41
přítomných zastupitelů napříč politickými stranami a hnutími.
Vyhláška nabude účinnosti patnáctým dnem od jejího zveřejnění na úřední desce,
pravděpodobně ještě před letošními vánočními svátky, nejpozději od 1. ledna
2012. Do tří let bude hazard v Havířově maximálně omezen. Město obecně
závaznou vyhláškou povoluje zachovat jen herny se statutem Kasino, místa
přesně určená částí města, ulicí, číslem popisným a číslem orientačním. Taková
místa jsou v Havířově dvě. Stávající výherní hrací přístroje mají konec povolení
nejpozději 31. prosince 2012. Video loterijní terminály, které povoluje
ministerstvo financí, mohou být provozovány do 31. prosince 2014. Po této době
se na jiná technická herní zařízení plně vztahuje regulace obce její vyhláškou.
Příjmy Havířova z výherních hracích automatů byly v roce 2010 18,062 milionů
korun, letos do poloviny listopadu je to 13,5 milionů.
7. 12. – 28. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Žádost Občanského sdružení Lungta – vyvěšení tibetské vlajky
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Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru
„Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1, k.ú. Dolní Suchá“ podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
7. 12. – Linku na výrobu stavebních hmot radní odmítli
Záměr akciové společnosti Gemec-Union z Jívky umístit v areálu bývalého Dolu
Dukla v Havířově technologickou linku na výrobu stavebních hmot radní města
na své schůzi 7. prosince odmítli.
Vyjádřili názor, že provoz a s ním spojený nárůst dopravy by ještě více
znečišťoval ovzduší ve městě. Navíc se bude zpracovávat nový Územní plán města
a rozsáhlý areál Dolu Dukla v něm bude vymezen pro výrobní, komerční a také
volnočasové aktivity.
7. 12. – Tibetská vlajka v roce 2012 před budovou magistrátu zavlaje
Vyvěšení tibetské vlajky od 9. do 12. března 2012 před budovou Magistrátu města
Havířova v příštím roce odsouhlasili na své schůzi 7. prosince radní Havířova.
Vyhověli žádosti občanského sdružení Lungta v rámci mezinárodní kampaně
Vlajka pro Tibet.
7. 12. – ČSAD Havířov získala 2. místo v soutěži Český patron 2010
Ocenění převzal 7. prosince v Praze generální ředitel ČSAD Havířov a.s. Ing.
Tomáš Vavřík, MBA.
Hospodářská komora České republiky v Praze coby patron podnikatelů se
rozhodla ocenit a vyzdvihnout podnikající subjekty, které stejně tak jako
havířovská ČSAD se za rok 2010 mohou pochlubit výrazným úspěchem v
kategorii, kde dosáhly značného pokroku díky jejich vynaloženému úsilí.
Havířované získali 2. místo v kategorii Český Patron - Ekologický přínos díky
svému dlouhodobému přístupu k životnímu prostředí v MS kraji. Tomáš Vavřík
uvedl „Patříme mezi firmy, kterým není jedno, v jakém prostředí provozují

podnikatelskou činnost. A to s ohledem na jeden z nejzatíženějších regionů MS
kraj - ve kterém působíme. Chceme jít okolí příkladem, aby i další firmy hledaly
cestu podnikání s maximální ochranou životního prostředí."
9. 12. – Do nebe vzlétlo 950 balónků s přáním Ježíškovi
Do celorepublikové předvánoční akce Hromadné vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi aneb Pokusu o rekord se i letos zapojil Havířov. Za velkého zájmu
zejména rodin s dětmi v pátek 9. prosince přesně v 15.15 hodin z náměstí
Republiky vzlétlo do éteru 950 vánočních přání. Ve srovnání s minulým rokem je
to o 450 více. Zpestřením nové tradice bylo vystoupení dětského pěveckého
souboru Smajlík ze Základní školy Na Nábřeží a představení loutkového divadla
Rukavice.
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9. 12. – Miss Karkulkou v politice se stala Iva Šalomonová
Originální soutěž Miss Karkulka PAMIR 2011 s netradičními až recesními
disciplínami pro středoškolačky zná své nejlepší. Vítězkou se stala sedmnáctiletá
Iva Šalomonová studentka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální
z Ostravy-Mariánských Hor. Dostala také divácké ocenění nejsympatičtější
dívky.
Titul první vicemiss patří osmnáctileté Kateřině Slováčkové ze Střední odborné
školy ochrany osob a majetku v Karviné a druhou vicemiss je osmnáctiletá Nikola
Bahounková ze Střední školy Havířov-Prostřední Suchá.
Letošní Karkulka se konala v pátek 9. prosince v sále Kulturního domu Radost,
kde pravidelně zasedá Zastupitelstvo města Havířova. Volba nebyla náhodná,
protože 22. ročník se zaměřil na politiku. Devět finalistek ve stručnosti
představilo svou politickou stranu. V jejich programech bylo hodně zajímavého.
Například zrušení školní docházky s náhradou výuky v domácím prostředí,
zavedení bezplatné městské hromadné dopravy, zvýšení poplatku za jednodenní
pobyt v nemocnici ze současných šedesáti korun na dvě stě, nebo naopak poplatky
ve zdravotnictví úplně zrušit, věkovou hranici odchodu do důchodu snížit na
padesát pět let. Pozoruhodný byl návrh, aby Meandry Lučiny se staly chráněnou
krajinnou oblastí. Jedna dívka v roli prezidenta republiky by zase dala doživotně
odsouzenému Jiřímu Kájinkovi milost. Obdobných.a podobných názorů byla
spousta. „S průběhem Karkulky jsem nadmíru spokojen. Hlavně, že sál byl plný
a publikum se dobře bavilo. Myslím si, že změna prostředí soutěži prospěla,“
uvedl hlavní organizátor Jiří Jekl, který spolu s Michalem Krusberským
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studentské klání moderovali. Vyhlášení nové Karkulky zpěvem doprovodili
Vendula Weissová a Jiří Koběrský, tancem skupina Horizonty.

Kateřina Slováčková (vlevo), Iva Šalomonová a Nikola Bahounková.

9. 12. – Město ocenilo školy za ozdobu vánočních stromů
Vánoční strom ve foyer Magistrátu města Havířova byl opět nazdoben vánočními
ozdobami. Do soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu se zapojily základní školy
Žákovská, Gorkého, Frýdecká, Jarošova, Školní a Karolíny Světlé. Ceny pro
nejúspěšnější byly slavnostně předány 9. prosince ve vestibulu magistrátu.
Všechny ozdoby, které děti vytvořily, byly krásné. Proto se porota nakonec
rozhodla, že nebude vyhlašovat pořadí, ale ocení všechny školy. Ceny předával
primátor Zdeněk Osmanczyk a jeho náměstek Daniel Pawlas.
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10. 12 – Vánoční koncert Půjdem spolu do Betléma
Vynikající muzika, tanec, zpěv, divadelní scénky a nádherná předvánoční
atmosféra ovládly v sobotu Kulturní dům Leoše Janáčka.
O hezký kulturní zážitek se postaral folklorní soubor Vonička, který letos slaví
své dvacáté narozeniny. Byl založen v září 1991 U jeho zrodu stáli manželé
Emilie a Jiří Slavíkovi. V současné době má soubor 73 členů, z toho 58 tanečníků
a 15 muzikantů. Zaměřuje se na šíření a zachování tradic folkloru Těšínského
Slezska a Lašska.

10. 12 – Volejbal: Slavia Havířov odjela od mistra debaklem
Slavia Havířov v sobotu 10. prosince na hřišti lídra z Českých Budějovic prohrála
0:3, když se ani jednou nedostala přes 18 bodů a ve třetí sadě uhrála pouhých
sedm bodů.
„V tom třetím setu jsme dali příležitost především mladým hráčům, kteří v
zápasech s vyrovnanějšími soupeři tolik nehrají," podotkl havířovský trenér
Jakub Zvolánek a ještě dodal. „Domácí ale pořád hráli v silné sestavě a naši

mladíci ten tlak neustáli. Potřebují ale sbírat zkušenosti a právě zápas s tak
silným soupeřem by jim mohl jen prospět," doplnil trenér. Slavia si i přes jasnou
porážku udržela deváté místo, a to zásluhou Ostravy, která nepustila desátému
Brnu ani bod.
11. 12. – Pendolino poprvé v Havířově
SC Pendolino společnosti České dráhy poprvé od zahájení provozu odjelo dne

174
11. prosince z Havířova do Prahy. Spoje SC Pendolino dosud cestu z Prahy
končily v Bohumíně, jeden z nich SC Pendolino Sprinter zajíždí až do Třince. Ten
nyní má zastávku v Havířově.
12. 12. – Florbalisté Torpedo Havířov doma prohráli
Dlouhých 9 kol se čekalo na to, kdo Pardubicím přenechá body. Nakonec se jim
stalo družstvo Torpedo Havířov.
Torpedo Havířov - Sokol Pardubice 5:6p
Branky: 6. Lukáš Jurčík, 14. Tomáš Bajgar, 26. Pavel Kožušník, 27. Ondřej
Kowal, 38. Vojtěch Peřka - 34. Ivo Teichman, 39. Jaromír Lisa, 54. Filip Bahník,
57. Filip Bahník, 58. Marek Ďopan, 65. Martin Junek; rozhodčí: Libor Gavlas Lukáš Mikula; vyloučení: 1:2; využití: 1:0; diváků: 367; zásahy brankářů: Štěpán
Laja 19 - Karel Mrkos 22; po třetinách: 2:0, 3:2, 0:3, 0:1;
12. 12. – Hokejový dorost zakončil 1. část extraligy porážkou
Havířovský hokejový dorost nastupoval v pondělí 12. prosince do utkání, které
bylo poslední z první části extraligy, nyní se už liga rozdělí na úspěšné a méně
úspěšné. Do zápasu vstoupili lépe hosté, když využil v 11. minutě přesilovku
Pavel Sedláček. V 18. minutě se přidal těsně po skončení početní výhody ještě
Juraj Talán a hosté vedli o dvě branky. Druhá třetina pokračovala jako ta první,
ale prosadili se i domácí. Za výborný pohyb byl odměněn Daniel Graca, Zlín ale
reagoval po hrubce Šimečka, to vsítil branku David Macharáček. Ve třetí části
Zlín přidal ještě dvě branky, to se dvakrát prosadil Jakub Řezáč.
AZ Havířov – PSG Zlín 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 25. Graca (Pořízek) - 11. Sedláček (Matula), 18. Tomiga
(Matula), 31. Macharáček, 41. Řezáč, 52. Řezáč (Talán). Rozhodčí: Fiala Konvička, Čaja. Vyloučení: 4:5 navíc Skočík (ZLN) 10 min. OT. Využití: 0:3. V
oslabení: 0:0. Diváci: 88. Střely na branku: 30:39. Průběh utkání: 0:2, 1:2, 1:5.
Sestavy:
AZ Havířov: Šimeček - Gawlas, Klečka, Bahounek, Bureš, Staš, Flamík, Ryška,
Graca, Matěj, Pořízek, Bednář, Synek, Potočný, Plhoň, Caruk, Stanislav, Křibík,
Kozaczka, Vyčesaný, Školoud
14. 12. – Jaromír Nohavica v Havířově
Ve vyprodaném sále Kulturního domu Leoše Janáčka 13. a 14. prosince
koncertoval Jaromír Nohavica. Hostem byl Robert Kusmierski (akordeon, piano)
Lístky stály 400 Kč. Pro obrovský zájem počet prodeje vstupenek na jednu osobu
se stanovil na 4 kusy.
14. 12. – Město získalo ocenění za přínos kraji
Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje získal Havířov ocenění, které
uděluje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská
komora Moravskoslezského kraje.
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Slavnostní předání za první místo v kategorii Města, obce a neziskový sektor se
uskutečnilo ve středu 14. prosince 2011 v rámci 12. ročníku koncertu Region pro
sebe. Havířov posuzující komise označila v právě končícím roce za druhý nejlepší
v kraji v získávání dotací. Komise ocenila, že nejmladší město České republiky je
průkopníkem v ekologické dopravě a v rámci MHD provozuje stále více autobusů
na zemní plyn. Dále za jeho podporu sportu a také za velmi úspěšnou realizaci
evropského mistrovství profesionálních floristů EUROPA CUP 2011.
14. 12. – Autobus smrtelně zranil ženu
Tragické následky měla srážka autobusu se starší chodkyní, která se stala ve
středu 14. prosince ráno na Dlouhé třídě. Nehoda se odehrála chvíli před
7. hodinou v křižovatce u Jitřenky. „Pětaosmdesátiletá žena přecházela vozovku

po vyznačeném přechodu. Při tom ji přehlédl pětapadesátiletý řidič autobusu
jedoucí z centra města. Žena utrpěla zranění, kterým po převozu do nemocnice
podlehla,“ řekla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.
16. 12. Benefiční koncert havířovské nemocnice

18. 12. – Zemřel Václav Havel
V neděli 18. prosince ráno ve spánku na své chalupě na Hrádečku zemřel Václav
Havel, poslední československý a první český prezident. Bylo mu 75 let.
Jeho zdravotní stav nebyl dobrý. Už od března letošního roku rušil svůj program,
nezúčastnil se ani oslav 17. listopadu. Na Pražském hradě bude od 19. prosince
vystavena pro veřejnost jedna z kondolenčních knih. Slavnostní poslední
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rozloučení s Václavem Havlem začne ve středu 21. prosince ve Vladislavském
sále Pražského hradu. V pátek 23. prosince bude mít bývalý prezident státní
pohřeb.
V Havířově mohou lidé vyjádřit svou soustrast s úmrtím Václava Havla zápisem
do kondolenčních knih od pondělí 19. prosince. Umístěny jsou na třech místech,
ve vestibulu Kulturního domu Radost, v hlavní budově Magistrátu města
Havířova a v Kulturním domě Leoše Janáčka. Všechna pietní místa budou pro
veřejnost k dispozici do doby ukončení posledního rozloučení s Václavem Havlem.
Státní vlajky na veřejných budovách, institucích a úřadech jsou ve městě
spuštěny na půl žerdi. Zastupitelé statutárního města Havířova své pondělní
odpolední jednání zahájí minutou ticha.

19. 12. – 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 19. prosince v Kulturním domě Radost. Výběr z
projednávaných bodů:
Zastupitelstvo města Havířova s c h v á l i l o rozpočet města na rok 2012
Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova
19. 12 – Zastupitelé schválili rozpočet
Rozpočet statutárního města Havířova na rok 2012 schválili zastupitelé na svém
zasedání 19. prosince jako vyrovnaný, přestože rozdíl mezi příjmy a výdaji je 184
miliony korun, město jej však dorovná z vlastních zdrojů. „Především z účelových
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fondů a dlouhodobého úvěru na investice v rámci dotací Evropské unie," upřesnil
náměstek primátora Eduard Heczko.
Příjmy jsou vyčísleny na 1,525 miliard korun, výdaje jsou plánovány ve výši 1,709
miliard. Ve srovnání s rozpočtem právě končícího roku jsou příjmy příštího
rozpočtu vyšší o 121 milionů korun, což je dáno především nárůstem čerpání
úvěru. Plánované výdaje jsou vyšší o 16 milionů.
Havířov chce udržet svůj rozvoj v oblasti investic a na ty plánuje v roce 2012
vynaložit cca 663 miliony korun. Ve městě bude pokračovat zahájená
rekonstrukce kina Centrum, regenerace náměstí Nad Terasou a především město
začíná budovat rozsáhlou kanalizační síť v okrajových částech Havířova. Na tu je
v roce 2012 naplánovaná částka 303 miliony. Radnice chce udržet nastavené
standardy - další opravy městských domů, které povedou ke snižování
energetické náročnosti bytů, opravy a údržbu místních komunikací a chodníků,
služby pro obyvatele města, dopravní obslužnost. „Radnice je připravena hledat

úsporná opatření, pokud se příjmová část rozpočtu bude naplňovat jinak, než
bychom očekávali a potřebovali. Úspory budeme hledat mimo jiné v provozních
nákladech," doplnil náměstek Heczko.

19. 12 – Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2012
A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012
1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
2 006 760,00 tis. Kč
z toho: tř. 1 – daňové příjmy
881 477,00 tis. Kč
tř. 2 – nedaňové příjmy
21 748,00 tis. Kč
tř. 3 – kapitálové příjmy
5 000,00 tis. Kč
tř. 4 – přijaté dotace (transfery)
1 098 535,00 tis. Kč
2) Výdaje celkem (a/ + b/)
2 190 810,00 tis. Kč
a/ výdaje organizačních jednotek MMH
1 905 670,00 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 730,00 tis. Kč, odbor školství a kultury
57 112,00 tis. Kč, odbor územního rozvoje 1 650,00 tis. Kč, stavební a silniční
správní úřad 50,00 tis. Kč, odbor organizační 233 389,00 tis. Kč, odbor sociálních
věcí 6 585,00 tis. Kč, odbor komunálních služeb 266 665,00 tis. Kč, odbor
investiční výstavby 662 895,00 tis. Kč, odbor správy majetku 14 500,00 tis. Kč,
Městská policie Havířov 69 467,00 tis. Kč, odbor ekonomický 548 177,00 tis. Kč,
oddělení strategického rozvoje 32 888,00 tis. Kč, Kancelář primátora 11 562,00
tis. Kč,
b/ příspěvky a dotace organizacím 285 140,00 tis. Kč z toho:
MŠ Balzacova 691,00 tis. Kč
MŠ Čelakovského 703,00 tis. Kč
MŠ ČSA 827,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 058,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 840,00 tis. Kč
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MŠ Kosmonautů 691,00 tis. Kč
MŠ Lipová 661,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 045,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 703,00 tis. Kč
MŠ Okružní 683,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 3 088,00 tis. Kč
MŠ Přímá 1 069,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 739,00 tis. Kč
MŠ Radniční 795,00 tis. Kč
MŠ Resslova 503,00 tis. Kč
MŠ Sukova 793,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 809,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 406,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 756,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 513,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 4 015,00 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 2 789,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 2 968,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 3 835,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 010,00 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 218,00 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 947,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 2 492,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 029,00 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 4 544,00 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 532,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 5 332,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 617,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 1 341,00 tis. Kč
ZŠ Školní 2 564,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 140,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská 3 845,00 tis. Kč
ASTERIX – Středisko volného času Havířov 2 220 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 33 570 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 340 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 37 076 tis. Kč
SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových Sociálních služeb 15 607 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 36 550,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 34 686,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 31 500,00 tis. Kč
3) Financování celkem
+ 184 050,00 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
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+ 519 500,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
- 441 247,00 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy
+ 8 030,00 tis. Kč
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje
- 7 250,00 tis. Kč
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy
+ 15 000,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech
+ 90 017,00 tis. Kč
B. Zapojení fondů FRR, FNB, FRHA, FŽP a SF do rozpočtu města Havířova na
rok 2012.
C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je město Havířov, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu
„Ostatní dotace a dary“ dle důvodové zprávy.
19. 12 – Městská policie má dvě nová pracoviště
Otevřeno bylo 19. prosince pracoviště v Prostřední Suché a v Šumbarku.
Zrekonstruované prostory společnosti RPG má město Havířov k dispozici za
symbolický nájem jednu korunu. Hradit bude náklady na služby ve zřízených
provozovnách. Úřední hodiny, ve kterých budou strážníci lidem k dispozici byly
stanoveny takto: v pondělí, středu a pátek mezi devátou a desátou dopoledne a
čtvrtou a pátou hodinou odpoledne. V rozpočtu na rok 2012 jsou vyčísleny
náklady na přesčasové hodiny, jako by došlo k navýšení počtu strážníků o šest.
Městská policie v Havířově má 119 zaměstnanců, z toho je 111 strážníků.
Hospodaří ročně s rozpočtem 68 milionů korun.
21. 12. – První sníh zimní sezony
Ve středu 21.prosince napadl v Havířově první sníh období zimy 2011/2012.
Sněhová pokrývka byla vysoká kolem 5 cm.
21. 12. – 29. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Dodávka elektřiny pro statutární město Havířov – zahájení otevřeného
řízení
Návrh na využití oploceného areálu na ulici Jarošova, k. ú. Šumbark
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pro účely vybudování sběrného dvora
(Anti)memorandum Asociace českých a moravských nemocnic
Organizační řád Magistrátu města Havířova (schválen s účinností od
1. ledna 2012)
Podrobnější informace jsou na webových stránkách města Havířova.
21. 12. – Magistrát vzal pod svá křídla městskou knihovnu
Před vánočními svátky ve středu 21. prosince byla ukončena rozsáhlá
rekonstrukce zadního traktu levého křídla havířovské radnice.
Přestavba křídla G, kde do roku 2005 se nacházela pobočka Okresního soudu
Karviná, stála 62,3 milionů korun. Renovované prostory se stávají rezidencí
ústředí Městské knihovny v Havířově. Ta, téměř po dvaačtyřiceti letech, opouští
budovu ve Šrámkově ulici postavenou v roce 1970. Do nových místností se stěhují
také pobočky z centra města, oddělení pro dospělé ze Společenského domu
Reneta, dětské oddělení z ulice Jana Wericha a oddělení hudby a umění z ulice
Pavlovova. Přístup do čtyřpodlažní budovy je bezbariérový, uvnitř jezdí prosklený
výtah. Slavnostní otevření kulturního stánku je plánovano na 22. 2. 2012.
21. 12. –Vánoční výstava výtvarných prací
Bohatý a zajímavý předvánoční program připravilo Centrum volnočasových
aktivit na Horymírově ulici v Havířově. Až do středy 21. prosince mohli
návštěvníci obdivovat vánoční výstavku prací a výrobků členů všech
havířovských klubů seniorů.
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22. 12. – Odvolání signálu regulace smogové situace
Moravskoslezský kraj dne 20. prosince informoval obce, že došlo ke zhoršení
kvality ovzduší vlivem zhoršených rozptylových podmínek v oblasti OstravskoKarvinska pro suspendované částice PM10 (tzv. prašný aerosol).
Český hydrometeorologický ústav dne 22. prosince v 8:00 hodin zrušil signál
regulace.
22. 12. – Taneční večery
Velké oblibě zejména mezi střední generací a také seniory se těší v Havířově
taneční večery. Pořádají se většinou co druhý týden v neděli hlavně ve
Společenském domě. Něco málo i v Kulturním domě Radost. K nejčastějším
účinkujícím patří Kubemusic. K tanci hráli také Duo Cherry, Duo Elton, Karakoe
– B. Kubis. Taneční večery nejsou žádnou novinkou, mají dlouholetou tradici.
Jsou zábavou, společenským setkáním a pro některé lidi i seznamkou.
22. 12. – Novodobý symbol Vánoc na náměstí Republiky
Betlémské světlo si mohli zájemci ve čtvrtek 22. prosince převzít ve Vánočním
městečku na náměstí Republiky od havířovských skautů v době od 16 do 20
hodin.
23. 12. – Státní smutek: Vánoční městečko zůstalo bez kulturních akcí
Havířovské Vánoční městečko zůstalo z důvodu státního smutku od středy 21.
prosince do pátku 23. prosince bez kulturních pořadů. Pro veřejnost se zrušily
koncerty Wabiho Daňka, kapely Maxim Turbulenc nebo Nou Smouking. Z
programu byly rovněž staženy veškeré pořady pro děti. V městečku zůstaly jen
dřevěné stánky, živý zvěřinec, betlém a skleněné dílny. Nekonalo se ani
promítání v kině Úsvit. Primátor Havířova vyzval všechny fyzické a právnické
osoby ve městě, aby zvážily pořádání kulturních a společenských akcí v době
státního smutku..
23. 12. – Muž zemřel po střetu s vlakem
Vlak přijíždějící do nádraží v Havířově zachytil muže, který spadl do kolejiště.
K události ihned vyjela nejbližší posádka rychlé lékařské pomoci, která byla na
místě za čtyři minuty. Záchranáři nalezli šestašedesátiletého muže v kolejišti pod
vlakovou soupravou. „Rozsáhlá mnohočetná zranění, která muž utrpěl, byla

neslučitelná se životem a ten jim na místě podlehl. Zasahující lékař tak mohl
pouze konstatovat mužovu smrt,“ řekl tiskový mluvčí záchranářů Ladislav Lang.
23. 12. – Vánoční a novoroční přání
Milí občané Havířova,
přeji Vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, co nejvíce radosti v kruhu
vašich nejbližších. Za celé vedení města, za radní a všechny členy zastupitelstva
přeji všem klidný a šťastný vstup do nového roku, mnoho zdraví, pracovních
i osobních úspěchů. Ať je mezi námi všemi co nejvíce slušnosti a tolerance tak,
aby se všem v našem městě dobře žilo.
Zdeněk Osmanczyk, primátor
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24. 12 – O vánoční oběd v Armádě spásy byl velký zájem
Havířov - k svátečnímu obědu v Azylovém domě a noclehárně Armády spásy v
ulici Na Spojce zasedlo na Štědrý den kolem padesáti bezdomovců. Již tradičně se
podávalo rybí filé s bramborovým salátem, hrachová polévka, cukroví, ovoce a
nealkoholické nápoje. Ani letos nechyběly dárkové balíčky s drobnými
každodenními potřebami.
„Jsou to moje první Vánoce mimo vlastní domov. Před časem jsem se rozešel

s manželkou a k tomu ještě nečekaně vážně onemocněl. Cesta z nemocnice vedla
přímo do azylového domu. Celkem mi tu nic nechybí na nové prostředí jsem si
zvykl, ale pobyt je omezen na období jednoho roku a co bude dál, to opravdu
nevím,“ svěřil se pan Radim. Obdobných nebo podobných osudů by se dalo uvést

mnoho. Přijít o zaměstnání, a tím spojená neschopnost splácet své finanční
závazky, drahé bydlení, zadlužení, nemoc, rozpad manželství, patří k
nejvýznamnějším faktorům ztráty střechy nad hlavou. Pro obyvatele azyláku
v žádném případě bezdomovectví není životním stylem. Návrat do běžného života
ale je často složitý vyžadující vytrvalost a cizí pomoc. Sobotní vánoční atmosféru
obohatilo rozjímání kapitánky Armády spásy Ardi van Hattem o narození a
životě Ježíše Krista, tradiční koledy, z nichž vévodil Narodil se Kristus Pán a
osobní vyznání vedoucího azylového domu Ladislava Solany, jak si našel cestu k
Bohu. Po obědě se někteří muži chystali k návštěvě příbuzných nebo přátel,
většina však zůstala v klubovně u televizoru.
24. 12. – Osamělí senioři povečeřeli v restauraci Radnice
Příjemné vánoční posezení na Štědrý den v restauraci Radnice připravil
havířovský magistrát pro osamělé seniory.

183
Pozvání přijalo čtyřicet osm havířovských seniorů, nejstaršímu bylo téměř
devadesát let. Po slavnostním přípitku s primátorem města Zdeňkem
Osmanczykem se podávala hrachová polévka, smažený kuřecí řízek a smažené
rybí filé s bramborovým salátem, ovoce a cukroví na stolech. Povídalo se
o nejbizarnějších českých zvycích na Vánoce i o tom jak se slaví tento svátek v
cizích zemích. Senioři dostali i malé dárečky, které pro ně vyrobili klienti
SANTÉ. „Statutární město Havířov vnímá osamělost seniorů jako jeden z

nejpodstatnějších sociálních problémů v této skupině obyvatel. Uvědomujeme si,
že naši senioři vnímají osamělost v době svátečních dnů intenzivněji. Je to
způsobeno nejen úmrtím jednoho z partnerů, ale třeba i nepřítomností dětí, které
z města odcházejí za prací,“ uvedl primátor.

24. 12. – Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
Náměstí Republiky na Štědrý den od 22. hodin ožilo Půlnoční bohoslužbou. I přes
nepříznivé deštivé počasí přišlo několik set lidí vyslechnout si vánoční koledy,
duchovní proslov amerického misionáře a pastora Dave Pattyho a biblický příběh
o Ježíši Kristu. Jako dar si každý mohl odnést malou Bibli s téměř šesti sty
stránkami. Na závěr se éterem nesla nádherná Tichá noc, svatá noc. Akci
připravily havířovské křesťanské církve: Apoštolská církev, Armáda spásy,
Církev bratrská, Křesťanský sbor a Evangelikální společenství křesťanů.
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26. 12. – Pacienti havířovské nemocnice si od 1. ledna 2012 polepší na stravě.
Stravovací jednotka, jejíž hodnota doposud byla 57 korun na den pro pacienta, se
navyšuje o deset korun. „Tato cena stravy v sobě zahrnuje snídani, oběd, večeři ve
verzi klasické stravy nebo některé z typů diet dle předpisu lékaře,“ upřesnil
provozně-technický náměstek NsP Havířov Ing. Radek Filipczyk.
Zvýšení stravovací jednotky znamená v praxi, že se pacientům bude ke stravě
přidávat větší množství ovoce nebo zeleniny. „Ale například s tím musíme vykrýt
i určitý nárůst DPH na potraviny v roce 2012,“ doplnil Filipczyk.
28. 12. – Tisková zpráva: Havířovský magistrát od nového roku zeštíhlí
Z důvodu zvýšení efektivnosti práce Magistrátu města Havířova bude na radnici
od 1. ledna 2012 pracovat o 38 lidí méně, počet zaměstnanců se ustálí na čísle
296. Jak uvedl tajemník magistrátu Milan Menšík, o dva zaměstnance se snižuje
počet na odboru školství a kultury, dalších 33 ubude na odboru sociálních věcí,
kde většina přechází na úřad práce a také počet lidí na odboru komunálních
služeb se sníží o tři. Do sníženého počtu nejsou uvedeni ti, kteří vykonávají
veřejně prospěšné práce ani lidé zaměstnaní na základě dohod o práci konané
mimo pracovní poměr.
K poslednímu dni letošního roku se na havířovském magistrátu ruší dvě oddělení
dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi a zaniká také oddělení péče o těžce
zdravotně postižené a staré občany.
28. 12 – Hokej: Zápasy » 2. liga východ 2011/2012
kolo datum
domácí
hosté
výsledek
1. 10.9.2011 Havířov
Nový Jičín
3:0 (1:0, 1:0; 1:0)
2. 14.9.2011 Frýdek-Místek Havířov
2:3p (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
3. 17.9.2011 Havířov
Prostějov
2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
4. 21.9.2011 Karviná
Havířov
3:4sn(1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
5. 24.9.2011 Havířov
Opava
5:2 (0:1, 0:0, 5:1)
6. 28.9.2011 volno
7. 1.10.2011 Havířov
Vsetín
4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
8. 5.10.2011 Přerov
Havířov
0:2 (0:2, 0:0, 0:0 )
9. 8.10.2011 Havířov
Val. Meziříčí 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
10. 12.10.2011 Uh. Hradiště Havířov
2:7 (1:3, 0:2, 1:2)
11. 15.10.2011 Havířov
Poruba
5:3 (1:0, 1:0, 3:3)
12. 19.10.2011 Havířov
Frýdek-Místek5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

22.10.2011 Nový Jičín
Havířov
26.10.2011 Havířov
Karviná
29.10.2011 Prostějov
Havířov
2.11.2011 volno
5.11.2011 Opava
Havířov
9.11.2011 Havířov
Přerov
13.11.2011 Vsetín
Havířov
16.11.2011 Havířov
Uh. Hradiště
19.11.2011 Havířov
Val. Meziříčí
24.11.2011 Poruba
Havířov
26.11.2011 Nový Jičín
Havířov
30.11.2011 Frýdek-Místek Havířov
3.12.2011 Havířov
Prostějov
7.12.2011 Karviná
Havířov
10.12.2011 Havířov
Opava
14.12.2011 volno
17.12.2011 Havířov
Vsetín
21.12.2011 Přerov
Havířov
28.12.2011 Havířov
Poruba

2:5
4:3
2:3

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

3:4
5:4p
2.1
3:4
3:1
1:6
4:2
3:2
6:3
3:1
5:4

(1:3, 2:1, 0:0)
(1:1, 1:3, 2:0 - 1:0)
(0:0, 1:0, 1:1)
(1:1, 2:1, 0:2)
(1:0, 2:0, 0:1)
(0:1, 1:3, 0:2)
(1:1, 1:1, 2:0)
(1:0, 2:2, 0:0)
(3:1, 1:1, 2:1)
(3:1, 0:0, 0:0)
(1:1, 1:2, 3:1)

5:3
4:3
3:2

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

28. 12 – Umístění závodníků AO Slavia Havířov na Mistrovství České republiky
2011
MUŽI
1. místo
3. místo
10. místo

Karel KETNER
Jan POLÁŠEK
Daniel SCHUBERT

20 km chůze 1:30:38
20 km chůze 1:32:02
oštěp
61.08

JUNIOŘI
1. místo
1. místo
3. místo
10. místo

Petr KAMINSKI
Petr KAMINSKI
Petr KAMINSKI
Tomáš CHMELÍK

přespolák
800 m
3 km př.
disk

DOROSTENCI
3. místo
3. místo
3. místo
4. místo
5. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Sebastián GUNČÍK
Michal PINKAS
Richard BZDÝL
Sebastián GUNČÍK
Michal PINKAS
Vít POLÁŠEK
Matěj LINHART
Richard BZDÝL
Richard BZDÝL
Michal MELICHER
Michal MELICHER

desetiboj
6246
3000 m
9:11.20
trojskok
13.33
oštěp
55.05
2000 m př.
6:23.56
5 km chůze 27:25.45
desetiboj
5519
výška
1.82
desetiboj
5192
oštěp
50.01
disk
38.09

ŽÁCI
2. místo

Jakub ZECHA

3 km chůze 16:51,89

23:06
1:55.83
9:33.37
41.09
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28. 12 – Umístění závodníků AO Slavia Havířov na Mistrovství České republiky
2011 v hale
MUŽI
10. místo

Petr KAMINSKI

1500 m

4:04.23

JUNIOŘI
1. místo
2. místo
3. místo

Petr KAMINSKI
Marek BÁRTA
Petr KAMINSKI

1500 m
koule
3000 m

4:01.59
16.97
8:56.45

DOROSTENCI
3. místo
3. místo
6. místo
9. místo
9. místo
10. místo
13. místo

Sebastián GUNČÍK
Sebastián GUNČÍK
Michal PINKAS
Sebastián GUNČÍK
Jakub POSPÍŠIL
Richard BZDÝL
Richard BZDÝL

sedmiboj
dálka
3000 m
tyč
koule
sedmiboj
výška

4722
6.56
9:24.33
3.80
13.59
3867
1.70

ŽENY
9. místo

Petra KLEMENTOVÁ

koule

13.13

29. 12 – Třídění odpadu má vzestupný trend
Druhé místo v kategorii skokan roku v oblasti třídění odpadu získalo za rok 2011
město Havířov od společnosti EKO-KOM. V Havířově meziročně vzrostlo
množství vytříděného odpadu na 9 procent z dřívějších sedmi procent. Ocenění
bylo uděleno letos v prosinci.
Efektivita třídění je posuzována podle vytříděného množství odpadu na jednoho
obyvatele v daném roce. Zatímco v roce 2009 se v Havířově třídilo v průměru 17,4
kilogramu odpadu na jednoho obyvatele ročně, v roce 2011 je průměrná výtěžnost
vypočtena na 25,9 kilogramu. Meziroční nárůst tak činí 49 procent.
Celorepublikový průměr výtěžnosti je cca 37 kilogramů na občana a rok, z čehož
vyplývá, že v této oblasti stále máme ve městě velké rezervy.
Společnost EKO-KOM poskytla statutárnímu městu Havířov v roce 2009 prvních
144 nádob na tříděný odpad, o rok později město obdrželo dalších 90 kusů. V roce
2011 se vzájemná spolupráce se společností EKO-KOM, Moravskoslezským
krajem a také Agenturou pro regionální rozvoj MS kraje projevila tím, že město
získalo dalších 170 kusů nádob na obnovu i rozšíření stanovišť separačních
nádob. Navíc byly do 700 havířovských domácností dodány speciální tašky na
třídění odpadu.

187

31. 12. – Minimální a maximální teplota v prosinci
Maximální denní teplota 4. prosince +10,6 stupňů Celsia.
Minimální denní teplota 23. prosince –10,7 stupňů Celsia
7. VYBRANÉ SOUHRNY ZA ROK 2011

1. Ekonomika, sociální oblast, životní prostředí
Leden:
12. 1. Navýšení ceny tepla v Havířově
Rada města projednala 12. ledna informativní zprávu o cenách tepla dodávaného
odběratelům Havířovskou teplárenskou společnosti pro rok 2011. Navýšení ve
srovnání s rokem 2010 je 2,5 %. (Časový sled).
17. 1. Havířovský stánek se návštěvníkům Regiontouru líbil
Havířov se ve dnech 13. až 16. ledna prezentoval samostatným stánkem na
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech
Regiontour v Brně. (Časový sled).
26. 1. Havířovská nemocnice má nové CT
Dne 26. ledna došlo za účasti zástupců Moravskoslezského kraje, města Havířova
a dalších hostů ke slavnostnímu uvedení do provozu nového CT zařízení na
radiodiagnostickém oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. (Časový
sled).
Únor:
1. 2. Zahájení rekonstrukce kina Centrum
Zcela novou podobu získá během dvou let havířovské kino Centrum. Slavnostní
zahájení rekonstrukce za účasti vedení města, radních a zástupců společnosti,
která stavbu bude zajišťovat, se uskutečnilo v úterý 1. února. (Časový sled).
15. 2. Havířovští dali investicím zelenou
Zastupitelé města Havířova dali 20. prosince minulého roku zelenou všem
investicím, které byly navrženy v rozpočtu. Město má k dispozici úvěrový rámec,
který může dosáhnout až půl miliardy korun. (Časový sled).
18. 2. – Havířov chce zdokonalit informovanost o smogu
Informace o tom, že nastala případně skončila smogová situace, poputují na
školská zařízení a domovy pro seniory v Havířově přímo z elektronické adresy
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Krajského úřadu v Ostravě, který o smogové situaci obce informuje. (Časový
sled).
23. 2. Uvolněné dvougenerační byty město přestavuje na menší
Další dva prostorné dvougenerační byty plánuje město Havířov přestavět na čtyři
bytové jednotky 2+1. (Časový sled).
28. 2. Nové přístroje na dětském oddělení havířovské nemocnice
V měsíci únoru 2011 byly nainstalovány na dětském oddělení dva nové přístroje.
Jedná se o pH metr pro 24 hodinovou monitoraci pH v dolní části jícnu. (Časový
sled).
Březen:
7. 3. Rekonstrukce knihovny byla zahájena
V pondělí 7. března byla slavnostně zahájena rekonstrukce již osm let nevyužité
budovy "G" magistrátu, kde vzniknou nové prostory pro městskou knihovnu.
(Časový sled).
15. 3. Politici odsoudili memorandum ke spalovně
K problematice spalovny a dvoustranného memoranda mezi Karvinou a
Krajským úřadem v Ostravě jednali 15. března u kulatého stolu havířovští
politici i členové občanského sdružení Občané proti spalovně. (Časový sled).
28. 3. Město Havířov z dotací rozdělilo přes 29 milionů korun
Ze svého rozpočtu na rok 2011 přidělilo sportovním a mimo sportovním přes 29
milionů Kč. Částku schválilo Zastupitelstvo města Havířova 28. března. (Časový
sled).
Duben:
1. 4. V Havířově pokračuje regenerace sídliště na Šumbarku Za Teslou
Druhá etapa regenerace sídliště na Šumbarku Za Teslou byla zahájena tento
týden a potrvá do konce července letošního roku. (Časový sled)
7. 4. Obnova středových pásů
Středové pásy hlavní dopravní tepny Havířova, kterou tvoří Hlavní a Dlouhá
třída, procházejí obnovou. (Časový sled).
12. 4. Tisková zpráva k výstavbě Krajského integrovaného centra (KIC)
Námitky a připomínky před středečním veřejným ústním projednáváním
územního řízení k výstavbě Krajského integrovaného centra (KIC) pro využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji schválili na své pondělní schůzi
11. dubna havířovští radní. Vyjádření obsahuje celkem 10 bodů. (Časový sled).
13. 4. Havířov třídí elektrospotřebiče, tím šetří
Certifikát k tak zvanému Environmentálnímu vyúčtování za rok 2010 připravila
pro město Havířov nezisková organizace Asekol. Jedná se o přesný výpočet
přínosu pro životní prostředí, který vzniká na základě zpětného odběru a
recyklace televizních a počítačových monitorů odevzdaných obyvateli Havířova.
(Časový sled).
20. 4. Havířov vznáší požadavky směřující ke zlepšení životního prostředí
Návrh dohody o spolufinancování projektů Havířova k ochraně a zlepšení
životního prostředí a zdraví obyvatel města s Moravskoslezským krajem na své
schůzi ve středu 20. dubna schválili radní města. (Časový sled).
21. 4. Havířov se zapojí do projektu AFTER
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Na analýzu provedených energeticky úsporných opatření na bytových domech je
zaměřen projekt AFTER, jeho partnerem se od 1. května letošního roku stává
správce havířovského bytového fondu – společnost Městská realitní agentura
(MRA). (Časový sled).
Květen:
4. 5. Budova v Horymírově ulici předána do užívání
Centrum volnočasových aktivit bylo slavnostně otevřeno ve středu 4. května.
Budova původně sloužila jako předškolní zařízení a poté zde byla dialýza
havířovské nemocnice. (Časový sled).
Červen:
8. 6. Radní dali dopravnímu terminálu v Havířově zelenou
K modernizaci nádražní budovy v Havířově a zřízení dopravního terminálu dali
8. června na své schůzi radní města zelenou. (Časový sled)
15. 6. Běžecká dráha na ZŠ Karolíny Světlé dostala nový povrch
Šedesátimetrová běžecká rovinka se čtyřmi dráhami a rozběžiště pro skok daleký
s umělým povrchem byly slavnostně uvedeny do provozu ve středu 15. června
v Základní škole Karolíny Světlé. (Časový sled).
20. 6. Zahájení opravy budov tří základních škol
V rámci projektu úsporných energetických opatření na veřejných budovách města
v pondělí 20. června se začala oprava tří objektů základních škol. (Časový sled)
28. 6. Skauti v Havířově získali budovu, ve které dosud sídlí
Budova města, bývalá mateřská škola na ulici Boženy Němcové v havířovské
části Šumbark, ve které od roku 2001 sídlí Junák a pozemek, na které budova
stojí, bude k 1. červenci 2011 bezúplatně převedena na skautskou organizaci.
(Časový sled)
Červenec:
7. 7. Parkoviště u magistrátu mají parkovací automaty
Obě parkoviště u budovy havířovského magistrátu jsou od 1. července
zpoplatněna. (Časový sled).
12. 7. Třídění odpadu v Havířově
Osvědčení o úspoře emisí získalo od akciové společnosti EKO-KOM statutární
město Havířov za množství tříděného odpadu v roce 2010. (Časový sled).
18. 7. Nadace Jistota věnovala finanční dar sociálním službám v Havířově
Finanční dar ve výši 98 912 korun věnovala Nadace Jistota představitelům
Sociálních služeb města Havířova (SSMH).
Srpen:
18. 8. Za peníze Arcelor Mittal město doplní dětský mobiliář
Na vybavení vnitrobloku na Studentské ulici v městské části Podlesí dětským
dřevěným hradem, prolézačkami a dalším dětským mobiliářem použije město
Havířov peněžitý dar ostravské společnosti Arcelor Mittal. (Časový sled).
18. 8. Tisková zpráva: Město chce nakoupit plyn hromadně
Veřejnou zakázku na nákup zemního plynu pro havířovský magistrát a všechny
příspěvkové organizace a obchodní společnosti města v roce 2012 vyhlašuje
Havířov. (Časový sled).
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28. 8. Dokončena rekonstrukce Městské sportovní haly
Velká rekonstrukce Městské sportovní haly probíhala od února do srpna. (Časový
sled).
30. 8. Radní v Havířově výstavbu bioplynové stanice odmítají
Jednoznačně zamítavé stanovisko k výstavbě Energetic center Šenov, které chce
společnost V.I.T. GROUP postavit v areálu bývalých Mlýnů Šenov, zaujali na své
mimořádné schůzi radní Havířova. (Časový sled).
Září:
7. 9. Informační místo pro podnikatele
Ve středu 7. září bylo otevřeno v zasedací místnosti ve druhém patře
havířovského magistrátu na ulici Svornosti Informační místo pro podnikatele.
(Časový sled).
16. 9. Den bez aut v Havířově neporušil tradice
Stejně jako v minulých letech se i letos zapojil Havířov do mezinárodního Dne bez
aut. (Časový sled).
21. 9. Změna nájemného v městských bytech od ledna 2012
Nájemné se v městských bytech v Havířově od ledna 2012 zvýší. Dosavadní
regulovaný nájem ve výši 50,02 Kč/m2 bez slevy bude snížená méně než tomu
bylo v letošním roce. Změnu schválili radní Havířova na své schůzi 21. září.
(Časový sled).
21. 9. Výzva k zachovaní informací o toxických látkách ve veřejném
registru
Havířov se připojuje k mnoha městům a obcím České republiky a jednotlivcům,
kteří podporují výzvu zachovat informace o toxických látkách ve veřejně
přístupném registru znečišťování. Tento krok schválili radní města na své schůzi
21. září. (Časový sled).
25. 9. RegioJet v Havířově zahájil provoz
Vlaky dopravce RegioJet poprvé vyjely v pondělí 26. září na trasu Havířov –
Ostrava – Praha. (Časový sled).
Říjen:
6. 10. ČSAD Firmou roku 2011
Během jednoho týdne ČSAD Havířov a.s. sklidila dvě ocenění za své činy a
celkově již čtvrté za ekologický přínos společnosti. (Časový sled).
Listopad:
30. 11. Tarifní podmínky v havířovské MHD se od ledna 2012 změní
Změnu tarifních podmínek pro cestující městskou hromadnou dopravou v
Havířově schválili na schůzi 30. listopadu radní města. (Časový sled).
Prosinec:
1. 12. Změna výše regulačních poplatků od 1.12.2011
V nemocnicích se zvýší regulační poplatek za hospitalizaci. Nevyhne se to ani
pacientům havířovské nemocnice. (Časový sled).
7. 12. Linku na výrobu stavebních hmot radní Havířova odmítli
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Záměr akciové společnosti Gemec-Union z Jívky umístit v areálu bývalého Dolu
Dukla v Havířově technologickou linku na výrobu stavebních hmot radní města
na své schůzi 7. prosince odmítli. (Časový sled).
11. 12. Pendolino poprvé v Havířově
Jednotka 680.006 Pendolino poprvé od zahájení provozu odjelo dne 11. prosince z
Havířova v čele vlaku SC 32 do Prahy. (Časový sled).
19. 12 Havířovští zastupitelé schválili rozpočet
Rozpočet statutárního města Havířova na rok 2012 schválili zastupitelé na svém
zasedání 19. prosince jako vyrovnaný, přestože rozdíl mezi příjmy a výdaji je 184
miliony korun, město jej však dorovná z vlastních zdrojů. „Především z účelových
fondů a dlouhodobého úvěru na investice v rámci dotací Evropské unie," upřesnil
náměstek primátora Eduard Heczko. (Časový sled).
19. 12. Rozpis rozpočtu města na rok 2012
21. 12. Magistrát města Havířova vzal pod svá křídla městskou knihovnu
Před vánočními svátky ve středu 21. prosince byla ukončena rozsáhlá
rekonstrukce zadního traktu levého křídla havířovské radnice. (Časový sled).
24. 12. Vánoční oběd Armády spásy v Havířově
K svátečnímu stolu v Azylovém domě a noclehárně Armády spásy v ulici Na
Spojce zasedlo na Štědrý den kolem padesáti lidí, kteří ztratili střechu nad
hlavou a teď hledají cestu k návratu do běžného života. Podávalo se rybí filé
s bramborovým salátem, hrachová polévka, cukroví a k pití nealkoholické nápoje.
Ani letos nechyběly dárkové balíčky. Vánoční atmosféru obohatilo rozjímání o
Ježíši Kristu a tradiční koledy. (Časový sled).
29. 12. Třídění odpadu má vzestupný trend
Druhé místo v kategorii skokan roku v oblasti třídění odpadu získalo za rok 2011
město Havířov od společnosti EKO-KOM. V Havířově meziročně vzrostlo
množství vytříděného odpadu na 9 procent z dřívějších sedmi procent. Ocenění
bylo uděleno letos v prosinci. (Časový sled).

2. Kultura, společnost
Leden:
6. 1. Maryčku zdobí podpisy významných osobností
Cestovatel, turista a hlavně zanícený sběratel autogramů Ostravák Jiří Hanibal
vystavuje v Galerii Maryčka podpisy významných osobností domácí i světové
kulturní scény. (Časový sled).
12. 1. Havířovské babky slaví dvacetiny
Výstava dokumentů a fotografií mapující dvacetiletou činnost folklorního souboru
Havířovské babky byla ve středu 12. ledna slavnostně zahájená v oddělení hudby
a umění havířovské Městské knihovny. (Časový sled).
16. 1. Novoroční koncert zlínských filharmoniků
Nejslavnější hity legendární skupiny Pink Floyd v podání zlínských filharmoniků
zazněly v neděli 16. ledna na Novoročním koncertě Havířov 2011 v Kulturním
domě Leoše Janáčka. (Časový sled).
Únor:
3. 2. Grafiky studentů v síni Maryčka

192
Tvorbu mladých výtvarníků na vernisáži ve čtvrtek 3. února představil pedagog a
grafický designér Pavel Noga. Své práce vystavují žáci 3. a 4. ročníku oboru
Grafický design. (Časový sled).
12. 2. Babský bál ve znamení Samurajů a neúnavných tanečníků
Skvělá zábava, vynikající program, líbivá hudba, bohatá tombola a dobrá
kuchyně, to vše patřilo k oblíbenému Babskému bálu v Domě PZKO v HavířověBludovicích. Nejšarmantnějším mužem plesu z vůle přítomných dam se stal
třiatřicetiletý Marek Bystroń z Bludovic. (Časový sled).
12. 2. Reprezentační ples města Havířova
(Časový sled).
16. 2. Fotografie s pohádkovým nádechem
Květinová galerie Petra, ožila barevnými fotografiemi studentky Ostravské
univerzity Vlaďky Židkové. Představuje soubor snímků s názvem Viděny na
každém kroku. (Časový sled).
28. 2. Výstava Biblí v havířovské knihovně
V prostorách Městské knihovny v Havířově ve Šrámkově ulici a postupně na
jednotlivých pobočkách se v únoru konala putovní výstava Bible včera, dnes a
zítra. (Časový sled).
Březen:
5. 3. Veselý fašankový průvod v Dolních Datyních
Maskami, pestrobarevnými kostýmy a veselými lidičkami ožila v sobotu 5. března
odpoledne havířovská městská část Dolní Datyně. Konal se tradiční masopustní
průvod. (Časový sled).
11. 3. Galakoncert Talent 2011
V pátek 11. března se v Kulturním domě Petra Bezruče konalo finále soutěže
Talent 2011. Prvního výběrového kola se zúčastnilo 125 dětí a mladých lidí
z různých míst Moravskoslezského kraje. Z prvenství se radovali Sára Svirač,
Sára Koryčánková, Miroslav Macáš a Daniel Mrózek.
15. 3. Těšínské divadlo: Tartuffe
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedla v úterý 15. března česká
scéna Těšínského divadla nově nastudovanou hru Tartuffe.
18. 3. V Jazz clubu kapela Apatheia
V Jazz clubu se v pátek 18. března představila kapela Apatheia s programem I
Like You Hysteric.
19. 3. Dětský muzikál Sněhurka
Legendární pohádku Sněhurka uvedla v sobotu 19. března ve velkém sále
Kulturního domu Petra Bezruče česká scéna Těšínského divadla.
21. 3. Obrazy a fotografie mezi květinami
V květinové galerii Petra na Hlavní třídě byla vernisáží zahájena vystava obrazů
Bohumila Kubíčka a fotografie Luboše Kováře. (Časový sled).
30. 3. Jsem malíř samouk živící se zpěvem, říká o sobě Karel Gott
V Galerii Kulturního domu Radost byla ve středu 30. března zahájena výstava
certifikovaných reprodukcí obrazů nejúspěšnějšího českého zpěváka Karla Gotta.
(Časový sled).
Duben:
1. 4. Miss Reneta 2011
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V Kulturním domě Leoše Janáčka v pátek 1. dubna se konlo finále soutěže Miss
Reneta.Devatenáctý ročník mezinárodní soutěže studentek středních škol ovládly
ostravské krásky. (Časový sled).
9. 4. Dětský divadelní festival Miniteatro slaví dvacetiny
Klasickou českou pohádkou Sůl nad zlato začal v sobotu 9. dubna odpoledne
v Havířově jubilejní 20. ročník festivalu zájezdových divadel a divadélek pro děti
Miniteatro Jiřího Tibitanzla. (Časový sled)
14. 4. Beseda s významným slovenským grafikem
Respektovaný výtvarník, akademický malíř a grafik Peter Kocák z Prešova
vystavuje své práce v prostorách Základní školy Frýdecká. Slovenský umělec je
znám svým blízkým vztahem k čínské kultuře. (Časový sled).
15. 4. Fakta a zajímavosti o II. světové válce
Ve dnech 11. 4. až 15. 4. byla v prostorách Základní školy M. Kudeříkové
instalována putovní výstava Fakta a zajímavosti o II. světové válce. (Časový
sled).
16. 4. Probouzení broučků se těšilo velkému zájmu
Tradiční jarní svátek probouzení broučků ze zimního spánku přilákalo v sobotu
16. dubna odpoledne do zahrady Rodinného centra Majáček kolem stovky dětí s
maminkami a tatínky. (Časový sled)
17. 4. Semifinále hudební soutěže Radegast – Líheň 2011
Jen čtyři kapely ze čtyř set přihlášených dokázaly projít složitým sítem soutěže a
dostat se až do Velkého finále soutěže! Prokázaly svou zdatnost na pódiu i fakt,
že za nimi stojí dostatečně početný zástup fanoušků a budou bojovat o vysněnou
metu – vítězství v desátém ročníku soutěže Radegast Líheň, která se letos poprvé
spojila s Rockarénou rádia Hey a portálu Rock.cz. (Časový sled)
22. 4. O Velikonoční městečko byl zájem
Velikonoční městečko s představením tradic a bohatým kulturním programem
připravilo Městské kulturní středisko v Havířove na předvelikonoční období.
(Časový sled).
23. 4. Jubileum v Jazz clubu
Jazz open aneb 10 let Bořutů v Jazzu byl název jubilejního programu v Jazz
clubu. (Časový sled).
24. 4. Veřejné čtení Bible
Sbor Apoštolské církve v Havířově v rámci velikonočních oslav uspořádal 23.
dubna na Náměstí TGM v Šumbarku a o den později na náměstí Republiky
veřejně čtení z Bible. (Časový sled).
25. 4. Veselý šmigrust s kbelíky vody a tatarem
Členové havířovského folklorního souboru Błędowice z PZKO patří k důsledným
vyznavačům velikonočních zvyklostí. (Časový sled).
28. 4. Občanka Havířova oslavila sto let
Ke stoletému výročí narození blahopřáli paní Marii Mikulové z Havířova-Životic
ve středu 28. dubna představitelé radnice. (Časový sled).
Květen:
1. 5. Oslavám 1. máje letos počasí moc nepřálo
Prvomájové oslavy se konaly na náměstí Republiky. Vlastní
KSČM v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích. (Časový sled).
1. 5. Den řemesel byl pestrý a veselý

program měla
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Brány Kotulovy dřevěnky se po zimní přestávce 1. května opět otevřely
veřejnosti. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program z lidové rukodělné
výroby, dobrá muzika podtržená nevšedním prostředím nejstarší stavby na území
Havířova. (Časový sled).
3. 5. Výstava regionálních fotoklubů
V Kulturním domě Leoše Janáčka v úterý 3. května byla slavnostně zahájena
výstava fotografii.
4. 5. Výstava olomouckých výtvarnic
V Kulturním domě Radost ve středu 4. května byla slavnostně zahájena výstava
Tři grácie Své práce představí výtvarnice Jánská, Cakirpaloglu, Šípová a
Kučerová.
7. 5. Českotěšínská kapela Jazz Q
V sobotu 7. května v havířovském Jazz clubu vystoupila kapela Jazz Q z Českého
Těšína.
8. 5. Akordeonisté předvedli v Havířově své umění
Základní umělecká škola Leoše Janáčka byla v závěru prvního květnového týdne
dějištěm ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Trofeje putovaly mimo
Těšínské Slezko. (Časový sled).
9. 5. V Havířově uctili památku padlých hrdinů
(Časový sled).
14. 5. Polská píseň okouzlila havířovské publikum
Ve zcela zaplněném velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově se
v sobotu 14. května odpoledne konal XII. ročník Festiwal Piosenki Dziecięcej
(festival dětské písně). (Časový sled).
20. 5. Číslo 11 111 symbolizovalo charitativní koncert Základní školy
Gorkého
Devadesátiminutová show v tělocvičně školy byla v pátek 20. května dopoledne
plná hudby, zpěvu, tance, gymnastiky, různých pohybových skladeb a jiných
aktivit. (Časový sled).
27. 5. Noc kostelů 2011 v Havířově
Po podvečerní bohoslužbě v pátek 27. května si mohli návštěvníci kostela sv.
Anny prohlédnout s odborným výkladem vstupní portál, interiér, varhany a věž.
(Časový sled).
31. 5. Adolf Born vystavuje v Havířově
V Kulturním domě Leoše Janáčka byla zahájena didaktická výstava pro děti a
dospělé z děl významného českého grafika, malíře a ilustrátora Adolfa Borna.
(Časový sled).
Červen:
1. 6. Havířovská lípa ve fotografiích (Časový sled).
3. 6. Taneční akademie Don Boska byla pestrá
Tanec, mažoretky, zpěv a různé pohybové skladby ovládly ve čtvrtek 3. června
taneční akademii Církevního střediska volného času sv. Jana Boska. Své umění
předvedlo přes sto účinkujících. (Časový sled).
5. 6. Havířovská nota zná své vítěze
V jednotlivých věkových kategoriích 7. ročníku soutěže v sólovém zpěvu
Havířovská nota organizovaná Základní uměleckou školou Leoše Janáčka se
určilo pořadí postupujících na koncert vítězů. (Časový sled).
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7. 6. Cesta kolem světa za 80 dnů
Česká scéna Těšínského divadla uvedla v Kulturním domě Petra Bezruče v úterý
7. června hru Cesta kolem světa za 80 dnů.
8. 6. Divadelní představení Kodole
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče se ve středu 8. června konalo
divadelní představení Kodole. Nastudovali ho žáci literárně divadelního oboru
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů.
10. 6. Aerobik show Ivany Kožmínové
V Kulturním domě Petra Bezruče v pátek 10. června uspořádal Maniak aerobik
Ivany Kožmínové spolu se ZUŠ Bohuslava Martinů pořad Aero maniak show.
10. 6. Salon Lecha Nierostka
Tradiční, v pořadí již 28. salon Lecha Nierostka se konal v pátek 10. června
v komorním sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka. (Časový sled).
11. 6. Manželé Filipcovi si připomněli výročí sňatku
Diamantovou svatbou oslavili šedesát let společného života Marie a Miroslav
Filipcovi z Havířova. Své první ANO si jubilanti řekli 16. června 1951 v kostele
sv. Markéty v Havířově-Bludovicích. (Časový sled).
15. 6. Kotulova dřevěnka
Písně Těšínska v místním nářečí zazněly ve středu 15. června v Kotulově
dřevěnce. Vystoupila bludovická kapela Kamraci.
16. 6. Výstava o stolování
Ve výstavní síni Musaion Muzea Těšínska 16. června byla slavnostně zahájena
výstava Kultura stolování aneb jak se kdysi hodovalo. Ke zhlédnutí je do
23. října. (Časový sled).
18. 6. Havířov v květech
V centru Havířova se v sobotu 18. června konala velkolepá květinová show.
Diváků bylo přes 50 tisíc. (Časový sled).
19. 6. Poznej jinou církev
V evangelickém kostele a ve sborové zahradě v ulici Stará v Havířově-Prostřední
Suché se v rámci cyklu Poznej jinou církev v neděli 19. června konala
ekumenická modlitba a radovánky.
22. 6. Nový taneční soubor Victory Dance Havířov
Taneční škola zpočátku působila jako zájmový kroužek určený pro žáky ZŠ Gen.
Svobody. Z důvodu stále se zvyšujícího zájmu dětí i mimo školu se
přetransformovala na soubor Victory Dance Havířov. (Časový sled).
29. 6. KD Petra Bezruče plný tance
Taneční akademie pohybových kurzů se konala ve středu 29. června ve velkém
sále KD Petra Bezruče.
29. 6. Výstava absolventů ZUŠ Bohuslava Martinů
V Galerii Kulturního domu Radost byla ve středu 29. června slavnostně zahájena
výstava výtvarných prací absolventů umělecké školy.
Červenec:
7. 7. Pietní akt připomněl tragédii na Dole Dukla
Výročí 50 let od největší důlní havárie v poválečném Československu, která si
vyžádala na Dole Dukla 108 lidských životů, si připomněli ve čtvrtek 7. července
účastníci piety v Havířově.
10. 7. V parku za KD Radost koncertovala Náladička
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Písničkou Nad Lužnici svitá zahájila v neděli 10. července albrechtická kapela
Náladička letní prázdninový cyklus havířovských promenádních koncertů.
16. 7. Vlasta Jelínková z Havířova má 100 let
V sobotu 16. července se dožila sta let Vlasta Jelínková z Havířova. Oslavenkyně
vychovala tři děti. Radost také ji dělá 6 vnuků a 11 pravnoučat
Srpen:
30. 8. Vyhodnocení fotografické soutěže Havířov v květech
Ocenění nejlepších prací fotografické soutěže vyhlášené statutárním městem
Havířov při příležitosti letošního Havířova v květech se uskutečnilo ve
Společenském domě 30. srpna. Odborná porota v čele s Josefem Talašem
hodnotila na 170 prací od 18 autorů, kteří soutěžili ve 3 kategoriích – Reportáž,
Portrét a Město. (Časový sled).
31. 8. Program 17. Mistrovství Evropy ve floristice – Europa Cup 2011
Evropský šampionát se konal od středy 31. srpna do pondělí 5. září v Havířově.
(Časový sled).
Září:
1. 9. Na náměstí Republiky zpívala Ewa Farna
Ve čtvrtek 1. září se na náměstí Republiky konal doprovodný program
k mistrovství Evropy floristů. Pro děti bylo připraveno Bublinové dovádění, od 17
hodin se představily havířovské soubory a vpodvečer vystoupí na pódiu populární
mladá zpěvačka Ewa Farna. (Časový sled).
3. 9. Nejlepší floristé Evropy v Havířově ukončili svůj boj
Na floristický Olymp vystoupala v sobotu 3. září v noci Ruska Natalia Zhizko,
která se 484,13 bodu zvítězila na evropském šampionátu profesionálních floristů
EUROPA CUP 2011 v Havířově. Stříbrné umístění si odváží se 478,60 body
finská reprezentantka Niina Minkkinen a bronz se 469,12 body získal Brit Neil
Whittaker. (Časový sled).
3. 9. Celkové pořadí soutěže floristů EC 2011
(Časový sled).
4. 9. Výstavní den na EC 2011
Městskou sportovní halu navštívilo v neděli 4. září několik tisíc lidí. Byly
vystaveny exponáty z pěti soutěžních disciplin. Šestá květinová kompozice byla
po celý den ke zhlédnutí na náměstí Republiky. (Časový sled).
5. 9. Rozhovor s Jaromírem Kokešem
Českou republiku reprezentoval na 17. mistrovství Evropy profesionálních
floristů EUROPA CUP 2011 šestadvacetiletý Jaromír Kokeš z Brna. Vybojoval
osmé místo. Jaký byl Europa Cup jeho očima? (Časový sled).
5. 9. EUROPA CUP 2011 má příležitostné poštovní razítko
K orážení poštovních zásilek v době konání evropského mistrovství floristů ve
dnech 31. srpna až 5. září používala hlavní pobočka České pošty v Havířově
příležitostné poštovní razítko. (Časový sled).
6. 9. Vzpomínkový večer ve Spirále
Výstavou snově realistických obrazů nedávno zesnulého malíře Vladimíra
Čondáka si připomněli v úterý 6. září v Galerii Spirála členové výtvarné skupiny
Sušská paleta jeho bohatou uměleckou tvorbu. V kulturním programu vystoupila
skupina PBK Blues a Bedřich Buksa. (Časový sled).
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7. 9. Výstava: Krásná jako kvítka
V Kulturním domě Leoše Janáčka byly první zářijový pátek slavnostně vyhlášeny
výsledky 21. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže dětí a mládeže v oboru kresby
a grafiky. Letošním tématem byla pohádka. (Časový sled).
Říjen:
11. 10. Šťastné manželství: tolerance a vzájemná úcta
Veronika a Petr Křešťákovi se před padesáti léty vydali na společnou cestu
životem. Své významné výročí oslavili v kruhu rodinném. (Časový sled).
12. 10. Múzy z Havířova a okolí slavily
Autorským čtením oslavila ve středu 12. října v Galerii Spirála své desetileté
jubileum literární skupina S.P.I.. Tématem literárního podvečera bylo Jak
Havířov přichází o básníky aneb deset let, které neotřásly nikým.
13. 10. Film o Havířovu
Propagační film představující Havířov, který vznikl na přelomu loňského roku, se
zařadil mezi absolutní špičku. Potvrdil to zisk Ceny poroty v hlavní kategorii
filmového festivalu cestovního ruchu s názvem Tour Region Film v Karlových
Varech. (Časový sled).
16. 10. Pohádky ze staré Prahy
Divadlo Evy Hruškové z Prahy uvedlo v neděli 16. října v Kulturním domě Petra
Bezruče hru Pohádky ze staré Prahy. Pohádkové, úsměvné i poučné představení
pro děti bylo o hlavním městě republiky.
16. 10. Hrál mistr královského nástroje
Závěrečný koncert Michela Colina z Francie uzavřel v neděli 16. října
v Kulturním domě Radost 2. ročník mezinárodního varhanního festivalu Vox
organi 2011. (Časový sled).
16. 10. Datyňanky dovedou rozesmát publikum
Výbuchy smíchu doprovázely obnovenou premiéru divadelního představení Pod
Kympkum – kopečkem, pahorkem. V průběhu více než hodinového programu ve
zcela zaplněném loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče se vystřídaly
veselé scénky plné legrace. (Časový sled).
22. 10. Stoletá Emílie Farná slavila narozeniny
Emílie Farná se narodila 17. října 1911 v Prostřední Suché v rodině horníka. Své
kulaté narozeniny oslavila v sobotu 22. října mezi svými blízkými a přáteli
v Domě PZKO ve Stonavě. Mezi gratulanty nechyběl ani primátor města
Havířova Zdeněk Osmanczyk a jeho náměstek Daniel Pawlas. (Časový sled).
22. 10. Inkubátor 2011 se všemi slíbenými hvězdami je minulostí
Organizátoři poprvé ve dvanáctileté historii vyzkoušeli, jaké je to být pod
střechou. Inkubátor se konal v sobotu 22. října na Zimním stadionu. (Časový
sled).
25. 10. Svatováclavský koncert v kostele sv. Anny
Vynikající muzikanti, skvělá atmosféra, neutichající závěrečný potlesk. To vše
patřilo koncertu z cyklu Svatováclavského hudebního festivalu 25. října v kostele
sv. Anny v Havířově. (Časový sled).
Listopad:
2. 11. Svět očima havířovského výtvarníka
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Gobelíny, tapisérie, keramika, netočené modelované vázy zdobí výstavní síň
Kulturního domu Radost. Výběr ze své tvorby představuje akademický malíř
Josef Štefka. (Časový sled).
9. 11. Padesát pět let první havířovské umělecké školy
Slavnostním koncertem připomněla ve středu večer 9. listopadu Základní
umělecká škola Bohuslava Martinů v Havířově 55. výročí svého založení.
Účinkovali žáci školy. (Časový sled).
19. 11. Koncert duchovní hudby
Překrásné melodie světových velikánů zazněly v sobotu 19. listopadu v kostele sv.
Anny. Tradiční koncert duchovní hudby před blížícími se svátky vánočními zcela
zaplnil havířovský chrám. (Časový sled).
22. 11. Hra španělského básníka a dramatika
Česká scéna Těšínského divadla uvedla v úterý 22. listopadu ve velkém sále
Kulturního domu Petra Bezruče hru Federico Garcia Lorca Dům Doni Bernardy.
30. 11. Tradiční vánoční výstava betlémů
Betlémy z různých materiálů, pohlednice, poštovní známky a symboly s vánoční
tematikou, květinové vazby, Vánoce očima dětí a jiné zajímavosti jsou v nabídce
11. ročníku výstavy Vánoce u nás v Kulturním domě Radost. (Časový sled).
Prosinec:
4. 12. Koncert slovenské skupiny No Name
U příležitosti výročí založení města Havířova za velkého diváckého zájmu
koncertovala na náměstí Republiky v neděli 4. prosince 2011 od 18 hodin
slovenská hudební skupina No Name. (Časový sled).
7. 12. Verše z děl klasiků
Poezie, hudba a sváteční nálada, to vše patřilo k tradičnímu předvánočnímu čtení
v Galerii Spirála. Hosty literárního posezení byli tentokrát nestor havířovských
poetů Bohumil Kubíček a literátka Iva Savková Bendová. V komorním prostředí
výstavní síně přednesli verše z děl domácích i zahraničních klasiků.
9. 12. Duhový vánoční koncert
Evangelický kostel v Bludovicích v sobotu 9. prosince ožil zpěvem, tancem a
hudbou. Pod klenbou největšího havířovského chrámu se představila folklorní
skupina Vonička, skupinka 3Angels, žáci ZUŠ Leoše Janáčka, ZUŠ Bohuslava
Martinů a ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín.
9. 12. Miss Karkulkou v politice se stala Iva Šalomonová
Originální soutěž Miss Karkulka PAMIR 2011 s netradičními až recesními
disciplínami pro středoškolačky zná své nejlepší. Vítězkou se stala sedmnáctiletá
Iva Šalomonová studentka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální
z Ostravy-Mariánských Hor. Dostala také divácké ocenění nejsympatičtější
dívky.
10. 12. Dvacet let folklorního souboru Vonička
Vynikající muzika, tanec, zpěv, vánoční divadelní scénky ovládly v sobotu 10.
prosince Kulturní dům Leoše Janáčka. Folklorní soubor Vonička slavil své
dvacáté narozeniny. (Časový sled).
14. 12. Jaromír Nohavica v Havířově
Ve vyprodaném sále Kulturního domu Leoše Janáčka 13. a 14. prosince
koncertoval Jaromír Nohavica. Hostem byl Robert Kusmierski (akordeon, piano)
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Lístky stály 400 Kč. Pro obrovský zájem počet prodeje vstupenek na jednu osobu
se stanovil na 4 kusy. (Časový sled).
21. 12. Vánoční výstava výtvarných prací
Bohatý a zajímavý předvánoční program připravilo Centrum volnočasových
aktivit na Horymírově ulici v Havířově. Až do středy 21. prosince mohli
návštěvníci obdivovat vánoční výstavku prací a výrobků členů všech
havířovských klubů seniorů.
22. 12. Taneční večery
Velké oblibě zejména mezi střední generací a také seniory se těší v Havířově
taneční večery. Pořádají se většinou co druhý týden v neděli hlavně ve
Společenském domě. Něco málo i v Kulturním domě Radost. (Časový sled).
24. 12. Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
Náměstí Republiky na Štědrý den od 22. hodin ožilo Půlnoční bohoslužbou. I přes
nepříznivé deštivé počasí přišlo několik set lidí vyslechnout si vánoční koledy,
duchovní proslov amerického misionáře a pastora Dave Pattyho a biblický příběh
o Ježíši Kristu. (Časový sled).
30. 12. Obrazy šenovského rodáka
V Kulturním domě Leoše Janáčka se konala výstava obrazů akademického
malíře Viléma Wünscheho. Významný umělec by se letos dožil 111 let.

3. Sport
Leden:
20. 1. Den otevřených dveří ve sportovní hale Žákovská
Ve čtvrtek 20. ledna se za velkého zájmu Havířovanů konal ve sportovní hale
Žákovská Den otevřených dveří. (Časový sled).
Únor:
18. 2. Taekwondo je v Asterixu oblíbeno
Úspěšně skončila pilotní zkouška žáků navštěvujících kroužek Taekwondo W.T.F.
ve středisku volného času Asterix Na Nábřeží. (Časový sled).
19. 2. Krajský přebor mládeže ovládli hráči BŠŠ Frýdek Místek a Slavia
Orlová
Ve středisku volného času Asterix Na Nábřeží v Havířově se v sobotu 19. února
konal krajský přebor mládeže v rapid šachu. Zúčastnili se ho celkem sto dva
hráči. (Časový sled).
26. 2. Stovky mladých hasičů měřily své síly v Havířově
V Městské sportovní hale se v sobotu 26. února konal 22. ročník halové pohárové
soutěže mladých hasičů, která byla současně dvacátým ročníkem neoficiálního
Mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. (Časový sled).
Březen:
1. 3. Nejlepší sportovci města za rok 2010
Ve Společenském domě ve čtvrtek 1. března se uskutečnil slavnostní večer
u příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců města Havířova za rok 2010. (Časový
sled).
5. 3. VOLEJBAL - Havířov rozdrtil Duklu Liberec ve třech setech
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Liberečtí volejbalisté nezažili dobré utkání na domácí půdě. S Havířovem
prohráli 0:3 na sety a pokračují tak v několika zápasové mizérii. V utkání sice
Dukla každý set prohrála těsným rozdílem, ale na to se už nikdo ptát nebude.
VK Dukla Liberec : Slávia Havířov 0 : 3 (23:25, 24:26, 20:25)
9. 3. Ocenění mladí sportovci Karvinska do 15 let.
Nejúspěšnější sportovci byli vybráni na základě sportovních výkonů v roce 2010 z
návrhů, které poskytly jejich mateřské Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a
organizace sdružené v OS ČSTV Karviná. (Časový sled)
12. 3. Karvinský motýlkářský trojboj XIII
Dne 12. března proběhl v tradiční sportovní atmosféře Karvinský motýlkářský
trojboj, kterého se zúčastnili plavci a plavkyně z 19 plaveckých oddílů celé ČR.
(Časový sled).
13. 3. Lukostřelci bojovali v Havířově o mistrovské tituly
O víkendu 13. břena si v Havířově dali sraz nejlepší lukostřelci z domácí závodní
scény. Ve sportovní hale plaveckého bazénu v Šumbarku se konalo 21.
Mistrovství České republiky dospělých v halové lukostřelbě. (Časový sled).
27. 3. Indiáni zahájili jarní část sezony s výhrou
V domácím prostředí po dobrém výkonu divizní MFK Havířov porazil Lokomotivu
Petrovice rozdílem jednoho gólu.
MFK Havířov – Lokomotiva Petrovice 1:0
Duben:
2. 4. Torpedo Havířov se vrátilo do Extraligy
Muži florbalového klubu Torpedo Havířov porazili v sobotu 2. dubna Otrokovice a
vybojovali si právo startu v Extralize. (Časový sled).
2. 4. Krajský pohárový závod turistů v Havířově.
O víkendu o víkendu 2. dubna hostil Havířov 2. kolo turistického klasifikačního
závodu 3. stupně. (Časový sled).
4. 4. Volejbal Extraliga
Slavia Havířov ukončila sezonu 2010 – 2011 ve čtvrtfinále prohrou 3:1 na zápasy
s klubem Fatra EkoSolar Zlín. (Časový sled).
9. 4. Chodci AO Slavia Havířov na MČR zlatý a bronzový
V sobotu 9. dubna se v lázeňském parku v Poděbradech konal 79. ročník
chodeckého závodu na 20 km s mezinárodní účastí. Kromě evropské špičky se ho
zúčastnili také chodci AO Slavia Havířov Karel Ketner a jeho trenér Jan Polášek.
(Časový sled).
16. 4. Sportovní halu Žákovská v sobotu ovládly moderní gymnastky
Na start tradičního mezinárodního pohárového turnaje moderních gymnastek
Slezská stuha nastoupilo v sobotu 16. dubna v nově vybudované sportovní hale
v Havířově šedesát tři závodnic z České republiky, Slovenska a Srbska. (Časový
sled).
27. 4. Muži SKST Baník Havířov v extralize třetí
Poprvé v historii samostatné české extraligy získali muži SKST Baník Havířov
bronzové medaile za 3. místo v Pramos Extralize mužů. (Časový sled).
Květen:
7. 5. Na havířovském aerodromu dominovali Slováci
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Tradičním mezinárodním závodem Havířovský akrobat zahájili v sobotu 7.
května letečtí modeláři LMK Meteor Havířov letošní sezonu. (Časový sled).
11. 5. Jäklácká hodinovka odolala hokejovému šampionátu
Teplé slunečné počasí, kvalitní tartanová dráha a čtvrtfinálový zápas českých
hokejistů na Mistrovství světa v Bratislavě, to vše patřilo k 27. ročníku Jäklácké
hodinovky. (Časový sled).
19. 5. SKST Baník Havířov: Ženy opět v extralize
Družstvo žen ve stolním tenisu se po dvou letech opět vrací do české nejvyšší
soutěže extraligy žen. (Časový sled).
Červen:
4. 6. Závod dětí na kolech v Havířově s rekordní účastí
Urputné boje, krásné slunečné počasí a obrovské fandění byly dominantní na
sobotním 12. ročníku cyklistického závodu dětí a mládeže 4. června v parku pod
KD Leoše Janáčka. (Časový sled).
11. 6. Matěj Jendrišák, florbalista sezony
Podobně jako ve fotbale se každoročně vyhlašuje anketa fotbalista roku, existuje
ve florbale stejně prestižní anketa florbalista sezony. (Časový sled).
19. 6. Vzpírání: Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 23 let
Úspěšně se vrátila výprava havířovských vzpěračů z mezinárodního Mistrovství
republiky České republiky ve vzpírání, které se konalo ve dnech 18. a 19. června
v Praze. (Časový sled).
24. 6. Extraliga ragby 2010 – 2011
RC Havířov se udžel v extralize. Extraligovou příslušnost si udržel vítěz
sestupové skupiny RC Rental.cz Havířov. (Časový sled).
29. 6. FOTBAL. Moravskoslezská divize - MSD - skupina E
Městský fotbalový klub Havířov skončil na 12. místě ziskem 33 bodů po
zlepšených výkonech ve druhé polovině soutěže. (Časový sled).
Červenec:
10. 7. Torpedo Havířov reprezentuje značku ZONE
S postupem do Extraligy čeká florbalový klub jedna zásadní novinka. Po osmi
letech reprezentování a prezentace značky Unihoc přechází ke značce ZONE.
(Časový sled).
Srpen:
5. 8. Florbal: FbK Horní Suchá – Torpedo Havířov 1:11 (1:5, 0:6)
Florbalisté Torpeda Havířov mají za sebou první předsezónní přátelské utkání.
Proti druholigovému (třetí nejvyšší soutěž) soupeři z Horní Suché si na jeho půdě
poradili vcelku jednoznačným rozdílem. (Časový sled).
28. 8. Havířovský zlatý kahanec
Na Těrlickém okruhu mezi Havířovem a Těrlickem se v neděli jel 28. ročník
Havířovského zlatého kahance. Došlo i na emoce, když Indi věnoval pohár
pozůstalým po tragicky zemřelém irském závodníkovi. (Časový sled).
28. 8. Šachisté z Karviné byli na Open Havířov nejúspěšnější
V režii karvinských šachistů se konal 12. ročník mezinárodního šachového turnaje Open
Havířov. Získali zlato a bronz. (Časový sled).
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Říjen:
1. 10. Sport pro lidi s postižením je velkou motivací
Dobrá nálada, nevídané sportovní zápolení a radost z úspěchu ovládly v sobotu
1. října Městskou sportovní halu v Havířově. Z různých míst Moravy si přijeli
vozíčkáři zahrát boccie. (Časový sled).
29. 10. Extraliga ragby sezona 2011 - 2012
Tabulky
27. 10. Těsná porážka na stolech Mistra z El Niňa Praha
Muži Sportovního klubu stolního tenisu Havířov se utkali ve čtvrtek 27. října s
loňským Mistrem El Niňo Praha o vedení v extraligové tabulce. (Časový sled).
Listopad:
5. 11. XXXVIII. ročník závodu Havířovská růže
Celostátní závod v krasobruslení se konal 5. listopadu na Zimním stadionu za
účasti 95 závodníků ze 17. oddílů z České republiky. Soutěžilo se v 9 kategoriích.
(Časový sled).
5. 11. Volejbalisté Slavie opět úspěšní
Volejbal Brno - Slavia Havířov 0:3 (-18,-18,-22). (Časový sled).
5. 11. Hokejisté Havířova porazili Opavu o branku
V 17. kole II. hokejové ligy 5. listopadu podlehl na opavském zimním stadionu
domácí celek Slezan o branku vedoucímu týmu soutěže. (Časový sled).
9. 11. V utkání prvních dvou týmů zvítězil AZ Havířov nad HC Zubr
Přerov
V zápase 18. kola 2. ligy ve středu 9. listopadu se v K&K Pneu Aréně potkaly dva
prozatím nejúspěšnější týmy soutěže. (Časový sled).
11. 11. Volejbalová extraliga mužů: Ústí - Havířov 3:0
Mužstvo SK Volejbal Ústí nad Labem si v UNIQA Extralize mužů přes poměrně
vyrovnaný průběh v pátek 11. listopadu nakonec poradilo s Havířovem jasně 3:0.
(Časový sled).
13. 11. Ve výborném zápase šťastnější Vsetín vyhrál nad AZ Havířov 2:1
Třináct zápasů trvala neporazitelnost AZ ve 2. hokejové lize. Až v souboji s VHK
Vsetín v neděli 13. listopadu našli havířovští svého přemožitele. (Časový sled).
17. 11. Ragby: RC Rental.cz Havířov - RC Mountfield Říčany 5:19 A
Liga Juniorů, neděle 17. listopadu. (Časový sled).
27. 11. Sportovní halu ovládlo ovzduší Capoeiry
Vyznavači brazilského bojového umění Capoeira si dali o víkendu sraz
v Havířově. Po pátečním a sobotním workshopu se v neděli konalo slavnostní
páskování dětí, mládeže a dospělých Batizado ve sportovní hale Žákovská.
(Časový sled).
27. 11. Obhajoba zlata se na MČR ve společných skladbách povedla
V neděli 27. listopadu se v Brně konalo Mistrovství ČR ve společných skladbách
pro rok 2011. Děvčata počtem 18,225 bodů titul obhájila. (Časový sled).
30. 11. Stolní tenis: Mittal Ostrava A – Baník Havířov A Charvát 0:4
Utkání v Ostravě skončilo jasným vítězstvím havířovského celku. (Časový sled).
Prosinec:
3. 12. Mezinárodní TOP 12 memoriál Milana Romana
V sobotu 3. prosince proběhl ve sportovní hale Milana Romana v Havířově
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22. ročník TOP 12 ve vzpírání. (Časový sled).
10. 12. Volejbal: Slavia Havířov odjela od mistra debaklem
Slavia Havířov v sobotu 10. prosince na hřišti lídra z Českých Budějovic prohrála
0:3, když se ani jednou nedostala přes 18 bodů a ve třetí sadě uhrála pouhých
sedm bodů. (Časový sled).
12. 12. Havířovský dorost zakončil 1. část Extraligy porážkou 1:5 se Zlínem
Havířovský dorost nastupoval v pondělí 12. prosince do utkání, které bylo
poslední z první části Extraligy, nyní se už liga rozdělí na úspěšné a méně
úspěšné. (Časový sled).
28. 12 Hokej: Zápasy » 2. liga východ 2011/2012
Tabulky. (Časový sled).
31. 12. Rekapitulace výsledků Rugby Clubu Havířov za rok 2011
- muži vyhráli sestupovou skupinu extraligy a zůstávají v extralize redukované
na 8 družstev i pro sezónu 2011-2012
- žákovská družstva U10, U12 a U14 byla na turné v Itálii
- junioři - družstvo není ustaveno, několik hráčů hraje v Sokole Mariánské Hory
- kadeti nebyli do soutěží přihlášeni, v mezinárodní Česko-polské lize obsadili
poslední 4. místo
- družstvo U15 získalo v přeboru Moravy 3.místo
- družstvo U13 skončilo v přeboru Moravy na 3.místě
- družstvo U11 obsadilo ve finálovém turnaji přeboru České republiky 3.místo
- vítězem Havířovské školní ligy ragby 2010-2011 je ZŠ Gorkého
- klub organizoval 7. ročník turnaje veteránů Havirov Turkey
Do klubu vstoupil strategický a titulární partner. Firma EuroSystems uzavřela
jménem své říčanské divize Rental.cz s klubem smlouvu o partnerství. Klub nyní
nese název RC Rental.cz Havířov.
4. Dopravní nehodovost na území města Havířova v roce 2011
Následky dopravních nehod v roce 2011 byly celorepublikově i na území okresu
Karviná příznivější než v roce 2010. V ČR v minulém roce zahynulo 753 osob, v
loňském to bylo 707 osob. Počet usmrcených osob v roce 2011 byl nejnižší od roku
1955, kdy podle dostupných údajů zahynulo na našich silnicích 656 osob. Na
území okresu Karviná v roce 2010 zahynulo 18 osob, v letošním 11 osob, což je
významný pokles. Bohužel neplatí to o území města Havířova. V roce 2010 byla
zaznamenána jedna tragická dopravní nehoda, v roce 2011 už to byly čtyři,
končící smrtí
10. března - na křižovatce Ostravská x Anglická spáchal pětapadesátiletý
řidič Škody Octavia sebevraždu nárazem do pilíře železničního mostu.
26. května - na téže křižovatce z důvodu vysoké rychlosti Škody Octavia
okolo 160 km/h (povolená v tomto úseku je do 50km/h) došlo k nárazu do
Citroënu C5, ve kterém zemřela dvaapadesátiletá spolujezdkyně.
6. srpna - na přechodu pro chodce křižovatky Těšínská x Na Nábřeží
řidička Audi A4 usmrtila čtyřiapadesátiletého chodce.
14. prosince - na přechodu pro chodce křižovatky Dlouhá třída x Žákovská
řidič autobusu smrtelně zranil pětaosmdesátiletou chodkyni.
Nejrizikovější místa v souvislosti s dopravními nehodami
v roce 2011:
. úsek mezi kostelem sv. Anny a OD Elan - 14 nehod
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. úsek mezi Dělnická x Fryštátská a Veterinární klinikou - 9 nehod
. parkoviště u Kauflandu (autobusové nádraží) - 6 nehod
. parkoviště u Kauflandu (OBI) - 5 nehod
. úsek mezi Letním kinem a ZŠ Na Nábřeží - 5 nehod
. Na Nábřeží u restaurace Nelli - 5 nehod
. velký kruhový objezd u vlakového nádraží - 5 nehod
. úsek mezi OD Elan a Společenským domem - 5 nehod
. ul. Nerudova - 4 nehody
. malý kruhový objezd u vlakového nádraží - 4 nehody
. parkoviště u Tesca - 3 nehody
. kruhový objezd na Bludovickém kopci - 3 nehody
V minulých letech bylo každoročně na velkém kruhovém objezdu, tedy před
změnou organizace dopravy a výstavbou světelné signalizace, průměrně kolem
15 nehod, což jen potvrzuje úspěšný tah při realizaci rekonstrukce tohoto
kruhového objezdu. Nejčastější příčinou dopravních nehod je tradičně nesprávný
způsob jízdy, jako je nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, plně se
nevěnování řízení vozidla, nepozornost při přejíždění mezi jízdními pruhy. Mnoho
nehod bylo zapříčiněno nedáním přednosti v jízdě nebo nepřiměřenou
rychlostí.

5. Černá kronika
24. 2 Hořela auta i garáže
Dramatickou ohnivou noc zažili ve čtvrtek 24. února večer obyvatelé Havířova.
Postupně tam hořelo několik aut a také garáže. (Časový sled).
4. 3. Pytle s mrtvými štěňaty
V pátek 4. března byly nalezeny na ulici Orlovské pytle, ve kterých bylo sedm
mrtvých, asi šestiměsíčních štěňat křížence staforda. (Časový sled).
9. 3. Hasiči zasahovali u dvou nehod
Ke dvěma dopravním nehodám v Havířově vyjela místní jednotka Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje během středečního rána a
odpoledne 9. března. (Časový sled).
10. 3. Brutální útok na starší ženy
V Havířově ve čtvrtek 10. března došlo ke dvěma závažným a brutálním
případům loupeže. V obou případech útočily tři ženy. Jako oběti si vybraly starší
lidi. (Časový sled).
18. 4. Hořely kontejnery na komunální odpad
K požárům osmi kontejnerů na tuhý komunální odpad museli vyjet profesionální
hasiči na území města Havířova během necelých dvou hodin v noci z neděle na
pondělí. (Časový sled).
27. 4. Maskovaný muž vyloupil benzínku
Maskovaný muž přepadl ve středu 27. dubna po osmé hodině večer v Havířově na
Těšínské ulici benzínovou čerpací stanici. (Časový sled).
15. 5. Bouračka na ulici 17. listopadu
Osobní auto značky Peugeot 105 XN na ulici 17. listopadu v neděli 15. května
vybočilo z cesty a zakotvilo v kontejneru na odpadky. Naštěstí se nic vážného
nestalo. (Časový sled).
26. 5. Tragická dopravní nehoda
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K nehodě došlo asi 20 minut před 17. hodinou v Ostravské ulici. (Časový sled).
4. 6. Žena chtěla skočit pod vlak
Třiatřicetiletá žena z Havířova přelezla zábradlí mostu železničního přejezdu a
chystala se skočit do kolejiště. (Časový sled).
18. 6. Auta na chodnících
V pátek 17. a v sobotu 18. června se chodcům naskytl nevšední obraz. Osobní
automobily na chodníku.(Časový sled).
23. 7. Sebevraždy dvou mužů
V sobotu 23. července byl ve svém bytě, v městské části Město, nalezen oběšený
devětadvacetiletý muž. Tentýž den kolem 16 hodiny zavolal na tísňovou linku
městské policie čtyřiačtyřicetiletý muž a oznámil, že končí se životem. Vzápětí se
oběsil. (Časový sled).
6. 8. Řidička srazila na přechodu chodce
Zhruba dvacet minut po páteční půlnoci srazila dvaatřicetiletá řidička v Havířově
na přechodu chodce. (Časový sled).
8. 9. Pes pokousal dva muže
Dva muže v Havířově ve čtvrtek 8. září pokousal pes, pravděpodobně americký
buldok. (Časový sled).
16. 9. Výrostci přepadli starou paní.
V pátek 16. září krátce před třetí hodinou odpoledne došlo v Havířově, městské
části Šumbark, na rohu domu ulice SNP k přepadení sedmdesáti sedmileté ženy.
(Časový sled).
8. 11. Neznámý vandal poškodil KD Petra Bezruče a budovu magistrátu
Patrně celou plechovku červené barvy vyplýtval neznámý vandal, když úmyslně
poškodil budovy KD Petra Bezruče a magistrátu města Havířova. (Časový sled).
14. 12. Autobus smrtelně zranil ženu
Tragické následky měla srážka autobusu se starší chodkyní, která se stala ve
středu 14. prosince ráno na Dlouhé třídě. (Časový sled).
23. 12. Muž zemřel po střetu s vlakem
Vlak přijíždějící do nádraží v Havířově tam zachytil muže, který spadl do
kolejiště. (Časový sled).

8. VYBRANÉ PŘEHLEDY
8. 1. Abecední seznam havířovských ulic a náměstí
1
1. máje, 17. listopadu (dříve 49. výr. KSČ)
A
A. S. Puškina, Akátová, Aloise Jiráska, Alšova, Anglická (Fučíkova), Antala
Staška, Astronautů, Atriová
B
Balzacova, Beethovenova, Beskydská, Bieblova, Bludovická, Boční, Borová,
Boženy Němcové, Březová, Budovatelů
C
Cihelní, Chatařská, Chopinova, Chrpová
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Č
Čajkovského, Čelakovského, Česká, Československé armády
D
Datyňská, Dělící, Dělnická, Dlouhá třída (Antonína Zápotockého), Do Údolí,
Dobrovského, Dr. Janského, Družstevnická, Dubová, Dukelská, Dvořákova
E
E. F. Buriana, Edisonova, Eduarda Urxe, Elišky Krásnohorské, Emila Holuba,
Emy Destinnové, Erbenova, Evžena Rošického
F
Farská, Fibichova, Formanská, Františka Hrubína, Frýdecká, Fryštátská
G
Garážnická, Gen. Svobody, Gogolova, Gorkého, Gustava Klimenta
H
Hakenova, Hálkova, Haškova, Havířská, Havraní, Heleny Malířové, Hlavní třída
(Gottwaldova), Horní, Hornická, Hornosušská, Horymírova, Hořanská, Hraniční,
Hřbitovní, Husova, Hybešova
J
J. A. Komenského, Jana Švermy, Jana Wericha (2. pětiletky), Jana Žižky,
Janáčkova, Jarní, Jaroslava Seiferta (Zd. Nejedlého), Jaroslava Vrchlického,
Jarošova, Jaselská, Jasmínová, Javorová, Jedlová, Jilemnického, Jílová, Josefa
Hory, Josefa Kotase, Jožky Jabůrkové, Junácká (Svazácká), Jungmannova, Jurije
Gagarina
K
K Zámečku, K. V. Raise, Kapitána Jasioka, Kapitána Nálepky, Kapitána Vajdy,
Karla Čapka, Karla Havlíčka Borovského, Karolíny Světlé, Karvinská, Klidná
(Lidových milicí), Klimšova, Kmochova, Kochova, Kollárova, Kolmá, Komunardů,
Konzumní, Koperníkova, Korunní, Kosí, Kosmonautů, Krajní, Krátká, Křižíkova,
Kubelíkova, Květná
L
Ladova, Lašská (Znárodnění), Lazecká, Lázeňská, Lesácká, Letní, Lidická,
Lípová (Dimitrovova), Lísková, Lomená, Luční
M
Máchova, Majakovského, Makarenkova, Malá, Mánesova, Marie Majerové, Marie
Pujmanové, Marušky Kudeříkové, Marxova, Matuškova, Mezidolí,
Mickiewiczova, Michníkova, Mírová, Místní, Mladé Gardy, Mládežnická, Mládí,
Modřínová, Moravská, Moskevská, Mozartova, Myslbekova
N
Na Michalůvce, Na Nábřeží (Leningradská), Na Osinách, Na Parceli, Na
Pavlasůvce, Na Pěšině, Na Polanech, Na Prostředňáku, Na Schodech, Na Sioně,
Na Sosně, Na Spojce, Na Stezce, Na Špici, Na Vyhlídce, Na Záguří, Nad Terasou
(F. Sliwki), Nad Tratí, Nákupní, náměstí Republiky (Nám. Vítězného února),
náměstí T. G. Masaryka (Nám. 9. května), Národní třída (Leninova), Nedbalova,
Nerudova, Nová, Nový Svět
O
Občanská, Oblouková, Obránců míru, Obvodová, Odboje, Odlehlá, Okrajová,
Okružní, Olbrachtova, Olšová, Opletalova, Orlí, Orlovská, Osadní, Osadnická,
Ostravská, Ostrovského, Osvoboditelů, Otevřená, Ovocná
P
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Padlých hrdinů, Palackého, Pavlovova, Pěkná (Svazarmovská), Petra Bezruče,
Petřvaldská, Plynárenská, Pod Svahem, Podélná, Podlesní, Podolkovická, Polní,
Povoznická, Požárnická, Prachatická, Prostřední, Protější, Průjezdní, Přátelství,
Před Tratí, Přemyslova, Příčná, Přímá, Purkyňova
R
Radliční, Radniční, Resslova, Rodinná, Rohová, Rossenbergových, Rovná, Rušná,
Růžová, Řadová, Říjnová
S
Selská, Severní, Slepá, Slezská, Slovanská, Slovenského národního povstání,
Slunečná, Smetanova, Smrková, Sokolská, Sousední, Soví, Spádová, Spojná,
Staniční, Stará, Stavbařská, Strmá, Střední, Středová, Studentská (Rudé
armády), Sukova, Svatopluka Čecha, Svážná, Svornosti (Komsomolská),
Sýkorova
Š
Šenovská, Šeříková, Šípková, Široká, Školní (Pionýrů), Škroupova, Šmeralova,
Šrámkova, Šumbarská, Švabinského
T
Tajovského, Tesařská, Těšínská, Tichá, Točitá, Tolstého, Tovární, Travná,
Třeneckého, Turgeněvova, Turistická, Tylova
U
U Dubu, U Dvora, U Garáží, U Hájenky, U Hřiště, U Jednoty, U Jelena, U Jeslí,
U Kasperčoka, U Kostela, U Koupaliště, U Křížů, U Lékárny, U Lesa, U Lesíka,
U Letního kina, U Lipek, U Mlýnku, U Modlitebny, U Motelu, U Mýta,
U Nádraží, U Nádrže, U Obory, U Parkoviště, U Pískovny, U Plnírny, U Pošty,
U Potoka, U Skleníků, U Splavu, U Stadionu, U Statku, U Stavu, U Stromovky,
U Stružníku, U Školky, U Školy, U Tesly, U Točny, U Topolů, U Závor,
U Zborůvky, Učňovská, Údolní, Uzavřená (R. Luxemburgové), Úzká
V
V Parku (P. Korčagina), V Zahradách, V Zaryjach, V Zátiší, V. K. Klicpery,
Vančurova, Vardasova, Vedlejší, Větrná, Veveří, Vítězslava Nezvala, Vodní,
Vratká, Vřesová, Výletní
W
Wolkerova
Z
Zahrádkářská, Zahradní, Záhumenková, Zákostelí, Zámečnická, Závodní,
Zednická, Zelená, Zemědělská, Zručná, Zřídelní, Zvonková
Ž
Žákovská (P. Lumumby), Železničářů, Želivského, Životická

8. 2. Tituly v Kronice města Havířova 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
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9. MINULOSTI A SOUČASNOSTI
9. 1. Osobnosti a slavní rodáci Havířova
Město teprve s pětapadesátiletou historií má málo možností pochlubit se
slavnými rodáky z dávnějších let. Hledat takové osobnosti lze zatím pouze
v obcích, které byly k Havířovu připojeny.
Pamětní desku na budově evangelického sboru v ulici Budovatelů v HavířověProstřední Suché má slezský spisovatel, evangelický teolog a pedagog (žil v první
polovině 18. století) Jiří Sarganek, rodák z Dolní Suché. Dále je to velitel 1. roty
československého tankového praporu v SSSR, účastník bitvy u Sokolova a Dukly
Rudolf Jasiok (1919 až 1944). Památka je umístěna ve vestibulu Základní školy
Kpt. Jasioka.
Významných osobností z řad mladší generace známých nejen doma, ale i za
hranicemi České republiky, kteří se v Havířově narodili, nebo zde strávili část
svého života, je více. Lze je najít mezi sportovci, umělci, topmodelkami, manažery
a možná i v jiných oblastech. Patří k nim olympijští medailisté, trojskokanka
Šárka Kašpárková (čestná občanka Havířova), výškař Jaroslav Bába, vzpěrač
Ota Zaremba nebo stolní tenista Petr Korbel, čtvrtý na olympiádě. Pozornost si
určitě zaslouží topmodelka Simona Krainová, česká herečka Eva Vejmělková
a Miss České republiky Aneta Vignerová. Své mládí v Havířově prožil také
generální ředitel Českých energetických závodů Martin Roman.
Život a práci zakladatele a dlouholetého vedoucího Loutkového divadla
v Havířově, bratislavského rodáka Karoľa Kurjana (1932 až 1979) připomíná
pamětní deska u vchodu do loutkového divadla v Kulturním domě Petra Bezruče.
Stejné pocty se dostalo i zakladateli havířovské atletiky Manfredu Koslovi (1938
až 1998) v budově Městské sportovní haly na ulici Astronautů. Oba jsou již po
smrti. Výčet zdaleka nemusí být úplný.
9. 2. Z historie havířovského vlakového nádraží
Havířov, který byl založen jako sídlištní město pro ostravské hutě a hlavně okolní
doly potřeboval odpovídající dopravní zázemí. Rozvojem města a rychlým růstem
počtu obyvatel staré havířovské železniční nádraží požadavkům doby již nestačilo
a vyžadovalo rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci. Začátky přestavby a
výstavby nádražního areálu se datují od roku 1965, kdy byla započata stavba
nové přijímací budovy podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou. Po čtyřech
letech, 27. října 1969 došlo k slavnostnímu otevření vlakového nádraží, které
patřilo v té době k nejmodernějším i mimo severomoravský region. Stavba
drážního objektu i s připojenými komunikacemi si vyžádala náklady ve výši 139
milionů korun. Před budovou byla postavena betonová socha od akademického
sochaře Václava Uruba nazvaná Směrník. Světová výstava EXPO 58 v Bruselu
zanechala své stopy při budování Havířova. K veřejným stavbám, v nichž se
uplatnily prvky bruselského architektonického stylu patří právě vlakové
nádraží.
9. 3. Kulturní dům Petra Bezruče v Havířově má padesát let
Mezi významné mezníky v historii Havířova patří otevření Kulturního domu
Petra Bezruče v říjnu 1961. Je dílem architektů Blažeje Heisera z ostravského
Stavoprojektu a Radima Dejmala. Provoz byl zahájen v loutkovém divadle,

209
klubovnách a v restauraci. Další část stavby s velkým sálem pro více než pět set
sedících diváků a jevištěm se dokončil až v závěru roku 1963. Budova svým
vzhledem ničím nepřipomíná architektonický směr té doby, takzvaný
socialistický realizmus, který měl dominující postavení při výstavbě Havířova.
V roce 2002 byla provedena její rozsáhlá rekonstrukce a vnitřní modernizace
s celkovými náklady ve výši 125 milionů korun. Před kulturním stánkem na
Hlavní třídě je umístěna kamenná socha Maryčky, dílo olomouckého výtvarníka,
akademického sochaře Vladimíra Navrátila.
9. 4. Výročí polské školy očima pamětníků
Polská škola v Selské ulici na okraji Havířova poblíž evangelického kostela
v Bludovicích si letos připomínala své kulaté výročí. Její honosné sídlo bylo
otevřeno v listopadu 1911.
Mezi pamětníky patří i stoletá Emilie Farna z Havířova. „Navštěvovala jsem

dvouletou nadstavbu pro děvčata. V rozvrhu jsme měly například polštinu, počty
a geometrii, zemědělství, občanskou nauku a ještě další předměty. Nejraději jsem
měla zpěv. Učil nás pan učitel Andrzej Pawlas. I teď si ráda prozpěvuji některé
písničky, co jsem se tehdy naučila. Škola byla moc hezká. Jen té zeleně a stromů
kolem ní nebylo tolik jako je tomu dnes. Dění ve škole jsem stále sledovala.
Chodila do ní moje nejmladší dcera,“ trochu s pohnutím si zavzpomínala
jubilantka.
Poněkud jiné jsou zážitky jednaosmdesátiletého Eduarda Bilana. „Ve škole v

Selské ulici jsem prožil poslední tři předválečné roky. Pamatuji si, že nás v první
třídě učil Josef Pawlas. Tehdy o žáky nouze nebyla. Školní lavice se zcela
zaplnily. Pak se najednou všechno změnilo. Vypukla druhá světová válka a
okupanti budovu zabrali. Z učeben se staly kanceláře německého obvodního
komisariátu. Museli jsme se přestěhovat do české školy na Frýdecké ulici. Ve
třídě nás bylo namačkáno přes padesát. S polštinou a češtinou ale byl konec.
Hlavním předmětem se stala němčina. Pro nedostatek učitelů znalých německý
jazyk výuka trvala každý den jen tři až čtyři hodiny,“ připomněl události před
rokem 1945.
K žákům z let 1955 až 64 patří i zpěvačka Alina Podskalská. „Na svou dobu to

byla moderní, prostorná a dobře vybavená škola. Těšila se velkému zájmu
polských rodin. Chodily tam také děti z okolních obcí. Pro mě se stala s trochou
nadsázky osudovou. Učitel zpěvu Gustav Słowik byl rovněž dirigentem školního
pěveckého sboru. Vytáhl mě na sólo a tím nasměroval mou budoucí životní
profesi operní zpěvačky,“ svěřila se dlouholetá sólistka Národního divadla
Moravskoslezského v Ostravě.
9. 5. Střípky z historie slavného Těrlického okruhu
Historie silničního motocyklového závodu Zlatý kahanec na Těrlickém okruhu se
začala psát před čtyřiačtyřiceti lety 10. září 1967. Poprvé odstartovaly motorky
již o dva roky dříve 29. srpna 1965, tenkrát ještě bez účasti zahraničních jezdců.
Okruh se stal velmi známým mezi příznivci motoristického sportu nejen doma,
ale i ve světě.
S jedinou nucenou přestávkou v roce 1968 kvůli srpnové invazi vojsk Varšavské
smlouvy do Československa se závody až do svého zániku konaly každoročně. V
letech 1966, 1977 a 1979 dokonce dvakrát. Pořadatelem byl až do 24. ročníku
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Svazarm automotoklubu Kovona Karviná. Závodilo se v kubaturách 50 ccm
(4krát), 125 (23), 250 (27), 350 (15), 500 (18) a superbike (5krát). Trať vedoucí
z Těrlicka přes Životice na Bludovický kopec a odtud zpět na místo startu měřila
5 950 až 6 150 metrů, přitom překonávala výškový rozdíl 65 metrů. Byla
nejrychlejším přírodním okruhem v republice. Od roku 1983, především kvůli
bezpečnosti závodníků, se začalo jezdit směrem vpravo. Ve své době představoval
Zlatý kahanec vyvrcholení československé motoristické sezony a patřil
k nejvýznamnějším ve střední Evropě. Zejména v šedesátých letech minulého
století se těšil obrovskému zájmu. Do Těrlicka se sjížděla evropská špička, na
kterou se chodilo dívat i přes 30 tisíc fanoušků. Nejúspěšnějším startujícím byl
Maďar János Drápal, který se stal absolutním vítězem celkem pětkrát. Dokázal
také vyhrát v jednom ročníku ve třech různých kubaturách. Povedlo se mu to v
letech 1976 a 1980. Podobný úspěch slavil v roce 1979 také Rakušan Grünwald
Hartman. Ve čtyřech po sobě jdoucích ročnících zvítězil Holanďan André
Stamsnijder (1987 až 1990) ve 250 ccm, ve třech Jihoslovan Janez Pintar (1983
až 1985) ve 125 ccm. Z československých jezdců se nejvíce dařilo Bohumilu
Stašovi čtyřmi primáty. Pavol Dekánek jako první dorazil do cíle dvakrát (1984,
1986). Jedinou ženou, která startovala na Těrlickém okruhu byla Taťána Valová.
Toto prvenství držela také v historii mistrovství Československa silničních
motocyklů. Navíc se ocitla v první desítce celkové klasifikace.
Ani Zlatý kahanec nebyl ušetřen tragických smrtelných příhod. Bylo jich celkem
šest, výlučně z řad sportovců. V letech 1973 a 1975 zahynuli Němci Karl Heinz
Ewig a Hans Rudolph, v roce 1979 Čech Jaroslav Franc a Němec Harald Johler, v
roce 1982 Olaf Zingel z tehdejší Německé demokratické republiky a poslední
tragedie se odehrála v roce 1987 smrtí Angličana Louise Withe.
Svou poměrně krátkou, ale slavnou historii zakončil posledním závodem 2. září
1990.
V průběhu dalších let byl zlikvidován celý sportovní areál včetně diváckých
tribun, ředitelské, časoměřičské a rozhlasové věže, parkoviště závodních strojů i
u jezdců oblíbená restaurace U Roberta. Po osmnáctileté přestávce zásluhou
několika nadšenců z Těrlicka a Havířova bylo na historickém okruhu opět rušno.
Ve dnech 23. a 24. srpna 2008 byl odstartován jubilejní 25. ročník pod novým
názvem Havířovský zlatý kahanec. Velkou měrou k jeho úspěšné obnově přispěla
výstava pořádaná Automotoklubem Těrlicko v roce 2007 u příležitosti 40. výročí
vzniku Zlatého kahance. Novým pořadatelem se stalo Občanské sdružení
PROSPORT – CZ Havířov.
Zajímavosti:
- na start prvního závodu v roce 1967 nastoupili jezdci z deseti zemí
- nad soutěžním okruhem vlály vlajky 26 účastnických států, z nichž
k nejexotičtějším patřily Austrálii, Japonsku, Jihoafrické republice a Novému
Zélandu
- okruh náležel do skupiny deseti nejrychlejších přírodních závodních tratí
v Evropě
- v roce 1981 János Drápal dosáhl ve třídě 350 ccm průměrnou rychlost 175
km/hod.
- na nejrychlejším úseku z ulice Padlých hrdinů ve směru na Těrlicko se
dosahovalo rychlosti
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až 250 km/hod.
- na Těrlickém okruhu čtyři vicemistři světa, tři mistři Evropy, sedm vítězů
velkých cen
- v letech 1967 až 1982 byl okruh levotočivý, od roku 1983 byl změněn z důvodu
větší bezpečnosti na pravotočivý
- největší účast platících diváků byla 19 532 osob. Celkem podél tratě jich bývalo i
přes 30 tisíc

Tituly v Kronice města Havířova 2010
Slavná éra havířovské loutkové scény
Současnost a minulost havířovské tržnice
Kronika, pohled do minulosti
Havířovské kuriozity

10. POČASÍ V ROCE 2011
Počasí v roce 2011 bylo zátěžové pro zdraví lidí
Rok 2011 nebyl s průměrnou roční teplotou vzduchu 8,4 °C (normál je 7,5 °C) a
srážkovými úhrny 624 mm tj. 92 % normálu, nějak extrémní. Počasí uplynulého
roku ale přineslo velkou zátěž pro meteosenzitivní skupinu obyvatel – setkávali
jsme se s častými tlakovými výkyvy, rychle se střídalo teplé proudění se
studeným, v létě jsme zaznamenali málo slunečního svitu a listopad přinesel do
nižších poloh inverzní chatakter počasí a s ním související zhoršené rozptylové
podmínky. Našemu zdraví nepřispěl ani teplý průběh prosince – bilologicky je
naše tělo nastaveno v neurohormonálním systému v zimním období na
trofotropní fáze, kdy více ukládá zásoby a zpomaluje některé funkce. Největší
kladné odchylky oproti normálu dosáhl měsíc duben a prosinec, naopak záporné
odchylky únor. O teplotní odchylky oproti normálu nebyla ale nouze po celý rok –
například na konci února padaly minimální teplotní rekordy s teplotami pod -20
°C, už 15. března se rtuť teploměru šplhala přes 18 °C, začátek května byl opět
místy mrazivý, v polovině měsíce padaly teplotní rekordy a jeho závěr přinesl i
tropické teploty. Nestálé teploty nejvíce zatěžují skupinu obyvatel s méně
přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu a starší občany. V letním
období a v prosinci převládalo západní proudění z Atlantiku, které je vždy
spojeno s přechody jednotlivých frontálních systémů a s tím souvisejícími
změnami tlaku. S přechody front souvisela i velká oblačnost se srážkami a
nedostatek slunečního svitu. Nejdeštivějším měsícem byl červenec se 185 %
normálu (normál 79 mm). Málo slunce přinesl také listopad, kdy v Česku panoval
inverzní charakter počasí - spadlo pouze 2% normálu (normál 49 mm). Na
nedostatek slunečních paprsků jsou nejvíce citliví psychicky labilní jedinci, ale
také duševně pracující např. vědci a studenti.
Zdroj článku: Dagmar Honsová.
11. ZÁVĚR KRONIKÁŘE
Hlavními zdroji informací pro kroniku Havířova za rok 2011 byly: Havířovský
deník a týdeník Havířovsko, Radniční listy, usnesení Rady a Zastupitelstva
města Havířova, tiskové zprávy vydávané magistrátem, propagační materiály a
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zprávy o činnosti občanských sdružení, škol, církví a podobně. Významná byla
také osobní účast kronikáře na různých kulturních, společenských, školních a
jiných akcích.

Kronika Havířova za rok 2011 včetně příloh má 219 stran. Jozef Pintér
12. PŘÍLOHY

12. 1. Zastupitelstvo města Havířova (pořadí podle počtu získaných mandátů ve
volbách v roce 2010):
Česká strana sociálně demokratická – ČSSD (15 členů)
Ing. Zdeněk Osmanczyk, Ing. Jiří Martinek, Vojtěch Kozák, Bc. Michaela
Horňáková, Ing. Petr Smrček, Eva Radová, Radim Mudra, Miroslav Polak,
Jarmila Světlíková, Ing. Karel Šlachta, Bc. Pavol Jantoš, Mgr. Petr Choma,
Ing. Milan Černý, Ing. Břetislav Petr, Mgr. Zdislav Krokosz
Komunistická strana Čech a Moravy – KSČM (11 členů)
PaedDr. Milada Halíková, Alice Hegyi, Ing. Jiří Šebesta, Soňa Dosedělová, Bc.
Daniel Pawlas, Bc. Monika Havlíčková, Vladislav Fukala, Karel Sachmerda, Ing.
Eduard Heczko, Jaroslav Jeziorski, Mgr. Radek Kupczak
( Miroslav Kronenberg vystoupil z klubu KSČM a zařadil se mezi Nezávislé)
Občanská demokratická strana – ODS (5 členů)
Ing. Tomáš Foldyna, MUDr. Radomír Schreiber, Dalibor Klimša, Libor Čtvrtka
Leoš Lukaštík
Hnutí pro Havířov – HPH (4 členy)
Mgr. Rudolf Šimek, Ing. Bohuslav Muras, Ivana Kožmínová, Ing. Dagmar
Džupinová
Věci veřejné (3 členy)
MUDr. Jiřina Heroková, MUDr. Milan Hladík, Mgr. Karin Macková
TOP 09 (2 členy)
Ing. Pavel Merta, MUDr. Ivana Hladíková
Nezávislí (3 členy)
RNDr. Vladimír Mach, Mgr. Jiří Jekl, Miroslav Kronenberg (KSČM)
Celkem má zastupitelstvo města Havířova 43 členů.
12. 2. Rada města Havířova:
Ing. Zdeněk Osmanczyk (ČSSD), Ing. Eduard Heczko (KSČM), Ing. Petr Smrček
(ČSSD), Bc. Daniel Pawlas (KSČM), Bc. Michaela Horňáková (ČSSD), Eva
Radová (ČSSD), Alice Hegyi (KSČM), Mgr. Rudolf Šimek (HPH), Ing. Jiří
Martinek (ČSSD), Vojtěch Kozák (ČSSD), Ing. Jiří Šebesta (KSČM).
Neuvolnění členové Rady města Havířova
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Bc. Michaela Horňáková

Eva Radová

Ing. Jiří Martinek

Vojtěch Kozák

Alice Hegyi

Ing. Jiří Šebesta

Mgr. Rudolf Šimek

12. 3. Předsedové a členové výborů Zastupitelstva města Havířova:
Kontrolní: Předseda: MUDr. Radomil Schreiber (ODS). Členové: Ing. Karel Žák
(KSČM), Vladimír Talaga (ČSSD), Martin Taussig (HPH), Aleš Pawlas (HPH),
Leoš Lukaštík (ODS), Mgr. Karin Macková (VV), Martin Dobeš (NEZ), Michaela
Jančaříková (TOP 09).
Finanční: Předseda: Ing. Pavel Merta (TOP 09). Členové: Ing. Miroslava
Řezníčková (VV), Ing. Ivo Polášek (NEZ), Ing. Radek Foldyna (ODS), Martina
Marie Psiková (ČSSD), Ing. Tamara Šeligová (ČSSD), Ing. Miloslav Hanus
(KSČM), Karel Sachmerda (KSČM), Julius Vida (HPH)
12. 4. Předsedové komisí Rady města Havířova
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Bezpečnost silničního provozu: Mgr. Zdislav Krokosz (ČSSD), bytová: Josef Pilka
(ČSSD), energetická: Ing.Václav Wicher (ČSSD), kulturní a letopisecká: Jaroslav
Jeziorski (KSČM), občanské záležitosti: Jiří Šoral (ČSSD), protidrogová
a prevence kriminality: Dalibor Klimša (ODS), plánování sociálních služeb:
Bc. Daniel Pawlas (KSČM), regionální spolupráce a partnerské vztahy:
Ing. Dominik Káňa (ČSSD), rozvojová: Ing. Petr Boháček (ČSSD), sociální:
Bc. Monika Havlíčková (KSČM), sportovní: Pavel Rapant (ČSSD), školská:
Mgr. Zdeňka Šlachtová (ČSSD), zdravotní: MUDr. Josef Wimmer (HPH), životní
prostředí: Lada Peterková (VV)
12. 5. Občanská komise č.1 Havířov-Bludovice: Ing. Emil Macura, č.2 HavířovDolní Datyně: Ing. Miroslav Szop, č.3 Havířov-Dolní Suchá: Ing. Jiří Špiřík,
č.4 Havířov-Prostřední Suchá: Jaromír Werner, č.5 Havířov-Šumbark:
Ing. Miroslav Mynář, č.6 Havířov-Životice: Ing. Pavel Merta
12. 6. Politické strany a hnutí v Havířově
Ve městě působí následující politické strany a hnutí: Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD), Hnutí pro Havířov (HPH), Komunistická strana Čech
a Moravy (KSČM), Občanská demokratická strana (ODS), Strana zelených, TOP
09, Věci veřejné (VV), Nezávislí, Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová (KDU-ČSL). V komunálních volbách v roce 2010
kandidovalo celkem 11 politických stran a hnutí.

12. 7. Svatba – den, na který se v životě nezapomíná
Svatba, lidově také vdavky, vstupní brána do manželství je jedna z
nejdůležitějších událostí, výrazným mezníkem v životě člověka. V různých
kulturách a časech se konaly svatební obřady s řadou odlišností, ale motiv byl
vždy společný – partnerský svazek. Každá země, národ, kraj i rodina má svá
specifika. Moderní civilní manželství je instituce mladá i v českých zemích.
Potřebný zákon do praxe uvedla až legislativa rakouského mocnářství v dubnu
roku 1890. (Anglie ho zná od roku 1653, Francie od roku 1792). Do té doby bylo
manželství uzavíráno zásadně před Bohem a bylo považováno za svaté. Na jedné
straně zákon objevil do té doby neznámý úřední akt rozvodu, na straně druhé to
postupně přineslo větší prostor svobodě a otevřela se cesta k věci dříve vzácné sňatkům z lásky. Ještě v našem století sloužilo manželství především
k zaopatření a láska se měla vyvinout až v průběhu let. Nebo alespoň vzájemná
tolerance. Ostatně bez ní to nejde ani dnes.
Příprava svatby
Příprava svatby si zaslouží maximální pozornost a péči. Důležitým pomocníkem,
průvodcem je kalendář svatebních příprav. Slouží jako časový harmonogram a
návod k tomu, co je vše potřebné před dnem D zařídit, udělat a především na nic
nezapomenout. Příprava trvá většinou několik měsíců, ale dá se to zvládnout
i za mnohem kratší dobu kolem 10 až 12 týdnů. Vše záleží na představách
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o svatebním dnu, o místě konání obřadu, počtu hostů, finančních možnostech
hlavních aktérů a podobně. Platí zásada, že čím větší a komplikovanější svatba,
tím delší je příprava. Podle toho se odvíjí i časový plán.
Časový plán
7 až 9 měsíců do svatby
o určit termín a místo svatby
o sestavit seznam svatebních hostů
o připravit rozpočet svatby
o předběžně rezervovat místa svatební hostiny
4 až 6 měsíců do svatby
o naplánovat průběh slavnosti po obřadu
o rezervovat místo konání obřadu – kostel, radnice, jiné místo
o začít s výběrem svatebních šatů
o zajistit hudební doprovod svatební hostiny, zvlášť v době plesů a zábav je
třeba objednat hudbu co nejdříve dopředu
o definitivně rezervovat místa oslav
o promyslete ubytování pro všechny svatebčany
3 měsíce do svatby
o zvolit svědky
o definitivně zamluvit svatební oblečení, nezapomenout na šperky, kabelku,
rukavičky, obuv, popřípadě šaty pro družičky
o koupit nebo objednat svatební prsteny
o vybrat a objednat svatební oznámení a pozvánky
o upřesnit seznam pozvaných hostů na obřad i hostinu
o rozhodnout o svatební cestě
o rezervovat ubytování pro hosty
o zajistit potřebný počet svatebních vozů, předběžně se domluvit na rozvozu
ze svatby
2 měsíce do svatby
o vyhotovit seznam svatebních darů o jaké by měli novomanželé zájem
o domluvit veškerou dekoraci – květiny, výzdobu,
o sestavit jídelní lístek pro svatební obřad, celou svatební slavnost
a domluvit se na něm v zamluvené restauraci
o objednat svatební kytici a květinovou výzdobu
o objednat svatební dort, koláče a cukroví
o zajistit fotografa a kameramana
o nechat vytisknout jmenovky a kartičky na slavnostní tabuli
o zajistit potřebné doklady, připravit vše na oficiality a formality (rodné
listy,
1 měsíc do svatby
o rozeslat pozvánky a svatební oznámení
o určit definitivní zasedací pořádek na svatební hostině
o nezapomenout vyřídit volno v zaměstnání
3 týdny do svatby
o navštívit místo slavnosti a zkontrolovat, zda je vše v pořádku, popřípadě
dořešit detaily
o rozdělit úkoly na svatbě
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o zajistit vše potřebné k výzdobě aut
o zajistit krabice, papír i stužky na zabalení svatební výslužky
1 týden do svatby
o uspořádat večírek s přáteli a kamarády, loučení se svobodou
o vyzvednou všechny předem objednané záležitosti
o zkontrolovat časový plán, zda se na něco nezapomnělo, určit kompetence
svědků a rodinných příslušníků
o rozvést svatební koláče
Svatební den
o svěřit prstýnky některému ze svědků
o nezapomenout na občanské průkazy snoubenců i svědků
o nezapomeňte si s sebou vzít náhradní punčocháče, mobilní telefon, peníze,
léky, líčidla, papírové kapesníky...
Po svatbě
o včas zajistit změnu příjmení na všech dokladech a také na různých
smlouvách
o rozeslat poděkování za dary a účast na svatbě
Tento časový harmonogram je pouze orientační, hodně záleží kolik lidí se do
přípravy zapojí a jejich organizačních schopnostech. Měla by být určena vůdčí
osoba, která na celý náročný proces bude dohlížet a koordinovat
Doklady potřebné k uzavření sňatku
Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo
církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a
ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují
do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti
dvou svědků. Potřebné doklady:
o doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní doklad)
o občanský průkaz obsahující místo trvalého pobytu a stav
o v případě, že jde o druhý sňatek vdovy či vdovce musí předložit úmrtní list
zemřelého partnera, nebo pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího
manželství
o je-li jeden ze snoubenců cizinec, je třeba, aby jeho doklady byly ověřeny,
nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do češtiny
o dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci na matričním úřadě nebo
jej lze stáhnout v odkaze
o jestliže jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v České republice, za
uzavření manželství je poplatek 2000,- Kč
o nerozumí-li jeden ze snoubenců česky je při obřadu nutný tlumočník,
kterého si snoubenci zajišťují na vlastní náklady
o prohlášení o uzavření manželství se děje veřejně za přítomnosti dvou
svědků, kteří musí mít také platné občanské průkazy
Církve zajišťující svatební obřad v Havířově
Slezská církev evangelická a.v. – Havířov-Bludovice, Selská 12
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Slezská církev evangelická a.v. – Havířov-Prostřední Suchá, Budovatelů 3
Církev římskokatolická – kostel sv. Anny, Havířov-Město, Dlouhá třída 1b
Církev římskokatolická – kostel sv. Markéty, Havířov-Bludovice Farská 2
Církev římskokatolická – kostel sv. Jana Křtitele, Havířov-Prostřední Suchá
Církev římskokatolická – kostel sv. Jana Boska, Havířov-Šumbark Lomená 9
Církev Adventistů sedmého dne – Havířov-Šumbark 57/9
Církev Adventistů sedmého dne – Havířov-Prostřední Suchá, U Modlitebny 3
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi – Havířov-Šumbark, Konzumní 2
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi – Havířov-Životice,. Přátelství 2b
Sbor církve bratrské – Havířov-Prostřední Suchá, Fryštátská 21
Apoštolská církev – Havířov-Bludovice, Selská 29
Křesťanské sbory – Havířov-Podlesí, Elišky Krásnohorské 12
Matrika v Havířově
Město nabízí snoubencům uzavření manželství v obřadní síni na Zámku HavířovMěsto, poblíž vlakového nádraží. Na termínu a hodině obřadu se lze domluvit.
Úředně stanovené dny pro obřady jsou pátky, které jsou bez poplatku do 14.30
hodin. Obřad v sobotu je zpoplatněn 1 000 Kč. V této částce je již zajištěna živá
hudba, květinová výzdoba, přípitek novomanželům a pamětní list. Oddávají se
snoubenci i z jiných měst a obcí. Veškeré dotazy a informace o svatebních
obřadech poskytnou pracovnice matriky na telefonním čísle 596 803 317.
Adresa: Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov-Město
Zvyky, tradice, pověry
Svatba, nevěsta, svatební veselí… všechny tyto pojmy jsou odpradávna spojovány
s různými legendami a pověrami. Někdo je má za pravdivé, jiní se jim smějí.
Mnohé pocházejí z dávných dob a tehdy byly přísně dodržovány a brány vážně.
Velká váha se dávala těm, které ochraňovaly před nemocemi, hladem, před
hádkami a rozpory, nedostatkem lásky a porozumění a před zlými duchy, kteří
byli považováni za původ většiny trápení. Vymysleli je lidé, aby si přivolali štěstí,
nebo alespoň našli obětního beránka, na kterého mohou svést své problémy a
neúspěchy. Patří k nim:
Svatební šaty. Nevěsta by měla mít ve svatební den oblečeno všechno nové. Dále
jednu věc vypůjčenou a jednu věc starou, často nějaký šperk, který má v rodinné
historii význam, také něco darovaného a něco modrého. Nikdy by neměla sama
šít své svatební roucho. Pokud by tak učinila, podle pověry bude tolik slz ronit,
kolik stehů při šití udělala a manželství dlouho nevydrží.
Barvy. Modrá je znamením věrné lásky. Avšak nevěsta by neměla mít šaty modré
či fialové barvy, znamená to modřiny a neštěstí. Ani šperky by neměly být s
modrými kameny. Fialová barva symbolizuje lásku k pravdě a opravdovou lásku.
Nehodí se však pro nevěstu. Vhodná je pro svatební výzdobu. Zelená je symbolem
mimomanželských lásek v přírodě. Ve svatební den by se měla vyskytovat co
nejméně. Neměla by se objevit na žádném oblečení, ubrusech, povlečení. Dokonce
ani barva svatebních aut by neměla být zelená. Rovněž svatební dary by se
neměly balit do zeleného papíru.
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Svatební polévka. Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře na
svatební hostině symbolizuje vzájemnou harmonii a také schopnost brát si a
dávat rovným dílem z jednoho společného krajíce
Svatební dort. Je symbolem plodnosti. Novomanželé ho společně rozkrojí. Má to
vyjadřovat jejich spolubytí. Pokud si svobodná dívka dá kousek dortu na noc pod
polštář, uvidí ve snu svého budoucího manžela..
Svatební špalír. Hosté vytváří po obřadu uličku, kterou musí oba novomanželé
projít. Přitom se jim svatebčané mohou snažit nenásilně v cestě zabránit.
Symbolikou je společné překonávání obtíží a nesnází.
Zasypávání rýží. Aby bylo novomanželům dopřáno hojně potomků, žili
v blahobytu a štěstí jsou zasypáni po obřadu rýží, v některých oblastech také
konfetami, oříšky nebo rozinkami
Přenášení přes práh. Nevěstu do nového domu přenáší ženich přes práh v náručí.
To, aby zlí duchové ukrytí pod prahem nezmařili dobré vyhlídky na plodnost a
blahobyt
Svatební kytice. Oblíbená pověra, podle které dívka, která chytí svatební kytici
hozenou nevěstou se do roka vdá.
Únos nevěsty. Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému
životnímu společenství. V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje ke konci,
unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit
výkupné.
Prstýnek tvaru kroužku. Má vyjadřovat věčnou a dlouholetou lásku, zlato se
používá pro svou vzácnost a na prsteníčku levé ruky se nosí proto, jelikož tudy
teče krev přímo do srdce
Střepy. Přinášejí (nesmí to být sklo) štěstí a kromě toho hlukem odhánějí zlé
duchy. Ženich a nevěsta musí střepy zamést společně. Symbolizuje to, že budou v
manželství dohromady řešit problémy, které se jim postaví do cesty.
Barva šatů. Matka ani sestra nevěsty by neměly mít šaty stejné barvy jako
nevěsta.
Spatří-li nevěsta o svatebním dni ženicha dřív, než on ji, bude mít v manželství
navrch, kdo ze snoubenců poklekne k oltáři jako první, ten bude druhého
poslouchat.
Mince a čtyřlístek. Schovaná mince v botě přinese snoubencům bohatství. Aby
láska vydržela, schová si nevěsta do boty ještě čtyřlístek nebo jetel.
Havířovské zajímavosti
o první svatby po založení města v závěru roku 1955 se konaly v domě
s popisným číslem jedna na Hlavní třídě, kde tehdejší Městský národní
výbor měl uvolněnou bytovou jednotku. Dlouhou dobu se také oddávalo
v Kulturním domě Petra Bezruče
o magické datum 7. 7. 2007 zaznamenalo rekordní počet uzavřených sňatků.
Své společné ano řeklo v havířovské obřadní síni na Zámku dvacet a
v kostele sv. Anny pět snoubeneckých párů
o datum s třemi osmičkami 8. 8. 2008 využilo celkem jedenáct párů
o v roce 2010 bylo uzavřeno na území města Havířova 325 (v roce 2009 - 336,
2008 - 395) manželství. Trend je klesající. Kupříkladu v roce 1965 bylo
uzavřeno 528 sňatků.
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12. 8. Fotogalerie
1. HAVÍŘOV V KVĚTECH
2. EUROPA CUP 2011
3. HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI

