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PROSINEC
2.12.
Tradiční výstava vánočních betlémů opět po roce zaplnila
prostory Galerie Maryčka. Autorka Marta Halfarová vsadila
letos na téma Bílé Vánoce, a tak byly k vidění převážně
krásně zasněžené betlémy. Vystaven byl také jeden
z nejstarších papírových děl Josefa Weniga. Na výstavě
nechyběly ani dřevěné betlémy, různé pohlednice a ozdoby
navozující tu pravou atmosféru Vánoc.
4.12.
Ve výroční den založení Havířova, byl na radnici podepsán
důležitý dokument, kterým se Havířov a chorvatský Omiš
stávají partnerskými městy. Slavnostní podpis smlouvy mezi
oběma městy byl součástí třídenního programu oficiální
návštěvy představitelů Omiše. Do našeho města přijel
starosta Omiše prof. Ivan Škaričić, předseda městského
parlamentu prof. Ivan Žičić a vedoucí kanceláře starosty
Ivanka Galić. Smlouva o vzájemné spolupráci
a partnerských vztazích se uzavírá k upevnění přátelských
vztahů mezi občany obou měst v oblasti komunální politiky,
sociální, kulturní, sportovní a turistické.
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•••
Hejtmanem MS kraje se
1. prosince stal občanský
demokrat
Evžen
Tošenovský. První muž
kraje, který po čtyřech
letech opět obhájil svůj
post, neměl žádného
protivníka. Ze 64 přítomných krajských zastupitelů
se
zvolením
Tošenovského souhlasilo
osmatřicet. Podpořili ho
všichni členové ODS
a KDU-ČSL, kteří vytvořili krajskou koalici, nový
hejtman dostal i dva hlasy
opozičních komunistů.
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4.12.
U příležitosti oslav 49. výročí založení města se uskutečnil
v Kulturním Domě Leoše Janáčka slavnostní koncert.
Součástí programu bylo předání Ceny města Havířova a
ocenění „Osobnost kultury a Talent“ za rok 2004. Celý
program byl doprovázen videoupoutávkami, které
představily činnost každého z oceněných. Slavnostní událost
zakončil komponovaný koncert houslového mistra Václava
Hudečka a žáků místních základních uměleckých škol.
Cena města Havířova je udělována již čtvrtým rokem
jednotlivci či kolektivu za významné zásluhy.
Ocenění Osobnost kultury a Talent se předává od roku 1997
občanům, kteří v kulturní oblasti dosáhli významných
úspěchů, či svou činností posloužili veřejnosti.
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CENA MĚSTA HAVÍŘOVA
František Trnka – klavírista, hudební dramaturg, aranžér,
skladatel, učitel, umělecký vedoucí pěveckého souboru
Cantabile při ZUŠ L. Janáčka.

OSOBNOSTI KULTURY 2004
Mgr. Jindřich Neuwirt – povoláním operní režisér byl
ředitelem havířovského kulturního střediska, dlouhá léta
působil na ostravské konzervatoři a s ukončením
pedagogické činnosti založil ve městě hudebně dramatické
studio.
Markéta Vincenecová – vedoucí oddělení estetiky v DDM
Havířov,
učitelka
výtvarného
oboru,
dlouholetá
organizátorka městských a okresních postupových soutěží
v recitaci, v malých divadelních formách a ve zpěvu.
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Jak se pečou ceny
V keramickém
ateliéru
Hanky Němčíkové na
ul. Národní 42 se ceny
Osobnost kultury a Talent
– keramické panenky –
rodí několik měsíců. To
se namočí hlína, když
změkne,
musí
se
mačkáním a mačkáním
dobře zpracovat a začne
se tvořit. Nejprve vznikne
kornout šatů, potom se
vytvoří hlava, oči, nos,
úsměv, líčka a vlásky.
Opatrně a pracně se
vymodeluje a důkladně
šlikrem (čili bahníčkem)
přilepí klobouk, potom
ruce a může se zdobit
sukně. A je to! Vlastně,
ještě zdaleka ne. Panenka
musí úplně uschnout
a potom se půjde poprvé
ohřát do pece. Až „holky“
zase vychladnou, může
výtvarník sáhnout po
barvách glazur, které má
nejraději a které také
panenkám nejvíc sluší,
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a pečlivě
maluje.
A figurky můžou podruhé
do pece. Tentokrát se
vypečou
pořádně
a nastává
nejkrásnější
a nejnapínavější chvíle –
otevírání
pece
a nakouknutí, jak jsou
panenky krásné. Jsou,
a všechny usměvavé.

Jiří Volkmer – zakládající člen Krajského divadla loutek,
režisér. Za své loutkářské výkony si vysloužil řadu ocenění
a bez nadsázky vstoupil do historie loutkářství.
Tadeusz Nierostek – dlouholetý organizátor kulturních akcí
PZKO v Havířově – Bludovicích a kulturně společenských
akcí podporujících činnost polské národnostní menšiny.
Doc. PhDr. Miloš Navrátil, CSc. – muzikolog, hudební
kritik a pedagog ostravské a olomoucké konzervatoře.
Napsal stovky kritik a recenzí v odborném tisku, zejména
z období barokní a soudobé hudby.

Alina Farná-Podskalská – je pětadvacet let sólistkou opery
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, sólistka
malého vokálního souboru při PZKO Havířov-Bludovice,
organizátorka koncertů vážné hudby.
Klement Brokeš – lidový řezbář, s jeho díly se můžeme
setkat v Muzeu Těšínska, ve Frýdeckém muzeu, rožnovském
skanzenu i jinde po Evropě.
Pavel Studnik – organizátor kultury pro mladé, amatérské
divadlo Crepácy, divadelní klub Liskanec, založení skupiny
Kryštof, scénář k filmu D. Vignera, texty pro Juliana
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Záhorovského, skupiny Kryštof a HaHa, próza a poezie,
Přehlídka netradičních divadel, festival Horníkov,
Bambiriáda, Turimatu.

TALENT 2004
Olga Punko – pátým rokem výuka hry na klavír v ZUŠ B.
Martinů, v loňském roce zvítězila v mezinárodní klavírní
soutěži ProBohemia.
Adam Živnůstka – student Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě, obor zpěv, kde již dosáhl významných ocenění.

7.12.
Výstava originálů a replik grafických listů zabývajících se
galantní a erotickou tvorbou, pod názvem Markýz Franz von
Bayros a ti druzí, byla slavnostně zahájena ve Výstavní síni
Viléma Wünscheho. Jejím kustodem a hlavním
organizátorem je známý výtvarník Pavel Hlavatý. Výstava
byla z převážné části věnována rakouskému umělci Franzi
von Bayrosovi. Tento vynikající grafik obdržel za svá díla
titul markýze, ale po odklonění od klasiky k erotice o něj
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Výstava se konala pod
patronací
primátorky
města PaedDr. Milady
Halíkové a pana J.F..
Chassainga,
prezidenta
A.F.C.E.L. – vrcholné
organizace francouzských
sběratelů grafiky.
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málem přišel. Bayros je dnes chápán jako prorok krásy,
opěvovatel libida a kreslíř andělských žen s duší ďábla. Na
výstavě byla k vidění téměř kompletní sbírka z jeho více než
tří set grafických listů.
8.12.
V rámci celého regionu se v těchto dnech konaly prověrky
hasičských týmů. Velení pro své jednotky připravovalo
různě motivované zásahy. Hasiči měli nahlášen fiktivní
požár výškového domu v Krajní ulici v Podlesí a za čtyři
minuty byli na místě a začali jednat. Lidé z domu potvrdili,
že teprve při tomto cvičení si uvědomili, že i přes rychlý
zásah hasičů může při požáru dojít k velkému neštěstí,
protože byty v nejvyšších patrech jsou špatně přístupné. Na
vysoké riziko bytových požárů hasiči upozorňují právě před
blížícími se svátky.
10.12.
Desáté výročí svého založení oslavila havířovská skupina
Kryštof se svými fanoušky v Městské sportovní hale. Při té
příležitosti pokřtila své nové CD Mikrokosmos, za které
dostala zlatou desku.
11.12.
Zábavná soutěž o nejkrásnější, nejchytřejší a nejvtipnější
středoškolačku našeho kraje Miss Karkulka se konala v KD
Petra Bezruče. Miss Karkulkou a zároveň Miss Internet se
stala Tereza Letáková ze SOŠ a SOU Vratimovská
z Ostravy. Druhou příčku obsadila studentka havířovského
gymnázia na ul. Studentská Andrea Kočárová a třetí místo
vybojovala rovněž havířovská studentka Denisa Chalupová
z Gymnázia Komenského. Miss Sympatie se stala Veronika
Dušičková z Gymnázia Studentská.
16.-17.12.
Dlouho připravovaný koncert známého písničkáře Jaromíra
Nohavici se setkal ve městě s nebývalým zájmem. Dlouhé
fronty na vstupenky připomínaly doby dávno minulé a za
lístky se doslova zaprášilo. Nohavica tedy nabídl další
termín hned druhý den, ale vstupenky zmizely z pokladen
opět neuvěřitelně rychle. Koncert však byl nádherným
zážitkem. Písničkář pozdravil Havířovany a řekl, že po tak
dlouhé době, kdy tady nekoncertoval, si vystoupení užije
společně s diváky, a hned tak je domů nepustí. Jeho slova
měla váhu, protože po skoro tříhodinovém proudu starých,
krásných, nových, vtipných i hluboce smutných písní
odcházel každý obohacen o kouzelný zážitek setkání
s velkou muzikantskou osobností.
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•

Divácký zájem byl
minimální, dívky byly
často ztrapňovány a závěr
soutěže
a
vyhlášení
výsledků bylo nedůstojné,
protože
došlo
k hanobení státní vlajky,
která byla smýkána po
podlaze a pak odhozena
mezi odpady.

•••
Primátorka
města
PaedDr. Milada Halíková
ocenila Davida Římana,
který letos získal prestižní
cenu Youth Action Net.
V celosvětovém
programu Make a Connection,
za
projekt
Zábava,
informace, poradenství
a pomoc v rámci preventivních aktivit v Havířově.
Jde
především
o semináře proti násilí na
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21.12.
Tradiční předávání dárků pro děti z dětských domovů
a podobných zařízení ve městě nechybělo ani letos. Každým
rokem primátorka města a její náměstci předávají dětem
vánoční dárky, letos v celkové hodnotě 110 tisíc korun. Tyto
peníze byly uvolněny z reprezentačního fondu primátorky
města.

školách. David Říman je
prozatím
jediným
Čechem oceněným za
humanitární aktivity.

Celý prosinec je nasáklý předvánoční sváteční náladou, ke
které v hojné míře přispívají různé koncertní, benefiční
a duchovní akce. Mnohé z nich připravilo Městské kulturní
středisko, mnohé obě Základní umělecké školy a církev.
Letos poprvé zavítal do Havířova gospelový soubor z USA,
který procítěným zpěvem, přesvědčivým výrazem, ale
i radostí z narození Ježíše, strhnul publikum k nadšeným
ovacím.

SPORT
4.12.
Dvanáct vynikajících vzpěračů z ČR, Slovenska, Polska
a Maďarska se představilo na skvělé vzpěračské show –
TOP 12. Patnáctý ročník nakonec vyhrál Polák Marcin
Dolenga, exceloval i jeho bratr, který skončil třetí. Druhý
skončil Slovák Lukáč, který slavil vítězství na TOP 12
v loňském roce. Jeden z největších favoritů, domácí vzpěrač
Tomáš Matykiewicz, se kvůli viróze nemohl zúčastnit
a odstoupil i Sobotka, takže česká reprezentace přišla o své
nejlepší vzpěrače.
8.12.
Primátorka města Milada Halíková poděkovala devíti
sportovcům, kteří v letošním roce dosáhli významných
úspěchů. Za ragbyový klub to byli prezident klubu Karel
Gaman, viceprezident a trenér družstva mužů,které získalo
titul mistra ČR v ragby o sedmi hráčích pro rok 2004,
Radomír Kloda, kapitán družstva mužů Jaroslav Tomčík,
trenér družstva starších žáků, které získalo titul přeborníka
ČR v ragby starších žáků pro rok 2004, Jiří Kuchařík
a kapitán družstva starších žáků Jiří Šmolka. Za mistryně ČR
v moderní gymnastice převzaly ocenění zástupkyně seniorek
Kateřina Janečková, za juniorky Eliška Karubová a naděje
Markéta Solčanská s trenérkou Natálií Vorokhovinovou.
Dalším hostem byl Michal Peterek, juniorský vítěz
Mistrovství světa ve fitness 2004.
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•••
Zajímavé partie a vyrovnané boje přinesl druhý
ročník šachového turnaje
žáků
havířovských
a okolních
základních
škol. Klání organizoval
šachový oddíl Baníku na
Základní škole Generála
Svobody. Zúčastnilo se
ho celkem dvaatřicet
šachistů,
což
bylo
o dvanáct
víc
než
v minulém roce, ale počet
škol se snížil. Šachový
turnaj vyhrál Martin
Hrdlička ze ZŠ Kpt.
Jasioka.

•••
Ondřej Broda dosáhl na
vídeňském
mistrovství
Evropy ve finále štafety
4 x 50 metrů volný
způsob na šesté místo. Na
svém úseku zaplaval
nový český rekord. Spolu
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11.-12.12.
31.
ročník
tradičního
krasobruslařského
závodu
O havířovskou růži nepřinesl domácím závodníkům ani
jedno medailové umístění. Závody pro talentované bruslaře
uspořádal Kraso klub Havířov a zapojilo se do nich
osmdesát závodníků z patnácti oddílů celé Moravy
a Slezska. I když se nepodařilo havířovským krasobruslařům
ani jednou vystoupit na stupeň vítězů, určitě se mají čím
pochlubit. Nejlépe si z nich vedla Kristýna Schillerová, která
skončila mezi nejmladšími žáčky čtvrtá.

s Brodou plavali Harnol,
Fleischman a Benda.

•

Vynikajících výsledků dosáhli mladí závodníci oddílu
karate Baníku Havířov na mistrovství České republiky
mládeže v Ústí nad Labem. Přeboru se zúčastnilo v kategorii
mladších a starších žáků 278 borců ze 63 klubů a 216
dorostenců a juniorů z 57 klubů. Soutěžilo se v disciplínách
kata a kumite. Havířov měl své zastoupení v kumite a po
výborných výkonech získal celkem čtyři zlaté, dvě stříbrné
a šest bronzových medailí. V celkové klasifikaci klubů se
Baníkovci umístili na třetím místě.

Prosincové zajímavosti:
•

Všichni přítomní zastupitelé dali v pondělí 13. prosince
svůj hlas navrženému rozpočtu na rok 2005. Schválení navíc
proběhlo hladce bez jakékoliv rozpravy. Ze schváleného
dokumentu, který je tím nejzávažnějším, které město
každoročně přijímá, vyplývá, že rozpočet bude deficitní se
saldem – 69,8 milionu korun. Na pokrytí této částky si však
město nebude půjčovat, ale pokryje ji z vlastních zdrojů.
Celkové výdaje pro příští rok jsou tak plánovány ve výši
934 360 tis. Kč, příjmy města by měly činit 864 485 tis. Kč.

• Stadion fotbalových Indiánů v Prostřední Suché má nové
majitele. Firma Renomé export ho prodala olomoucké firmě
Rona jatky s.r.o.
• Tři nové nízkopodlažní ekobusy SOR byly 16. prosince
oficiálně předány do provozu. Tyto ekobusy jsou přínosem
nejen pro ekologii, ale také pro cestující s pohybovým
handicapem. Všechny jsou poháněny stlačeným zemním
plynem a jsou uzpůsobeny pro přepravu vozíčkářů. Už nyní
na pravidelných linkách jezdí 33 autobusů na stlačený zemní
plyn, což je více než polovina všech autobusů nasazených na
linkách MHD. Město si tímto počtem drží prvenství v rámci
celé republiky.
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Vánoční městečko před havířovským
obchodním domem Elan
a na protilehlém náměstí
Republiky opět nabízí
kromě
vánočního
jarmarku
s prodejními
stánky také malé centrum
lidových zvyků. Pečou se
kaštany, odlévá se olovo
a
občané
mohou
zhlédnout ukázky některých tradičních řemesel.

• ••

Na tři sta tisíc
korun přišla letos radnici
nová vánoční výzdoba do
ulic. Ozdoby, které mělo
město z předešlých let,
jsou umístěny v centru.
Letos se ale výzdoba
rozšířila nově také do
okrajových částí města –
do Životic, Prostřední
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Suché a nazdobeno je
i náměstí Republiky.

•••

V ulicích
města se objevují nové
plakátovací plochy. Více
než čtyři desítky tabulí
staví a bude provozovat
soukromá firma, kterou
vybrala městská rada.

• Mladá havířovská klavíristka, žákyně ZUŠ Bohuslava
Martinů, Kateřina Ondrušíková, získala další skvělý úspěch.
Na mezinárodní soutěži v Ústí nad Labem obsadila druhé
místo. Dvanáctiletá Kateřina, která už v březnu triumfovala
na soutěži Amadeus Brno, se do hlavní části programu
dostala společně s jednadvaceti mladými klavíristy z Polska,
Ruska, Německa, Ukrajiny a Litvy. V 37. ročníku soutěže
nazvané Virtuosi per musica pianoforte skončila na krásném
druhém místě.
• Tradiční vánoční půlnoční mše se uskutečnily v Havířově
hned na několika místech zároveň. Tisíce lidí se sešly nejen
v kostelech a modlitebnách, ale také na veřejných
prostranstvích. Dlouholetá klasická místa mší, katolický
kostel sv. Anny a evangelický kostel v Bludovicích, naplnily
hlavně zástupy věřících, stejně jako modlitebnu Adventistů
sedmého dne v Šumbarku.
Celá řada mladých lidí zavítala v neuvěřitelně teplém
štědrovečerním počasí na „půlnoční“ také do Centrálního
parku. Zde se v pětačtyřicetiminutovém programu představil
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Tři
sváteční dny se projevily
také
zvýšeným
množstvím komunálního
odpadu na stanovištích
kontejnerů, který však
tentokrát nikdo neodvážel. Svátků si užívali
i popeláři
a odpadky,
které se nevešly do
kontejnerů se válely
v ulicích. TS svou práci
nezvládly.
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mimo jiných také oktet z Opavy. Ten zazpíval známé
vánoční koledy a navodil tu správnou vánoční atmosféru,
která byla doplněna rozdáváním vánočních světýlek.

• Lidé, kteří slavili příchod nového roku ve městě,
tentokrát nemuseli spěchat s přípitkem a přáním do Nového
roku, aby stihli tradiční velkolepý ohňostroj, protože ten
začal až patnáct minut po silvestrovské půlnoci. Oslavující
davy se pak kochaly světelnými efekty různých tvarů, které
byly pořízeny za peníze z městského rozpočtu.

26. prosince
Zatímco Evropané slavili Vánoce, Indonésii, Bangladéš,
Indii, Srí Lanku a další státy v jihovýchodní Asii ničilo
mohutné zemětřesení.
Záchvěvy o síle 8,9 stupně Richterovy škály udeřily
v Tichém oceánu přesně rok poté, co otřesy půdy o síle
6,8 stupně o loňských Vánocích zabily v Iránu přes
šestadvacet tisíc lidí a zcela zničily město Bám. Otřesy
v Indickém oceánu byly nejsilnější na zeměkouli za
posledních třicet let. Nejhůře postiženou zemí je Srí Lanka.
Je to obrovská tragédie, protože co nezničilo zemětřesení,
smetly z povrchu zemského následné vlny tsunami. Každým
dnem po desetitisících rostly počty obětí, až se tajil dech
a nikdo tomu nechtěl uvěřit. Většina zemí posílala do oblasti
záchranáře , potravinovou a finanční pomoc. V naší
republice vzniklo několik sbírek pro pomoc obětem, kdy
Češi ukázali, že jim není lhostejné cizí neštěstí a vybraly se
opravdu velké sumy peněz pro tu nejrychlejší pomoc
v postižených oblastech, zvláště pak pro Srí Lanku. Tato
přírodní katastrofa se nevyhnula ani občanům naší
republiky, protože mezi pohřešovanými byl také určitý počet
českých turistů, jejichž blízcí doma čekali každým dnem
s nadějí i strachem v srdci na zprávy o pátrání.
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