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Leden

1. ledna
Tři a půl hodiny po půlnoci se v havířovské porodnici
narodil rodičům Petře a Davidovi Bátorovým syn a první
havířovský občánek roku 2006 Dominik.
Popřát novopečené mamince přišla také primátorka Milada
Halíková, která přinesla dítěti zlatý přívěsek, mamince pak
dětskou výbavičku a knížku.
O pár minut později než v Havířově, přišel na svět
v karvinské nemocnici Petr Chadima, jehož rodiče Hana
a Petr jsou z Havířova.

3. ledna
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho sedmdesátiletý
uznávaný přední český fotograf a také malíř Jan Saudek
spolu se svou „pravou rukou“, žákyní a bývalou asistentkou
Sárou Saudkovou představili své obrazy a fotografie.
Společná výstava je rozdělena na dva samostatné bloky,
obrazy Jana Saudka z kolekce Lady in blue a fotografie Sáry
Saudkové v kolekci pod názvem Muž v domácnosti.
Výstavu umělci nezahájili, neměla ani vernisáž, zato se stala
jednoznačně nejúspěšnější výstavou této síně. Byl
zaznamenán rekordní počet návštěvníků – více než dva a půl
tisíce.

6. ledna
Výtěžek Tříkrálové sbírky v Havířově byl téměř 107 tisíc
korun. Bohužel, oproti minulému roku se vybralo o 52 tisíc
korun méně, možná že byli loni lidé štědřejší vlivem ničivé
katastrofy v jihovýchodní Asii. I tak naprostá většina
oslovených mladé koledníky podpořila, někteří dokonce
přispěli tisícikorunou. Finanční prostředky z tříkrálových
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● Nové majitele našly čtyři
Saudkovy obrazy, každý
v hodnotě několika desítek
tisíc korun a beznadějně
vyprodány byly knižní
publikace, kalendáře i tištěné reprodukce.
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pokladniček jsou určeny na pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla.

6. ledna
První týden roku všechny překvapila zima obrovským
náporem sněhu, jaký už dlouhá léta nikdo nepamatuje.
Technické služby byly neustále v pohotovosti, jejich pluhy
projížděly městské silnice, ale sněhu padalo takové
množství, že cesty za pluhem byly v krátké chvíli opět bílé.
Problémy nastaly se samotným odvozem sněhu, protože
všech dvanáct lokalit, kam ho TSH dopravovaly, byly plné.
Největší potíže nastaly na všech parkovištích města, kde
auta pro obrovské hromady sněhu nemohly vjet nebo naopak
vůbec vyjet do ulic.

12. ledna
V havířovské Nemocnici s poliklinikou bylo otevřeno nové
oddělení ARO, které stálo celkem 163 milionů korun.
Samotná stavba přišla na 150 milionů, zbývající finance
byly potřeba na moderní zdravotnickou techniku. Přispěl
stát, ale částečně se na financování podílela i nemocnice.
Nyní je v naší nemocnici pacientům k dispozici
nejmodernější vybavení ve střední Evropě, které velmi
zvyšuje komfort péče. Dále se otevírá nový centrální příjem
i s vjezdem pro sanitky, brzy přibude traumatologie,
urgentní příjem, na podzim pak jednotka intenzivní péče
a změny čekají také porodnické a novorozenecké oddělení.
Nemocnice chce otevřít i vlastní lékárnu.

12. ledna
Místní fotograf Jaroslav Hrachovec připravil v Galerii
Maryčka výstavu nazvanou Klobouky. Výstavní síň zaplnily
obrazy žen s nejrůznějšími pestrými klobouky. Dílo
Jaroslava Hrachovce představil člen místního fotoklubu
Květoslav Klíma. Vyzvedl jeho široký tvůrčí záběr od
přírody až po různé reportážní fotografie. Přední havířovský
fotograf, zabývající se především zachycováním přírody
a hor, tak překvapil všechny návštěvníky své nové výstavy.
Jaroslav Hrachovec narozený v roce 1950 se začal zajímat
o fotografování od útlého mládí. Je absolventem Institutu
výtvarné fotografie v Brně a svá díla prezentoval na mnoha
domácích i zahraničních výstavách. Je vedoucím fotoklubu
při Městském kulturním středisku Havířov a pod jeho
vedením zaznamenali havířovští fotografové několik
úspěchů a uspořádali pět kolektivních výstav.

13. ledna
Pedagogové ze čtyř evropských středních škol z Anglie,
Francie, Kypru a ze Španělska byli v závěru minulého týdne
na pracovní návštěvě ve Střední průmyslové škole stavební.
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●

TSH od 30. prosince do
6. ledna, tedy v období
největšího
sněhového
náporu,
vysypaly
na
havířovské
komunikace
více než 130 tun soli a 97
tun inertního materiálu.

●●●
Kuřáci, cestující městskou
hromadnou dopravou, si od
1. ledna letošního roku
nesmějí při čekání na
zastávkách zapálit. Zakazuje jim to totiž nový
protikuřácký zákon, který
dále zakazuje kouření ve
školách, kinech, divadlech,
sportovních
zařízeních,
v budovách státních úřadů,
na nástupištích a dalších
veřejně přístupných místech. V divadlech a kinech
zákon sice kouření zakazuje, ale s výjimkou vyhrazených prostor. Největší
dohady o nepřesnosti zákona se vedou kolem kouření
v restauracích, kde to zákon
povoluje, dokonce i v době
oběda, což bylo v předešlých letech zakázáno.

●●●
Umělé kluziště na náměstí
Republiky poničily velké
mrazy. Kluziště muselo být
uzavřeno, protože mráz
zapříčinil srážení desek
takovým způsobem, že se
mezi jednotlivými díly

Kronika města Havířova
Ta je hlavním koordinátorem mezinárodního ekologického
projektu Náš ekosystém – náš život. Toto setkání se
uskutečnilo v rámci evropského vzdělávacího programu
Sokrates – Comenius. Osm zahraničních pedagogů společně
s profesory stavební průmyslovky si přes víkend vyměňovali
zkušenosti z dosavadního průběhu spolupráce. Projekt
zaměřený na ekologii je rozvržen do období tří let a v rámci
něho jsou řešeny úkoly, jako problematika kyselých dešťů,
způsob měření přízemního ozónu, vypracování návrhu
projektu atria školy a školního sportovního areálu
s přihlédnutím na životní prostředí a zpracování reklamy na
šetření s vodou. Hlavními aktéry celého procesu jsou pak
studenti pod vedením svých pedagogů.

vytvořily téměř centimetrové mezery. Hrozilo další
poškození materiálu, ale
hlavně se zvýšilo nebezpečí
úrazu. Umělou plochu má
město zatím v pronájmu, ale
uvažuje o jejím definitivním
zakoupení i přes tyto potíže.

15. ledna
Na Novoročním koncertě před zcela zaplněným velkým
sálem Kulturního domu Leoše Janáčka předvedl společně
s Moravskou filharmonií Olomouc své umění světoznámý
tenorista Peter Dvorský. Diváci byli nadšení jeho
interpretací árií z Dvořákovy Rusalky, Pucciniho Manon
Lescaut a Toscy nebo Země úsměvů od Lehára. Filharmonie
předvedla nastudování Pohádky Josefa Suka a proslulý
Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji. V programu
zazněly i populární italské písně, které byly, jako ostatně
celý program, odměněny dlouhotrvajícím potleskem.

19. ledna
Občanům Havířova, kteří letos získali jedno ze čtyř ocenění
udělovaných pravidelným dárcům krve byly, jako každý rok,
předány čipové karty, umožňující celoroční bezplatnou
přepravu v autobusech Městské hromadné dopravy.
40 odběrů (Zlatá Jánského plaketa) dosáhlo 83 Havířovanů,
80 odběrů (Zlatý kříž 3. stupně) 15 osob, 120 odběrů
(ZK 2.st.) 14 osob a Zlatý kříž 1. stupně si za 160 odběrů
zaslouží 2 lidé. Předávání v Restauraci Radnice se kromě
114 dárců a zástupců města zúčastnil také ředitel havířovské
nemocnice Juraj Chomič a za Český červený kříž byl
přítomen Milan Roček. Všichni dárcům poděkovali za
ochotu a nelhostejnost k osudu jiných lidí, kteří jejich pomoc
v nouzi potřebují.
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●

Z prostředků města bylo
na zakoupení čipových
karet uvolněno 28 500
korun. Tato tradice poděkování dárcům krve vznikla
v roce 1997.
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Dárcům krve ocenění předávala primátorka Milada Halíková spolu se
svým náměstkem Svatoplukem Novákem.

26. ledna na základních školách probíhal zápis dětí do prvních tříd.
Snímky jsou ze ZŠ Gorkého.
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28. ledna se na Těrlické přehradě uskutečnilo cvičení záchranných
složek, kdy měli možnost vyzkoušet nové postupy a techniky.

31. ledna
Teploty byly pod bodem mrazu a celé dopoledne mrholilo,
takže se vozovky staly velmi nebezpečné a stalo se mnoho
dopravních nehod. Často to byly jen zmačkané plechy a auta
v příkopě, ale na Orlovské ulici došlo ke kolizi a převrácení
fabie, jejíž majitelka musela být odvezena do nemocnice.
Policie vydala akutní upozornění pro řidiče.
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Kamarádky. Zleva Gabriela Dzingelová se svou zachránkyní
Hankou Horsinkovou.

31. ledna
Velkému neštěstí zabránila žákyně čtvrté třídy Základní
školy Na Nábřeží Hana Horsinková, která zachránila svou
o rok mladší spolužačku, když se pod ní prolomil led na řece
Lučině. I přes nebezpečí, že by mohla do ledové vody také
spadnout, vytáhla Gabrielu Dzingelovou do bezpečí na břeh,
půjčila jí svoji suchou bundu, rukavice, šál a čepici
a odvedla ji domů. Zároveň s pololetním vysvědčením
ocenili Hančin hrdinský čin nejen ve škole, ale také
náměstek primátorky Svatopluk Novák a vedoucí odboru
školství a kultury Iva Sandriová. Odvážné Hance za
statečnost poděkovali a předali ji dárky.

● Havíři z Dolu Dukla se obávají velkého propouštění

●●●

z práce. Důl s 1600 zaměstnanci měl původně těžit až do
roku 2012, v horším případě jen do roku 2009, ale současné
plány vedení firmy jsou ještě krutější. Ta totiž uvažuje
o ukončení těžby již v tomto roce. Na dole panuje velká
nervozita, protože tato zpráva přišla velmi nečekaně a lidé
neví, co s nimi bude. Vedení firmy sice tvrdí, že pro zhruba
polovinu zaměstnanců práci má, nic však není jisté.
Odboráři jsou v plné pohotovosti, konají se mimořádná
jednání závodního odborového výboru, a také plánují
demonstraci. Zastupitelé města Havířova poslali premiérovi
vlády Jiřímu Paroubkovi otevřený dopis se žádostí o pomoc
v situaci hrozící nezaměstnanosti.

Malý psík neurčité rasy,
který dlouhé měsíce obýval
velký
kruhový
objezd
a okolí,
byl
odchycen
a převezen do útulku. Psík
žijící uprostřed velkého
nebezpečného rondelu byl
nebezpečím pro řidiče,
protože často přebíhal cestu
v hustém provozu. Městská
policie se ho dlouho snažila
odchytit a zabránit tak
hrozící havárii, ale neúspěšně. Pes se k nikomu
nepřiblížil na míň než pět
metrů. Policistům pomohla
až sněhová kalamita, v níž
byly psíkovy nohy příliš
krátké. Sice bojoval do

● Pro Domov důchodců je přece jen přes všechny protesty
obyvatel a ekologického sdružení Lučina vybrána lokalita
u lesoparku Stromovka. Na konci minulého roku sice ředitel
Nemocnice s poliklinikou Havířov Juraj Chomič nabídl pro
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stavbu domova nevyužitou zahradu nemocnice, ale město
o pozemek zájem neprojevilo. Nezdá se mu pro výstavbu
domova pro soběstačné seniory vhodný, právě kvůli
blízkosti nemocnice, což by mohlo mít nedobrý vliv na
jejich psychiku. A potom, příprava pro lokalitu Stromovky
je už v plném proudu a jsou hotovy všechny projekty.
Domov by se mohl začít stavět už letos, ale vzhledem
k nesouhlasným stanoviskům se zřejmě zahájení stavby
protáhne až do příštího roku.

● Těžký sníh nadělal plno škod. Na Silvestra konstrukce
jedné z nafukovacích hal Tenisového klubu Havířov
nevydržela tíhu vrstvy mokrého sněhu a zbortila se. Sníh
museli členové klubu ručně vyházet mimo plochu haly, která
se poté znovu pomocí kompresorů nafoukla. Naštěstí v době
postupného borcení v hale nikdo nebyl.
Problémy s velkými vrstvami těžkého sněhu mají všechny
velké budovy s rovnou střechou, hlavně sportovní haly
a obchody jako Kaufland a Tesco. S odklízením sněhu
z těchto střech pomáhají hasiči, protože extrémně zatížené
střechy jsou velkým nebezpečím.
V Havířově bylo v prvním lednovém týdnu naměřeno
přibližně 50 centimetrů sněhu. V pátek 30. prosince ho
připadlo 34 centimetrů, to je největší denní množství od roku
1996, kdy během 24 hodin napadlo 30 centimetrů.
Zaznamenané rekordní množství sněhu v Havířově bylo
6. února roku 1963, kdy bylo naměřeno 88 centimetrů.
V tom roce byla zima na sníh bohatá, avšak padal postupně
a ne tak návalově, jako nyní.

● Od začátku roku probíhá havířovská soutěž amatérských
kapel Líheň 2006, kterou pořádá Viking agency. Soutěž
probíhá na Stružníku a z prvního kola si postup do
semifinále zajistili havířovští Head Up. Druhé kolo mělo
ještě lepší atmosféru, o kterou se postaraly více než dvě
stovky diváků, což je na zdejší region opravdu úspěch. Do
semifinále porota poslala karvinskou kapelu Sakumprásk.
Letos projevilo zájem zahrát si v soutěži amatérských
hudebníků sto kapel z celé ČR. Porota už vybrala a další
přihlášky se nepřijímají.
Třetí kolo soutěže bylo poslední na Stružníku, sál byl sice
pronajat až do konce února, ale z hygienických důvodů byl
předčasně uzavřen.Netradiční pojetí metalové tvorby, jdoucí
prošlápnutou cestou kapely Apokalyptica, nakonec rozhodlo
o vítězství ostravské skupiny Hyperion. Líheň se stěhuje do
Jazz klubu.
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poslední chvíle, kousal, ale
byl lapen.
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14. ledna

●●●

Poslední základní kolo nejprestižnější sportovněspolečenské akce Havířova Zámek Bowling cup ukončilo
boje v základní skupině. Postup do dalších bojů si zajistilo
sedm celků. Zbylé celky se musí spokojit s bojem v soutěži
útěchy, kde se mohou ti nejlepší vrátit zpět do hlavní hry,
dostanou druhou šanci.
V poslední skupině se sešly tři finálové týmy z minulého
ročníku. V herně na zimním stadionu se strhl od úvodních
hodů velký boj, protože hned čtyři týmy naházely více než
900 bodů. Celkovým vítězem kola se stal celek Jaroslav
Szotkovski, David Szotkovski, Antonín Struppel, Marcel
Fujlík, Dáša Ponczová, který nahrál 948 bodů. Mezi
jednotlivci se nejvíce dařilo Davidu Szotkovskému, který
dokázal naházet 369 bodů a z žen byla nejlepší Jana
Zmeškalová výkonem 326 bodů.
V prvním kole soutěže útěchy se setkaly celky ze skupin
A a B. Postoupilo prvních pět nejlepších týmů a z druhého
kola skupin C a D postoupilo dalších sedm. Tam se poprvé
v historii nejlepším hráčem stala žena, Lucie Stašová, která
naházela 343 bodů.

Na
tradičním
mezinárodním Vánočním turnaji
v Ostravě
zaznamenali
velký
úspěch
mladí
basketbalisté Startu Havířov. Minižáci pod vedením
trenéra
Vlastimila
Drobčinského
postupně
porazili
všechny
své
soupeře a získali v silné
konkurenci zlato. Celkově
se
sportovního
klání
zúčastnilo více než padesát
týmů
z jedenácti
zemí
Evropy.

● Druhou lednovou sobotu se už po dvaatřicáté uskutečnila
skvěle obsazená a zorganizovaná krasobruslařská soutěž
Havířovská růže. Akce je jednou z nejmasovějších tohoto
druhu v posledních letech. Do Havířova se sjela nebývale
početná konkurence. Na zimním stadionu se představilo
134 závodníků z celé republiky. Z domácích zástupců si
nejlépe vedla Kristýna Schillerová z pořádajícího oddílu,
která v kategorii nejmladší žačky skončila na pátém místě.

● Tradiční hokejový turnaj žáků třetích tříd vyhráli
v Bohumíně mladí havířovští Panteři. Turnaje se zúčastnily
týmy HC Bohumín, HC Sareza Ostrava a HC Vítkovice.
Svěřenci trenéra Petra Horského potvrdili nejvyšší kvalitu
havířovské líhně a s přehledem své soupeře porazili.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen havířovský kapitán
Lukáš Bednář, který se stal i nejlepším střelcem.

● Mezinárodního turnaje v ledním hokeji 8. tříd, který se
konal v našem městě pod záštitou náměstka primátorky
Martina Balšána, se pro nemoc zúčastnily jen čtyři týmy.
Havířovský celek skončil na druhém místě, vyhrál celek
Šumperku, který domácím vrátil porážku ze základní
skupiny.
Na dobře zorganizovaném turnaji se Havířované dočkali
přece jen jednoho prvenství. Jan Křivohlávek byl po zásluze
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

str.č. 8/8

