Město stromů, zeleně a květů

V Havířově dne 31. května 2011.
Kronikář Jozef Pintér
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Interaktivní výstava
Galerie Radost: Havířov je městem zeleně a také květů
Novoroční koncert ostravských filharmoniků
Havířov zasáhla sněhová nadílka
HC Havířov Panthers vystupuje ze soutěņe 1. ligy
Volejbalisté Slavia Havířov začali nový rok prohrou
Večerní Havířov
Město ocenilo dobrovolné dárce krve
Lidé byli ke Třem králům ńtědří, chyběli koledníci
67. schůze Rady města Havířova
Babský bál v tradici svých zakladatelů
Radka Buchtová se stala Miss Baník 2010
Zemřela MUDr. Ema Večeřová
Havířov na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO v Brně
Komorní koncerty zahajují
Lidé pečující o osoby blízké se vzdělávali
Slavnostní křest loga Europa Cup 2011 v Parlamentu ČR
Filmaři točili i v mrazivém počasí
Divadlo Skřítek uvedlo hru Muńketýři
68. schůze Rady města Havířova
21. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zastupitelé zablokovali dotace i hokejové mládeņi
Armáda spásy – ubytovna a noclehárna
Filmový festival: exotická cesta Na východ
Maryčku zdobily dřevoryty a linoryty
Dětské oddělení havířovské nemocnice má novou primářku
69. schůze Rady města Havířova
Ocenění stráņníků havířovské městské policie
Nemocnice získala akreditaci vzdělávacího programu urologie
Výstava : Dotyky města a přírody
Výuka dětí s postiņením se v běņné ńkole osvědčuje
Havířovský útulek ponese jméno Max
Folklorní soubor Vonička
Zápis na Základní ńkole Moravská
Sbírky na pomoc postiņeným na Haiti
Zápis do prvních tříd základních ńkol
Slavnostní otevření oddělení LDN v havířovské NsP
Reprezentační ples města Havířova
Veselý Masopustní průvod v Dolních Datyních
Divadelní hra O lásce
Kácení stromů na Hlavní třídě
Regenerace území areálu Dukly se blíņí
70. schůze Rady města Havířova
Havířovská hokejová mládeņ kolaps přeņila
Výstava k jubileu neziskových organizací
LDN připravuje lidi pro návrat do běņného ņivota
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Radek John a Kristýna Kočí v Havířově
V Dolních Bludovicích se loučili s Masopustem
Oslavy 15. výročí zaloņení klubu Torpedo Havířov
71. schůze Rady města Havířova
Kvarteto zobcových fléten s novým CD
Vyhodnocení veřejné sluņby
Havířov o víkendu hostil velkou hasičskou soutěņ
Zmapovali potrubí za letu
Maryčku zdobí akty v lůně přírody
Mapa je klíčem světa – kartografické zobrazení Těńínského Slezska
Muzikál Sněhurka sklidil úspěch
Z odměny město zaplatí rodinné akce
Panteři mají v čele klubu nové vedení
Vlajka pro Tibet
Nejlepńí sportovci za rok 2009
Dar dětskému oddělení NsP Havířov
Premiéra divadelní hry Dopisy
Divoké housle Jiřího Erlebacha
Zahájení poslední etapy rekonstrukce Hlavní třídy
Indiáni jarní premiéru nezvládli
72. schůze Rady města Havířova
Jarmark na náměstí Republiky
Volejbal: čtvrtfinále extraligy
Krajský přebor mládeņe v rapid ńachu
Děti přivítaly jaro karnevalem
Maņoretky Don Boska jsou stále lepńí
Kulečník: stříbrná medaile z Brandenburgu
Velikonoční městečko na náměstí Republiky v obrazech
Ocenění učitelů a úspěńných ņáků
Město vydalo nové multimediální DVD
Noc s Andersenem
Boccia mezi vozíčkáři má vzestupný trend
22. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Dětské oddělení nemocnice má nové sprchovací lůņko
Velikonoční městečko na náměstí Republiky
Výstava: Kosmonauti a astronauti
Na budování kanalizace dostane město téměř 400 mil.Kč z EU
Miss Reneta 2010 - Půjčovna úsměvů
V Havířově se četla Bible a hrály hudební skupiny
Dům tří generací odstartoval v Majáčku
Ivo Gazdoń třetí na MČR v kulečníku
Velikonoční pondělí provázel déńť
73. schůze Rady města Havířova
Výstava: Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm
Tragická nehoda v ulici 17. listopadu

5
9. 4. Don Bosko má moderní posilovnu
9. 4. Ńéfredaktor Zámečku dostal medaili od ministryně ńkolství
9. 4. Neznámý vandal v havířovské nemocnici
9. 4. Vítězka ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2009
10. 4. Autohavárie v obrazech
10. 4. Rybníkáři zahájili festival zájezdových divadel
10. 4. Chodci AO Slavia Havířov na MČR zlatý a bronzový
11. 4. Týden bezpečnosti v Havířově
13. 4. Stolní tenisté nepostoupili
14. 4. Vodnická kapela na dětském oddělení havířovské nemocnice
14. 4. S Robertem Fulghumem vesele i váņně
17. 4. Finále hudební soutěņe Radegast – Líheň 2010
17. 4. Jarní příroda
18. 4. Státní smutek
19. 4. Ohlédnutí za 19. ročníkem Miniteatro 2010
21. 4. Koncert ńvédských a českých muzikantů
21. 4. Městská policie pro ńkoly
22. 4. Autohavárie v ulici 17. listopadu
22. 4. Čtrnáctiletá éra florbalistů Torpedo Havířov v extralize končí
23. 4. Den Země
23. 4. Soutěņ uměleckých ńkol
24. 4. Slezská stuha doménou domácích závodnic
24. 4 Na aerodromu modeláři zahájili sezonu
28. 4. 74. schůze Rady města Havířova
29. 4. Hold hrdinům druhé světové války
29. 4. O Taekwon–Do je v Don Bosku velký zájem
29. 4. V Havířově hořela stodola, hasiči uchránili sousední dům
30. 4. Rekonstrukce náměstí u Severky
KVĚTEN
1. 5. Prvomájové oslavy
1. 5. Den řemesel v Kotulově dřevěnce
4. 5. Obrazy Davida Johna Lloyda varují a podněcují k zamyńlení
7. 5. Poklonili se památce padlých
7. 5. Děti ze Základní ńkoly Moravská pogratulovaly seniorkám
7. 5. Den zdraví v nemocnici
8. 5. Pěvecký sbor Donńtí kozáci
12. 5. Kapličky, kříņe a boņí muka zdobí výstavní síň
13. 5. Návńtěva v havířovské nemocnici
14. 5. Havířovská nota vybrala talenty
15. 5. Přátelské setkání mladých tanečníků v Havířově
17. 5. V Havířově vyhláńen 3. povodňový stupeň
19. 5. Tomasz Wróbel z Polska vítězem Jäklácké hodinovky
19. 5. Soutěņ v dějepisu Permoníček
19. 5. 75. schůze Rady města Havířova
19. 5. Havířov poskytl pomoc obcím postiņeným povodněmi
20. 5. Evakuace obytného domu
20. 5. Krásná jako kvítka má své vítěze
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9. 6.
11. 6.
11. 6.
12. 6.
12. 6.
12. 6.
12. 6.
13. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
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28. 6.
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Střelecká soutěņ
Bambiriáda
Brutální čin
Výstava terarijních zvířatek
Havířov se baví
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Moderní gymnastky vybojovaly zlato, stříbro i bronz
Den dětí
ČSAD Havířov a.s. získala prestiņní ocenění
Den otevřených dveří Městské policie
Maryčku zdobí abstraktní malby a kresby
Akademie Církevního střediska volného času sv. Jana Boska
Nové autobusy s logotypem města
Soutěņ dětí na kolech se v Havířově vydařila
Výstava s přírodovědnou tématikou
Provoz na havířovském koupalińti zahájen
Unikátní litografie zdobí prostory ńkoly
Senioři na rekreaci v Beskydech
76. schůze Rady města Havířova
Ekoolympiáda ve znamení stromů
Vzpomínky na staré Bludovice
Akademie III. věku
Příměstské tábory se v Havířově staly trhákem
Ńkola v Ņivoticích si připomněla jubileum slavnostní akademií
Graffiti festival
Akademie havířovské taneční skupiny Limit D.C.
Jedenáctý ročník hudebního festivalu Inkubátor
Lidé přispěli na dětskou onkologii
V kufru vyhořelého auta nańli hasiči mrtvolu
Výsadba letniček
Květiny z Holandska a Maďarska
Nikola Křístková skončila se svým lepenkovým stadionem druhá
Havířov v květech
Ekumenické setkání dvou křesťanských církví
23. zasedání Zastupitelstva města Havířova
77. schůze Rady města Havířova
V Havířově vznikne Centrum volnočasových aktivit
Akademie III. věku Havířov v letech 2010 aņ 2012
Premiéra filmu Mezi nimi
1. liga ragby 2009 - 2010
Do ńkol v červenci nastoupí zedníci, malíři a natěrači
Albrechtický sprint triatlon se vydařil
Letní kino zahájilo
Včely: ńpatná úroda
Volejbal extraliga sezona 2009 - 2010
Město pronajme objekt soukromé ńkoly na Ńumbarku
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28. 6. Absolventi umělecké ńkoly vystavují
29. 6. Moravskoslezská divize – MSD – skupina E
30. 6. Letecko-modelářský klub Meteor slaví jubileum
30. 6. Opravila se střecha Zámku
ČERVENEC
1. 7. Promenádní koncerty pod ńirým nebem
1. 7. Cyklus promenádních koncertů byl zahájen
7. 7. V zámeckém parku byl vysazen nový strom
8. 7. Sebevrah skončil se ņivotem v kolejińti
8. 7. Havířov se představil mezinárodní komisi
9. 7. Příměstský tábor s rekordní účastí
10. 7. Noční poņár v Jarońově ulici
12. 7. 78. schůze Rady města Havířova
12. 7. Rada města: PD – Sniņování spotřeby energie na 4 ZŃ
13. 7. Nezaměstnanost v půli roku
15. 7. Musaion vystavuje historická platidla
17. 7. Poradna pro cizince
18. 7. Cesta po protipovodňovém valu uņ je průjezdná
18. 7. Mezinárodní turnaj Chance Prague Games
21. 7. 79. schůze Rady města Havířova
24. 7. Havířov zdobí přes 80 tisíc květin
25. 7. Zemřel akademický sochař Oto Cienciala
25. 7. Opilost muņe přińla draho
26. 7. Rozcestník na náměstí Republiky
31. 7. Areál volného času je chráněn novou protipovodňovou hrází
31. 7. Dokončena oprava hřińtě
SRPEN
1. 8. Promenádní koncert Hasičanky
2. 8. Na hřińti v lokalitě Nový Svět se uņ můņe sportovat
5. 8. Výstava o vzniku a historii Havířova
6. 8. 80. schůze Rady města Havířova
7. 8. V Havířově uctili památku obětí ņivotické tragedie
8. 8. Pod chrámovou klenbou zazněla středověká hudba
10. 8. Havířovńtí stráņníci odjeli pomáhat do povodněmi zasaņených Čech
11. 8. Vzpomínka na sochaře Otu Ciencalu
15. 8. Letecko-modelářský víkend plný akrobacie
16. 8. Havířov: Zemřel historik a spisovatel Radim Prokop
17. 8. Nemocnice nabízí spirituální péči
18. 8. 81. schůze Rady města Havířova
22. 8. Havířovský zlatý kahanec
23. 8. Nové osvětlení ledové plochy
26. 8. Podjezd pod tratí je opraven – projedou vyńńí auta
27. 8. Mistrovsví Evropy maņoretek
28. 8. Doņínkové slavnosti plné muziky a tance
29. 8. Atleti AC Slavia Havířov na MČR do 22 let
29. 8. Na turnaji Open Havířov dominovali ńachisté z Třince
30. 8. Sportovní hala v lokalitě ZŃ Ņákovská
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30. 8. Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov
30. 8. Nové lůņkové oddělení v nemocnici
ZÁŘÍ
1. 9. Zahájení ńkolního roku
1. 9. Pohled na historii ńachet a hornických kolonií
2. 9. Řezbářské sympozium s tematikou Svět pohádek
2. 9. Havířov vydal knihu k 55. výročí zaloņení města
3. 9. Krásná jako kvítka slavila jubileum
5. 9. Havířovské slavnosti s Lucií Bílou a dalńími hvězdami
8. 9. 82. schůze Rady města Havířova
8. 9. AZ první zápas kvůli výtrņnostem nedohrál
8. 9. MFK Havířov poprvé vyhrál v sezoně 2010/2011
9. 9. Město za poslední dva roky získalo dotace ve výńi 1,3 miliardy Kč
11. 9. Letní slavnost handicapovaných
12. 9. Babski festyn v rytmu folkloru Těńínského Slezska
16. 9. Příprava maminek na porod
17. 9. Den bez aut
20. 9. 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova
22. 9. Nová počítačová učebna na ZŃ 1. máje
22. 9. Známky a dopisnice k jubileu Havířova
25. 9. Havířov v soutěņi Evropská kvetoucí sídla získal stříbro
28. 9. Mezinárodní varhanní festival
29. 9. Vernisáņ výtvarné skupiny Kvań
29. 9. 83. schůze Rady města Havířova
30. 9. Řádění vandalů
ŘÍJEN
1. 10. Ńkola má nový sportovní areál
2. 10. Jubilejní setkání na elektro průmyslovce
3. 10. Obrazy Otty Dedka
4. 10. Nestor havířovských malířů vystavuje
5. 10. Konference Zelená města – města budoucnosti
7. 10. Havířovská nemocnice má plastickou chirurgii
9. 10. Maņoretky skupiny Variace slavily jubileum
11. 10. Maturita na nečisto
12. 10. Novou tradici zavádí Nemocnice s poliklinikou v Havířově
12. 10. Mladí vzpěrači Baníku byli úspěńní
13. 10. 84. schůze Rady města Havířova
13. 10. Proti spalovně
13. 10. Magistrát uspěl v soutěņi o ekologický úřad roku MSK
13. 10. Armáda spásy v Havířově připomněla problematiku chudoby
14. 10. V Havířově byla zahájena akademie třetího věku
15. 10. Don Bosko otevřelo multifunkční hřińtě
16. 10. Výsledky voleb do zastupitelstva města Havířova
19. 10. Začala revitalizace středových pásů
21. 10. Vedení města ocenilo osobnosti kultury
23. 10. Stavební průmyslovka oslavila výročí
23. 10. Narutovci v Havířově
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24. 10. Harmonie v duńi
26. 10. Policie odhalila trojčlenný zlodějský gang
27. 10. Kladení věnců
30. 10. Martina Pokorná získala zlatou medaili ve vzpírání
LISTOPAD
1. 11. Havířov předal ņezlo Broumovu
3. 11. Vesele i váņně s Frantińkem Nepilem
4. 11. Galerie Maryčka oņila historií havířovských pońt
4. 11. Vedení města ocenilo osobnosti v sociální oblasti
6. 11. Pavel Maslák atletickým juniorem roku 2010
9. 11. Galerie Spirála plná maleb a grafik
10. 11. 85. schůze Rady města Havířova
10. 11. Nastoupení náhradníka
10. 11. Nájemné se v městských bytech v roce 2011 nezvýńí
10. 11. Zvýńení cen jízdného placeného u řidiče
10. 11. Otevřeně o HIV a onemocnění AIDS pro základní ńkoly
11. 11. Den válečných veteránů
14. 11. Oslava ve folklorním duchu
15. 11. Vánoční výzdoba
16. 11. Bubnování pro zdraví se konalo na náměstí Republiky
18. 11. Historie a současnost českého loutkového divadla
19. 11. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Havířova
19. 11. 1. schůze Rady města Havířova
20. 11. Lampiónový průvod byl velkým lákadlem
21. 11. Křesťané se opět setkali
21. 11. Hornický kahan
21. 11. Světový den obětí dopravních nehod
25. 11. Jubileum ZUŃ Leońe Janáčka
25. 11. Rekonstrukce odpočinkové zóny je dokončena
26. 11. Zaměstnanci tří společností ČSAD jsou ve stávkové pohotovosti
27. 11. Městské knihovně je pětapadesát let
27. 11. V Havířově napadl první sníh
28. 11. Úspěch havířovských klavíristek
29. 11. Jubilejní miminko dostalo jméno Michaela
29. 11. První etapa revitalizace sídlińtě na Ńumbarku je dokončena
30. 11. Ņákyně umělecké ńkoly vyzpívala dvě první místa
30. 11. Kino Centrum čeká rekonstrukce
30. 11. Výtvarný salon s pestrou tematikou a mnoņstvím vystavovatelů
PROSINEC
1. 12. 2. schůze Rady města Havířova
1. 12. Havířov dokončil aktualizaci územně analytických podkladů
1. 12. Kulturní dům Radost: České Vánoce
3. 12. Lékaři začali plnit výhrůņky: hromadně podávají výpovědi
3. 12. Havířov v pohybu
4. 12. Mistrovství ČR ve společných skladbách – kategorie Naděje mladńí
4. 12. Mezinárodní TOP 12 memoriál Milana Romana
4. 12. Vánoční městečko ovládla charita
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4. 12. Havířov slaví výročí svého vzniku
5. 12. Miro Ńmajda se svou kapelou nadchl publikum
8. 12. 3. schůze Rady města Havířova
8. 12. Stávka pracovníků veřejné správy
9. 12. Do nebe vzlétlo 500 balónků s přáním Jeņíńkovi
10. 12. Benefiční koncert s Dědou Mládkem
12. 12. Florbalisté Torpedo Havířov prohráli
14. 12. Pracovně-přátelské setkání
15. 12. 4. schůze Rady města Havířova
15. 12. Město získalo téměř 50 milionů Kč na rekonstrukci kina Centrum
15. 12. Děti mohou jiņ vyzkouńet lyņařský vlek v parku Na Nábřeņí
16. 12. Jeņíńek naděloval dětem
16. 12. Zima v Havířově
17. 12. Miss Karkulka Pamír 2010 je Michaela Leńinská
20. 12. 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova
21. 12 Tisková konference na magistrátu
24. 12. Půlnoční navodila neopakovatelnou atmosféru Vánoc
24. 12. Vánoční přání lidí bez domova: mít vlastní byt a zaměstnání
26. 12. Pod chrámovou klenbou Hej Mistře
29. 12. VK Slavia Havířov zakončil rok 2010 poráņkou
30. 12. Zlatý Ámos 2010 vstupuje do druhé etapy
31. 12. Přání do nového roku 2011
2. HISTORIE A SOUČASNOST HAVÍŘOVA
Havířov, nejmladńí město České republiky, s rozlohou přes 32 km² leņí v členitém
terénu ve výńce 240 aņ 320 metrů nad mořem v regionu Těńínska. Na severu
hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě
s Ńenovem.
Nejvýznamnějńí komunikací procházející městem je silnice první třídy č. 11
z Ostravy do Českého Těńína. Podél ní se táhne hlavní sídlińtní útvar, výńková
zástavba. Dalńí silnice spojují Havířov s Orlovou a Karvinou. Město má
vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem
8°C a průměrné roční sráņky kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu
a západu.
S počtem 80 895 obyvatel k 31. prosinci 2010 patří do patnáctky největńích
českých měst. Po stránce správní je rozdělen na část Město, Ńumbark, Podlesí,
Ņivotice, 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 ņilo 16 640 lidí.
Město vzniklo na jiņním 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 sídlińť na katastrech obcí leņících na rozhraní tří
okresů – Ostrava, Karviná a Český Těńín. Název Havířov byl vybrán ve veřejné
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soutěņi z 2 350 zaslaných návrhů jako například Zápotockýgrad, Antonínov,
Klementov, Budomír, Rudohvězdov, Krásnobaník, Slezský Donbas, Socialín,
Dělníkov či Chrč (Cíl havířů republiky Československa).
K nejstarńí a také nejvzácnějńí zástavbě patří jádro města, které bylo postaveno
v 50. letech 20. století ve stylu socialistického realismu. V roce 1992 bylo
vyhláńeno ochranným pásmem a nazváno Sorela. Území zahrnuje soubor
obytných budov ohraničený na jedné straně lesoparkem Stromovka, na straně
druhé vede aņ 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
burņoazním předválečném stylu, a proto se obrátili pro inspiraci do české
renesance, o čemņ vypovídají četné římsy, ńtíty, čučky a sgrafita, jimiņ jsou domy
vyzdobeny. Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým
řeńením.
Blízké okolí Havířova s mírně zvlněným terénem a pěknými rozhledy do krajiny
dává příleņitost pěńím procházkám nebo jízdě na kolech aņ k Beskydám nebo
nedaleké Těrlické a Ņermanické přehradě.
K současným místním prioritám náleņí revitalizace panelových budov, řeńení
dopravní infrastruktury, rekonstrukce Hlavní třídy, obnova kina Centrum a také
dalńí rozvoj kulturního, sportovního a společenského ņivota.
Havířov má bohaté kontakty s partnerskými městy: Harlow – Anglie, Jastrzębie
Zdrój – Polsko, Maņeikiai – Litva, Collegno – Itálie, Omiń – Chorvatsko a Paide
– Estonsko a Turčianské Teplice - Slovensko.
Mezi nejvýznamnějńí události v průběhu uplynulých let patří:
1923 – V obci Ņivotice zaloņen sbor dobrovolných hasičů
1925 – Otevřena obecní ńkola v obci Ņivotice (dnes Základní a Mateřská ńkola
Havířov-Ņivotice)
1926 – Budova České ńkoly v obci Bludovice (dnes ulice Frýdecká) byla
slavnostně otevřena
1928 – V Dolních Datyních v hostinci Andrzeja Kołorza zahájil svou tradici
proslulý Babský bál
1950 – Otevřena ńkola Státních pracovních záloh pro Ostravsko a Karvinsko.
Později Odborné účilińtě Dolu Dukla. Nyní Střední ńkola v Sýkorově ulici
Havířov-Ńumbark
1953 – V březnu 1953 vznikl folklorní soubor Ogaři
1953 – 5. prosince 1953 slavnostně otevřena budova Hornického učilińtě
Pavky Korčagina (dneńní Magistrát)
1954 – Dne 3. září slavnostně otevřena 19. třídní Osmiletá střední ńkola
v Ńenově-Sídlińti. Dnes Havířov-Ńumbark, ulice Ńkolní
1954 – 7. listopadu 1954 slavnostně otevřena 1. osmiletá střední ńkola
v ulici Na Nábřeņí (dnes ZŃ Na Nábřeņí).
1955 – 1. září 1955 v Komsomolské ulici (dnes Svornosti) otevřena 3. osmiletá
střední ńkola (současný název ZŃ Na Nábřeņí).
1955 – Otevřena Mateřská ńkola v ulici Na Nábřeņí
1955 – 4. prosince 1955 udělena Havířovu zakládací listinou Krajského
národního výboru v Ostravě městská práva
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1955 – V prosinci zahájila v provizorních prostorách činnost havířovská
městská knihovna
1956 – 8. dubna promítnutím filmu Rudá záře nad Kladnem slavnostně
otevřeno kino Radost
1956 – Zaloņen vzpěračský klub Baník Havířov
1957 – Zahájen provoz ve Společenském domě Lučina
1957 – Začaly vycházet městské noviny Hlasy Havířova
1958 – V květnu v obytném bloku 11 (Hlavní třída) se poprvé rozhrnula opona
Loutkového divadla. Hrála se pohádka Ponocný a strańidlo
1958 – Dne 30. srpna 1958 slavnostně otevřena Základní ńkola Kpt. Jasioka
1958 – Uvedením opery Prodaná nevěsta 31. srpna 1958 slavnostně otevřeno
Přírodní divadlo (dneńní letní kino)
1958 – V září předána do uņívání Osmiletá střední ńkola ve Ńkolní
ulici (dneńní sídlo Gymnázia Komenského)
1958 – 8. září začalo vyučování na Osmileté střední ńkole v Havířově III
(Ńumbark) – Jarońova ulice
1959 – Začal pravidelný provoz městské hromadné dopravy. Celkem 3 autobusy.
1960 – K 1. lednu připojeny k Havířovu obce Ńumbark, Dolní Bludovice,
Ņivotice a Dolní Suchá
1961 – Otevřen Kulturní dům Petra Bezruče (blok A)
1961 – Zahájilo provoz Divadlo loutek v Kulturním domě Petra Bezruče
1961 – Slavnostně předána nová budova mateřské ńkoly v Havířově XII –
Bludovicích dne 4. dubna
1961 – Otevřena Mateřská ńkola v ulici Resslova
1961 – Otevřena Mateřská ńkola v Radniční ulici
1961 – Otevřena Mateřská ńkola v ulici Lípová
1962 – V rámci OKD vznikl 1. ledna nový podnik Rekultivace
1962 – V listopadu předána do uņívání prodejna potravin Labuņník spolu
s cukrárnou
1964 – Otevřen Dům kultury v Havířově – Suché
1965 – Zaloņen Letecko-modelářský klub Meteor Havířov
1965 – Otevřena kavárna a prodejna lahůdek Jitřenka
1966 – Zahájen provoz v nové hasičské zbrojnici na Karvinské ulici
1966 – Na Dlouhé třídě otevřena prodejna Dílo s galerii na prvním poschodí
1967 – 28. května 1967 po půlnoci zastavil na havířovském vlakovém nádraņí
poprvé v historii města rychlík
1967 – Slavnostní otevření Městského domu pionýrů a mládeņe 8. března
(později Dům dětí a mládeņe, nyní Asterix)
1967 – Zahájen provoz kina Centrum (25. prosince)
1968 – 1. února 1968 otevřeno v centru města na Dlouhé třídě nové sídlo Hlavní
pońty
1968 – 1. září otevřena v městské části XIII (dnes Podlesí) Mateřská ńkola
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
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1969 – Slavnostně otevřeno nové vlakové nádraņí 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 maņoretek Variace
1972 – Dokončena výstavba první části obchodního komplexu Permon – prodejny
potravin
1973 – Zahájen prodej v obchodním domě Budoucnost, nyní Elan
1974 – Obec Dolní Datyně připojena k Havířovu
1975 – Obec Horní Suchá připojena k Havířovu
1978 – Otevřena Městská sportovní hala v ulici Astronautů
1978 – Dne 3. listopadu předána do uņívání nová budova Zvláńtní ńkoly na
Mánesově ulici
1979 – Kotulova dřevěnka zpřístupněna pro veřejnost
1979 – V dubnu zahájila činnost taneční skupina HORIZONTY
1979 – 29. listopadu 1979 při výkonu svého hornického povolání zemřel zanícený
loutkář, jinak povoláním horník Karol Kurjan, zakladatel Divadla loutek
1983 – Otevřen Společenský dům v centru města na Dlouhé třídě
1984 – V Ņivoticích, vedle Památníku ņivotické tragédie, otevřena nová muzejní
budova
1985 – 1. září v Havířově otevřena Střední průmyslová ńkola elektrotechnická
1987 – 4. listopadu slavnostně otevřen Kulturní dům Leońe Janáčka
1988 – Otevřen hotelový dům Impuls
1989 – Zaloņena při PZKO Havířov-Bludovice kapela Kamraci
1990 – Horní Suchá vystoupila z městského svazku (delimitace k 1. prosinci)
1990 – Zahájeno vyučování v novém sídle Základní umělecké ńkoly Leońe
Janáčka v ulici Jaroslava Vrchlického (ńkola vznikla 1. dubna 1990)
1990 – Bylo obnoveno vydávání městských novin Hlasy Havířova
1990 – 22. března na náměstí Republiky odstraněna ze svého ņulového
podstavce socha V. I. Lenina
1991 – Armáda spásy otevřela v Havířově první azylový dům v České republice
1991 – V září zaloņen soubor lidových písní a tanců Vonička
1992 – Vznikla v Havířově městská policie
1995 – Zaloņen 20. května florbalový klub Torpedo Havířov
1995 – Zaloņena první soukromá výstavní síň Galerie Spirála
1996 – Stadion Dukla v Prostřední Suché předán do uņívání
1996 – 10. ledna zaloņen Rugby Club Havířov
1997 – Postavena nová budova České pojińťovny v ulici U Stromovky
1998 – 10. ledna slavnostně otevřen obnovený zámek poblíņ vlakového nádraņí
1999 – V ulici Před Tratí otevřen hypermarket Kaufland
1999 – Zahájeny sluņby v Komerční bance na rohu ulic U Stromovky a Dělnické
1999 – Zaloņen Maniak aerobik Ivany Koņmínové
2000 – Na Těńínské ulici otevřen hypermarket Kaufland
2002 – Otevřen hypermarket Tesco
2004 – Provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace městského koupalińtě
2005 – Dokončena pobočka Okresního soudu na Dlouhé třídě
2005 – Umístění nové dominanty – Brána s kyvadlem a pramenem na náměstí

14

2005 –
2005 –
2006 –
2007 –
2007 –
2007 –
2008 –
2009 –
2009 –
2009 –
2010 –
2010 –

Republiky
Na náměstí Republiky byl v září dokončen nový dvoupodlaţní Polyfunkční dům
Zaloņena výtvarná skupina KVAŃ 14. prosince
Ve věku nedoņitých osmańedesáti let 6. března 2006 zemřel Jiří Tibitanzl,
zakladatel festivalu zájezdových divadel MINITEATRO
Otevřen 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 aņ 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 ńkoly Ņákovská
Provedla se komplexní rekonstrukce velkého havířovského rondelu
u nádraņí Českých drah

Krátké dějiny Havířova mají i svou smutnou stránku. V roce 1961 na Dole Dukla,
jediné ńachtě na území města, dońlo 7. července k důlnímu neńtěstí, při kterém
zahynulo 108 horníků.

Stalo se před 20. lety
1. ůnora 1990 byla provedena kooptace nových poslanců městského
národního výboru do plenárního shromáņdění a zvolena 15. členná rada.
Předsedou národního výboru byl zvolen Ing. arch. Antonín Ńimíček,
místopředsedy Karel Sachmerda, Antonín Lidařík a PaedDr. Milada
Halíková. Tajemníkem se stal Ing. Pavel Farmačka. Odstupujícímu
předsedovi Ing. Vojtěchu Klečatskému bylo poděkováno za práci.
Obnovily se městské noviny Hlasy Havířova Do funkce ńéfredaktorky byla
schválena Hana Kuchařová.
Bývalá Lidová ńkola umění se rozdělila na dvě samostatné subjekty: LŃU
v ulici Na Schodech a LŃU v ulici Kosmonautů.
Rada města projednala návrh na zavedení trolejbusové dopravy (trolejbusy
měla dodat italská firma) a obchvatu města (komunikační napojení). Dále
vybudování shoping centra na blíņe nespecifikovaném místě.
Rada města schválila záměr výstavby městské cihelny. Byla vybrána
lokalita v Dolních Bludovicích na Datyňské straně.
Mimořádná schůze rady města projednala přípravu voleb do zastupitelstva
města, obvodních zastupitelstev ve městě a obecního zastupitelstva Horní
Suché. (Nakonec obvodní zastupitelsta nevznikla)
Rada projednala a schválila ņádost katolické církve na výstavbu kostela
v centru města.
Městské orgány se zabývaly moņností zřízení okresu Havířov a výstavbou
trņnice u Zimního stadionu.
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Byla zřízena komise na umístění busty T. G. Masaryka v HavířověBludovicích.
Byly přejmenovány některé ulice: Fučíkova na Anglickou, Svazácká –
Junácká, Znárodnění – Lańská, Zápotockého – Dlouhá třída, Rudé armády
– Studentská, Leningradská – Na Nábřeņí.
22. března byla odstraněna ze svého ņulového podstavce socha V. I. Lenina
Město navńtívil 27. března předseda české vlády JUDr. Petr Pithart.
3. VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA
Nové vedení města Havířova

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

16

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 Ńlachta, Bc. Pavol Jantoń, 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 Ńebesta, 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. Tomáń Foldyna, MUDr. Radomír Schreiber, Dalibor Klimńa, Libor Čtvrtka
Leoń Lukańtík
Hnutí pro Havířov – HPH (4 členy)
Mgr. Rudolf Ńimek, Ing. Bohuslav Muras, Ivana Koņmínová, Ing. Dagmar
Dņupinová
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.
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 Ńimek (HPH), Ing. Jiří
Martinek (ČSSD), Vojtěch Kozák (ČSSD), Ing. Jiří Ńebesta (KSČM).
Neuvolnění členové Rady města Havířova

Bc. Michaela Horňáková

Eva Radová

Ing. Jiří Martinek
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Vojtěch Kozák

Alice Hegyi

Ing. Jiří Šebesta

Mgr. Rudolf Šimek

Předsedové a členové výborů Zastupitelstva města Havířova:
Kontrolní: Předseda: MUDr. Radomil Schreiber (ODS). Členové: Ing. Karel Ņák
(KSČM), Vladimír Talaga (ČSSD), Martin Taussig (HPH), Aleń Pawlas (HPH),
Leoń Lukańtík (ODS), Mgr. Karin Macková (VV), Martin Dobeń (NEZ), Michaela
Jančaříková (TOP 09).
Finanční: Předseda: Ing. Pavel Merta (TOP 09). Členové: Ing. Miroslava
Řezníčková (VV), Ing. Ivo Poláńek (NEZ), Ing. Radek Foldyna (ODS), Martina
Marie Psiková (ČSSD), Ing. Tamara Ńeligová (ČSSD), Ing. Miloslav Hanus
(KSČM), Karel Sachmerda (KSČM), Julius Vida (HPH)
Předsedové komisí Rady města Havířova
Bezpečnost silničního provozu: Mgr. Zdislav Krokosz (ČSSD), bytová: Josef Pilka
(ČSSD), energetická: Ing.Václav Wicher (ČSSD), kulturní a letopisecká: Jaroslav
Jeziorski (KSČM), občanské záleņitosti: Jiří Ńoral (ČSSD), protidrogová
a prevence kriminality: Dalibor Klimńa (ODS), plánování sociálních sluņeb:
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), ńkolská:
Mgr. Zdeňka Ńlachtová (ČSSD), zdravotní: MUDr. Josef Wimmer (HPH), ņivotní
prostředí: Lada Peterková (VV)
Občanská komise č.1 Havířov-Bludovice: Ing. Emil Macura, č.2 Havířov-Dolní
Datyně: Ing. Miroslav Szop, č.3 Havířov-Dolní Suchá: Ing. Jiří Ńpiřík,
č.4 Havířov-Prostřední Suchá: Jaromír Werner, č.5 Havířov-Ńumbark:
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Ing. Miroslav Mynář, č.6 Havířov-Ņivotice: Ing. Pavel Merta
Tajemníkem Magistrátu města Havířova je Ing. Milan Menńík
4. 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 kandidovalo
celkem 11 politických stran a hnutí.
5. STÁTNÍ SPRÁVA
Magistrát statutárního města Havířova sídlí v ulici Svornosti. Organizačně je
členěn následovně (stav k 31. 12. 2010):
Vedení města (celkem 4 zaměstnanci): primátor Ing. Zdeněk Osmanczyk,
náměstek primátora Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora Ing. Petr Smrček,
náměstek primátora Bc. Daniel Pawlas
Oddělení kanceláře primátora (7): vedoucí Milada Klimeńová
Interní audit (1): Ing. Barbara Schmidtová
Oddělení vnějńích vztahů a strategického rozvoje (17): vedoucí Ing. Ladislav
Nedorost
Oddělení kontroly (4): vedoucí Ing. Petr Sikora
Tiskové oddělení (4): vedoucí Ing. Radmila Friedlová
Organizační odbor (37): tajemník MmH Ing. Milan Menńík
Ekonomický odbor (12): vedoucí Ing. Bohumil Andrýsek
Odbor investiční výstavby (13): vedoucí Ing. Radoslav Basel
Odbor ńkolství a kultury (12): vedoucí Mgr. Blanka Gelnarová
Odbor vnitřních věcí ( 48): vedoucí Mgr. Leona Večeřová
Odbor komunálních sluņeb (19): vedoucí Mgr. Marek Wlachopulos
Odbor územního rozvoje (7): vedoucí Ing. arch. Karel Mokroń
Stavební a silniční správní úřad (24): vedoucí Ing. Radomír Konvičný
Odbor právních sluņeb (5): vedoucí JUDr. Bohuslava Kochová
Ņivnostenský úřad (12): vedoucí Ing. Irena Balounová
Odbor správy majetku (10): vedoucí JUDr. Iva Burianová
Odbor ņivotního prostředí (12): vedoucí Ing. Jana Návratová
Odbor sociálních věcí (78): vedoucí Bohuslava Litavská
Celkem k 31. prosinci byl stav pracovníků 308
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6. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Rozloha a počet obyvatel Havířova k 31. 12. 2010
Městská část

Rozloha poč. obyvatel

Poznámky

642,7 ha
34 591
Havířov-Město
Bludovice
935,3 ha
2 619
Podlesí
*
15 071
Šumbark
379,7 ha
21 214
Prostřední Suchá 595,6 ha
5 169
Ţivotice
*
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
Muţů celkem
Ţen celkem
chlapců do 15 let
děvčat do 15 let
k trvalému pobytu se přihlásilo
odhlášeno bylo občanů
z toho zemřelo
přihlášeno bylo
v rámci města se stěhovalo občanů

39 493
41 492
5 731
5 582
1 714
1 903
766
1 188
3 265

Počet obyvatel Havířova k 31. prosinci 2010 byl 80 985.
Z celkového počtu obyvatel je 39 493 muņů a 41 492 ņen. Z toho chlapců do 15 let
5 560 a dívek 5 382. V rámci města se stěhovalo 3 265 občanů.
Havířov zaznamenává kaņdým rokem mírný pokles v počtu obyvatel. Na konci
roku 2009 ve městě ņilo 81 700 občanů, v roce 2008 – 82 296, v roce 2007 –
82 768, v roce 2006 – 83 033 a stav k 31. 12. 2005 činil 83 988 obyvatel.
Za rok 2010 se sníņil počet obyvatel Havířova o 735 lidí.
S platným trvalým pobytem ņilo ve městě 987 cizinců.
Celkem se v Havířově v roce 2010 narodilo 714 dětí, z toho 355 chlapců a 359
děvčat.
Nejčastějńí jména v roce 2010 v Havířově: Jakub a Tereza
Chlapecká: Jakub (21x), Lukáń (17x), Jan (17x), Matěj (16), Vojtěch (14)
Dívčí: Tereza (16x), Natálie (13x), Elińka (13x), Karolína (11x), Kristýna (10x),
Klára (10).
Pro srovnání: v roce 2009 byla nejčastěji dávaná Natálie a Jakub,v roce 2008
Daniel, Tomáń a Tereza, v roce 2007 Jakub a Natálie, 2006 Jakub a Tereza, 2005
Jan a Natálie.
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Netradiční dívčí jména: Viola, Isabella, Anneli, Elizoveta, Fatyma, Jasmína.
Chlapecká: Damián, Danny, Francesco,
Moņnost dát si svým dětem dvě křestní jména vyuņilo 15 rodičů. Děti například
dostaly jména Tomáń Jan, Simon Sebastian, Jack Samuel, Freya Adéla, Laura
Sofie, Alņběta Marie.
Sňatky v roce 2010
V roce 2010 bylo uzavřeno na území města Havířova 325 (v roce 2009 - 336, 2008
- 395) manņelství. Pro zajímavost v Karviné počet sňatků byl v minulém roce
výrazně vyńńí, rovných 666 a proti roku 2009 se zvýńil o 142.
7. PARTNERSKÁ MĚSTA
Italské Collegno, Maņeikiai z Litvy, polské Jastrebie Zdrój, estonské Paide,
chorvatský Omiń, anglické město Harlow a nový přírůstek Turčianské Teplice
Slovensko.

8. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ
LEDEN
1. 1. – Nový rok 2010: Oslavy na náměstí Republiky
Letońního vítání nového roku v centru Havířova se zúčastnilo o poznání méně
lidí, neņ v předchozích letech. Pravděpodobným důvodem bylo ńpatné počasí.
Mnoho lidí přińlo na náměstí Republiky uņ před půlnocí, aby společně
odpočítávali poslední sekundy starého roku. V 0.15 hodin začal tradiční deseti
minutový ohňostroj. Byl velkolepý.
V plné pohotovosti byli po celou dobu zdravotníci. Nańtěstí nemuseli vyjíņdět
k ņádnému případu ohroņení ņivota. Drtivá větńina zákroků se týkala drobnějńích
poranění, zpravidla trņných ran, které si lidé způsobili pádem na zem nebo
pořezáním o sklo. Několik oslavujících bylo převezeno na záchytnou stanici
k vystřízlivění.
Spouńť, která kaņdoročně po silvestrovské oslavě v ulicích zůstává, začali
pracovníci Technických sluņeb Havířov uklízet jeńtě v noci.

Vítání nového roku

Ohňostroj
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1. 1. – První občánek Havířova roku 2010
V pátek 1. ledna 2010 se narodilo v Nemocnici s poliklinikou v Havířově první
letońní miminko. Je jím Petr Pawlas, který přińel na svět ve 22.17 hodin. Váņíl
4 300 g a měřil 51 cm. Maminkou je paní Simona Pawlasová z Havířova.

Petr Pawlas

Simona Pawlasová

5. 1. – Interaktivní výstava
V Kulturním domě Leońe Janáčka v úterý 5. ledna byla zahájena interaktivní
výstava klubu Ámos – Centra pro rodinu v Ostravě. Je plná hlavolamů a zábavy
pro děti i dospělé. Výstava potrvá do 29. ledna.
6. 1. – Galerie Radost: Havířov je městem zeleně a také květů
Výběr ze své nejnovějńí tvorby, kolem padesáti fotografií větńího formátu
s tematikou havířovské architektury, městské zeleně, květů a přírody představují
Josef Talań, Daniel Balogh, Bohdan Dvořák a Jaroslav Kocián. Ke zhlédnutí jsou
také snímky ze soutěņe pro veřejnost z loňských obnovených slavností Havířov
v květech. O pravou vernisáņovou atmosféru se postarali hudebníci folkrockové
skupiny U5.
7. 1. – Novoroční koncert ostravských filharmoniků
Pod taktovkou Theodore Kuchara uvedla ve čtvrtek 7. ledna Janáčkova
filharmonie ve zcela zaplněném velkém sále Kulturního domu Leońe Janáčka
první i druhou řadu Slovanských tanců od Antonína Dvořáka.
Strhující dvouhodinový hudební večer s nádhernou muzikou a vynikajícím
dirigentem sklidil velký divácký úspěch. „Byl to nezapomenutelný skvělý záņitek.

Jiņ samotný pohled na jevińtě s tolika hudebníky vzbuzoval obdiv. Vystoupení
souboru Janáčkovy filharmonie povaņuji za velmi dobrou volbu pro zahájení
kulturní sezony v novém roce. Závěrečné poděkování dlouhým, opakovaným
potleskem bylo nádherným zakončením tohoto mimořádného večera,“ uvedla
členka kulturní komise Rady města Havířova Dagmar Černochová. Obdobný
názor sdíleli i dalńí účastníci koncertu. V úvodu primátor města Frantińek Chobot
popřál vńem přítomným ńťastný a úspěńný nový rok.
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Janáčkova filharmonie

8. 1. – Havířov zasáhla sněhová nadílka
V pátek 8. ledna podvečer přes vytrvalé celodenní sněņení bylo v Havířově ņivo.
Sněhová nadílka udělala ohromnou radost dětem a na druhé straně přidělala
starosti cestářům. Menńí, či větńí svahy ve městě byly po celý den v plné
permanenci. Jiņ tradičně k nejfrekventovanějńím místům patřila malá sjezdovka
na Dělnické ulici u atletického areálu Základní ńkoly Maruńky Kudeříkové.
Spousta rodin vyuņila kvalitní sněhové podmínky a přińla se svými ratolestmi,
které se tak mohly pořádně vyřádit hlavně na saních, bobech a lopatách.
Cestáři měli docela jiné starosti. Po celý den sněhové pluhy projíņděly ulicemi
města, aby zajistily jejich průjezdnost. Je třeba dodat, ņe přes veńkeré problémy,
které počasí přineslo, fungovala i městská hromadná doprava.

Lednový podvečer

8. 1. – HC Havířov Panthers vystupuje ze soutěņe 1. ligy
Občanské sdruņení HC Havířov Panthers dnes informovalo zástupce vedení
města Havířova o tom, ņe seniorské hokejové druņstvo ledního hokeje vystupuje
ze soutěņe 1. ligy seniorského hokeje.
Podle samotných zástupců vedení společnosti je důvodem ztráta platební
schopnosti Havířovská hokejová spol. s.r.o, která zajińťovala servisní činnost pro
muņstvo HC Havířov Panthers. Na společnost Havířovská hokejová s.r.o. jiņ byl
podán návrh na insolvenční řízení, se kterým souhlasí i jednatel společnosti.
Město, které je největńím sponzorem hokejového druņstva, bude i nadále

23
podporovat mládeņnický hokej. Například v roce 2009 bylo seniorskému hokeji
vyplaceno 12,25 mil.Kč. Vzniklou situací se bude zabývat rada města.

Soutěņ:
Základní
část:
Play-out:
Trenéři:

1. liga
16. místo, 46 zápasů, 8-2-4-32, skóre 84:173, 32 bodů
nehráli, odstoupili ze soutěņe.
Petr Kaňkovský, René Ńevěček, následně (od srpna) Ivo Dornič, René
Ńevěček, následně (od října) Ivo Dornič, Pavel Hinner, následně (od
listopadu) Pavel Hinner, Tomáń Potěńil. 8. ledna muņstvo odstoupilo ze
soutěņe.

9. 1. – Volejbalisté Slavia Havířov začali nový rok prohrou
V sobotu 9. ledna extraligoví volejbalisté Slavia Havířov na domácí palubovce
prohráli s celkem Benátky nad Jizerou poměrně hladce 1:3. Hráli v sestavě:
Duda, Svoboda, Kotas, Katona, Neusser, Ńiroký. Libero: Dohnal. Střídali:
Zvolánek, Kadlec, Plichta a Srkal. Slávisté jsou po tomto zápase na osmém místě
s 24 body.
Slavia Havířov – Benátky nad Jizerou 1:3 (-18, 23, -25, -22)
10. 1. – Večerní Havířov

Pohled na náměstí Republiky

Dlouhá třída

11. 1. – Město ocenilo dobrovolné dárce krve
V Kulturním domě Radost se v pondělí 11. ledna uskutečnilo tradiční setkání
nejobětavějńích dobrovolných dárců krve s vedením města.

24
Oceněno bylo celkem 129 dárců, 119 muņů a 10 ņen. Z toho 71 je drņiteli Zlaté
Jánského plakety (za 40 odběrů), 43 Zlatého kříņe ČČK III. třídy (80 odběrů), 11
Zlatého kříņe ČČK II. třídy (120 odběrů) a 4 Zlatého kříņe ČČK I. třídy (160
odběrů). Vńem poděkoval primátor města Havířova Frantińek Chobot. „Patří vám

velký dík za dobrovolné darování té nejcennějńí ņivotně důleņité tekutiny, jakou
je bezesporu lidská krev.Velice si váņíme vańí snahy, nezińtné pomoci
zachraňovat zdraví a ņivoty jiným. Nikdo z nás neví, kdy budeme krev sami
potřebovat,“ uvedl primátor. Čestní dárci obdrņeli čipovou kartu pro roční

bezplatnou městskou hromadnou dopravu na území Havířova. Síťovou jízdenku
MHD mohou převést na některou svou blízkou osobu, pokud by ji sami nevyuņili.
Dárce krve oceňuje město jiņ od roku 1997 a za tuto dobu bylo odměněno 1 025
občanů.
Slavnostnímu aktu byl přítomen i ředitel havířovské Nemocnice s poliklinikou
Jan Ferenc a funkcionáři ČČK Ivan Mittan, Marie Machová a Adolf Ńťastný.
Program obohatili zpěvem úspěńní účastníci pěvecké soutěņe Talent 2009 Daniel
Mrózek a Vendula Weisová. Zpestřením bylo také kouzelnické vystoupení Magic
Andrew. Moderoval Jirka Jekl.

Čestní dárci krve

12. 1. – Lidé byli ke Třem králům ńtědří, chyběli koledníci
Jubilejní, v pořadí jiņ desátá Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou České
republiky proběhla v uplynulých dnech také v Havířově. Letos se vykoledovalo
70 476 korun.
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Do sbírky se zapojilo pouze pět tříčlenných skupinek dětí v doprovodu dospělé
osoby. Hlavními centry koledníků s plastovou kasičkou byly katolické kostely.
Koledovalo se před kostelem sv. Anny, sv. Markéty a v Církevním středisku sv.
Jana Boska v Ńumbarku. Stala se jiņ tradicí také návńtěva Magistrátu města
Havířova.
Na svátek Tří králů 6. ledna s prosbou o přispění a zpěvem My Tři králové jdeme
k vám, ńtěstí, zdraví vinńujeme vám, se obraceli k návńtěvníkům bohosluņby
u kostela sv. Anny, Lukáń Krupička, David Ńimon a Josef Grepl, členové místního
Junáku. „Lidé byli ńtědří. Peněņní dárky se větńinou pohybovaly od padesáti do

dvou set korun. V kasičce jsou i dvě nebo tří tisícovky. Jsme spokojeni
i s návńtěvou magistrátu,“ uvedl za Tři krále doprovázející Dominik Honěk. Ti,

kteří otevřeli svoji peněņenku dostali symbolický dáreček, balený tříkrálový cukr
a papírový kalendářík Na dveře navńtívených domácností a institucí napsali
křídou K+M+B 2010.
Výtěņek Tříkrálové sbírky je určen předevńím na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalńím, jinak sociálně
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibliņně
desetina výnosu je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Letos se
v Havířově vykoledovalo 70 746 korun. V minulém roce to bylo o čtyři tisíce více.

Magistrát města Havířova

U kostela sv. Anny

13. 1. – 67. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu Města
Petřvald
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu
Václavovice
Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Územního plánu
Kaňovice
Grantové řízení pro projekt Oranņové hřińtě
Podání ņádosti o dotaci na projekt „Zámek Havířov – oprava střechy“
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na rok 2010
v Moravskoslezském kraji
Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
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Havířov na území města Havířova za rok 2009, vyhodnocení nápadu
trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města za rok 2009,
vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města
Havířova za rok 2009.
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
16. 1. – Babský bál v tradici svých zakladatelů
Prostory Domu PZKO v Havířově-Bludovicích praskaly v sobotu 16. ledna ve
ńvech. Babský bál stejně jako v minulých letech i tentokrát se stal velkým
magnetem pro milovníky plesů a dobré zábavy.
Jiņ tradičně program otevřela polonéza. Pak uņ parket ve velkém sále byl
v jednom kuse plný tanečníků a podle zavedených zvyklostí aņ do půlnoci, kromě
jediné výjimky, platila dámská volenka. Vyhledávaným místem byl prostor pod
zvonem zavěńeným na stropě místnosti. „Ņena, která se pod ním ocitne se svým

partnerem a zvon na ně náhodou z dobré vůle zvonaře spadne má povinnost ho
políbit. Tato ńťastná chvíle je časově omezena maximálně na dvě minuty ,“
připomněl jeden z řady nepsaných zákonů bálu pamětník a jeden z organizátorů
Alfred Kołorz z Dolních Datyň. O půlnoci přińla nejočekávanějńí chvíle, vyhláńení
nejsympatičtějńího a nejńarmantnějńího pána plesu, Lva salónu. Stal se jím ze
svobodného rozhodnutí přítomných ņen Milan Rojčík z Těrlicka.
Barvou letońního plesu byla černá jak u muņů, tak i ņen. Světlé garderoby byly
k vidění poskrovnu. „Černé ńaty se nám líbí a navíc zeńtíhlují. Tančilo se nám
v nich výborně,“ vysvětlovaly se smíchem havířovské knihovnice Jana Karasová
a Jena Owczarzyová. Bohatý byl i jídelníček. Fajnńmekři si mohli například
vychutnat jehněčí ńańlík s kroketami a oblohou. Ņeny si zase pochvalovaly
vynikající zákusky. Nechyběla ani bohatá tombola. Hlavní cenou byl televizor
Panasonic s 82 cm LCD monitorem. K tanci a poslechu hrála hudební skupina
Mr. Baby, na poschodí kapela Olza a v suterénu disko Bogdana Bartnického.
Program obohatili svým vystoupením taneční soubor Suszanie a místní ochotníci
s Tancem chlapů. „Babský bál svým vtipným programem, dobrou organizací,
výbornou muzikou, chutným jídlem a skvělou atmosférou je neopakovatelný ,“
stručně hodnotila herečka amatérského divadla Sputnik Veronika Jurczková.

Polonéza

Tanec chlapů
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16. 1. – Radka Buchtová se stala Miss Baník 2010
Na sobotním plese Baníku Ostrava v hotelu Park Inn byly vyhláńeny výsledky
soutěņe Miss Baník. Radka Buchtová byla zvolena Miss Baník 2010 a Vladislava
Turková se stala I. vicemiss. Obě jsou z Havířova. Kateřině Kubačkové z Těrlicka
diváci v sále přisoudili titul Miss sympatie plesu FCB. „Jsem ńťastná, ocenění
mně velice potěńilo. Vůbec jsem to nečekala. Je to moc příjemný pocit,“ uvedla
studentka Ostravské univerzity Kubačková.
17. 1. – Zemřela MUDr. Ema Večeřová
Po krátké váņné nemoci zemřela 17. ledna ve věku nedoņitých 72 let lékařka
havířovské nemocnice a dlouholetá členka Zastupitelstva města Havířova
MUDr. Ema Večeřová
17. 1. – Havířov na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO v Brně
Jiņ po druhé se Havířov prezentoval samostatným stánkem na Mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu GO a turistických moņností v regionech Region tour.
O stánek Havířova byl velký zájem. Od čtvrtka 14. do neděle 17. ledna se
nacházel ve stálém obleņení lidí, kteří měli zájem nejen o propagační materiály,
ale také se zastavovali u obrazovky, na které byl ke zhlédnutí film o městě
a záběry z loňského Havířova v květech, řezbářského sympozia Havířovská Lípa
s novou tváří a z motocyklových závodů Havířovský zlatý kahanec. Expozici
zdobil krteček s autičkem vytvořený z květin a uhlí.
19. 1. – Komorní koncerty zahajují
Koncertem Kde ņije nevyzpívaná krása byla zahájena v úterý 19. ledna v KD
Radost koncertní sezona jaro 2010. Publiku se představil Jan Rokyta (cimbál)
a Alfréd Strejček, recitace.
20. 1. – Lidé pečující o osoby blízké se vzdělávali
Ve dvou vědomostních kursech dostali lidé pečující o osobu blízkou příleņitost
získat potřebné znalosti pro lepńí uplatnění na trhu práce.
Občanské sdruņení AMOS realizovalo bezplatné kurzy pro sociálně znevýhodněné
cílové skupiny s názvem Obsluha osobního počítače a druhý Jak zpátky do ņivota.
Jsou hrazeny z finančního příspěvku Nadace OKD. Celkem do vzdělávacího
procesu bylo od května 2009 do ledna 2010 zapojeno čtyřicet ńest lidí s převahou
ņen. Vyučuje se jednou za týden ve vyhrazených učebnách pořadatele
v prostorách ZŃ v Mánesově ulici. V rámci prvního tématu, který má
rekvalifikační charakter, v rozsahu osmdesáti hodin, se účastníci blíņe seznámili
s prací na osobním počítači. Vedle základních úkonů se učili psát, vytvářet texty,
pracovat s tabulkovým procesorem a s programem pro vytváření prezentací.
Velká pozornost byla věnovaná internetu. Druhý kurs se stejným počtem hodin
byl programově zaměřen na komunikaci a motivaci, finanční gramotnost, právní
poradenství, jak obstát na trhu práce a psychologii. „Cílem bylo dát zájemcům

dostatek informací k tomu, aby nańli to pravé, kde by se mohli v ņivotě co nejlépe
uplatnit,“ uvedl předseda pořádajícího občanského sdruņení Jan Bierza.
Absolventi v závěru obdrņeli osvědčení s celorepublikovou platností.
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21. 1. – Slavnostní křest loga Europa Cup 2011 v Parlamentu ČR
Logo mistrovství Evropy ve floristice Evropa Cup 2011 má za sebou oficiální
křest.
Dońlo k němu 21. ledna na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, kde se ho vedle zástupců Havířova zúčastnil v roli kmotra předseda
Poslanecké sněmovny Ing. Miroslav Vlček, dále generální tajemník mezinárodní
organizace Florint Toine Zwitserlood a předseda Svazu květinářů a floristů České
republiky Ing. Jiří Horák. Mistrovství Evropy ve floristice se v České republice
uskuteční poprvé v historii této soutěņe. Pořadatelství získal Havířov v říjnu 2009
v Norském Lillehammeru.
Do Havířova přijedou soutěņit zástupci 27 evropských států. „Čeká nás hodně

práce, protoņe musíme zabezpečit nejenom prostory, nesmíme zapomenout na
propagaci, seznámit lidi s tím, co to Europa Cup je. Co to jsou floristé, co bude
mistrovství obsahovat, v jakém rozsahu bude, kolik se tady zúčastní zahraničních
hostů,“ připomenul náměstek primátora ing. Zdeněk Osmanczyk a jeńtě dodal:
„Musíme zajistit podmínky pro vlastní soutěņ, ubytování, stravování. Důleņitou
součástí příprav je zajińtění finančních prostředků. Rozpočet je zruba ve výńi
9,5 milionu Kč, a proto oslovujeme také sponzory,“ primátor.
24. 1. – Filmaři točili i v mrazivém počasí
Natáčení hraného filmu Mezi nimi vstoupilo do své závěrečné etapy. S premiérou
se počítá koncem května v Havířově a Praze.
V sobotu 23. ledna před Kulturním domem Petra Bezruče bylo ruńno. Ani
mrazivé počasí hluboce pod nulou neodradilo filmový ńtáb havířovského reņiséra
Davida Vignera od natáčení několika krátkých scének z připravovaného
krátkometráņního filmu Mezi nimi. „Pracovat venku v těchto dnech není

jednoduché. Na počasí ale nemůņeme brát zřetel, pokud chceme dodrņet
stanovený harmonogram. Jsem rád, ņe zima nijak neovlivnila herecké výkony.
I tentokrát vńe bylo v pohodě,“ říká reņisér. Spokojen byl i kameraman.
„Technika funguje bez problémů, herci mrazu odolávají,“ dodává Jaromír Chobot.

Děj filmu je vybrán z kaņdodenního ņivota mladých lidí. Zabývá se problematikou
nebezpečí nákazy HIV mezi mládeņí. Herecké role jsou obsazeny hlavně
studenty Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava a také několika známými
osobnostmi. Publiku se představí Tomáń Váhala, Marek Ostrý, Barbora Vacková,
Vanda Chaloupková, Veronika Tkaczyková. Ze známých herců diváci uvidí
členku praņského Divadla Bez zábradlí Veroniku Freimanovou nebo z Národního
divadla Vladimíra Javorského. Mezi herci nechybí ani Miss České republiky
Aneta Vignerová a sexuolog Radim Uzel.
Reņie: David Vigner, kamera: Jaromír Chobot, zvuk: Tomáń Sokol, hudba: Jan
Bartoschek. Scénář je kolektivní. K realizaci filmu finančně přispělo Ministerstvo
ńkolství, mládeņe a tělovýchovy České republiky a také Magistrát města
Havířova.
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Vpravo David Vigner

Filmový ńtáb

24. 1. – Divadlo Skřítek uvedlo hru Muńketýři
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče se v neděli 24. ledna konala
obnovená premiéra zpěvohry Luďka Taliána s hudbou Lumíra Sokola Muńketýři.
Ńokující odhalení pozadí slavného příběhu Alexandra Dumase … „Divadlo

Skřítek, jako jediné, zjistilo pravdu o slavných muńketýrech aņ po 165 letech po
dokončení románu Tři muńketýři. Ne vńe bylo tak, jak proslulý spisovatel napsal.
Chcete znát skutečnost? Pravdivý příběh zhlédnete na nańem představení, “
uvádějí autoři zpěvohry. Amatérské divadlo Skřítek působí při Městském
kulturním středisku.
25. 1. – 68. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Havířova Ing. Jiřiny
Grocholové a pana Richarda Smolíka z volební strany ODS
zánik postavení náhradníka MUDr. Irky Musála, Ing. Larisy Pyszkové
a Ing. Mariny Mareńové z volební strany ODS
dnem 23.1.2010 se stal členem Zastupitelstva města Havířova Ing. Adam
Stříńovský z volební strany ODS
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
25. 1. – 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 25. ledna v Kulturním domě Radost. Výběr z projednávaných
bodů:
Vyřazení a nákup sluņebních vozidel
Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích mezi
městem Havířov v České republice a městem Turčianské Teplice ve
Slovenské republice
Obecně závazná vyhláńka, kterou se vymezují ńkolské obvody spádových
základních ńkol v Havířově
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova
Prodej nemovitostí – trņińtě Vardasova
Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2009, vyhodnocení nápadu
trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok
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2009, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území
města Havířova za rok 2009
Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 2. projekt
Smlouva o spolupráci při rozvoji Areálu Dukla statutárního města
Havířova a společnostmi Dukla Industrial Park, s.r.o. a Dukla Industrial
Zone, a.s.
Převody nemovitostí v rámci projektu na regeneraci bývalého Dolu Dukla
Integrovaný plán rozvoje města – Regionální operační program
Odstoupení seniorského druņstva HC Havířov Panthers ze soutěņe
1.hokejové ligy ČR
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
25. 1. – Zastupitelé zablokovali dotace i hokejové mládeņi
Neutěńený stav havířovského hokeje byl jedním z témat zasedání Zastupitelstva
v Havířově.
Hlavními body byly odstoupení týmu muņů z první ligy, zpráva revizní komise
a dalńí podpora tohoto sportu ze strany města. Na základě kritické hodnotící
zprávy kontrolní komise, která poukázala na neochotu vedení hokejových
subjektů s ní spolupracovat a na dalńí nedostatky, zastupitelé nakonec dočasně
zastavili celkovou podporu hokeje, a to včetně mládeņe. Zastupitelé se nakonec
shodli na tom, ņe se sejdou zástupci vńech politických stran a pokusí se najít
cestu, která by umoņnila dalńí financování hokeje.
26. 1. – Armáda spásy – ubytovna a noclehárna
Armáda spásy poskytuje v Azylovém domě v ulici Na Spojce trvalejńí ubytování
a také nocleh.„Někteří bezdomovci přicházejí do noclehárny se vysprchovat,

jednou aņ dvakrát se i vyspí a pak se týden vůbec neukáņou. Náń terénní
pracovník například ví o lidech, co přespávají i v letońní zimě ve stanu nebo
někde ve městě, například ve sklepních prostorách. O pobyt v noclehárně nemají
zájem. U nás alkohol není povolen a to můņe být jedním z důvodů odmítavého
postoje,“ říká Ladislav Solana, vedoucí Azylového domu a noclehárny pro muņe
Armády spásy.
27. 1. – Filmový festival: Exotická cesta na Na východ
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče ve středu 27. ledna se konal
horolezecký a turistický festival filmů a fotografií.
Ve tříhodinovém pásmu byly promítnuty tři filmy, které zavedly diváky do tří
horských oblastí, na Kavkaz, severní Pamír a do pohoří Pamiroalai.
Prostřednictvím fotoprojekce si publikum mohlo vychutnat chorvatský Velebit,
Rafting na Neretvě, Bulharské hory a Černohorské treky. Slovem provázel
Michal Kleslo.
29. 1. – Maryčku zdobily dřevoryty a linoryty
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče vystavoval v lednu výběr
ze své tvorby profesor Akademie výtvarných umění v Katovicích, Michał Kliś
K vidění byly malé dřevoryty a linoryty hlavně s tematikou Vánoc a folkloru.

„Vystavené práce jsou zajímavé a pěkné, vytvořené s velkou precizností. Autor
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má smysl pro grafické zjednoduńování vybraných námětů. Je opravdu na co se
dívat,“ uvedl havířovský výtvarník Otta Dedek při vernisáņi. Polský umělec
a pedagog zaujímá přední místo nejen v prostředí Slezska, ale i v zahraničí.
K jeho tvůrčím aktivitám patří hlavně plakáty, obrazy, grafika a design. Svá díla
prezentoval na výstavách v řadě zemí Evropy a rovněņ v Japonsku, Mexiku,
Indii, USA, Kuvajtu a na Kubě. Je autorem loga Centra evropské solidarity.
Vernisáņ obohatil krátkým vystoupením havířovský houslista Jiří Javorský.
Výstava skončila 29. ledna.
ÚNOR
1. 2. – Dětské oddělení havířovské nemocnice má novou primářku
Od 1. února je jmenována primářkou dětského oddělení NsP Havířov, p.o.
MUDr. Dagmar Barnetová. Bývalá primářka MUDr. Helena Strmeňová podala
výpověď, z tohoto důvodu bylo vyhláńeno výběrové řízení.
MUDr. Dagmar Barnetová vystudovala obor vńeobecného lékařství na lékařské
fakultě University Palackého v Olomouci, kde v roce 1989 promovala.V roce 1996
sloņila 2. atestaci z pediatrie, první v roce 1992. Je drņitelkou licence pro umělou
výņivu a metabolickou péči. Po promoci nastoupila do havířovské nemocnice, kde
strávila bezmála 12 let. V roce 2001 přeńla do Fakultní nemocnice Ostrava, kde
pracovala do loňského roku převáņně na dětském oddělení ARO. 1. září se vrátila
do havířovské nemocnice, od 1. října zastávala funkci vedoucí lékařky dětské
jednotky intenzivní péče. V odborné ambulanci se věnuje dětem, které vyņadují
dlouhodobou enterální a parenterální výņivu.

MUDr. Dagmar Barnetová

3. 2. – 69. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Odpisové plány na rok 2010 příspěvkových organizací zřízených městem
Havířovem
Navýńení příspěvku na provoz na rok 2010 pro SSRZ
„Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ a „Splańková
kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
Městské podnikatelské centrum – pronájem nebytových prostor
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
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4. 2. – Ocenění stráņníků havířovské městské policie
Vedení havířovské radnice a městské policie vyhodnotilo práci stráņníků v roce
2009.
Slavnostní shromáņdění za účasti téměř celého sboru, zástupců města a dalńích
hostů se konalo ve čtvrtek 4. února odpoledne v restauraci Radnice.
O dosaņených výsledcích práce za rok 2009 a některých záměrech pro letońek
informoval ředitel městské policie Bohuslav Muras. Vedle vybraných
statistických údajů rozebral i některé věcné problémy a úkoly v činnosti sboru.
Stráņníci městské policie dohlíņeli zejména na dodrņování obecně závazných
právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, pravidel občanského souņití,
přispívali k ochraně bezpečnosti osob a majetku, plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, upozorňovali fyzické a právnické osoby na zjińtěné
nedostatky a v neposlední řadě odhalovali přestupky a v rozsahu stanoveném
zákonem o obecní policii je řeńili. Například za loňský rok bylo zjińtěno přes 24
tisíc přestupků, z toho na místě vyřeńeno skoro osmdesát procent. Velkou
pozornost věnovali besedám na mateřských a základních ńkolách.
Obdobně jako v minulých letech, také letos byli nejlepńí stráņníci oceněni. Uznání
za vzorný výkon svého povolání se dostalo 27 muņům a čtyřem ņenám, z nichņ Ivu
Mrázkovi a Jiřímu Podanému dvakrát, a to za patnáctiletou spolehlivou sluņbu
u MP, zadrņení pachatelů loupeņných přepadení, zjińtění pachatelů vloupání,
odhalení trestného činu ublíņení na zdraví a podobně. Za město jim poděkovali
primátor Frantińek Chobot a jeho náměstek Eduard Heczko.
Přehled oceněných: Ondřej Anlauf, Ivo Mrázek, Martin Porembski, Karel Ďurkáč,
Bc. Vratislav Lepič, Jiří Podaný, Pavel Grobelný, Ńárka Sýkorová, Taťána
Pacíková, Radim Kaspar, Ria Michalíková, Oldřich Lapiń, Dalibor Haramia,
Miloslav Mazůrek, Rostislav Vlček, Jana Bendová, Jozef Danihel, Petr Ńataník,
Duńan Glezgo, Jozef Mydlár, Miloń Majtner, Petr Knapík, David Rajnoch,
Miroslav Procházka, Tomáń Salamon, Radim Kaspar, Michal Przeczek, Tomáń
Bauer, Daniel Wojcik, Martin Václav, Martin Ńafář.

Vyznamenaní střáņníci

Zástupci města a městské policie
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4. 2. – Nemocnice získala akreditaci vzdělávacího programu urologie
Ke dni 4. února získala Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. akreditaci
Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování části vzdělávacího programu pro
obor specializačního vzdělávání urologie.
Komise MZ rozhodla o udělení akreditace na základě předloņených dokladů
o kvalitním personálním obsazení, přístrojovém vybavení a dle objemu a kvality
lékařských výkonů a léčebné péče. Pro urologické oddělení vedené primářem
MUDr. Josefem Kopeckým je to velmi pozitivní zpráva, protoņe mladí lékaři
budou moci převáņnou část svého specializačního vzdělávání v oboru urologie
absolvovat v nańí nemocnici a nebudou muset odjíņdět za odbornou praxí do
jiných nemocnic.
4. 2. – Výstava : Dotyky města a přírody
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče byla slavnostně zahájena
výstava prací mladého havířovského fotografa Jana Kováře. Fotografie zachycují
krásu přírody a architekturu.
5. 2. – Výuka dětí s postiņením se v běņné ńkole osvědčuje
V Základní ńkole Maruńky Kudeříkové v Havířově byla v roce 2004 otevřena třída
pro děti s mentálním postiņením.
Nyní výuka probíhá v ńestém ročníku. Pěti ņákům, maximálně jich můņe být ńest,
mezi nimi jsou i s kombinovaným postiņením, se věnuje speciální pedagoņka,
dalńí dvě učitelky se zkráceným úvazkem a asistentka pedagoga. „Je to velice

náročná práce, vyņadující obrovskou trpělivost těch, kteří se ņákům věnují. Je to,
ale správná věc, ņe tyto děti mají moņnost chodit do běņné ńkoly. Segregace je
vņdy ńpatná,“ říká ředitel ńkoly Mgr. Viktor Kalousek. Vyučuje se podle osnov
a rehabilitačního programu pro pomocné ńkoly. „Máme dvě dobře vybavené
učebny. V rozvrhu je kaņdý den ranní komunikace, individuální výuka, dále
samostatná práce dětí a nezapomíná se ani na relaxaci. Učí se rovněņ v blocích,“
přiblíņila učitelka se speciální kvalifikací Jarmila Přichystalová. V rozvrhu je
mezi jiným také výtvarná a pracovní výchova, nácvik soběstačnosti při
převlékání, příprava jídla, ovládání počítače a dalńí ņivotu potřebné náleņitosti.
Číst se učí globální metodou, psát větńinou hůlkovým písmem, pozornost je
věnovaná taktéņ dovednosti orientovat se v čase a v prostředí. Je snaha o co
největńí integraci s jinými třídami. „Máme společný tělocvik, hudební výchovu,
ńkolní akce jako Mikuláń, vánoční koledy a dalńí podle moņností dětí,“ doplňuje
Jarmila Přichystalová. Podle osnov ukončí ņáci ńkolu v deváté třídě. Je ale
moņnost docházku na základě ņádostí rodičů o rok prodlouņit.
8. 2. – Havířovský útulek ponese jméno Max
Od začátku prosince 2009, kdy byl otevřen havířovský psí útulek, měli lidé
moņnost posílat návrhy na jeho pojmenování. Celkem se jich seńlo 42. Mezi nimi
například Animal, Bobík, Dáńenka, Druhá ńance, Domov naděje, Hafík, Miláčci,
Pomocná ruka, Smutné oči, Ńpagetka, Maxík, Nový ņivot, Opuńtěné duńe,
Tuláček, Ńtěkáček, Max, Lepńí ņivot, U pejska a kočičky. Dva lidé se shodli na
názvu Ńance a Hafík a tři na Naděje.
Vybrán byl název Max. Útulek tak ponese stejné jméno jako jeho první obyvatel.
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9. 2. – Folklorní soubor Vonička
Folklorní soubor Vonička se zúčastnil ve dnech 4. aņ 7. února v polském Łukowie
mezinárodního setkání folklorních souborů z Polska, Ukrajiny a České republiky.
Po příjezdu do téměř ńest set kilometrů vzdáleného města vystoupili členové
souboru pro ņáky místního gymnázia. „V pátek ráno jsme odjeli na celodenní

výlet do krajského města Lublina, ve kterém jsme navńtívili starou část města
a koncentrační tábor Majdanek. V sobotu odpoledne jsme vystupovali společně
s ukrajinským souborem Vykrutasyky pro občany města Łukowa. Nańim se
dostalo od obecenstva bouřlivého potlesku. Starosta města a zástupci okresu nám
předali pamětní desku, která bude vystavena v Základní umělecké ńkole Leońe
Janáčka“, uvedl vedoucí souboru Roman Gorný. FS Łukowiacy navńtíví Havířov
v září letońního roku.

Vonička v městě Łukowa

9. 2. – Zápis na Základní ńkole Moravská
V úterý 9. února byl na sedmnácti havířovských základních ńkolách ukončen
dvoudenní zápis dětí do prvních tříd. Hodně ruńno bylo na ZŃ Moravská, která si
letos zvolila netradiční formu. Děti a jejich doprovod jiņ ve vestibulu uvítali
Tučňáci. Pak následovalo fotografování, prohlídka golfové učebny, znalosti
z abecedy si mohli budoucí prvňáčci vyzkouńet na interaktivní tabuli a na
posledním stanovińti společně s učitelkami kreslili a tvořili různé obrázky. Na
závěr předńkoláci dostali pamětní list a drobný dáreček. Letos počítají, stejně
jako v minulém roce s otevřením dvou prvních a také nulté třídy.

Zápis na ZŃ Moravská
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10. 2. – Sbírky na pomoc postiņeným na Haiti.
„K nańí velké radosti jsme včera odeslali v pořadí druhou částku ve výńi 18 300

Euro na pomoc postiņeným na Haiti. Celková odeslaná finanční částka .Nehemia
k dneńnímu dni činí 750 858 Kč“.
12. 2. – Zápis do prvních tříd základních ńkol
Ve dnech 8. a 9. února se na sedmnácti havířovských základních ńkolách
uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. Celkem přińlo 722 dětí v doprovodu jednoho
nebo obou rodičů. Zapsáno bylo 639 dětí. Ostatní budou mít o jeden rok odloņenou
ńkolní docházku. V září loňského roku nastoupilo do prvních tříd 730 dětí, ve
ńkolním roce 2008/2009 726 dětí, ve ńkolním roce 2007/2008 to bylo 727. Nejvíc
dětí nastoupí na ZŃ Gen. Svobody na Ńumbarku (82 dětí), ZŃ 1. máje v Havířově–
Městě (80) a na ZŃ Mládeņnickou v Podlesí (70). Jedná se o největńí ńkoly v dané
lokalitě. Pouze 7 dětí bude navńtěvovat první třídu na ZŃ Selská v Bludovicích.
Pro zajímavost ve ńkolním roce 1994/1995 bylo v základních ńkolách 11 323 ņáků.
Nyní celkem chodí do základních ńkol 6 400 dětí, přičemņ kapacita vńech ZŃ je
10 543 míst.
12. 2. – Slavnostní otevření oddělení LDN v havířovské NsP
V pátek 12. února proběhlo v prostorách nově vybudované léčebny dlouhodobé
péče slavnostní otevření, kterého se zúčastnil náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Ing. RSDr. Karel Konečný a delegace vedená
primátorem města Havířova Frantińkem Chobotem.
Na úvod objasnil ředitel nemocnice Ing. Jan Ferenc vńem hostům důvody, které
vedly k rozhodnutí otevřít v nemocnici LDN. Hlavním byla absence lůņek
následné péče pro spádovou oblast nańí nemocnice, která činí přibliņně 100 tisíc
obyvatel Havířova a okolí. Uzavřením interní stanice v roce 2008 kvůli
nedostatku lékařů dońlo k obrovskému náporu na interní lůņka, kterých je
v nemocnici 88 a jejichņ obloņnost dosahuje 95%, coņ je v porovnání s ostatními
nemocnicemi v okolí poměrně vysoké procento. Z tohoto důvodu se vedení
nemocnice rozhodlo otevřít LDN pro doléčení pacientů a akutní interní lůņka
ponechat pouze pro akutní pacienty. První stanice se 20 lůņky byla otevřena
hned začátkem letońního roku. Druhá s 26 lůņky 1.února. Nemocnice investovala
do nové stanice 2,8 milionu korun z vlastních zdrojů a zatím 600 tis. korunami
přispělo město Havířov na nákup lůņek. Obě LDN stanice vede MUDr.
Hanzlíková, která splňuje vńechny poņadavky na kvalifikaci, včetně geriatrické
atestace.
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Oddělení LDN

13. 2. – Reprezentační ples města Havířova
Ve Společenském domě se v sobotu 13. února konal Reprezentační ples města
Havířova jiņ tradičně s pestrým programem. Účinkovali: Lucie Bílá, Petr Kolář
a Taneční klub Jarky Calábkové. K poslechu a tanci hrál Joker Band Ivana
Muchy. Vstupné bylo 1 000 Kč.
14. 2. – Veselý Masopustní průvod v Dolních Datyních
Za trvalého sněņení se v neděli 14. února dopoledne konal v Havířově-Dolních
Datyních tradiční Masopustní průvod.
Asi třicetičlenná skupinka, ve které nechyběly ani děti v pestrobarevných
kostýmech, maskách nebo jen v zimním oblečení, začala svou pouť u knihovny na
ulici Občanské. Postupně obcházela příbytky místních občanů, aby připomněla
blíņící se Popeleční středu. Jejich setkání s navńtívenými domácnostmi bylo
veselé s přátelským popovídáním, při kterém nechyběl přípitek na zahřátí, různé
pochutiny a drobnosti.
Dvouhodinové putování po zasněņených cestách i necestách skončilo u domácí
zelňačky, horkého čaje, kávy a pestré směsi cukroví opět v budově knihovny.

„Jsem ráda, ņe v průvodu bylo dost mladých a také dětí. Trochu účast ovlivnil
sobotní místní ples. Hlavně, ņe nálada byla vynikající,“ konstatovala Kristina
Huplíková, jedna z organizátorek.
Hlavními postavami byly stejně jako v předchozích letech členky Amatérského
divadla při Českém svazu ņen a místní nadńenci.

Před budovou knihovny

Průvod
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15. 2. – Divadelní hra O lásce
Ve velkém sále KD Petra Bezruče v pondělí 15. února uvedla divadelní
a umělecká společnost Studio DVA hru O lásce.
Představení s lehce drastickým humorem sleduje pár středního věku, který ve
svém přepychovém bytě probírá nejrůznějńí traumata dlouholetého manņelského
vztahu. Brilantní francouzská komedie autora Paula Claudela v reņii Adama
Krause volně navazuje na předchozí úspěńnou inscenaci Otevřené manņelství.
Studio DVA ji uvádí v překladu Alexandra Jerie. Hráli: Jana Krausová a Karel
Roden.
15. 2. – Kácení stromů na Hlavní třídě
V pondělí 15. února bylo zahájeno kácení 51 lip na Hlavní třídě, a to
u levostranného chodníku směrem od magistrátu po obchodní dům Elan. Akce
skončí koncem týdne.Vykácené lípy se pouņijí na srpnovém řezbářském sympoziu
Havířovská lípa s novou tváří. Řezbáři z lip vytvoří sochy podle návrhů dětí
z mateřských ńkol, kde budou také umístěny. Nové stromy, 33 habrů, se vysadí
na podzim letońního roku.
16. 2. – Regenerace území areálu Dukly se blíņí
Mezi statutárním městem Havířov a společnostmi RPG RE Commercial a Dukla
Industrial Zone byly v úterý 16. února podepsány smlouvy o spolupráci
a majetkových vztazích.
Jedná se o převod pozemků v celkové výměře přibliņně 70 tisíc čtverečních metrů
v areálu bývalého Dolu Dukla a tribuny fotbalového stadionu v Prostřední Suché
do majetku města za symbolickou cenu přibliņně jednoho milionu korun, přičemņ
jejich skutečná hodnota podle znaleckého posudku je 24 milionů. Zhruba polovina
parcel je určena k opravě stávajících a vybudování nových cest a inņenýrských
sítí. Zbytek vyuņije město pro vlastní rozvojové aktivity. „Díky přislíbené dotaci

z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výńi 212 milionů korun bude provedena
v příńtím roce rekonstrukce komunikací a infrastruktury a poté se upravené
plochy nabídnou investorům. Nańím zájmem je, aby areál byl smysluplně vyuņitý
pro město. Očekáváme předevńím zvýńení zaměstnanosti a větńí nabídku sluņeb,
sportovního a kulturního vyņití pro obyvatele,“ uvedl náměstek primátora
Eduard Heczko, který dokumenty podepisoval.
Slavnostnímu aktu byl přítomen primátor města Havířova Frantińek Chobot se
svými náměstky, generální ředitel společnosti RPG RE Commercial Tony Aksich,
statutární zástupce společnosti Dukla Industrial Zone Eva Spasová a dalńí hosté.
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Zasedačka Rady města Havířva

18. 2. – 70. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Ozelenění středových pásů na Hlavní a Dlouhé třídě - rozhodnutí
o námitkách uchazeče
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
18. 2. – Havířovská hokejová mládeņ kolaps přeņila
Jednání zástupců politických stran zastoupených v zastupitelstvu vyústilo ve
čtvrtek 18. února v dohodu, která umoņnila okamņitě odblokovat dotaci pro
mládeņnický hokej. Ten se ocitl na pokraji krachu, ale kritickou situaci nakonec
přeņil, kdyņ radnice hned poslala první část dotace ve výńi 1,5 milionu korun.
Jednání bylo tentokrát rychlé a vstřícné, kdyņ se vńichni shodli na faktu, ņe
politika musí jít v rámci záchrany sportu stranou.
18. 2. – Výstava k jubileu neziskových organizací
V Památníku ņivotické tragédie v Havířově-Ņivoticích byla ve čtvrtek 18. února
zahájena výstava Ņijeme s vámi. Expozice mapuje opomíjenou oblast ņivota osob
s mentálním a kombinovaným postiņením a lidí zdravých, kteří o ně pečují.
Výstava přibliņuje činnost dvou neziskových organizací, které letos slaví
20. výročí svého vzniku, Slezské diakonie a Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postiņením (SPMP).
Slezská diakonie mimo dalńí aktivity, jako je práce se seniory, dětmi, mládeņí
a rodinami, poradenská činnost, azylové domy pro matky v tísni či osoby bez
přístřeńí, pracuje jiņ téměř dvacet let s lidmi s mentálním a kombinovaným
postiņením od narození aņ po dospělost. Řeńí jejich problémy jak v otázkách
sociální a rehabilitační péče, provozování denních stacionářů a dalńích sociálních
sluņeb, tak i v oblasti speciálního vzdělávání na stupni mateřských, základních
i středních církevních ńkol. Po celou tuto dobu se snaņí o naplňování svého motta:
Přináńíme světlo do ņivota potřebným. Druhou skupinu, o níņ pojednává výstava,
tvoří samotní rodiče osob s postiņením. Jsou sdruņeni v SPMP, které vzniklo
z iniciativy jedné z českotěńínských maminek při výchově prvního dítěte - dcery
narozené s Downovým syndromem. Později se skupina rozrostla do současného
počtu 81 členů a aktivita se zaměřila na naplnění volného času mládeņe
s postiņením. Čtvrtletně vydává sdruņení jednoduchý informátor s názvem
Bulletin MO SPMP s přihláńkou na konkrétní akce. Výstava můņe poslouņit
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i jako inspirace pro zájemce, kteří by se chtěli přidat, ať jiņ ke Slezské diakonii,
nebo k SPMP. Výstava potrvá do 11. dubna 2010.

Kulturní program na vernisáņi

Exponáty

19. 2. – Léčebna dlouhodobě nemocných připravuje lidi pro návrat do běņného
ņivota
Dobré rodinné zázemí a přístup zdravotnického personálu dodává dlouhodobě
hospitalizovaným energii a optimizmus po touņebně očekávaném uzdravení.
Svěřuje svůj příběh karvinská pacientka pobývající v LDN v havířovské
nemocnici.

„Blíņily se Vánoce a já se moc těńila na tradiční společné rodinné posezení
u vánočního stromku. Mám dvě dospělé dcery, obě bydlí v Praze a syna, který je
často na pracovních cestách. Minulý rok ale vńe dopadlo jinak. Osmnáctého
prosince jsem měla návńtěvu. Byla u mne kamarádka s manņelem. Při odchodu
jsem je doprovodila k brance zahrady. A pak se to najednou stalo. Uklouzla jsem
a spadla tak ńpatně, ņe jsem si zlomila ruku v zápěstí a nohu v krčku. Postavit
jsem se nemohla. Nańtěstí moji přátelé to viděli a okamņitě mi poskytli nezbytnou
pomoc a zavolali sanitku. Ta mě odvezla do havířovské nemocnice,“ vzpomíná
osmańedesátiletá důchodkyně Alņběta Kijonková z Karviné na neńťastnou chvíli,
která na nějaký čas změnila její ņivot. Byla operovaná na chirurgii, tam si také
poleņela tři týdny a pak ji přeloņili na nově otevřenou LDN. Na pokoji pobývá
s dalńími dvěmi pacientkami, o deset let starńí Albínou Czapkovou
a třiaosmdesátiletou Alņbětou Némethovou. „Snaņíme se udělat maximum,

hlavně co se týká zlepńení soběstačnosti a kvality ņivota nańich pacientů, aby byli
co nejlépe připraveni na návrat do domácího prostředí. Věřím, ņe se nám to bude
dařit,“ uvedla primářka havířovské LDN MUDr. Katarzyna Hanzlíková.
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Staniční sestra Bc. Naděņda Gränzerová měří krevní tlak Alņbětě Kijonkové.

19. 2. – Radek John a Kristýna Kočí v Havířově
Jednu z prvních předvolebních agitačních akcí má v Havířově za sebou nově
vzniklá strana Věci veřejné. Její regionální představitelé i republikový lídr Radek
John se voličům představili v pátek 19. února v loutkovém sále Kulturního domu
Petra Bezruče.
John dokázal upoutat pozornost líčením zákulisí kauz, které hýbaly nebo jeńtě
stále hýbou politickým ņivotem v zemi i v regionu. Věci veřejné chtějí bojovat
mimo jiné také za zájmy nájemníků bytů OKD, které nyní spravuje společnost
RPG.

Kristýna Kočí a Radek John

21. 2. – V Dolních Bludovicích se loučili s Masopustem
Za hezkého slunečného počasí procházel v neděli 21. února ulicemi na
rozhraní Havířov-Bludovice a Dolní Datyně trochu opoņděný Masopustní průvod.
Symbolizoval loučení s obdobím karnevalů, pití a častého přejídání. Asi padesáti
členná skupinka tanečníků, muzikantů a místních občanů v pestrobarevných
oděvech, rozmanitých maskách nebo pouze v zimním oblečení v čele s medvědem
a jeho vodičem začala svou cestu po jedenácté hodině v Datyňské ulici před
domem Nytrových. Postupně obcházela místní rodiny, aby jim připomněla blíņící
se svátky Velikonoční a konec období bujarého veselí. Bez povńimnutí nenechala
ani projíņdějící automobily. Na parkovińti u křiņovatky měla zastávku. Místní
otuņilkyně si tu za doprovodu harmoniky s velkou vervou zatančila. Vńude se jim
dostalo vřelého přivítání s bohatým občerstvením a na zahřátí nechyběla ani
voňavá slivovice. Dominoval tanec, zpěv a hlavně skvělá nálada.
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O dobrou zábavu se postarala taneční skupina Kotek z Ostravy, známá téņ jako
Veterán. „Jsme tu poprvé. Pozvala nás nańe tanečnice Veronika Kielarová. Je tu
moc hezky a atmosféra je úņasná,“ konstatovala s potěńením Jarmila Valouńková,
členka souboru, který přińtí rok oslaví své čtyřicetiny.
Asi dvouhodinová obchůzka skončila odmaskováním a přátelským posezením.

Masopust v Havířově-Bludovicích

21. 2. – Oslavy 15. výročí zaloņení klubu Torpedo Havířov
První fáze oslav patnáctého výročí od zaloņení florbalového klubu Torpedo
Havířov proběhlo v pátek 19. ůnora v Kulturním Domě Radost. Významné výročí
přińlo oslavit okolo stovky lidí, ať uņ z řad členů či speciálně pozvaných hostů.
Druhá fáze pokračovala 21. února v rámci utkání Fortuna Extraligy s praņskou
Spartou

42
V příjemném prostředí Kulturního Domu Radost proběhl první velký florbalový
ples. Vydařeným společenským večerem provázela ņivou hudbou dvojice Jarek
s Ivetou. Úvod zpestřila dvojice tanečního páru, která předvedla své umění. Dalńí
program jiņ byl spíńe individuální. Proběhl raut a nechyběla ani bohatá tombola.
Zábava se protáhla aņ do pozdních hodin. Účastníkům se tak zřejmě florbalový
ples líbil. Ve společnosti zhruba stovky lidí nechyběli jak členové nynějńího
vedení, tak bývalí zakladatelé, současní i bývalí hráči se svými drahými
polovičkami a také zástupci sponzorů či vybraní hosté. Za zmínku stojí účast
poslankyně parlamentu ČR paní Milady Halíkove, pod jejíņ záńtitou se konalo
florbalové utkání se Spartou Praha.
Torpedo Havířov – AC Sparta Praha 4:5
24. 2. – 71. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Zajińtění a provedení floristické části akce Havířov v květech 2010
Příprava mezinárodní soutěņe Europa Cup 2011 v Havířově ve dnech
31. srpna aņ 5. září 2011
Areál Dukla – zástupci města v Koordinačním výboru
Oslavy Dne učitelů
Nákup výpočetní techniky – zahájení zjednoduńeného podlimitního řízení
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
24. 2. – Kvarteto zobcových fléten s novým CD
V koncertním sále Základní umělecké ńkoly Bohuslava Martinů v Havířově bylo
ve středu 24. února slavnostně pokřtěno CD Barvy flautina.
V rámci krátkého koncertu kvarteta hudebník a pedagog Andrej Lehotský pokřtil
nové album flétnistek Aleny Bouchalové, Lucie Bouchalové, Adély Lajczykové
a Natálie Tichánkové. Uměleckým vedoucím skupiny je učitelka hudby Květuńe
Pokorná. CD bylo nahráváno ve studiu ZUŃ B. Martinů v průběhu září aņ
prosince 2009. Obsahuje renesanční, barokní i soudobou hudbu. Skladby, kterých
je celkem sedmadvacet jsou propojeny i s vokály. Autorům a vńem, kteří se na
jeho tvorbě podíleli poděkovala ředitelka ZUŃ Bohuslava Martinů Dagmar
Ńtefková. „Jsem moc ráda, ņe jsme měli opět příleņitost vydat dalńí CD dechové

skupiny. V pořadí je to jiņ ńesté. Stojí za tím obrovský kus práce nańich pedagogů,
autorů desky a samozřejmě samotných ņáků a studentů. Vńem patří velké
poděkování,“ uvedla ředitelka. Zároveň proběhla i vernisáņ výstavy obrazů
studentů výtvarného oboru, kteří úspěńně sloņili přijímací zkouńky na střední
umělecké a vysoké ńkoly.
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Kvarteto zobcových fléten

V popředí Květuńe Pokorná

25. 2. – Vyhodnocení veřejné sluņby
Novelizaci zákona o pomoci v hmotné nouzi byl zaveden takzvaný institut veřejné
sluņby. Město Havířov vyńlo občanům vstříc a nabídlo vykonávaní veřejné sluņby
formou úklidu města.
Od června 2009 do konce ledna 2010 se k výkonu veřejné sluņby přihlásilo celkem
382 osob. Odpracovali 1 217 pracovních „bloků“ (blok – 20 aņ 30 hodin v měsíci).
Pomáhají předevńím při úklidu veřejných prostranství, provádějí okopávky
chodníkových obrub, úklid kolem autobusových zastávek, v parcích a ve
dvorových částech, odstraňování sněhu a ruční posyp chodníků, sběr a odvoz
kusového a ostatního komunálního odpadu z veřejného prostranství uloņeného
mimo popelnice, hrabání listí a podobně. Organizaci veřejné sluņby zajińťují
v současné době tři zaměstnanci (mistři), kteří jsou zařazeni do odboru
komunálních sluņeb. Na území města mají dvě stanovińtě, jednu v městské části
Ńumbark a druhou v Podlesí.
Kromě pracovníků veřejné sluņby pomáhá udrņovat čistotu ve městě také 40
pracovníků veřejně prospěńných prací. Náklady města spojené s veřejnou sluņbou
(předevńím vybavení pracovními pomůckami) činily za loňský rok (červenprosinec) 211 tisíc korun. „S výkonem zapojených pracovníků jsme spokojeni
a v dalńím období budeme sluņbu i nadále v nezměněném rozsahu poskytovat,“
uvedla mluvčí havířovského magistrátu Ing. Jana Pondělíčková.
27. 2. – Havířov o víkendu hostil velkou hasičskou soutěņ
Poháry si z Havířova odvezli mladí hasiči z Veselé a Spińské Nové Vsi.
Městská sportovní hala v Havířově patřila v sobotu 27. února dobrovolným
hasičům z celé České republiky a Slovenska. V tradiční soutěņi poměřilo své síly
bezmála osm stovek mladých hasičů od 6 do 16 let. Vítězi se stali v mladńí
kategorii Soptíci z Veselé a ve starńí Slováci ze Spińské Nové Vsi.
21. ročník halové pohárové soutěņe mladých hasičů, která byla současně 19.
ročníkem neoficiálního Mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, pořádal
SDH Havířov Město. Soutěņ je určena nejmladńím dobrovolníkům ve věku od 6 do
15 let. Svým rozsahem je havířovské klání největńí v zemi.
Disciplíny byly tradiční. Mladí hasiči získávali body ve ńtafetě, v jejímņ průběhu
musí kaņdý člen druņstva co nejrychleji a přesně uvázat stanovený uzel. Soutěņící
z týmu si vņdy vylosovali, jaký uzel budou vázat.
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Na výběr měli tesařský uzel, zkracovačku, lodní uzel, záchranný uzel a úvaz na
proudnici.
Dalńí disciplínou byla běņecká ńtafeta dvojic a v odpoledních hodinách týmová
ńtafeta 4×4. Oba závody byly zpestřeny o hasičskou tématiku. Běņci museli
v jejich průběhu například přebíhat přes kladinu, přenáńet hasicí přístroj či
rozvinovat nebo naopak svinovat hadice.
„V průběhu roku se zajińťují sponzoři cen pro nejlepńí soutěņící. Poslední týden
pak finińuje příprava překáņek a v noci před soutěņí musíme připravit halu ,“ řekl
velitel pořádající jednotky Emanuel Dońlík.
Výsledky:
V kategorii mladńích hasičů zvítězili hasiči z Veselé. Druhé místo vybojovaly
Kyjovice a třetí Bohuslavice. Domácí se umístili na 14. místě.
V kategorii starńích hasičů vyhráli borci ze slovenské Spińské Nové Vsi. Druzí
byli hasiči z Mělníka a třetí z Kyjovic. Domácí se umístili na 9. místě.

SDH Havířov

Start běţecké štafety

BŘEZEN
2. 3. – Zmapovali potrubí za letu
Letadlo nad Havířovem mapovalo potrubní sítě ve městě. Nezvykle dlouhé
krouņení letadla nad Havířovem, které místní lidé sledovali v úterý večer
2. března s velkým zaujetím. Na snímcích z letadla budou jen ņlutočervené čáry
křiņující celé město tak, jak je jím vedeno teplovodní potrubí. Objednavatelem
byla Havířovská teplárenské společnost.
„Vyuņili jsme příznivého počasí, kdy zem uņ nepokrývá sníh, ale současně je

dostatečný teplotní kontrast mezi teplotou povrchu země a nańím teplovodním
potrubím. Letecké termovizní snímkování jsme zvolili jako efektivní způsob
zmapování nańí potrubní sítě. Noční snímky budou spojeny s klasickými mapami,
z čehoņ vzejde přesný plán nańí sítě,“ vysvětlil mluvčí Havířovské teplárenské

společnosti Martin Navrátil. Menńí letoun krouņil nad městem od 20. hodiny aņ
do středečního rána. Jednalo se o stroj Cessna TU 206 F z Hradce Králové, který
měl na palubě aparaturu vyhodnocující teplotní rozdíly. „Jedná se o jeden

z nańich strojů, které pouņíváme pro tyto práce. Letadlo je vybaveno termovizní
kamerou. Termovize v tomto případě slouņí k monitorování stavu rozvodů tepla.
Na záznamech je mimo jiné moņné rozpoznat vznikající problém a zasáhnout
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jeńtě před případnou mimořádnou událostí,“ potvrdil Marcel Janoń z firmy Argus
Geo systém.
4. 3. – Maryčku zdobí akty v lůně přírody
Výstava Akty, fotografa Petra Prudkého z Frýdku-Místku byla slavnostně
zahájena ve čtvrtek v havířovské Galerii Maryčka Kulturního domu Petra
Bezruče.
Na třiceti snímcích zachycuje ņeny bez závoje v jejich plné kráse uprostřed
přírody. Fotografie jsou rozděleny do cyklů jako Bańka, Skalice, Hukvaldy nebo
Ropice. K nesporným zajímavostem patří obraz nazvaný Strom ņivota s mottem:
plody přírody se snoubí s plody lidskými, proto buďme vstřícní novým ņivotům.
Rovněņ fotografie ņeny v zasněņeném lese mezi stromy působí velmi sugestivně.
Se slovy chvály neńetřil reņisér Jindřich Neuwirth. „Konečně je po delńí době

vidět v havířovské výstavní síni nádherné akty. Fotografie jsou moc hezké,
přirozené, dobře sladěné a vynikají jemností. Pohled na krásnou přírodu a v ní
dominující dívku je okouzlující,“ hodnotil zkuńený divadelník.

Dívka v přírodě

5. 3. – Mapa je klíčem světa – kartografické zobrazení Těńínského Slezska
Ve výstavní síni Muzea Těńínska Musaion v Dělnické ulici byla slavnostně
zahájena výstava Mapa je klíčem světa.
„Výstava je věnována kouzlu a kráse starých map, které představují nejen doklad

tehdejńí technické úrovně, ale jsou zároveň cenným historickým pramenem
poskytujícím mnoņství důleņitých informací o době svého vzniku. Ačkoliv se
schématické zobrazení českých zemí objevuje na středověkých mapách jiņ od
12. století, počátky mapování Slezska, v jehoņ rámci bylo pochopitelně zakresleno
i Těńínsko, klademe do 16. století. V této době vznikají první skutečné mapy
Slezska, které se v následujících staletích postupně zdokonalují a zpřesňují,“
uvádějí autoři výstavy Radim Jeņ a Martin Krůl. K vidění jsou například
originály map Slezska od Martina Helwiga z roku 1603 a Horního a Dolního
Slezska Tobiase Lottera z roku 1758. V 19. století mapová produkce prudce
narůstá, vzniká celá řada tématických map a mapy se stávají běņnou součástí
ņivota.
Doplnění mapové prezentace tvoří ukázky nejrůznějńích zeměměřičských
pomůcek a přístrojů k měření vzdáleností, úhlů, výńkopisu a jiných. Patří sem
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měřičské řetězy, astroláby, buzoly, teodolity, nivelační přístroje a řada dalńích.
Největńí část vystavených předmětů pochází z doby konce 19. a počátku
20. století. Výstava potrvá do 30. června.

Mapa Havířova

Autor výstavy

6. 3. – Muzikál Sněhurka sklidil úspěch
Výpravný dětský muzikál Sněhurka do posledního místa zaplnil v sobotu
6. března odpoledne velký sál Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově.
Tato populární dětská pohádka na motivy bratří Grimmů o krásné Sněhurce,
která bydlela v lese se sedmi trpaslíky v nastudování Těńínského divadla, měla
svou 501. reprízu. Do jevińtní podoby ji přepracovala polská dvojice Jerzy
Rakowiecki a Jerzy Wittlin. Premiéra byla v roce 1991 a od té doby oslovila
několik generací dětských diváků. Půvabný muzikál v kostýmech jako z filmu od
Walta Disneye sklidila i tentokrát u publika velký úspěch. Rozjařené dětské
tváře, opakovaný spontánní potlesk a spokojený rodičovský doprovod byl toho
nejlepńím dokladem.

Trpaslíci

Sněhurka

10. 3. – Z odměny město zaplatí rodinné akce
Havířov vyuņije 400 tisíc korun získaných za 3. místo v celostátní soutěņi Obec
přátelská rodině na akce pro rodiny s dětmi.
„Polovina finanční odměny bude vyuņita na realizaci pro-rodinných aktivit
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s názvem „Spolu, ne vedle sebe“. Cyklus akcí, určených vńem havířovským
generacím, je zaměřen na propojení stávajících i nových aktivit pořádaných
s neziskovými organizacemi. Na tuto aktivitu bude pouņita polovina odměny.
Druhá část se pouņije na opravu povrchu hřińť, které se nachází ve
vnitroblokových částech ulic Alńova, ČSA, Hlavní třída, a to formou úpravy
terénu, výměny stávajícího oplocení a dětského mobiliáře,“ informovala mluvčí
havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.
První akce v rámci cyklu „Spolu, ne vedle sebe“ se koná 27. března v Rodinném
centru Majáček, v kavárně zaHRAda v ulici Komunardů. „Jedná se o workshop

s názvem Vytvořte si svůj strom ņivota. Zvány jsou děti, rodiče i prarodiče, kteří
budou z fotografií svých příbuzných tvořit svůj rodinný strom,“ dodala Jana
Pondělíčková.
10. 3. – Panteři mají v čele klubu nové vedení
Na valné hromadě 10. března odstoupili z vrcholných pozic vńichni členové,
někteří vńak v klubu nadále působí.
Hokejový oddíl HC Havířov Panthers má od středy novou výkonnou radu. Do čela
klubu se postavili zástupci rodičů, jejichņ děti hrají v Havířově hokej. Nejuņńí
vedení nyní tvoří Radim Jaroch, Radim Haas a Aleń Říčka. Tato trojice by se
měla v co nejkratńím termínu sejít a zvolit mezi sebou nového prezidenta. Vńichni
tři stávající členové dosavadní výkonné rady Jan Hinner, Ivo Peńtuka a Jan
Strmeň na své funkce rezignovali. Bývalý prezident Jan Strmeň dokonce zcela
vystoupil z oddílu a není ani jeho členem.
10. 3. – Vlajka pro Tibet
Ve středu 10. března v rámci mezinárodní dne Vlajka pro Tibet byla vyvěńená
před Magistrátem města Havířova tibetská vlajka. Akci organizovalo občanské
sdruņení Lungta u příleņitosti 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Magistrát

11. 3. – Nejlepńí sportovci města za rok 2009
Ve Společenském domě ve čtvrtek 11. března se uskutečnil slavnostní večer
u příleņitosti vyhláńení nejlepńích sportovců města Havířova za rok 2009.
Oceněno bylo celkem 44 jednotlivců v kategoriích ņáci, dorost, junioři a dospělí.
V kategoriích druņstev bylo vyznamenáno 9 kolektivů, z toho jeden s tělěsně
postiņenými sportovci.
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Město rovněņ poděkovalo za práci nejlepńím trenérům a zaslouņilému
pracovníkovi tělovýchovy a sportu. Ocenění byli odměněni pamětní medailí
a pamětním listem. Absolutní vítězové v jednotlivých kategoriích obdrņeli
sportovní poháry. Sportovcům zazpíval slovenský zpěvák Miroslav Ńmajda.
Absolutní vítězové v jednotlivých kategoriích:
Jednotlivci:
Ņáci a dorost. Andrea Ńplíchalová (Klub vodního lyņování) a David Mirga (SK
vzpírání Baník Havířov).
Junioři: Alexandr Jurečka (Judo club Havířov) a Pavel Ńiruček (SK stolní tenis
Baník Havířov).
Dospělí: Karolína Bobková (Oddíl karate TJ Baník) a Miroslav Bača (Billiard
klub Havířov).
Druņstva:
Ņáci a dorost: TJ Start – atletika, SK vzpírání Baník, Slavia Havířov, oddíl
aerobicu, SK moderní gymnastika Havířov a TJ Start Havířov – basketbal.
Junioři: Oddíl aerobiku Slavia Havířov
Dospělí: SK vzpírání Baník, BEST OFF Havířov basketbal a Billiard Club
Havířov. Zvláńtní ocenění získal Klub maņoretek Kala při MKS Havířov.
Ocenění trenéři: Petr Choma (TJ Start Havířov – basketbal), Ivana Koņmínová
(oddíl aerobicu Slavia Havířov).
Zaslouņilí pracovníci tělovýchovy
a sportu: Radomír Kloda (Rugby Club
Havířov).
V kategorii tělesně postiņených bylo nominováno druņstvo stolních tenistů
a stolní tenista Ivan Karabec

Frantińek Chobot a Miroslav Bača

Dalńí vyznamenaní
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Miroslav Ńmajda

11. 3. – Dar dětskému oddělení NsP Havířov
Ředitel Gymnázia Komenského Ing. Tomáń Langer a pastor Slezské církve
evangelické augsburského vyznání Mgr. Vladislav Volný předali nemocnici
finanční dar. V úvodu krátkého darovacího aktu zahrálo hospitalizovaným dětem
studentské kytarové trio Kowaltet ve sloņení Daniel Honěk, Adam Kowal a Jan
Vilím několik líbivých skladeb. Poté primářka dětského oddělení MUDr. Dagmar
Barnetová převzala od dárců ńek na 2 800 korun. Darovaná částka je výtěņek
z vánočního koncertu gymnazistů v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích

Hlavní aktéři na dětském oddělení

12. 3. – Premiéra divadelní hry Dopisy
Amatérské divadlo Skřítek uvedlo v loutkovém sále KD Petra Bezruče v Havířově
nově nastudovanou činohru Dopisy.
Představení se konalo 12. března za velkého zájmu zejména mladých lidí.
Herecké výkony, jak diváci svorně konstatovali, byly výborné, stejně i reņie
a scénář. Děj je dramatizací novely praņského rodáka Franze Werfela (1890 1945). Bledě modré ņenské písmo. Mistrovská psychologická novela je sondou do
nitra muņe, který se z nuzných poměrů díky svému hezkému vzhledu
a společenské obratnosti vyńvihl na významný post. Příběh je zasazen do
Rakouska před anexí Hitlerovým Německem. Leonidovi, hlavnímu hrdinovi, je
asi 50 let a je jiņ osmnáct let spokojeně ņenatý s Amélií, která je velice bohatá,
kdeņto on byl před svatbou zvyklý na chudé poměry. Postupně se z jeho
vzpomínek divák dozvídá o celém jeho ņivotě a hlavně o tom, jak jiņ pár měsíců po
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svatbě byl své ņeně po dobu ńesti týdnů nevěrný se svou známou z mladých let
Verou.

„Inspiraci k nastudování hry Dopisy jsem nańel před třemi lety při čtení knihy
spisovatele Franze Werfela Bledě modré ņenské písmo. Dílo se mi moc líbilo.
Nějaký čas to ve mně zrálo, neņ jsem přikročil ke zpracování scénáře. Se
zkouńkami jsme začali v říjnu minulého roku. Původně se počítalo s premiérou aņ
v květnu. Kvůli účasti 28. března na VI. ročníku postupové přehlídky
amatérských divadelních souborů ve Valańském národním divadle v Karolínce
jsme vńak přípravy uspíńili. Samozřejmě rádi bychom tam uspěli,“ říká reņisér
a scénárista hry Jaroslav Hájek.
Hrají: Jan Rampas (Leonidas), Hana Taliánová (Vera), Táňa Walczysková
(Amélie) a dalńích ńestnáct herců.

Na jevińti loutkového sálu KD Petra Bezruče

12. 3. – Divoké housle Jiřího Erlebacha
Temperamentní show plná pestré muziky, humoru a kouzel s houslemi v podání
Jiřího Erlebacha za hudebního doprovodu Libora Ńipuly uchvátila v pátek večer
12. března publikum KD Petra Bezruče.
V průběhu dvouhodinového programu se vystřídala klasika, swing, čardáń,
světový folklor, country-western a pop-music. Zazněly skladby jako Kanárek,
Montiho čardáń, Orange Expres, Elvis Presley Medley, Mexiko Medley a dalńí
líbivé melodie. Houslista námořních lodí měnil i svou podobu. Představil se
v mexickém sombreru, skotské sukni, dále jako petrohradský námořník, Elvis
Presley, klaun a v dalńích převlecích. Muzikanti se rozloučili s diváky
světoznámou písničkou Goodbye My Love. Konec koncertu byl ve znamení
dlouhého mohutného aplausu.
Jiří Erlebach, rodák z Havířova, úspěńně baví svou muzikou cestující na
zaoceánských lodích, na nichņ čtyřikrát objel svět. Se svými houslemi proplul
také veletoky Volhu, Dunaj, Jordán či Mississippi. Nechyběl ani na mořských
trajektech. Pro velký zájem bylo jeho vystoupení přeloņeno z KD Radost do
velkého sálu KD Petra Bezruče.
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Jiří Erlebach

Jiří Erlebach

Libor Ńipula

Jiří Erlebach jako Elvis Presley

12. 3. – Zahájení poslední etapy rekonstrukce Hlavní třídy
V pátek 12. března byla zahájena poslední etapa rekonstrukce Hlavní třídy.
Provede se oprava levostranného chodníku ve směru od ulice Svornosti aņ po
náměstí Republiky.
Vymění se obrubníky, provede se obnova anglických dvorků a veřejného
osvětlení, výstavba cyklostezky, předláņdění chodníku, dovybavení mobiliářem
a dopravním značením. Předpokládaný termín ukončení vńech prací je září. Na
podzim bude vysazeno posledních 51 habrů, a tím bude na Hlavní třídě celkem
119 těchto stromů. Náklady na poslední etapu rekonstrukce budou činit 23
milionů Kč. Celková suma za vńechny etapy dosáhne částky 110 milionů korun.
14. 3. – Indiáni jarní premiéru nezvládli
V Opavě v neděli 14. března přehráli divizní fotbalisté MFK Havířov s rezervou
místního SFC gólem v poslední minutě.
SFC Opava B – MFK Havířov 2:1 (0:1)
Branky. 38. minuta Voznica (Havířov), 58. minuta Holčák (Opava), 89. minuta
Biro (Opava).
17. 3. – 72. schůze Rady města Havířova
Uspořádání celostátní konference na téma Řeńení energetických opatření
v rámci měst a obcí
Ņádost o nadační příspěvek Nadace OKD
Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2009
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Výstavba hromadných garáņí na ulici Dělnická, Havířov-Město a záměr
směny pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development
s.r.o.
Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
rok 2009
Správa aktiv pro město Havířov
Uzavření Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování
v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov
Čerpání finančních prostředků na protidrogovou prevenci města za rok
2009
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
17. 3. – Jarmark na náměstí Republiky ve fotografiích

19. 3. – Volejbal: čtvrtfinále extraligy
První dvě utkání se konala v Liberci, poslední 19. března v Havířově.
12. 3. Liberec – Havířov 3:0 (21, 18, 22)
13. 3. Liberec – Havířov 3:0 (11, 19, 19)
19. 3. Havířov – Liberec 1:3 (-19, -20, 24, -21)
Do semifinálových zápasů VK Slavia Havířov nepostoupil.
20. 3. – Krajský přebor mládeņe v rapid ńachu
Ve středisku volného času Asterix Na Nábřeņí v Havířově se v sobotu 20. března
konal krajský přebor mládeņe v rapid ńachu.
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Zúčastnilo se ho celkem devadesát hráčů z oddílů TŅ Třinec, BŃŃ Frýdek-Místek,
Slavia Orlová, Slovan Havířov, Slavia Havířov, Baník Havířov, MSA Dolní
Beneńov a Mittal Ostrava. Hrálo se ńvýcarským systémem na sedm kol dvakrát
po dvaceti minutách ve čtyřech věkových kategoriích bez rozdílu pohlaví. Závodní
pole mimo skupinu do 18 let zcela ovládli ńachisté z Frýdku-Místku. Velkým
úspěchem pro Havířov je umístění mladičké Sandry Valenčíkové ze Slovanu
v nejvíce obsazené kategorii do deseti let. „Účast na přeboru byla velmi dobrá.
Turnaj měl hladký průběh. Hráči předvedli řadu zajímavých partií,“ uvedl za
pořadatelský tým Ing. Jiří Ńpiřík z Baníku Havířov.
Pořadí:
Kategorie do 10 let: 1. Jan Chlebek (BŃS Frýdek Místek) 6.0 bodů, 2. Daniel
Ņídek (BŃŃ Frýdek-Místek) 5.5 b, 3. David Pilch (TŅ Třinec ) 5.5 b, 4. Sandra
Valenčíková (Slovan Havířov) 5, 0 b, 5. aņ 7. Matěj Kuchař (BŃŃ Frýdek-Místek),
Marek Lojek (TŅ Třinec), Jakub Ochmyt (TŅ Třinec), vńichni 5 bodů.
Kategorie do 12 let:1. Dominik Kula (BŃŃ Frýdek-Místek) 6.0 bodů, 2. Patrik
Ńtěpán (BŃŃ Frýdek-Místek) 5.0 bodů, 3. Alexandr Novák (BŃŃ Frýdek-Místek)
5.0 b, 4. Pavel Chowaniok (TŅ Třinec ) 4.5 b, 5. Dominik Ramík (BŃŃ FrýdekMístek) 4,5 b, 6. Richard Funiok (Baník Havířov ) 4.5 bodu.
Kategorie do 14 let:1. Jiří Kozel (BŃŃ Frýdek-Místek) 6,0 bodů, 2. Martin Fargač
(TŅ Třinec) 5.5 b., 3. Vít Kostka (TŅ Třinec) 5,0 b., 4. Matěj Svoboda (BŃŃ
Frýdek-Místek) 4.5 b., 5. Michael Kubík (BŃŃ Frýdek-Místek) 4,5 b., 6. Patrik
Melzer (Slovan Havířov) 4,5 bodu.
Kategorie do 18 let: 1. Roman Pilch (TŅ Třinec) 9,5 bodu, 2. Petr Luczyk (Slavia
Orlová) 8.5 b., 3. Jozef Valenčík (Slovan Havířov) 7.0 b., 4. Michal Valenčík
(Slovan Havířov) 7.0 b., 5. Patrik Volný (TŅ Třinec) 5.0 b., 6. Marek Folwarczny
(TŅ Třinec) 5.0 bodů.

.
Sandra Valenčíková

Rozhodující utkání

20. 3. – Děti přivítaly jaro karnevalem
Ve Společenském domě v Havířově se konal v sobotu 20. března jarní dětský
karneval. Zábavný pořad přilákal přes 350 malých i velkých návńtěvníků.
Dvouhodinová show pod taktovkou skupiny Wabank z Jeseníku s Ivou
Chocholovou byla plná soutěņí, tance, písniček, her a dobré zábavy. Parket
zaplnila pestrá směs dětských karnevalových kostýmů a masek jako čarodějnice,
princezna, beruńka, rytíř, vodník, čert, medvěd, policajt a mnoho dalńích, často
fantastických postaviček. Ńest nejzajímavějńích převleků bylo odměněno.
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Spokojeni byli nejenom malí aktéři, ale i přítomní rodiče. „Na karnevalu jsem tu

poprvé. Je to moc hezké, děti se dobře baví. Atmosféra je skvělá. Program se
skutečně povedl,“ řekla maminka malého Honzíka, Kateřina Gruntová. Děti se
mohly těńit na drobné ceny, které obdrņely při soutěņích. I kdyņ vńichni vyhrát
nemohli, kaņdý malý účastník si odnesl domů nějakou drobnost a nafukovací
balónek Závěrem vydařeného odpoledne, které připravilo Městské kulturní
středisko, zazněly populární písničky, mezi kterými nechyběla ani známá Není
nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo.

Společenský dům

20. 3. – Maņoretky Don Boska jsou stále lepńí
Výrazného úspěchu dosáhly na 3. ročníku mezinárodní soutěņe Talent Awards
2010 maņoretky Církevního střediska volného času sv. Jana Boska. V druhé
polovině března ve Frýdku-Místku zvítězily v kategorii amatérek.
Soutěņící skupina ve sloņení Kristýna Zelinková, Sára Fraisová, Michaela
Kazmerová, Nela Zicháčková, Ńarlota Verebová, Lucie Řepecká, Kristýna
Muroňová, Klára Rýsová, Tereza Pasterná, pod vedením trenérky Michaely
Hlívové si výborně vedla a zcela ovládla společnou kategorii amatérek (juniorky,
teenagery a seniorky). Děvčata jsou teprve ņákyně třetích aņ pátých tříd
základních ńkol. „Z prvního místa máme vńichni ohromnou radost. Je to velký
úspěch. Věřím, ņe se nám bude dařit i na dalńích soutěņích,“ uvedla trenérka.
Havířovanky se svou skladbou vystoupí 16. května na galavečeru v Praze, kde
budou nejúspěńnějńím předány ceny. Talent Awards je svým formátem jeden
z největńích evropských soutěņních projektů představující taneční, sportovní
a uměleckou scénu.
Pořadí. 1. Církevní středisko volného času sv. Jana Boska Havířov,
2. Hodonínské maņoretky - Sluníčková, 3. Ragazze Pompon De La Rosa z italské
Bologni.
21. 3. – Kulečník: stříbrná medaile z Brandenburgu
Na druhém ročníku Mistrovství Evropy v kulečníkovém trojbandu na malých
stolech měla Česká republika rekordní počet svých zástupců. Dvanáct jednotlivců
a ńest týmů. Turnaj se hrál od 17. do 21. března 2010 v Brandenburgu. Výborně
si vedli členové havířovského Billiard clubu Ivo Gazdoń a Mirek Bača. Získali pro
ČR stříbrnou medaili. Ve finále je porazilo o něco silnějńí druņstvo z Egypta.
Mistrem Evropy v jednotlivcích se stal výborně hrající Němec Stefan Galla
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22. 3. – Velikonoční městečko na náměstí Republiky v obrazech

Velikonoční městečko bylo plné zpěvu a tance

25. 3. – Ocenění učitelů a úspěńných ņáků
U příleņitosti Dne učitelů ocenilo město Havířov jedenáct pedagogů a třináct
ņáků a studentů základních a středních ńkol.
Diplom, keramickou cenu a kytici předal ve čtvrtek 25. března ve Společenském
domě vyznamenaným za dlouholetou nadstandardní pedagogickou činnost
primátor města Havířova Frantińek Chobot spolu se svými náměstky. Úspěńní
kantoři byli představeni formou krátkých video ukázek.
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Ocenění byli také ņáci a studenti za příkladnou reprezentaci města na krajských,
republikových a mezinárodních soutěņích ve vědomostních i jiných disciplinách.
O hezký kulturní záņitek se postaral Taneční klub Jarky Calábkové z Ostravy,
pěvecké trio Gabriela Miková, Lenka Mareńová, Anna Butkiewicz. Taneční
kreace předvedla Dominika Jíchová ze Ńkolního sportovního klubu ZŃ Karolíny
Světlé.
Ocenění učitelé:
Alena Prymusová (ZŃ Karoliny Světlé), Jindřińka Ńlosarčíková (ZŃ Ņákovská),
Marie Riegelová (ZŃ Gen. Svobody), Romana Kovářová (ZŃ Moravská), Evņenie
Duņíková (ZŃ Marie Pujmanové), Věra Zotyková – Hovořáková (ZUŃ Leońe
Janáčka), Kateřina Hrčková (ZŃ Maruńky Kudeříkové), Ján Valko (ZŃ 1. máje),
Rudolf Ńimek (Gymnázium Komenského), Zdeňka Tesarčíková (ZŃ Jarońova),
Ńárka Tedesco (ZŃ Na Nábřeņí).
Ocenění ņáci:
Jakub Tomíček (ZŃ 1. máje), Petra Rańmanová (ZŃ Ņákovská), Zuzana
Čapandová (ZŃ Maruńky Kudeříkové), Daniela Mlčochová (ZŃ Jarońova),
Veronika Vavruńková (ZŃ Jarońova), Jakub Svoboda (Gymnázium Komenského),
Tomáń Charvát (Gymnázium Studentská), Matěj Dolíńka (Gymnázium
Studentská), druņstvo ZŃ Karolíny Světlé ve sloņení: Dominika Václavíková, Petr
Mana a kolektiv ZUŃ Leońe Janáčka ve sloņení Tereza Jendrińáková, Lucie
Ńvábová, Kateřina Nesvadbová.

Slavnostní akt

26. 3. – Město vydalo nové multimediální DVD
Zájemci si mohou zakoupit v Městském informačním centru nové multimediální
interaktivní DVD o městě, DVD je v české a anglické jazykové mutaci. Cena je
50 korun. V první edici bylo vydáno 2 000 kusů. Je zaměřené hlavně na turistický
ruch. Nechybí ani důleņité informace z dějin města, ale předevńím velký prostor
dostaly zajímavosti a atrakce o současném Havířovu i jeho okolí.
27. 3. – Noc s Andersenem
Noc s Andersenem přilákala do Městské knihovny v Havířově dvaapadesát dětí.
V pátek večer 26. března do pobočky v ulici Jana Wericha jich přińlo dvacet,
Jaroslava Seiferta a Generála Svobody po ńestnácti.
Jiņ tradičně bylo velmi ruńno v dětské knihovně na Werichově ulici. Letońní noc
byla opět plná her, malování, kreslení, čtení a jiných radovánek. Velkému zájmu
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se těńila vědomostní soutěņ zaměřená na literaturu z oblasti poezie, humoru,
strańidel a podobně. Nechybělo ani dobrodruņství. Malí čtenáři se vydali
v doprovodu knihovnic před jedenadvacátou hodinou do lesoparku Stromovka,
kde měl údajně strańit a pojídat děti nějaký netvor. Vńe nakonec dobře dopadlo
a noční výlet zamířil k řece Lučině, kde je čekala stezka odvahy. Při cestě do
knihovny usnula malá Dorotka Tomáńková a stejně jako v minulém roce se stala
spáčem roku. Po návratu program pokračoval obvyklým předčítáním pohádek
a hrůzostrańných hororů. Kolem půlnoci děti postupně zalehávaly do svých
spacáků a četly nebo se bavily. Největńí výdrņ měl Aleń Neisner. Do říńe snů se
odebral v sobotu ve čtyři hodiny a pět minut. Ranní budíček začal po sedmé
hodině. „Noc s Andersenem se vydařila. Atmosféra byla úņasná. Děti se dobře
bavily,“ konstatovala přítomná nocleņnice Eva Sedláčková, ńéfredaktorka
dětského časopisu Pojď si hrát. Spokojenost neskrývala ani vedoucí knihovny
Dana Kochová. „Zájem o kouzelnou noc byl stejně jako v předchozích letech opět

velký. Omezením jsou pouze nańe kapacitní moņnosti. Myslím si, ņe je to dobrá
propagace dětské četby,“ uvedla knihovnice.

Nocleņníci

Dana Kochová

27. 3. – Boccia mezi vozíčkáři má vzestupný trend
V tělocvičně Střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově-Ńumbarku se
v sobotu 27. března konal za rekordní účasti osmnácti vozíčkářů jarní turnaj
v boccii.
Soutěņilo se bez rozdílu věku, společně ņeny a muņi. Hrálo se na třech kurtech.
Celá řada utkání měla velmi dramatický průběh. Boje o medaile byly na vysoké
sportovní úrovni a tentokrát nechybělo ani několik překvapení. Loňskému vítězi
Jiřímu Svojanovskému z Ostravy se nepodařilo obhájit podzimní prvenství stejně
jako Julii Janické z Karviné druhé místo. Oba přitom předvedli výborné výkony.
Nakonec zaslouņeným vítězem se stal Jiří Michelfeit z Apropo Havířov. „ Na

základě dobrých zkuńeností z minulého roku jsme se rozhodli, ņe letos budou dva
turnaje, jarní a zimní. Mám radost z počtu závodníků, kteří nańe pozvání přijali
a ukázali se v tom nejlepńím světle. Musím poděkovat středisku Don Bosko, které
nám propůjčuje tělocvičnu nejen pro konání turnaje, ale i k pravidelným
tréninkům. Velkou oporou při soutěņi je student Palackého univerzity
z Olomouce Martin Kučera. Také sponzoři nám hodně pomohli,“ uvedla
předsedkyně Help klubu Jiřina Nevrlá za pořadatelskou organizaci.
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Pořadí: 1. místo Jiří Michelfeit (Apropo Havířov). 2. Jiří Antonín (Apropo
Havířov), 3. Rudolf Janíček (Help klub Havířov), 4. Tomáń Byrtus (Brána
Ostrava), 5 aņ 8. místo Lenka Pietrová (Brána Ostrava), Radim Běleń (Apropo
Havířov), Jiří Svojanovský (Brána Ostrava), Julie Janická (Karviná)

Tělocvična Střediska volného času sv. Jana Boska

29. 3. – 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 29. března v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Navýńení příspěvku na provoz SSRZ pro rok 2010
Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2009
Správa aktiv pro město Havířov
Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova
Výstavba hromadných garáņí na ul. Dělnická, Havířov-Město a záměr
směny pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development
s.r.o.
Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským ńkolám na rok 2010
z rozpočtu odboru ńkolství a kultury
HC Havířov Panthers, občanské sdruņení – informativní zpráva o plnění
Dohody o poskytnutí dotace
Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům
Uzavření Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování
v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov
Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova
Informativní zpráva o skutečném stavu podaných ņádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
Příprava mezinárodní soutěņe Europa Cup 2011 v Havířově ve dnech
31. srpna aņ 5. září 2011
Přehled investičních akcí a velkých oprav v r. 2009
Uzavření nové dohody o přátelství mezi městem Havířov a Harlow ve
Velké Británii
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
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29. 3. – Dětské oddělení nemocnice má nové sprchovací lůņko
Na dětské oddělení havířovské nemocnice bylo zakoupeno sprchovací lůņko,
rehabilitační a polohovací pomůcky pro nemocné děti. Na tyto pomůcky přispěla
částkou 36.000,- Kč Olivova nadace, stejnou částku hradí nemocnice ze svých
zdrojů. Polohovací pomůcky usnadní práci zdravotníkům, budou vyuņívány při
ońetřování pacientů vńech věkových kategorií, zejména u dětí po úrazech páteře,
pánve, po zlomeninách a operacích končetin. Polohovací pomůcky se vyuņijí u dětí
s podvýņivou a se zvýńeným rizikem vzniku dekubitů.
Sprchovací lehátka jsou velmi cenné hlavně při práci s intoxikovanými dětmi
a dětmi po úrazech.
31. 3. – Velikonoční městečko na náměstí Republiky
Bohatý program nabídlo do konce března Velikonoční městečko. Po celý minulý
týden vystupovaly hudební skupiny, pěvecké sbory a taneční soubory.
Pondělí bylo ve znamení tanečního souboru Vonička a skupiny Nou Smouking ze
ZUŃ Bohuslava Martinů. V dalńích dnech se publiku představily:
23.3. skupina Pakostra Blues, 24.3. dětský pěvecký sbor Smajlík při ZŃ Na
Nábřeņí, 25.3. skupina Mekyband M. Ņbirka Revival a pěvecký sbor MeandryZUŃ B. Martinů, 26.3. skupina Robbie Williams Revival, taneční soubor Vonička.
27.3. skupina RIPE for BLUES a TEAM revival, 28.3. skupina A.M. Úlet, dětský
folklórní soubor Mali Blendowianie a ņenský pěvecký sbor Canticorum. Kaņdý
den od 18 hodin byla také filmová projekce.
DUBEN
1. 4. – Výstava: Kosmonauti a astronauti
Sběratel Jaroslav Navara zahájil ve čtvrtek 1. dubna v Galerii Maryčka výstavu
pońtovních obálek, pohlednic, podpisů astronautů a kosmonautů, odznaků, plaket
a náńivek k pilotovaným letům do vesmíru. Zastoupení má 37 zemí.
2. 4. – Na budování kanalizace dostane město téměř 400 milionů Kč z EU
Prvním letońním úspěchem při získání evropských peněz na budování kanalizace
je dotace na I. etapu, která zahrnuje území Dolní a Prostřední Suché, kde se
stavba zahájí jiņ na podzim letońního roku. Na I. etapu město obdrņí z Evropské
unie částku ve výńi 194 mil. Kč, přičemņ celkové náklady budou činit 256 mil. Kč.
Kanalizace v této oblasti má být dlouhá 21 719 m s moņností připojení 2 714
nových uņivatelů.
2. 4. – Miss Reneta 2010 - Půjčovna úsměvů
Galavečer 18. ročníku Miss Reneta 2010 Půjčovna úsměvů jiņ zná svou královnu.
Po náročném boji a dlouhých přípravách si v pátek 2. dubna odnesla korunku
královny středońkolských krásek Kristína Bańtěková ze Ńportového gymnázia ze
slovenské Ņiliny. Titul první vicemiss získala gymnazistka Tereza Chlebovská
z Krnova a 2. vicemiss se stala Hana Monská z karvinského gymnázia. Tím vńak
udílení ocenění neskončilo. V kategorii Miss Reneta foto zvítězila opět Tereza
Chlebovská. A dívky se utkaly rovněņ o titul Miss Reneta úsměv 2010, který
vyhrála celková vítězka Kristína Bańtěková a pozadu nestál ani internet, kde jste
mohli vńichni hlasovat. Miss Reneta v kategorii internet 2010 se stala Lucie
Kovandová z brněnské Obchodní akademie.
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Tereza Chlebovská, Kristína Bańtěková, Hana Monská

3. 4. – V Havířově se četla Bible a hrály hudební skupiny
U základní ńkoly Gen. Svobody v reņii Slezské církve evangelické a.v. 3. dubna po
celý den probíhalo veřejné předčítání Bible. V centrálním parku se konal koncert
s velikonočním poselstvím a divadelním představením. Vystoupila dětská
hudební skupina Pramínky ņivé vody, kapela Donebevolající a amatérské divadlo
NaHraně z Apońtolské církve ze Slezské ulici. Po celou noc a v neděli dopoledne
se tu také četla Bible.

Centrální park

U ZŃ Gen. Svobody

4. 4. – Dům tří generací odstartoval v Majáčku
Projekt Spolu, ne vedle sebe má za sebou první etapu. V Rodinném centru
Majáček v ulici Komunardů se minulý týden konaly za velkého zájmu workshopy
na téma Vytvořte si rodinný strom ņivota.
Cestu do Majáčku nańlo hned první den 27. března čtyřicet ńest lidí z toho
pětadvacet dětí. Tvůrčí práce se chytly předevńím maminky se svými ratolestmi.
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Z přinesených fotografií si zhotovily svůj vlastní malý rodokmen počínaje od
prarodičů. Děti si mohly přitom hrát v dobře vybavené herně plné hraček
a dalńích drobných atrakcí. „Jsem ráda, ņe se nápad osvědčil, a proto jsme akci

prodlouņili do konce týdne. Věřím, ņe vńichni, kteří se jí zúčastnili, odcházeli
spokojeni,“ uvedla vedoucí RC Majáček Soňa Malinová. Rodinný strom je grafické
zobrazení rodokmenu v tińtěné, malované nebo elektronické podobě.
Projekt Magistrátu je zaměřen na propojení stávajících i nových aktivit určených
vńem generacím pořádaných neziskovými organizacemi. Je financován
z prostředků získaných ze soutěņe Obec přátelská rodině, ve které Havířov za
třetí místo získal finanční odměnu 400 tisíc korun. Dotace se vyuņijí na realizaci
prorodinných aktivit a také na opravu vnitroblokových hřińť.

Rodinné centrum Majáček

4. 4. – Ivo Gazdoń třetí na MČR v kulečníku
Ve dnech 2. aņ 4. dubna se konalo v Kladně Mistrovství České republiky
v trojbandu. Ivo Gazdoń získal bronzovou medaili. Miroslav Bača se umístil na
5. místě. Oba jsou závodníci havířovského Billiard clubu.
5. 4. – Velikonoční pondělí provázel déńť
Chladné deńtivé počasí neodradilo na Velikonoční pondělí od ńmigrustu pětici
koledníků s kbelíkem plným vody, pomlázkou a dobrou náladou.
Svou pouť mládenci začali jiņ o půl sedmé ráno v Těrlicku. Cestou zpět navńtívili
své kamarádky na Bludovickém kopci, v Horní Suché a na několika dalńích
místech v Havířově. Kde se zastavili, tam se mohla děvčata těńit na pořádné
oblévače. Odměnou pro skupinku byla pestrobarevná vajíčka, bohaté pohońtění
a nějaká ta korunka. Nechyběla přitom ani ostřejńí voda. Hlavními aktéry
tradičního veselého velikonočního dovádění byli mladí muņi z Folklorního
tanečního souboru Błędowianie z PZKO Havířov-Bludovice.
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Oblévačka

7. 4. – 73. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Metodika statutárního města Havířova: Standardy pro veřejné osvětlení,
světelnou výzdobu a připojovací místa instalovaná v souvislosti s veřejným
osvětlením
Převod činnosti Centra prevence pro děti a mládeņ, Charita Český Těńín
na statutární město Havířov
Odborná konference 5.10.2010 Zelená města – města budoucnosti
Zápis dětí k předńkolnímu vzdělávání pro ńkolní rok 2010/2011
Správce stavby – „Splańková kanalizace Dolní a Prostřední Suchá“
zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na sluņby
PD - Sniņování spotřeby energie - ZŃ Ņákovská, K. Světlé, F. Hrubína
a 1. máje- zahájení otevřeného řízení na nadlimitní zakázku na sluņby
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
7. 4. – Výstava: Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm
V Galerii Kulturního domu Radost byla ve středu 7. dubna slavnostně zahájena
výstava obrazů výtvarníků Vladimíra Hubeňáka a Jana Spratka.
Za velkého diváckého zájmu autoři v úvodu vernisáņe v krátkosti představili svou
tvorbu. Na návńtěvníky čeká více neņ stovka maleb, malůvek a kreseb menńích
i větńích formátů. O jejich mnohotvárnosti mluví jiņ samotné názvy jako Blíņenci,
Eva v lázni, Chtěl zpívat, Homo kočka, Večer kočka, ráno kočka a podobně. „Mé

malování a kreslení je o lidech, zvířatech a kamenech. To, co tu vystavuji, je
výběr z tvorby za poslední tři roky,“ stručně charakterizoval své práce Vladimír
Hubeňák, učitel výtvarného oboru na Základní umělecké ńkole Bohuslava
Martinů. Výtvarník Jan Spratek představuje hlavně kresbu. K vystaveným
obrazům mezi přítomnými na vernisáņi bylo slyńet mnoho pochvalných slov.
Expozice se líbila také pedagogovi, malíři a kreslíři Ottu Dedkovi. „ Je to hezká

výstava. Oba výtvarníci patří k předním havířovským umělcům s bohatými
zkuńenostmi. Jejich díla jsou na úrovni,“ konstatoval výtvarník.
Program zpestřili mladí hudebníci Martin Dufek (kytara) a Martin Habrovanský
(bicí).
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Vernisáņ v KD Radost

7. 4. – Tragická nehoda v ulici 17. listopadu
Ve středu odpoledne 7. dubna v ulici 17. listpoadu dońlo k tragické nehodě.
V prostoru autobusových zastávek upadlo zadní kolo nákladního auta a následně
usmrtilo kolemjdoucí chodkyni. Pravděpodobnou příčinou neńtěsti byl ńpatný
technický stav motorového vozidla.

Ulice 17. listopadu

9. 4. – Don Bosko má moderní posilovnu
Novou posilovnu otevřelo v pátek 9. dubna v budově bývalé veterinární stanice
v ulici Gen. Svobody v Ńumbarku Církevní středisko volného času sv. Jana Boska
v Havířově. Je určena předevńím pro mladé lidi od 15 do 26 let.
Po krátkém uvítacím projevu ředitele církevního střediska Jindřicha Hoňka
a přestřiņení symbolické pásky si účastníci slavnostního ceremoniálu prohlédli
moderně vybavenou posilovnu, která nahradila dosavadní se zastaralou a méně
účinnou technikou. K dispozici jsou zařízení jako například benchpress,
multifunkční kladkostroj, činky, rotoped, ņebřík a dalńí potřebné stroje. Je
sestavena tak, aby umoņnila procvičit komplexně celé tělo. Nechybí ani nezbytné
hygienické zázemí a odpočívárna. Najednou můņe trénovat aņ patnáct osob. Při
jejím zřizování se vycházelo z faktů, ņe pravidelné posilování se stává dobrým
prostředkem v boji proti nadváze, neohebnosti a slabosti. Lze očekávat také
pozitivní vliv na psychiku. Cvičení vede zkuńený lektor Roman Kalavský.
Vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků EU a za významné pomoci města
Havířova. „Jsem rád, ņe se nańemu kolektivu podařilo v krátkém termínu
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zvládnout vńe potřebné k zahájení provozu. Poděkování patří také Magistrátu
města Havířova, který nám poskytl tyto prostory. Věřím, ņe nová posilovna bude
náleņitě vyuņita spokojenými návńtěvníky,“ uvedl Mgr. Jindřich Honěk.
Prozatím, neņ se počet zájemců ustálí, bude posilovna otevřena třikrát v týdnu.
V pondělí, středu a pátek od 17.30 do 19.00 hodin. Celoroční registrační poplatek
je pouhých 50 korun.

Jindřich Honěk

V pozadí lektor Roman Kalavský

9. 4. – Ńéfredaktor Zámečku dostal medaili od ministryně ńkolství za práci pro
dětské domovy
Celkem 32 laureátů a laureátek obdrņelo medaili Ministerstva ńkolství, mládeņe
a tělovýchovy ČR za vynikající pedagogickou činnost. Nejvyńńí resortní ocenění
jim 9. dubna 2010 osobně předala ministryně ńkolství Miroslava Kopcová. Ta
ocenila předevńím učitele, jedinou výjimku představoval Vladislav Sobol
z občanského sdruņení Duha Zámeček. Medaili druhého stupně obdrņel za
dlouhodobou dobrovolnou práci v oblasti volnočasových aktivit ve prospěch dětí
a mládeņe z dětských domovů, pro které mj. vydává několik let časopis Zámeček.
9. 4. – Neznámý vandal v havířovské nemocnici
Plicní ambulance se stala v noci z 8. na 9. dubna terčem neznámého vandala,
který po vniknutí do prostor ambulancí částečně pońkodil zařízení a přístrojové
vybavení. Zda dońlo ke zcizení majetku nemocnice je nyní v ńetření Policie ČR.
9. 4. – Vítězka ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2009
V pátek 9. dubna se konalo v hotelu Clarion Congress Ostrava slavnostní
vyhláńení ankety Sestra Moravskoslezského kraje za účasti ministryně
zdravotnictví Dany Juráskové a hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava
Palase.
Obrovským úspěchem pro havířovskou nemocnici je skutečnost, ņe v kategorii
sestra u lůņka zvítězila vrchní sestra NsP Havířov, p.o. Bc. Taťána Krńíková.
Taťána Krńíková je v NsP Havířov p.o. zaměstnaná od roku 1997, kde pracovala
na různých odděleních. Od roku 2006 zastává funkci vrchní sestry
psychiatrického oddělení. V roce 2004 byla zvolena předsedkyní Unie sester NsP
Havířov, působí v Radě kvality, je také členka redakční rady nemocničního
časopisu.
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10. 4. – Autohavárie v obrazech

Křiņovatka Dlouhá třída a ulice Matuńkova

10. 4. – Rybníkáři zahájili festival zájezdových divadel
Hrou Vodnické vyprávění v podání kapely Rybníkáři z Třeboně byl v sobotu
10. dubna v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově
slavnostně zahájen 19. ročník festivalu malých zájezdových divadel
MiniTEATRO Jiřího Tibitanzla.
V průběhu devíti dnů do 18. dubna se představí s novými pohádkami sedm
souborů z různých koutů republiky. Publikum uvidí divadélka, která se přehlídky
zúčastňují pravidelně a také premianty. „Nańím cílem je zaujmout, pobavit

a pozitivně působit na malé diváky tak, aby i oni měli v dospělosti touhu po
atmosféře ņivého divadla a kontaktu s herci na jevińti. Věřím, ņe i letos zavládne
výborná atmosféra a spokojenost,“ uvedl Libor Křen, jednatel Občanského
sdruņení Miniteatro. Jiņ tradičně před kulturním domem u sochy Maryčky
předvedly obecenstvu své umění maņoretky Kala z Městského kulturního
střediska a zazpívali také Rybníkáři.
Program 19. ročníku: 10. a 11.4. Vodnické vyprávění (Rybníkáři, Vodnická kapela
z Třeboně), 12.4. O princezně Mlsalce (Divadýlko z pytlíčku, Praha), 13.4. Kterak
beruńka Uńka o sedmou tečku přińla (Divadlo Kapsa, Andělská Hora), 14.4. O
hamiņné Eulálii, krejčím Jírovi a kouzelné jehle (Divadýlko Mrak, Havlíčkův
Brod), 15.4. Uspávačky aneb pohádka z kabátu (Divadýlko Matýsek, Nový Bor),
16.4. Putování po Beskydech (Divadlo Kaňka, Třinec). Začátek je vņdy v 16 hodin.
17. a 18.4. Hrajeme si na divadlo (Pohádková babička, Bruntál). Sobotní
a nedělní představení začínají v 15 hodin. V pondělí aņ pátek se hraje vņdy od 16
hodin a dopoledne v 9.00 a 10.30 hodin pro ńkoly.
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Maņoretky Kala

Před zahájením představení

Rybníkáři

Divadelní představení

10. 4. – Chodci AO Slavia Havířov na MČR zlatý a bronzový
V sobotu 10. dubna se v Poděbradech konal tradiční chodecký závod na 20 km
s mezinárodní účastí. Kromě evropské ńpičky se ho zúčastnili také chodci AO
Slavia Havířov Karel Ketner a jeho trenér Jan Poláńek.
Za slunečného, větrného počasí měli oba atleti závod dobře rozejitý a Ketner si
drņel ńanci na splnění limitu pro účast na Mistrovství Evropy do 22 let.
Nutno dodat, ņe v rámci poděbradského závodu se bojovalo také o titul
přeborníka České republiky. Karel Ketner zvítězil a Jan Poláńek dońel do cíle na
třetím místě, v závěru jej předeńel 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 Poláńek (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 (Ńpanělsko) 1:25:00, ... 16. Karel Kettner
1:30:38, ... 22. Jan Poláńek 1:32:02.
11. 4. – Týden bezpečnosti v Havířově
Havířovská radnice podpořila celorepublikovou akci duben – Měsíc bezpečnosti
uspořádáním lokální preventivně bezpečnostní akce nazvané Týden bezpečnosti.
Dne 8. dubna se konala v Kulturním domě Petra Bezruče beseda s občany na
téma bezpečnost silničního provozu. Do celorepublikové akce se zapojili také ņáci
havířovských základních ńkol. V průběhu celého týdne od 5. dubna chodili se
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stráņníky městské policie na hlídky. Policistům pomáhali přímo při akci.
Stráņníkům asistovali při měření rychlosti a rozdávali pokuty a pochvaly
v podobě zamračených či usměvavých smajlíků.
13. 4. – Stolní tenisté nepostoupili
Stolní tenisté Baníku Havířov prohráli i druhý zápas prvního kola extraligového
play – off a sezona pro ně skončila.
První zápas vyhrála v Praze Lokomotiva Vrńovice těsně 3:2 a v Havířově
nastupoval Baník s cílem poráņku oplatit. Jenņe stejně jako v prvním zápase
i tentokrát dokázal vyhrát pouze Ńirůček, coņ v celkovém součtu stačit nemohlo,
takņe Baník prohrál opět 2:3 a do semifinále se probojovali hráči Vrńovic. Domácí
hráli v sestavě Ńirůček, Crha a Karabec.
Baník Havířov – Lokomotiva Vrńovice 2:3
14. 4. – Vodnická kapela na dětském oddělení havířovské nemocnice
Jihočeská kapela Rybníkáři letos opět zavítala do dětského oddělení havířovské
Nemocnice s poliklinikou. Muzikanti v originálních vodnických kostýmech
zazpívali hospitalizovaným dětem pestrou směs písniček jako Pec nám spadla,
Holka modrooká, Prńí, prńí, Beskyde, Beskyde, Jede, jede, pońtovský panáček, Já
do lesa nepojedu, Travička zelená a celou řadu dalńích neméně líbivých skladeb.
Třeboňńtí pokaņdé dovedou nejen potěńit, ale také svou bezprostředností získat
diváckou přízeň. Na závěr neformálního pěveckého představení zazněla ta pravá
vodnická od zpěváka Rony Martona Hastrmane, tatrmane melou.

Dětské oddělení havířovské nemocnice

14. 4. – S Robertem Fulghumem vesele i váņně
Městská knihovna v Havířově a Kruh přátel Viktora Fischla uspořádaly
14. dubna v oddělení hudby a umění v Pavlovově ulici literární večer.
V pořadu s Robertem Fulghumem vesele i váņně vystoupila havířovská
publicistka Milada Kaďůrková a herec Národního divadla Moravskoslezského
v Ostravě Miroslav Rataj.
Robert Fulghum je člověk mnoha povolání a schopností. Čtyřikrát objel svět,
strávil dlouhý čas jako mnich v budhistickém kláńteře, pracoval jako kovboj na
statku v Texasu, Coloradu a Montaně, závodil na místních rodeích, nějakou dobu
byl zaměstnaný u firmy IBM, pak také jako barman a učitel hry na kytaru.

68

Miroslav Rataj

Milada Kaďůrková

17. 4. – Finále hudební soutěņe Radegast – Líheň 2010
Nádhernou atmosféru připravilo početné publikum finalistům 9. ročníku soutěņe
amatérských hudebníků Radegast-Líheň 2010 v sobotu 17. dubna v Klubu
Garage v Ostravě-Martinově. Vítězství si po hudebním maratónu ńesti nejlepńích
z dvou set přihláńených nakonec vybojovala brněnská kapela Crash road, která
o svých kvalitách přesvědčila historicky nejpočetnějńí devětadvacetičlennou
porotu. Druzí v pořadí byli Frýdecko-místečtí Slepí křováci. Na třetím místě
skončili hronovńtí Heebie jeebies. „Devátý ročník končí, ať ņije jubilejní desátý!

Uņ nyní začínáme pracovat na dalńím a věříme, ņe se opět setkáme s podporou
vńech, kdo nám pomohli letos. Děkujeme zejména generálnímu partnerovi
pivovaru Radegast, městům Ostrava a Havířov, vńem ostatním partnerům,
porotcům a hlavně klubům, ve kterých se soutěņ odehrávala," uvedli na závěr
pořadatelé.
17. 4. – Jarní příroda

18. 4. – Státní smutek
Vlajky České republiky staņeny na půl ņerdi a někde také černé na veřejných
budovách a institucích symbolizovaly v sobotu 18. dubna a také neděli na
Karvinsku smutek nad oběťmi letecké katastrofy ve Smolensku, při které
zahynul polský prezident Lech Kaczyński, jeho choť, dalńí osobnosti veřejného
ņivota a posádka letadla. Na několika málo kulturních akcích, které se konaly ve
dnech státního smutku uctili památku zesnulých před začátkem představení
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minutou ticha. Rovněņ na víkendových bohosluņbách byly proslovy a věřící
vyjádřili lítost nad mrtvými. V poledne se rozezněly na některých místech
kostelní zvony.

Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích

19. 4. – Ohlédnutí za 19. ročníkem Miniteatro 2010
Vyhláńením cen v KD Petra Bezruče byl slavnostně zakončen 19. ročník malých
zájezdových divadel Miniteatro Jiřího Tibitanzla.
Divadelního festivalu se ve dnech 10. aņ 17. dubna zúčastnilo sedm zájezdových
divadel. V průběhu osmi dnů odehrály osmnáct představení jednak pro ńkoly
a také veřejnost. Celková návńtěvnost přesáhla číslo 1 200. Dětský smích, veselí
a bezprostřední kontakt mezi publikem a jevińtěm byly hlavní devizou tohoto
mimořádného setkání herců s malými diváky. Pohádky se dětem líbily. Hezkým
zvykem se stává návńtěva dětského oddělení nemocnice s poliklinikou v Havířově
hudební skupinou Rybníkáři z Třeboně. „Přestoņe je zatím brzy dělat podrobnějńí

závěry z letońního ročníku, realizační tým se shodl na tom, ņe umělecká
i technická úroveň zúčastněných souborů se rok od roku zvyńuje, z čehoņ
samozřejmě máme velkou radost a dobrý pocit. Nashromáņděné poznatky
a zkuńenosti vyuņijeme při přípravě jubilejního dvacátého ročníku,“ uvedl za
organizátory jednatel Občanského sdruņení Miniteatro Libor Křen. Spokojeni
s průběhem byli i spoluorganizátoři z Městského kulturního střediska. Na závěr
porota udělila dohromady deset cen. Hlavní cenu přiřklo divadýlku Mrak
z Havlíčkova Brodu za hru O hamiņné Eulálii, krejčím Jírovi a kouzelné jehle.
Cenu mladého talentu obdrņela Markéta Kukučková z divadla Kaňka Třinec.
Cena havířovských dětí byla udělena divadlu Kapsa z Andělských hor za hru
Kterak beruńka Uńka o sedmou tečku přińla. Nejlepńí kontakt s publikem měli
Jiří Krńka a manņelé Studení z hudební skupiny Rybníkáři.
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Loutkový sál KD Petra Bezruče

21. 4. – Koncert ńvédských a českých muzikantů
Na závěr týdenního pobytu mladých ńvédských hudebníků v Havířově se konal
společný koncert ZUŃ Bohuslava Martinů a Musikskolan Pitea.
V bohatém třiadvacetibodovém programu 21. dubna v KD Petra Bezruče zazněly
skladby od domácích i světových autorů. První část hudebního večera patřila
společnému vystoupení Tanečního orchestru E. Bittmara a ńvédského Pitea
Symphonic Band. Úspěch byl velký, spontánní aplaus vděčného publika neměl
konce. Stejného uznání obecenstva se dočkali i dalńí účinkující, ať to byl pěvecký
sbor Meandry, soubor Muziculus, hudební skupina Nou Smouking, Junior Jam
session band nebo ņáci tanečního oboru umělecké ńkoly. Se ńvédskou ńkolou má
ZUŃ B. Martinů jiņ několikaleté kontakty v rámci projektu Socrates.
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21. 4. – Městská policie pro ńkoly
Městská policie Havířov připravila preventivní projekt (NE) BEZPEČNÝ
INTERNET, který je určen ņákům 5. tříd základních ńkol.
Jeho cílem je upozornit ńkoláky a rodiče na nebezpečí pouņívání elektronických
prostředků a na záludnosti internetové komunikace, jako je například
seznamování se přes internet, poskytování informací o své osobě nebo o svých
blízkých, odesílání osobních fotografií a podobně, na nebezpečí a případy
kyberńikany, jakoņ i na moņnosti řeńení takových situací. Pilotní projekt byl
zahájen za velkého zájmu dětí ve středu 21. dubna v 5. B třídě Základní ńkoly
Frantińka Hrubína. Preventistky městské policie připravily projektovou
prezentaci doplněnou o ukázky skutečných příběhů obětí nebezpečného
internetu. Pro rodiče budou besedy uskutečněny po dohodě se zástupci
jednotlivých základních ńkol ve dnech konání třídních schůzek.

Preventistky v 5. B třídě Základní ńkoly Frantińka Hrubína
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22. 4. – Autohavárie v ulici 17. listopadu

Ulice 17. listopadu

22. 4. – Čtrnáctiletá éra florbalistů Torpedo Havířov v extralize končí
Neflorbalový výkon praņských Bohemians, nespočet spálených ńancí na straně
laxního Havířova a závěrečné galapředstavení dvou sudí. Takhle nějak by se dal
shrnout pátý rozhodující zápas baráņe o Fortuna Extraligu, v níņ Havířov podlehl
a po čtrnácti letech opouńtí florbalovou smetánku. Minimálně na příńtí rok se
havířovńtí fanouńci budou muset smířit s 1. ligou.
Torpedo Havířov – FbŃ Bohemians 3:4
23. 4. – Soutěņ uměleckých ńkol
Krajské kolo národní soutěņe základních uměleckých ńkol jazzových a tanečních
orchestrů v prostorách ZUŃ Leońe Janáčka v Havířově určilo postupující do
ústředního kola.
Na jevińti reprezentačního sálu ńkoly se 23. dubna představilo celkem dvacet
čtyři souborů a orchestrů z Moravskoslezského kraje. Odborná porota z nich
ocenila jedenáct prvním místem. Z toho čtyři nejlepńí postupují do ústředního
kola, které se koná ve dnech 11. a 12. června v Litvínově. Postupují:
Jazzové orchestry: KOPR (ZUŃ Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory),
Bigband Mis Music (První SZUŃ Mis music, Kopřivnice).
Taneční orchestry: John´ s band (ZUŃ Hradec nad Moravicí), Ńuba Duba band
(ZUŃ Frýdek – Místek).
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Finalisté

23. 4. – Den Země
V pátek 23. dubna se v Havířově slavil Den Země. V bohatém programu byl
turistický pochod přes meandry řeky Lučiny, vědomostní soutěņe, různé hry, den
otevřených dveří v psím útulku, In-line maratón a dalńí zábava hlavně pro děti.
Smyslem celé akce je připomenout veřejnosti význam celosvětového Dne Země
a podpořit ekologické aktivity ve vńech oblastech běņného ņivota. Město Havířov
se poprvé zapojilo do tohoto projektu v roce 2006. Konáním Dne Země se dává
moņnost ekologickým firmám, ńkolám i občanským sdruņením prezentovat
celoroční činnost a aktivity v oblasti ņivotního prostředí.
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Den Země v centru Havířova

24. 4. – Slezská stuha doménou domácích závodnic
Mezinárodní soutěņ moderních gymnastek Slezská stuha 2010 přilákala v sobotu
24. dubna do Havířova jedenańedesát závodnic.
O vítězství v Městské sportovní hale bojovala děvčata z třinácti oddílů a klubů
z Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a České republiky.
Soutěņilo se v devíti kategoriích. Při neúčasti zvučných jmen závodní pole ovládly
hlavně domácí závodnice SKMG Havířov, kdyņ získaly pět zlatých medailí.
Nejmladńí gymnastky ve skupině mini prokázaly, ņe vyrůstají nové naděje. Je jen
ńkoda, ņe od roku 2008, kdy přijalo pozvání 111 gymnastek počet startujících na
stuze začal klesat. „Byl to hezký závod. Organizace neměla chyb. S výkony svých
svěřenkyň jsem vcelku spokojena,“ uvedla trenérka SSK Vítkovice Hana
Nadkanská.
Výsledky.
Naděje mladńí (ročník 1999 a 2000): 1. Stańa Radulovič (Srbsko), 2. Karolína
Kyńková (SKMG Havířov) 3. Teodora Vladisavljevič (Srbsko), …, 8. Anna
Kundelová (SKMG Havířov).
Naděje starńí (1997): 1. Barbora Purmová (SKMG Havířov), 2. Sofija Vukičevič
(Srbsko), 3. Anja Ostojič (Chorvatsko), 4. Nikol Fajová (SKMG Havířov).
Juniorky (1995 a 1996): 1. Blanka Ņáková (SKMG Havířov), 2. Barbora
Kundelová (SKMG Havířov), 3. Katarina Bondarenko (Ukrajina).
Mini A (2003 a 2004): 1. Hana Ńińič (Bosna Hercegovina), 2. Kim Kandrac
(SKMG Havířov), 3. Anna Jurečková (SKMG Havířov), 4. Nela Trnková (SKMG
Havířov).
Mini B (2002): 1. Natálie Horská (SKMG Havířov), 2. Barbora Smékalová (TJ
Slavoj Bruntál), 2. Lucie Kyńková (SKMG Havířov), 3. Aneta Kopecká (SSK
Vítkovice).
Mini C (2001): 1. Patricie Ulrychová (SKMG Havířov), 2. Tamara Obradovič
(Srbsko), 3. Carja Vukova (Chorvatsko), 4. Andrea Kańlová (SKMG Havířov).
Kadetky mladńí (1997): 1. Una Radovič (Srbsko), 2. Anna Vukoja (Chorvatsko),
3. Pavla Ńebestová (SKMG Havířov).
Kadetky starńí (1995 a1996): 1. Markéta Klusová (SKMG Havířov), 2. Veronika
Kańpaříková (TJ Slavoj Bruntál), 3. Tereza Havierníková (Spartak Přerov).
Dorostenky (1993 a starńí): 1. Michaela Fusková (TJ Slavoj Bruntál), 2. Blanka
Bořutová (Spartak Přerov), 3. Magdaléna Sikorová (SSK Vítkovice).
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Cvičení bez náčiní

Barbora Kundelová, Blanka Ņáková a Katarina Bondarenko.

24. 4. – Modeláři zahájili sezonu
Za krásného jarního počasí zahájili v sobotu 24. dubna v Havířově letečtí
modeláři letońní závodní sezonu.
Na start 9. ročníku mezinárodní soutěņe Havířovský akrobat nastoupilo celkem
devět závodníků, z toho čtyři z Polska, jeden ze Slovenska a čtyři z České
republiky. Soutěņilo se v disciplíně F2B upoutaných akrobatických modelů. Po
téměř osmihodinovém trojkolovém zápolení na aerodromu pod letním kinem si
vítěznou trofej odnesl Radomil Dobrovolný z Klubu leteckých modelářů Brno.
Z regionu si výborně vedl karvinský Petr Durčák a zaslouņeně získal bronz. Také
umístění nejmladńího účastníka Zbyňka Kravčíka z Meteoru je velkým
úspěchem. Víkendové setkání modelářů připravil LMK Meteor Havířov. Druhé
závěrečné kolo akrobatu se uskuteční na podzim.
Pořadí: 1. místo Radomil Dobrovolný (Brno), 2. Ján Ńkrabálek (Bratislava),
3. Petr Durčák (Karviná), 4. Zbyněk Kravčík (Havířov), 5. Dziuba, 6. Bozacki,
7. Wlaztowski, 8. Janik (vńichni Polsko), 9. Marek Peťovský (Zlín).

Aerodrom pod letním kinem, před startem

Oprava modelu

28. 4. – 74. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Realizace propagačního filmu o městě „Havířov – město květů“
Sníņení nájmu – Vysoká ńkola sociálně správní, Institut celoņivotního
vzdělávání Havířov o.p.s.
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Informativní zpráva o zpracovaném znaleckém posudku na stavbu Domov
seniorů Helios
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
29. 4. – Hold hrdinům druhé světové války
Zástupci města, členové Svazu bojovníků za svobodu, Československé obce
legionářské, váleční veteráni, Sduņení Československých zahraničních letců
východ, Konfederace politických vězňů a obyvatelé města vzdali u příleņitosti
oslav osvobození republiky čest hrdinům 2. světové války. Pietní akt se jiņ
tradičně konal u památníku vedle kostela sv. Anny.
29. 4. – O Taekwon–Do je v Don Bosku velký zájem
Korejské bojové umění sebeobrany Taekwon–Do, ve kterém člověk pozná hlavně
sám sebe nańel velkou oblibu v Církevním středisku volného času sv. Jana Boska.
Po třech letech se v Havířově opět konalo páskování bojovníků Taekwon–Do.
Předposlední dubnový den se ho v ńumbarském středisku zúčastnilo přes třicet
sportovců z havířovských a karvinských oddílů. Byli mezi nimi nositelé od ņluté
aņ po mistrovskou černou pásku. Pod drobnohledem zkuńeného mistra Marka
Lazora z Ostravy po pěkných výkonech zkouńku vńichni udělali. „V nańem

středisku se snaņíme pro Taekwon–Do vytvořit co nejlepńí podmínky. Máme
dobré zázemí a hlavně kvalitního trenéra v osobě Kamila Ńamala, který má
velkou zásluhu na výsledcích dneńních zkouńek,“ uvedl ředitel církevního
střediska Jindřich Honěk, sám drņitel zelené pásky zdatnosti. Rovněņ Marek
Plawny, který nad akcí převzal záńtitu byl nanejvýń spokojen. „ Je to smysluplné

vyuņívání volného času dětí a mládeņe. Na vystupování mladých sportovců to
bylo znát. Je vidět, ņe je jim věnována péče po vńech stránkách,“ stručně

poznamenal havířovský zastupitel.
Taekwon-do je moderní korejské bojové umění zaměřené předevńím na obranu.
Skládá se z velkého počtu, řádově kolem třech tisíc, přesně popsaných pohybů,
úderů, kopů, seků, úhybů, pádů a podmetů. K jeho zásadám patří zdvořilost,
čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch.

Zahájení

Závěr

29. 4. – V Havířově hořela stodola, hasiči uchránili sousední dům
Ńest jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek 29. dubna v Havířově-Dolní Datyni
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u poņáru stodoly. Ńkoda na zděném objektu se sedlovou střechou a tańkami byla
velmi hrubě odhadnuta na 300 tisíc korun, hasičům se ale při profesionálním
zásahu podařilo uchránit sousední rodinný domek, řádově za statisíce korun,
který byl vzdálený od stodoly necelé tři metry. Nikdo nebyl zraněn.
Informaci o poņáru obdrņelo operační středisko hasičů ve čtvrtek krátce před 14.
hodinou. Na místo byly vyslány dvě jednotky Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje ze stanic v Havířově a Karviné a s nimi 4 jednotky
dobrovolných hasičů z Havířova-Města, Havířova-Ņivotic, Těrlicka a Ńenova
30. 4. – Rekonstrukce náměstí u Severky
Slavnostní ukončení stavby se uskutečnilo v pátek 30. dubna 2010. Následně
bylo obnovené náměstí předáno občanům města k uņívání.
Rekonstrukce náměstí u Severky
Zahájení stavby
červenec 2009
Ukončení stavby
prosinec 2009
Náklady na dílo
25, 3 mil. Kč vč. DPH
Zhotovitel
Jankostav s.r.o.
Zodpovědný referent OIV MMH
Martin Cyņ, Ing. Dagmar Čtvrtníčková
Projektant
Barteček - UNIPROJEKT
V červenci loňského roku byla zahájena rekonstrukce náměstí u Severky. Na
stavbu se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko ve výńi 25,3 mil. Kč, která pokryla téměř veńkeré náklady, které
si stavba vyņádala. Město ze svého rozpočtu uhradilo pouze 2 mil. Kč.
Slavnostní ukončení stavby se uskutečnilo v pátek 30. dubna 2010. „Cílem

projektu regenerace náměstí u Severky bylo oņivit a zvýraznit tento prostor, a to
celkovou revitalizací území o plońe cca 1 hektaru včetně zeleně, městského
mobiliáře a osvětlení,“ uvedl náměstek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk.

Klidnějńí odpočinková plocha pro zábavu a relaxaci byla vymezena zvlněnými
zídkami z lomového kamene. Umístěny zde byly nové lavičky, stojany na jízdní
kola a odpadkové końe. Chodníky jsou z různobarevné zámkové dlaņby.
Vybudováno zde bylo dětské hřińtě s lanovkovou pyramidou a dřevěnými zvířaty.
Značnou míru této investiční akce tvoří náklady spojené s výsadbou nové
vegetace. Celkem je zde 50 nových stromů, například modříny opadavé, borovice
černé i lesní, javory, bříza, buk lesní, duby červené, vrby bílé a 320 kusů keřů,
jako jalovce, tavolníky, zlatice i tis červený.
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Slavnostní otevření

KVĚTEN
1. 5. – Májové slavnosti
Tradiční prvomájové oslavy se v Havířově konaly na náměstí Republiky. Vlastní
program měla KSČM v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích.
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Oslavy na náměstí Republiky

1. 5. – Den řemesel v Kotulově dřevěnce
Kotulova dřevěnka po půlroční zimní přestávce přivítala v sobotu 1. května
Dnem řemesel své první letońní návńtěvníky. Do nejstarńího havířovského
stavení přicházely celé rodiny podívat se na tradiční rukodělnou výrobu
a prohlédnout si nejstarńí roubenou stavbu na území města.
V rámci celodenního programu se představili lidoví tvůrci ze Slovenska, Polska,
Końařisek a také z Havířova. Ke zhlédnutí bylo například zpracování lnu a vlny,
předení na kolovrátku, výroba sýru salańnickým způsobem, ruční zhotovení
provazů, zdobení perníků a dalńí pozoruhodnosti. V provozu byl rovněņ starý
větrný mlýnek zvaný viatrak. Příjemnou náladu navodili lidoví muzikanti
z Jablunkova. „Je to hezká, zajímavá a poučná akce jak pro děti, tak i dospělé.

Lidová řemesla mají své neobyčejné kouzlo. V současném přetechnizovaném
a uspěchaném světě Kotulova dřevěnka dává moņnost nahlédnout v jakých
skromných podmínkách a moņná i ńťastně ņili nańi předkové,“ řekli manņelé
Pichovi z Ostravy. Ńkoda, ņe tentokrát chyběla zvířátka, oblíbená atrakce pro
děti. „Jsme rádi, ņe i přes dopolední nejisté počasí přińla spousta lidí větńinou i se

svými ratolestmi a dotvořili tak příjemnou atmosféru zahájení provozu
dřevěnky,“ s uspokojením konstatovala Nikola Kokeszová vedoucí Klubu Muzea
Těńínska.
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Rukodělná výroba

Kotulova dřevěnka

4. 5. – Obrazy Davida Johna Lloyda varují a podněcují k zamyńlení
Malby vyjadřující nevńedním způsobem vztah mezi ņivotem a smrtí zaplnily
výstavní síň Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leońe Janáčka v Havířově.
Výběr ze svých nejnovějńích prací prezentuje britský malíř ņijící na Karvinsku,
David John Lloyd.
Za velkého diváckého zájmu byla v úterý zahájena baletním vystoupením
ostravských tanečníků výstava nazvaná Detox. Jejího autora na vernisáņi krátce
představil Petr Beránek z Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vyzvedl zejména
Angličanův citlivý vztah k ņivotu, který se výrazně projevuje také v jeho tvorbě.
Hlavní aktér expozice o sobě prozradil: „Po velmi váņné nemoci, kdy jsem doslova

utekl hrobníkovi z lopaty, se zase pomalu pouńtím do práce. Přestal jsem pít
alkohol a musím drņet přísnou dietu. Pokud budu fit připravím do budoucna opět
několik projektů,“ uvedl umělec. Obrazy, z nichņ mnohé jsou tvrdé aņ brutální,

vzbudily u návńtěvníků značnou pozornost a je třeba říct, ņe s velmi kladným
ohlasem. Jedna z mnoha přítomných na vernisáņi Kateřina Holečková z Havířova
byla nadńena. „Niterná výpověď o citech a mysli… o tom, co lze zaņít a výtvarně

převést na plátno. Nádherná výstava plná expresivních obrazů, které
promlouvají svým duchem nejen k dneńní generaci. Líbí se mi výtvarné vyjádření,
jazyk i způsob, kterým se po pár letech uvedl,“ řekla mladá výtvarnice,
absolventka Ostravské univerzity. Obdobný názor sdíleli i dalńí účastníci
uměleckého večera.
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Britský malíř, designér a návrhář D.J.Lloyd (51) ņije s krátkými přestávkami jiņ
patnáct let v České republice. Nyní se usadil v Petřvaldě u Karviné. Miluje
hudbu a hraje na saxofon. Vystavuje hlavně v Ostravě. Například v Hornickém
muzeu v Petřkovicích, v Galerii výtvarného umění, ve Fakultní nemocnici
v Porubě nebo v Televizním klubu. Na festivalu Colours of Ostrava dvěma obřími
obrazy ozdobil boky hlavní scény Spektrum v areálu Stodolní ulice. V Havířově
jeho díla byla jiņ k vidění v Galerii Spirála.
Výstava potrvá do 28. května.

D.J.Lloyd

D.J.Lloyd se svým otcem

7. 5. – Poklonili se památce padlých
Zástupci města, členové Svazu bojovníků za svobodu, Československé obce
legionářské a dalńích organizací v pátek 7. května poloņili květiny a poklonili se
památce padlých u příleņitosti oslav Dne osvobození ČR.
Pietní akt byl zahájen u památníku padlým vojákům za první a druhé světové
války na nádvoří kostela sv. Anny. Poté se delegace vydala k Památníku
vlastenců u nádraņí ČD, Pomníku obětem druhé světové války na hřbitově
v Havířově-Ńumbarku, Památníku obětem první světové války, dále Památníku
s válečným hrobem a Památníku obětem obou světových válek na hřbitově
v Havířově-Prostřední Suché. Poslední zastávka delegace byla tradičně
u Památníku Ņivotické tragédie.
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7. 5. – Děti ze Základní ńkoly Moravská pogratulovaly seniorkám
Mezinárodní svátek Den matek, který letos připadl na druhou květnovou neděli
připomněli ņáci ze Základní ńkoly Moravská.
V doprovodu svých učitelek sedmdesát dětí druhých a třetích tříd a z přípravného
ročníku navńtívilo v pátek 7. května Domov seniorů v Ńumbarku na Lidické ulici.
Maminkám a babičkám, které tu ņijí přińly pogratulovat ke Dni matek pestrou
kolekcí písniček, tanců a básniček. Hodinový program zahájily písní Kdyņ radosti
není dosti, pak se střídaly skupinky i sólisté, tančily s deńtníky, hrály na
houslích a nechyběli ani malí tučňáci. „Bylo to velmi hezké a milé. Na děti ze

ńkoly se vņdy těńím. Z jejich vystoupení vyzařovala bezprostřednost a veselí. Patří
jim a paní učitelkám velký dík,“ vyjádřila své poděkování jedna z mnoha
přítomných seniorek Anděla Třásková. Na konci předali ńkoláci publiku na
památku malý obrázek s květinkou. „Je to jiņ nańe druhá akce v Domově. Děti
se na tento den moc těńily. Z častého potlesku měly velkou radost,“ konstatovala
učitelka Renata Navrátilová z týmu, který celou akci připravoval.

Pestrý program předvedly děti ze ZŃ Moravská

7. 5. – Den zdraví v havířovské nemocnici
V pátek 7. května uspořádala Nemocnice s poliklinikou v Havířově Den zdraví.
Akci slavnostně zahájil její ředitel Ing. Jan Ferenc.
„Dle ohlasu návńtěvníků byla akce vydařená. Z ankety, kterou jsme na tento den

připravili vyplynulo, ņe občané velmi kladně hodnotili přehlednou organizaci,
nabídku sluņeb a ochotu pořadatelů. Ocenili vstřícnost u vńech pracovińť, nejvíce
se jim líbilo stanovińtě č. 6 (vyńetření hladiny cukru, změření krevního tlaku,
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měření nasycení krve kyslíkem). Velký úspěch mělo také stanovińtě č. 20
(operační sály ) a č. 7 (rady při potíņích s trávením atd.). Nebylo výjimkou
v dotazníku, ņe se líbila vńechna stanovińtě. Zájem byl rovněņ u předńkoláků,
ńkoláků a studentů. Jednalo se o exkurze v určitých časových intervalech,
dohromady okolo 100 dětí z MŃ Orlové, ZŃ s polským vyučováním, studentů
gymnázií v Havířově, zdravotní ńkoly. Při organizaci pomáhalo 25 studentů ze
zdravotnické ńkoly v Karviné, kteří zajińťovali předání informačních materiálů
a také doprovod na stanovińtě,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Ing. Jana

Zlattnerová. Na Dni zdraví se provedlo přibliņně 950 vyńetření (cukr, tlak,
nasycení krve kyslíkem, krevní obraz, ultrazvukové vyńetření prsou, EKG).
Návńtěvnost byla vysoká zejména u stanovińť, která nabízela zajímavé informace,
novinky nebo zde byly praktické ukázky.
Den zdraví zpestřili Klauni z Balónkova, kteří svým tvarováním balónků zaujali
nejen děti, ale i dospělé.

Den zdraví byl pestrý

8. 5. – Donńtí kozáci
V rámci oslav 65. výročí ukončení 2. světové války vystoupilo v předvečer
osvobození Československa v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově
světoznámé pěvecké těleso Donńtí kozáci. Tvoří jej operní sólisté předních
evropských scén. V průběhu dvouhodinového programu zazněly písně sakrální,
lidové a také vojenské. Odměnou pro vynikající umělce byly dlouhotrvající
opakující se aplausy vděčného publika.
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Donńtí kozáci

12. 5. – Kapličky, kříņe a boņí muka zdobí výstavní síň
V Památníku ņivotické tragédie v Havířově-Ņivoticích je výstava nazvaná
Kapličky, kříņe a boņí muka. Muzeum Těńínska připravilo přehlednou ukázku
sakrálních památek z regionu Těńínského Slezska.
Výstava prezentuje výsledek terénní dokumentace, která začala v Muzeu
Těńínska v roce 2007. Předkládá návńtěvníkovi výběrový soupis drobných
sakrálních staveb stojících mimo hřbitovy nebo areály kostelů. Zahrnuje dřevěné,
kamenné, zděné a litinové kříņe, kaple s uzavřeným prostorem a pak ostatní
kapličky sloupové a nikové. Jsou uspořádané abecedně podle obcí. K vidění jsou
například obrázky různých památek z Albrechtic, Bohumína, Českého Těńína,
Dětmarovic, Havířova, Karviné, Mostů u Jablunkova, Petřvaldu, Orlové,
Sedlińtě, Stonavy, Ńenova, Těrlicka, Třince, Vendryně a dalńích větńích či
menńích lokalit. Fotodokumentace je doplněna o krátké charakteristiky vzniku
sakrálních objektů. Expozice připomíná zvláńtní atmosféru a půvab některých
starých pozoruhodných památek. „Těńínsko bývalo v minulosti poseto poměrně

hustou sítí drobných sakrálních objektů, které zdobily návsí, lemovaly významné
i místní komunikace, mnohdy i hůře dostupná místa či ukazovaly směr
poutníkům. Vzhledem k regionu s dostatkem dřeva převaņovaly předevńím
vysoké dřevěné kříņe, dřevěné zvoničky či jednoduché zděné výklenkové kaple
kryté ńindelem. Mnohé z nich tvoří společně s přilehlými vzrostlými stromy, které
mají rovněņ svůj symbolický a magický význam, překrásné krajinné kompozice ,“
uvádějí autoři výstavy. K tématu byla také vydaná publikace v edici Muzea
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Těńínska s názvem Kapličky, kříņe a boņí muka na Těńínsku z pera Wiesławy
Branné s textem a padesáti devíti barevnými fotografiemi.

Výstava v Památníku ņivotické tragédie

Ulice Padlých hrdinů

13. 5. – Návńtěva v havířovské nemocnici
Havířovskou nemocnici navńtívila pětičlenná delegace z druņebního města
Harlow v Anglii.
V úvodu přátelského setkání náměstek pro léčebnou péči MUDr. Jaroslav Lux
přítomným hostům přiblíņil nemocnici, sdělil řadu informací týkajících se počtu
lůņek, oddělení, provedených operací, uspořádání nemocnice, několik údajů
z historie. Představil zástupce nemocnice a dal jim prostor, aby krátce pohovořili
o svém oddělení. Po zajímavé diskusi účastníci setkání navńtívili centrální příjem
a ARO.
Cílem návńtěvy bylo navázat spolupráci s havířovskou nemocnicí, coņ by mělo
velký význam při vzájemné výměně zkuńeností zdravotnických pracovníků.
14. 5. – Havířovská nota vybrala talenty
Výběrové kolo 6. ročníku regionální amatérské soutěņe Havířovská nota určila
v pátek 14. května své nejlepńí.
Celkem jedenańedesát mladých zpěváků soutěņilo v komorním sále ZUŃ Leońe
Janáčka ve třech věkových kategoriích. Repertoár byl pro kaņdého účastníka
stejný, povinná lidová píseň a dalńí podle vlastního výběru. Větńina účinkujících
zpívala s hudebním doprovodem. Nejlepńí vystoupí na Koncertě vítězů 17. června
v Reprezentačním sále ZUŃ Leońe Janáčka, která soutěņ připravila.
Pořadí na prvních třech místech v jednotlivých věkových skupinách:
I. kategorie (6 aņ 10 let): 1. místo Beata Hrnčiříková, Valerie Kaňová, 2. Tereza
Hrbková, 3. Karolína Ńustrová
II. kategorie (11 aņ 15 let): 1. Alexandra Břusková, 2. Aneta Dvorská, 3. Tereza
Pufferová, Dominika Baronová
III. kategorie (16 aņ 20 let): 1. Nikol Lančová, 2. Tereza Jendřińáková,
3. Kateřina Vavrečková, Barbora Peterková.
15. 5. – Přátelské setkání mladých tanečníků v Havířově
Pohyb pro kaņdého, Move for everybody, tak by se dalo nazvat sobotní setkání
tanečních skupin v tělocvičně krytého bazénu v Havířově-Ńumbarku.
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Na 1. ročníku amatérských tanečníků se publiku představilo celkem deset celků,
sedm z Havířova, dva z Karviné a jeden z Orlové. Soutěņilo se ve dvou
kategoriích, v moderně a Streetdance. Po téměř dvouhodinovém zápolení porota
udělila ńest cen. Za originalitu si pohár odnesly skupiny z CSVČ sv. Jana Boska
a ze Střední ńkoly Havířov-Prostřední Suchá. Cenu za nejlepńí tanec obdrņely
celky ZUŃ Bohuslava Martinů a CSVČ sv. Jana Boska. Dále byla udělena cena
poroty Hvězdičkám a cena tanečníků skupině Freestyle obě z CSVČ sv. Jana
Boska. Kaņdý účastník víkendového setkáni dostal hezký pamětní list. ,,Jde

předevńím o radost z tance, moņnost poměřit své výkony v přátelském setkání
a poznat jiné, stejně zapálené, mladé tanečníky z regionu,“ přiblíņila poslání akce
koordinátora z pořádající taneční ńkoly Dona Boska Veronika Berylová.

Tělocvična krytého plaveckého bazénu

17. 5. – V Havířově vyhláńen 3. povodňový stupeň
Vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému počasí v pondělí 17. května zasedala
v Havířově povodňová komise vedená primátorem města Frantińkem Chobotem.
Zúčastnili se jí také starostové okolních obcí Albrechtice, Těrlicko, Horní
Bludovice a Horní Suchá, dále zástupci policie České republiky, městské policie
a hasičů.
Ulice Ostravská je ve směru od Ostravy na Havířov uzavřena, obdobně
i Mezidolí, Frýdecká, Obvodová, Podolkovická a Ņelezničářů. Zatopený je
ņelezniční podjezd u vlakového nádraņí. V Horních Bludovicích hrozí evakuace
6 rodinných domků, týká se přibliņně dvaceti lidí. Havířov pro postiņené obce
nabídl zajińtění ubytování pro evakuované osoby. Povodňová komise poņádala
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občany, aby se nezdrņovali v blízkosti řek ani drobných toků a uposlechli
v případě nutnosti výzvu k evakuaci.

U Lučiny

Nasazení techniky

19. 5. – Tomasz Wróbel z Polska vítězem Jäklácké hodinovky
Tradiční Jäklácká běņecká hodinovka se letos poprvé konala v Havířově.
Karvinńtí pořadatelé dali přednost kvalitní umělohmotné dráze AO Slavia před
domácím ńkvárovým oválem.
Na startovní čáru nastoupilo ve středu 19. května odpoledne třicet jedna běņců,
z toho osm ņen. Muņi byli klasifikováni ve čtyřech věkových kategoriích, ņeny bez
rozdílu věku. Nejpočetnějńí zastoupení celkem dvanáct měla skupina do 39 let.
Závodníci bojovali o kaņdý metr. Pozornost si zaslouņí zejména výkon Romana
Baláņe v kategorii do 49 let a Petry Pastorové. Výkon vítěze zůstal za traťovým
rekordem Jäklácké hodinovky o 1 855 metrů. Počasí v průběhu závodu bylo
dobré.
Výsledky:
Muņi A (19 aņ 39 let): 1. Tomasz Wróbel (MKS centrum Dziegielow) – 16 640
metrů, 2. Petr Karkońka (BK SAK Loņiska Karviná) – 16 095 m, 3. Petr Wala
(BK SAK Loņiska Karviná) – 15 905 m, 4. Marek Ńkapa (X – Air Ostrava) –
15 442,5 m. Lumír Hlaváč (SK Fuga) – 15 405 m, 6. Jan Fousek (Lepus.cz) –
15 385 m,7. Pavel Sztymon (FC Buņkovec Petřvald) – 14 730 m, 8. Roman Kněņík
(Baláņ extreme team) – 14 600 m, 9. Marek Bárta (BK SAK Loņiska Karviná) –
14 195 m, 10. Jakub Zecha – 12 243 m, 11. Vít Poláńek – 12 101 m, 12. Karel
Ketner – 10 000 m (vńichni AO Slavia Havířov).
Muņi B (40 aņ 49 let): 1. Roman Baláņ (Baláņ extreme team) – 16 130 m,
2. Martin Buńek (AO Slavia Havířov) – 14 775 m, 3. Henrich Krejzl (BK SAK
Loņiska Karviná) – 14 495 m, 4. Vlastík Klapka (BK SAK Loņiska Karviná) –
14 200 m, 5. Jaroslav Vernarský (AO Slavia Havířov) – 13 350 m.
Muņi C (50 aņ 59 let): 1. Karel Kravčík (BK SAK Loņiska Karviná) – 14 970 m,
2. Jiří Novotný (BK SAK Loņiska Karviná) –12 110 m, 3. Rostislav Puńčizna
(Havířov) – 11 275 m.
Muņi D (60 a více let): 1. Jan Szturc (BK SAK Loņiska Karviná) – 12 593 m,
2. Karel Rechtenberg (PJR Frenńtát) – 12 355 m, 3. Dědek Beskydský (Klub
důchodců) – 12 020 m.
Ņeny: 1. Petra Pastorová (Baláņ extreme team) – 14 725 m, 2.Adéla Esentierová
(Baláņ extreme team) – 13 830 m, 3. Karin Javorská (BK SAK Loņiska Karviná) –
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12 775 m, 4. Jana Matalová (Slezská Ostrava) – 12 635 m, 5. Renáta Solczyková
(BK SAK Loņiska Karviná) – 12 304 m, 6. Ivana Zbořilová (TOM UFO Ostrava) –
11 990 m, 7. Dominika Chudá (BK SAK Loņiska Karviná) – 10 763 m,
8. Michaela Leńinská (AO Slavia Havířov) – 10 555 m.

Atletická dráha Slavia Havířov

19. 5. – Soutěņ v dějepisu Permoníček
Vyhláńením výsledků byl ve středu 19. května na ZŃ Moravská uzavřen ńestý
ročník neformální dějepisné olympiády Permoníček. Soutěņ se konala 5. května.
Do soutěņe se letos zapojilo celkem čtyřicet sedm ņáků ze základní ńkoly Gorkého,
Kpt. Jasioka, Gen. Svobody, Mládeņnická, Jarońova, Maruńky Kudeříkové,
Karolíny Světlé, Na Nábřeņí, Marie Pujmanové, Ńkolní, Albrechtice, Stonava
a Moravská. Byli rozděleni do dvou kategorií. Jednu tvořili ņáci ńestých a druhou
sedmých ročníků. Vńichni absolvovali písemný test v délce jedné hodiny, který byl
zaměřen na učivo z letońního ńkolního roku. Nejúspěńnějńí v obou skupinách
obdrņeli diplom a kniņní ceny. Kaņdý dostal účastnický list. „Jsem ráda, ņe opět

přińlo prověřit své znalosti hodně dětí. Myslím si, ņe Permoníček svůj cíl vzbudit
u ņáků hlubńí zájem o dějepis plní. Testy ukázaly u účastníků velmi dobré
znalosti,“ uvedla hlavní organizátorka soutěņe PhDr. Romana Kovářová, učitelka
ze ZŃ Moravská.
Výsledky:
I. kategorie – 1. Dominik Ficek (ZŃ Mládeņnická), Filip Dohnal (Gen. Svobody),
Petr Wlachopulos (ZŃ Maruńky Kudeříkové), 2. Jan Trecha (ZŃ Moravská),
Patricie Bobocová (ZŃ Gorkého), 3. Vojtěch Jelínek (ZŃ Karolíny Světlé).
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II. kategorie – 1. Jakub Přikryl (ZŃ Mládeņnická), 2. Patrik Sedlář (ZŃ
Moravská), 3. Daniel Galganek (ZŃ Albrechtice).

Písemný test

19. 5. – 75. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Informativní zpráva povodňové komise a poskytnutí dotací 6 obcím na
odstranění ńkod způsobených povodněmi
Vyjádření k návrhu koncepce „Krajský program sniņování emisí
Moravskoslezského kraje“ včetně vyhodnocení vlivů na ņivotní prostředí
Ņádost příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov o souhlas
s převodem částky 700 000 ,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Dohoda o partnerství mezi statutárním městem Havířov a příspěvkovou
organizací SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postiņením
Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
II Moravskoslezsko ZŃ a MŃ Frýdecká, ZŃ Gen. Svobody, ZŚ 1. máje, ZŃ
Karolíny Světlé a ZŃ Jarońova
Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Digitalizace
archivů na MMH
Výstavba hromadných garáņí na ul. Dělnická, Havířov-Město a směna
pozemků v majetku města za pozemky společnosti. Rhenus Development
s.r.o.
Navýńení příspěvku pro SSRZ na rok 2010 o účelovou dotaci na interiérové
dovybavení sportovní haly Ņákovská
Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově
určené pro Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace ve výńi
4.528.231,- Kč
Úhrada
úrazového
pojińtění
uvolněných
členů
zastupitelstva
z rozpočtových prostředků města ve výńi cca 5.000,- Kč/1 osoba/rok.
Uspořádání celostátní konference na téma „Energetika v obcích“ v termínu
23. – 24. září 2010
Jmenování ředitelky Mateřské ńkoly Havířov-Ńumbark, Mládí 23/1147
(Iveta Palowská)
Evropský týden mobility 2010 v Havířově
Uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Karviná pro
realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“
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Modernizace městské sportovní haly Havířov – zpracování projektové
dokumentace
Areál Dukla – smlouva o postoupení investorství stavby Příprava území po
ukončení hornické činnosti – Polyfunkční území areálu bývalého Dolu
Dukla
Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov – rozhodnutí
o výběru nejvhodnějńí nabídky (43.799.498,80 Kč včetně 20% DPH)
Nákup výpočetní techniky – rozhodnutí o výběru nejvhodnějńí nabídky
(VDI Meta – výrobní druņstvo invalidů za cenu 2.345.075,-Kč bez DPH)
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
19. 5. – Havířov poskytl pomoc obcím postiņeným povodněmi
Poskytnutí dotace na odstranění ńkod způsobených povodněmi v květnu 2010
obcím:
Karviná
50 000,- Kč
Bohumín
50 000,- Kč
Albrechtice
25 000,- Kč
Horní Bludovice
25 000,- Kč
Horní Suchá
25 000,- Kč
Těrlicko
25 000,- Kč
20. 5. – Evakuace obytného domu
V Havířově dnes muselo dojít k okamņité evakuaci obytného domu v ulici
Hálkova. Nebezpečný sesuv půdy ve svahu nad vodním tokem Struņník ohroņuje
přilehlý dům. Město nabídlo náhradní ubytování. Majitel ji nevyuņil. Současně
byla přijata bezpečnostní opatření uzavřením pěńí komunikace podél břehu
Struņník a veńkeré přístupové komunikace vedoucí od ulice Hálkova ke
Struņníku. Stav se neustále monitoruje a byla zahájena stabilizace svahu
vykácením některých stromů a zpevněním břehu.
20. 5. – Krásná jako kvítka má své vítěze
Mezinárodní soutěņ dětské kresby, malby a grafiky Krásná jako kvítka, zná jiņ
své nejlepńí. Z regionu si dobře vedli ņáci z Havířova, Třince a Bystřice. Tématem
18. ročníku byla zvířata.
Do soutěņe přińlo 1 407 obrazů z deseti zemí. Zastoupena jsou díla mladých
výtvarníků z Austrálie (8 obrazů), Běloruska (3), Bulharska (69), Česka (732),
Litvy (129), Lotyńska (32), Polska (242), Slovenska (146), Srbska (7) a Ukrajiny
(39). Proti minulému roku schází letos Estonsko a Anglie. Přibyla Austrálie
a Srbsko. Z havířovských základních ńkol poslaly své práce: Frýdecká,
Mládeņnická, Marie Pujmanové, Selská, 1. máje, Moravská, Zelená, Frantińka
Hrubína, Ņákovská a Gymnázium Komenského. Dále ZŃ Horní Těrlicko
a Třanovice. Z mateřských ńkol se do soutěņe zapojily: U Jeslí, Puńkinova,
Ńvabinského, Sukova a Horymírova. Porota pracovala ve sloņení: Karel Svoboda
(výtvarník a pedagog), Zdeněk Heiser (výtvarník, pedagog, galerista), Gabriela
Drongová (vyučující výtvarnou výchovu), Tamara Ńkutová (vyučující výtvarnou
výchovu) a Alena Coufalová (vyučující výtvarnou výchovu). „Porotci, kromě

kvality zpracování výtvarné techniky zkoumají také kompozici obrázků, vyuņití
kontrastů barev a tvarů, poetičnost a atmosféru obrázků a dětskou fantazii.
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Nemají ńanci uspět práce přeplácané barvami či zbytečnými tvary, práce, jejichņ
působivosti pomáhá předevńím barevná pasparta nebo díla napodobující jiņ
existující vzory například z televize,“ uvedla Jiřina Sivá, komisařka výstavy.
Vernisáņ se uskuteční 5. září v Kulturním domě Leońe Janáčka. Tam, také budou
předány diplomy a věcné ceny. Soutěņ připravila Základní ńkola Frýdecká.
Výsledky: 1. kategorie (Mateřské ńkoly): 1. Kristýna Ńimková – ZŃ MŃ Lińov,
2. Maja Pijanka – Polsko, 3. Anna Holubcová – MŃ Ńvabinského Havířov,
2. kategorie (1. a 2. třídy základních ńkol): 1. Martina Theinertová – ZŃ a MŃ
Bystřice, 2. Maroń Lazarek – Slovensko, 3. Mateusz Dziedzic – Polsko,
3. kategorie (3. a 4. třídy): 1. Monika Piwowarczyk – Polsko, 2. Undīne Uzuliņa –
Lotyńsko, 3. Ivana Papánková – Slovensko, 4. kategorie (5. a 6. třídy): 1. Radka
Cieslarová – ZŃ a MŃ Kańtanová, Třinec, 2. Eliza Błotnicka – Polsko, 3. Patricie
Váchová – ZŃ a MŃ Frýdecká, Havířov, 5. kategorie (7. aņ 9. třídy): 1. Tamara
Szczur – Polsko, 2. Kamila Końaříková – Arcibiskupské gymnázium, Kroměříņ,
3. Veronika Dědičová – VK Hlohovec, Cena primátora Havířova: Ivana Čechová ZŃ Mládeņnická a Kristýna Malyszková - ZŃ Moravská, Speciální ńkoly: Josef
Olah – ZŃ a MŃ speciální Králův Dvůr, Patrik Ńerstnev – ZŃ a MŃ Frýdecká
Havířov, Jan Tulej – ZŃ a MŃ Turkmenská Vsetín, Martin Bílý – ZŃ a MŃ
speciální Králův Dvůr, Mária Ińtoková – Końice, Slovensko, Zvláńtní ceny pro
zahraniční účastníky: Patricia Moskalevich – Bělorusko, Lucia Zemanová –
Slovensko, Mārtiņń Karlsons – Lotyńsko, Cena generálního ředitele pojińťovny
Ministerstva vnitra: Silvie Vlańicová – VK Hlohovec, Cena Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje za pedagogické vedení: Marie Szottková – ZŃ
Moravská, Havířov.

Porota

Obrázky před hodnocením
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Mgr. Jiřina Sivá ředitelka ZŃ Frýdecká

21. 5. – Střelecká soutěņ
Kaņdoroční klání O pohár primátora města Havířova na střelnici městské policie
bylo tradičně rozděleno na dvě části. Ve čtvrtek 20. května soutěņili mladí střelci
ze základních ńkol, v pátek pálili uniformovaní střelci. Ńkoláci stříleli ze
vzduchových puńek a pistolí.
Dospělí z řad stráņníků, policistů nebo členů vězeňské sluņby pouņívali
průraznějńí kalibr svých sluņebních nebo i soukromých pistolí. Přesnou muńku
museli prokázat ve třech disciplínách limitovaných časem a v některých se
museli soustředit po předchozí fyzické zátěņi.
V první disciplíně pálili dvanáct ran na terč ve vzdálenosti 25 metrů v limitu
jedné minuty, přičemņ museli jednou přebíjet zásobníky. Ve druhé prokazovali
rychlost střelby na tři terče rovněņ s přebíjením. V závěrečné disciplíně stříleli po
padesátimetrovém běhu.

„Letos jsme měli poměrně početnou účast. Ve ńkolácké soutěņi soupeřilo devět
dvoučlenných týmů, v policejní jich bylo dvanáct. Mezi ńkoláky byli nejlepńí
střelci ze ZŃ Ńkolní, ze které vzeńel také absolutní vítěz Leoń Jandek. Na druhém
místě se umístil tým ze ZŃ Frýdecká a třetí byla ZŃ Fr. Hrubína. Mezi dospělými
měl nejpřesnějńí muńku a pevné nervy náń stráņník Václav Antońík. Společně
s kolegou vyhráli i mezi druņstvy. Na druhém místě byli stráņníci z Karviné, na
třetím policisté z havířovského Oddílu hlídkové sluņby a čtvrtí se umístili
policisté z Chorvatska,“ řekl ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

21. 5. – Bambiriáda
Za nepříznivého deńtivého počasí se v pátek 21. května konala v Městské
sportovní hale tradiční Bambiriáda. Organizátoři byli nuceni přistoupit na
omezenou variantu programu.
Nakonec vńe dopadlo dobře. Ve velké hale probíhaly Hry bez hranic a v malé
hale, ńatnách a foyer prezentovalo svou činnost 22 organizací a ńkol. Díky
toleranci a dobré spolupráci opět Bambiriáda splnila svůj účel a ukázala nové
moņnosti vyuņití volnočasových aktivit pro děti a mládeņ. Výsledková listina Hry
bez hranic:
Mateřské ńkola. 1. MŃ Československé armády, 2. MŃ Frýdecká, 3. MŃ Sukova
Základní ńkoly. 1. ZŃ Gen. Svobody, 2. ZŃ Karolíny Světlé, 3. ZŃ Ńkolní.
V rámci programu vystoupily kluby střediska volného času Asterix, taneční
skupina Limit Dance Corporation, Prezentaci připravili Junák – svaz skautů
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a skautek Junák ČR, 10. přední hlídka Royal Rangers, Občanské sdruņení ZIP,
Rodinné centrum Majáček, Muzeum Těńínska, Alpinia Havířov, ZŃ Mládeņnická,
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, Asociace malých debrujářů ČR,
SKaKS Dakota – kmen tygři, ZŃ M. Kudeříkové, Základní umělecká ńkola
Bohuslava Martinů, ZŃ Ńkolní, ZŃ M. Pujmanové, ZŃ Moravská, Asterix –
středisko volného času Havířov, Armáda spásy, Vodní záchranná sluņba ČČK,
Sbor dobrovolných hasičů, Městská policie Havířov, Mateřské a rodinné centrum
Sluníčko. Havířovská Bambiriáda přes nepřízeň počasí se můņe pochlubit účastí
2 100 osob.
23. 5. – Brutální čin
Incident, kdy tři vyděrači uvázali sedmadvacetiletého muņe za nohy lanem
k autu a vlekli ho několik stovek metrů po cestě, se odehrál v noci na neděli 23.
května na rozhraní Ńenova, Horních Bludovic a Havířova-Dolních Datyní.
U plotu fotbalového hřińtě na Zemědělské ulici v Dolních Datyních ho pak nechali
leņet.
Muņ byl v té chvíli těņce zraněný. Kůņi na zádech, hýņdích a stehnech měl
sedřenou aņ na kost. Vlečením po zemi se mu postupně strhávala nejen kůņe, ale
také svalovina. Po celou dobu přitom byl při vědomí a neuvěřitelně trpěl.
Při vědomí byl i v době prvotního ońetřování po příjezdu záchranky. Do umělého
spánku byl uveden aņ v havířovské nemocnici a zůstával v něm i v prvních dnech
hospitalizace v ostravské fakultní nemocnici.
Dva podezřelé ve věku 24 a 27 let policisté zadrņeli o dva dny později. Třetí se
skrýval. Případ byl vyńetřován s podezřením na omezování osobní svobody. Nyní
je kvalifikován jako vydírání. Vzhledem ke způsobu provedení, počtu pachatelů
a rozsahu zranění by soud mohl vynést trest aņ u hranice deseti roků.
27. 5. – Výstava terarijních zvířátek
Ve Společenském domě v Havířově se ve dnech 23. aņ 27. května konala výstava
terarijních zvířátek.
K vidění bylo celkem pětatřicet druhů ņivočichů. Byli mezi nimi hadi, ņelvy, ņáby,
jeńtěrky, pavouci a řada jiných tuzemských i cizokrajných exemplářů.
K vystavovaným patřil například leguán zelený, hroznýń královský, korálovka
mexická, jeńtěrka agama vousatá, strańilka australská, chameleón jemenský,
ņelva nádherná, pralesničky jinak ńípové ņabky nebo gekončík noční. U vńech jsou
také krátké, ale velmi výstiņné popisky. Kromě pohledu na různé exotické tvory
mohli návńtěvníci získat i celou ńkálu informací. „Pralesnička je na první pohled

malá, nevinná ņabka, ve skutečnosti jde vńak o zvíře, ze kterého indiáni získávali
jed do svých ńípů. Vyvolali v ņábě stres, ona pak vyloučila obranné látky, o které
indiáni otřeli hrot zbraně a uspávali s ním lovenou zvěř,“ uvedl jednu zajímavost
chovatel a realizátor výstavy Václav Ńevěček. Lidé i přes nepříznivé počasí
přicházeli větńinou s dětmi. „Máme rádi zvířátka. Pravidelně kaņdým rokem

navńtěvujeme i několikrát ostravskou zoologickou zahradu. Doma pečujeme
o chameleóna. Syn tu nejvíce obdivoval leguána zeleného,“ svěřila se Petra
Bobreková.
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28. 5. – Havířov se baví
V pátek 28. května se v havířovské Městské sportovní hale konala za velkého
zájmu kulturně-charitativní akce s názvem Havířov se baví.
Byla určena předevńím pro děti z dětských domovů a stacionářů. V rámci
pestrého programu vystoupili: Ivan Karabec a Marek Čihák exhibicí ve stolním
tenisu, Michal Nesvadba s představením pro děti, zazpívala populární Verona,
imitátor Michaela Jacksona, Olympic revival a na závěr temperamentní italský
zpěvák Davide Mattioli s italskými písničkami z 80 let. Město ji pořádalo ve
spolupráci s oddílem stolního tenisu dětí a mládeņe KLUBsten Karviná.

Velký sál Městské sportovní haly

29. 5. – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 28. a 29. května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Karvinsko má celkem sedm poslanců. Dva jsou z ODS, dva z ČSSD, po jedné
zástupkyni mají KSČM, TOP 09 a VV.
Tři zákonodárci jsou vyloņeně levicoví, dva zástupci pravice a dvě místní novicky
z TOP 09 a Věcí veřejných. Karvinsko má o dva poslance víc neņ v minulém
volebním období.
V poslenecké sněmovně zasednou: Mgr. Jana Drastichová (VV, 33 let), Mgr. Pavel
Drobil (ODS, 38 let), PaedDr. Milada Halíková (KSČM, 60 let, Havířov), Ing.
Jaroslav Krupka (ODS, 52 let), Ing. Alfréd Michalík (ČSSD, 65 let), Ing. Ladislav
Ńincl (ČSSD, 44 let), Renáta Witoszová (TOP 09, 42 let).
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Volební místnosti

29. 5. – Moderní gymnastky vybojovaly zlato, stříbro i bronz
Výborně si vedly na Mistrovství České republiky juniorek v moderní gymnastice
závodnice Sportovního klubu moderní gymnastiky Havířov. Získaly jednu zlatou,
dvě stříbrné a dvě bronzové medaile zásluhou Barbory Kundelové a Blanky
Ņákové.
Republikového přeboru 29. května se v Praze zúčastnilo celkem dvaadvacet
gymnastek z dvanácti oddílů a klubů. Havířov reprezentovaly zkuńené závodnice
Barbora Kundelová a Blanka Ņáková. Děvčata předvedla ve velmi silné
konkurenci kvalitní čtyřboj (ńvihadlo, obruč, míč, kuņele) a na jednotlivých
náčiních dosáhla vynikající umístění. Blanka Ņáková (ročník 1995) se stala
mistryní republiky ve cvičení se ńvihadlem a jeńtě získala dvě bronzové medaile.
Barbora Kundelová (1995) vybojovala dvakrát stříbro. Ve čtyřboji byla tentokrát
lepńí Barbora Kundelová. Obě jiņ dlouhodobě patří mezi republikovou ńpičku.
Čtyřboj:
1.Anna Ńebková (Sokol Praha VII), 2. Kateřina Gerychová (Sokol Praha VII),
3. Tereza Vágnerová (SKMG Máj České Budějovice), 4. Barbora Kundelová
(SKMG Havířov), 5. Blanka Ņáková (SKMG Havířov), 6. Anna Vágnerová (TJ
Bohemians Praha).
Umístění Havířovanek v jednotlivých náčiních:
Ńvihadlo: 1. Blanka Ņáková, 5. Barbora Kundelová. Obruč: 2. Barbora Kundelová,
3. Blanka Ņáková. Míč: 3. Blanka Ņáková, 5. Barbora Kundelová. Kuņely:
2. Barbora Kundelová, 7. Blanka Ņáková.
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30. 5. – Den dětí
V neděli 30. května se v Havířově slavil Den dětí. Kvůli deńtivému počasí musel
být přeloņen z náměstí Republiky do Společenského domu. Původní program se
spoustou her, soutěņí, zpěvu, hudby a tance byl dodrņen a sklidil velký úspěch.

Společenský dům

31. 5. – ČSAD Havířov a.s. získala prestiņní ocenění
Dne 31. května byly vyhláńeny výsledky soutěņe Cena zdraví a bezpečného ņivotního
prostředí. ČSAD Havířov získal 2. místo projektem -Implementace ekologické

autobusové dopravy v systému MHD Havířov.
U příleņitosti Světového dne ņivotního prostředí byl v praņském hotelu Atlantic
oficiálně zavrńen 19. ročník soutěņe Ceny zdraví a bezpečného ņivotního
prostředí. Soutěņ tradičně organizuje sdruņení mezinárodních a českých firem
Business Leaders Forum s cílem zviditelnit a ocenit organizace a společnosti,
které jsou ohleduplné k ņivotnímu prostředí, podporují zdraví zaměstnanců či
kladou důraz na bezpečnost při práci. Záńtitu nad soutěņí i samotným
vyhláńením převzala ministryně ņivotního prostředí Ing. Rut Bízková.
Slavnostnímu vyhodnocení předcházel miniseminář na téma Lze najít soulad
mezi ekologií a ekonomikou?, kde vystoupili kromě ministryně ņivotního
prostředí také Per Sandberg, ředitel, World Business Council for Sustainable
Development, Mike Moon, obchodní rada, velvyslanectví Velké Británie a Bedřich
Moldan, ředitel Centra pro otázky ņivotního prostředí. Z více jak 50-ti vybraných
projektů prońel projekt havířovské ČSAD náročnými kritérii hodnocení a byl
oceněn zejména za významný přínos k ochraně ņivotního prostředí a přínos
k principům společenské odpovědnosti firem. Význam a prestiņ tohoto ocenění
dokazuje skutečnost, ņe ČSAD v této náročné soutěņi nechala za sebou řadu
nadnárodních korporací, jako například SKANSKA, DHL Express, IBM Česká
republika, Vodafone, atd.
ČERVEN
3. 6. – Den otevřených dveří Městské policie
Ve dnech 1. aņ 3. června se konal pro občany města Havířova Den otevřených
dveří. Zájemci si mohli prohlédnout pracovińtě Městské policie v Karvinské ulici.
K vidění byla nejen výstroj, výzbroj a technika stráņníků, ale také Policie České
republiky a Hlavní záchranné sluņby.
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3. 6. – Maryčku zdobí abstraktní malby a kresby
V Kulturním domě Petra Bezruče byla zahájena výstava havířovských
výtvarníků Simony Malované a Adama Sudera.
Jaune et noir je název expozice v Galerii Maryčka. K zhlédnutí je přes padesát
maleb a kreseb. Převládají olejomalby. Od světlých pestrobarevných aņ po tmavé
s nádechem tajemnosti. K viděni je také celá řada velmi zajímavých kreseb.
Vystavená díla jsou větńinou vytvořená v uplynulých dvou letech.. „Kaņdý z mých

obrazů nese příběh. Malba pro mě představuje únik před vnějńím světem do
vlastního nitra, ze kterého se pak dílo rodí. Jde předevńím o pocity, nálady, lidi,
ņivot. Snaņím se konkretizovat abstraktní a nehmatatelné převést v reálné,“ říká
o svých malbách studentka VŃB – Technické univerzity Ostrava Simona
Malovaná. Její slova dokresluje i větńí kolekce s názvem Pocity a nálady. Adam
Suder se můņe mezi jiným pochlubit i několika světlými barvitými malbami.
„Snaņím se zobrazit svět, který vidím ve své fantazii, svět plný dálek a velkého

prostoru, svět plný krásných a tajemných míst. Obrazy maluji se záměrem, aby
člověka upoutaly a aby jej nutily se na něj dívat a zkoumat jeho zákoutí. Mou
snahou je, aby obraz na člověka zapůsobil co nejsilnějńím dojmem ,“ svěřuje se
budoucí student architektury na praņské ČVUT. Drobným doplňkem výstavy,
která potrvá do 25. června, jsou ńperky od Michaely Lukovské.

Vernisáņ

4. 6. – Akademie Církevního střediska volného času sv. Jana Boska
Velkolepou předprázdninovou taneční show připravilo pro veřejnost Církevní
středisko volného času sv. Jana Boska. V pátek 4. června ve velkém sále KD
Petra Bezruče se obecenstvu představili členové taneční ńkoly a zájmových
krouņků.
V bohatém programu předvedli své umění maņoretky, několik tanečních formací,
vyznavači aerobiku, exhibičním vystoupením členové krouņku korejského
bojového sportu sebeobrany Takekwon-Do ITF a také hosté akademie. Děvčata ze
Střední ńkoly Havířov-Prostřední Suchá se uvedly pohybovou skladbou s názvem
Útěk z vězení a zpěvačka Veronika Vrublová, vítězka Talentu 2009 v kategorii
třináct aņ patnáct let, zazpívala lidovou píseň Já se vdávám. Velkému obdivu se
těńila exhibice skupiny s tanečním stylem Break Dance, která neńetřila řadou
náročných akrobatických prvků. Odměnou byl obrovský potlesk publika.
Akademie byla zakončena závěrečným defilé vńech účinkujících. „Program

připravila nańe taneční ńkola, která je nedílnou součástí střediska Don Bosko
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a díky níņ si mohou děti vybrat z pestré nabídky tanečních i jiných pohybových
krouņků, které vedou zkuńení lektoři. Ńkola můņe fungovat a zkvalitňovat svou
nabídku
díky
dotacím
z
operačního
programu
Vzdělání
pro
konkurenceschopnost,“ uvedl Nikola Vavrous, oddělení Public relations &
fundraising CSVČ sv. Jana Boska.

Závěrečné defilé

4. 6. – Nové autobusy s logotypem města
Od pátku 4. června v Havířově i v jeho okolí začaly jezdit nové dva autobusy
s novým logotypem Havířova prezentující jednotný komunikační styl města.
5. 6. – Soutěņ dětí na kolech se v Havířově vydařila
Na startovní čáru 11. ročníku cyklistického závodu dětí a mládeņe nastoupilo
v sobotu 5. června dopoledne v parku pod KD Leońe Janáčka rekordních ńedesát
sedm chlapců a děvčat. Oblíbené klání na kolech přineslo jiņ tradičně urputné
boje.
Soutěņilo se v pěti věkových kategoriích od pěti do patnácti let. Hodnotili se
zvláńť chlapci a děvčata. Trasa dlouhá kolem pětiset metrů vedla po asfaltových
cestách a také travnatých úsecích s mírným převýńením. Závodníci absolvovali
jeden nebo dva okruhy podle věku. Vńe se odehrávalo za mohutného diváckého
povzbuzování. „Byl to moc hezký, dobře organizovaný závod a navíc se i počasí

vydařilo. Dcera Adélka svou kategorii vyhrála a Karolína byla čtvrtá, takņe jsme
spokojeni, “ svěřil se Marek Hegedűs. Obdobný názor sdílela i maminka malého
chlapce. „Dobře, ņe se soutěņ po roční odmlce obnovila. Nic obdobného se v okolí
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nekoná. Mám radost z Vojtova třetího místa,“ pochvalovala si Renáta Ńotkovská.
Letos poprvé bylo pořadatelem město Havířov za účinné pomoci několika
nadńenců České policie, Junáku a také Martiny Řezáčové. Vlastní organizaci
zajińťoval standardně Miroslav Hrabiec. Odměnou pro nejúspěńnějńí byly
perníkové medaile a drobné věcné ceny. O první tři místa se rozdělili:
Ročník 2004/2005: 1. Jan Klimecký, 2. Marián Pavlas, 3. Jan Zámostný –
1. Magdaléna Tomicová, 2. Nikola Kouřilová, 3. Adéla Oņanová, 2002/2003:
1. Lukáń Onderka, 2. Jan Oņana, 3. Vojtěch Ńotkovský – 1. Zuzana Klimecká,
2. Elińka Kunčická, 3. Barbora Wojciková, 2000/2001: 1. Václav Čajka, 2. Radek
Dzik, 3. Filip Vavrouch – 1. Adéla Hegedűsová, 2. Barbora Křístková, 3. Andrea
Andronikidu, 1998/1999: 1. Tomáń Palonci,
2. Martin Bělk, 3. Alexander Kusý – 1. Zuzana Znamenáčková, 2. Vendula
Hrabiecová, 3. Tereza Stopková, 1996/1997: 1. Richard Vintrocha, 2. Libor
Gabrińka, 3. Dominik Matlák.

Park pod KD Leońe Janáčka

5. 6. – Výstava s přírodovědnou tématikou
Český svaz ochránců přírody spolu s MKS Havířov uspořádaly ve Společenském
domě týdenní výstavu motýlů, brouků, minerálů a mořské fauny.
5. 6. – Provoz na havířovském koupalińti zahájen
V sobotu 5. června se otevřely brány havířovského letního koupalińtě.
I kdyņ se davy lidí k vodě kvůli její nízké teplotě nehrnuly, nańly se desítky
otuņilců, kteří si premiérové osvěņení pod ńirým nebem nenechali ujít. Jiņ
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tradičně první den se vstupné nevybíralo. Plavci ocenili v bazénu prostor a děti si
uņívaly hlavně vodní atrakce.

Plavecký bazén

8. 6. – Unikátní litografie zdobí prostory ńkoly
V Základní ńkole Frýdecká je výstava litografií praņského grafika Petra Ptáčka.
Expozice vynikajících litografií přináńí atmosféru starých časů, kdy na
automobilových závodech burácely motory bugatek, létaly jednoplońníky
i vzducholodě a mořím vládly ponorky. Obrazy zaujmou nejen milovníky umění,
ale i znalce veteránů a obdivovatele leteckých, námořních a automobilových rarit.
K vidění je například válečná ponorku M2 ukrývající letadlo, které bylo schopno
vzlétnout z jejího trupu, jediný hydroplán Československých aerolinií létající na
oblíbené lince na Jadran, legendárního „Rudého barona“, slavného německého
stíhacího letce 1. světové války, prototyp auta Bluebird z roku 1935 proslavený
rychlostním rekordem 443,2 km/h, vzácné letadlo F9C-2 Sparrowhawk ze 30. let,
které bylo upraveno pro nasazení ze vzducholodi, pod níņ bylo zavěńeno
speciálním hákem, známý sovětský proudový letoun MIG-15, závodní Mercedes,
letadlo TU-124, či Spartak ve sportovní úpravě. U vńech obrazů jsou uvedeny
krátké příběhy těchto strojů. Výstava litografií je doplněna 60 listy exlibris, jeņ
autor dělal pro sběratele umění, a které na výstavu zapůjčil Stanislav Ńereda.
Praņský grafik Petr Ptáček (ročník 1965) je mimořádnou a univerzální osobností,
zabývá se malbou, kresbou i grafikou. Maluje akrylem a olejem, v grafice uņívá
hlavně techniku litografie. Spolu s volnou grafikou realizoval mnoho grafických
exlibris a novoročenek pro různé firmy. Vedle kniņních ilustrací vytvořil také
desítky na krabičky plastikových modelů. Jeho práce jsou v mnoha soukromých
sbírkách v Evropě i v zámoří.
8. 6. – Senioři na rekreaci v Beskydech
Město Havířov ve dnech 1. aņ 8. června pořádalo pro seniory se zdravotním
postiņením rekreaci. Důchodci si mohi uņít pobyt v Hotelu Visalaje v Beskydech.
Zůčastnilo se ho celkem dvacet lidí.

„Město pořádá tuto akci za účelem zlepńení podmínek ņivota seniorů a zdravotně
handicapovaných občanů,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana
Pondělíčková. Havířovská radnice na tyto účely přispěla částkou čtyřiceti tisíc
korun, kdyņ senioři za týdenní pobyt uhradí 1 800 korun a stejnou částku
kaņdému přispělo město. Rekreanti mají zajińtěnu plnou penzi a mohou
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absolvovat předem připravené výlety. Tentokrát si mohli vybrat Lysou horu nebo
Pustevny.
9. 6. – 76. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům
Uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti – tribuny v Havířově-Prostřední
Suché
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Sportovní hala lokalita ZŃ Ņákovská (podepsání Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Sportovní hala lokalita ZŃ
Ņákovská“ v celkové výńi 130 567 007,16 Kč)
Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské
policie Havířov
Rozdělení výtěņku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu
města Havířova v roce 2010 (celková částka 30.670,00 Kč)
Ukončení dohody s obcí Ņermanice o podmínkách plnění povinné ńkolní
docházky
Výjimka z nejniņńího počtu ņáků pro Základní ńkolu Havířov-Bludovice,
Selská pro ńkolní rok 2010/2011
Zřízení přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním od 1.9.2010
Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie HAVÍŘOV
(celková částka činí 3 miliony Kč)
Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2009
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
9. 6. – Ekoolympiáda ve znamení stromů
V pobočce Městské knihovny na ulici Jaroslava Seiferta v Havířově se ve středu
9. června konal jiņ 10. ročník Ekoolympiády pro ņáky základních ńkol.
Byla určena tříčlenným druņstvům starńích ņáků od 13 do 15 let. Zúčastnilo se jí
17 dětí. Tématem letońního jubilejního ročníku bylo Stromy kolem nás. Na
soutěņící čekaly zajímavé otázky s názvy Co dokáņe strom, Nej.. mezi stromy, Řeč
stromů, Památné stromy nańeho kraje, poznávání druhů dřeva. Nechyběly ani
praktické ukázky, pletení pomlázky a roubování stromů.
V soutěņi o nejchytřejńího jednotlivce zvítězil Martin Raszyk ze Základní ńkoly
Borovského Karviná. Pro vítězné druņstvo byl připraven tradiční Ekodort.
Získaly ho Mrkvičky (Miroslav Čada a Kateřina Tökölyová) ze ZŃ Gorkého.
O druhé a třetí místo se stejným počtem získaných bodů se podělila druņstva
Majáci ze ZŃ 1.máje a Flovousky ze ZŃ Gorkého. Vńechny děti si mohly nakoupit
v ekobazaru za ņetony získané v jednotlivých soutěņích zajímavé ceny, jako
kníņky, trička, CD, čepice, píńťalky, zápisníčky, sladkosti a jiné drobnosti.
„Cílem nańí olympiády nebylo jen zjistit, co se děti ve ńkole naučily, ale zejména
si prověřit jejich schopnosti přemýńlet, protoņe přemýńlení se občas v ņivotě hodí ,“
říká vedoucí pořádající knihovny Martina Urbančíková.
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Knihovna v ulici Jaroslava Seiferta

9. 6. – Vzpomínky na staré Bludovice
Kotulova dřevěnka v Havířově ve středu 9. června v podvečer oņila muzikou
a dobrou náladou. Po úspěńné loňské premiéře si tu letos opět dali sraz Bludovičtí
rodáci.
V krásném přírodním prostředí dřevěnky zazněly staré lidové písně jako Ty
cieszyński dziywki, Do kościoła zwónili, U naszego sómsiada a mnohé dalńí mezi
nimi i typické havířské. Hrála populární kapela Kamraci a zpívala její smíńená
pěvecká skupina. Recitál plný humorných a také více či méně veselých
vzpomínek a rovněņ perliček ze ņivota v bývalé obci Bludovice přednesla vedoucí
Regionálního souboru Błędowice Dagmar Owczarzy. Na závěr hodinu a půl
dlouhého programu se rozvinula neformální diskuse při domácím cukroví
a pravých bludovických chlebíčcích.
Setkání se neslo v bezvadném přátelském ovzduńí. „Bylo to moc hezké, rodinná
atmosféra, oņivené vzpomínky, výborná hudba,“ stručně hodnotila sólistka opery
Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Alina Farná Podskalská, jedna
z řady přítomných pohodového posezení pod ńirým nebem. Obdobný pohled měl
i předseda místní PZKO Petr Chroboczek. Spokojenost neskrývala ani Soňa
Kavanová z Muzea Těńínska, která akci organizovala. „Tentokrát nám na rozdíl
od minulého roku přálo i počasí. Věřím, ņe začíná nová bludovická tradice ,“
konstatovala kustodka dřevěnky.
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Kapela Kamraci

9. 6. – Akademie III. věku
Na Vysoké ńkole sociálně-správní v ulici V. Nezvala bylo ve středu 9. června
slavnostní ukončení Akademie III. věku.
Celkem zde od roku 2008 do roku 2010 ve čtyřech semestrech studovalo
pětańedesát seniorů. Primátor města Frantińek Chobot jim předal vedle
osvědčení o ukončení studia i propagační materiály města.
Posluchači akademie se vzdělávali například ve výpočetní technice, angličtině,
němčině, psychologii, sociální politice, finančním poradenství, komunální politice,
zeměpisu, občanském nebo trestním právu a dalńích předmětech.

„Akademie třetího věku běņí v Havířově jiņ od roku 1999, který byl vyhláńen
Rokem seniorů. Od té doby se ve studiu vystřídalo přes 415 studentů a město jim
uņ celkem přispělo částkou 2,7 milionu korun. Účastníci hradí pět set korun za
semestr a dalńí dva tisíce na jednoho účastníka a semestr přispívá město.
V loňském roce byl zahájen dalńí běh akademie, který bude ukončen opět po
čtyřech semestrech,“ přiblíņila mluvčí havířovského magistrátu Jana
Pondělíčková.
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V aule vysoké ńkoly

11. 6. – Příměstské tábory se v Havířově staly trhákem
K oblíbeným letním prázdninovým aktivitám pro děti v Havířově tradičně patří
příměstské tábory.
Dominantní postavení a dlouholeté zkuńenosti v organizování příměstských
táborů má středisko volného času Asterix. Na letońek připravilo celkem osm
pětidenních turnusů s celodenním programem od 7 do 17 hodin s obědem
a dvěma svačinkami. Jsou určeny pro chlapce i děvčata od sedmi do patnácti let.
Tato forma letního táboření nese výhodu, ņe děti spí doma a je přijatelnějńí
hlavně pro ty, které neradi opouńtějí na delńí čas své rodiče. První turnus
s názvem Archa Noemova, odstartuje jiņ 1. července. Jednotlivé tábory se od sebe
tematicky lińí. Takovým společným jmenovatelem je výtvarná činnost, kreslení
a malování, sport, soutěņe, různé hry, výlety do přírody a okolí Havířova.
„V programu mám výlet do Chotěbuze. Navńtívíme Rybí dům, kde jsou obří

akvária se stálou výstavou sladkovodních ryb. Pak se odebereme do nedalekého
Archeoparku, na který se děti vņdy moc těńí,“ prozradil pedagogický pracovník

Tomáń Mandl, který připravuje tábor s názvem Barevné léto.
Velkým lákadlem v případě Asterixu je tentokrát cena. Pro jeden pobyt je určena
ve výńi 750 korun, z toho příspěvek statutárního města Havířova činí 500 Kč.
Takņe rodiče zaplatí pouze 250 korun. Slevu lze na stejné dítě čerpat jen jednou.
Projevuje se to velkým zájmem rodičů. Kapacita jednoho turnusu je v rozmezí
třicet aņ pětatřicet účastníků a ta se podle dosavadního průběhu přihláńek
naplní.
Část prázdninového období mohou děti trávit také v Ńumbarku. Církevní
středisko volného času sv. Jana Boska má připravený pětidenní turnus ve svém
středisku od 2. srpna. Téma táboru je Příroda. Program je od 8 do 16.30 hodin,
obdobně jako v Asterixu s obědem, svačinkami a pitným reņimem. Rovněņ se
počítá s celodenním výletem a navíc s moņností strávit jednu noc ve středisku.
.
11. 6. – Ńkola v Ņivoticích si připomněla jubileum slavnostní akademií
Pětaosmdesáté výročí svého vzniku oslavila v pátek odpoledne Základní
a Mateřská ńkola Havířov – Ņivotice. Byla zaloņena v roce 1925.
Bohatou a pestrou historii ńkoly, která patří k nejstarńím v Havířově, připomněla
její ředitelka Blanka Helńtýnová. Po krátkém projevu se na ńkolním hřińti za
tropického vedra rozproudila lavina tanečních, pohybových, pěveckých
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a divadelních scének. Své umění předvedli ņáci vńech tříd, ńkolní druņiny a také
mateřské ńkoly. Jejich pěkné vystoupení mělo u početného publika velký úspěch.
„Program se mi moc líbil. Bylo to pestré, pohledné a také vtipné. Děti to zvládly
na jedničku. Je zatím vidět kvalitní práci učitelského sboru,“ řekla z amatérského
divadla Sputnik Veronika Jurczková. V závěru více neņ hodinového programu
poděkovali a popřáli hodně zdraví bývalé ředitelce z let 1950 aņ 1982 Anně
Adamové její tehdejńí ņáci. Akademie pak pokračovala aņ do večerních hodin
volnou zábavou.
Základní ńkola v Havířově-Ņivoticích v ulici Zelená, začala psát svou historii
v roce 1925 zřízením první české ńkoly, tehdy jeńtě v samostatné obci Ņivotice.
Významným mezníkem se pro ni stal 20. říjen 1935, kdy byla slavnostně
otevřena nová ńkolní budova, která po řadě modernizací svému účelu slouņí
dodnes. Své místo v ní nańla i mateřská ńkola, která později dostala novou
budovu. V době okupace se v Ņivoticích vyučovalo v jazyce německém. Ihned po
skončení II. světové války v jejich prostorách opět zavládla čeńtina. Ve ńkolním
roce 2009/2010 se učilo celkem sedmdesát čtyři ņáků ve čtyřech třídách.

Ředitelka ńkoly Blanka Helńtýnová

Bývalá ředitelka Anna Adamová
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Školní hřiště

12. 6. – Graffiti festival
Tradiční havířovský Graffiti jam se letos konal v sobotu 12. června. Byla součástí
putovního festivalu United colours tour 2010. Sprejeři tvořili převáņně na zdech
v Havířově-Ńumbarku. Nepovinné téma celé akce bylo Who is vandal? – člověk
a ņivotní prostředí. Do akce se zapojilo více neņ padesát graffiti umělců z České
republiky, Slovenska a Polska. Kromě odhlučňovací stěny u ńumbarského
skateparku svá díla formovali také na budově rozvodné stanice HTS, objektu
marketu Hruńka nebo na zdi před budovou ZŃ Gen. Svobody. Novou tvář stejně
jak v minulých letech dostal plot letního kina.

Havířov Ńumbark
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12. 6. – Akademie taneční skupiny Limit D.C.
Taneční skupina letos na regionálních a celostátních soutěņích opět dosáhla
výborných výsledků. Své umění předvedla 11. a 12. června v Kulturním domě
Petra Bezruče na tradiční taneční show Dance Academy.
Například děti s choreografií Mravenčí cesta do Hmyzutopie vybojovaly titul
mistrů Moravy a staly se i Mistry České republiky v soutěņi Taneční skupina
roku. Juniorky s formací Pravé blondýnky získaly také titul mistryň Moravy
a v soutěņi o Taneční skupinu roku vybojovaly třetí místo. Formace juniorů pod
názvem Hoďte sebou červi!, která startovala v niņńí lize, vybojovala prvenství.
Hlavní věková skupina soutěņící v extralize s choreografií pod názvem I ty můņeń
být jedním z nás! vybojovala na mistrovství Moravy bronz. Vedoucím skupiny
Limit D.C. je Daniela Dostálová.
12. 6. – Jedenáctý ročník hudebního festivalu Inkubátor
V havířovském letním kině se v sobotu 12. června konal 11. ročník festivalu
Inkubátor. Do areálu pod ńirým nebem přińlo kolem 1 300 milovníků hudby.
Těsně před vystoupením hlavní hvězdy festivalu anglické punkové legendy The
Exploited musela být akce předčasně ukončena kvůli bouřce a silnému děńti.
12. 6. – Lidé přispěli na dětskou onkologii
Benefiční koncert Nadačního fondu dětské onkologie Krtek byl mimořádně
úspěńný. Výtěņek dosáhl částky 191 tisíc korun.
Společenský dům v sobotu večer 12. června byl plný hudby, zpěvu, tance, divadla
a pohybových kreací. V rámci bohatého programu se početnému publiku
představili bubeníci Big Bambo Drums ze ZUŃ Studánka, houslistka Markéta
Klodová, divadelní spolek Bukos, taneční folklorní soubor Vonička, cimbálová
muzika Jagár, break VEGETS Denise Chroboka, zpěvačky Vendula Weissová
a Hana Keslerová ze ZUŃ Bohuslava Martinů, spolek přátel Járy Cimrmana
SUMÁRUM, Break Bones Crew Karviná, taneční soubor Horizonty, Maniak
aerobic Ivany Koņmínové, Taneční klub Flodur Lenky Roikové, dýdņej Bukos
Owec a kapela 100 stupňů Celsia. Jako projev uznání účinkujícím za jejich
vynikající výkony se sálem často nesl dlouhý bouřlivý potlesk vděčných diváků.
Pořadem provázeli Lenka a Petr Kocurkovi.
Jak tento počin v Havířově vznikl přiblíņil člen divadelního spolku Bukos.
„Oslovili nás nańi přátelé Stanislava Martinková a přednosta dětské onkologie

Fakultní nemocnice v Brně Jaroslav Ńtěrba, abychom se pokusili
připravit benefiční akci, která by pomohla propagovat bohulibou práci nadačního
fondu Krtek v tomto regionu a zároveň nashromáņdila peníze pro onkologicky
nemocné děti. Vymysleli jsme Krtkovu letní akademii, která pro nemocné vynesla
191 200 korun. Vńem kteří přispěli patří velký dík,“ uvedl Zdeněk Weiss.
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Vonička

Horizonty

13. 6. – V kufru vyhořelého auta nańli hasiči mrtvolu.
V neděli 13. června o půl čtvrté ráno vyjeli hasiči k poņáru auta na Bludovickém
kopci. V jeho kufru nańli mrtvolu. Celý případ s podezřením na vraņdu vyńetřují
policisté.
Podle prozatím dostupné verze zřejmě ukryl neznámý pachatel mrtvolu v kufru
stříbrného vozu Fiat Marea. To nechal zaparkované za prodejnou potravin. Aby
zahladil stopy, auto zapálil. Patrně při poņáru elektroinstalace byl zkratován
startér a vozidlo začalo couvat z parkovińtě k silnici. S natočenými předními koly
udělalo půlkruh a zůstalo stát u sloupu elektrického vedení, kde zcela vyhořelo.
Podle názoru patologa byla smrt způsobena cizím zaviněním, pravděpodobně
násilně. Více informací bude k dispozici aņ při důkladné pitvě ohořelého torza.
Zpráva z Havířovského deníku.
15. 6. – Výsadba letniček
V Havířově byla 15. června zahájena výsadba letniček. Celkem bude město zdobit
80 tisíc těchto květin na rozloze přibliņně 3 000 metrů čtverečných. Záhony se
nacházejí na Hlavní třídě, Dlouhé třídě, na náměstí Republiky, kolem Labuņníka,
před magistrátem města, na křiņovatce Na Nábřeņí, 17. listopadu a v dalńích
místech. V rozpočtu města jsou na tyto účely vyčleněné prostředky ve výńi dvou
milionů korun.
16. 6. – Květiny z Holandska a Maďarska
Ve středu 16. června přijely kamióny z Holandska a Maďarska s 15 tisíci
květinami. Jsou mezi nimi například růņe, chryzantémy, lilie, kaly, anturie,
karafiáty nebo gerbery. Z nich budou nazdobeny vozidla do sobotního průvodu
Havířov v květech a také tvořit květinové sochy.
17. 6. – Nikola Křístková skončila se svým lepenkovým stadionem druhá
Studentka Střední průmyslové ńkoly stavební v Havířově Nikola Křístková
postavila z lepenky druhý nejlepńí národní fotbalový stadion. Díky tomu se mohla
těńit z desetitisícové prémie.
„Bylo by moc pěkné, kdyby se nový národní stadion podobal tomu, který jsem
navrhla,“ řekla po úspěchu studentka, která ve volném čase věnovala své práci
desítky hodin.
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V celostátní soutěņi, kterou pořádal Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci
se společností EKO-KOM pod záńtitou Ministerstva ņivotního prostředí, se to
Nikole určitě vyplatilo. Lepńí neņ ona, byla pouze ńkola z Valańského Meziříčí
a pomyslný bronz si odnesli stavaři z Kladna.
Do projektu se přihlásilo celkem patnáct středních stavebních ńkol z celé České
republiky. Do finálového kola, které se uskutečnilo 17. června v hotelu Akademie
ve Velkých Bílovících, postoupily ńkoly z Havířova, Valańského Meziříčí, Jihlavy,
Kolína a Kladna. O konečném pořadí rozhodovala odborná porota. Vítězové si
odnesli 25 tisíc. Třetí místo bylo ohodnoceno pětitisícovou prémií.
19. 6. – Havířov v květech
Trasa letońního květinového korza byla o několik stovek metrů delńí neņ
v minulém roce, aby ho mohlo sledovat více lidí. Znovu obnovená tradiční akce
Havířov v květech se konala podruhé. Podobně jako loni se počasí umoudřilo aņ
těsně před zahájením programu a nańtěstí vydrņelo po celý den.
Ńpalír alegorických vozů startoval po 11. hodině od magistrátu. V čele jely
nazdobené historické kočáry taņené koňmi. Vezli se na nich představitelé
Havířova a hosté z partnerských měst.
Nazdobené vozy sklidily zaslouņené uznání tisíců lidí, kteří se tísnili podél celé
trasy. Tradičně nádhernou výzdobou se blýskly vozy havířovské firmy Kotula.
Jejich nazdobené sekačky na trávu a obří traktor s vlekem patřily mezi největńí
skvosty celého korza.
Kdo si nestačil květinovou nádheru prohlédnout na trase, mohl se v klidu kochat
v cíli na Centrálním parkovińti.
Květinové korzo doplnily maņoretky, dechové hudby, tanečníci, kejklíři, jezdci na
koních, psovodi, děti z některých mateřských i základních ńkol a nechyběl ani
zvěřinec s lamou, opicí nebo sibiřským tygrem.
Celodenní program Havířova v květech odstartovali úderem osmé hodiny floristé,
kteří začali zdobit své plastiky. V rámci soutěņe měli několik hodin, aby
přesvědčili návńtěvníky o tom, ņe právě jejich výtvor na zvířecí téma je ten
nejkrásnějńí.
Zatímco loni si vítězství vybojoval Krteček a autíčko, letos získali v hlasování
u dospělých nejvíce bodů autoři Volavky a u dětí vyhrál pestrobarevný Motýl.
„Jsme rádi, ņe nám nakonec přálo počasí. Zúročila se celoroční práce týmu mnoha
lidí. Podle nańich počtů navńtívilo akci 31 tisíc lidí ,“ hodnotila hlavní
organizátorka a vedoucí tiskového oddělení havířovského magistrátu
Ing. Radmila Friedlová.
Kulturní program na hlavním podiu zahájili ņáci Základní umělecké ńkoly Leońe
Janáčka, které vystřídali Eva a Vańek a po korzu kapela Čechomor.
Havířovské děti si připravily dvouhodinové pásmo, na které navázaly folklorní
soubory a hosté z Polska a Slovenska.
Jednou z hvězd, kterou po vystoupení fanynky nechtěly pustit, byl Miro Ńmajda.
Osvědčenou kvalitu potvrdil Jiří Macháček se svou kapelou MIG 21 a finále
obstarali ńvédńtí Rednex. O půlnoci střed města ozářil ohňostroj.

Centrum bylo pro dopravu uzavřeno
Velkolepá akce si vyņádala mnoho organizačních opatření. Jedním z těch
zásadních bylo uzavření centra města po celou sobotu. Uņ v pátek v noci musely
být uvolněny některé ulice a parkovińtě, kde se časně ráno zdobily alegorické
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vozy. V Havířově bylo vůbec poprvé přistoupeno k odtahování vozidel, jejichņ
řidiči nerespektovali zákazové značky.
Aby bylo odtaņených automobilů co nejméně, dávali stráņníci uņ několik dnů před
akcí za stěrače parkujících vozů upozornění. Přesto muselo být odtaņeno 16 aut.
Jejich majitelé je po zaplacení pokuty a poplatku za odtah nańli na parkovińti
autobusového nádraņí. Samotné uzavření centra pro dopravu se obeńlo bez
větńích komplikací. Dopravní značení a policejní hlídky odkláněly vńechna
vozidla objíņďkami.
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Havířov v květech

(V příloze je fotogalerie)
20. 6. – Ekumenické setkání dvou křesťanských církví
Pod klenbami kostela sv. Anny v Havířově se setkaly 20. června z iniciativy Mgr.
Marcela Krajzla, faráře Římskokatolické farnosti sv. Anny a Římskokatolické
farnosti sv. Markéty dvě křesťanské církve.
Pozvání přijali senior Těńínsko-havířovského seniorátu SCEAV, pastor Janusz
Kożusznik a pastor Mgr. Vladislav Volný, oba ze Slezské církve evangelické
augsburského vyznání v Havířově. Před početným posluchačstvem věřících,
zástupci jednotlivých společenství katolické farnosti ve stručnosti představili své
aktivity. Postupně vystoupili Tomáń Grepl - Společenství mládeņe, manņelé
Samuhelovi - Společentví rodin, Renáta Moldříková - Společenství maminek,
Vladislav Moudrý - Společenství Orla, Jana Adámková a Miluńe Ņáčková Společenství ņivého růņence, Lukáń Čadan - Církevní středisko sv. Jana Boska
a skaut, Lumír Hurník - Společenství frantińkánů a člen Společenství seniorů.
O hodnotný kulturní záņitek se postaral křesťanský pěvecký sbor mládeņe.
Po oficiální části programu, který měl hlavně informativní charakter, se vedly
neformální diskuse v klubovně kostela. Církevní hodnostáři se domluvili, ņe dalńí
společné setkání připraví na neděli 17. října pastor ThDr. Vladislav Volný
v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích. Pozvání dostanou také dalńí
havířovské křesťanské církve.

Oltář kostela sv. Anny
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21. 6. – 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 21. června v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Havířovský seniorský hokej
Příspěvek města pro Sdruņení pro přeloņku a výstavbu komunikace I/11
v úseku Havířov – Třanovice
Čerpání Fondu pro zvýńení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova
Realizace sanace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě
Zvýńení příspěvku na provoz základních ńkol v rámci grantových projektů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výjimka z nejniņńího počtu ņáků pro Základní ńkolu Havířov-Bludovice,
Selská pro ńkolní rok 2010/2011
Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov
Stanovení investiční strategie při správě aktiv města Havířova
Informativní zpráva o zpracovaném znaleckém posudku na stavbu Domov
seniorů Helios
Uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Karviná pro
realizaci projektu Systém Včasné Intervence
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům
Návrh obecně závazné vyhláńky o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
21. 6. – Bojovníci Taekwon-Do čistili Lučinu
Na patnáct lidí vńech věkových kategorií, kteří cvičí korejské bojové umění se 21.
června vydalo k řece Lučině, aby pomohlo alespoň trochu navrátit jejich díky
odpadkům ztracený půvab pod záńtitou akce Revitalizace Lučiny aneb Do – cesta
přírodou. „Prostě uņ jsme se nemohli na tu zkázu dívat,“ shodli se organizátoři.
23. 6. – 77. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Akademie III. věku Havířov v letech 2010 – 2012
Informativní zpráva k sesuvu svahu na ul. Hálkova v Havířově-Podlesí
Uzavření smlouvy o provozování dětského koutku v objektu Radnice
Nové podmínky pro povolování zvláńtního uņívání místních komunikací za
účelem zřízení vyhrazeného parkování pro drņitele průkazu ZTP a ZTP/P
na území města Havířova
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
23. 6. – V Havířově vznikne Centrum volnočasových aktivit
Rada města schválila vyuņití objektu na ulici Horymírova 9 pro účely zřízení
Centra volnočasových aktivit. Ten od roku 1993 do letońního dubna vyuņívala
Nemocnice s poliklinikou v Havířově jako dialyzační středisko.
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Do konce letońního roku zde vznikne Centrum volnočasových aktivit. Bude
slouņit pro aktivizační činnost občanských sdruņení a svazů navazujících na
sociální sluņby (občanů se zdravotním postiņením a seniorů), které se nyní
scházejí v nevyhovujících nebytových prostorách ve vlastnictví města na ulici
Matuńkova. Centrum bude určeno také pro setkávání nestátních subjektů
působících v sociální oblasti, na mezigenerační společné akce, pro klubovou
činnost seniorů, zájmovou činnost, turnaje, dovednostní krouņky, výstavky,
sportovní akce, přednáńky, ale také činnost zájmových oddílů (například
ńachistů, filatelistů), setkávání pěstounských rodin, pro matky s dětmi, společné
posezení matek s dětmi předńkolního věku, cvičení a vícegenerační kurzy
(například.vaření, ruční práce, PC).
Roční náklady na provoz (teplo, elektrická energie, voda) vzniklého centra se
předpokládají ve výńi 200 tisíc korun. Předpokládané náklady na přestavbu jsou
asi 7 milionů Kč. Na výstavbu centra budou pouņity finanční prostředky uspořené
částečně na veřejných zakázkách zadávaných formou elektronické aukce,
částečně z niņńího spolufinancování projektů dotovaných z evropských fondů.
23. 6. – Akademie III. věku Havířov v letech 2010 aņ 2012
Rada města podpořila realizaci Akademie III. věku na dalńí období. V letech 2010
aņ 2012 budou pokračovat díky trvajícího zájmu seniorů jejich vzdělávací
aktivity. Výuka se zahájí v říjnu letońního roku a po čtyřech semestrech končí
v roce 2012. Příleņitost dostane zhruba 60 seniorů. Předpokládané náklady jsou
ve výńi kolem 600 000,- Kč.
23. 6. – Premiéra filmu Mezi nimi
Středometráņní hraný snímek havířovského reņiséra Davida Vignera Mezi nimi,
měl 23. června premiéru ve Francouzském institutu v Praze. Promítání se konalo
pro odbornou veřejnost a pozvané hosty.
Film se zabývá tématem HIV a AIDS. Příběh vypráví o mladých lidech, popisuje
situace, do kterých se můņe dostat kaņdý mladý člověk. Ukazuje, jak lehce člověk
ztratí své kamarády či naopak pozná přítele v nouzi. Odkrývá pocity hlavních
hrdinů, ale také jejich rodičů, okolí. Řeńí první lásky, vztahy rodičů a dětí,
nepravdy o sexuálním ņivotě, následky neuváņeného sexuálního chování…
Reņie, námět a scénář: David Vigner. Kamera: Jaromír Chobot. Hudba: Jan
Bartoschek. Hrají: Veronika Freimanová, Radim Uzel, Vladimír Javorský,
Veronika Tkaczyková, Tomáń Váhala, Barbora Vacková, Aneta Vignerová, Marek
Ostrý, Vanda Chaloupková a dalńí. Film má být zdarma ke staņení na internetu.
Havířovská premiéra se připravuje na podzim.
24. 6. – První liga ragby 2009 – 2010
RC Havířov postupil do extraligy.
KONEČNÁ TABULKA 1.LIGY
Poř. Klub

Z

1.

RC HAVÍŘOV

14 12 0

2 594:172

422

9

1

* 57

2.

RC OLOMOUC

14 11 0

3 602:181

421

10

1

* 55

V R P

Skóre

+/-

B4p B-7b Body

114
3.

RC PRAGA PRAHA B

14

9 0

5 406:333

73

8

2

46

4.

MARIÁNSKÉ HORY

14

9 0

5 383:273

110

6

1

43

5.

RC PŘELOUČ

14

8 0

6 465:280

185

6

2

40

6.

SLAVIA PRAHA B

14

3 1 10 238:624 -386

3

0

* 16

7.

IURIDICA PRAHA

14

1 1 12 150:557 -407

3

3

* 11

8.
SLOVAN BRATISLAVA
*) -1 bod za kontumační prohru

14

1 0 13 207:685 -478

1

1

6

25. 6. – Do ńkol v červenci nastoupí zedníci, malíři a natěrači
V průběhu letońních ńkolních prázdnin se provedou stejně jak v minulých letech
opravy a rekonstrukce vybraných havířovských ńkolských objektů.
Na opravy mateřských a základních ńkol je vyčleněno zhruba 30 milionů korun.
V plánu je oprava sociálních uzlů na MŃ Moravská, která si vyņádá1,3 mil.Kč,
oprava zpevněných ploch na MŃ Horymírova (1,5 mil.Kč), výměna oken na MŃ E.
Holuba (zhruba 1 mil.Kč), opravu sociálních uzlů ZŃ Gorkého (3,4 mil.Kč),
výměna střeńní krytiny ZŃ Kpt. Jasioka (4,6 mil.Kč), rekonstrukce střechy MŃ
Radniční (0,8 mil. Kč). Výměna elektroinstalace a osvětlení v tělocvičně ZŃ
Mládeņnická (0,5 mil.Kč) a výměna oken na MŃ Lipové (0,6 mil.Kč).
Během prázdnin se dokončí výstavba sportovní haly a rekonstrukce dvou
tělocvičen ZŃ Ņákovská. Celkové náklady na rekonstrukci tělocvičen a výstavbu
haly budou činit 46 milionů korun, z toho 130 milionů Kč jde na konto
evropských fondů.
26. 6. – Albrechtický sprint triatlon se vydařil
V okolí Těrlické přehrady se v sobotu 26. června za pěkného letního počasí konal
2. ročník Albrechtického sprint triatlonu. Aleń Velička splnil roli favorita,
v ņenách obhájila loňské prvenství Karolína Feberová.
Start i cíl byly na základně VZZ Těrlicko v Albrechticích. Do bojů nastoupilo 28
jednotlivců a 4 tříčlenné ńtafety. Soutěņilo se ve čtyřech kategoriích. Závodníci
postupně absolvovali 750 metrů plavání, 20 km dlouhou cyklistickou trať a běh
na 6 km. V letońním roce dońlo ke změnám běņecké i cyklistické trasy. Jízda na
kole byla na kvalitním asfaltu se zajímavým stoupáním od kruhového objezdu
v Albrechticích na Pacalůvku.
První disciplína plavání proběhla v docela chladné vodě o teplotě 18 stupňů. Po ní
se v čele vytvořila tří členná skupinka Aleń Velička, Radim Pokorný a Kevin
Harvey. Ta dojela společně do depa a o vítězi se rozhodovalo v běhu. Mezi
triatlonisty vládla dobrá nálada. „Plavala jsem ve ńtafetě. Byl to vydařený závod
v hezkém prostředí. Organizace neměla chybu. Uņ se těńím na příńtí ročník,“
pochvalovala si Bohunka Čurdová z Albrechtic. Rovněņ pořadatelé byli spokojeni.
„Jsem ráda, ņe nám počasí přálo a vńe proběhlo dobře. Pozměněné tratě jsou

určitě bezpečnějńí a také přehlednějńí. Chtěla bych poděkovat vńem závodníkům
za účast, obci Albrechtice, místním hasičům a dalńím, kteří nám pomáhali. Velký
dík patří sponzorům,“ uvedla ředitelka závodu Marie Hlaváčová. Pořadatelem
triatlonu byl OS Český červený kříņ Karviná a SK Fuga Havířov.
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Výsledky:
Kategorie M1 (do 39 let): 1. Aleń Velička (Ostrava) 1:15:15, 2. Radim Pokorný
(Ostrava) 1:18:57, 3. Lumír Hlaváč (Havířov) 1:19:38
Kategorie M2 (nad 39 let): 1. Kevin Harvey (Nový Jičín) 1:21:21, 2. Tomáń
Opíchal (Dolní Beneńov) 1:23:31, 3. Aleń Zajíc 1:23:58
Kategorie Ņ: 1. Karolína Feberová (Albrechtice) 1:37:19, 2. Markéta Veličková
(Ostrava) 1:40:52, 3. Hana Materová (Dobroslavice) 1:58:24)
Kategorie Ń: 1. Rychlé ńpunty (Karviná) 1:19: 42, 2. Javor Team (Havířov)
1:24:37, 3. Rychlé ńípy (Ńenov) 1:30:38.

Těrlická přehrada

Vítězové

27. 6. – Letní kino zahájilo
Českou komedií Ņeny v pokuńení zahájilo ve dnech 25. aņ 27. června letní kino
letońní filmovou sezonu. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manņelské
problémy jednoho dne zjińťuje, ņe se dostala do situace, jakou řeńí se svými
pacienty. Její doposud milující a milovaný manņel je přistiņen in flagranti
s mladńí ņenou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového ņivota … Hrají:
Elińka Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří
Macháček, Roman Zach a jiní. Reņie: Jiří Vejdělek. Vstupné je 75 Kč. Začátek
představení je ve 21.30 hodin.
28. 6. – Včely: ńpatná úroda
Letos se zatím včelařům nedaří. „Včelám se věnuji přes čtyřicet let. Mohu říci, ņe

tak ńpatnou úrodu, jaká je v letońním roce, jsem jeńtě nezaņil. Některé včely
musím přikrmovat a jarní snůńka je na nule. Podle informací, které mám, je
situace obdobná nejen v regionu Karvinska, ale i v dalńích oblastech republiky. Je
to důsledek dlouhotrvajících deńťů a chladného počasí. Současný nepříznivý stav
můņe ve zbývající části roku zmírnit pěkné počasí,“ říká předseda Svazu včelařů
Havířova Miroslav Szop z Dolních Datyň.
28. 6. – VOLEJBAL extraliga sezona 2009 – 2010
Závěrečná tabulka
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

team

záp. výh. proh. sety

body

VK Dukla Liberec
Brownhouse volleyball Kladno
VK DHL Ostrava
VK Jihostroj České Budějovice
Fatra Zlín
VO Kocouři Vavex Příbram
VK Karbo Benátky nad Jizerou
Slavia Havířov
SKV Ústí nad Labem
RWE Brno
volleyball.cz ČZU Praha

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

54
53
51
49
46
44
44
40
39
38
36

24
23
21
19
16
14
14
10
10
8
6

6
7
9
11
14
16
16
20
19
22
24

76:42
79:41
75:47
69:43
59:53
62:58
49:62
48:71
45:70
41:70
33:79

28. 6. – Město pronajme objekt soukromé ńkoly na Ńumbarku
Radní Havířova schválili záměr pronájmu nebytových prostor, v nichņ dosud sídlí
Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická ńkola Havířov. Ńkola pod
současným zřizovatelem končí a převzít ji chce konsorcium firem Dakol
z Petrovic u Karviné.
„Záměr teď bude na 15 dní vyvěńen na úřední desce, aby se mohli případně
přihlásit dalńí zájemci,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana
Pondělíčková. Společnost Dakol projevila zájem o převzetí soukromé havířovské
ńkoly hned od září, v nadcházejícím ńkolním roce. „Ministerstvo nám slíbilo
v případě převzetí ńkoly zařadit vzdělávací obory havířovské ńkoly do vzdělávací
nabídky ńkol Dakol v mimořádném termínu,“ řekl zástupce zřizovatele
společnosti Dakol Mgr. Vladimír Kolder.
28. 6. – Absolventi umělecké ńkoly vystavují
V Kulturním domě Radost byla v pondělí 28. června vernisáņ výstavy ņáků
výtvarného oboru a tvůrčí fotografie Základní umělecké ńkoly Bohuslava
Martinů.
Po krátkém kulturním programu, ve kterém vystoupil mladý akordeonista Jan
Masnica, uvedla výstavu ředitelka ńkoly, akademická malířka Dagmar Ńtefková.
Stěny galerie zdobí více neņ ńedesát obrázků a čtyřicet fotografií. Jsou to práce
třiceti ńesti ņáků z tříd Martina Pawery, Alņběty Dirnerové, Josefa Ńtefky, Aleńe
Rabenseifnera, Marie Oczkové a Aleńe Milerského. Součástí prezentace je také
keramická tvorba - na hrnčířských kruzích vytáčená glazovaná uņitá keramika,
volná tvorba a jiná díla účastníků keramického kurzu ZUŃ. „Výstava má mnoho

ņánrů, technik a barev. K vidění je například kresba, malba a grafika. Věřím, ņe
kaņdý návńtěvník najde to své, co se mu líbí,“ uvedla vedoucí výtvarného oboru
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Alņběta Dirnerová.a jeńtě dodala. „Mnoho z těchto současných absolventů, kteří
tu vystavují, bylo přijato na střední nebo vysoké umělecké ńkoly a architekturu,“
informovala učitelka a malířka.

Alţběta Dirnerová (druhá zleva)

Návštěvníci

29. 6. – FOTBAL. Moravskoslezská divize - MSD - skupina E
Závěrečná tabulka sezony 2009-2010 fotbalové soutěņe skupiny E. Městský
fotbalový klub – MFK Havířov skončil na 10. místě ziskem 38 bodů po zlepńených
výkonech ve druhé polovině soutěņe. V posledním kole Indiáni remizovali s SK
Spartak Hulín 1:1 (1:1).
1. FC Tescoma Zlín B
30 18 7 5 81:34 61
2. Jakubčovice
30 17 9 4 47:22 60
3. SK Spartak Hulín
30 15 9 6 47:24 54
4. FK Mikulovice
30 15 8 7 60:41 53
5. FK SAN-JV Šumperk 30 15 6 9 45:31 51
6. Dolní Benešov
30 13 5 12 40:47 44
7. Slezský FC Opava B 30 12 7 11 47:43 43
8. Valašské Meziříčí
30 12 4 14 54:64 40
9. FK Slavia Orlová
30 11 6 13 47:45 39
10. MFK Havířov
30 11 5 14 42:45 38
11. FC Elseremo Brumov 30 10 8 12 45:53 38
12. VOKD-Poruba TCHAS 30 10 7 13 46:60 37
13. SK Kravaře
30 8 7 15 35:54 31
14. Jiskra Rýmařov
30 7 5 18 46:61 26
15. SK Hranice
30 6 8 16 44:78 26
16. Velké Losiny
30 5 9 16 46:70 24
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Stadion MFK

30. 6. – Letecko modelářský klub Meteor Havířov slaví 45 let
Bohatá minulost a činorodá současnost, tak by se dalo charakterizovat
pětačtyřicet let ņivota leteckých modelářů Meteoru Havířov. Klub byl zaloņen
v roce 1965.
Začátky nebyly nijak lehké. Na jedné straně zájemců o modelářství bylo hodně,
na druhé straně scházely předevńím vhodné prostory. Modely se stavěly hlavně
v suterénech obytných domů a také v bytech. Určité zlepńení nastalo, kdyņ
Meteor získal místnosti v ulici Jaroslava Seiferta naproti nemocnice. Vytvořili si
tam klubovnu, poměrně dobře vybavenou dílnu a začaly pracovat krouņky pro
ņáky a juniory. Oblíbeným místem pro létání byla louka u řeky Lučiny.
V sedmdesátých a osmdesátých letech pokračoval dalńí rozvoj leteckého
modelářství nejen v Havířově, ale v celém regionu, zejména v oblasti volných,
upoutaných a rádiem řízených modelů. Výrazným mezníkem se stal rok 1978,
kdyņ modeláři obdrņeli prostory v Pionýrském domě (dneńní Asterix v ulici Na
Nábřeņí) a ve Stanici mladých techniků (dnes také Asterix) v ulici Jaroslava.
Seiferta. Podstatně se tím zlepńily podmínky pro práci krouņků. Důleņitým
impulsem pro závodní činnost se stala oplocená dráha pro upoutané modely
v prostorách pod havířovským letním kinem. Postavila se v roce 1980
svépomocně, v takzvané akci Z. Má betonový povrch. V bývalém Československu
byla ojedinělá a do dneńních dnů slouņí svému původnímu poslání. Nový
aerodrom umoņnil plně se uplatnit v soutěņích upoutaných modelů. Například
velmi oblíbenými v té době byly závody v kategorii SUM - Sportovní
upoutané polomakety. Mnohdy se do soutěņe zapojily celé rodiny, otec, syn
a někdy i dcery.
Rovněņ k populárním patřily větroně. Létání v malebném prostředí na louce
u Lučiny bylo dlouhodobým provizoriem. Ke změně dońlo v první polovině
devadesátých let minulého století. V lokalitě mezi Karvinou a Havířovem se
uvolnily prostory po bývalé ńachtě Hohenegger (později přejmenován na Důl
1. máj). Po rekultivaci travnaté plochy se staly vhodným místem pro letecké
modeláře. „Nyní máme v pronájmu travnatou modelářskou plochu, říkáme jí

letińtě Hohenegger, vybudovanou vlastními silami v roce 1991 aņ 1993. Upravená
a udrņovaná travnatá plocha o rozměrech 70 x 130 m slouņí k rekreačnímu,
cvičnému i soutěņnímu létání rádiem řízených, upoutaných a volných leteckých
modelů. Přilehlá travnatá plocha velká přibliņně 500 x 900 m je ideálním místem
k těmto účelům,“ připomněl ředitel letińtě Hohenegger Alois Nedojedlý.

119
Aktivních členů klubu je přes třicet z Havířova, Karviné, Ostravy i dalńích
okolních míst. Náčelníkem klubu je Jenda Ringoń, ředitelem a správcem
letińtě Alois Nedojedlý, ředitelem sekačky Igor Pabián, výběr poplatků a evidenci
platících provádí Mirek Hauk, moderátorem webových stránek jsou Radim Pyń
a Zdeněk Ńpatenka.
30. 6. – Opravila se střecha Zámku
Byla ukončena rekonstrukce střechy Zámku. Vyměnila se střeńní krytina,
provedly se klampířské práce a dalńí nezbytné opravy. Celkové náklady činí 3,8
milionu korun. Částkou půl milionu korun přispěl Moravskoslezský kraj. Kvůli
rekonstrukci střechy se v květnu a červnu omezily svatební obřady. V červenci jiņ
bude zámecká obřadní síň pro svatebčany k dispozici bez omezení.
ČERVENEC
1. 7. – Promenádní koncerty pod ńirým nebem
Neopakovatelnou atmosférou promenádních koncertů oņije v červenci a srpnu
park za Kulturním domem Radost.
Prostory kolem kańny Chlapce s rybou letos opět poskytnou příjemné posezení
s poslechem skladeb od velikánů zábavné i klasické hudby. Vystoupí ńest
populárních regionálních dechovek. Po roční pauze se na scénu vrací Těrličanka.
Novinkou je, ņe se milovníci dechové hudby budou moci tentokrát zaposlouchat do
oblíbených melodií nejen v neděli, ale v průběhu července také ve čtvrtek
a jednou ve středu. V případě ńpatného počasí se koncerty přesouvají do sálu
kulturního domu.
Červenec:
1.7. čtvrtek – Azeťanka, 4.7. neděle – Hlučíňanka, 7.7. středa – Náladička,
11.7. neděle – Azeťanka, 15.7. čtvrtek – Hlučíňanka, 18.7. neděle – Hasičanka,
22.7. čtvrtek – Azeťanka, 25. 7. neděla – Akorďanka, 29.7. čtvrtek – Těrličanka.
Srpen: 1.8. neděle – Hasičanka, 8.8. neděle – Těrličanka, 15.8. neděle – Azeťanka,
22.8. neděle – Náladička a 29.8. neděle – Azeťanka
V neděli jsou koncerty vņdy od 16 do 18 hodin, stejně i ve středu. Čtvrtky začínají
v 17 a končí v 19 hodin. Vstupné se neplatí.
1. 7. – Cyklus promenádních koncertů byl zahájen
Dechová kapela Azeťanka zahájila ve čtvrtek 1. července odpoledne v parku za
Kulturním domem Radost skladbou Pojďte si hrát cyklus prázdninových
promenádních koncertů.
Dvouhodinová ńňůra valčíků, polek a také moderny pod taktovkou sbormistra
a uměleckého vedoucího Jiřího Grussmanna měla u posluchačů, kterých bylo
kolem sto padesáti, velký úspěch. Návńtěvníci, mezi kterými převaņovala střední
a starńí generace, si mohli vychutnat písně jako Leť písničko česká, Balada, Hello
Dolly, Cabaret, Yasterday, Ave Maria a dalńí populární melodie. Svým hlasem
opět excelovala sólistka Soňa Jungová.
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Azeťanka. V popředí Soňa Jungová.

Koncert Azeťanky za KD Radost

7. 7. – V zámeckém parku byl vysazen nový strom
Při příleņitosti soutěņe Entente Florale Europe se 7. července uskutečnilo
v havířovském zámeckém parku slavnostní vysazení jednoho ze dvou stromů,
které vybraly děti ZŃ Gorkého. V parku nově přibyl převislý buk červený, který
věnoval Havířovu starosta města Strakonice Pavel Vondrys. Slavnostního aktu se
zúčastnili také členové hodnotící komise soutěņe, zástupci vedení města i ņáci ZŃ
Gorkého a jejich učitelé. Mezinárodní komisi v čele s předsedou Entente Florale
Europe Clivem Addisonem z Anglie dnes čeká osmihodinová prohlídka města, při
které bude hodnotit Havířov z mnoha pohledů spjatých hlavně se ņivotním
prostředím a městskou zelení.
8. 7. – Sebevrah skončil se ņivotem v kolejińti
Muņe v kolejińti tentokrát spatřil strojvedoucí osobního vlaku směřujícího před
polednem z Havířova do Českého Těńína.
Ani intenzivní brzdění nemohlo střetu zabránit. Elefant zastavil aņ několik
desítek metrů za místem kolize. Muņ byl na místě mrtvý. Na místě zasahovali
hasiči a zdravotníci. Sedmadvacetiletý muņ odloņil vedle kolejińtě své doklady
a pak vstoupil před vlak. V poslední době je to uņ druhá sebevraņda v tomto
místě. Přesně před týdnem, ve čtvrtek odpoledne, vstoupil před osobní vlak
devětaosmdesátiletý muņ. Ani jemu uņ nebylo po střetu s kolosem pomoci.
Zatímco v těchto případech se jednalo o úmyslné skoncování se ņivotem, v místě
lidé riskují i při přecházení kolejińtě, kdyņ si zkracují cestu do obchodní zóny.
Zákaz vstupovat do prostoru dráhy poruńuje denně několik stovek lidí a někteří
na to v minulosti doplatili i ņivotem.
8. 7. – Havířov se představil mezinárodní komisi
Kolik lidí se stará o údrņbu zeleně ve městě, jak se pečuje o chodníky, kolik dětí
se účastní ekologické výchovy, jak často probíhá zavlaņování stromů na Hlavní
třídě, kolik stojí pobyt v Domově seniorů?
Na tyto a řadu dalńích otázek odpovídali lidé z vedení radnice a pracovníci
magistrátu dvanáctičlenné mezinárodní porotě, která ve čtvrtek 8. července
hodnotila Havířov v rámci soutěņe Entente Florale Europe - Evropská rozkvetlá
sídla. Komise navńtívila například náměstí Republiky, dětský park v ulici
Fibichova, Kulturní dům Radost, Ńumbark, Domov seniorů, Středisko pro osoby
se zdravotním postiņením Sante, Základní ńkolu Frýdecká, hřbitov u kostela sv.
Markéty, kompostárnu, Centrální park a dalńí místa. Po prohlídce experti na
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zeleň, turismus, ņivotní prostředí a komunikaci neńetřili chválou. „Oceňujeme

vhodně provedenou výstavbu centra města vedle Centrálního parku, nadńeni
jsme začleněním Havířova do krajiny. Zejména jsme obdivovali architekturu
Sorely, počet stromů a vńechny závěsné końe s letničkami,“ uvedl předseda
komise Clive Addison z Anglie a jeńtě dodal. „Líbí se nám vzduńnost a umístění
města mezi parky a lesy. Viděli jsme toho hodně i co se týká některých sluņeb.
Obzvláńtě Středisko volného času sv. Jana Boska a zařízení pro osoby se
zdravotním postiņením Sante bylo nad nańe očekávání. Obrovský dojem na nás
udělal Domov seniorů,“ doplnil předseda. V hodnocení kromě chvály zazněla také
kritika. Ta padla v souvislosti s graffiti. Slavnostní vyhláńení výsledků soutěņe
proběhne 24. září v Itálii.

V Centrálním parku

ZŠ Frýdecká

Na statku v Bludovicích

Katolický hřbitov u kostela sv. Markéty

9. 7. – Příměstský tábor s rekordní účasti
O letońní příměstské tábory ve Středisku volného času Asterix je nebývalý zájem.
Druhého pětidenního turnusu se zúčastnilo celkem třicet osm dětí.
Tábor s názvem Barevné léto, který skončil v pátek 9. července, měl na programu
kouzlení s barvičkami, různými výtvarnými materiály, sportovní a zábavné hry,
výlet do Těrlicka a spoustu soutěņí. Ani tropická vedra přitom neodradila děti od
zdravého, veselého dovádění. „Líbí se mi tu, mám zde kamaráda, na tábor se
vņdycky těńím, je tu bezva, je fajn teplo,“ takové a obdobné byly odpovědí dětí na
otázku jak se jim v táboře líbí. Strava je zajińtěna třikrát denně a nezapomíná se
ani na pitný reņim. Velkým lákadlem je letos cena. Pro jeden pobyt je určena ve
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výńi 750 korun, z toho příspěvek města Havířova činí 500 Kč. Takņe rodiče
zaplatí pouze 250 korun. Slevu lze na stejné dítě čerpat jen jednou. Druhým
faktorem vysoké účasti je, ņe středisko Asterix (bývalá Stanice mladých techniků)
v ulici Maruńky Kudeříkové se přes prázdniny opravuje.
10. 7. – Noční poņár v Jarońově ulici
Sklepní prostory domu v Jarońově ulici zachvátil v sobotu 10. července časně ráno
poņár. Osm lidí bylo evakuováno.
Oheň byl zpozorován po půl třetí. K domu ve staré části městské části Ńumbark
vyjeli hasiči, policisté i záchranka. Hasiči plameny zdolali za několik minut.
Kvůli zakouření celého domu muselo být několik nájemníků evakuováno.
„Hořely sklepní kóje. Evakuováno bylo osm osob, z toho jedna byla převezena do

nemocnice. Důvodem zdravotních komplikací bylo vdechnutí zplodin. Ńkoda byla
předběņně odhadnuta na 40 tisíc korun. Příčina vzniku ohně se jeńtě vyńetřuje ,“
řekla policejní mluvčí Zlatuńe Viačková.
12. 7. – 78. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské
policie Havířov
PD - Sniņování spotřeby energie na 4 ZŃ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče
a rozhodnutí o výběru nejvhodnějńí nabídky
Ekologizace veřejné dopravy ve vybraných městech Moravskoslezského
kraje
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
12. 7. – Rada města: PD – Sniņování spotřeby energie na čtyřech ZŃ
PD –
Sniņování spotřeby energie na
čtyřech základních ńkolách
–
rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnějńí nabídky. Rada města
Havířova přiděluje vńechny čtyři části veřejné zakázky č. OŘ/13/OIV/10 – „PD –
Sniņování spotřeby energie na 4 Základních ńkolách“ společnosti TECHNICO
Opava s.r.o., která předloņila nejvhodnějńí nabídku a také cenu.
13. 7. – Nezaměstnanost v půli roku
K 30. červnu 2010 měl Úřad práce v Karviné k dispozici 361 volných pracovních
míst, tj. o 63 míst méně neņ loni a o 28 míst více neņ v předchozím měsíci.
Nejvyńńí poptávka byla v červnu 2010 po profesích pomocníků a uklízečů
v kancelářích, hotelích a jiných zařízeních (28), pomocných a nekvalifikovaných
montáņních pracovnících (17), zednících, kamenících a omítkářích (12),
prodavačích v obchodech a číńnících a servírkách (shodně 11 míst). Registrovaná
míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 13,7 procenta, coņ je v meziročním
srovnání o 0,62 méně.
Míra nezaměstnanosti na Karvinsku
Mikroregion 30. 6. 2009 30. 6. 2010
Karvinsko
15,66
15,39
Havířovsko
14,74
14,64
Orlovsko
15,37
14,68
Bohumínsko 12,31
11,51
Českotěšínsko 12,71
12,42
Zdroj: ÚP KA
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15. 7. – Musaion vystavuje historická platidla
Ve výstavní síni Muzea Těńínska Musaion v Havířově byla ve čtvrtek 15.
července slavnostně zahájena výstava Peníze v proměnách věků, Těńínské
Slezsko ve světle platebních prostředků. K vidění jsou mince keltské, římské,
dále denáry, grońe, tolary a mnoho jiných pozoruhodností.
Výstava seznámí návńtěvníky s vývojem platebních prostředků, jak se vyvíjely od
svých nemincovních počátků aņ k mincím novověkého mincovnictví tolarového
období. Geograficky je zaměřena na území historického Těńínského Slezska, které
po větńinu sledovaného období náleņelo k zemím Koruny české.
Vedle mnoha cenných exponátů jsou také výstiņně charakterizovány různé
dějinné etapy platebních prostředků. Z Těńínského Slezska, zejména jako
významného komunikačního území, pocházejí doklady a nálezy jak nemincovních
platidel, tak rovněņ mincí. K těm prvním se řadí nález sekerovité hřivny, jako
formy velkomoravského platidla z hradiska v Chotěbuzi-Podobory. Z lokality
Zámecká hora v Těńíně pochází nález keltské mince. Keltové patřili k prvním,
kdo na nańem území mince razili. Antické období je doloņeno nálezy převáņně
římských mincí, které dokumentují průběh a význam obchodní cesty
Jablunkovským průsmykem. Středověké mincovnictví bylo tvořeno denárovým
obdobím s hlavními mincovními typy denáry, brakteáty a feniky a grońovým
obdobím, kterým středověké mincovnictví končí.
Denáry představují svým zpracováním jeden z nejkrásnějńích dokladů
románského umění a svými tématickými náměty dávají moņnost poznání raného
středověku. Grońové období vydalo nejslavnějńí českou minci - praņský groń, který
se stal vyhledávanou mincí ve středoevropském prostoru. Následující období
tolarové bylo spjato se snahou o unifikaci měny a jeho hlavní jednotkou byly jiņ
strojově raņené stříbrné tolary.
Slezské mincovnictví je charakteristické mincovní produkcí roztříńtěnou do
jednotlivých kníņectví. V Těńínském kníņectví spadá největńí rozmach raņby
mincí do období konce vlády těńínských Piastovců.
„Tato bohatá minulost Těńínského Slezska, která nachází odraz rovněņ

v nemincovních a mincovních nálezech je předmětem výstavy, která si zároveň
klade za cíl ukázat mince jako významného svědka minulosti a pramen k jejímu
poznání,“ uvádí autor výstavy Mgr. Martin Krůl.

17. 7. – Poradna pro cizince
Případné problémy spojené s ņivotem v České republice mohou cizinci, kteří
u nás pobývají dlouhodobě, řeńit v Centru na podporu integrace cizinců pro
Moravskoslezský kraj.
Kontaktní místo funguje od 12. července v Havířově-Ńumbarku a provozuje jej
Občanská poradna Slezské diakonie. Cílem střediska je vyjít vstříc potřebám
klientů. „V rámci své činnosti poradna nabízí zdarma poradenskou a informační

činnost v klíčových oblastech jako náleņitosti pro pobyt, sociální pomoc a dávky,
zdravotní péče a zdravotní pojińtění, bydlení, pracovní trh a dalńí. Dále je
schopna zprostředkovat bezplatné právní poradenství, kurzy českého jazyka
a v neposlední řadě nabídnout socio-kulturní kurzy a besedy dle zájmu klientů,“
uvedla vedoucí střediska Sociální sluņby pro rodinu Havířov.
Poradna sídlí na adrese Opletalova 4/607, Havířov-Ńumbark a pro cizince je
otevřena kaņdé pondělí v době od 15–18 hodin.
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18. 7. – Cesta po protipovodňovém valu uņ je průjezdná
Lidé uņ mohou bez omezení pouņívat silnici za areálem letního koupalińtě.
Cesta, která kdysi vedla kolem mlýna, byla neprůjezdná od loňska, kdyņ se na
pravém břehu budovala protipovodňová hráz. Stavba je jiņ dokončena. Vozovka
nyní vede po protipovodňovém valu. To vńak neznamená, ņe bude průjezdná
i v době vysoké vody. Val je úmyslně sníņen před mostem přes řeku Lučinu, aby
ve sníņeném místě mohla protékat voda, kterou nebude stačit odvádět koryto.
Taková situace se projevila při nedávných záplavách. Jeńtě nedokončená hráz uņ
dokázala bránit vodě ve vylití na fotbalové hřińtě a do areálu letního koupalińtě.
Po nové silnici se dá dojet nejen na levý břeh Lučiny do Ńenova, ale také
k fotbalovému hřińti ČSAD.

Cesta po protipovodňovém valu

18. 7. Mezinárodní turnaj Chance Prague Games
Jako jediný zástupce florbalového oddílu Torpeda Havířov se na začátku léta
zúčastnil mezinárodního turnaje Chance Prague Games mládeņnický celek B16.
V konkurenci 70-ti týmů se rozhodně neztratil a dońel aņ mezi nejlepńích osm,
kde jim stopku vystavil, podobně jako na mistrovství České republiky, praņský
Future.
Torpedo Havířov – FC Helsinborg (SWE) 3:1 (2:0)
Branky: Mattivi (Kubala), Fliega (Kubala), Bezděčík (Oņana)
Torpedo Havířov – TJ VHS Znojmo 3:2 (0:0)
Branky: Jurečka (Peřka), Oņana (Kubala), Nevrlka (Svěch)
Torpedo Havířov – ULA (SUI) 5:2 (2:1)
Branky: Mattivi (Jurečka), Jurečka (Peřka), Bora (Oņana), Peřka (Bezděčík),
Mattivi (bez assist.)
Torpedo Havířov – TJ Sokol Královské Vinohrady 7:3 (3:1)
Branky: Kyjonka (bez assist.), Fliega (bez assist.), Plachý (Kyjonka), Oņana
(Mattivi), Fliega (Kyjonka), Bezděčík (Jurečka), Fliega (Jurečka)
1/32 finále: Torpedo Havířov – IBK Nora (Swe) 3:1 (1:0)
Branky: Bezděčík (Oņana), Mattivi (Peřka), Kyjonka (Kubala)
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1/16 finále: Torpedo Havířov – Tilberga IK (SWE) 4:1 (2:1)
Branky: Jurečka (Mattivi), Kyjonka (Michejda), Fliega (Kubala), Bezděčík
(Fliega)
1/8 finále: Torpedo Havířov – FBC Plzeň 3:0 (2:0)
Branky: Bezděčík (Peřka), Peřka (Mattivi), Bezděčík (Mattivi)
1/4 finále: Torpedo Havířov – SSK Future 3:4 (1:2)
Branky: Oņana (Fliega), Peřka (Fliega), Mattivi (Bezděčík)
21. 7. – 79. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Ukončení dohody s obcí Ņermanice o podmínkách plnění povinné ńkolní
docházky
Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov
Uzavření Dohody o partnerství mezi statutárním městem Havířov
a Svazem měst a obcí České republiky
Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Metropolitní síť
města Havířova
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
24. 7. – Havířov zdobí přes 80 tisíc květin
Městské záhony zdobí v Havířově v současné době více neņ sedmdesát tisíc
letniček. Dalńích dvanáct tisíc pelargónií a surfinií zdobí závěsné systémy na 42
sloupech veřejného osvětlení a na osmi zahradnických systémech ve tvaru
kuņelů, které jsou nainstalovány předevńím na náměstí Republiky. Záhony se
rozkládají na plońe asi 3 000 metrů čtverečních. Květiny zdobí například Hlavní
třídu, Dlouhou třídu, náměstí Republiky nebo plochu před magistrátem. „ Údrņba

těchto květin je jedním z nejnáročnějńích prvků péče o veřejnou zeleň. Lidé se
mohou potěńit pohledem na ńalvěj, begonie, petunie, hledík, pelargonie,
netýkavku obecnou a dalńí květiny. Postupně chceme tyto plochy dále rozńiřovat,“
uvedla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Náměstí Republiky

KD Radost
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Před KD Radost

Centrální park

25. 7. – Zemřel akademický sochař Oto Cienciala
Dne 25. července zemřel ve věku nedoņitých sedmdesáti devíti let akademický
sochař Oto Cienciala. Patřil k nejvýznamnějńím umělcům regionu severní
Moravy. Narodil se 29. října 1931 v Horní Suché. V letech 1951 aņ 1956
vystudoval Vysokou ńkolu výtvarných umění v Bratislavě. Ņil a tvořil v Havířově
a Ostravě. Zúčastnil se řady samostatných i kolektivních výstav doma
i v zahraničí. Byl členem výtvarného seskupení Suńská paleta.
25. 7. – Opilost muņe přińla draho
Hodně draho vyńel spánek devětačtyřicetiletého muņe z Havířova. V noci z úterka
na středu si vyrazil do jedné z havířovských heren, kde popíjel tak dlouho, aņ
usnul. Toho vyuņil vńímavý zloděj a spícímu muņi odcizil kromě peněņenky
i příruční kabelku, ve které měl pońkozený mobilní telefon a 210 tisíc korun
v hotovosti. Policisté věc ńetří jako přečin krádeņe.
26. 7. – Rozcestník na náměstí Republiky

31. 7. – Areál volného času je chráněn novou protipovodňovou hrázi
Stavba protipovodňové hráze – Areál volného času v Havířově – Město
Zahájení stavby
září 2009
Ukončení stavby
červenec 2010
Náklady na dílo
17, 5 mil. Kč vč. DPH
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Zhotovitel
Zodpovědný referent OIV MMH
Projektant

Sdruņení firem Zlínstav a.s. a ZLS sluņby a.s.
p. Martin Cyņ, Ing. Dagmar Čtvrtníčková
LinePlan s.r.o., Ostrava

Jedná se o výstavbu protipovodňové hráze k ochraně stávajícího areálu volného
času před účinky velkých vod toku Lučiny. Celková délka hráze je 770,40 m,
ńířka v koruně 7,0 m a 4,37. Těleso hráze je homogenní z hutněné jílovité zeminy
se sklonem 1:2. Součástí této veřejné zakázky jsou i přeloņky místních
komunikací o celkové délce 516,6 m s navázáním na stávající komunikace,
přeloņky inņenýrských sítí a výsadba náhradní zeleně.
31. 7. – Dokončena oprava hřińtě
V roce 2009 získalo město Havířov 3. místo v soutěņi Obec přátelská rodině.
Město se ji zúčastnilo jiņ dvakrát a pokaņdé skončilo na bramborové medailové
pozici. Za třetí místo v loňském ročníku dostalo finanční odměnu 400 tisíc korun.
Polovina se z této částky pouņila na opravu hřińtě, které se nachází ve
vnitroblokové části ulic Alńova, Čs. Armády a Hlavní třída. Hřińtě je určeno na
volejbal a nohejbal. Provedla se oprava jeho povrchu včetně volejbalových
sloupků. Byl vyměnen jiņ nevhodný stůl na stolní tenis za zcela nový a vytvoříl se
pod ním vhodný povrch.
SRPEN
1. 8. – Promenádní koncert Hasičanky
V neděli odpoledne pokračoval cyklus promenádních koncertů za Kulturním
domem Radost. Početnému publiku se představila Hasičanka.

Hasičanka

2. 8. – Na hřińti v lokalitě Nový Svět se uņ můņe sportovat
Víceúčelové hřińtě v Havířově-Prostřední Suché je od 2. srpna v provozu.
Náklady na výstavbu sportovińtě činily 3,7 milionu korun.
Jedná se o hřińtě velikosti 18 x 30 metrů se speciálním povrchem z umělé trávy.
„Hřińtě je určeno veřejnosti pro hru volejbalu, fotbalu, florbalu, nohejbalu
i tenisu,“ přiblíņila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková. Kromě
hřińtě s umělým povrchem je zde k dispozici také obloukové hřińtě na streetball
o poloměru devíti metrů. Sportovińtě je vybaveno veřejným osvětlením
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a zpevněnou plochou po obvodu hřińtě. Vybudována je zde také příjezdová
komunikace a nové parkovińtě s patnácti stáními. O vhodnosti polohy nového
multifunkčního hřińtě se ņivě diskutovalo. Někteří lidé poukazovali na
nevhodnost umístění, kdyņ ho chtěli vidět raději na místech s hustějńí bytovou
zástavbou. Radnice vńak na tyto připomínky nehleděla, protoņe sama reagovala
na podnět občanské komise této oblasti, která stavbu sportovińtě v této lokalitě
po magistrátu delńí dobu poņadovala.
5. 8. – Výstava o vzniku a historii Havířova
V Památníku ņivotické tragedie v Havířově-Ņivoticích byla ve čtvrtek 5. srpna
slavnostně zahájena výstava Havířov před Havířovem.
Na patnácti panelech prezentuje prostřednictvím dobového ikonografického
materiálu zásadní proměnu obcí Ņivotice, Ńumbark, Horní a Prostřední Suchá,
Dolní Datyně, Dolní Bludovice, tedy těch, na jejichņ katastru vyrostlo na přelomu
čtyřicátých a padesátých let 20. století současné statutární město Havířov. Svým
pojetím chce poukázat na opomíjené aspekty vývoje jednoho z nejmladńích
a zároveň největńích měst České republiky. Výstavu připravilo Muzeum
Těńínska. Expozice bude ke zhlédnutí do 17. července 2011.

Havířov před Havířovem

6. 8. – 80. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Struņník - zahájení jednacího řízení bez
uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
7. 8. – V Havířově uctili památku obětí ņivotické tragedie
Před 66 lety 6. srpna 1944 gestapácké komando zavraņdilo v Ņivoticích třicet ńest
muņů, dvacet osm Poláků a osm Čechů, jejich průměrný věk byl okolo třiceti let.
Byla to brutální odveta za přestřelku v hostinci Isidora Mokrosze, při které byli
zabití tři gestapáci, hostinský a jeden partyzán.
Pietní akt u Památníku ņivotické tragedie byl tradičně zahájen vyzváněním
zvonů z nedaleké kaple, nástupem čestné vojenské stráņe, Českou a Polskou
státní hymnou. Herečka Jolanta Balon pak přečetla jména vńech obětí
fańistického masakru.
K pomníku padlých poloņili věnce a kytice květin příbuzní obětí, představitelé
havířovského magistrátu, okolních radnic, generální konzul Polské republiky
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v Ostravě Jerzy Kronhold, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu,
armády, čeńtí a polńtí veteráni světových válek, PZKO a dalńí hosté.
Poklonit se památce svého otce i ostatních zavraņděných přińel se svou
manņelkou stejně jako v uplynulých letech Zdeněk Duda. „Kdyņ gestapáci tatínka
odváděli byly mi čtyři roky. Se svými sourozenci jsme vyběhli za nimi. Tatínka
odvedli kousek od chalupy k lesu a tam ho střelili zezadu do hlavy. Jeden z vrahů
před námi střelil do něho jeńtě jednou, aby měl jistotu, ņe je opravdu mrtvý. Na ty
strańné chvíle nelze zapomenout,“ vzpomíná na tragickou událost sedmdesátiletý
místní občan. Z mnoha úst zaznělo také, ņe ņivotická tragedie má co říct i mladé
generaci. „Likvidační akce v Ņivoticích je hlubokým a významným odkazem,

který i dnes oslovuje mladého a moderního člověka. Zejména proto, ņe se zde
odehrály pravdivé a autentické ņivotní příběhy s tak tragickým koncem. Nikdy by
se nemělo zapomenout na ņádnou z obětí nacistické okupace. V tom spatřuji
hlavní smysl této vzpomínkové akce,“ říká třicetiletá Dáńa Černochová.

Na shromáņdění s krátkým zamyńlením vystoupil primátor města Havířova
Frantińek Chobot, generální konzul Polské republiky se sídlem v Ostravě Jerzy
Kronhold, modlitbou a rozjímáním římskokatolický farář Milan Adámek a pastor
Slezské církve evangelické augsburského vyznání Janusz Kożusznik. Pietní akt
obohatili zpěvem ņenský pěvecký sbor havířovského Městského kulturního
střediska Canticorum a smíńený sbor Zgoda z Třince.

Pietní akt
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8. 8. – Pod chrámovou klenbou zazněla středověká hudba
V kostele sv. Anny v Havířově se konal v neděli 8. srpna koncert zpívajících
instrumentalistů SoliDeo.
K poslechu byla hudba 12. aņ 18. století představena na 25 dobových hudebních
nástrojích. Publikum tak dostalo hodnověrný sluchový i zrakový obraz
o
skladbách dávno minulých. Severočeský soubor jiņ tradičně vystupuje
ve stylových kutnách, které jeńtě podtrhují snahu muzikantů co nejvěrněji
zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovńem posluchačovu uchu i srdci
docela blízkou a srozumitelnou. Více neņ hodinová ńňůra starých melodií se
slovním doprovodem kapelníka Milońe Rejmana sklidila velký divácký úspěch.

V kostele sv. Anny

10. 8. – Havířovńtí stráņníci odjeli pomáhat do povodní zasaņených Čech
V časných ranních hodinách 10. srpna odjeli čtyři stráņníci Městské policie
Havířov na týden pomáhat do povodní zasaņené obce Heřmanice u Liberce. Brali
s sebou nejnutnějńí pracovní nářadí jako krompáče a lopaty, dezinfekční
prostředky a pracovní oděvy. V případě potřeby po týdnu nastoupí dalńí
skupinka. Stráņníci odjíņdějí do Heřmanic na základě přímé ņádosti malé obce
u polských hranic, která se před několika dny stala v podstatě jedním velkým
řečińtěm a v současné době je pod nánosem bahna a nutně potřebuje pomoc.
11. 8. – Vzpomínka na sochaře Otu Ciencalu
Výstavní síň Spirálu zaplnili 11. srpna jeho přátelé, výtvarníci, příbuzní a dalńí
hosté. Umělcovu ņivotní dráhu připomněl Bohumil Kubíček.

„Byl to svérázný člověk, náń rádce a kamarád. Umění rozuměl jako málokdo.
Vńichni mu přejeme, aby v sochařském nebi na nás vzpomínal jako my na něho.
Milý Oto, čest Tvé památce,“ zakončil slovy svůj krátký projev zakládající člen

výtvarné skupiny Suńská paleta.
Otu Ciencalu pozdravili také místní literáti s hudebním doprovodem skupiny
PBK Blues. Galeristka Ivana Kirchnerová přednesla kondolenční dopis primátora
města Havířova Frantińka Chobota. S tvorbou zesnulého výtvarníka se lidé
v Havířově mohou setkat na několika místech. Například v Jaselské ulici je
umístěna kovová plastika s názvem Květ, symbolizující růst rostliny, obdobná
socha se nachází před obchodním centrem Permon, nebo s kamennou fontánou,
zdobící parčík u Jitřenky na Dlouhé třídě.
Akademický sochař Oto Cienciala se narodil 29. října 1931 v Horní Suché.
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V letech 1951 aņ 1956 vystudoval Vysokou ńkolu výtvarných umění v Bratislavě.
Ņil a tvořil v Havířově a Ostravě. Zúčastnil se řady samostatných i kolektivních
výstav doma i v zahraničí. Byl členem výtvarného seskupení Suńská paleta.
V roce 2003 byl oceněn za tvůrčí uměleckou činnost osobností kultury města
Havířova. Zemřel 25. července.

Piéta ve Spirále

Iva Savková a Bohumil Kubíček

15. 8. – Letecko-modelářský víkend plný akrobacie
Na klubovém letińti Hohenegger v Karviné měli o víkendu 14. a 15. srpna setkání
letečtí modeláři. Pozvání LMK Meteor Havířov na Přátelské polétání přijalo
kolem třiceti nadńenců z Havířova, Karviné, Ostravy, Bolatic a dalńích míst.
Nedělní program překazil déńť.
Na letińtní plońe bylo hlavně v sobotu velmi ruńno. K vidění byla pestrá paleta
barevných menńích či větńích maket letadel nejrůznějńích provedení a typů jako
Aeroshell, Katana, Titan, Giles 202 a dalńí. Ukázkové akrobatické lety často na
hranici maxima spolu se zalétáváním větroňů by se daly nazvat nádherným
vzduńným tancem. Mezi aktéry byl také Pavel Řehoř. „Je tu moc hezky, dobrá

parta a perfektní předpoklady k vyzkouńení různých akrobatických prvků. Mám
sebou rádiem řízený model a také maketu větroně L-33 Solo s rozpětím křídel
380 centimetrů. Modelářství se věnuji uņ pětadvacet let. Je to vynikající způsob
nejenom zábavy, ale hlavně aktivního odpočinku,“ svěřil se člen LMK Bolatice.
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Sobota končila večerním přátelským posezením při country muzice. Ředitel
letińtě byl s průběhem prvního dne letecko-modelářského víkendu velmi
spokojen. „Počasí nám v sobotu skutečně přálo. Ńkoda, ņe nevydrņelo do neděle.

Jsem moc rád, ņe nańe pozvání přijalo tolik modelářů. Letové podmínky byly
první den bezvadné. Vńude vládla skvělá atmosféra,“ pochvaloval si Alois
Nedojedlý.
Areál o rozměrech 70 x 130 metrů na okraji Karviné slouņí k rekreačnímu,
cvičnému i soutěņnímu létání rádiem řízených, upoutaných a volných leteckých
modelů. Nachází se v místech, kde v roce 1883 zahájil provoz Důl Hohenegger.

Klubové letińtě Hohenegger

16. 8. – Havířov: zemřel historik a spisovatel Radim Prokop
Ve věku 84 let zemřel vysokońkolský pedagog, vědecký pracovník profesním
zaměřením historik RNDr. Radim Prokop, CSc. V Havířově ņil od roku 1955. Byl
znám hlavně jako spisovatel, který se autorsky podílel na vzniku knih o městě.
Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 20. srpna ve 13 hodin v obřadní síni
krematoria ve Slezské Ostravě.
17. 8. – Nemocnice nabízí spirituální péči
V Havířovské nemocnici je nabízena komplexní péče, jejíņ součástí je i spirituální
péče. „Současná medicína v dneńní době větńinou jiņ bez předsudků uznává

skutečnost, ņe při nemocniční péči je vedle péče o tělo důleņitá i péče o duńi. Nańe
nemocnice umoņňuje svým pacientům moņnost účastnit se bohosluņeb, které se
konají kaņdou sobotu v 10 hodin v místnosti Křesťanského komunitního centra,
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v přízemí vedle vstupní haly,“ řekla mluvčí havířovské nemocnice Jana
Zlattnerová.
Ve stejné místnosti je kaņdý čtvrtek od 16 do 18 hodin otevřena poradna.
Individuální konzultace mohou být navíc v jiný termín po dohodě s nemocniční
kaplankou.
18. 8. – 81. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Návrh Obecně závazné vyhláńky o místním poplatku za provoz systému
shromaņďování, sběru, přepravy, třídění, vyuņívání a odstraňování
komunálních odpadů
Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu
města Havířova
Pořadník na obecní byty jednopokojové,dvoupokojové, dvoupokojové bez
ÚT, třípokojové, čtyřpokojové a pětipokojové
Kronika města Havířova za rok 2009
Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 4. projekt
Náměstí T.G.Masaryka - zahájení zjednoduńeného podlimitního
zadávacího řízení na sluņby
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
22. 8. – Havířovský zlatý kahanec
Sedmadvacátý ročník tradičních motocyklových závodů nabídl dramatické
souboje. Vyhrál největńí favorit Michal Dokoupil.
Předposlední srpnový víkend patřil Těrlický okruh rychlým závodním strojům.
Absolutním vítězem Havířovského zlatého kahance se stal podle předpokladů
Michal Dokoupil (Indi), který ovládl obě nejprestiņnějńí kategorie a zajel
nejrychlejńí kolo.
Na start se postavili jezdci ve 12 kategoriích. Fandit jim přińlo okolo deseti tisíc
lidí, kteří viděli zajímavé závody. Vítězství Dokoupila se vńak nerodilo tak lehce,
jak si představoval. V kubatuře do 600 ccm nejdříve dokonce vůbec neodstartoval,
ale po následné kolizi na startu musel být závod opakován. Ani podruhé se
nepodařilo Indimu odstartovat nejlépe a musel se následně na ńpici závodu
propracovat. Nejdříve jezdil na pátém místě, ale pak se na ńpici dotáhl a bezpečně
zvítězil. „Ani napodruhé mi motorka ve vedru nejdříve nechtěla jet. Dlouho se

nedokázala dostat do otáček. Nańtěstí se stroj rychle vzpamatoval a já mohl
konečně zabrat naplno. Díky tomuto výpadku aspoň mohli vidět diváci
zajímavějńí závod, při kterém se mi povedla parádní stíhací jízda ,“ řekl po závodu
spokojený Dokoupil.
Při neúčasti německého jezdce Rico Penzkofera byl vrcholem celého klání souboj
Indiho s dalńím Němcem Reichmannem v kategorii nad 600 ccm. V honičce
o nejrychlejńí kolo byl nakonec český jezdec lepńí jen o 564 setiny sekundy, coņ
pro něj znamenalo obhájení loňského triumfu.
„Samozřejmě můņeme být se závody maximálně spokojeni. A to nejen po

sportovní, ale i pořadatelské a společenské stránce. Opět jsme se posunuli kousek
dál. Závody se museli vńem líbit, protoņe do poslední chvíle nebylo jisté, kdo
vyhraje,“ uvedl ředitel závodů Petr Hrabčák.
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VÝSLEDKY
Přebor ČR Klasik do 175 ccm: 1. Eduard Klimek (MZ 125, 3:16:651), 2. Marek
Vrána (ČZ 125, 3:21:389), 3. Pavel Strapina (ČZ 125, 3:22:083)
Přebor ČR Klasik do 250 ccm: Milan Bango (Yamaha 250, 3:00:790), 2. Lubomír
Koudelka (Yamaha 250, 3:04:858), 3. Petr Krsek (ČZ 250, 3:05:914)
Pohár SZM 125 Sportproduction: 1. Miroslav Sedlo (Cagiva 125, 3:02:192), 2. Petr
Kolář (Aprilia 125, 3:02:408), 3. Radek Lamich (Aprilia 125, 3:00:746)
Přebor ČR Klasik do 500 ccm: 1. Jiří Serbousek (Honda 450, 2:54:823), 2. Pavel
Strapina (Honda 500, 2:52:527), 3. Pavel Novák (Honda 500, 3:04:525)
Přebor ČR Klasik do 750 ccm: 1. Petr Kunz (Honda 750, 2:31:855), 2. Johann
Fürböck (Weslake, 2:35:647), 3. Jan Volák (Honda CB, 2:36:258)
Mistrovství ČR Supermono: 1. Petr Kamenický (Mali Jawa, 2:36:219), 2. Daniel
Zörnwerg (MZ, 2:39:835), 3. Frantińek Loučka (Tigcraft, 2:41:209)
Pohár SZM Volná třída do 600 ccm: 1. Michal Dokoupil (Kawasaki, 2:19:576),
2. Frantińek Loučka (Triumph, 2:21:835), 3. Michal Chalupa (Yamaha, 2:21:146)
Pohár SZM třídy 125GP: 1. Lukáń Ráņek ( 2:39:930), 2. Oldřich Podlipný
(2:43:899), 3. René Lohse (vńichni Honda 125, 2:43:848)
Pohár SZM třídy 250GP: 1. Henrik Voit (Aprilia 250, 2:36:043), 2. Michal Jeņek
(Honda, 2:37:658), 3. Franko Pisner (Honda HRC, 2:51:633)
Pohár SZM třídy 250SP: 1. Alexandr Vyslouņil (Suzuki 250, 2:51:019), 2. Jan
Vyslouņil (2:50:653), 3. Zdeněk Sedlák (oba Aprilia, 2:51619)
Pohár SZM Volná třída nad 600 ccm: 1. Michal Dokoupil (Kawasaki 1000,
2:15:269), 2. Udo Reichmann (2:15:793), 3. Stefan Holz (oba BMW S1000RR,
2:17:858)
Závod pravidelnosti třída SIDECAR: 1. Verbík, Panáček (Yamaha 650),
2. Bednář, Bednář (Honda 830 Berny), 3. deMonte, Michael (BMW-Busch)
Pozn.: V závorce je uveden čas nejrychlejńího kola, který rozhodoval o umístění
v absolutním pořadí.

Bludovický kopec

Fandové

(V příloze je fotogalerie)
23. 8. – Nové osvětlení ledové plochy
Stav osvětlovací soustavy Víceúčelové haly v Havířově-Podlesí jiņ delńí dobu
nesplňoval podmínky pro sportování. Nedostatky se projevovaly při ledním
hokeji..
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Proto se během léta zajistila její výměna za moderní způsob zářivkového
osvětlení s elektronickými předřadníky, které splní podmínky rovnoměrného
osvětlení, příznivého barevného podání a nesporně vyńńí spolehlivosti
a efektivity. Zářivkové osvětlení tak umoņní vyuņití světelných efektů a jeho
ņivotnost se pohybuje v rozmezí 20 aņ 25 tisíc provozních hodin. Rovněņ
pořizovací cena je nesrovnatelně niņńí oproti cenám rtuťových výbojek, stejně
i spotřeba elektrické energie.
Nové osvětlení ledové plochy je v současnosti jediné na Severní Moravě.
Zkuńenosti s tímto způsobem mají na stadiónech v Českých Budějovicích, Mladé
Boleslavi a na Slovensku v Prievidzi. Náklady činily zhruba 5,6 milionu Kč.
26. 8. – Podjezd pod tratí je opraven – projedou vyńńí auta
Po pěti měsících od zahájení rekonstrukce podjezdu pod ņelezniční tratí v ulici Na
Pavlasůvce v Prostřední Suché je hotovo. Od přístí středy bude podjezd opět
průjezdný.
„Od 1. září budou po nově zrekonstruované vozovce jezdit linky autobusů ČSAD.

Zároveň nejen chodci, ale i tělesně handicapovaní občané jiņ budou moci plně
vyuņívat nově vybudovaných přístupových chodníků, vedoucích k nástupińti
vlaků,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.
Stavbaři na místě sniņovali úroveň vozovky, aby místem projela vyńńí vozidla
a vybudovali nový chodník po levé straně vozovky.
Náklady na rekonstrukci jsou zhruba 5,6 milionů korun.

27. 8. – Mistrovsví Evropy maņoretek
V pátek 27. srpna začalo mistrovství Evropy ve Vyńkově v maņoretkovém sportu.
Na třídenní maratón skupin sóloformací, mixu a show přijali pozvání
reprezentanti devíti států Evropy. Celkem 120 skupin, 280 sóloformací s počtem
3 144 dívek.
Havířov reprezentovaly maņoretky KALA Městského kulturního střediska pod
vedením Kamily Charvátové. První den děvčata v sóloformaci BAT/hůlka/
vybojovala 4. místo. V disciplíně mix získaly stříbro.
V sobotu byla na programu disciplína BAT(hůlka) v pochodovém defilé.
V juniorské kategorii (11 aņ14let) soutěņilo 15 skupin Evropy. MINIKALA získala
1. místo. Druhá část soutěņe se týkala pódiových sestav. MINIKALA nezklamala
a získala 2. místo. Po součtu bodů za pochodové defilé a pódiovou sestavu si
havířovské maņoretky KALA přivezly titul vicemistryň Evropy.
28. 8. – Doņínkové slavnosti plné muziky a tance
Slezské doņínky, tradiční oslava sklizně úrody, zaplnily v sobotu prostory Domu
Polského kulturně-osvětového svazu (PZKO) v Havířově-Bludovicích. Konaly se
v pořadí jiņ po jedenačtyřicáté a patří k ojedinělým v regionu.
Slavnostní odpoledne zahájil podle starých lidových zvyklostí doņínkový průvod
v čele s hospodáři, kterými letos byli Jozef a Jola Koźusznikowi. V rámci pestrého
kulturního programu plného hudby, písniček, tance a nádherných
různobarevných krojů vystoupily folklorní soubory Błędowice, Vonička se svou
kapelou, Śmiłowianie a cimbálová kapela Kamraci. Velkým lákadlem stejně jako
v předchozích letech byly speciality slezské kuchyně, domácí koláče, cukrovinky,
pečeň na roņni, teplá a sladká kořalka Warzónka a dalńí místní lahůdky. Kaņdý
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návńtěvník si mohl přijít na své. Nechyběla ani bohatá tombola tentokrát
s třiatřiceti věcnými cenami. Mezi návńtěvníky panovalo veselí a pohoda. „ Jako

dítě jsem se zdejńích doņínek pravidelně zúčastňovala. Po několikaleté přestávce,
bydlím s manņelem a dětmi v Poznani, mohu s potěńením konstatovat, ņe jsou
stále krásné, s výborným programem a neopakovatelnou atmosférou,“ svěřila se
Agata Jakubowska. Aktivitu pořadatelů ocenil na slavnosti také primátor
Frantińek Chobot Čestným uznáním města Havířova za udrņování kulturních
tradic regionu.
Správně naladěný, trochu rozlítaný, jako vņdy nabitý energií byl předseda místní
organizace PZKO „ Jsem rád, ņe přińlo hodně lidí, přestoņe počasí není zrovna

nejlepńí a jednou jsme v sále, podruhé na zahradě. Jak je na první pohled vidět
vládne dobrá nálada, muzikanti a tanečníci jsou skvělí, jídlo chutné, coņ mě
opravdu těńí. Snad příńtí rok si uņijeme i toho pravého doņínkového sluníčka ,“
řekl s nádechem spokojenosti Petr Chroboczek. Programem provázela Alicja
Kellenberg.

Doņinky v Domě PZKO

29. 8. – Atleti AC Slavia Havířov na MČR do 22 let
Ve dnech 28. a 29. srpna se konalo v Břeclavi Mistrovství České republiky muņů
a ņen do 22 let v lehké atletice. Vynikající výsledky a umístění dosáhl Pavel
Maslák, závodník AC Slavia Havířov. Získal tři zlaté medaile. Rovněņ dalńí atleti
Slavie byli velmi úspěńní.
Umístění závodníků AC Slavia:
Zlato
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100 metrů: Pavel Maslák 10,79 s, 200 m: Pavel Maslák 21,46 s, 20 km chůze:
Karel Ketner 1:30:55 s
Stříbro
Koule: Petra Klementová 13,88 metrů
Čtvrté místo
3 000 metrů překáņek: Petr Kaminski 9:13,78 minut
29. 8. – Na turnaji Open Havířov dominovali ńachisté z Třince
O první místo na 11. ročníku mezinárodního ńachového turnaje Open Havířov se
podělili mezinárodní mistři Vojtěch Plat a Ladislav Langner, oba z Třince.
Své síly si v Restauraci Radnice Havířov změřilo v průběhu minulého týdne
celkem dvaapadesát ńachistů z České republiky, Polska, Ruska a Litvy. O čelní
místa se svedly velmi tuhé boje a nakonec o pořadí rozhodovaly pomocné body.
Velmi silně obsazena byla i střední část turnaje. Je ńkoda, ņe ņeny byly
zastoupené pouze jedinou hráčkou a to Karolínou Langnerovou (Slovan Havířov).
Ta se drņela velmi statečně a nakonec se umístila na sluńném 27. místě.
„ S účastí i celkovým průběhem turnaje jsem spokojen. Mnoho partií mělo velmi
dobrou úroveň. O medailové pozice se urputně bojovalo,“ uvedl za pořadatele Jiří
Ńpiřík z Baníku Havířov. Turnaj se konal od soboty 21. do neděle 29. listopadu.
Pořadí na prvních dvanácti místech:
1. – 2. Vojtěch Plat (TŅ Třinec), Ladislav Langner (TŅ Třinec) oba 7,0 bodů.,
3. Mikhail Ivanov (Ńachový klub Lokomotiva Brno) 7,0 b., 4. Serguei Vesselovsky
(Jäkl Karviná) 6,0 b., 5. Pavel Zabystrzan (Slavia Orlová) 6,0 b., 6. Tomáń Očkay
(VOKD Poruba) 6,0 b., 7. Andrejs Strebkovs (Litva) 6,0 b., 8. Jiří Kociscak
(Beskydská ńachová ńkola) 6,0 b., 9. Martin Taus (Sokol Dobrá) 5,5 b., 10. Viktor
Volodin (Rusko) 5,5 b., 11. Pavel Baier (Baník Havířov) 5,5 b., 12. Josef Lys (Jäkl
Karviná) 5,5 b.

30. 8. – Sportovní hala v lokalitě ZŃ Ņákovská
Začátkem srpna 2010 byla dokončena výstavba nové Sportovní haly v lokalitě ZŃ
Ņákovská. Slavnostní otevření se konalo 30. srpna a jiņ 1.září 2010 byla uvedena
do provozu.
Sportovní halu bude provozovat příspěvková organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov.
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Zahájení výstavby:
Ukončení výstavby:
Náklady na dílo dle SOD:
Spolufinancování:
Projektant:
Zhotovitel:
Zodpovědný referent OIV MMH

1.9.2009
6.8.2010
129 115 228,83 Kč
Dotace z Regionálního operačního
programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko ve výńi více neņ
110 000 000,00 Kč
HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s.
Sdruņení ZŃ Ņákovská - EIFFAGEMORYS
Jana Horáková, Ing. Lenka Krejčová

30. 8. – Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov
Zahájení stavby
Ukončení stavby
Náklady na dílo
Zhotovitel
Zodpovědný referent OIV MMH
Projektant

červenec 2010
srpen 2010
43, 8 mil. Kč vč. DPH
D.I.S. spol. s r.o.
Jana Horáková, Ing. Jiří Revenda
TECHNOPROJEKT, a. s.

Cílem rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 v Havířově bylo zvýńení
kapacity stávající křiņovatky při zajińtění maximální dopravní bezpečnosti.
Hlavní úprava okruņní křiņovatky spočívá ve změně vedení jízdních pruhů
v křiņovatce. Na křiņovatce jsou instalovány nové světelně signalizační zařízení
na třech nejzatíņenějńích větvích, tj. na vjezdu z Hlavní třídy, z ulice U nádraņí
a z ulice Ostravské. Povrch vozovky je v těchto místech stabilizován
cementobetonovou konstrukcí, která snese vysoké dopravní zatíņení. Součástí
stavby jsou i úpravy počtu pruhů na vjezdech a výjezdech. Jedná se o obnovení
moņnosti vyjíņdět z okruņní křiņovatky na ulice Ostravská a Hlavní třída dvěma
pruhy a moņnost vjíņdět z ulice Ņelezničářů a U Nádraņí na okruņní křiņovatku
dvěma pruhy. Naopak výjezd na Orlovskou zůstává jednopruhový s tím, ņe
stávající retardéry jsou nahrazeny travnatým ostrůvkem. Vńechny tyto úpravy
vyvolaly nutnost instalace nového dopravního značení, portálů a velkoplońných
návěstidel, která mají za úkol řidiče jednoznačně navigovat do správného jízdního
pruhu. Předmětem stavby jsou také nové trasy chodníků, cyklostezky, nutné
přeloņky veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce speciálními
svítidly. Na ulici Orlovská je přemístěn přechod pro chodce a zcela zrenovována
zastávka MHD. Součástí rekonstrukce je rovněņ zlepńení odvodnění rondelu,
úpravy terénu, zatravnění, výsadba stromů a keřů kolem cyklostezky a chodníku
spojujícího Hlavní třídu s ulicí Orlovská.
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30. 8. – Nové lůņkové oddělení v nemocnici
Havířovská nemocnice s poliklinikou v pondělí 30. srpna slavnostně otevřela
hematologické lůņkové oddělení.
To se nachází v 1. poschodí nemocnice v nově rekonstruovaných prostorách bloku
A, kde se dříve nacházela interna.
„Oddělení samotné je v provozu uņ od 3. srpna a dnes se jednalo pouze o jeho

slavnostní otevření, kterého se zúčastnili také zástupci města, kraje i vedení
a lékaři olomoucké nemocnice, se kterou v tomto oboru úzce spolupracujeme,“
řekla včera mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.
Na stejném patře je nyní kromě hematologického oddělení také ambulance
i stacionář, takņe pacienti mají nyní vńe k dosahu na jednom místě.
K dispozici je celkem deset lůņek, na která přispěla dotací havířovská radnice.
ZÁŘÍ
1. 9. – Zahájení ńkolního roku
V osmnácti havířovských základních ńkolách byl 1. září slavnostně zahájen nový
ńkolní rok 2010/2011. Do vyzdobených tříd zasedlo letos celkem 661 prvňáčků.
Děti do učeben doprovázeli nejen rodiče, ale často i příbuzní a známí. Tak tomu
bylo i na Základní ńkole Ņákovská (na fotografii), kde se otevřely dvě první třídy.
Malé ńkoláky přivítali zpěvem starńí spoluņáci. Děti dostaly hezký diplom
a drobné praktické dárky.

ZŃ Ņákovská

První třída

Přechod na ulici 17. listopadu
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1. 9. – Pohled na historii ńachet a hornických kolonií
V Kulturním domě Radost byla 1. září zahájena výstava Ņivot na ńachtě
a v hornických koloniích.
Výstava navazuje na první prezentaci Hornictví Havířovska z roku 2008.
„Letońní expozicí chceme přiblíņit kaņdodenní ņivot lidí na ńachtě ve vńech

profesích jak na povrchu, tak v dole. Zobrazit činnosti nutné k normálnímu chodu
dolu od nástupu na směnu aņ obrazně řečeno po pivo na spláchnutí v kantýně.
Současně bychom chtěli připomenout i nepracovní aktivity lidí od kolektivních
zájezdů, Hornických dnů, plesů, výměnných rekreací a podobně,“ uvádějí
organizátoři z havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea.
Druhá část expozice je zaměřena na hornické kolonie, jak vypadaly a jak se
v nich ņilo. Připomíná jejich historický vývoj, vybavení domků a domácí
hospodářství. Nezapomnělo se ani na činnost společenských spolků a organizací,
sportovní a kulturní akce v obcích a také v Havířově. K vidění jsou podnikové
kroniky, vlaječky, odznaky, medaile, vyobrazené finské domky, fotografie
rekreačních zařízení, písemné a foto dokumenty o těņních věņích, vstupech do
ńachet, vytěņení posledního vozíku na Dole Dukla, hornické kahany, staré
závodní časopisy a dalńí zajímavosti.
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Vernisáņ v Kulturním domě Radost

2. 9. – Řezbářské sympozium s tematikou Svět pohádek
V Havířově se konal 2. ročník mezinárodního řezbářského sympozia Havířovská
lípa s novou tváří.
Aņ do 1. září výtvarníci z České republiky, Slovenska a Polska předváděli své
umění před očima lidí denně od 9 do 18 hodin přímo na náměstí Republiky.
Sympozium doprovázel pestrý doprovodný program, hlavně pro ty nejmenńí.
Kaņdý den se hrála jedna známá pohádka: 27. 8. – Zlatovláska, 28. 8. – Dlouhý,
ńiroký a bystrozraký, 29. 8. – Krtkova dobrodruņství, 30. 8. – O perníkové
chaloupce, 31. 8. – A je to, 1. září – Harry Potter. Sympozia se zúčastnili známí
řezbáři, jako například Stanislav Filip, Čestmír Slíva (oba z ČR), Robert Cyprich,
Andrej Irńa (Slováci) a Franciszek Pecha z Polska. Samotné děti si navrhly
postavičky, které řezbáři vyřezávali a budou umístěny v areálech jejich ńkolek.
Vytvořeno bylo celkem 10 soch, například Vodník, Krtek, Hurvínek, Víla a dalńí.
Ve Společenském domě 2. září obdrņely sochy děti pěti místních mateřských ńkol
Kosmonautů, Moravská, U Jeslí, Radniční a Lipová a partneři sympozia.
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Řezbářské sympozium

2. 9. – Havířov vydal knihu k 55. výročí zaloņení města
Kniha se jmenuje Utajené kouzlo Sorely. Nejedná se o faktografickou publikaci se
spoustou čísel z vývoje města, ale je to příběh člověka, který se po letech vrací do
Havířova a vzpomíná, prochází se městem a obdivuje Sorelu.
Kniha Utajené kouzlo Sorely si klade za cíl představit čtenáři město uměleckými
prostředky. Dílo přibliņuje styl SORELA po stránce architektonické, výtvarné
i uņitné. Kniha by měla rehabilitovat pověst tohoto stylu a ukázat, jak si umělci
své doby pořád jeńtě uměli pohrát s detailem, aby vytvořili zajímavý celek
a ukázat jeho estetické hodnoty. Autory textu jsou Alena Nosalová a Miroslav
Vlček. Autoři konzultovali problematiku s tiskovým oddělením, spolupracovali
s pamětníky, místoznalci, odborníky a kronikářem. Kniha je doplněna více neņ
dvěma stovkami fotografií, text je česky a anglicky, kdy překladu do angličtiny se
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ujal Kanaďan Mark Landry. Vyńla na křídě v nákladu 3 tisíce výtisků. Cena je
stanovena na 200 Kč.

Křtění knihy: Utajené kouzlo Sorely

3. 9. – Krásna jako kvítka slavila jubileum
V Kulturním domě Leońe Janáčka byly první zářijový pátek slavnostně předány
ceny nejúspěńnějńím autorům mezinárodní soutěņe dětské kresby a grafiky
Krásná jako kvítka. Tématem jubilejního 20. ročníku byla lidová píseň a poezie.
Do soutěņe přińlo 1 767 obrázků. Zastoupená jsou díla mladých výtvarníků
z Běloruska, Bulharska, Česka, Chorvatska, Litvy, Lotyńska, Polska, Rumunska,
Slovenska, Srbska, Taiwanu (Čína) a Ukrajiny. Malé zamyńlení nad dvacátým
ročníkem soutěņe provedl její zakladatel Vladimír Znamenák. Vyzvedl zejména,
ņe vytýčený záměr rozvíjet opomíjenou kresbu a zcela nedoceněnou, mnohdy
velmi pracnou grafiku se zdařil. Záńtitu nad soutěņí převzal ilustrátor dětských
knih a časopisů Gabriel Filcík. „Sám jsem se jako malé dítě řady výtvarných

soutěņí zúčastnil a vím, jakou to pro mou budoucí profesi mělo význam. Proto si
váņím práce vńech dětí, které nańly odvahu jít do soutěņe, protoņe uņ to je první
malé vítězství,“ uvedl akademický malíř. U příleņitosti jubilea předal primátor

Frantińek Chobot Čestná uznání města Havířova zástupcům Základní ńkoly
Frýdecká, kteří soutěņ organizují. Nejlepńí dětské tvorby jsou k vidění do 30. září
ve Výstavní síni Viléma Wünscheho.
Nejúspěńnějńí v jednotlivých kategoriích:
Mateřské ńkoly: 1. Barbora Heřmanová (Výtvarný krouņek Hankův dům, Dvůr
Králové n. L.).
1. a 2. třídy základních ńkol): 1. Kateřina Kubiczková (ZŃ Frýdecká, Havířov).
3. a 4. třídy: 1. Maja Jedynak (Polsko).
5. a 6. třídy: 1. Alexandra Zajačková (Slovensko).
7. aņ 9. třídy: 1. Danil Omelchenko (Ukrajina).
Cena primátora Havířova: Kristýna Richterová (ZŃ Mládeņnická)
a Veronika Klabouchová (ZŃ Hliny Ņilina, Slovensko).
Cena generálního ředitele Zdravotní pojińťovny Ministerstva vnitra ČR: Milada
Pačanová (ZŃ a MŃ Turkmenská, Vsetín), Sára Ńpatková (Výtvarný krouņek
Hlohovec u Břeclavi) a Chang Yi (Taiwan).
Cena Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za pedagogické vedení : Pavlína
Spurná (Fakultní základní ńkola Milady Horákové Olomouc).
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Gabriel Filcík

Návńtěvníci

Publikum na vernisáņi

Soutěņící děti

5. 9. – Havířovské slavnosti s Lucií Bílou a dalńími hvězdami
V pátek 3. září odstartovaly Havířovské slavnosti. Letońní program, obdobně jak
tomu bylo v minulých letech, byl plný zvučných jmen.
V průběhu třídenního hudebního festivalu vystoupili přední domácí i zahraniční
umělci. Připravený program nabídl hudbu pro vńechny generace od teenagerů aņ
po seniory. Diváci se mohli těńit na několikanásobnou českou slavici Lucii Bílou
se skupinou Petra Maláska, kapelu Kryńtof, rockovou skupinu Olympic, ńvédskou
pop rockovou skupinu Europe, Slovenský ludový umelecký kolektiv – SĽUK,
vítěze soutěņe Česko-Slovenská SuperStar Martina Chodúra, pěveckou legendu
Suzi Quatro či moderátora Leońe Mareńe. Své umění předvedou také místní
a regionální skupiny a kapely. Zábavný program byl doprovázen stánky
s občerstvením, kolotoči, skákacími hrady, soutěņemi a dalńími atrakcemi.
Tentokrát pro nevhodný terén se nekonala tradiční soutěņ v přetahování lanem.
Pořadatelem je statutární město Havířov s Městským kulturním střediskem.
Pátek 3. září
Před OD Elan: od 16.00 hodin - popové seskupení ņáků při Městském kulturním
středisku Havířov, Ņákovský estrádní orchestr ZUŃ L. Janáčka a albrechtická
dechová kapela Náladička.
Areál Městské sportovní haly: od 16.30 - Euthanasia, Airfare, Team revival,
Nightwork, Tatabojs a Suzi Quatro.
Sobota 4. září
Areál Městské sportovní haly: od 13.00 - Michal Nesvadba, Azeťanka
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a maņoretky Kala, Hradińťan, Romano Stilo, 4TET Jiřího Korna, SĽUK, Lucie
Bílá se skupinou Petra Maláska, Kryńtof, Europe, moderuje Leoń Mareń.
Neděle 5. září
Areál Městské sportovní haly: od 13.00 – Havířovské taneční soubory, After
Dark, Ahard, Turbo, Tom & The Gang, Blues Company, Martin Chodúr, Olympic.
V sobotu a neděli - areál pro děti, skákací hrad, hrátky s klaunem Chytrolínem,
zvířátka z nafukovacích balónků, stan PeePee se spoustou soutěņí a lukostřelbou.

Leoń Mareń

Lidová muzika

Publikum

Slavnostní zahájení

(V příloze je fotogalerie)
8. 9. – 82. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Zvýńení příspěvku na provoz základních ńkol v rámci grantových projektů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rekonstrukce budovy Horymírova 1511/9 na Centrum volnočasových
aktivit - výběr nejvhodnějńí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce
Informace o spolupráci města Havířova s Agenturou pro sociální
začleňování romských lokalit
Ņádost o rekonstrukci nebytových prostor – Základní umělecká ńkola
Bohuslava Martinů
Projekt Dopravní terminál Havířov – účast statutárního města Havířova
na společném projektu s Českými drahami, a.s.
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Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města
KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti
Komise Rady města Havířova – zruńení
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
8. 9. – AZ první zápas kvůli výtrņnostem nedohrál
HC Vsetín – AZ Havířov 2:3 (1:0,1:3,0:0) – nedohráno
Úvodní mistrovský zápas AZ Havířov ve Vsetíně 8. září skončil ve druhé lize
předčasně a bude mít dohru u zeleného stolu.
V přestávce po druhé třetině se strhla na stadionu bitka mezi příznivci obou
táborů. Po zásahu policie začaly oba týmy hrát, ale kvůli slznému plynu
a opakovaném vhazování pyrotechniky na led, nemohli hráči pokračovat. Kdyņ
následně zasypaly led opět světlice a dýmovnice, ve hře se uņ nepokračovalo
a rozhodčí zápas definitivně ukončil.
O výsledku nyní rozhodnou hokejoví svazoví činovníci, své si řekne sportovně
technická i disciplinární komise.
Branky a nahrávky: 11. Vaněk (Brynecký, Dědek), 24. Sýs – 21. Prokop, 26.
Maruna, 32. Najdek (Maruna). Vyloučení: 4:6, vyuņití: 1:0, v oslabení: 0:1, diváci:
1 299.
AZ Havířov: Vrba – Prokop, Zientek, Krisl, Machálek, Vydra, Balčík, Jindřich,
Jurčík, Maruna, Najdek, Klimńa, Pavlas R., Potočný, Stránský, Sztefek,
Pechanec, Říčka, Miczek.
8. 9. – MFK Havířov poprvé vyhrál v sezoně 2010/2011
MFK Havířov – Valańské Meziříčí 2:1 (2:0)
Domácí vletěli do zápasu jako uragán a hosté byli prvních patnáct minut pod
obrovským tlakem, který ustáli bez inkasované branky jen díky ńtěstí. Kdyņ se
zdálo, ņe se začínají trochu probouzet, vyrobili zbytečnou chybu a Přecechtěl
otevřel skóre – 1:0. Aņ do konce první půle hráli Indiáni na jednu branku, kdyņ
jejich soupeř, o kterém ostatní týmy pěly chvalozpěvy, působil zcela bezradně.
Kdyņ v závěru první části proměnil Přecechtěl penaltu, zdálo se, ņe uņ nebude
o vítězi pochyb. „Takto jsme si představovali vstup do zápasu. Presink přinesl své
ovoce, kdyņ náń náskok mohl být jeńtě větńí,“ řekl po zápase kouč Leo Válka.
„Nańe první vítězství se nerodilo vůbec lehce. Přitom jsme zápas skvěle rozehráli

a mohli ho rychle i definitivně rozhodnout. Nechápu, jak můņeme následně
takhle vyklidit pole. Hráči si asi mysleli, ņe uņ se jim nic nemůņe stát a zpátky do
tempa se uņ nedostali,“ dodal Válka.
Branky: 28. a 42. Přecechtěl – 51. Bartecký
Rozhodčí: Tobola – Osička, Záloha, ņluté karty: 1:2, diváků: 150.
Havířov: Mrozek – Valový, Sáblík, Michalčák, Szkuta – Pińtěk, Husárik (86.
Bureń), Sittek, Psík – Přecechtěl (83. Baláņ), Holčák (78. Pristáń). Trenér: Leo
Válka.
9. 9. – Město za poslední dva roky získalo dotace ve výńi 1,3 miliardy korun
Uplynulé dva roky byly pro Havířov výrazně úspěńné z hlediska získávání dotací
na celou řadu investičních a neinvestičních akcí. Celková suma přesahuje
1,3 miliardy korun. Jedná se o dotační tituly vyhláńené Evropskou unií, dotační
programy jednotlivých ministerstev a Moravskoslezského kraje. Na některé
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z projektů město jiņ prostředky obdrņelo, dalńí se právě realizují nebo mají termín
dokončení v následujících třech letech.
Dotace z Regionálního operačního programu ve výńi 22,5 mil. Kč téměř uhradila
celkové náklady na rekonstrukci náměstí Severka. Město ze svého rozpočtu
zaplatilo jen 3 mil. Kč.
Od 1. září jiņ funguje nová sportovní hala Ņákovská. Na její vybudování,
zrekonstruování dvou ńkolských tělocvičen a výstavbu parkovacích míst
v okolních ulicích byla dotace ve výńi 110 mil. Kč, z celkových nákladů 130 mil.
Kč.
Prioritou bylo získání dotací z Operačního programu ņivotního prostředí na
odkanalizování městských částí Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Dolní Datyně
a Bludovice. Celkové náklady jsou odhadovány na 700 mil. Kč, zatím je přiznáno
380 mil. Kč formou dotace, coņ je 90% z uznatelných nákladů. Dalńí dotace
z Operačního programu ņivotního prostředí: Zateplení tří základních ńkol ve výńi
55 mil. Kč. Jedná se o ńkoly ZŃ M. Kudeříkové, ZŃ Mládeņnická a ZŃ Selská.
Dotace činí 90% z uznatelných nákladů u vńech tří ńkol. Ozelenění středových
pásů na Hlavní třídě a Dlouhé třídě. Náklady budou cca 16 mil. Kč. Z dotací se
uhradí celkem 7,2 mil.Kč. Cílem je vytvořit pomocí letniček, trvalek, listnatých a
jehličnatých keřů důstojnou centrální osu města a zlepńit ņivotní prostředí.
Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne dotaci ve výńi 255 mil.Kč na přípravu
území pro výstavbu Areálu volného času.
11. 9. – Letní slavnost handicapovaných
Odpoledne vozíčkářů a dalńí handicapované mládeņe se těńilo velkému zájmu.
Do zahrady Sboru Apońtolské církve v Selské ulici v Havířově přińlo v sobotu
11. září kolem ńedesáti zdravotně postiņených s doprovodem.
„Hlavně, ņe neprńelo a mohli jsme tak náń program uskutečnit. Apońtolská církev

nám vyńla maximálně vstříc a pomohla při organizování. Myslím si, ņe je na
první pohled znát, ņe také těņce postiņení se rádi baví. Na letońek jeńtě
připravujeme oblíbený turnaj v bocii,“ uvedla hlavní pořadatelka z Help klubu
Mgr. Jiřina Nevrlá. V programu byla střelba ze vzduchovky, kriket, plachta,
petanque, diskotéka a také sólový zpěv. K nejņádanějńím patřila střelba. Téměř
kaņdý si to chtěl vyzkouńet. Nechyběly přitom ani desítkové trefy do terče. Hodně
zájemců bylo rovněņ o zpívání a to i z řad pořadatelů. Vystupující dovedli
strhnout publikum. Odměnou byl mohutný potlesk a zaslouņená pochvala od
asistentů a rodičů. V průběhu volné zábavy se opékaly buřty a podávalo se malé
domácí občerstvení. V závěru byla bohatá tombola. „Jsem moc ráda, ņe se občas

konají takováto setkání. Je to vņdy příjemná změna v kaņdodenním ņivotě. Dík za
to patří hlavně Help klubu a poradenskému středisku pro rodinu RaD,“
konstatovala jedna z přítomných maminek.
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Zahrada Sboru Apońtolské církve v Selské ulici

12. 9. – Babski festyn v rytmu folkloru Těńínského Slezska
Výborná muzika, tradiční lidové tance, chutná kuchyně a hlavně dobrá nálada
ovládly v neděli 12. září Babski festyn (babské slavnosti) v zahradě Domu PZKO
v Havířově-Bludovicích.
Zúčastnily se ho kluby ņen PZKO od Bohumína aņ po Mosty u Jablunkova.
Havířovanky se zhostily svého úkolu pořadatele na výbornou. Připravily pro
návńtěvníky pestrou nabídku slezských specialit, domácí koláče, teplou kořalku
Warzónku a dalńí lahůdky. Nezapomnělo se ani na kytičku květin pro hosty
festynu. V rámci kulturního programu vystoupily folklorní soubory Błędowianie,
Śmiłowianie a kapela Młode Oldrzychowice. K poslechu hrála dechová hudba
Náladička z Albrechtic. Svým obvyklým ńarmem provázela programem Alicja
Kellenberg.
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Zahradu Domu PZKO ovládl folklor

13. 9. – Sráņka aut

Křiņovatka ulic Mánesová, 17. listopadu a Studentská

16. 9. – Příprava maminek na porod
V prostorách Městské sportovní haly v Havířově po několikaleté přestávce byla
16. září opět zahájena příprava budoucích maminek na porod. Zajińťují ji zkuńené
porodní asistentky s více neņ desetiletou praxí Anna Kohutová a Olga Pavlíková
z nestátního zdravotnického zařízení Mama centrum, které poskytuje komplexní
péči o těhotnou ņenu a také čerstvé mamince po příchodu děťátka na svět. Do
prvního kurzu se přihlásilo třicet pět ņen. K dispozici je i bazén v budově
sportovní haly.

Městská sportovní hala, tělocvična

Vrchní sestra z nemocnice Alice Hečková
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17. 9. – Den bez aut
Město Havířov se v pátek 17. září zapojilo jiņ tradičně do Evropského dne bez aut.
V rámci dopoledního programu se uskutečnil také Běh naděje ņáků havířovských
základních ńkol a finále soutěņe Havířovská pátračka. Celý den mohli navíc lidé
vyuņít zdarma sluņeb Městské hromadné dopravy. Na náměstí Republiky byl
proveden pokus k ustavení světového rekordu v čtyřiadvacetihodinovém metání
kotrmelců. Na stejném místě se také prezentovaly havířovské neziskové
organizace a pořadatelé se snaņili přiblíņit i jiné druhy dopravy, neņ je
automobilová. Velkému zájmu se u dětí těńilo kosmické vozítko, elektrická
autíčka, ale i netradiční jízdní kola. Jinak motorová vozidla jezdila po městských
komunikacích jako jiný běņný den. Nebylo znát ņádné omezení.

Náměstí Republiky

Program na náměstí Republiky

Hlavní třída

Park za náměstím

20. 9. – 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 21. června v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části Ostatní dotace
a dary.
Schválilo:
1. poskytnutí dotace Slavii Havířov, IČ 68 32 11 39, ve výńi 2,94%
z celkových skutečných výdajů max. 50 000,- Kč na projekt „Tradiční
havířovské taneční soutěņe 2010“

151
2. zvýńení poskytnuté dotace Tělovýchovné jednotě ČSAD Havířov, IČ 45
21 56 26, na projekt „Kopaná TJ ČSAD Havířov“ o 70 000,- Kč (z původně
schválené výńe 80 000,- Kč na celkovou výńi 150 000,- Kč)
3. změnu procentuálního podílu poskytnuté dotace Sdruņení pro činnost
mezinárodních kamenných sympozií, IČ 26 53 27 01 z původní výńe 7,69%
na 12,53% z celkových skutečných výdajů na projekt „5. ročník Bienále
mezinárodního sochařského sympozia LANDEK 10“
4. uzavření dohod s příjemci dotací
Neschválilo:
Zvýńení poskytnuté dotace Tělovýchovné jednotě Slovan Havířov ve výńi
52 000,- Kč na projekt „Činnost oddílů TJ, včetně účasti v soutěņích
a turnajích“ z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova v roce 2010
Bralo na vědomí informace o spolupráci města Havířova s Agenturou pro
sociální začleňování v romských lokalitách
Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 4. projekt
Informativní zpráva o činnosti Městské policie Havířov
Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
22. 9. – Nová počítačová učebna na ZŃ 1. máje
Ve středu 22. září se konalo na Základní ńkole 1. máje slavnostní předání
výpočetní techniky v rámci materiálně technického zajińtění projektů
financovaných z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Jedná se o 3 projekty, které jsou plně hrazeny z dotací. Skoro 40 milionů korun
se investuje do počítačových sestav, výukových materiálů, vytvoření sítě
e-learningu a odborné učebny pro vzdělávání pedagogů. Tyto náklady jsou
hrazeny z 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % jsou spolufinancovány ze
státního rozpočtu. Ņáci a pedagogové havířovských základních ńkol mají nyní
k dispozici celkem 163 nových počítačů, notebooků, tiskáren, scannerů a dalńí
počítačové techniky.

Učebna na ZŃ 1. máje

22. 9. – Známky a dopisnice k jubileu Havířova
U příleņitosti 55. výročí zaloņení Havířova vydala Česká pońta desetikorunovou
pońtovní známku s přítiskem a dopisnici o nominální hodnotě 10 Kč. Autorem
grafického návrhu je havířovský výtvarník Pavel Hlavatý.
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25. 9. – Havířov v mezinárodní soutěņi Evropská kvetoucí sídla získal stříbro
Město Havířov úspěńně reprezentovalo Českou republiku v letońním ročníku
evropské soutěņe Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. V silné
konkurenci získal stříbrnou plaketu.

„Pro Havířov byla jiņ samotná účast v soutěņi velmi prestiņní. Umístění ve
stříbrném pásu je pro nás velkým úspěchem, protoņe konkurence byla veliká.
Soutěņe se zúčastnila města například z Anglie, Belgie, Rakouska, Holandska
nebo Německa. Je to pro nás ocenění nańí práce, toho, ņe ji děláme dobře a také
obrovská motivace k dalńím aktivitám,“ uvedl náměstek primátora Eduard

Heczko, který převzal ocenění na slavnostním vyhláńení 24. září.
Slavnostnímu aktu předcházelo jednání mezinárodní dvanáctičlenné poroty
a také kaņdoroční shromáņdění zástupců účastnických zemí. Cervia hostila po tři
dny zástupce zemí, kteří se v průběhu celého roku podíleli na přípravě, průběhu
i úspěńném zakončení letońního ročníku soutěņe – členů mezinárodní poroty,
národních koordinátorů a samozřejmě delegací soutěņících sídel. V sobotu 25. září
na prezentačním dopoledni Havířov představil propagační materiály města –
česko-anglické broņury, papírky na ņvýkačky, pohlednice, samolepky, aromatické
voňavky, multimediální DVD, turistického průvodce a dalńí propagační
předměty. Za Havířov se slavnostního vyhláńení zúčastnil náměstek primátora
Eduard Heczko, tajemník magistrátu Milan Menńík a vedoucí odboru ņivotního
prostředí Jana Návratová. Mezinárodní porota sloņená ze zástupců účastnických
zemí navńtívila v rámci letońního hodnocení 24 evropských sídel ve dvanácti
zemích. Havířov byl hodnocen 8. července. Porota u nás ocenila zejména
vzduńnost a umístění města mezi parky a lesy, vhodně provedenou výstavbu
centra města vedle centrálního parku, architekturu v centru města (Sorela),
počet stromů, závěsné końe s letničkami, Středisko volného času sv. Jana Bosca,
zařízení pro osoby se zdravotním postiņením Santé a Domov seniorů. Kriticky se
vyjádřila pouze ke graffiti na stěnách domů. Do soutěņe Entente Florale Europe –
Evropská kvetoucí sídla vyslala Česká republika jedno město a jednu vesnici.
28. 9. – Mezinárodní varhanní festival
V Kulturním domě Radost v Havířově si v úterý 28. září diváci mohli vychutnat
vystoupení vynikající české varhanistky Kateřiny Chrobokové a předního
evropského hudebního tělesa Janáčkova komorního orchestru Ostrava.
Na programu byly skladby od světoznámých skladatelů J. S. Bacha, A. Vivaldiho,
G. F. Händla, C. P. E. Bacha a W. A. Mozarta. Sváteční večer udělal tečku za
1. ročníkem nově zaloņené havířovské varhanní tradice Vox Organi.
Kateřina Chroboková je výraznou osobností na dneńní evropské hudební scéně.
Pozoruhodným způsobem dokáņe interpretovat skladby vńech stylů a období. Je
nadńenou interpretkou a propagátorkou hudby soudobé i minulých čtyř století,
kterou ve spolupráci se skladateli a dalńími hudebníky představuje na domácích
a mezinárodních festivalech. Je uměleckým dramaturgem Vox Organi.
Janáčkův komorní orchestr vznikl v roce 1964 z předních hráčů Janáčkovy
filharmonie Ostrava. V repertoáru souboru převaņují skladby italského baroka,
českého nebo vídeňského klasicismu a rovněņ perly romantismu 20. století.
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Janáčkův komorní orchestr

29. 9. – Vernisáņ výtvarné skupiny Kvań
Vystoupením ņenského pěveckého sboru Canticorum byla ve středu 29. září
zahájena výstava obrazů výtvarné skupiny Kvań.
Svá díla v oddělení hudby a umění havířovské Městské knihovny vystavují Maří
Magdalena Čechová, Danuńe Drábková, Milena Nezhodová, Josef Čmiel,
Radomír Kolek a Frantińek Procházka. K vidění je něco přes čtyřicet obrazů
s pestrou tematikou jako příroda, krajina, kytice, portrét a jiné. Ve své tvorbě
uplatňují různé techniky malby. Preferují olej, akvarel, akryl, temperu, pastel,
uhel a tuņku. Návńtěvníci vernisáņe si pochvalovali také hudební část programu.
Pod taktovkou Jiřího Soukupa zazněly například písně Padá, padá rosička,
Zajatá, Salve Regina a několik dalńích z bohatého repertoáru ņenského sboru.
„Kvań opět mile překvapil. Obrazy jsou hezké a mám z nich dobrý dojem. Také se

mi líbil pěvecký sbor Canticorum jak svými skladbami, tak i samotnými
aktérkami,“ svěřil se malíř z Těrlicka Jiří Malíř.
Skupina Kvań letos slaví páté výročí svého vzniku. Byla zaloņena v prosinci 2005.

Ņenský pěvecký sbor Canticorum

29. 9. – 83. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: Parkovińtě Nad Terasou
v Havířově-Podlesí, 2. a 3. etapa
Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěńné práce
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Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
30. 9. – Řádění vandalů

ŘÍJEN
1. 10. – Ńkola má nový sportovní areál
Hrát se tam můņe větńina míčových sportů a dokonce i petanque. Výstavba
nového venkovního sportovního areálu Hotelové ńkoly a Obchodní akademie
Havířov byla dokončena.
„Sportovińtě je umístěno na pozemku ńkoly vedle ńkolních budov a bude slouņit

nejen k výuce tělesné výchovy, ale také pro sportovní volnočasové aktivity
studentů a pedagogů i pro pořádání sportovních akcí,“ uvedla ředitelka ńkoly

Aneņka Tesarčíková.
Areál zahrnuje multifunkční hřińtě s umělou trávou, na kterém se dá hrát tenis,
końíková nebo nohejbal, dále hřińtě pro volejbal, dva stoly na ping-pong, hrazdy
pro rozcvičení, doskokovou a běņeckou dráhu a petanque. Pro stavbu byly vyuņity
moderní umělé povrchy s vysokou ņivotností, které umoņní vyuņití sportovińtě
i v méně příznivém počasí. Projekt výstavby sportovního areálu byl
spolufinancován Evropskou unií.

Sportovní areál v ulici Tajovského

155
2. 10. – Jubilejní setkání na elektro průmyslovce
Slavnostní akademií a Dnem otevřených dveří oslavila Střední průmyslová ńkola
elektrotechnická v Havířově své pětadvacáté narozeniny. Byla otevřena 1. září
1985.
Oslavy začaly v pátek 1. října v reprezentačním sále ZUŃ Leońe Janáčka původní
divadelní hrou Slezské podnebí. Program připravili studenti a učitelé ńkoly.
V sobotu v sídle průmyslovky v Makarenkově ulici byl den otevřených dveří.
Odpoledního neformálního setkání se zúčastnili ve velkém počtu absolventi,
studenti, bývalí i současní učitelé a přátelé ńkoly. Zájemci si mohli prohlédnout
třídy, odborné učebny, knihovnu, muzeum kuriozit, tělocvičnu a dalńí prostory.
Ke zhlédnutí byly dobové fotografie, kroniky, učební pomůcky a řada jiných
zajímavostí. O zpestření se postaraly kapely Deffekt, Kvatro a muzikanti ńkoly.
Příjemné posezení pod ńirým nebem s občerstvením, hudbou k poslechu a tanci
trvalo do 22 hodin.

Den otevřených dveří

3. 10. – Obrazy Otty Dedka
Po cestách mého kraje je název výstavy pedagoga a výtvarníka Otty Dedka
v prostorách fary evangelického kostela v Havířově-Bludovicích.
Autor představuje výběr čtyřiceti obrazů ze své bohaté tvorby z posledních let.
Vystavená díla zachycují přírodu, krajinu a starou architekturu na severu
Moravy a Slezska. Kaņdé dílo má svůj název Dřevěný kostelík v Dolních
Marklovicích, Na březích Lučiny, Evangelický kostel v Dolních Bludovicích,
Louky v Ņukově, U rybníka ve Střítěņi, Statek ve Vělopolí, Chalupa v Těrlicku,
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Jaro pod horami a mnohé jiné. Jsou pouņity různé techniky jako olej, pastel,
akvarel, uhel nebo tuņka.
V hudební části programu vystoupila ostravská zpěvačka a učitelka hudby Soňa
Jungová a klavíristka z Janáčkovy konzervatoře Ostrava Regina Bednaříková.
„Mile mě překvapila výborná akustika sálu a vysoká návńtěva na vernisáņi.

Obrazy Otty Dedka dýchají přírodou a nejeden z nich i půvabem podzimu plného
barev. Pohled na tu krásu je oku lahodící, “ svěřila se zpěvačka.

Vernisáņ na faře

Jiří Malíř (vlevo) a Otta Dedek

4. 10. – Nestor havířovských malířů vystavuje
V Kulturním domě Leońe Janáčka byla 4. října slavnostně zahájena výstava
předního havířovského výtvarníka s názvem Jindřich Pyńko – retrospektiva.
Přes sto padesát kreseb, maleb a několik medailí zdobí Výstavní síň Viléma
Wünscheho. „Malířovo výtvarné dílo je nejen rozsáhlé, ale také mnohotvárné, a to

jak po stránce technické, tak i myńlenkové. Od malebné, zasněņené, barevně
vyváņené krajinomalby přes ņivou barevnost portrétů a jemnou lehkost zobrazení
krojů nańeho kraje se umělec dostává aņ k vyjádření razantního protestu proti
neńvarům současnosti. Také jeho precizní a tvůrčí práce, o níņ svědčí vystavené
medaile, si zasluhuje pozornost a obdiv,“ vyjádřila svůj pohled na autorovu tvůrčí
činnost havířovská publicistka Milada Kaďůrková. Tematickou pestrost
vystavených prací nejlépe přibliņují jejich názvy jako Červené pivoňky, Portrét
Evy, Pod Lysou horou, Podzim, Tanečnice, Braniborská krajina, Na Lučině, Na
Vaņinách u Váhu, Ostrov Brač, Split, nebo Lednický park. K zajímavostem patří
pamětní medaile obce Těrlicko, Albrechtice, města Orlové a dolu Lazy raņené
v kremnické mincovně na Slovensku. Rovněņ pozoruhodná je kolekce osmi
olejomaleb pojmenovaných příznačně Krize.
Orlovský rodák Jindřich Pyńko (ročník 1930) pracoval přes padesát let
v podnikových propagacích. Po roce 1990 byl několik roků členem kolektivu
Hlasů Havířova. Vedle svého zaměstnání se věnoval vlastní umělecké tvorbě. Má
za sebou výstavy v Havířově, Orlové, Karviné a Ostravě. Zúčastnil se také čtyř
celostátních výtvarných soutěņí.
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Hana Kuchařová

Jindřich Pyńko s manņelkou

5. 10. – Konference Zelená města - města budoucnosti
V Kulturním domě Radost se 5. října konala odborná konference orientovaná na
problematiku urbanismu, architektury a ņivot ve zdravém ņivotním prostředí.
Tentokrát nesla podtitul Stromy ve městě.
Konference byla koncipována do tří tematických bloků: Stromy jako součást
městské zástavby, zkuńenosti měst a města stromů. Zaznělo celkem 14 odborných
referátů, jejichņ cílem byla výměna zkuńeností odborníků na městskou zeleň
z různých míst České republiky. V závěru celodenního jednání předal Havířov
ņezlo soutěņe Město stromů vítězi dalńího ročníku - městu Broumov. Zároveň byl
vyhláńen vítěz fotografické soutěņe o Strom roku. V internetové anketě nejvíce
hlasů, 57,23% dostala douglaska. Autorem vítězného návrhu je Jaromír Jahn.
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Odborná konference v Kulturním domě Radost

6. 10. – Svatováclavské koncerty sklidily úspěch
Letońní Svatováclavský hudební festival nabídl v Havířově dva koncerty.
Vystoupení Sboru Ipatjevského muņského kláńtera z Ruska, stejně i skupiny
PaCoRa a Societa Incognitorum byly opravdovou hudební lahůdkou.
Na Ruské pravoslavné zpěvy v podání Kostromského sboru přińlo do kostela sv.
Anny přes pět set diváků. Pěvecký sbor přiblíņil velikost a bohatství ruské
kultury. Úchvatné pravoslavné chorály a lidové písně pod taktovkou Viktora
Jurjeviče Vlaskova, sklidily u obecenstva velký úspěch. Dlouhé ovace byly zcela
zaslouņené.
Kolem dvě stě posluchačů vyslechlo unikátní spojení vokální renesanční hudby
s moderním etno – jazzovým projevem instrumentálního tria. Vystoupení
slovenského PaCoRa a brněnského vokálního Societa Incognitorum pod názvem
Renesanční jazz v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích bylo perfektním
zpestřením Svatováclavského hudebního festivalu. Koncerty ukázaly, ņe hudba
pod chrámovou klenbou má své neopakovatelné kouzlo a těńí se velkému zájmu.

Sbor Ipatjevského muņského kláńtera v kostele sv. Anny

7. 10. – Havířovská nemocnice má plastickou chirurgii
V Havířově zřídila své detańované pracovińtě plastické chirurgie Nemocnice
Třinec. Provoz byl zahájen 7. října a vyuņít by ho měli hlavně občané Havířova
a blízkého okolí.

„Plastickou chirurgii v Havířově vítáme jako rozńíření sluņeb. Pacienti budou
přicházet předevńím s doporučením praktického a koņního lékaře, pediatra nebo
chirurga,“ přiblíņila tisková mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.
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Plastická chirurgie Nemocnice Třinec zajińťuje péči v celém rozsahu oboru kromě
primárních operací rozńtěpových vad a mikrochirurgie. Jde předevńím o vrozené
vady močové trubice, vrozené vady ruky a boltců. Pacientky po odstranění prsu
pro karcinom a ukončené onkologické léčbě vítají moņnost provedení
rekonstrukční operace prsu TRAM laloky. Jde o rozsáhlý operační výkon, kdy se
prs vytváří z vlastní tkáně pacientky.
Plastický chirurg poskytne v rámci vyńetření pacientovi veńkeré informace,
související s jeho zdravotním nebo estetickým problémem a doporučí dalńí postup.
Operační zákroky stejně jako následnou hospitalizaci zajistí třinecká nemocnice.

„Tady je k dispozici nejen moderní technické vybavení, ale předevńím tým
specialistů v oboru plastické chirurgie. Samotné oddělení plastické chirurgie
Nemocnice Třinec má dlouholetou tradici,“ uvedl primář plastické chirurgie
v Třinci Daniel Furmánek.

9. 10. – Maņoretky skupiny Variace slavily jubileum
V sobotu 9. října v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích oslavily své čtyřicáté
narozeniny maņoretky
Variace. Vznikly v roce 1970 z tanečního souboru
Závodního klubu Dolu Dukla. Byla to vůbec první skupina v tehdejńím
Československu.
Jubilejního setkání se zúčastnilo přes sto pozvaných hostů. Po společném
přípitku zazněly zvuky Městského orchestru mladých z Dolního Beneńova, se
kterým Havířovanky dlouhá léta spolupracují. Své umění předvedly před
publikem také současné maņoretky. Vřelého poděkování se dostalo umělecké
vedoucí a choreografce Editě Chwistkové, která stála u zrodu Variací. Velkému
zájmu se těńila výstava dobových fotografií, pohárů ze soutěņí a přehlídek, dresů,
různých písemností a jiných zajímavostí. Setkání pokračovalo do večerních hodin
přátelským posezením.
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Prostory Domu PZKO patřily maņoretkám

11. 10. – Maturita na nečisto
Studenti středních ńkol absolvují v tomto týdnu generální zkouńku státních
maturit. Vńichni píńí test z čeńtiny. Druhý předmět si mohou vybrat, přitom se
rozhoduje mezi matematikou a cizím jazykem. Na výběr je i moņnost absolvování
maturity obtíņnějńí nebo snazńí.
Maturita na nečisto se uskutečnila také v Hotelové ńkole v Tajovského ulici. Při
této zkouńce musí sedět studenti v lavici po jednom, takņe jejich počet klesl
dočasně na polovinu. Státní maturity se mají konat po dlouhých odkladech uņ na
konci tohoto ńkolního roku. Generální zkouńka prověří celkovou připravenost na
tuto novinku. Výsledky by měly být k dispozici začátkem listopadu.

Písemná zkouńka
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12. 10. – Novou tradici zavádí Nemocnice s poliklinikou v Havířově
Součástí budovaného nemocničního parku bude také kolona zásluh osobností,
kteří se významnou měrou podíleli na rozvoji, zvelebování, finanční a materiální
pomoci havířovské nemocnici. Jako prvnímu se této pocty dostalo primátorovi
města Havířova Frantińku Chobotovi, který v úterý 12. října vysadil první
stromek v budoucí aleji. Zároveň byl poloņen památný kámen s jménem
primátora a s poděkováním za poskytovanou pomoc nemocnici.

Zahájení slavnostního aktu

Jan Ferenc a Frantińek Chobot s lopatou

12. 10. – Mladí vzpěrači Baníku byli úspěńní
Ņáci a junioři Baníku Havířov si velmi dobře vedli na mezinárodní souteņi
v maďarské Nyíregyhéze. Druņstvo nastoupilo ve sloņení Roman Dik, Erik Gabčo,
David Mirga, Daniel Pokorný a Lukáń Mirga. Nejlepńí výkon podal David Mirga,
který ve váhové kategorii do 75 kg zvedl v trhu 105 kg a v nadhozu 140 kg. To
dalo dohronady v olympijském dvojboji 245 kg. Pořadí druņstev:
1. Końice (Slovensko) 879 bodů, 2. Szovata (Rumunsko) 770 b., 3. Baník Havířov
761 b., 4. Nyíregyháza (Maďarsko) 719 bodů.
13. 10. – 84. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Ceník poskytovaných sluņeb v roce 2011 Technických sluņeb Havířov a.s.
(TSH a.s.)
Plán zimní údrņby místních komunikací na období 1.11.2010 do 31.3.2011
Dopravní terminál Havířov – návrh obsahu investičního záměru
Průběņné hodnocení Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova
Ņádost o schválení dílčího projektu Poradenské centrum KHAMORO
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Havířova z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Projekt Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města
Havířova
KIC Odpady, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady společnosti
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
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Členové rady

Vedení města

JUDr. Bohuslava Kochová a Ing. Milan Menńík

Monika Krpelíková a Petra Valońková

13. 10. – Proti spalovně
V Havířově se ve středu 13. října konala protestní akce proti výstavbě spalovny
komunálního odpadu v lokalitě bývalého dolu Barbora. Organizovali ji aktivisté
politické strany Věci veřejné. Pochod začal u Magistrátu města Havířova a končil
na náměstí Republiky.

Protestní pochod

13. 10. – Magistrát uspěl v soutěņi o ekologický úřad roku
V pilotním nultém ročníku Soutěņe o environmentálně nejpříznivějńí provoz
úřadu v Moravskoslezském kraji, kterou vyhlásila ředitelka Krajského úřadu,
získal Havířov 2. místo. Na 1. místě se umístila Karviná, třetí byl Hlučín..
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Cílem soutěņe, které se celkem zúčastnilo 16 úřadů a příspěvkových organizací,
bylo odměnit a vyzvednout enviromentálně nejpříznivějńí provoz úřadu nebo
příspěvkové organizace v Moravskoslezském kraji. Na základě dotazníku bylo
hodnoceno předevńím sniņování zátěņe na ņivotní prostředí, která vzniká
samotným provozem úřadu. „Tím je myńleno například promyńlení sniņování

spotřeby energie a vody, vyuņívání recyklovaných materiálů a ekologicky
ńetrných výrobků, důsledné třídění odpadů a v neposlední řadě zvyńování
enviromentálního povědomí vlastních zaměstnanců,“ uvedl vedoucí odboru

ņivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Tomáń Kotyza.
Havířov se zaslouņil o 2. místo například za upřednostňování elektronických
dokumentů před tińtěnými, díky třídění odpadů z kanceláří magistrátu
prostřednictvím veřejně prospěńných pracovníků, za vyuņívání pákových
a termostatických baterií, úsporných ņárovek, solárního systému pro ohřev vody
v jídelně (solární panely na střeńe magistrátu), za moņnost vyuņití zpětného
odběru vyslouņilých elektro zařízení a podobně.
Havířov získal certifikát ředitelky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a 40 tisíc korun,
které budou vyuţité na ekologické aktivity.
13. 10. – Armáda spásy v Havířově připomněla problematiku chudoby
Rada evropských zemí se připojila k Mezinárodnímu dni za odstranění chudoby,
vyhláńeného OSN na 17. říjen. Letońní rok je navíc vyhláńen jako Evropský rok
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Armáda spásy v Havířově připravila
na 13. října odpoledne informační stánek u obchodního domu ELAN, kde
přiblíņila kolemjdoucím téma chudoby, která se netýká jen rozvojových zemí, ale
můņe se různým způsobem dotknout kaņdého člověka.
14. 10. – V Havířově byla zahájena akademie třetího věku
Dalńí běh čtyřsemestrálního studia seniorů na Akademii III. věku pro studijní
období 2010 aņ 2012 bylo slavnostně zahájeno ve čtvrtek 14. října v aule Vysoké
ńkoly sociálně správní v Havířově.
Do ńkolních lavic zasedne celkem 61 seniorů. Posluchači se budou vzdělávat ve
výpočetní technice, angličtině, psychologii, zdravém ņivotním stylu, poruchách
pohybového ústrojí, práci s internetem, finančním poradenství, sociální
a komunální politice a v jiných zajímavých oblastech. Studenti hradí kursovné ve
výńi pět set korun za semestr. Město přispívá částkou dvou tisíc korun. Primátor
města Frantińek Chobot v průběhu zahajovacího aktu odpověděl na některé
dotazy týkající se Havířova.
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Aula Vysoké ńkoly sociálně správní

Představitelé mésta a ńkoly

15. 10. – Don Bosko otevřelo multifunkční hřińtě
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově má nové multifunkční
hřińtě pro děti a mládeņ. Bylo otevřeno v areálu střediska v Hańkově ulici za
kinem Centrum.
Sportovní areál tvoří betonové hřińtě na streetball a multifunkční hrací plocha
s tartanovým povrchem na fotbal, nohejbal, házenou, volejbal, basketbal a řadu
dalńích míčových her. Díky instalaci osvětlení ho lze vyuņívat i za sníņené
viditelnosti, či v pozdních odpoledních hodinách v období podzimu a zimy. Vstup
pro handicapované osoby je upraven na bezbariérový. Hřińtě je k dispozici pro
klienty střediska kaņdý vńední den odpoledne. Zahájením provozu v pěkném,
esteticky vyhovujícím a bezpečném prostředí se rozńířila nabídka volnočasových
sluņeb poskytovaných pro děti a mládeņ se speciálními potřebami. Na realizaci
finančně nákladné stavby získalo CSVČ po vypracování projektu dotaci ze
strukturálních fondů EU, skrze regionální operační program Moravskoslezsko.
Do střediska můņe chodit kaņdé dítě od ńesti do čtrnácti let bez rozdílu pohlaví
a náboņenského přesvědčení. Registrace je 50 korun na ńkolní rok.
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Multifunkční hřińtě pro děti a mládeņ v Hańkově ulici

16. 10. – Výsledky voleb do Zastupitelstva města Havířova
Volby se konaly ve dnech 15. a 16.října. Z celkového počtu 62 735 voličů přińlo
15. aņ 16. října 2010 k volebním urnám 22 977, coņ je 34,12 %. Své kandidátky
předloņilo 11 politických stran a hnutí, které si přízeň voličů rozloņily takto:
Volební výsledek:
Číslo název

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
SDRUŽENÍ PRO MĚSTO
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
Česká str.sociálně demokrat.
TOP 09
Hnutí pro Havířov
Věci veřejné (VV)
Komunistická str.Čech a Moravy
Dělnic.str.sociální spravedlnosti

Hlasy

Počet
Přepoč. % Počet
kandidátů platných mandátů
hlasů

abs.
v%
47 052
5,2
108 235 11,96
242 0,03
41 926 4,63

43
43
1
43

5,2
11,96
1,15
4,63

2
5
0
0

19 326 2,14
273 544 30,23
51 617
5,7
72 172 7,98
68 353 7,55
219 770 24,29
2 573 0,28

43
43
43
43
43
42
11

2,13
30,23
5,7
7,97
7,55
24,86
1,11

0
15
2
4
3
12
0

Počet volebních obvodů: 1
Počet okrsků celkem: 79
Počet volených členů
zastupitelstva: 43
Volební účast: 34,12 %
Vydané obálky: 22 977
19. 10. – Začala revitalizace středových pásů
Zahradníci začali s pracemi na novém ozelenění středových pásů. Jako první
přińla na řadu výměna zasolené zeminy středových pásů na Hlavní i Dlouhé
třídě.
Zároveň dochází i k odstranění neņádoucích nánosů strusky, kamenů
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a dalńích mechanických zbytků. Samotná výsadba květin bude zahájena na jaře
roku 2011. Náklady na tuto akci se vyńplhají na ńestnáct milionů korun. Více neņ
sedm milionů pokryjí dotace. Operační program ņivotního prostředí přispěl
částkou 6,8 milionu korun a dalńích 400 tisíc putuje do městské pokladny ze
státního fondu ņivotního prostředí. Zbývající část uhradí město ze svého rozpočtu.

„Pomocí letniček, trvalek, listnatých a jehličnatých keřů vytvoříme důstojnou
centrální osu města,“ přiblíņila mluvčí havířovského magistrátu Jana

Pondělíčková. Cekově bude upraveno jedenáct hektarů pozemku, pásů, které
procházejí revitalizovaným centrem města. „Dojde k nárůstu vysázené zeleně

a tím i ke zlepńení ņivotního prostředí v části města, které je enormně zatíņené
dopravou,“ dodala Pondělíčková.
21. 10. – Vedení města ocenilo osobnosti kultury
Na slavnostním večeru ve čtvrtek 21. října předali zástupci vedení města ocenění
osobnostem z oblasti kultury i volnočasových aktivit. Ve společenském domě se
dočkali uznání dvě osobnosti kultury, dva talenty a čtyři lidé z nestátního
neziskového sektoru za dlouhodobou práci s mládeņí.
Osobnostmi kultury se za rok 2010 stali Ivana Kirchnerová a Vítězslav Soukup.
Kirchnerová se jiņ patnáct let významně zasazuje o bohatńí kulturní
a společenský ņivot města Havířova, kdyņ v Galerii Spirála pořádá výstavy
výtvarných umělců. Soukup je sbormistr ņenského pěveckého sboru Canticorum,
který se pod jeho vedením významně podílí na reprezentaci města Havířova
v Česku i v zahraničí.

„Jsem rád, ņe se nám daří drņet tuto tradici a ocenit lidi, kteří dělají nańemu
městu dobré jméno. Videoukázky nám výstiņně ukázaly, proč si cenu opravdu
zaslouņili,“ uvedl primátor Frantińek Chobot.

Po osobnostech přińli na řadu mladí talentovaní umělci. Jan Masnica hraje na
koncertní typ akordeonu bajan. Hraje nejen sólově, ale zapojil se i do komorní
hry. Je členem komorního souboru AkordBand. Rád improvizuje a hraje své
vlastní skladby. Dominik Zielina je vńestranný ņák ZUŃ L. Janáčka. Začal hrát
na zobcovou flétnu a později přeńel na hru na klarinet, saxofon a elektronické
klávesy.
V rámci slavnostního večera byli oceněni i Renáta Bajerová, Roman Ņelonka
a Martina a Martin Urbančíkovi za dlouholetou práci s dětmi a mládeņí.
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Slavnostní večer ve Společenském domě

23. 10. – Stavební průmyslovka oslavila výročí
Slavnostní akademií a dnem otevřených dveří oslavila 23. a 24. října Střední
průmyslová ńkola stavební v Havířově své dvacáté narozeniny. Byla zaloņena
v roce 1990.
Oslavy začaly v pátek dopoledne ve velkém sále KD Leońe Janáčka kulturním
programem. Na zahájení akademie zazněla sonáta C-dur od J. B. Loeilleta
v podání violoncellistky Kateřiny Brodové a flétnistky Veroniky Raszykové. Se
slavnostním projevem vystoupil ředitel ńkoly. „Výsledky, kterých jsme dosáhli za

dvacet let své existence, jsou zavazující pro nás vńechny. Věřím, ņe současní
i budoucí pedagogové budou stejně moudří, jako jejich předchůdci a o studium na
nańí ńkole bude i nadále velký zájem,“ uvedl Ing. Pavel Řehoř. Krátkou zdravici

přednesli náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková
a primátor města Havířova Frantińek Chobot. Poté se publiku postupně
představili zpěváci, hudebníci a tanečníci. Celý pořad připravili studenti a učitelé
ńkoly. U příleņitosti výročí byl vydán almanach, který je ohlédnutím za ņivotem
ńkoly.
Oslavy pokračovaly v sobotu dnem otevřených dveří v sídle průmyslovky
v Kollárově ulici. Na odpolední neformální setkání přińli ve velkém počtu
absolventi, studenti, bývalí i současní učitelé a přátelé ńkoly. Zájemci si mohli
prohlédnout třídy, odborné učebny, tělocvičnu a dalńí prostory. Velkému zájmu se
těńily dobové fotografie a také poháry z různých soutěņí.
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Den otevřených dveří

Ředitel ńkoly Ing. Pavel Řehoř

Den otevřených dveří

23. 10. – Narutovci v Havířově
Fanouńci japonského seriálu Naruto si v sobotu 23. října dali sraz v Havířově.
Přes třicet mladých lidí z Ostravy, Havířova a přilehlého okolí, ale také z Prahy
a Brna v mírně výstředních hávech s pestrobarevným líčením si připravili na
několika místech pod ńirým nebem neformální diskuse o Japonsku a jeho kultuře,
dále hry a dalńí zajímavosti z prostředí země vycházejícího slunce. „Jsme parta

kamarádů, kteří sledovali seriál Naruto. Máme stejné zájmy, scházíme se
nepravidelně, vyměňujeme si poznatky o Japonsku a vedeme volné besedy
o problémech, které nás zajímají. Nańe akce připravujeme hlavně přes internet ,“
krátce přiblíņili svou činnost Jiří Grygar z Ostravy a Tomáń Rendl z Havířova.
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Narutovci

24. 10. – Harmonie v duńi
Dvoudenní festival Harmonie v duńi, který se konal o víkendu 23. a 24. října,
přilákal do Kulturního domu Petra Bezruče stovky lidí nejrůznějńího věku
z Havířova a jeho okolí.
Stejně jako v minulých letech byl i tentokrát nabit pestrou paletou přednáńek,
meditací a relaxačních cvičení, pracovních dílen, tance a duchovní hudby. Navíc
kolem třiceti prodejců nabízelo své zboņí, jako kamínky, bylinné preparáty,
knihy, čaje, nosiče duchovní hudby a řadu jiných výrobků.
Premiéru na festivalu měly dvě mladé ņeny z Českého Těńína. „První popud

k návńtěvě byl od kolegyně z práce, která festival navńtěvuje kaņdým rokem.
Dala nám odkaz na internetové stránky organizátorů, kde byl uveden program.
Po jeho prostudování jsme zjistily, ņe řada věcí by nás mohla zaujmout. Jedna
z takových byla přednáńka akademické sochařky Míly Lukáńové Práce s temnými
stránkami osobnosti. Po jejím vyslechnutí jsme si potvrdily to, co jsme jiņ delńí
dobu obě vnitřně cítily, ņe se dopouńtíme chyb na sobě i druhých. Často si
vybíjíme svůj vnitřní vztek na lidech kolem sebe. Jedna z nás například křičí,
rozčiluje se a to by chtěla pokud moņno co nejvíce omezit. Věříme, ņe se nám nańe
předsevzetí podaří splnit. Jeńtě nás čeká večerní divadelní představení Na
kafíčko s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou,“ svěřily se spřízněné duńe
Andrea Byrtusová a Pavlína Kaňoková.
Tečku za VIII. ročníkem Harmonie v duńi, kterou připravilo Občanské sdruņení
Angelis ve spolupráci s havířovským Městským kulturním střediskem udělala
nedělní přednáńka Tajemství vlastního já.
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Přednáńka v KD Petra Bezruče

Předvádění

26. 10. – Policie odhalila trojčlenný zlodějský gang
Trojlístek byl poměrně aktivní a působil po celém regionu. Skládal se ze dvou ņen
ve věku 31 a 22 let a třiatřicetiletého muņe. Kradli hodnotné věci, které se
obratem dobře prodávají pod rukou.

„Vńichni tři jsou stíháni pro krádeņe, poruńování domovní svobody a krádeņe
vloupáním. Za vinu je jim mimo jiné kladeno, ņe počátkem července vnikli do
budovy Střední ńkoly řemesel a sluņeb v Havířově-Ńumbarku. Z kanceláře odcizili
notebook. V krádeņích hned pokračovali, kdyņ na Okruņní ulici vnikli do
přízemního bytu, kde odcizili dalńí notebook. Do dalńího bytu vnikli následující
den. Tentokrát na ulici SNP. S sebou si odnesli domácí kino a parfém,“
informovala policejní mluvčí Zlatuńe Viačková.
Jak se ukázalo, nejaktivnějńí z trojice je nejmladńí ņena. „Slečna na začátku října

v prodejnách Tesco, konkrétně v Karviné a Českém Těńíně, vzala několik láhví
alkoholu a přes pokladny prońla bez zaplacení. V polovině měsíce října ve
Frýdku–Místku v prodejně elektro vyuņila velkého počtu zákazníků
a v nestřeņeném okamņiku odcizila LCD televizor. Jeńtě týņ den v odpoledních
hodinách stejný scénář zopakovala v jedné karvinské prodejně elektro,“ dodala
Viačková.
Celková ńkoda odcizených věcí byla předběņně vyčíslena na 85 tisíc korun. Slečna
byla zadrņena a umístěna do cely předběņného zadrņení. Policisté ņádají o její
vzetí do vazby. U dvou kompliců je známo, o koho se jedná, a je jen otázkou času,
kdy budou zadrņeni.
27. 10. – Kladení věnců
Vznik Československé republiky v roce 1918 si připomněli ve středu 27. října
u kostela sv. Anny v Havířově zástupci vedení města, Československé obce
legionářské, Českého Svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických
vězňů, Seskupení polských kombatantů v České republice a dalńích organizací.
V krátkém proslovu význam událostí před dvaadevadesáti lety vyzvedl primátor
města Havířova Frantińek Chobot. Účastníci slavnostního aktu poloņili věnce
a kytice k Pamětní desce vojákům a letcům padlým na vńech frontách 2. světové
války z oblasti Těšínska.
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Památní deska

30. 10. – Martina Pokorná získala zlatou medaili ve vzpírání
Na Mistrovství České republiky juniorek do 20 let ve vzírání vybojovala titul
mystrině republiky pro Sportovní klub vzpírání Baník Havířov.
Závod se konal 30. října ve vzpěračské hale Baníku Havířov. Martina letos
získala jiņ druhou medaili z vrcholné soutěņe. V první polovině roku získala
stříbro na mistrovství ČR ņen do 23 let v Praze. Startovala ve váze do 75 kg,
v trhu zvládla 51kg a v nadhozu 71 kg, pak se pokouńela o osobní rekord 73 kg,
ale rozhodčí pokus neuznali pro drobnou chybičku ve výrazu. Ale dvojboj 122 kg
byl o 17 kg lepńí neņ druhá Gabriela Pallová ze Zlína.
LISTOPAD
1. 11. – Havířov předal ņezlo Broumovu
Slavnostní předání ņezla Města stromů se uskutečnilo v pondělí 1. listopadu
v budově Senátu Parlamentu České republiky. Náměstek primátora Eduard
Heczko předal symbol soutěņe starostce města Broumov Libuńi Růčkové.
Zástupci Havířova seznámili přítomné s účinkováním města v mezinárodní
soutěņi Entente Florale Europe a také s celou kampaní drņitele titulu Město
stromů 2009 – 2010.
3. 11. – Vesele i váņně s Frantińkem Nepilem
Milovníci beletrie a poezie si ve středu 3. listopadu dali sraz v oddělení hudby
a umění havířovské Městské knihovny.
Večer plný humorných, vtipných a zajímavých vyprávění z díla českého
spisovatele, ņurnalisty, osobitého vypravěče mini fejetonů, autora dětské
literatury Frantińka Nepila (1929 – 1995) sklidil u početného publika velký
úspěch. O hluboký kulturní záņitek a dobrou zábavu se postaral Kruh přátel díla
Viktora Fischla pod taktovkou publicistky Milady Kaďůrkové. Hlavním aktérem
vydařeného pořadu byl sólista činohry Národního divadla Moravskoslezského
v Ostravě Miroslav Rataj. Krátkými vstupy ho doplnil ostravský lékař Radek
Litvik. Odměnou pro účinkující byl častý divácký potlesk. Besedy, vernisáņe, mini
koncerty v knihovně v Pavlovově ulici se stávají významným obohacením
kulturního ņivota města.
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4. 11. – Galerie Maryčka oņila historií havířovských pońt
Výstava o historii a současnosti havířovských pońt byla ve čtvrtek slavnostně
zahájena v Kulturním domě Petra Bezruče. Zcela unikátní prezentaci připravil ze
své bohaté sbírky předseda Klubu filatelistů Havířova Petr Mazoch.
Výstava zachycuje na různých dokladech razítka vńech pońtovních úřadů na
území Havířova od jejich vzniku aņ do současnosti. K vidění jsou denní, strojní,
příleņitostná pońtovní razítka a rovněņ razítka výplatních strojů, jak je pouņívají
úřady, instituce a samotné pońty. Moņno také shlédnout dopisy a celistvosti
s pouņitím nálepek na doporučené zásilky a různé jiné zajímavosti z pońtovní
historie.
Součástí výstavy jsou také ukázky exponátů o prvních známkách Rakouska,
Československa, dále korespondence osobností z doby německé okupace z obcí,
kde byl před pětapadesáti lety zaloņen Havířov. Malé doplnění představují
dobové a současné fotografie pońt v Prostřední Suché, Dolních Bludovicích
a Ńumbarku. „Filatelii se věnuji od svých dětských let. Velkou zásluhu má na tom

můj otec, který mě zasvětil do tajů sbírání pońtovních známek. Mým hlavním
oborem jsou známky bývalého Československa. Postupně se můj zájem rozńířil
i o oblast pońtovní historie regionu Karvinska a vńe, co s tímto tématem souvisí,“
přiblíņil filatelista svou sběratelskou činnost.
Primátor Frantińek Chobot předal Petru Mazochovi jako poděkování města
grafický list od Pavla Hlavatého. O hezký kulturní záņitek na vernisáņi se
postarali ņákyně ZUŃ Bohuslava Martinů, klavíristky Veronika Kijonková
a Kateřina Oņanová. Výstava uspořádaná k 55. výročí zaloņení Havířova potrvá
do 30.listopadu.

Slavnostní zahájení výstavy

V popředí autor výstavy Ing. Petr Mazoch

4. 11. – Vedení města ocenilo osobnosti v sociální oblasti
Ve čtvrtek 4. listopadu se uskutečnilo ve velkém sále Kulturního domu Leońe
Janáčka předání ocenění v sociální oblasti.
Ocenění za rok 2010 získal Jiří Jedlička za rozvoj volnočasových aktivit
poskytovaných v klubech seniorů, za lidský a společenský přístup k potřebám
seniorů. Dalńími oceněnými jsou Břetislav Zelina a Tonči Stanič (občan
Chorvatské republiky) za rozvoj a prohlubování spolupráce mezi městy Omiń
a Havířovem. V rámci programu vystoupily děti z Mateřské ńkoly Mozartova
a Základní ńkoly Mozartova s tanečním vystoupením. Kromě finanční odměny
získali ocenění diplomy a keramickou vázu.
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6. 11. – Pavel Maslák atletickým juniorem roku 2010
Slavnostní vyhláńení ankety Atlet roku přenáńené Českou televizí 6. listopadu
odtajnilo nejlepńí české atlety roku 2010. Mezi vyhláńenými se objevilo i jméno
závodníka AO Slavia Havířov Pavla Masláka. Juniorem roku se stal podle
hlasujících jednoznačně Pavel Maslák, jenņ se na MS v Kanadě prosadil proti
těņké konkurenci sprinterů a probil se do finále dvoustovky. Nebýt přílińného
větru na domácím mistrovství, vylepńil by svěřenec Daniela Gwóźdźe uņ tak své
skvělé národní rekordy na 100 a 200 metrů.
9. 11. – Galerie Spirála plná maleb a grafik
Výběr ze svých prací vystavují v Galerii Spirála na Dělnické ulici v Havířově
výtvarníci, bývalí spoluņáci z Vysoké ńkoly uměleckoprůmyslové v Praze Jiří Váp
(Zlín), Andrej Augustýn (Bratislava) a Luděk Bárta (Praha). Jejich díla na
slavnostním zahájení představila galeristka Ivana Kirchnerová.
K vidění jsou olejomalby, akryl, grafika a grafické návrhy, tapiserie a dvě
keramické sochy. K dominantám patří kolekce grafických návrhů s názvem
Měsíce. O tu pravou atmosféru vernisáņe se postarala pěvecká skupina Cantabile
ze Základní umělecké ńkoly Leońe Janáčka. Výstava potrvá do 5. prosince

Výtvarníci a zpěváci

10. 11. – 85. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Nákup digitální techniky – zahájení zjednoduńeného podlimitního řízení na
dodávky
Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce IPRM pro ROP Rekonstrukce části křídla G na knihovnu
Modernizace městské sportovní haly Havířov – zahájení zadávacího řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
Správce stavby - Odkanalizování Havířova-městské části Bludovice a Dolní
Datyně - pověření společnosti Eurotender s.r.o. realizací zadávacího řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na sluņby
Informace o nákladovosti projektu Odkanalizování části města Havířova –
Ņivotice
Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné
dopravy Havířov
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Otevřený dopis občanů ve věci projektu Krajského integrovaného centra
vyuņívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
10. 11. – Nastoupení náhradníka
Rada města Havířova brala na vědomí:
a) vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Havířova MUDr. Růņeny
Kutějové z volební strany TOP 09
b) vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Havířova Mgr. Jaroslava
Stolaříka z volební strany Nezávislí
c) rezignaci na postavení náhradníka MUDr. Jany Baselové z volební strany TOP
09
o s v ě d č u j e,
ņe dnem 28.10.2010 se stal členem Zastupitelstva města Havířova Ing. Pavel
Merta z volební strany TOP 09 a dnem 5.11.2010 se stal členem Zastupitelstva
města Havířova Mgr. Jiří Jekl z volební strany Nezávislí
10. 11. – Nájemné se v městských bytech v roce 2011 nezvýńí
Rada města Havířova na zasedání ve středu 10. listopadu změnila své
rozhodnutí z konce roku 2009, kterým se mělo zvýńit nájemné v městských
bytech v roce 2011.
Rada města jiņ na konci loňského roku schválila zvýńení nájemného v maximální
výńi, jakou dovoluje zákon, a to 50,02 Kč/m2. Zároveň radní schválili slevy pro
roky 2010 a 2011. Vzhledem k tíņivé ekonomické situaci obyvatel města a také
vysoké nezaměstnanosti v regionu radní schválili slevu ve výńi 25 % pro rok
2010 a 15% slevu pro rok 2011. Radní města se rozhodli o změně původního
usnesení, a to tak, ņe slevy budou i v roce 2011 poskytnuty z celkové částky 50,20
Kč/m2 ve výńi 25% a u bytů bez centrálního zásobování teplem sleva 35%.
V letońním roce hradí nájemníci městských bytů 37,50 Kč/m2
a v městských bytech bezbariérových a v bytech bez centrálního zásobování
teplem (dříve byty II. kategorie s lokálním vytápěním) 32,50 Kč/m2. Vybrané
nájemné za rok 2010 se předpokládá ve výńi 206 milionů korun.
10. 11. – Zvýńení cen jízdného placeného u řidiče
Rada města schválila s platností od 12. prosince zvýńení cen jízdenek MHD
placených přímo u řidiče z 10 na 12 Kč. Je to první změna po 12 letech.. Děti do
15 let uhradí místo 5,- Kč o korunu více. Při placení z čipové karty se ceny
nemění.. Částku 8 Kč zaplatí dospělí a 4 Kč činí zlevněné jízdné. Stejné ceny
zůstávají i pro dlouhodobé jízdenky, například na 30 dnů činí cena 240 Kč, na 90
dnů 650 Kč.
10. 11. – Otevřeně o HIV a onemocnění AIDS pro základní ńkoly
Zajímavým, vtipným a otevřeným způsobem přiblíņil ņákům 9. třídy Základní
ńkoly 1. máje na přednáńce v pobočce Městské knihovny na Dlouhé třídě Martin
Kubín problémy spojené s virem HIV a onemocněním AIDS.
Ve svém dvouhodinovém výkladu, který se opíral o řadu statistických údajů,
vysvětlil význam, nutnost a způsob prevence před moņností nákazy virem HIV.
Podtrhl zodpovědnost kaņdého jednotlivce hlavně při sexu, který je největńím
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přenosným rizikovým faktorem. Na grafech ukázal, jak vypadá situace v České
republice. Podle Národní referenční laboratoře k 31. srpnu 2010 bylo virem HIV
nakaņených celkem 1470 osob. K nejvíce zasaņeným regionům patří Praha (703
osob), dále kraj Středočeský (140), Jihomoravský (125), Moravskoslezský (92)
a Ústecký (87). Nejlépe na tom jsou na Vysočině se ńestnácti evidovanými
případy. Nemocných podle stejného zdroje je 320. Doposud zemřelo v Česku na
toto smrtelné onemocnění za období 1986 aņ 2010 celkem 162 lidí. „Prevence je

nutná nejen z hlediska ochrany zdraví, ale je také mnohem levnějńí, neņ samotná
léčba. Jeden pozitivně nakaņený člověk virem HIV stojí státní kasu milion korun.
Nańí prioritou je poukázat na to, ņe se toto onemocnění ńíří neviditelnou
rychlostí,“ vysvětlil člen týmu Společně proti AIDS Martin Kubín, jehoņ mottem
je: Nejde nám o slávu – jde nám o ņivot. V průběhu besedy byly promítnuty na
danou tematiku také videoklipy.
11. 11. – Den válečných veteránů
V Havířově si ve čtvrtek 11. listopadu přesně v 11 hodin připomněli zástupci
vedení města, Československé obce legionářské, Českého Svazu bojovníků za
svobodu, Konfederace politických.vězňů, Seskupení polských kombatantů
v České republice a dalńích organizací Den válečných veteránů. Poloņili věnce
a kytice k Pamětní desce u kostela sv. Anny vojákům a letcům padlým na vńech
frontách 2. světové války z oblasti Těńínska. Význam tohoto pamětního dne
připomněl primátor města Havířova Frantińek Chobot a válečný veterán
plukovník Ján Ihnatík.
Dne 11. listopadu 1918 v 11.01 hodin podepsal marńál Foche v ņelezničním
vagónu v Compiégne na řece Marně příměří s poraņeným Německem císaře
Viléma. Tímto historickým aktem bylo rozhodnuto o ukončení 1. světové války.

Pietní akt u kostela sv. Anny

14. 11. – Oslava ve folklorním duchu
Zpěv, tanec, maņoretky, recitace a povídání po nańimu zavládly v neděli
14. listopadu odpoledne v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích.
Pestrý kulturní program byl věnován k nadcházejícímu 55. výročí zaloņení
Havířova. V průběhu více neņ dvouhodinového pořadu se představily mladé
i nejmladńí maņoretky a tanečnice Církevního střediska volného času sv. Jana
Boska. Lańské lidové písně a evergreeny let minulých zazpíval třicetičlenný
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ņenský pěvecký soubor Ńárka z Horní Suché. S krátkými ukázkami lidového
tance vystoupila skupinka ņen Květinky z Nového Jičína. Legrace, vtip a mluvení
po nańimu dominovaly v divadelní scénce Plotkovani Datyňského amatérského
divadla. Tečku za vydařeným odpolednem udělaly zpěvem a humorem
Havířovské babky.
15. 11. – Vánoční výzdoba
V Havířově byla zahájena vánoční výzdoba města. Celkem je připraveno 286
symbolů (hvězdy, vločky, zvonky, komety, dárky, půlměsíce, svícny) a 21 kusů
převěsů.
Výzdoba je decentní, z bílých světel a v pastelových barvách. Náklady na její
instalaci, repasy starých ņárovek na led diodové, pořízení a umístění dvou stromů
z Beskyd činí kolem 600 tisíc Kč (je to o 200 tisíc Kč méně neņ v roce 2009).
V Havířově se ozdobí 13 rostlých stromků (například před nemocnicí,
magistrátem, u Zámku, v centrálním parku, u KD Petra Bezruče atd.) a navíc
dvě dovezené - jedno na náměstí Republiky a druhé na náměstí Moravská
v Ńumbarku. Ozdoby budou umístěny po Hlavní třídě (na velkém rondelu
výzdoba nebude), Dlouhé třídě aņ po Merkur a po Národní třídě a Těńínské ulici
nahoru na Bludovický kopec. Nově bude nazdoben i rondel na Bludovickém kopci.
Od OD Elanu povede výzdoba také po Dělnické ulici aņ k malému rondelu
u Aralky. Dále se ozdobí náměstí T.G.Masaryka, prostor okolo ZŃ Moravské
a Gen. Svobody, M. Pujmanové a křiņovatky Okruņní, Jarońova, nově i ulice
Petřvaldská. Nazdoben bude prostor u vlakového nádraņí, prostor pěńí zóny na
náměstí Republiky, prostor na Těńínské ulici u autobusového nádraņí a také
rondel na křiņovatce Dělnická a Vodní v Prostřední Suché.
Výzdoba se v minulých letech rozńířila rovněņ do okrajových částí města, Ņivotic
v ulici Padlých hrdinů, do Prostřední Suché na ulici U Topolů a v Ńumbarku ulice
Nákupní, Konzumní, Orlí, Letní a část ulice Jarońova.
16. 11. – Bubnování pro zdraví se konalo na náměstí Republiky
Desítky lidí přińly v úterý v podvečer 16. listopadu do centra města, aby vyjádřili
nesouhlas se stavbou spalovny komunálního odpadu nedaleko od Havířova
v lokalitě bývalého dolu Barbora..
Účastníci happeningu vyslechli argumenty, které hovoří proti stavbě spalovny.
Mezi ty nejzásadnějńí patří skutečnost, ņe spalovna bude postavena v regionu,
který znečińtěným ovzduńím trpí nejvíce v celé zemi. Odpůrcům vadí také to, ņe
odpad bude do spalovny sváņen z celého kraje a bojí se rovněņ toho, ņe pro
naplnění plánované kapacity se bude vozit i z dalńích krajů a moņná i zemí
Evropské unie.
„Je nemyslitelné, aby tisíce tun odpadu přiváņely do spalovny nákladní auta.

Jejich mnoņství se bude rovněņ podílet na znečińtění ovzduńí. Ta auta přitom
budou projíņdět i Havířovem. Nelíbí se nám také, ņe obyvatele regionu nikdo
neinformoval, jak vlastně spalovna bude fungovat, jaká v ní bude pouņita
technologie,“ řekl člen petičního výboru Leoń Auer.

Ti, kdoņ se shromáņdění zúčastnili, podporují předevńím maximální separaci
a recyklaci k opětovnému vyuņití materiálu. „Předcházení vzniku odpadů, jeho

třídění a následná recyklace jsou mnohem ńetrnějńí způsoby, jak nakládat
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s odpadem. Uvědomujeme si, ņe se situace s odpady musí nějakým způsobem
vyřeńit, ale nelíbí se nám, ņe se zvolil ten nejjednoduńńí a zároveň i jeden
z nejhorńích způsobů jeho likvidace,“ informovala organizátorka Lada Peterková.
Dodala, ņe tato akce je předevńím vyslovení poņadavku veřejnosti na objektivní
informace okolo plánované stavby spalovny
„Z oficiálních míst nemáme prakticky ņádné informace. My tady ņijeme, dýcháme

nejhorńí vzduch v celé Evropě a chceme dát najevo svůj názor. Máme děti, rodiny
a opravdu se nás to týká. Odpady se musí řeńit, ale proč se zvolilo zrovna
spalování,“ uvedla.

Mezi protestujícími byli také lidé, kteří by sice spalovnu schválili, ale nedůvěřují
slibům, ņe bude pouņita nejmodernějńí technologie. Celý průběh protestního
setkání byl klidný.

Bubnování pro zdraví na náměstí Republiky

18. 11. – Historie a současnost českého loutkového divadla
Nádherná a poučná, tak by se dala charakterizovat výstava České loutkové
divadlo – historie a současnost. Byla otevřena ve čtvrtek v prostorách Muzea
Těńínska Musaion v Havířově. Expozice představuje vývoj loutek a dalńích
navazujících materiálů od druhé poloviny 19. století aņ po dneńek.
Ke zhlédnutí jsou tradiční marionety českých lidových loutkářů, ukázka sériové
výroby pro spolková a rodinná divadla v 1. polovině 20.století, loutky Loutkového
divadla feriálních osad v Plzni, současná tvorba profesionálních i amatérských
loutkových divadel. Nejstarńí vystavené figuríny jsou Jihočeské loutky mirotické
z druhé poloviny 19. století. Nechybí ani kolekce havířovského Divadla Loutek
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KD Petra Bezruče z roku 1979. Představují hru pro děti Čtyři pohádky o drakovi
z dílny Karola Kurjana. K vidění je celá řada překrásných exponátů z různých
míst republiky. Expozice je doplněna historickými i současnými dekoracemi
a plakáty. Návńtěvník má moņnost získat ucelený přehled o historii loutkářského
světa. „Za předky českých loutek lze povaņovat folklórní tyčové figury, které od

doby pohanských aņ dodnes patří k lidovým slavnostem a zábavám (například
vynáńení Smrtky). Druhým nejstarńím typem u nás je pak maňásek, který ve
středověku slouņil jako reklamní atrakce u jarmarečních stánků. Od poloviny 18.
století. se začali objevovat domácí loutkáři s představeními v české řeči
a loutkové divadlo se stalo vyloņeně lidovou zábavou,“ uvádějí autoři rozsáhlé
prezentace. Pro děti a dospělé je připraven interaktivní koutek - prostor
s hravými i vzdělávacími aktivitami.
Výstavu připravilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi ve spolupráci
s Muzeem Těńínska. Potrvá do 6. března 2011.

Výstavní síň Musaion

19. 11. – Ustavující zasedání Zastupitelstva města Havířova 19. listopadu v KD
Radost
Výběr z projednávaných bodů:
Výjimka z Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova
Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 19.11.
2010
Ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 20.9.2010
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Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH,
konaného dne 19.11.2010
Stanovení počtu členů Rady města Havířova
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí
Volební řád Zastupitelstva města Havířova
Výjimka z Volebního řádu Zastupitelstva města Havířova
Volba primátora města
Volba náměstků primátora města
Volba ostatních členů Rady města Havířova
Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho
nepřítomnosti
Zřízení finančního výboru a volba členů finančního výboru
Zřízení kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.

Ustavující schůze zastupitelstva

Nové vedení města

Frantińek Chobot (vlevo) a Zdeněk Osmanczyk

Nový primátor

19. 11. – 1. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova do konce roku 2010 a v I. pololetí r.2011
Rada města Havířova pověřila členy zastupitelstva prováděním svatebních
obřadů, vítání dětí a jubilejních manņelských obřadů (například zlaté

180
svatby) pro funkční období 2010-2014: Ing. Dagmar Dņupinovou, PaedDr.
Miladu Halíkovou, Bc. Moniku Havlíčkovou, Jarmilu Světlíkovou, MUDr.
Radomila Schreibera, Jaroslava Jeziorského, Mgr. Zdislava Krokosze.
Zároveň stanovila pro funkční období 2010-2014 uņívání závěsného
odznaku se státním znakem ČR pro náměstky primátora a výńe uvedené
členy zastupitelstva při provádění svatebních obřadů, obřadů vítání dětí
a jubilejních obřadů.
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
20. 11. – Lampiónový průvod byl velkým lákadlem
Nečekaně velký zájem o podvečerní lampiónový průvod zakončený s uspáváním
broučků v sobotu 20. listopadu překvapil i samotné pořadatele z Rodinného
centra Majáček v Havířově.
Zúčastnilo se ho přes tři sta osob, hlavně maminky a tatínkové se svými
ratolestmi a samozřejmě přińlo i nemálo babiček a dědečků. Trasa vedla od
Kulturního domu Leońe Janáčka ke kavárně ZaHRAda, poblíņ Základní ńkoly
Ņákovská. Na účastníky průvodu čekala osvětlená zahrada se spoustou her
a malým občerstvením. Na své si přińli i dospěláci. Pohádkový průvod zpestřil
kmotříček Brouček, který zahrál na tahací harmonice. Pro broučky byly
připraveny domečky, do kterých je děti uloņily k zimnímu spánku. „Ņe nás tu

bude tolik jsem opravdu nečekala. Oproti minulému roku je to obrovský nárůst.
Pro děti je to hezký záņitek a nevńední zábava. I kdyņ lampiónové průvody opět
oņívají, je jich zatím poskrovnu,“ svěřila se jedna z mnoha přítomných maminek
Silvie Mrózková z Horní Suché.
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Dlouhá třída

21. 11. – Křesťané se opět setkali
V evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích se v neděli 21. listopadu
uskutečnilo druhé ekumenické setkání křesťanských církví.
Po krátkém boņím rozjímání pastor Mgr. Vladislav Volný ze Slezské církve
evangelické augsburského vyznání (SCEAV) seznámil hosty z římskokatolické
farnosti sv. Anny a dalńí účastníky shromáņděni s historií bludovického kostela.
Ve druhé části programu, která se konala ve zcela zaplněném sále farnosti,
přiblíņili hostitelé strukturu a historii SCEAV a činnost sborů. V ņivé diskusi
dotazy směřovaly hlavně na rozdílnosti obou církví. Příjemné a poučné posezení
při chutném občerstvení skončilo neformální besedou. I tentokrát hlavními
aktéry byli senior Teńínsko-havířovského seniorátu SCEAV Mgr. Janusz
Kożusznik, pastor Mgr.Vladislav Volný a římskokatolický farář z farnosti
sv. Anny Mgr. Marcel Krajzl.

Mgr. Vladislav Volný

21. 11. – Hornický kahan
Ve Společenském domě v Havířově se v neděli 21. listopadu konal 41. ročník
mezinárodní postupové soutěņe ve sportovních tancích, a to ve vńech věkových
kategoriích od těch nejmenńích aņ po dospělé. Na tradiční přehlídku o Hornický
kahan přijali pozvání stejně jako v minulém roce tanečníci z Polské republiky,
Slovenska a Česka. Na parketě předvedly páry jak latinsko-americké, tak
i standardní tance. Celá soutěņ se těńila velkému diváckému zájmu. Pořadatelem
je Taneční klub Flodur – Slavia Havířov a Flodur – Floduráček.
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21. 11. – Světový den obětí dopravních nehod.
Světová zdravotnická organizace vyhlańuje vņdy třetí neděli v listopadu
Světovým dnem obětí dopravních nehod. V Havířově poblíņ městských
komunikací v sobotu i neděli u některých pomníčků, kterých ve městě a jeho okolí
není zrovna málo, si lidé zapalovali svíčky a pokládali květinky.
25. 11. – Jubileum ZUŃ Leońe Janáčka
Své dvacáté narozeniny oslavila Základní umělecká ńkola Leońe Janáčka
v Havířově ve čtvrtek 25. listopadu slavnostním koncertem v Kulturním domě
Petra Bezruče.
Účinkovali ņáci a učitelé ńkoly. Příleņitost dostaly vńechny studijní obory,
hudební, taneční, literárně dramatický a také výtvarný. Jako hosté vystoupili
členové folklorního souboru Vonička a maņoretky Kala Městského kulturního
střediska. V průběhu dvouhodinové ńňůry zazněly lidové písně a skladby od
známých domácích i zahraničních autorů, ukázka z pohádkového muzikálu
O líných strańidlech, své umění předvedli nejmladńí tanečníci a dalńí talentované
děti a mládeņ. Obecenstvo jejich krásné výkony ocenilo častým potleskem.
Historie ZUŃ Leońe Janáčka se začala psát dne 1. dubna 1990 tehdy jeńtě pod
názvem Lidová ńkola umění se sídlem v ulici Kosmonautů. O dva měsíce později
se představila domácímu publiku samostatným pořadem Večer hudby, zpěvu
a poezie v KD Petra Bezruče. Mezi nejvýznamnějńí data v jejím ņivotě patří
18. únor 1991. Tento den bylo zahájeno vyučování v nově postavené moderní
budově v ulici Jaroslava Vrchlického. V květnu 2000 jí bylo propůjčeno jméno
Leońe Janáčka. Ředitelkou ńkoly je Jana Prefetová.
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Slavnostní koncert

25. 11. – Rekonstrukce odpočinkové zóny je dokončena
Po pěti měsících byla 25. listopadu dokončena rekonstrukce odpočinkové zóny,
která vede podél ulice Na Nábřeņí v blízkosti přírodní památky Meandry řeky
Lučiny.
Provedla se rekonstrukce chodníků, výstavba veřejného osvětlení a moderních
veřejných toalet. Chodník je barevně rozlińen pro chodce a zvláńť cyklisty a in
line bruslaře. Podél chodníku a cyklostezky bylo vybudováno 6 hřińť, přičemņ dvě
jsou osazena dětskými sestavami (domeček se skluzavkou, lezeckou stěnou,
lanovým mostem, ńplhací tyčí). Jsou to sestavy ze dřeva a kovu. Dalńí 4 hřińtě
jsou biketrialová. Tři z nich jsou kombinovaná s niņńí náročností. Jako překáņky
slouņí přírodní materiály - kámen, dřevo, lavice. Dalńí je biketrialové s vyńńí
náročností, na kterém jsou kromě dřeva a kamenů pouņity i betonové panely.
Náklady na stavbu činily zhruba 37 milionů Kč a 34 mil. Kč bylo přislíbeno
z Evropských fondů. „Odpočinkovou zónu budou lidé moci vyuņívat celoročně.

Novinkou je například i ńedesát metrů dlouhý mobilní lyņařský vlek, který je
určený hlavně pro výuku dětí. Umístěn bude na svahu z ulice Na Nábřeņí
směrem dolů k meandrům řeky Lučiny. Děti ho budou moci vyuņívat zdarma,"
uvedl primátor města Havířova Zdeněk Osmanczyk.
26. 11. – Zaměstnanci tří společností ČSAD jsou ve stávkové pohotovosti
Odbory tvrdí, ņe firma na zvýńení platů má. Vedení je vńak jiného názoru, ņe na
to není vhodná doba.
Odborovým předákům a zástupcům jedné z největńích přepravních společností
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v regionu se nedaří najít kompromis pro uzavření nové kolektivní smlouvy na rok
2011. Skupina, která tři přepravní firmy zastřeńuje uvedla, ņe uņ nyní jsou
zaměstnanci ve stávkové pohotovosti. Podle představitelů ČSAD Havířov,
Karviná a Frýdek-Místek není ekonomická situace firmy tak dobrá, aby se mohly
zvyńovat platy, případně jiná finanční zvýhodnění.
„Jednání o nové kolektivní smlouvě jeńtě nejsou ukončena. O stávkové
pohotovosti jsem zatím nebyl informován,“ řekl ředitel divize osobní dopravy
a člen jednacího týmu Antonín Ńpaněl.
Odbory jsou opačného názoru a tvrdí, ņe hospodaření firmy navýńení platů
umoņňuje. „Máme posudek, který vyhodnotil hospodaření za poslední čtyři roky.

Firma na tom není tak ńpatně, jak je nám předkládáno. Platy se mohou zvýńit
pro vńechny skupiny zaměstnanců. V letońním roce se navýńení týkalo jen řidičů.
Domníváme se, ņe odváděná práce musí být řádně zaplacena,“ vysvětlil odborový
předák Ján Hlobík.

27. 11. – Městské knihovně je pětapadesát let
Je stejně stará jako samotný Havířov. Patří k nejvýznamnějńím kulturněvzdělávacím zařízením města.
Jubilejní oslavy za účasti vńech zaměstnanců, důchodců a pozvaných hostů se
konaly v sobotu 27. listopadu v prostorách Hotelové ńkoly v Tajovského ulici. Po
krátkém kulturním programu ředitelka knihovny Dagmar Čuntová krátce
shrnula bohatou historii knihovny a také představila její nejbliņńí budoucnost.
Vyjádřila přesvědčení, ņe v průběhu příńtího roku bude zahájena rekonstrukce
levého křídla havířovské radnice a bude úspěńně dokončena v únoru 2012. Tím by
se vyřeńil letitý problém nedostatků vhodných prostor pro knihovnu. V průběhu
volné zábavy, která trvala aņ do večerních hodin si knihovnice také
zavzpomínaly. „Do čítárny chodilo hodně studentů hlavně před maturitou

a v době vysokońkolských zkouńek Největńí nápor byl vņdy o sobotách, kdy jsme
často měli zcela zaplněnou studovnu. Velký zájem byl o nejrůznějńí učebnice,
skripta, encyklopedie a naučné slovníky,“ připomněla období osmdesátých let

minulého století bývalá knihovnice, dnes důchodkyně Věra Jůzová.
Historie knihovny se začala psát v prosinci roku 1955. Na území nového města
byly dvě malé veřejné knihovny umístěné v obytných domech. Havířov je zdědilo
po části obce Ńumbark. Tento nepříznivý stav se změnil k 3. prosinci 1956, kdy se
obě přestěhovaly do budovy Pavky Korčagina, dneńního sídla magistrátu. Byla
zřízena půjčovna a čítárna. Vedoucí knihovnicí se stala Frantińka Matulová.
Zaregistrováno bylo celkem 700 čtenářů. Knihovní fond čítal 5 100 svazků,
v současnosti je to přes 220 tisíc. Zřizovatelem Městské knihovny je statutární
město Havířov.
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Knihovnice a hosté

27. 11. – V Havířově napadl první sníh
Havířované zaņili v sobotu 2. prosince první sněņení. Při teplotě kolem 2 stupňů
nad nulou napadla ve večerních hodinách asi dvoucentimetrová vrstva mokrého
sněhu.
28. 11. – Úspěch havířovských klavíristek
Pěkného úspěchu dosáhla děvčata Veronika Kijonková a Kateřina Oņanová
(učitelka Marta Draganová Vlková) ze ZUŃ Bohuslava Martinů v Havířově.
V klavírní soutěņi PER QUATTRO MANI ņáků základních uměleckých ńkol
získaly ve čtyřruční hře v kategorii do 13 let 2. cenu. Soutěņ jiņ po osmé
organizovala ZUŃ Jaroslava Kvapila v Brně.
29. 11. – Jubilejní miminko dostalo jméno Michaela
V porodnici Nemocnice s poliklinikou v Havířově se 29. listopadu 2010 v 19.05
hodin narodilo padesátitisící děťátko. Jmenuje se Michaela Váchová, váņí 2,72 kg,
měří 49 cm. Děvčátko je zdravé. Vůbec prvním dítětem, které spatřilo světlo
světa v místní nemocnici byla Renáta Závińová. Narodila se 1. prosince 1969 ve
23.20 hodin. Váņila 3,60 kg a měřila 53 centimetrů.
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Michaela Váchová s maminkou

29. 11. – První etapa revitalizace sídlińtě na Ńumbarku je dokončena
Revitalizace ploch na Ńumbarku Za Teslou byla zahájena v červnu. Jednalo se
o veřejné prostranství v oblasti ulice Emy Destinnové a Heleny Malířové.
Náklady činily 60 mil.Kč, přičemņ 40 mil.Kč bylo přislíbeno z Evropských fondů.
„V rámci revitalizace veřejných prostranství jsme vytvořili 166 parkovacích míst.

Je to o polovinu více neņ jich v této oblasti dosud bylo. Zajistili jsme rekonstrukci
a dostavbu obsluņných a pěńích komunikací a terénní úpravy. Doplnili jsme
odpadkové końe, odpadkové kontejnery a zasadili nové stromy a keře. Součástí
stavby byly vńechny nutné přeloņky inņenýrských sítí, včetně nového veřejného
osvětlení“, uvedl primátor města Zdeněk Osmanczyk.

Samostatnou částí stavby byla rekonstrukce obratińtě autobusů pro zlepńení
podmínek odstavování autobusů a v neposlední řadě kvůli zlepńení bezpečnosti
pěńích. Zároveň byla provedena první etapa regenerace obytných domů
(z celkových 6 etap), v ulici Hany Malířové, která si vyņádala 28 mil Kč. Z toho
by částku ve výńi 11 mil. Kč.měly pokrýt dotace z Evropských fondů.
30. 11. – Ņákyně umělecké ńkoly vyzpívala dvě první místa
Vynikající výsledky mladé ńkolačky ze Základní umělecké ńkoly Bohuslava
Martinů v Havířově na prestiņních celostátních pěveckých soutěņích.
Výborně si vedla ve třetí dekádě listopadu talentovaná dvanáctiletá ņákyně třídní
učitelky Zuzany Gajanové na VIII. ročníku Písňové soutěņe Bohuslava Martinů
v Praze. Karolína Levková ve věkové kategorii do 14 let získala 1. místo. Navíc
obdrņela zvláńtní ocenění poroty za provedení skladby 20. století. Celkem
o prvenství zápolilo 27 zpěvaček. Svým výkonem přesvědčila i porotu v Olomouci
na VII. ročníku Pěvecké soutěņe Olomouc 2010, kde v kategorii do 12 let mezi 47
ņáky vyzpívala 1. místo.
30. 11. – Kino Centrum čeká rekonstrukce
V úterý 30. listopadu se v kině naposledy promítá. Čeká ho dlouhodobá a náročná
rekonstrukce a dispoziční úprava interiéru.
Po dvouleté přestávce pak bude divákům k dispozici malý a velký kinosál, který
umoņní promítání 3D filmů. Nově přibude také DVD kavárna, kde budou moci
lidé u kávy zhlédnout film na plazmových obrazovkách. Ve druhém podlaņí bude
výstavní síň s galerií a v suterénu klub.
V provozu zůstane jen kino Úsvit, které je součástí KD Leońe Janáčka. „ Zahájení

rekonstrukce kina předpokládáme nejdříve od února 2011. Znovuotevření
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plánujeme na konec roku 2012,“ přiblíņila mluvčí havířovského magistrátu Jana

Pondělíčková.
Celkové náklady se při opravě, která se dotkne i interiéru a technického
vybavení, vyńplhají na 120 milionů korun. Na rekonstrukci má město přislíbenou
dotaci z Evropské unie – z Regionálního operačního programu, a to ve výńi
minimálně čtyřiceti procent nákladů.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby a jeńtě tento rok
by se měla soutěņ vyhodnotit. „Současný stav kina jiņ nesplňuje náročná kritéria

komfortu pro diváka. To vńe nás donutilo k tomu, abychom se rozhodli kino
rekonstruovat,“ uvedl primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk.

Kino Centrum před rekonstrukci

30. 11. – Výtvarný salon s pestrou tematikou a mnoņstvím vystavovatelů
Malby, kresby, grafiky, fotografie, koláņe, keramika, dřevořezby, plastiky,
abstraktní výtvory a jiné zajímavosti, to vńe nabízí návńtěvníkům 7. ročník
výstavy Salon 2010 v Kulturním domě Leońe Janáčka.
Za velkého zájmu přińlo kolem dvě stě padesáti lidí, v úterý 30. listopadu ve
výstavní síni Viléma Wünscheho byla slavnostně zahájena jedna
z nejrozsáhlejńích a nejnavńtěvovanějńích přehlídek prací výtvarníků Havířova.
Výběr ze své tvorby prezentuje sedmdesát amatérů i profesionálů. Jiņ tradičně
jsou k vidění krajina, příroda, architektura, zátińí, akty, květiny, sport, portréty,
ņivot Havířova na reportáņních fotografiích, zvířata, drobné i větńí sońky a sochy,
či biņuterie. Ńiroká paleta exponátů umoņňuje porovnat díla různých směrů,
stylů, ņánrů, motivů a technik. Mezi vystavovateli jsou lidé různých profesí,
věkových skupin a úrovně výtvarného vzdělání. „Moc se nám to líbí. Obrazy jsou

nejen hezké, ale také dobře a vkusně rozmístěné. Celkový pohled na síň plnou
barev je okouzlující. Ńiroká ńkála technik a témat umoņňuje, aby si kaņdý přińel
na své,“ svorně konstatovaly výtvarnice Kristýna Klusová a Eva Prefetová.
Spokojen byl také předseda havířovského fotoklubu při Městském kulturním
středisku. „Těńí mne velký zájem fotografů o salon. Počet těch, co chtějí ukázat

své černobílé nebo barevné snímky se stále zvyńuje. Věřím, ņe tento pozitivní
trend bude pokračovat,“ uvedl Jaroslav Klíma. V úvodu vernisáņe vystoupilo duo
ze skupiny Deffekt.
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Členové havířovského fotoklubu

Vernisáņ

PROSINEC
1. 12. – 2. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Rozpočet města Havířova na rok 2011
Schválení ceny pro podnikatele, kteří vyuņívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2011
Podání ņádosti o dotaci na projekt Havířov v květech v r. 2011 Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit
v oblasti kultury
Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2011
.Rada města Havířova doporučila zastupitelstvu neudělit Cenu města Havířova za rok
2010
Komise Rady města
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
1. 12. – Havířov dokončil aktualizaci územně analytických podkladů mezi
prvními v kraji
Město Havířov koncem měsíce listopadu dokončilo 1. úplnou aktualizaci územně
analytických podkladů pro tvorbu územního plánu nebo regulačního plánu.
Územně analytické podklady jsou jedním z plánovacích podkladů a mají zjińťovat
a vyhodnocovat stav a vývoj území a být jedním z materiálů pro pořizování
politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro
rozhodování v území. Obsahují podklady pro rozbor udrņitelného rozvoje území,
zahrnují zjińtění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity vyuņití
území, zjińtění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Dále je
obsahem rozbor udrņitelného rozvoje území ve vztahu k ņivotnímu prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudrņnost společenství obyvatel území, a dále pro
určení problémů k řeńení v územně plánovací dokumentaci.
1. 12. – Kulturní dům Radost: České Vánoce
Ve galerii Kulturního domu Radost byla ve středu 1. prosince slavnostně
zahájena jubilejní 10. výstava betlémů České Vánoce.
Ke zhlédnutí jsou klasické české betlémy, velký deskový betlém, dřevořezby,
keramika, dobové pohlednice a řada dalńích pozoruhodností. K dominantám patří
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Jesličky českých dětí (autor Cyril Kotyńan), Beskydský betlém (Bohuslav
Radimec), betlém podle návrhu Marty Halfarové, která celou expozici připravila
v provedení Emila Bernarda. Výstava potrvá do 2. ledna 2011.

Autorka výstavy Marta Balcarová

Český betlém

Papírový betlém

3. 12. – Lékaři začali plnit výhrůņky: hromadně podávají výpovědi
Odejít chtějí lékaři ze stěņejních oborů jako je chirurgie, interna, porodnice nebo
ARO.
Lékaři v některých místních nemocnicích v okrese Karviná, kteří se zapojili do
akce s názvem Děkujeme, odcházíme!, při hrozbě hromadných výpovědí nemluvili
„do větru“ a přikročili k činům. Tento týden začali vyplňovat formuláře
s výpovědí například lékaři z nemocnice v Havířově.
„Celá operace je připravena tak, aby byl prostor k jednání a současně aby

odhodlání lékařů nemohl nikdo podcenit nebo zhatit. Lékaři mohou tiskopisy
vyplnit v počítači, vytisknout a odevzdat. My je pak 17. prosince hromadně
odeńleme na ústředí, kde jejich formální správnost potvrdí právníci. Současně
kaņdý lékař podepisuje plnou moc k tomu, aby jeho výpověď byla ve stanoveném
dni 27. prosince zaslána zaměstnavateli. Vláda tak bude mít přesné informace
o počtu lékařů, kteří dají výpověď, pokud na nańe poņadavky nepřistoupí ,“ řekl
odborový předák lékařů havířovské nemocnice Martin Sedláček.
On sám zatím nezná přesný počet doktorů, kteří výpověď nakonec skutečně dají.
„V kaņdém případě jich vńak bude tolik, ņe to chod nemocnice ochromí,“ doplnil.
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3. 12. – Havířov v pohybu
V pátek 3. prosince v podvečer se v Městské sportovní hale konala v rámci oslav
55. výročí zaloņení Havířova jedinečná podívaná plná pohybu, tance a líbivých
melodií. Na galapředstavení Havířov v pohybu, vystoupilo ve čtyřech
programových blocích téměř pět set dětí, mládeņe a seniorů. Více neņ
dvouhodinový pořad byl zakončen laserovou show za účasti vńech účinkujících.

Galapředstavení v Městské sportovní hale

4. 12. – Mistrovství ČR ve společných skladbách – kategorie Naděje mladńí
V Přerově se 4. prosince konalo Mistrovství ČR ve společných skladbách. Výborně
si vedly Havířovanky ze Sportovního klubu moderní gymnastiky. Zvítězily
v konkurenci osmnácti druņstev. Pořadí na prvních ńesti místech. 1. SKMG
Havířov 17,775 bodů, 2. Bohemians Praha 17,525 b., 3. Motorlet Praha 17,075 b.,
4. SKMG Máj České Budějovice 16,575 b., 5. SK Trasko Vyńkov 16,375 b.,
6. SKP MG Brno 16,275 bodů.
4. 12. – Mezinárodní TOP 12 memoriál Milana Romana
V sobotu 4. prosince proběhl ve sportovní hale Milana Romana v Havířově
21. ročník TOP 12 ve vzpírání. Zúčastnili se ho závodníci z Polska, Ukrajiny,
Slovenska a domácího SK Baníku.Havířov. Publikum vidělo vynikající výkony
světové úrovně. Spolu s kvalitním doprovodným programem mohli diváci
shlédnout hezkou vzpěračskou show.
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U. Jméno
stát
ročník váha. 1.p 2.p 3.p. max. sin. body
1. Oleksandr Korovka Ukrajina 1989 100,71 200,0 205,0 210,0 210,0 232,509577
2. Jiří Orság
Česko
1989 120,79 220,0 230,0 230,0 220,0 230,206969
3. Sylwester Kolecki
Polsko
1987 103,63 205,0 210,0 220,0 210,0 230,110772
4. Robert Dolega
Polsko
1977 106,90 195,0 202,5 0,0 202,5 219,543945
5. Marcin Dolega
Polsko
1982 106,61 192,5 200,0 207,5 200,0 217,029672
6. Ondrej Kruţel
Slovensko 1988 127,77 200,0 200,0 210,0 210,0 216,928021
7. Libor Walzer
Česko
1975 104,74 185,0 195,0 0,0 195,0 212,880193
8. Ferenc Gyurkovics Maďarsko 1979 108,54 195,0 205,0 207,5 195,0 210,363630
9. Petr Hejda
Česko
1983 135,99 195,0 205,0 207,5 205,0 209,280887
10. Tomáš Matykiewicz Česko
1982 104,84 190,0 190,0 200,0 190,0 207,353347
11. Jan Gospoš
Česko
1985
88,33 162,5 167,5 167,5 162,5 190,040141
12. Károly Vajk Pócsa
Maďarsko 1987
88,19 160,0 165,0 165,0 160,0 187,253780
Poznámka: U – umístění, p. – pokus

Platný pokus

Medailisté

4. 12. – Vánoční městečko ovládla charita
Na náměstí Republiky v Havířově se v sobotu 4. prosince konal benefiční koncert
Vánoční hvězda pořádaná Armádou spásy. Účinkovala známá zpěvačka Ilona
Csáková, dále pěvecký sbor Skřivánek ze ZUŃ Leońe Janáčka, akordeonista
Roman Kulla a taneční soubor Horizonty. Humanitární odpoledne podpořili také
hokejisté týmu AZ Havířov a Miss České republiky Aneta Vignerová. Výtěņek
z veřejné sbírky je určen na vybavení dětské herny v Domově pro matky s dětmi.

Skřivánek

Horizonty
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Aneta Vignerová

Ilona Csáková

4. 12. – Havířov slaví výročí svého vzniku
Oslavy 55. výročí zaloņení města Havířova vyvrcholily v sobotu 4. prosince
Galakoncertem Karla Gotta a Evy Urbanové. Do Víceúčelové haly (Zimní stadion)
na Těńínské ulici přińlo více neņ tři tisíce diváků. Oba protagonisté se předvedli
v tom nejlepńím světle a dočkali se dlouhotrvajících ovací a mohutného
závěrečného potlesku. Při této příleņitosti popřál městu Zdeněk Osmanczyk:
„Havířovu přeji, aby nadále vzkvétal a lidem se tady co nejlépe ņilo ,“ řekl
primátor.

Eva Urbanová a Karel Gott
5. 12. – Miro Ńmajda se svou kapelou nadchl publikum
Ruńno bylo v neděli odpoledne 5. prosince ve Vánočním městečku na náměstí
Republiky v Havířově. Mikuláń rozdával dárky, čerti kárali malé nezbedníky
a fandové Miro Ńmajdy čekali na jeho podvečerní vystoupení s kapelou Rosemaid.
Koncert finalisty soutěņe ČeskoSlovensko hledá Superstar proņívalo převáņně
mladé publikum s obrovským nadńením. Nechybělo ani skandování Miro, Miro.
Po skončení hudební produkce byla jeńtě autogramiáda a focení s populárním
zpěvákem. V pondělí náměstí Republiky oņiví folklorní soubor Vonička a rocková
skupina Laura a její tygři.
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Miro Ńmajda

Vánoční strom na náměstí Republiky

Početné publikum

Slavil se také Mikuláń

8. 12. – 3. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu
města Havířova. Bylo vyhověno námítkám stěņovatele Equica, a.s.
a AutoCont CZ, a.s.. Zadávací řízení bylo zruńeno.
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
8. 12. – Stávka pracovníků veřejné správy
Ve středu 8. prosince se uskutečnila celostátní stávka pracovníků veřejné správy.
Z Magistrátu města Havířova se ji zúčastnilo 53 zaměstnanců z celkového počtu
330. Provoz na radnici nebyl výrazněji omezen.
Z havířovských základních ńkol a ńkolských zařízení se ke stávce připojily:
ZŃ – ZŃ Gorkého, ZŃ Na Nábřeņí, ZŃ Kpt. Jasioka, ZŃ Frýdecká a ZŃ Občanská
(odloučené pracovińtě - třída - ZŃ Frýdecké) , ZŃ Ńkolní, ZŃ M.Pujmanové, ZŃ
Moravská, ZŃ Jarońova, ZŃ Gen.Svobody, ZŃ Mládeņnická, v odpoledních
hodinách budou uzavřeny ZŃ Selská, ZŃ 1. máje a ZŃ K. Světlé.
Mateřské ńkoly:
MŃ – MŃ Okruņní, MŃ Petřvaldská, MŃ Moravská, MŃ Mládí, MŃ U Ńkoly, MŃ
Balzacova, MŃ Resslova, MŃ U Stromovky, MŃ Občanská, MŃ Radniční, MŃ
Frýdecká, MŃ Puńkinova, MŃ Lípová, MŃ Selská, MŃ Na Nábřeņí, od 12 hodin
bude uzavřena MŃ U Kříņů.
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9. 12. – Do nebe vzlétlo 500 balónků s přáním Jeņíńkovi
Ve čtvrtek odpoledne 9. prosince za chladného počasí se v areálu Církevního
střediska volného času sv. Jana Boska v městské části Havířov-Ńumbark
shromáņdilo několik desítek děti i dospělých na akci vypouńtění balónků s přáním
Jeņíńkovi. Po krátkém úvodním slově ředitele střediska Jindřicha Hoňka v 15.15
hodin vzlétlo do éteru pět set vánočních přání. Havířov se tak opět zapojil do nové
celorepublikové předvánoční tradice. Celkem bylo letos v Česku přihláńených 181
měst a obcí.

10. 12 – Benefiční koncert s Dědou Mládkem
Výborná muzika, ńtědří sponzoři, oceněné sestry a lékaři. To vńe patřilo
k pátečnímu II. Benefičnímu koncertu havířovské Nemocnice s poliklinikou
v Kulturním domě Leońe Janáčka.
Při zahájení téměř tříhodinového programu bylo přivítáno padesátitisící dítě
narozené v havířovské porodnici Michaela Váchová. Ńťastným rodičům
pogratuloval primátor města Havířova Zdeněk Osmanczyk. Miminko obdrņelo
také hezké dárky. Velkého potlesku se dostalo oceněným lékařům a zdravotním
sestrám. Letos to byl vítěz ankety o nejoblíbenějńího doktora, primář
chirurgického oddělení Bronislav Firla a primář oddělení klinické hematologie
David Starostka za významný přínos pro rozvoj nemocnice. Dále vrchní sestry
Alice Hečková z gynekologicko – porodnického oddělení, Marta Orliková
z Geriatrického oddělení a vedoucí fyzioterapeutka Ilona Urbanová za
dlouholetou obětavou práci. Naděloval také Jeņíńek na obnovu přístrojové
techniky. Ředitel nemocnice Jan Ferenc převzal od Nadace rozvoje zdraví
poukázku na 635 tisíc korun. Vydraņený obraz Zrození nového od sochaře
Stanislava Zormana vynesl 42 tisíc Kč. Do roku 2011 popřál celému kolektivu
nemocnice hodně úspěchů Zdeněk Osmanczyk a také bývalý primátor Frantińek
Chobot. O dobrou náladu se postarala polská hudební skupina Stonehenge,
folklorní soubor Vonička a na závěr roztleskala obecenstvo kapela Děda Mládek
Illegal Band.
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Benefiční koncert havířovské Nemocnice s poliklinikou

12. 12. – Florbalisté Torpedo Havířov prohráli
Poslední utkání v roce 2010 přichystalo v rámci 14.kola 1.florbalové ligy derby.
Domácí Torpedo Havířov hostilo v neděli 12. prosince Paskov Saurians. Obě
muņstva se v poslední době prezentovala velice dobrými výsledky a tak přes to, ņe
Havířov byl před utkáním první v tabulce nebyl zcela jasným favoritem. Paskov
na rozdíl od posledního střetnutí nastoupil v obměněné a posílené sestavě a i díky
tomu si z Havířova odvezl tři body. Nyní čeká muņe zimní příprava a následný
výjezd Zlín - Morkovice.
Torpedo Havířov – Paskov Saurians 2:5
14. 12. – Pracovně-přátelské setkání
V restauraci hotelu Zámek se v úterý 14. prosince uskutečnilo přátelské posezení
vedení města Havířova se zástupci tisku. Přítomní byli primátor města Havířova
Zdeněk Osmanczyk, jeho náměstkové Eduard Heczko, Petr Smrček, Daniel
Pawlas, tajemník magistrátu Milan Meńík. Mezi pozvanými hosty byli Libor
Běčák (Havířovský deník), Libor Pristáń (Havířovský deník), Bára Kelnerová
(televize Polar), Jozef Pintér (kronikář města), Jiří Velička (video kronikář
města), Josef Talań (fotograf města) a dalńí.
15. 12. – 4. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
Smluvní vztahy pro účely realizace staveb odkanalizování Havířova,
městských částí Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně
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Pověření člena zastupitelstva Mgr. Karin Mackové prováděním svatebních
obřadů, obřadů vítání dětí a jubilejních manņelských obřadů (např. zlaté
svatby)
Jednácí řád a statuty komisí Rady města Havířova
Jmenování členů a předsedy komisí Rady města Havířova
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
15. 12. – Město získalo téměř 50 milionů korun na rekonstrukci kina Centrum
Zcela novou podobu získá během dvou let havířovské kino Centrum. Celkové
náklady na jeho rekonstrukci včetně interiéru a technického vybavení dosáhnou
zhruba 125 milionů korun. Regionální rada Moravskoslezsko podpořila projekt
částkou 46,6 milionu korun. Jedná se o dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko.
V současné době probíhá výběr zhotovitele stavby. Zahájení rekonstrukce se
předpokládá nejdříve v únoru 2011. Zájem je otevřít kino ke konci roku 2012.
15. 12. – Děti jiņ mohou vyzkouńet lyņařský vlek v parku Na Nábřeņí
V pondělí 13. prosince byl nainstalován mobilní lyņařský vlek, proběhla také
kolaudace celé stavby a provoz vleku můņe být díky příznivým sněhovým
podmínkám spuńtěn. Mobilní lyņařský vlek byl postaven v rámci rekonstrukce
odpočinkové zóny, která vede podél ulice Na Nábřeņí v blízkosti přírodní památky
Meandry řeky Lučiny. Děti mohou jiņ začít trénovat lyņování. Mobilní vlek je
ńedesát metrů dlouhý. Je to taņné lano, které bude v provozu denně zhruba od
9 do 17 hodin podle zájmu a sněhových podmínek.
16. 12 – Jeņíńek naděloval dětem
Ve čtvrtek 16. prosince navńtívilo vedení města Havířova postupně Dětské
centrum Čtyřlístek v Hornické ulici, Mateřskou ńkolu pro zrakově postiņené děti,
SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postiņením, Dětský domov
v Čelakovského ulici a Dům pro matky s dětmi Armády spásy. Předali dětem
vánoční dárky v celkové hodnotě 100 tisíc korun nakoupené z reprezentačního
fondu primátora města Zdeňka Osmanczyka. Byly to předevńím hračky
a sportovní potřeby, CD s pohádkami, lego, auta, vláček, panenky, stolní hry,
míče, výtvarné potřeby, fotoaparát, didaktické pomůcky a jiné uņitečné věci. Co
se dalo, děti hned rozbalily a také vyzkouńely. Na vńech obdarovaných místech
zavládla vánoční nálada.
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Primátor Zdeněk Osmanczyk

Náměstek primátora Petr Smrček

16. 12 – Zima v Havířově

Za KD Radost

Ulice V parku

Magistrát města Havířova

Ulice V parku

17. 12 – Miss Karkulka Pamír 2010 je Michaela Leńinská
V Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově se v pátek 17. prosince konal
jedenadvacátý ročník soutěņe o nejhezčí a zároveň nejńikovnějńí středońkolačku
Havířova a Karviné, tentokrát s tematikou autońkola.
Publiku se představilo celkem jedenáct dívek. Po velmi vyrovnaných výkonech ve
vńech čtyřech disciplínách z prostředí autońkoly porota rozhodla nakonec takto:
Miss Karkulkou Pamir 2010 se stala ńestnáctiletá Michaela Leńinská
z Gymnázia Komenského Havířov, titul první vicemiss získala osmnáctiletá
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Denisa Karetová ze Střední zdravotnické ńkoly Karviná a druhou vicemiss je
osmnáctiletá Klára Římanová ze Střední ńkoly Havířov-Prostřední Suchá. Titul
Miss publika patří Denise Karetové. Nejvíce hlasů v soutěņi Miss internet dostala
Monika Lamońová z Obchodní akademie Havířov.
Mezi hosty a také účinkujícími předvíkendového večera byli zpěváci Theo
Panteleimon a Denis Otisk, zpěvačky Markéta Konvičková a Lucie Nguyenová,
modelka Veronika Fasterová, herečka Eva Vejmělková, Miss Baník 2010 Radka
Buchtová, členky souboru Horizonty, herci Rosťa Bodlin Jeņ, Lukáń Čert Rajča,
Honza Hlaváč a dalńí. Diváci si průběh a úroveň Karkulky pochvalovali. „ Moc se

mi to líbilo. Soutěņ byla letos velmi vyrovnaná s dobrou organizací a kvalitním
programem,“ stručně poznamenal Libor Lenčo,vedoucí odboru ńkolství, mládeņe

a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Obdobně se vyjadřovali
i dalńí z obecenstva. Ńtědří byli i sponzoři. Na vítězku čeká po absolvování
potřebného ńkolení a výcviku řidičský průkaz skupiny B.
Srdcem a duńí Karkulky je havířovský pedagog a moderátor Jirka Jekl.

Klára Římanová, Michaela Leńínská, Denisa Karetová

Vítězky s Jiřím Jeklem

20. 12. – 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 20. prosince v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
Rozpočet města Havířova na rok 2011
Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2011
Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru ńkolství a kultury
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Financování projektů základních ńkol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko – zvýńení
Cena města Havířova pro rok 2010
Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ – sportovní a mimosportovní krouņky havířovských středních ńkol
Rozpis výdajů OŃK na investiční akce a opravy na rok 2011
Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova
Návrh obecně závazné vyhláńky, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláńka o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu
Ņádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2011
Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která
byla usnesením Zastupitelstva města Havířova pověřena podepsáním
dokumentu
Náhrada výdělku uńlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2011
Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za r. 2009
Informace z jednání Svazku měst a obcí okresu Karviná – výńe členského
příspěvku, rozpočet svazku na r. 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012 –
2014
Informativní zpráva o skutečném stavu podaných ņádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
KIC Odpady, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady společnosti
Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady společnosti
DEPOS Horní Suchá, a.s. konané dne 1. října 2010
Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova do konce roku 2010 a v I. pololetí r. 2011
Jmenování tajemníka Finančního výboru ZMH
Podrobnějńí informace jsou na webových stránkách města Havířova.
21. 12. – Tisková konference na magistrátu
Vedení města informovalo o hlavních bodech jednání Zastupitelstva města
Havířova dne 20. prosince. Přítomni byli místní novináři, kronikář, videokronikář
a městský fotograf.
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24. 12 – Půlnoční navodila neopakovatelnou atmosféru Vánoc
Tradiční půlnoční bohosluņba pod ńirým nebem na Ńtědrý den se letos poprvé
konala přímo na náměstí Republiky. Na jubilejní 10. ročník i přes nepřízeň počasí
přińlo kolem tisícovky lidí.
Pestrý program ve 22 hodin zahájil koledou Nesem vám noviny třicetičlenný
pěvecký sbor křesťanské mládeņe Fusion. Po duchovním proslovu pastora
Apońtolské církve Petra Ńpoka k významu Vánoc se nad centrem města rozezněly
překrásné vánoční melodie Tichá noc, svatá noc, Narodil se Kristus Pán, Mou
dobrou zprávu, Vánoční čas nastává a dalńí koledy. Modlitbou kapitánky Armády
spásy Ardi van Hattem z Holandska a písní Je pozdě večer v podání skupiny Esk
tet se hodinu před půlnocí bohosluņba skončila. Na zahřátí se podával teplý čaj
a jako vánoční dárek si kaņdý mohl odnést Bibli 21. století na cédéčku. Akci
stejně jako v předchozích letech připravily havířovské křesťanské církve,
Apońtolská církev, Armáda spásy, Církev bratrská, Křesťanský sbor
a Evangelikální společenství křesťanů.
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Půlnoční na náměstí Republiky

24. 12 – Vánoční přání lidí bez domova: mít vlastní byt a zaměstnání
Rybí filé s bramborovým salátem, hrachová polévka, drobné dárky, vánoční
rozjímání a koledy, to vńe patřilo k slavnostnímu obědu na Ńtědrý den
v Azylovém domě pro muņe Armády spásy v Havířově.
Ke svátečnímu stolu zasedli lidé různého stáří, vzdělání, dovedností
i náboņenského vyznání. Krátce k nim promluvil vedoucí azylového domu
Ladislav Solana a kapitánka Armády spásy Ardi van Hattem z Holandska. Vńem
klientům předali drobné dárky s potřebami pro kaņdodenní ņivot, balíček cukroví,
společně si zazpívali koledu Nesem vám noviny a poté se vńichni pustili s chutí do
jídla.
Názor, ņe být bezdomovcem, je ņivotní styl, rozhodně neplatí pro ty, kteří nańli
přechodný domov v Armádě spásy. „Pracoval jsem v administrativě, přińel

o práci, coņ mělo negativní dopad na rodinný rozpočet. Následoval rozvod,
shánění ubytování, aņ jsem se ocitl na ulici. Pomocnou ruku mi podala Armáda
spásy. Největńím současným problémem je sehnat zaměstnání. Do důchodu mám
jeńtě daleko. Podniky i agentury dávají při výběru přednost mladńím uchazečům,
nejlépe tak do pětatřiceti let. Jak sleduji situaci, pracovních míst je čím dál tím
míň a nových nepřibývá,“ svěřil se pan Josef. Obdobných osudů je hodně. Kritická
slova zazněla na adresu úřadů a institucí, které mají ve své náplni problémy
zaměstnanosti. Byrokracie stále přetrvává.
Hledání práce je těņkým oříńkem pro převáņnou větńinu bezdomovců, zvláńtě
v Havířově a vůbec na severu Moravy a Slezska. Volných pracovních míst je
velmi málo. Zůstává tak nezodpovězená otázka, jak se dostat z této prekérní
situace.

26. 12 – Pod chrámovou klenbou Hej Mistře
Krásná hudba, vánoční atmosféra, vynikající sólisté, to vńe patřilo České mńi
vánoční od Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Anny v Havířově.
Mezi nejvýznamnějńí kulturní události v závěru roku se zařadila v Havířově
obnovená Česká mńe vánoční. Ve zcela zaplněném kostele na svatého Ńtěpána,
pod taktovkou sbormistra Vítězslava Soukupa zazněly nádherné melodie téměř
dvě stě let starých Rybových skladeb. Skoro stotřicetičlenné hudební těleso
sklidilo u obecenstva obrovský úspěch. „Jsem nadńená. Na České mńi vánoční

jsem nebyla poprvé a přesto tóny skladeb dokáņí člověka znovu uchvátit a hlavně
vtáhnout do děje, co se to před dvěma tisíci lety vlastně stalo. Příběh o zvěstování
Kristova narození a příchodu k jesličkám, jak během koncertu zaznělo, se těńí

202

stále větńí oblibě. Umělecké vystoupení pěveckých sborů, sólistů a orchestru
dodaly celému ději, které odkrývá tajemství ņivota, tu pravou grandióznost ,“
uvedla jedna z návńtěvnic Dagmar Černochová. O krásný záņitek se postarali:
ņenský pěvecký sbor Canticorum, smíńený sbor Slezan z Českého Těńína, zpěváci
Magda Bártková (soprán), Soňa Jungová (alt), Pavel Kozel (tenor) a Petr Jonszta
(bas), doprovodný orchestr sloņený ze studentů Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia Ostrava a z havířovských hudebníků.
Na závěr si vńichni společně zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán. Programem
provázela Alena Nečasová.

Česká mńe vánoční od Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Anny

29. 12 – VK Slavia Havířov zakončil rok 2010 prohrou
Extraligové volejbalové druņstvo VK Slavia Havířov ve středu 29. prosince
prohrálo na palubovce v Městské sportovní haly v Havířově s celkem Aero
Odolena Voda (Odolka).
Havířov - Odolka 2:3 (-22,14,-29,14,-9)
30. 12 – Zlatý Ámos 2010 vstupuje do druhé etapy
Nominace na 18. ročník prestiņní soutěņe o nejoblíbenějńího učitele roku 2010
Zlatý Ámos skončily na Silvestra. Z okresu Karviná byli přihláńeni čtyři
pedagogové.
Jsou to Havířovńtí učitelé Martina Cihoňová ( ZŃ Moravská), Rostislav Puńčizna
(ZŃ Mánesova) a Pavla Slamečková (ZŃ Maruńky Kudeříkové) a z Českého Těńína
Eva Bartečková (Gymnázium Frýdecká). Předběņný počet nominovaných z celé
republiky je ńedesát sedm. Proti minulému ročníku je to více, neņ dvojnásobný
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nárůst. V lednu zahajují regionální kola. Nejúspěńnějńím účastníkem Zlatého
Ámosu z regionu je učitelka Lucie Andělová ze ZŃ Komenského Karviná, která
soutěņ ve ńkolním roce 2008/2009 vyhrála.
31. 12 – Silvestrovské děti
V Nemocnici s poliklinikou v Havířově se na Silvestra narodily dvě miminka.
Matěj Nečas, 31. prosince 2010, Havířov, váha: 3,88 kg, míra: 53 cm
Matyáń Adámek, 31. prosince 2010, Havířov, váha: 3,62 kg, míra: 52 cm
31. 12 – Přání do nového roku 2011
Rok 2010 byl pro nańe město poměrně úspěńný. Podařilo se nám dokončit velké
investiční akce a také společenský ņivot byl daleko pestřejńí neņ v minulých
obdobích. Obrovská návńtěvnost byla důkazem toho, ņe se lidé dobře bavili. Proto
bych chtěl poděkovat vńem, kteří akce pořádali, ale i těm, kteří se jich
zúčastnili.Věřím, ņe tyto akce zpestří společenský ņivot i v dalńích letech.
Milý spoluobčané, jménem svým, vedení města, radních a zastupitelů přeji Vám
do nového roku pevné zdraví, hodně ńtěstí, radosti, vzájemné tolerance
a sluńnosti.
Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města Havířova.

P. Smrček, E. Heczko, Z. Osmanczyk, D. Pawlas, M. Menńík
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9. VYBRANÉ SOUHRNY ZA ROK 2010
1. Dopravní nehodovost na území města Havířova v roce 2010
I kdyņ byl vývoj následků nehod v roce 2010 celorepublikově příznivý, dońlo
k poklesu počtu usmrcených (2009 – 852 obětí, 2010 – 753 obětí) a zraněných
osob, na území okresu Karviná je vývoj zcela opačný (2009 – 8 obětí, 2010 – 18
obětí). Takový nárůst měl v České republice uņ jen okres Trutnov. Počty
usmrcených a zraněných osob odpovídají stavu zjińtěnému do 24 hodin po nehodě.
Počet nehod zůstal prakticky na stejné úrovni jako v roce 2009 a jeho pokles
oproti období před rokem 2009 lze předevńím přisoudit legislativní změně, která
od 1. ledna 2009 změnila „hranici“ povinnou pro hláńení nehody policii
z původních 50 000 Kč na 100 000 Kč.
Na území města Havířova dońlo v roce 2010 k jediné tragické nehodě, a to
7.dubna na ulici 17. listopadu v prostoru autobusových zastávek. Z důvodu
ńpatného technického stavu nákladního automobilu dońlo k upadnutí zadního
kola a následné smrti kolemjdoucí chodkyně.
Nejrizikovějńí místa v souvislosti s dopravními nehodami v roce 2010:
velký kruhový objezd
15 nehod
úsek mezi kostelem sv. Anny a Elanem - 14 nehod
parkovińtě u Tesca
11 nehod
úsek mezi Elánem a Renetou
9 nehod
u autobusového nádraņí
8 nehod
Dělnická X Fryńtátská
6 nehod
ulice U Stromovky u prodejny Elfax 4 nehody
ulice Na Nábřeņí u SVČ Asterix
4 nehody
Moskevská X Mozartova
4 nehody
kruhový objezd na Bludovickém kopci 4 nehody
Nejčastějńí příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy. V tomto
případě to zpravidla bývá nedodrņení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, plně se
nevěnování řízení vozidla, nepozornost při přejíņdění mezi jízdními pruhy. Dalńí
příčinou jsou nerespektování předností v jízdě a nepřiměřená rychlost.

2. Ekonomika 2010
Leden:
17. 1. Havířov na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO v Brně
Od čtvrtka 14. do neděle 17. ledna se Havířov prezentoval samostatným stánkem
na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických moņností
v regionech Region tour. O stánek Havířova byl velký zájem. (Časový sled).
Únor:
15. 2. Kácení stromů na Hlavní třídě
V pondělí 15. února bylo zahájeno kácení 51 lip na Hlavní třídě, a to
u levostranného chodníku směrem od magistrátu po obchodní dům Elan. Akce
skončí koncem týdne.
16. 2. Regenerace území areálu Dukly se blíņí
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Mezi statutárním městem Havířov a společnostmi RPG RE Commercial a Dukla
Industrial Zone byly v úterý 16. února podepsány smlouvy o spolupráci
a majetkových vztazích. (Časový sled).
Březen:
10. 3. Z odměny město zaplatí rodinné akce
Havířov vyuņije získaných 400 tisíc korun na akce pro rodiny s dětmi.
Havířov se předloni umístil na druhém místě. V té době se odměna
neposkytovala. (Časový sled)
12. 3. Zahájení poslední etapy rekonstrukce Hlavní třídy
V pátek 12. března byla zahájena poslední etapa rekonstrukce Hlavní třídy.
Provede se oprava levostranného chodníku ve směru od ulice Svornosti aņ po
náměstí Republiky.
Duben:
30. 4. Rekonstrukce náměstí u Severky
Slavnostní ukončení stavby se uskutečnilo v pátek 30. dubna 2010. Následně
bylo obnovené náměstí předáno občanům města k uņívání. (Časový sled)
Květen:
22. 9. Nová počítačová učebna na ZŃ 1. máje
Ve středu 22. září se konalo na Základní ńkole 1. máje slavnostní předání
výpočetní techniky v rámci materiálně technického zajińtění projektů
financovaných z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
(Časový sled)
Červen:
30. 6. Opravila se střecha Zámku
Byla ukončena rekonstrukce střechy Zámku. Vyměnila se střeńní krytina,
provedly se klempířské práce a dalńí nezbytné opravy. Celkové náklady činí 3,8
milionu korun. Částkou půl milionu korun přispěl Moravskoslezský kraj. Kvůli
rekonstrukce střechy se v květnu a červnu omezily svatební obřady. V červenci jiņ
bude zámecká obřadní síň pro svatebčany k dispozici bez omezení.
Červenec:
1. 7. Areál volného času je chráněn novou protipovodňovou hrází
Stavba protipovodňové hráze – Areál volného času v Havířově – Městě byla
dokončena k 31. červenci. (Časový sled)
31. 7. Dokončena oprava hřińtě
V roce 2009 získalo město Havířov 3. místo v soutěņi Obec přátelská rodině.
Zároveň obdrņelo finanční odměnu 400 tisíc korun. (Časový sled)
Srpen:
23. 8. Nové osvětlení ledové plochy
Stav osvětlovací soustavy Víceúčelové haly v Havířově-Podlesí jiņ delńí dobu
nesplňoval podmínky pro sportování. Nedostatky se projevovaly při ledním
hokeji. (Časový sled)
30. 8. Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov
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Byla dokončena rekonstrukce velkého rondelu u vlakového nádraņí.
Celkové náklady byly ve výńi 43, 8. mil Kč. (Časový sled)
30. 8. Sportovní hala v lokalitě ZŃ Ņákovská
Začátkem srpna 2010 byla dokončena výstavba nové Sportovní haly v lokalitě ZŃ
Ņákovská. Slavnostní otevření se konalo 30.srpna a jiņ 1. září 2010 se uvedla do
provozu. (Časový sled)
Září:
9. 9. Město za poslední dva roky získalo dotace ve výńi 1,3 miliardy korun
Prioritou bylo získání dotací z Operačního programu ņivotního prostředí na
odkanalizování městských částí Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Dolní Datyně
a Bludovice. (Časový sled)
Říjen:
19. 10. Začala revitalizace středových pásů
Zahradníci začali s pracemi na novém ozelenění středových pásů. Jako první
přińla na řadu výměna zasolené zeminy středových pásů na Hlavní i Dlouhé
třídě. (Časový sled)

Listopad:
10. 11. Nájemné se v městských bytech v roce 2011 nezvýńí
Rada města Havířova na zasedání ve středu 10. listopadu změnila své rozhodnutí
z konce roku 2009, kterým se mělo zvýńit nájemné v městských bytech v roce
2011. (Časový sled)
10. 11. Zvýńení cen jízdného placeného u řidiče
Rada města schválila s platností od 12. prosince zvýńení cen jízdenek MHD
placených přímo u řidiče z 10. na 12 Kč. (Časový sled)
25. 11. Rekonstrukve odpočinkové zóny je dokončena
Po pěti měsících byla 25. listopadu dokončena rekonstrukce odpočinkové zóny,
která vede podél ulice Na Nábřeņí v blízkosti přírodní památky Meandry řeky
Lučiny. (Časový sled)
26. 11. Zaměstnanci tří společností ČSAD jsou ve stávkové pohotovosti
Odbory tvrdí, ņe firma na zvýńení platů má. Vedení je vńak jiného názoru, ņe na
to není vhodná doba. (Časový sled)
29. 11. První etapa revitalizace sídlińtě na Ńumbarku je dokončena
Revitalizace ploch na Ńumbarku Za Teslou byla zahájena v červnu. Jednalo se
o veřejné prostranství v oblasti ulice Emy Destinnové a Heleny Malířové. (Časový
sled)

Prosinec:
8. 12. Stávka pracovníků veřejné správy
Ve středu 8. prosince se uskutečnila celostátní stávka pracovníků veřejné správy.
Z Magistrátu města Havířova se jí zúčastnilo 53 zaměstnanců z celkového počtu
330. Provoz na radnici nebyl výrazněji omezen. Ke stávce se připojily i některé
ńkoly. (Časový sled)
15. 12. Město získalo téměř 50 milionů Kč na rekonstrukci kina Centrum
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Zcela novou podobu získá během dvou let havířovské kino Centrum. Celkové
náklady na jeho rekonstrukci včetně interiéru a technického vybavení dosáhnou
zhruba 125 milionů korun.

4. Kultura 2010
Leden:
6. 1. Výstavní síň Viléma Wünscheho: Výstava Dobrodruņství na hradě
V KD Leońe Janáčka byla 5. ledna zahájena interaktivní výstava Klubu Ámos –
Centra pro rodinu v Ostravě Dobrodruņství na hradě. Výstava skončila 29. ledna.
6. 1. Galerie Radost: Havířov – město zeleně a květů
Výstava prací čtyř havířovských fotografů doplněna snímky ze soutěņe pro
veřejnost.
7. 1. Novoroční koncert
V Kulturním domě Leońe Janáčka 7. ledna vystoupila pod taktovkou Theodore
Kuchara Janáčkova filharmonie Ostrava
7. 1. Galerie Maryčka: Michal Kliś
Výstava z tvorby polského umělce profesora Akademie výtvarných umění
v Katovicích. Od 7. do 21. ledna.
12. 1. Těńínské divadlo: Popelka
V KD Petra Bezruče 12. ledna česká scéna Těńínského divadla představila hru
pro děti Popelka.
19. 1. Kde ņije nevyzpívaná krása
V Kulturním domě Radost 19. ledna koncertoval Jan Rokyta (cimbál) a recitoval
Alfréd Strejček.
20. 1. Beseda o Antarktidě
V Knihovně v ulici Jaroslava Seiferta se ve středu 20. ledna konala cestopisná
beseda s lékařkou Karin Pavloskovou. Autorka knihy Antarktida - Tam, kde
končí sny, se jako první Čeńka v pozici lodní lékařky zúčastnila v únoru 2008
sedmé výpravy do Antarktidy. Beseda byla spojena s autogramiádou.
24. 1. Divadlo: Muńketýři
V Kulturním domě Petra Bezruče se 24. ledna hrála obnovená premiéra zpěvohry
Luďka Taliána s hudbou Lumíra Sokola Muńketýři.
25. 1. Příbuzné si nevybíráme
V Kulturním domě Petra Bezruče v pondělí 25. ledna uvedlo Divadlo na
Vinohradech se svými hosty hru Příbuzné si nevybíráme. Hráli Svatopluk
Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra, Lenka Skopalová, Eva Janouńková,
Simona Postlerová a Lenka Zahradnická. Reņie Jan Novák.
27. 1. Výstava Jindřicha Pyńka
V oddělení hudby a umění Městské knihovny v Pavlovově ulici ve středu
27. ledna byla slavnostně zahájená výstava obrazů malíře a medailéra Jindřicha
Pyńka s názvem Krize? V hudební části večera vystoupili pedagogové a muzikanti
ze ZUŃ Leońe Janáčka, Jana Prefetová (housle), Jarmila Gradková (housle),
Jarmila Giecková (klavír) a Lukáń Novotný (violoncello). (Časový sled)
28. 1. Koncert ve Stolárně
V klubu Stolárna se ve čtvrtek 28. ledna konal koncert legendární praņské
rockové kapely Garage and Tony Ducháček.
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Únor:
4. 2. Dotyky města a přírody
Vernisáņí byla zahájena 4. února v Galerii Maryčka KD Petra Bezruče výstava
mladého havířovského fotografa Jana Kováře.
7. 2. Vonička v Polsku sklidila úspěch
Soubor lidových písní a tanců Vonička se zúčastnil ve dnech 4. aņ 7. února
v polském Łukowie mezinárodního setkání folklorních souborů z Polska,
Ukrajiny a České republiky.
10. 2. Galerie Radost: Jenom Budem
V Kulturním domě Radost byla ve středu 10. února zahájena výstava skupiny
mladých výtvarníků. Své práce prezentují: Tomáń Hrubiń, Lucie Lazecká, Jakub
Novák, Michaela Poljaková, Veronika Opavská a Libuńe Praņáková. Výstava
potrvá do 28. února.
10. 2. Koncert Puella Trio
V KD Radost koncertovalo 10. února trio Terezie Fialová (klavír), Lenka
Matějáková (housle), Markéta Vrbková (violoncello). Vstupné bylo 150 Kč, pro
důchodce 130 Kč a studenti platili 120 Kč.
13. 2. Reprezentační ples
Ve Společenském domě se 13. února konal Reprezentační ples statutárního města
Havířova.
15. 2. Divadelní hra O lásce
Ve velkém sále KD Petra Bezruče v pondělí 15. února uvedla divadelní
a umělecká společnost Studio DVA hru O lásce.
17. 2. Koncert dechového oktetu
V Komorním sále Základní umělecké ńkoly Leońe Janáčka se ve středu 17. února
konal koncert studentů kytarové třídy Ondřeje Gilliga Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia Ostrava.
18. 2. Výstava: Ņijeme s Vámi
Muzeum Těńínska připravilo společně ve spolupráci se Slezskou diakonií
a Společností pro podporu lidí s mentálním postiņením v České republice MO
Český Těńín výstavu Ņijeme s Vámi. Vernisáņ se uskutečnila ve čtvrtek
18. února.v Památníku ņivotické tragédie v Havířově-Ņivoticích. Výstava potrvá
do 11. dubna.
18. 2. Přednáńka o dalekém severu
Z Moskvy na daleký sever a Solovecké ostrovy byl název přednáńky manņelů
Pazdziorových 18. února v KD Petra Bezruče.
23. 2. A je to v pytli
V Kulturním domě Petra Bezruče v úterý 23. února uveda česká scéna
Těńínského divadla hru A je to v pytli.
24. 2. Proměny duńe v obrazech
V oddělení hudby a umění havířovské Městské knihovny byla ve středu 24. února
slavnostně zahájena výstava obrazů Lenky Blaņíkové. Výtvarnice z Přerova se
věnuje automatické kresbě a malování esoterických obrazů a osobních mandal.
25. 2. Nejvýznamnějńí osobnost slovenského jazzu v Havířově
Peter Lipa, zpěvák, skladatel, organizátor, moderátor, manaņer jazzového dění,
dlouholetý dramaturg a promotér předního evropského festivalu Bratislavské
jazzové dni se představil publiku v Kulturním domě Radost ve čtvrtek 25. února
se svou skupinou Peter Lipa band.
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Březen:
2. 3. Graffovo kvarteto v Havířově
V Kulturním domě Radost v Havířově se v úterý 2. března uskutečnil koncert
věnovaný k 120. výročí narození vynikajícího českého skladatele Bohuslava
Martinů. Vystoupilo Graffovo kvarteto a klavírista Igor Ardańev. Koncert se
koná za podpory Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růņičkové.
4. 3. Akty na fotografiích
V Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče byla ve čtvrtek 4. března
zahájena výstava prací fotografa z Frýdku-Místku Petra Prudkého pod názvem
Akty. (Časový sled)
6. 3. Muzikál Sněhurka
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedla v sobotu 6. března česká
scéna Těńínského divadla muzikál pro děti Sněhurka. (Viz časový sled).
12. 3. Divadlo Skřítek uvedlo premiéru
Amatérské divadlo Skřítek z Havířova v pátek 12. března v loutkovém sále KD
Petra Bezruče uvedlo hru Dopisy. Děj je dramatizací novely Franze Werfela
Bledě modré ņenské písmo. (Časový sled)
12. 3. Divoké housle Jiřího Erlebacha
Temperamentní, humorně laděná show rodáka z Havířova, který 12. března v KD
Petra Bezruče představil zábavnou formou housle ve vńech jejich podobách napříč
různými hudebními styly. Od klasiky přes swing, světový folklor aņ po countrywestern a pop-music. (Časový sled)
13. 3. Koncert Fryderika Chopina.
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče v sobotu 13. března se konal
koncert k uctění památky legendárního klavíristy a autora více neņ 200 skladeb
F. Chopina. Vystoupil Slezský komorní orchestr pod vedením Massimiliano Galdi
a sólisté Oliwia Grabowska a Mateusz Borowiak. Akci pořádaly Městské kulturní
středisko v Havířově a Polský kulturně osvětový svaz v České republice.
16. 3. Večer plný prózy a poezie
Jak se navzájem vidíme aneb Na chvíli být tím druhým byl název setkání
v Galerii Spirála v úterý 16. března. V kulturním pořadu účinkovaly Zuzka
a Lenka Paučkovy, učitelé, studenti středních ńkol a dalńí hosté.
18. 3. Beseda: Putování v Provance
V pobočce Městské knihovny v Havířově v Seifertově ulici se 18. března konala
beseda s cestovatelem a fotografem Ivo Liberdou o krásách sladké Francie.
20. 3. Dětský karneval
Ve Společenském domě se v sobotu 20. března konal tradiční karneval pro děti.
Vystoupila také hudební skupina Wabank z Jeseníku.
24. 3. Cestopisná beseda
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče se ve středu 24. března konala
cestopisná beseda Dámská jízda po Ńťastných ostrovech s Renátou Lorińovou.
Dvě cyklocestovatelky navńtívily čtyři nejlidnatějńí z devíti osídlených
kapverdských ostrovů v Atlantiku.
30. 3. Premiéra polské divadelní hry
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Polská scéna Těńínského divadla uvedla v úterý 30. března v KD Petra Bezruče
nově nastudovanou hru Dzikie żądze.
31. 3. Manņelské vraņdění
V Kulturním domě Petra Bezruče ve středu 31. března se publiku představili
Jaroslav Duńek a Natańa Burger v komorní tragikomedii Manņelské vraņdění.
Duben:
1. 4. Zpívala Markéta Konvičková
Na náměstí Republiky ve čtvrtek 1. dubna vystoupila finalistka ČeskoSlovenského superstar Markéta Konvičková.
2. 4. Komorní koncert Tara Fuki
V Kulturním domě Radost v pátek 2. dubna koncertovaly dvě zpívající
violoncellistky Dorota Barová a Andrea Konstankiewiczová.
4. 4. Celonárodní čtení Bible 2010
Ve dnech 2. aņ 4. dubna se před základní ńkolou Gen. Svobody v HavířověŃumbarku konalo veřejné čtení Bible.
7. 4. Havířovské výstavní síně
Galerie Maryčka KD Petra Bezruče: Kosmonauti a astronauti ze 37 zemí světa je
název výstavy Jaroslava Navary. Autor představil ze své sbírky pońtovní obálky,
pohlednice, podpisy astronautů a kosmonautů, odznaky, plakety a náńivky
k pilotovaným letům do vesmíru. Vernisáņ byla 1. dubna.
Výstavní síň Viléma Wünscheho : Výstava prací členů Sdruņení umělců Moravy
a Slezska byla zahájena vernisáņí v úterý 6. dubna.
Kulturní dům Radost: Pod názvem Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm,
prezentovali své kresby a malůvky Vladimír Hubeňák a Jan Spratek. Vernisáņ se
konala ve středu 7. dubna.
7. 4. Absolventský koncert v Jazz clubu
Netradiční absolventský koncert studentů hudebního oddělení ZUŃ Bohuslava
Martinů se uskutečnil v havířovském Jazz clubu ve středu 7. dubna.
9. 4. Mezinárodní svátek Romů
Oslavy Mezinárodního svátku Romů se konaly v pátek 9. dubna v pobočce
Městské knihovny v Dělnické ulici.
13. 4. Screamers - naruby
Praņská travesti skupina Screamers uvedla v úterý 13. dubna v Kulturním domě
Leońe Janáčka zbrusu novou show.
14. 4. Aprílový koncert
V Kulturním domě Radost ve středu 14. dubna se konal koncert ņáků hudebních
kurzů Městského kulturního střediska.
14. 4. S Robertem Fulghumem vesele i váņně
Městská knihovna v Havířově a Kruh přátel Viktora Fischla uspořádaly
14. dubna Literární večer v oddělení hudby a umění v Pavlovově ulici.
15. 4. Pohádka plná písniček
Základní umělecká ńkola Leońe Janáčka uspořádala ve čtvrtek 15. dubna
představení Pojďte s námi za pohádkou aneb o líných strańidlech. Program byl
plný pěkných scének a melodií.
17. 4. Finále hudební soutěņe Radegast – Líheň 2010
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V Klubu Garage v Ostravě-Martinově se 17. dubna konalo před početným
publikem finále 9. ročníku soutěņe amatérských hudebníků Radegast-Líheň
22. 4. Přednáńka o Albánii
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče se ve čtvrtek 22. dubna konala
přednáńka Radima Ptáčka, Albánie země pro dobrodruhy.
23. 4. Soutěņ uměleckých ńkol
Dne 23. dubna se konalo na Základní umělecké ńkole Leońe Janáčka Krajské
kolo národní soutěņe ZUŃ estrádních, tanečních a jazzových orchestrů.
25. 4. Divadlo pro děti
Divadlo Smíńek z Ostravy uvedlo v KD Petra Bezruče ve dnech 24. a 25. dubna
pohádku Neposluńné autíčko.
28. 4. Muńketýři opět na scéně
Amatérské divadlo Skřítek uvedlo ve středu 28. dubna v KD Petra Bezruče
obnovenou premiéru Muńketýři.
Květen:
1. 5. Divadlo Sputnik
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v sobotu 1. května uvedlo
amatérské divadlo Sputnik situační komedii Antonína Procházky Fatální bratři.
3. 5. Dita Pepe vystavuje v Havířově
V pondělí 3. května v nově otevřené květinové galerii Petra na Hlavní třídě byla
zahájena výstava portrétů známé české fotografky Dity Pepe. Autorka pracuje
s barvou a obsahovými kontrasty, kdy například realistický skupinový portrét
z pracovního prostředí dílny prokládá detailními záběry na rozkvetlé růņe.
4. 5. Vystavuje David John Lloyd
V Kulturním domě Leońe Janáčka byla v úterý 4. května zahájena výstava
výtvarníka Davida John Lloyda. (Časový sled)
5. 5 Koncert Nádherný svět
V Reprezentačním sále Základní umělecké ńkoly Leońe Janáčka se 5. května
konal koncert pěvecké skupiny Cantabile.
6. 5. Barvy jiņní Indie
Přednáńka a beseda s cestovatelem, geografem a dobrodruhem Josefem
Hanibalem se konala 6. května v loutkovém sále KD Petra Bezruče.
7. 5. Jiří Erlebach v Jazz Clubu
Strhující humorně laděné hudební show zaņilo publikum v pátek 7. května
v havířovském Jazz Clubu. Vystoupil Jiří Erlebach (housle, zpěv) a Libor Ńipula
(klávesy a akordeon).
8. 5. Donńtí kozáci
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče 8. května vystoupil u příleņitosti
65. výročí konce války pěvecký sbor Donńtí kozáci. (Časový sled)
8. 5. Úspěch mladé houslistky
Vynikajícího výsledku dosáhla na 52. ročníku Kocianovy houslové soutěņe v Ústí
nad Orlicí ņákyně učitelky Jarmily Gradkové ze Základní umělecké ńkoly Leońe
Janáčka Ellen Klodová. Ve věkové kategorii do 14 let získala Čestné uznání
1. stupně. Klavírní doprovod zajistila Marta Ondruńková. Hudební klání se
konalo ve dnech 5. aņ 8 května.
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14. 5. Havířovská nota: výběrové kolo
V komorním sále Základní umělecké ńkoly Leońe Janáčka 14. května proběhlo
výběrové kolo pěvecké soutěņe Havířovská nota.
16. 5. Divadlo Tom a Jeff
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče uvedlo ve dnech 15. a 16.
května nejlepńí divadlo ze Ńumbarku Tom a Jeff novou autorskou hru Na ņivot
a na smrt..
18. 5. Mezinárodní den muzeí
U příleņitosti Mezinárodního dne muzeí v úterý 18. května ve výstavní síni
Musaion Muzea Těńínska se konala prohlídka expozice Mapa je klíčem světa
s doprovodným programem. Tento den byl vstup na výstavu zdarma.
19. 5. Májový koncert
V Kulturním domě Radost ve středu 19. května vystoupilo trio Petr Prause
(violoncello), Igor Frantińák (klarinet), Matej Arendárik (klavír). Zazněly skladby
od B. Martinů, F. Ńkroupa, L. Janáčka, J. Brahmse..
20. 5. Kapličky, kříņe a boņí muka zdobí výstavní síň
V Památníku ņivotické tragédie v Havířově-Ņivoticích byla zahájena výstava
nazvaná Kapličky, kříņe a boņí muka. Muzeum Těńínska připravilo přehlednou
ukázku sakrálních památek z regionu Těńínského Slezska.
20. 5. Krásná jako kvítka má své vítěze
Jedna z největńích mezinárodních soutěņí dětské kresby, malby a grafiky Krásná
jako kvítka zná uņ svá nejlepńí díla. Z regionu uspěly ńkolačky Klára Foltýnová,
ZŃ a MŃ Bystřice, Eva Gawlasová, Gymnázium Mírová Karviná a Martina
Chovancová, ZŃ Mládeņnická Havířov.
26. 5. Výstava fotografii
V oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov byla 26. května zahájena
výstava fotografií Pavla Kosteleckého - Proměny Mionńí. V hudební části večera
vystoupili ņáci ze ZUŃ L. Janáčka.
27. 5. Guatemala
V loutkovém sále KD Petra Bezruče se ve čtvrtek 27. května konala beseda
s Dominikem Tetíkem o Guatemale. Cestovatel kaņdoročnč jezdí do Guatemaly,
aby poznával, sebevzdělával se a spolupracoval na léčení chudých.
29. 5. Objekty, sochy a obrazy v Radosti
V Kulturním domě Radost 29. května byla zahájena výstava Radany Jařabáčové
(objekty), Jiřího Helcela (sochy) a Vladimíra Heisera (obrazy).
30. 5. Divadlo pod chrámovou klenbou
Loutkové divadlo Veselé rukavice uvedlo v neděli 30. května v Evangelickém
kostele v Havířově-Prostřední Suché hru Nebojsa.
Červen:
2. 6. Gajdońské chodníky ve Spirále
V Galerii Spirála na Dělnické ulici se ve středu 2. června konal autorský večer
s Martou Gelnarovou na téma Doma je doma aneb gajdońskými chodníčky.
4. 6. Jarní koncert
V Kulturním domě Leońe Janáčka Základní ńkola Ņákovská s rozńířenou hudební
výchovou uspořádala v pátek 4. června tradiční Jarní koncert.
5. 6. Výstava s přírodovědeckou tematikou
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Český svaz ochránců přírody s MKS Havířov uspořádaly ve Společenském domě
výstavu motýlů, brouků, minerálů a mořské fauny.
7. 6. Dračí doupě v Havířově
V pondělí 7. června uvedlo Dejvické divadlo ve velkém sále Kulturního domu
Petra Bezruče hru od slovenského autora Viliama Klimáčka Dračí doupě.
8. 6. Unikátní litografie v prostorách ńkoly
V Základní ńkole Frýdecká po celý červen byly ke zhlédnutí litografie praņského
grafika Petra Ptáčka. Expozice přináńí atmosféru starých časů, kdy na
automobilových závodech burácely motory bugatek, létaly jednoplońníky
i vzducholodě a mořím vládly ponorky.
9. 6. Hudební festival Janáčkův máj
Ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče vystoupíil 9. června jeden
z nejtalentovanějńích houslistů současnosti Eugene Ugorski s Jihočeskou
komorní filharmonií a dirigentem Janem Talichem. Koncert se konal v rámci
mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj.
11. 6. Umělecký salon
Večer plný poezie, výtvarného umění, slova, hudby a také překvapení zaņili
návńtěvníci komorního sálu ZUŃ Leońe Janáčka v pátek 11. června. Hosty 26.
Salonu Lecha Nierostka byli Tomáń Gráf, vedoucí hvězdárny a planetária
Johanna Palisy VŃB-Technické univerzity v Ostravě. Dále ostravský grafik,
designér, scénograf a fotograf Dalibor Andrýsek a kytarista Jiří Meca.
12. 6. Hudební festival Inkubátor
V havířovském letním kině se v sobotu 12. června konal 11. ročník festivalu
Inkubátor. Do areálu přińlo kolem 1 300 milovníků hudby. Těsně před
vystoupením hlavní hvězdy festivalu anglické punkové legendy The Exploited
musela být akce předčasně ukončena kvůli bouřce a silnému děńti.
12. 6. Taneční skupina Limit D. C
Nejúspěńnějńí havířovská taneční skupina Limit D. C. letos na soutěņích
opět zářila. Pochlubit se můņe skvělými výsledky ve vńech věkových kategoriích.
Jejich umění bylo k vidění ve dnech 11. a 12. června v Kulturním domě Petra
Bezruče, kde se uskutečnila tradiční taneční show Dance Academy.
16. 6. Večer s malířem Karlem Harudou
Kruh přátel díla Viktora Fischla a Městská knihovna v Havířově uspořádaly
v oddělení hudby a umění v Pavlovově ulici ve středu 16. června Večer s malířem
Karlem Harudou. Pořadem provázeli havířovská spisovatelka Milada Kaďůrková,
herec Národního divadla Moravskoslezského Miroslav Rataj a ostravský lékař
Radek Litvík.
17. 6. Koncert vítězů
Nejúspěńnějńí zpěváci soutěņe Havířovská nota vystoupili ve čtvrtek 17. června
v Reprezentačním sále ZUŃ Leońe Janáčka. Hudební doprovod zajińťovala kapela
ńkoly a cimbálová muzika Vonička.
18. 6. Show taneční ńkoly
Taneční ńkola Horizonty uvedla v pátek 18. června v KD Petra Bezruče
celovečerní show Dance is our Life.
19. 6. Havířov v květech
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V centru Havířova se v sobotu 19. června konala velkolepá květinová show.
Diváků bylo přes 30 tisíc.
27. 6. Letní kino zahajuje
Ve dnech 25. aņ 27. června zahájilo sezonu letní kino českou komedií Ņeny
v pokuńení. Vstupné bylo 75 Kč.

28. 6. Absolventská výstava
Vernisáņí byla v pondělí 28. června v Kulturním domě Radost zahájena výstava
absolventů I. a II. stupně výtvarného oboru Základní umělecké ńkoly Bohuslava
Martinů.
30. 6. Havířovské výstavní síně v červnu
Obrazy, sochy, objekty, fotografie, graffiti a street-art, to vńe bylo k vidění ve
výstavních síních.
Kulturní dům Radost: Svá díla představili Radana Jařabáčová (objekty), Jiří
Helcel (sochy) a Vladimír Heiser (obrazy).
Kulturní dům Leońe Janáčka: Pod názvem Nejkrásnějńí dětem výstavoval známý
ilustrátor dětských knih Adolf Dudek.
Kulturní dům Petra Bezruče: K vidění byly obrazy mladých havířovských
výtvarníků Simony Malované a Adama Sudera.
Výstavní síň Spirála: Výtvarná skupina Sprayart 34 uspořádala ve spolupráci
s městem Havířov premiérovou výstavu zaměřenou na graffiti a street-art..
Městská knihovna: V oddělení hudby a umění městské knihovny vystavoval své
fotografie Pavel Kostelecký - Proměny Mionńí.
Červenec:
1. 7. Cyklus promenádních koncertů byl zahájen
Dechová kapela Azeťanka zahájila ve čtvrtek 1. července odpoledne v parku za
Kulturním domem Radost skladbou Pojďte si hrát cyklus prázdninových
promenádních koncertů.
15. 7. Musaion vystavuje historická platidla
Ve výstavní síni Muzea Těńínska Musaion v Havířově byla ve čtvrtek
15. července slavnostně zahájena výstava Peníze v proměnách věků, Těńínské
Slezsko ve světle platebních prostředků. K vidění jsou mince keltské, římské,
dále denáry, grońe, tolary a mnoho jiných pozoruhodností. (Časový sled).
17. 7. Výstava Svět kolem nás
V oddělení hudby a umění Městské knihovny v Pavlovově ulici vystavují své
rukodělné výrobky a výtvarné práce klienti Santé-Domova pro osoby se
zdravotním postiņením.
Srpen:
5. 8. Výstava o vzniku a historii Havířova
V Památníku ņivotické tragedie v Havířově-Ņivoticích byla ve čtvrtek 5. srpna
slavnostně zahájena výstava Havířov před Havířovem.
8. 8. K poslechu hrála Těrličanka
V neděli 8. srpna odpoledne pokračoval cyklus prázdninových promenádních
koncertů za Kulturním domem Radost. K poslechu a tanci hrála čtrnáctičlenná
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dechová kapela Těrličanka. Před početným publikem zazněly hlavně valčíky,
polky a tanga. Na terase restaurace Radost se tentokrát i tančilo. Po dvou
hodinách líbivé muziky odcházeli návńtěvníci maximálně spokojeni.

28. 8. Doņínkové slavnosti plné muziky a tance
Slezské doņínky, tradiční oslava sklizně úrody zaplnily v sobotu 28. srpna
prostory Domu Polského kulturně-osvětového svazu (PZKO) v HavířověBludovicích. Konaly se v pořadí jiņ po jedenačtyřicáté a patří k ojedinělým
v regionu.
Září:
2. 9. Řezbářské sympozium s tematikou Svět pohádek
2. ročník mezinárodního řezbářského sympozia Havířovská lípa s novou tváří se
uskutečnil od 27. srpna do 2. září na náměstí Republiky.
3. 9. Krásná jako kvítka slavila jubileum
V Kulturním domě Leońe Janáčka byly první zářijový pátek slavnostně předány
ceny nejúspěńnějńím autorům mezinárodní soutěņe dětské kresby a grafiky
Krásná jako kvítka. Tématem jubilejního 20. ročníku byla lidová píseň a poezie.
5. 9. Havířovské slavnosti s Lucií Bílou a dalńími hvězdami
V pátek 3. září odstartovaly Havířovské slavnosti. Letońní program, obdobně jak
tomu bylo v minulých letech, byl plný zvučných jmen. (Časový sled)
14. 9. Varhanní festival.
V úterý 14. září v Kulturním domě Radost v rámci mezinárodního
varhanního festivalu Vox Organi vystoupili Robert Hugo (varhany) a Jiří Stivín
(flétna).
29. 9. Výstava obrazů KVAŃ
V oddělení hudby a umění Městské knihovny v Havířově byla 29. září slavnostně
zahájena výstava obrazů havířovské výtvarné skupiny KVAŃ. V hudební části
večera vystoupil ņenský pěvecký sbor Canticorum.
Říjen
5. 10. Výstava Retrospektiva
Na vernisáņi 5. října ve výstavní síni Viléma Wünscheho představil výběr ze své
tvorby havířovský výtvarník Jindřich Pyńko. (Časový sled)
6. 10. Výstava Stromy ve městě
V Galerii Radost 6. října byla slavnostně zahájena výstava Stromy ve městě
s podtitulkem Zelená města – města budoucnosti. Byla vydána také publikace
Putování za havířovskými stromy.
7. 10. Výstava – Lubomír Chytil, Libor Horváth
V Galerii Maryčka byla 7. září vernisáņí zahájena výstava prací havířovských
výtvarníků Lubomíra Chytila a Libora Horvátha.
8. 10. Autorské čtení – Martin Hanák
V Galerii Spirála se v pátek 8. října konalo autorké čtení literáta Martina
Hanáka.
9. 10. Maņoretky skupiny Variace slavily jubileum
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V sobotu 9. října v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích oslavily své čtyřicáté
narozeniny maņoretky Variace. Vznikly v roce 1970 z tanečního souboru
Závodního klubu Dolu Dukla. Byla to vůbec první skupina v tehdejńím
Československu.
12. 10. Ve Spirále keramika
V Galerii Spirála byla 12. října slavnostně zahájena výstava Jarka Rybová –
keramická tvorba.
14. 10. Amerika očima cestovatele a fotografa
Amerika země okouzlující přírody, hor, kaňonů, pouńtí a jezer bylo téma
přednáńky cestovatele a fotografa Tomáńe Prońka v loutkovém sále Kulturního
domu Petra Bezruče ve čtvrtek 14. října.
16. 10. Muzika v Jazz Clubu
V havířovském Jazz Clubu 16. října vystoupila kapela NiceLand. K poslechu
hrála také skupina California.
20. 10. Renesanční jazz
V rámci Svatováclavského hudebního festivalu se 20. října v evangelickém
kostele v Havířově-Bludovicích konal společný koncert skupiny PaCoRa a Societa
Incognitorum.
22. 10. Iva Bittová v Havířově
V Kulturním domě Radost vystoupila v pátek 22. října vynikající česká zpěvačka,
houslistka a herečka Iva Bittová. Patří k nejvýraznějńím osobnostem české
alternativní hudební scény.
27. 10. Obrazy Maří Magdaleny Čechové
V oddelení hudby a umění Městské knihovny v Havířově byla 27. října zahájena
výstava obrazů Maří Magdaleny Čechové. Na vernisáņi vystoupila klavíristka
Kateřina Ondruńíková, studentka 4. ročníku Hudební ńkoly a Gymnázia J.
Nerudy v Praze. Výstava potrvá do 19. listopadu.
Listopad
2. 11. Obrazy Marie Plotěné
V Kulturním domě Leońe Janáčka byla 2. listopadu slavnostně zahájena výstava
obrazů brněnské výtvarnice Marie Plotěné. Ze své bohaté tvorby vystavuje
drásané pastely, kreslený humor a ilustrace biblických verńů. (Časový sled)
3. 11. Vesele i váņně s Frantińkem Nepilem
Milovníci beletrie a poezie si ve středu 3. listopadu dali sraz v oddělení hudby
a umění havířovské Městské knihovny. Večer plný humorných, vtipných
a zajímavých vyprávění z díla českého spisovatele Frantińka Nepila sklidil
u početného publika velký úspěch. (Časový sled)
4. 11. Galerie Maryčka oņila historií havířovských pońt
Výstava o historii a současnosti havířovských pońt byla ve čtvrtek slavnostně
zahájena v Kulturním domě Petra Bezruče. Zcela unikátní prezentaci připravil ze
své bohaté sbírky předseda Klubu filatelistů Havířova Petr Mazoch. (Časový
sled).
5. 11. Salon Lecha Nierostka v komorním sále KD Leońe Janáčka
Večer plný poezie, výtvarného umění, slova a hudby. Takový byl 27. salon
havířovského poeta Lecha Nierostka. Jeho hosty byli horolezec Ing. Leopold
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Sulovský a hudebník Igor Ńeleńovský (elektronická kytara). Součástí salonu byla
výstava fotografií.
9. 11. Výstava ve Spirále
V Galerii Spirála na Dělnické ulici v Havířově vystavují výběr ze svých prací
výtvarníci, bývalí spoluņáci Vysoké ńkoly uměleckoprůmyslové v Praze Jiří Váp
(Zlín), Andrej Augustýn (Bratislava) a Luděk Bárta (Praha). Vernisáņ se konala
9. listopadu. (Časový sled)
14. 11. Oslava ve folklorním duchu
Zpěv, tanec, maņoretky, recitace a povídání po nańimu zavládly v neděli
14. listopadu odpoledne v Domě PZKO v Havířově-Bludovicích. Pestrý kulturní
program byl věnován k nadcházejícímu 55. výročí zaloņení Havířova. (Časový
sled)
21. 11. Hornický kahan
Ve Společenském domě v Havířově se v neděli 21. listopadu konal 41. ročník
mezinárodní postupové soutěņe ve sportovních tancích, a to ve vńech věkových
kategoriích od těch nejmenńích aņ po dospělé. (Časový sled)
24. 11. Karel Plíhal
V Kulturním domě Radost ve středu 24: listopadu koncertoval písničkář Karel
Plíhal.
28. 11. Úspěch havířovských klavíristek
Pěkného úspěchu dosáhla děvčata Veronika Kijonková a Kateřina Oņanová
(učitelka Marta Draganová Vlková) ze ZUŃ Bohuslava Martinů v Havířově.
V klavírní soutěņi ņáků základních uměleckých ńkol PER QUATTRO MANI
získaly ve čtyřruční hře v kategorii do 13 let 2. cenu. Soutěņ jiņ po osmé
organizovala ZUŃ Jaroslava Kvapila v Brně.
30. 11. Karolína Levková vyzpívala dvě první místa
Výborně si vedla ve třetí dekádě listopadu talentovaná dvanáctiletá ņákyně třídní
učitelky Zuzany Gajanové na VIII. ročníku Písňové soutěņe Bohuslava Martinů
v Praze. Karolína Levková ve věkové kategorii do 14. let získala 1. místo. Svým
výkonem přesvědčila i porotu v Olomouci na VII. ročníku Pěvecké soutěņe
Olomouc 2010, kde v kategorii do 12 let mezi 47 ņáky vyzpívala 1. místo.
30. 11. KD Leońe Janáčka: Havířovský výtvarný salon 2010
Vernisáņí byl 30. listopadu zahájen 7. ročník přehlídky prací výtvarníků města
Havířova. Výstava potrvá do 30. prosince. (Časový sled)
Prosinec:
1. 12. Kulturní dům Radost: České Vánoce
Ve galerii Kulturního domu Radost byla ve středu 1. prosince slavnostně
zahájena jubilejní 10. výstava betlémů České Vánoce. (Časový sled)
1. 12. Autorský večer Marty Gelnarové
Doma je doma aneb muzikantskými chodníčky byl název autorského večera
folkloristky Marty Gelnarové s cimbálovou muzikou FRIŃ.
2. 12. Kulturní dům Petra Bezruče: Patchwork
Premiérová prezentace prací členek Patchworkového klubu při MKS Havířov.
Vernisáņ se konala 2. prosince. Výstava končí 30. prosince.
4. 12. Galakoncert
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K 55. výročí zaloņení města Havířova se 4. prosince konal ve víceúčelové hale
galakonceert Karel Gott a Eva Urbanová. Hudba: Boom band a smyčcový
orchestr. (Časový sled)
5. 12. Miro Ńmajda se svou kapelou nadchl publikum
Ruńno bylo v neděli odpoledne 5. prosince ve Vánočním městečku na náměstí
Republiky v Havířově. Koncert finalisty soutěņe ČeskoSlovensko hledá Superstar
proņívalo převáņně mladé publikum s obrovským nadńením. (Časový sled)
9. 12. Slovem a tónem
Vánoční večer Ivy Savkové a Bohumila Kubíčka plný poezie, prózy a hudby se
konal 9. prosince v Galerii Spirála.
10. 12 Benefiční koncert s Dědou Mládkem
Výborná muzika, ńtědří sponzoři, oceněné sestry a lékaři. To vńe patřilo
k pátečnímu II. Benefičnímu koncertu havířovské Nemocnice s poliklinikou
v Kulturním domě Leońe Janáčka. (Časový sled)
17. 12 Miss Karkulka Pamír 2010 je Michaela Leńinská
V Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově se v pátek 17. prosince konal
jedenadvacátý ročník soutěņe o nejhezčí a zároveň nejńikovnějńí středońkolačku
Havířova a Karviné, tentokrát s tematikou autońkola. (Časový sled)
21. 12. Vánoční městečko
V úterý 21. prosince se ve Vánočním městečku na náměstí Republiky konal
adventní koncert kapely A. M. Úlet.
26. 12 Pod chrámovou klenbou Hej Mistře
Krásná hudba, vánoční atmosféra, vynikající sólisté. To vńe patřilo České mńi
vánoční od Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Anny v Havířově. (Časový sled).

4. Sport 2010:
Leden:
9. 1. Volejbalisté Slavia Havířov začali nový rok prohrou
V sobotu 9. ledna extraligoví volejbalisté Slavia Havířov na domácí palubovce
prohráli s celkem Benátky nad Jizerou poměrně hladce 1:3.
Únor:

21. 2. Oslavy 15. výročí zaloņení Torpedo Havířov
První fáze oslav patnáctého výročí od zaloņení florbalového klubu Torpedo
Havířov proběhlo v pátek 19. února v Kulturním Domě Radost. Významné výročí
přińlo oslavit okolo stovky lidí, ať uņ z řad členů či speciálně pozvaných hostů.
Druhá fáze oslav pokračuje dnes 21. února v rámci utkání Fortuna Extraligy
s praņskou Spartou. (Časový sled)
Březen:
10. 3. Panteři mají v čele klubu nové vedení
Hokejový oddíl HC Havířov Panthers má od 10. března novou výkonnou radu. Do
čela klubu se postavili zástupci rodičů, jejichņ děti hrají v Havířově hokej. Nejuņńí
vedení nyní tvoří Radim Jaroch, Radim Haas a Aleń Říčka. Vńichni tři stávající
členové dosavadní výkonné rady Jan Hinner, Ivo Peńtuka a Jan Strmeň na své
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funkce rezignovali. Bývalý prezident Jan Strmeň dokonce zcela vystoupil z oddílu
a není ani jeho členem.
14. 3. Indiáni jarní premiéru nezvládli
V Opavě v neděli 14. března přehráli divizní fotbalisté MFK Havířov s rezervou
místního SFC gólem v poslední minutě. SFC Opava B – MFK Havířov 2:1 (0:1)
Branky. 38. minuta Voznica (Havířov), 58. minuta Holčák (Opava), 89. minuta
Biro (Opava)
.
19. 3. Čtvrtfinále volejbalové extraligy
VK Slavia Havířov prohrál s Libercem vńechy tři čtvrtfinálové zápasy a do
semifinále nepostoupil. Závěrečné utkání se hrálo 19. března v Havířově.
20. 3. Krajský přebor mládeņe v rapid ńachu
Ve středisku volného času Asterix Na Nábřeņí v Havířově se v sobotu 20. března
konal krajský přebor mládeņe v rapid ńachu. (Výsledky jsou uvedeny v časovém
sledu událostí).
21. 3. Kulečník: stříbrná medaile z Brandenburgu
Na druhém ročníku Mistrovství Evropy v kulečníkovém trojbandu na malých
stolech členové havířovského Billiard clubu Ivo Gazdoń a Mirek Bača získali
v soutěņi druņstev pro ČR stříbrnou medaili.
Duben:
4. 4. Ivo Gajdoń třetí na MČR v kulečníku
Ve dnech 2. aņ 4. dubna se konalo v Kladně Mistrovství České republiky
v trojbandu. Ivo Gazdoń získal bronzovou medaili. Miroslav Bača se umístil na
5. místě. Oba jsou závodníci havířovského Billiard clubu.
10. 4. Chodci AO Slavia Havířov na MČR zlatý a bronzový
V sobotu 10. dubna se v Poděbradech konal tradiční chodecký závod na 20 km
s mezinárodní účastí. Kromě evropské ńpičky se ho zúčastnili taky chodci AO
Slavia Havířov Karel Ketner a jeho trenér Jan Poláńek. (Časový sled)
11. 4. Stolní tenisté nepostoupili
Stolní tenisté Baníku Havířov prohráli i druhý zápas prvního kola extraligového
play – off s Lokomotivou Vrńovice a sezona pro ně skončila. (Časový sled)
24. 4. Čtrnáctiletá éra florbalistů Torpedo Havířov v extralize končí
V pátém rozhodujícím zápase baráņe o Fortuna Extraligu Havířov podlehl
v domácím prostředí praņskému Bohemiansu
Torpedo Havířov – FbŃ Bohemians 3:4
24. 4. Slezská stuha 2010
Na start tradičního mezinárodního pohárového turnaje moderních gymnastek
Slezská stuha, nastoupilo v sobotu 24. dubna 61 závodnic. Při neúčasti zvučných
jmen závodní pole ovládly hlavně domácí závodnice SKMG Havířov, kdyņ získaly
pět zlatých medailí. (Časový sled)
Květen:
12. 5. Běh Havířova
Na atletickém stadionu v ulici Astronautů Slavia Havířov se 12. května konal
tradiční Běh Havířova za úńasti 275. Startovali chlapci a děvčata ze základních
a středních ńkol. (Časový sled)
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19. 5. Jäklácká hodinovka
AC Slavia Havířov byl pořadatelem Jäklácké hodinovky. Ńkvárová dráha
v Karviné je uņ zcela nezpůsobilá, nebezpečná a nedůstojná pro
konání
hodinovky, proto se tento tradiční běņecký závod poprvé konal v Havířově
19. května. (Časový sled)
29. 5. Moderní gymnastky vybojovaly zlato, stříbro i bronz
Výborně si vedly na Mistrovství České republiky juniorek v moderní gymnastice
závodnice Sportovního klubu moderní gymnastiky Havířov. Získaly jednu zlatou,
dvě stříbrné a dvě bronzové medaile zásluhou Barbory Kundelové a Blanky
Ņákové. (Časový sled)
Červen:
13. 6. Indiáni remizovali
Fotbalisté MFK Havířov v neděli 13. června v domácím prostředí v poslední
utkání divizní sezony 2009/2010 hráli nerozhodně.
MFK Havířov – Spartak Hulín 1:1.
V tabulce skončili na desátém místě. (Časový sled)
26. 6. Albrechtický sprint triatlon se vydařil
V okolí Těrlické přehrady a Ņivotic se v sobotu 26. června za pěkného letního
počasí konal 2. ročník Albrechtického sprint triatlonu. Aleń Velička splnil roli
favorita, v ņenách obhájila loňské prvenství Karolína Feberová. (Časový sled)
Červenec:
18. 7. Mezinárodní turnaj Chance Prague Games
Jako jediný zástupce Torpeda Havířov se na začátku léta zúčastnili
mezinárodního turnaje Chance Prague Games. V konkurenci 70-ti týmů se
rozhodně neztratili a dońli aņ mezi nejlepńích osm týmů, kde jim stopku vystavil,
podobně jako na MČR, praņský Future.
Srpen:
22. 8. Havířovský zlatý kahanec
Třetí ročník znovu obnovených závodů silničních motocyklů Havířovský zlatý
kahanec se konal ve dnech 21. a 22. srpna. Měl opět velmi vysokou úroveň
a rovněņ diváckou účast. (Časový sled)
27. 8. Mistrovsví Evropy maņoretek
V pátek 27. srpna začalo mistrovství Evropy ve Vyńkově v maņoretkovém sportu.
Na třídenní maratón skupin sóloformací, mixu a show přijali pozvání
reprezentanti devíti států Evropy. Celkem 120 skupin, 280 sóloformací s počtem
3 144 dívek. (Časový sled)
29. 8. Atleti AC Slavia Havířov na MČR do 22 let
Ve dnech 28. a 29. srpna se konalo v Břeclavi Mistrovství České republiky muņů
a ņen do 22 let v lehké atletice. Vynikající výsledky a umístění dosáhl Pavel
Maslák, závodník AC Slavia Havířov. Získal tři zalaté medaile. (Časový sled)
29. 8. Na turnaji Open Havířov dominovali ńachisté z Třince
O první místo na 11. ročníku mezinárodního ńachového turnaje Open Havířov se
podělili mezinárodní mistři Vojtěch Plat a Ladislav Langner, oba z Třince.
(Časový sled)
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Září:
8. 9. AZ první zápas kvůli výtrņnostem nedohrál
HC Vsetín – AZ Havířov 2:3 (1:0,1:3,0:0) – nedohráno
Úvodní druholigový mistrovský zápas AZ Havířov ve Vsetíně 8. září skončil
předčasně a bude mít dohru u zeleného stolu. Na začátku třetí třetiny po
výtrņnostech fanouńků bylo utkání ukončeno. (Časový sled)
8. 9. MFK Havířov poprvé vyhrál v sezoně 2010/2011
MFK Havířov – Valańské Meziříčí 2:1 (2:0)
Městský fotbalový klub dosáhl na domácí půdě první uspěch, kdyņ rozdílem jedné
branky porazil celek Valańského Měziřičí. (Časový sled)
Říjen:
12. 10. Mladí vzpěrači Baníku byli úspěńní
Ņáci a junioři Baníku Havířov si velmi dobře vedli na mezinárodní souteņi
v maďarské Nyíregyhéze.
30. 10. Martina Pokorná získala zlatou medaili ve vzpírání
Na Mistrovství České republiky juniorek do 20 let ve vzírání vybojovala titul
mistryně republiky pro Sportovní klub vzpírání Baník Havířov.
Listopad:
6. 11. Pavel Maslák atletickým juniorem roku 2010
Slavnostní vyhláńení ankety Atlet roku přenáńené Českou televizí 6. listopadu
odtajnilo nejlepńí české atlety roku 2010. Mezi vyhláńenými byl i závodník AO
Slavia Havířov Pavel Maslák.
Prosinec:
4. 12. Mistrovství ČR ve společných skladbách – kategorie Naděje mladńí
Mistrovství se konalo 4. prosince v Přerově. Výborně si vedly Havířovanky ze
Sportovního klubu moderní gymnastiky. Zvítězily v konkurenci osmnácti
druņstev. Pořadí na prvních třech místech. 1. SKMG Havířov 17,775 bodů,
2. Bohemians Praha 17,525 b., 3. Motorlet Praha 17,075 bodů.
4. 12. Mezinárodní TOP 12 memoriál Milana Romana
V sobotu 4. prosince proběhl ve sportovní hale Milana Romana v Havířově
21. ročník TOP 12 ve vzpírání.
29. 12. VK Slavia Havířov zakončil rok 2010 prohrou
Extraligové volejbalové druņstvo VK Slavia Havířov ve středu 29. prosince
prohrálo na domácí palubovce Městské sportovní haly v Havířově s celkem Aero
Odolena Voda (Odolka).
Havířov - Odolka 2:3 (-22,14,-29,14,-9)

10. VYBRANÉ PŘEHLEDY
10. 1. Představitelé města od zaloņení Havířova (předsedové, primátoři):
1955 – 1970 Frantińek Podoba
1970 – 1974 Karel Choleva
1975 – 1986 Frantińek Vystavěl
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1986 – 1990
1990
1990 – 1999
1999 – 2002
2002 – 2007
2007 – 2010
2010 –

Vojtěch Klečatský
Antonín Ńimíček
Zdeněk Pohl
Václav Wicher
Milada Halíková
Frantińek Chobot
Zdeněk Osmanczyk

10. 2. Autoři výtvarných děl v Havířově (pomníky, plastiky, kańny, vitráņe apod.)
1. Díla existující
Boss Andersson: Obětní oltář (Havířov-Město, Centrální park)

Jiří Babíček: Leņící ņena (Havířov-Podlesí, Dlouhá třída, před zdravotním
střediskem)

Konrád Babraj: Dívka s květinami (Havířov-Město, Hlavní třída, před restaurací
Lučina), Dívka s koulí (Havířov-Město, Hlavní třída, před restaurací Lučina),
Nekonečná spirála (Havířov-Podlesí, před restaurací Orion)
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Jaroslav Broņ: Leņící ņena (Havířov-Podlesí, Karolíny Světlé, před restaurací
Luna)

Oto Ciencala: Bronzová plastika (Havířov-Podlesí, Dlouhá třída, před OD
Permon), Busta Frantińka Hrubína (Havířov-Podlesí, ZŃ Frantińka Hrubína),
Fontána (Havířov-Město, Dlouhá třída, U Jitřenky), Květ (Havířov-Podlesí,
atrium ZŃ K. Světlé), Květ (Havířov-Podlesí, Dlouhá třída, před OD Permon),
Volná plastika (Havířov-Ńumbark, Moravská.)

Bronzová plastika před OD Permon

Fontána U Jitřenky
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Květ před OD Permon

Zbigniev Dudek: Neraň mé srdce, (Havířov-Město, Centrální park)

Alois Fabisz: Pomník s hromadnými hroby sovětských válečních zajatců
(Havířov-Prostřední Suchá, katolický hřbitov)
Václav Fridrich: Základní kámen (Havířov-Město, Hlavní třída, před budovou
magistrátu)

Jan Gajda: Mládí (Havířov-Ńumbark, vestibul ZŃ Moravská), Vladislav Gajda:
Pes (Havířov-Podlesí, Dlouhá třída.) Čestmír Hlavinka: Kniha (Havířov-Město,
Centrální park), Kniha (Havířov-Podlesí, Studentská, před gymnáziem),
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Centrální park, Kniha

Nymfa (Havířov-Město, Centrální park)

Ulice Studentská, Kniha

Centrální park, Sedící ņena,

Antonín Ivanský: Sedící ņena s dítětem a holubicí (Havířov-Ńumbark, před ZŃ
M. Pujmanové). Antonín Ivanský: Jehlan – Květ (Havířov-Podlesí, 17. listopadu)
Bronislav Kaleta: Reliéf obličeje (Havířov-Prostřední Suchá, u SOU kpt.
Jasioka).
Jiří Kemr: Kańna – hoch s rybou (Havířov-Město, park za Kulturním domem
Radost)

Kańna – Hoch s rybou
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Adolf Kubiczek: Pomník obětem hitlerovského fańismu (Havířov-Prostřední
Suchá, hřbitov), Pomník neznámého vojína (Havířov-Ņivotice, ul. Přátelství),
Pomník k osvobození obce Dolní Datyně (Havířov-Dolní Datyně, Občanská, před
Mateřskou ńkolou).

Pomník obětem hitlerovského fańismu

Pomník k osvobození obce Dolní Datyně

Martin Kuchař: kopie originálu Sochy sv. Jana Nepomuckého (Havířov-Ņivotice,
Michnikova ul.)

Frantińek Malina: Památník obětem obou světových válek (Havířov-Prostřední
Suchá, Starý svět u hřbitova)
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Stanislav Mikulańtík: Horník (Havířov-Město, před ZŃ M. Gorkého)

Stefan Milkov: Brána s kyvadlem a pramenem (s Karlem Holubem, HavířovMěsto, náměstí Republiky)

Jiří Myszak: Chlapec s míčem a dívka s věncem (Havířov-Město, MŃ Sadová),
Horník s hochem (Havířov-Město, terasa ZŃ Na nábřeņí), Ņena s dítětem
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(Havířov-Ńumbark, terasa ZŃ Ńkolní), Otec s dětmi (Havířov-Město, Terasa ZŃ
Na Nábřeņí), Matka s dětmi (Havířov-Město, terasa ZŃ Na nábřeņí), Leņící ņena –
ņal (Havířov-Město, před ZŃ M. Kudeříkové), Lesbia (Havířov-Město, před
bývalou ZŃ V. Nezvala)

Chlapec s míčem

Dívka s věncem

Leņící ņena – ņal
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Vladimír Navrátil: Maryčka (Havířov-Město, Hlavní třída, před Kulturním
domem Petra Bezruče)

Maryčka

Miroslav Rybička:Sluneční
Mánesova)

hodiny

(Havířov-Město,

Mánesova,

před

ZŃ

Frantińek Świder: Památník ņivotické tragedie (Havířov-Ņivotice, Padlých
hrdinů, před muzeem)
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Jan Ńnérberger: Postýlky (Havířov-Město, Centrální park)

Ambroņ Ńpetík: Objekt (Havířov-Podlesí, Dlouhá třída)
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Alois Ńutera: Mladá generace (Havířov-Podlesí, Studentská)

Václav Uruba: Kosmonauti (Havířov-Podlesí, Gagarinova.); Kosmonauti
(Havířov-Podlesí, Mládeņnická, před ZŃ Mládeņnická); Směrník (Havířov-Město,
před nádraņím Českých drah)

Vratislav Varmuņa: Keramika (Havířov-Podlesí, atrium SPŃ stavební). Karel
Vańut: Jan Amos Komenský (Havířov-Ńumbark, před ZŃ Gen. Svobody)
Vladimír Vráblík: Rodina (Havířov-Město, náměstí Republiky, před cukrárnou
Italka)
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Jindřich Wielgus: Sedící ņena (Havířov-Město, Dělnická, před Nemocnicí
s poliklinikou Havířov), Sousońí Mír - Ņena s holubicí a dítětem (Havířov-Město,
1. Máje, před ZŃ 1. máje)

Sedící ņena

Ņena s holubicí a dítětem

Jan Kavan: Sedící ņena s kvítkem (Havířov-Město, Národní třída)

2. Zaniklá umělecká díla
Pavel Hanzelka: Sedící ņeny (Podlesí, Okrajová, před Merkurem, 1997
zlikvidováno). Ludvík a Boņena Kodymovi: V. I. Lenin (Město, bývalé náměstí
Vítězného Února dnes náměstí Republiky, demontována 22. března 1990).
Bronislav Kaleta: Pamětní deska kpt. Rudolfa Jasioka (Havířov-Prostřední
Suchá, na budově KD Dolu Dukla), nahrazena novou v ZŃ kpt. Jasioka.
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10. 3. Cena města Havířova
(jednotlivci nebo kolektivy za výjimečný čin nebo přínos městu v jakékoli oblasti)
2000: Martin Pekara, in memoriam
2001: Alena Ńlégrová, Ústav sociální péče
2002: Folklorní soubor Havířovské babky.
2003: Naděņda Porubčanová, Pavel Hlavatý
2004: Frantińek Trnka
2005: Radim Prokop
2006: Miroslava Kupská, Sbor dobrovolných hasičů Havířov pod vedením
Emanuela Dońlíka
2007: Zdeněk Ńpaček, Jiří Slavík a folklorní soubor Vonička
2008: Otta Polák
2009: Ladislav Bém, Libuńe Novosadová, Klub přátel ńkoly Havířov–Prostřední
Suchá
10. 4. Osobnost kultury (Ceny Havířova za zásluhy v kultuře)
1999: Jiří Bielecki, Rudolf Černý, Frantińek Koziorek, Oskar Pawlas, Jiřina
Slavíková, Věra Tesařová
2000: Jaroslava Jelínková, Edita Chwistková, Oldřińka Ńtěpánková, Milan
Bystroň, Frantińek Trnka, Pavel Hlavatý
2001: Jarmila Bičińťová-Poledníková, Jiří Tibitanzl, Frantińek Sikora, Přemysl
Ruta, Radim Prokop, Josef Kolář, Bronislav Kaleta, Zbigniew Bittmar
2002: Helena Neuwirthová, Ludmila Kučerová, Miloň Bura, Josef Talań, Martin
Pawera, Dana Kochová
2003: Jarmila Jarolímová, Zdeněk Heiser, Aleń Milerský, Libuńe Hrejsemnou,
Danuńe Bilanová, Oto Cienciala, Frantińek Gvozď , Miloń Fojtík, Miroslava
Kupská, folklorní soubor Vonička, ZUŃ B. Martinů
2004: Markéta Vincenecová, Alina Farná-Podskalská, Jiří Volkmer, Klement
Brokeń, Miloń Navrátil, Jindřich Neuwirth, Tadeusz Nierostek, Pavel Studník.
2005: Jindra Zlámalová, Erwin Drózd, Zoja Wallerová, Eva Höklová, Bohumil
Kubíček, Věra Tomolová, Jiří Velička, Marek Slonina a Ladislav Slowik,
pracovníci Muzea Těńínska v čele s ředitelem Zbyńkem Ondřekou
2006: Hana Kuchařová, Bronislava Böhmová, Emilie Slavíková
2007: Lech Nierostek, Kateřina Chroboková, Jiří Slavík ml.
2008: Jiří Bořuta, Iva Savková, Jolanta Balon, Petr Gomola, Taneční orchestr
Zbigniewa Bittmara, Jiřina Sivá
2009: Otta Dedek, Markéta Janková, Taneční ńkola Horizonty pod vedením
J. Jelínkové za dlouholetou práci s mládeņí: Milan Szturc, Ivana Sobolová
2010: Ivana Kirchnerová, Vítězslav Soukup. Za dlouholetou práci s dětmi
a mládeņí: Renáta Bajerová, Martina a Martin Urbančíkovi, Roman Ņelonka
10. 5. Talent
2000: Adam Prymus, Kateřina Ondruńíková, Lubica Oczková
2001: Mirka Baklíková
2002: Markéta Klodová, David Vigner, skupina Kryńtof
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2003: Barbora Bujoková, Marcela Osovská
2004: Adam Ņivnůstka, Olga Punko
2005: Kateřina Steinerová, Petr Grabovský, Stanislav Ferko a kol.
2006: Leoń Drda, soubory Błedowanie a Limit Dance Corporation
2007: David Velčovský, Nikola Vavrous
2008: Adéla Manińová, Dětský pěvecký sbor Hlásek, Dětský pěvecký sbor
Rozmarýnek, Flétnový soubor, Trio dvou zobcových fléten s bubínkem a Trio
zobcových fléten
2009: Veronika Tkaczyková, Daniel Mrózek, Lukáń Rajča
2010: Jan Masnica, Dominik Zielina
10. 6. Ocenění jednotlivců a kolektivů v sociální oblasti
2004: Eduard Pawera, Pěva Ņaludová
2005: Jiří Slaměník, Sociální sluņby města Havířova
2006: Alena Petráńová, klub INNA
2007: Jiřina Nevrlá (Help klub), Poradenské středisko pro rodinu a dítě, manņelé
Lidie a Rudolf Kubíčkovi.
2008: Petr Jonńta a Jaroslava Konečná
2009: Anna Formánková
10. 7. Kronikáři města:
1956 – 1958
1959 – 1961
1962 – 1964
1977 – 1990
1982
1984 – 1989
1991 – 2000
2000 – 2003
2004 – 2007
2008 –

Miroslava Nováková
Jana Foltýnová
Jan Morys
Erich Bohdal
Věra Bohdalová (s Erichem Bohdalem)
Věra Bohdalová (s Erichem Bohdalem)
Přemysl Ruta
Eva Huńková
Jana Králíková (Vítová)
Jozef Pintér

Zdroj Městská knihovna Havířov – sestavila Libuńe Poličiaková, upravil Josef
Pintér.
11. POHLED DO MINULOSTI A SOUČASNOSTI
11. 1. Osobnosti a slavní rodáci Havířova
Město teprve s pětapadesátiletou historií má málo moņností pochlubit se
slavnými rodáky z dávnějńích 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 (ņil 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
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Rudolf Jasiok (1919 aņ 1944). Památka je umístěna ve vestibulu Základní ńkoly
Kpt. Jasioka.
Významných osobností z řad mladńí generace známých nejen doma, ale i za
hranicemi České republiky, kteří se v Havířově narodili, nebo zde strávili část
svého ņivota, je více. Lze je najít mezi sportovci, umělci, topmodelkami, manaņery
a moņná i v jiných oblastech. Patří k nim olympijńtí medailisté, trojskokanka
Ńárka Kańpárková (čestná občanka Havířova), výńkař Jaroslav Bába, vzpěrač
Ota Zaremba nebo stolní tenista Petr Korbel, čtvrtý na olympiádě. Pozornost si
určitě zaslouņí topmodelka Simona Krainová, česká herečka Eva Vejmělková
a Miss České republiky Aneta Vignerová. Své mládí v Havířově proņil také
generální ředitel Českých energetických závodů Martin Roman.
Ņivot a práci zakladatele a dlouholetého vedoucího Loutkového divadla
v Havířově, bratislavského rodáka Karoľa Kurjana (1932 aņ 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
aņ 1998) v budově Městské sportovní haly na ulici Astronautů. Oba jsou jiņ po
smrti. Výčet zdaleka nemusí být úplný.

11. 2. Slavná éra havířovské loutkové scény
Loutkařina má v Havířově více neņ půlstoletou tradici. Loutkové divadlo bylo
zaloņeno v roce 1957 pod názvem Kańpárkova říńe.
Z počátku krátce provizorně sídlila v budově Pavky Korčagina, v současné
rezidenci havířovského magistrátu. První představení pro děti Ponocný
a strańidla mělo premiéru 16. února 1958. Později se loutkoherci přestěhovali do
Sadové ulice, kde má dnes prostory Základní umělecká ńkola Bohuslava Martinů.
Po otevření dlouho očekávaného Kulturního domu Petra Bezruče v roce 1961
dostali loutkáři v nové budově hledińtě s kapacitou sto deset míst a hezkým
jevińtěm. Tak vzniklo Divadlo loutek, jehoņ zakladatelem byl bratislavský rodák,
zanícený loutkář, jinak povoláním horník Karol Kurjan. Pod jeho uměleckým
vedením nastala slavná éra havířovské amatérské divadelní scény. Kromě toho,
ņe mladí nadńenci hráli pro děti, zúčastňovali se také okresních i republikových
loutkářských přehlídek jako Stříbrný hornický kahan či Loutkářská Chrudim.
„Měli jsme spoustu inscenací, Sněhurky, kańpárky, čerty, jeņibaby. Stále se něco

nového vymýńlelo. Napadá mě například velice úspěńná hra Pohádka z kufru. Byl
to skvělý kolektiv. Dělali jsme to s obrovským zápalem. Zkouńky byly kaņdý
týden třikrát. S Karlem se výborně spolupracovalo. On veńkerý svůj volný čas
věnoval divadlu,“ vzpomíná knihovnice Jindra Zlámalová, která patnáct let byla

členkou amatérského divadelního souboru.
Historické loutky, chytrá princezna, zlá princezna, uplakaná princezna, hodná
princezna, král, chůva, princ a tříhlavý drak jsou uloņeny v Muzeu loutkářských
kultur Chrudim. Citelnou ranou pro milovníky pohádek v podání loutkoherců
byla nečekaná Kurjanova smrt dne 29. listopadu 1979 při výkonu svého
hornického povolání. Na jeho památku byla v říjnu 2006 slavnostně umístěna
u vchodu do divadla pamětní deska. Pohádky z loutkového sálu zcela nevymizely.
Od roku 1992 se na jeho jevińti kaņdoročně koná týdenní přehlídka malých
zájezdových divadel Miniteatro. V programu se vņdy objeví i loutky.
11. 3. Současnost a minulost havířovské trņnice
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Havířovská trņnice v centru města na Dělnické ulici má téměř padesátiletou
tradici. Byla zaloņena počátkem ńedesátých let minulého století. Prodávalo se pod
ńirým nebem. Návńtěvníci si mohli koupit hlavně ovoce, zeleninu, květiny
a sazenice, vajíčka, med a dalńí drobnosti. Velké oblibě se těńily čerstvé melouny
a paprika od pěstitelů z jiņního Slovenska a zelenina od „Bulharů“. Hlavním
trņním dnem byla sobota, ale i přes týden se tam občas někdo s ovocem objevil.
V zimním období se provoz omezil na minimum. Určité oņivení bylo vņdy
v prosinci. Prodávaly se vánoční stromky a nechyběli tradiční kapři.
Novou podobu dostala trņnice po roce 1990. Byla zastřeńena a výrazně se změnil
také nabízený sortiment. Na jedné straně ubylo trhovců se zeleninou a ovocem,
na druhé straně začal a postupně se rozńiřoval prodej textilních výrobků, obuvi
a drobného spotřebního zboņí hlavně vietnamskými obchodníky. Vznikly rovněņ
malé zamykatelné obchůdky. Do třetice trņnice změnila svůj vzhled začátkem
letońního roku. Byla otevřena nová jednopatrová vstupní budova s prostorami pro
komerční účely.

11. 4. Kronika, pohled do minulosti
Kronika města Havířova se začala psát v roce 1956. Její autorkou byla doktorka
filozofie Miroslava Nováková.
Pamětní kniha z roku 1956 má padesát osm stránek doplněných drobnými
kresbami. Nabízí čtenáři celou řadu různých informací a statistických údajů ze
ņivota lidí a také o postupu ve výstavbě města. Byla rozdělena do devíti kapitol:
úvodní, poloha obce, politický ņivot a politické poměry v obci, veřejný ņivot,
správa obce, komunikační, lidopisné, kulturní a zdravotní poměry. Zahrnovala
i prosincové události z předchozího roku spojené se zaloņením Havířova. Přesto,
ņe některé údaje byly poplatné politickým poměrům padesátých let minulého
století, obsahuje řadu zajímavostí. Čtenář se například dozví o krátkém
utajovaném pobytu tehdejńího prezidenta republiky Antonína Zápotockého
v Havířově. „Přijel sem zcela náhle brzy odpoledne. Uvítal ho předseda

Městského národního výboru Frantińek Podoba. Byl přítomen občanským
křtinám dítěte manņelů Ryńavých. Z obyvatel města o návńtěvě téměř nikdo
nevěděl a větńina se o tom doslechla z večerních zpráv československého
rozhlasu,“ uvádí kronikářka Miroslava Nováková. Počítalo se tehdy, ņe Havířov
bude mít v krátké době 142 tisíc obyvatel.
Aņ do roku 1975 byla kronika psána ručně. Z neznámých důvodů ročník 1976
chybí. Buď se vůbec nepsal nebo se ztratil. Toto období aņ do sametové revoluce
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překypuje formalizmem a mnoņstvím zcela nepodstatných údajů o socialistických
závazcích, brigádách socialistické práce, sběru papíru, ńrotu a odpracovaných
brigádnických hodinách a podobně. Za povńimnutí stojí některá nesplněná přání
jako výstavba divadla, radnice a výńkové administrativně obchodní budovy
v centru města.
Nástupem nového kronikáře Přemysla Ruty v roce 1991 nastal návrat
k rukopisu, který byl doplňován strojově psaným textem, obrázky a fotografiemi.
Také skladba a přístup k záznamům se změnil. Stal se mnohem věcnějńí
a kronikář k vybraným problémům vyjádřil také svůj vlastní názor. Určitě není
nezajímavé, ņe v prvních dvou porevolučních letech mezi nejvýznamnějńí
problémy, jak se lze dočíst, patřil pokus o zavedení trolejbusové dopravy, zřízení
okresu Havířov, vybudování duchovního a kulturně společenského centra
v proluce mezi ulicemi Fibichova a Beethovenova. Byly projednány i s tehdejńím
předsedou České vlády JUDr. Petrem Pithartem.
Později se kronika postupně převedla také do elektronické podoby a je zveřejněná
na webových stránkách magistrátu a městské knihovny. V období od roku 2004
do 2007 byla kronikářkou Jana Vítová. Rok 2008 má 333 stránek ručně psaného
textu s barevnými fotografiemi a kresbičkami. Originály kronik jsou uloņeny ve
Státním okresním archívu Karviná. Duplikáty si mohou zájemci zapůjčit na
odboru Ńkolství a kultury havířovského magistrátu.
Dochované jsou také kroniky obce Ņivotice, Prostřední Suchá (léta 1922 – 1953),
Dolní Suchá (1954 – 1956), Dolní Bludovice (1945 – 1959) a Dolní Datyně (do
roku 1974).
11. 5. Kulturní památka u kostela sv. Anny v Havířově
V areálu kostela sv. Anny se nachází poměrně starý hřbitov. Stojí v něm vzácná
památka, náhrobek hraběte Friedricha von Arco, bývalého majitele ńumbarského
panství.
Říńský hrabě ve svých devětadvaceti letech koupil v roce 1827 statek v Ńumbarku
od Jana Michnika. Fridrich vńak v bývalé samostatné obci dlouho nevládl. Zemřel
uņ po osmi letech v roce 1835. Byl pohřben na hřbitově nedaleko ńumbarského
zámku. Jeho hrob je tvořen originálním empírovým náhrobkem ve tvaru
nevelkého obelisku stojícího na kvádrovém podstavci. Je vyroben z bílého
mramoru. Přední stranu obelisku zdobí tesaný znak hraběte z Arcu. Erb je
významnou heraldickou památkou. Na podstavci je německý nápis, který
v českém znění zní: Místo odpočinku jeho Blahorodí, pana říńského hraběte
Fridricha von Arco, pána na Ńumbarku, narozeného 11. listopadu 1798, zemřel
21. září 1835. Libé odpočinutí Jeho popelu.
Ńlechticova manņelka, svobodná paní z Durant prodala panství hned po
manņelově smrti Josefu Ludvíkovi Neísseroví. Sama zemřela 31. srpna 1849
a byla pochována vedle svého chotě. V říjnu 1991 byl náhrobek Ministerstvem
kultury České republiky prohláńen kulturní památkou.
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Náhrobek Friedricha von Arco poblíņ kostela sv. Anny..

11. 6. Havířovské kuriozity
Jako kaņdé jiné město i Havířov má své zvláńtnosti a zajímavosti..
Procházka ulicemi města pro pečlivého pozorovatele naskýtá nejednu zajímavost,
kuriozitu, ale i věci, které městu rozhodně na kráse nepřidávají. Mezi kuriozity
jistě patří nepřehlédnutelné cedulky s nápisem Stavební bytové druņstvo Máj
Havířov, dům v socialistické péči druņstevníků na Dlouhé třídě u vchodů domů
číslo 5, 7 a 9 poblíņ hlavní pońty. Málokdo si moņná vńiml, ņe bronzová socha
zobrazující rodinu v prostorách před cukrárnou Italka, má svou socialistickou
kamennou podobu u budovy bývalé Savely. Jenom tam je dítě bez ruky, oč se
postaral neznámý vandal. Moņná, ņe si jiņ někdo poloņil otázku, proč padesát
metrů dlouhá slepá ulice poblíņ bývalé Savely dostala právě název Ruńná.
Havířov má poměrně nové, celkem přehledné tabule označující název ulic. Někde
se ale zapomnělo odstranit některé staré hodně jiņ poznamenané časem. Takové
jsou například na ulici Kubelíkové, 1. máje. Nezapomíná se ani na bývalý
Okresní ústav národního zdraví Karviná. Stačí se podívat z okna havířovského
magistrátu na ulici Ńvermovou.

12. POČASÍ V ROCE 2010
Rok 2010 byl sráņkově nadprůměrný – za 12 měsíců se suma průměrných sráņek
v jednotlivých měsících pohybovala na 859 mm, coņ je 127% dlouhodobého
sráņkového normálu (1961-1990). Připomíná tím rok 2002, kdy suma průměrných
sráņek činila 866 mm. Nejdeńtivějńími měsíci byly srpen – v průměru spadlo 150
mm, tj. 192% dlouhodobého srpnového normálu a květen 134 mm, tj. 181%.
Nejsuńńím měsícem byl říjen s průměrnými sráņkovými úhrny 13 mm, coņ je 31%
dlouhodbého normálu. Teplotně byl rok 2010 s průměrnou roční teplotou vzduchu
7,2 °C skoro teplotně průměrný v porovnání s dlouhodobým teplotním normálem
7,5 °C. Největńí zápornou odchylku oproti dlouhodobému normálu přinesl
prosinec – v Čechách byl teplotně podprůměrný o -4,5 °C, na Moravě a ve Slezsku
o -3,8 °C oproti dlouhodobému teplotnímu normálu -1 °C. Naopak největńí
kladnou teplotní odchylku dosáhl červenec +3,1 °C s průměrnou teplotou 20 °C.
Zdroj Meteopress
13. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
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Vodovod: Pitná voda je do Havířova dodávána přes vodojem Bludovice třemi
zásobními řady a z vodojemu Ņivotice. Vodní síť délky 201 km je vybudována
v dostatečných dimenzích i pro uvaņovaný rozvoj města a je v poměrně dobrém
technickém stavu. Kromě veřejného vodovodu existuje na území města síť
průmyslových vodovodů rozvádějících vodu uņitkovou a technologickou. Na
vodovodní síť je napojeno téměř 100% obyvatel. Majitelem veřejného vodovodu
jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, které ho i provozují.
Kanalizace: V převáņné části města je vybudovaná veřejná kanalizace. Stoky
jednotné nebo splańkové sítě dosahují délky 114 km. Na veřejnou kanalizaci je
napojeno 99% obyvatel.
Plyn: Celková délka plynovodní sítě v Havířově dosahuje 174 km. Plynovodní síť
vlastní z velké části Severomoravská plynárenská, a.s. Město Havířov vlastní
46 km plynovodní sítě a 1,5 km vlastní ostatní subjekty. Dodávka plynu pokrývá
95 % obyvatel. Technický stav plynovodní sítě je dobrý.
Tepelné hospodářství CZT: Město Havířov má rozvinutou horkovodní soustavu
CZT, která dodává teplo pro převáņnou část bytové komunální a podnikatelské
sféry. Na území města je 159 předávacích stanic. Soustava centralizovaného
zásobování teplem dodává teplo a teplou uņitkovou vodu cca 95% obyvatelstva
Havířova. Primární horkovodní síť na území města je plánovanými GO
udrņována v dobrém technickém stavu.
Rozvody elektrického proudu: Město je zásobováno elektrickou energií
z distribuční kabelové sítě VN, která je provozována ve dvou napěťových
hladinách 6kV a 22kV. Rozvody elektrické energie je pokryto 100% obyvatel.
Majitelem el.sítě, která ji provozuje je Severomoravská energetika, a.s.
Distribuční kabelová síť je v dobrém technickém stavu.
14. ZÁVĚR KRONIKÁŘE
Základními zdroji informací pro kroniku Havířova za r. 2010 byly: informační
měsíčník pro občany statutárního města Havířova Radniční listy, Havířovský
deník a týdeník Havířovsko, usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova,
tiskové zprávy vydávané magistrátem, propagační materiály a informace
o činnosti občanských sdruņení, ńkol, církví apodobně. Významná byla také
osobní účast kronikáře na různých kulturních, společenských, ńkolních a jiných
akcích.

Kronika Havířova za rok 2010 včetně přílohy má 287 stran. Jozef Pintér
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15. PŘÍLOHA
1. HAVÍŘOVSKÉ ŃKOLY
1. Mateřské ńkoly:
Havířov-Město:
Mateřská ńkola Havířov-Město, Horymírova 7/1194
Ředitelka: Drahomíra Smejkalová
Mateřská ńkola Havířov-Město, Čs. armády 5/201
Ředitelka: Dana Tomicová
Mateřská ńkola Havířov-Město, Lípová 15/718
Ředitelka: Xenie Beneńová
Mateřská ńkola Havířov-Město, Puńkinova 7a/908
Ředitelka: Ingrid Němcová
Mateřská ńkola Havířov-Město, Radniční 7/619
Ředitelka: Ńárka Hofrichtrová
Mateřská ńkola Havířov-Město, Resslova 2/497
Ředitelka: Michaela Durdiaková
Mateřská ńkola Havířov-Město, Sukova 2a/280
Ředitelka: Hana Santariusová
Mateřská ńkola Havířov-Město, U Stromovky 60/415
Ředitelka: Dana Kolásková
Mateřská ńkola Na Nábřeņí - odloučené pracovińtě při ZŃ Na Nábřeņí,
Na Nábřeņí 5/236
Mateřská ńkola Havířov-Město, Ńvabinského 7/993
Ředitelka: Jana Ńenková
Speciální Mateřská ńkola Mozartova, Havířov-Město, Mozartova 2/1092
Ředitelka: Bc. Ńárka Chobotová
Havířov-Prostřední Suchá
Mateřská ńkola Havířov-Prostřední Suchá, U Topolů 3/688
Ředitelka: Mgr. Jarmila Říhovská
Havířov-Podlesí:
Mateřská ńkola Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240
Ředitelka: Zuzana Nováková
Mateřská ńkola Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190
Ředitelka: Bc. Miroslava Turecká
Mateřská ńkola Havířov-Podlesí, Kosmonautů 4/1319
Ředitelka: Eva Kubeczková
Mateřská ńkola Havířov-Podlesí, E. Holuba 7/1403
Ředitelka: Yvetta Poláková
Mateřská ńkola Havířov-Podlesí, Přímá 8/1333
Ředitelka: Dana Dumbrovská
Havířov-Dolní Suchá:
Mateřská ńkola U Ńkoly - odloučené pracovińtě při MŃ Moravská,
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Havířov-Dolní Suchá
Havířov-Ńumbark:
Mateřská ńkola Havířov-Ńumbark, Okruņní 1a/1070
Ředitelka: Světluńe Svobodová
Mateřská ńkola Havířov-Ńumbark, U Jeslí 4/894
Ředitelka: Hana Binarová
Mateřská ńkola Havířov-Ńumbark, Mládí 23/1147
Ředitelka: Eva Stanovská
Mateřská ńkola Havířov-Ńumbark, Moravská 14/404
Ředitelka: Bc. Renata Slowiková
Mateřská ńkola Havířov-Ńumbark, Petřvaldská 32/262
Zástupce ředitelky: Leona Draslíková
- odloučené pracovińtě při MŃ Petřvaldská, Místní, Havířov-Město
Vedoucí učitelka: Halina Biegunová
- odloučené pracovińtě při MŃ Petřvaldská, Sadová 3, Havířov-Město
Ředitelka: Bc. Zdeňka Hýņová
Havířov-Dolní Datyně:
Mateřská ńkola Občanská - odloučené pracovińtě při ZŃ Frýdecká, Občanská
11/76, Havířov-Dolní Datyně
Havířov-Bludovice:
Mateřská ńkola Selská - odloučené pracovińtě při ZŃ Selská, Selská 9/414,
Havířov-Bludovice
Mateřská ńkola Frýdecká - odloučené pracovińtě při ZŃ Frýdecká, Frýdecká
39/451, Havířov-Bludovice
Havířov-Ņivotice:
Mateřská ńkola U Kříņů - odloučené pracovińtě při ZŃ Zelená, U Kříņů 2/150,
Havířov-Ņivotice
Soukromé mateřské ńkoly:
Sdruņení pro činnost Soukromé mateřské ńkoly K. Čapka 8,
Havířov-Město, K. Čapka 8/800
Mateřská ńkola MATEŘINKA, s.r.o.
Havířov-Ńumbark, Okruņní 13/1208
2. Základní ńkoly
Havířov-Ńumbark
Základní ńkola Havířov-Ńumbark, Jarońova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: PaedDr. Václav Hujer
Základní ńkola Havířov-Ńumbark, Moravská 29/497, okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitelka: Mgr. Elińka Tomíčková
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Základní ńkola Havířov-Ńumbark, Ńkolní 1/814, okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Vladimír Kosňovský
Základní ńkola Havířov-Ńumbark, M. Pujmanové 17/1151, okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Alena Kubíčková
Základní ńkola Havířov-Ńumbark, Gen. Svobody 16/284, okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Dagmar Kondělková
Havířov-Město
Základní ńkola Havířov-Město, 1. máje 10a, okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitelka: Ing. Viera Horváthová
Základní ńkola Havířov-Město, Gorkého 1/329, okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Igor Zaťko
Základní ńkola Havířov-Město, M. Kudeříkové 14, okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Viktor Kalousek
Základní a Mateřská ńkola Havířov-Město, Na Nábřeņí, okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitel: PaedDr. Svatopluk Novák
Základní ńkola Havířov-Město, Ņákovská 1/1006, okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitelka: Mgr. Helena Klimńová
Základní ńkola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Jiřina Vozná
Havířov-Podlesí
Základní ńkola Havířov-Podlesí Mládeņnická 11/1564, okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Radomila Vaníčková
Základní ńkola Havířov-Podlesí, F. Hrubína 5/1537, okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Miroslav Hlavačka
Základní ńkola Havířov-Podlesí, K. Světlé 1/1372, okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Jiří Kotańka
Havířov-Bludovice
Základní a Mateřská ńkola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice,
Selská, okres Karviná, příspěvková organizace
Ředitel: Mgr. Roman Kaderka
Základní a Mateřská ńkola Havířov-Bludovice, Frýdecká, okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Jiřina Sivá
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Havířov-Ņivotice
Základní a Mateřská ńkola Havířov-Ņivotice, Zelená, okres Karviná, příspěvková
organizace
Ředitelka: Mgr. Blanka Helńtýnová
Havířov-Prostřední Suchá
Základní ńkola Kapitána Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá,okres Karviná,
příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Petra Ņidková
3. Základní umělecké ńkoly
Základní umělecká ńkola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1,
příspěvková organizace
Ředitelka: akademická malířka Dagmar Ńtefková
Základní umělecká ńkola Leońe Janáčka, Havířov-Podlesí, Vrchlického 1a,
příspěvková organizace
Ředitelka: Jana Prefetová
4. Střední ńkoly
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Ředitel: Mgr. Tomáń Langer
Gymnázium, Havířov-Podlesí, Studentská 11, příspěvková organizace
Ředitel: RNDr. Karel Foniok
Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická ńkola-Havířov, s.r.o.
Ředitel: Mgr. Josef Grochovský
Střední ńkola technických oborů, Havířov-Ńumbark, Lidická 1a/600, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Jaroslav Knopp
Střední ńkola Havířov-Ńumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Ředitel: Ing. Josef Říman
Střední odborné učilińtě "BARON SCHOOL" spol. s r.o.
Ředitel: Ing. Oldřich Opravil
Střední ńkola řemesel a sluņeb, Havířov-Ńumbark, Ńkolní 2/601, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Vojtěch Kolařík
Střední průmyslová ńkola elektrotechnická, Havířov-Město, Makarenkova 1,
příspěvková organizace
Ředitel: Ing. Petr Kocurek
Střední průmyslová ńkola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Ředitel: Ing. Pavel Řehoř
Střední ńkola Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Ředitel: Mgr. Petr Szymeczek
Vzdělávací akademie Havířov, Tajovského 2, Havířov-Podlesí
Hotelová ńkola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
Ředitelka: Mgr. Aneņka Tesarčíková

244
Vyńńí odborná ńkola Havířov s.r.o.
Ředitelka: PaedDr. Jaroslava Čelechovská
5. Vysoké ńkoly
Vysoká ńkola sociálně-správní, Havířov-Město, Vítězslava Nezvala 801/1
Ředitel: Ing. Václav Bezecný
Vysoká ńkola hotelová v Praze s.r.o., Pracovińtě Havířov, Tajovského 2, HavířovPodlesí
Vedoucí: Ing. Miroslava Wlosoková
6. Ostatní vzdělávací zařízení
Institut celoņivotního vzdělávání, o.p.s., Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov Město
Institut vzdělávání a rekvalifikace, o.p.s., E. F. Buriana 4 a, Havířov-Město,
2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město
Ředitelka: Mgr. Yvona Dlábková
Asterix – Středisko volného času, Na Nábřeņí 41, Havířov-Město

Ředitelka: Bc. Eva Kiedroňová
Městská knihovna Havířov, Ńrámkova 2, Havířov-Podlesí
Ředitelka: Ing. Dagmar Čuntová
Sociální sluņby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
Ředitel: Ing. Milan Černý
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těńínská 2a,
Havířov-Bludovice

Ředitel: Ing. Jiří Bednář
SANTÉ - Domov pro osoby se zdravotním postiņením, Tajovského 1156/1,
Havířov-Podlesí
Ředitelka: Ing. Tamara Ńeligová
Domov seniorů Havířov, Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město
Ředitel: MUDr. Milan Dlábek.
3. MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI
Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 6 A, Havířov-Ńumbark
Ředitel: Ing. Stanislav Nevřela
Městská realitní agentura, s.r.o., U lesa 865/3a, Havířov-Město
Ředitel: Ing. Pavel Merta
Technické sluņby Havířov a.s., Karvinská 66, Havířov-Město
Ředitel: Ing. Ludvík Martinek
ZÁMEK Havířov, s.r.o., K Zámečku 2, Havířov-Město
Ředitelka: Michaela Ulmanová
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4. KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a., Havířov-Město
Kulturní dům Leońe Janáčka, Dlouhá tř. 46, Havířov-Podlesí
Kino Úsvit, Dlouhá tř. 46, Havířov-Podlesí
Kulturní dům Radost, Alńova 234/11, Havířov-Město
Kino Centrum, nám. Republiky 7, Havířov-Město
Letní kino, Na Nábřeņí, Havířov-Město
Městská knihovna, Ńrámkova 2, Havířov-Podlesí
Musaion, Muzeum Těńínska, Dělnická 14, Havířov-Město
Společenský dům (Reneta), Dlouhá tř. 19, Havířov-Město
Ņivotické muzeum, Padlých hrdinů 47a, Havířov-Ņivotice
Galerie Spirála, Dělnická 18, Havířov-Město
Dům PZKO, U Zborůvky 12, Havířov-Bludovice

5. NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Nemocnice byla slavnostně otevřena v prosinci roku 1969. Od 1. ledna 2003 je
příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.
„Jsme jediným lůņkovým zdravotnickým zařízením na území města Havířova.

Zajińťujeme zdravotní péči pro přibliņně 100 000 obyvatel. Pro větńí spádovou
oblast poskytujeme zdravotní péči na urologickém oddělení, oddělení klinické
hematologie, infekčním oddělení, nutriční ambulanci, gastroenterologické
ambulanci, kostní denzitometrii či ortoptické stanici. V nańem zařízení
poskytujeme ambulantní, lůņkovou a komplementární péči. Lůņková péče je
poskytována na 21-ti standardních stanicích s 482 lůņky a na 6-ti stanicích
jednotek intenzivní péče (včetně ARO) se 41 lůņky. V roce 2009 bylo v nańí
nemocnici hospitalizováno 15 265 pacientů. Porodů jsme zaznamenali 747.
Ambulantní péči poskytujeme na 48 ambulancích a 19 ambulantních pracovińtích
(samostatné ambulance vedené pod poliklinikou). Ambulantně bylo v nemocnici
v roce 2009 provedeno 297 225 ońetření,“ uvádí se na internetových stránkách
nemocnice.
V současné době pracuje v NsP Havířov 925 osob, z toho 80 se zkráceným
úvazkem a 120 zaměstnanců na dohodu.
Vedení nemocnice: ředitel Ing. Jan Ferenc, náměstek pro léčebnou péči MUDr.
Jaroslav Lux, ekonomicko – personální náměstek Ing. Vlasta Fandelová,
náměstek pro ońetřovatelskou péči Mgr. Renata Tydlačková, provozně –
technický náměstek Ing. Radek Filipczyk.
Organizační struktura:
Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), Centrální příjem a lékařská sluņba
první pomoci, Centrální operační sály a centrální sterilizace, Dětské oddělení,
Geriatrické oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Chirurgické oddělení,
Infekční oddělení, Interní oddělení, Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb,
Mezioborová jednotka intenzivní péče – chirurgická, Neurologické oddělení,
Psychiatrické oddělení, Rehabilitační oddělení, Urologické oddělení, Léčebna
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dlouhodobě nemocných, Oddělení klinické hematologie, Ambulance, Komplement,
Informace pro hospitalizované pacienty, Ostatní pracovińtě

6. NEMOVITOSTI V PAMÁTKOVÉ PÉČI
S
S
P
P
S
D
P
S
P
S
S
S
S
P
P

název
evangelický kostel
kostel sv. Markéty
krucifix

místo
H-Bludovice
H-Bludovice
H-Bludovice

Kotulova dřevěnka
Hrob sovětských vál. zajatců
Část hlubinného dolu
Kulturní dům Radost
Kostel sv. Anny
Náhrobek hraběte Friedricha
von Arco
Zámek
Pohřební kaple
Památník ņivotické tragedie
Krucifix s reliéfem
Socha sv. Jana Nepomuckého
Zámeček s portálem

H-Bludovice
H-D. Suchá
H-D. Suchá
H-Město
H-Město
H-Město

datum zápisu
3.5.1958
3.5.1958
3.5.1958 hřbitov u kostela sv.
Markéty
3.5.1958
3.5.1958 hřbitov
3.4.1997
30.6.2003
3.5.1958
24.10.1991 bývalý hřbitov

H-Město
H-Ņivotice
H-Ņivotice
H-Ņivotice
H-Ņivotice
H-Ņivotice

3.5.1958
3.5.1958
3.5.1958
3.5.1958
25.5.1984
14.11.1996

Poznámka:

S – zapsán do seznamu kulturních památek
P – prohláńen za kulturní památku
D – důlní památka

ul. Padlých hrdinů
ul. Padlých hrdinů
ul. Padlých hrdinů
před zámkem je kopie
ul. Michnikova
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7. FOTOGALERIE
1. HAVÍŘOV V KVĚTECH
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2. HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC
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3. HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI
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8. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA HAVÍŘOVA
s účinností od 1. 8. 2009
Úvodní ustanovení
Organizační řád Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH") upravuje jeho organizační
strukturu, odpovědnost jednotlivých funkcí, včetně jejich podílu na řízení MMH, zásady
činnosti uvnitř MMH a rozdělení úkolů mezi jednotlivé odbory a oddělení.
Vymezení působnosti MMH
1. Postavení a působnost MMH je stanovena zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, které se
k jeho činnosti a působnosti vztahují.
2. MMH vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost v základním rozsahu
pro územní obvod statutárního města Havířova.
3. MMH vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a pověřeného obecního úřadu v územním obvodu statutárního města
Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko (dále jen
„správní obvod ORP").
4. MMH v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uloţilo zastupitelstvo nebo
RMH a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.
5. MMH v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které
patří do působnosti jiného orgánu města.
6. Úřední dny a hodiny MMH jsou stanoveny:
 pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin
 čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin
 úterý a pátek od 8:00 do 12:00 hodin, po předchozím objednání.
7. V odůvodněných případech je tajemník MMH oprávněn rozhodnout o tom, ţe některá
pracoviště MMH budou přístupna veřejnosti i mimo hodiny stanovené v odstavci 6
nebo jiným způsobem neţ je uvedeno výše.
8. Pro konání svatebních obřadů je určena oddací síň v hotelu Zámek, ul. K Zámečku 2,
Havířov-Město, dnem konání svatebních obřadů je určen pátek, není-li tento dnem
pracovního klidu nebo volna, v době od 8:00 do 14:30 hodin.
Vnitřní členění MMH a vymezení základních práv a povinností
1. Členění MMH
1. MMH tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu (dále jen „vedení MMH")
a zaměstnanci města, kteří jsou zařazeni do MMH.
2. MMH je členěn na odbory a oddělení. Postavení odboru ve smyslu zákona o obcích mají
téţ odborné útvary MMH s jiným názvem neţ odbor, stanoví-li tak zvláštní zákon (např.
stavební úřad aj.). Odbory se mohou členit na oddělení. V rámci MMH mohou vznikat
oddělení, která nejsou začleněna do ţádného odboru
3. MMH se člení
1. na odbory:
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- odbor komunálních sluţeb (OKS)
- odbor právních sluţeb (OPS)
- odbor správy majetku (OSM)
- odbor investiční výstavby (OIV)
- odbor organizační (ORG)
- odbor ţivotního prostředí (OŢP)
- odbor územního rozvoje (OÚR)
- odbor vnitřních věcí (OVV)
- odbor školství a kultury (OŠK)
- stavební a silniční správní úřad (SSSÚ)
- ekonomický odbor (EO)
- odbor sociálních věcí (OSV)
- ţivnostenský úřad (ŢÚ)

-

2. samostatná oddělení:
kancelář primátora (KP)
oddělení kontroly (KON)
oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje (VVSR)
tiskové oddělení (TO).

3. Organizační strukturu MMH vč. změn, náplně činnosti jednotlivých odborů, příp.
oddělení a jejich členění schvaluje, na návrh tajemníka MMH, Rada města Havířova.
2. Primátor města
1. Primátor města stojí v čele MMH a odpovídá za jeho činnost.
2. Primátor je členem Rady města Havířova (dále jen „RMH") a je volen Zastupitelstvem
města Havířova (dále jen „ZMH"), kterému je ze své činnosti odpovědný.
3. Působnost primátora je vymezena § 103 aţ § 108 zákona o obcích a dalšími zvláštními
právními předpisy.
4. Primátor je v čele bezpečnostní rady města a dalších zvláštních orgánů, stanoví-li to
zvláštní právní předpisy.
5. Primátor zastupuje město navenek. Úkony, které vyţadují schválení ZMH nebo RMH,
můţe primátor provést jen po jejich schválení v příslušném orgánu.
6. Určuje oprávněné úřední osoby, nejsou-li tyto určeny vnitřním předpisem vydaným
tajemníkem MMH podle článku 3 odstavec 4 bod 16 tohoto organizačního řádu.
7. Pověřuje zaměstnance k zastupování města ve správních řízeních a k jiným právním
úkonům města nebo MMH, zejména ve vztahu k jejich pracovním náplním.
8. Primátor koordinuje činnost náměstků primátora a tajemníka MMH.
9. Primátor koordinuje, řídí a odpovídá za výkon samostatné působnosti města
vykonávaný:
interním auditorem
oddělením kontroly
tiskovým oddělením
10. kanceláří primátora.Určuje pověřené osoby a administrátora pro přístup do datové
schránky města.
11. Není-li dále uvedeno jinak koordinuje činnost obchodních společností, ve kterých má
město majetkovou účast, jiných organizačních sloţek a dalších právnických osob, ve
kterých je město členem, ve vztahu k MMH a dalším orgánům města.
3. Náměstci primátora
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1. Počet náměstků primátora města je stanoven usnesením ZMH. Náměstci primátora
jsou členy RMH.
2. Zastupitelstvem města určený náměstek primátora zastupuje primátora v době jeho
nepřítomnosti. Po dobu zastupování má zastupující náměstek pravomoci a povinnosti
primátora města.
3. Působnost a odpovědnost náměstků primátora v samostatné působnosti je stanovena
usnesením ZMH, kterému jsou odpovědni za výkon své funkce.
4. Náměstci primátora koordinují, řídí a odpovídají za výkon samostatné působnosti
města vykonávaný těmito odbory a samostatnými odděleními MMH:
náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
 ekonomický odbor
 odbor správy majetku





náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
odbor investiční výstavby
odbor územního rozvoje
odbor komunálních sluţeb
oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje




náměstek primátora pro sociální rozvoj
odbor sociálních věcí
odbor školství a kultury.

5. Náměstek primátora pro sociální rozvoj prostřednictvím příslušného odboru metodicky
dohlíţí a koordinuje činnost všech příspěvkových organizací zřízených městem.
6. Náměstci primátora koordinují činnost obchodních společností, ve kterých má město
majetkovou účast, ve vztahu k MMH a dalším orgánům města takto:
6.1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Městská realitní agentura, s.r.o.
Havířovská teplárenská společnost, a.s.
Depos Horní Suchá, a.s.
6.2. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Technické sluţby Havířov a.s.
ČSAD Havířov a.s.
6.3. náměstek primátora pro sociální rozvoj
ZÁMEK Havířov, s.r.o.
4. Tajemník MMH
1. Je zaměstnancem města, který je zařazen do MMH a je jmenován primátorem města,
se souhlasem ředitele krajského úřadu. Ze své činnosti je odpovědný primátorovi
města.
2. Je odpovědný za plnění úkolů MMH v samostatné i v přenesené působnosti, není-li
odpovědnost za plnění úkolů v samostatné působnosti svěřena tímto Organizačním
řádem MMH některému z uvolněných členů ZMH.
3. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, zabezpečuje
a řídí personální činnost MMH a odborný rozvoj zaměstnanců.
4. Vydává Spisový řád, Skartační řád, Pracovní řád MMH a jiné organizační normy
upravující jednotlivé činnosti související s chodem MMH.
5. Stanoví platy všem zaměstnancům MMH podle zvláštních předpisů.
6. Zajišťuje výkon přenesené působnosti, kterou vykonává MMH.

255
7. Předkládá RMH ke schválení Organizační řád MMH.
8. Předkládá RMH návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů a provádí jejich
jmenování.
9. Určuje svého zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti a stanoví rozsah jeho
povinností. Určuje zástupce vedoucího odboru.
10. Zařazuje zaměstnance k výkonu správních činností podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a
schvaluje plány vzdělávání úředníků.
11. Určuje fyzické osoby (zaměstnance MMH) pro styk s utajovanými informacemi.
Jmenuje bezpečnostního ředitele.
12. Tajemník nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích.
13. Zabezpečuje plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny městu zákonem
č. 312/2002 Sb.
14. Je oprávněn uzavírat smluvní vztahy ve věcech vzdělávání zaměstnanců, pracovně
právních a souvisejících, zabezpečení studentských, rekvalifikačních a jiných praxí
fyzických osob na MMH.
15. Je oprávněn, v případě změny právních předpisů, které ukládají nové úkoly MMH, do
doby změny Organizačního řádu MMH, určit odbor k plnění těchto úkolů.
16. Určuje oprávněné úřední osoby, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, vnitřním předpisem zaměstnavatele.
17. Plní funkci představeného, podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., vůči zaměstnancům
MMH.
18. Zastupuje zaměstnavatele při kolektivním vyjednávání s odborovou organizací, která
sdruţuje zaměstnance města zařazené do MMH a podepisuje za zaměstnavatele
kolektivní smlouvu.
19. Přijímá státoobčanský slib fyzických osob, kterým bylo uděleno státní občanství ČR.
20. Nad rámec náplně činnosti uvedené v článku 4 Organizačního řádu MMH můţe určit
odbor, případně oddělení, k výkonu funkce opatrovníka, bylo-li město k výkonu
funkce opatrovníka ustanoveno soudem, případně správním orgánem.
21. Plní funkci evidenčního orgánu podle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
22. Je zmocněn k uzavírání smluv v oblasti nehmotného majetku a sluţeb v rámci
schváleného rozpočtu města, příp. rozpočtového provizoria.
23. Plní funkci administrátora pro přístup do datové schránky města a určuje pověřené
osoby pro přístup do datové schránky města vč. rozsahu jejich oprávnění.
5. Vedoucí odborů
1. Vedoucí odborů jsou zaměstnanci MMH a jsou do funkce jmenováni RMH na návrh
tajemníka MMH, který jim stanoví náplň práce.
2. Řídí práci daného odboru a odpovídají za jeho činnost v mezích stanovených tímto
Organizačním řádem MMH a vnitřními předpisy MMH, včetně včasného předkládání
právních předpisů města k projednání.
3. Pracovní povinnosti vedoucích odborů jsou stanoveny obecně závaznými právními
předpisy, vnitřními předpisy MMH a náplní práce.
4. Vedoucí odborů předkládají návrhy na přijetí zaměstnanců do pracovního poměru,
na rozvázání pracovního poměru, na pracovní zařazení zaměstnanců, vč. náplně práce
a stanovení jejich platu.
5. Rozhodují a plní úkoly v rozsahu, které jim nebo jimi řízenému odboru uloţila RMH,
primátor města, jeho náměstci a tajemník MMH, a dále v rozsahu stanoveném
zvláštními předpisy.
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6. Vedoucí odborů zabezpečují evidenci majetku, který je svěřen jimi řízené organizační
jednotce (dále jen „OJ"), jeho ochranu a řádné hospodaření s ním. Sestavují návrh
rozpočtu OJ a jsou, v rámci schváleného rozpočtu dané OJ, zmocněni uzavírat
smlouvy, které vyplývají z činnosti odboru aţ do výše 400 000,- Kč bez DPH.
V případě uzavření dlouhodobých smluv (nebo obdobných závazků), které byly
uzavřeny na základě veřejné zakázky, příp. jedná-li se o dodávky médií, jsou
oprávněni uzavírat dílčí smlouvy (hradit faktury) i v částkách vyšších, které však jsou
v souladu s dlouhodobou smlouvou.
7. Vedoucí odborů jsou odpovědni za včasné uzavření smluvních vztahů, které vyplývají
z činnosti odboru.
8. Vedoucí odborů jsou odpovědni za včasné a úplné poskytnutí údajů do statistických
hlášení podle podmínek stanovených Českým statistickým úřadem, ústředními orgány
státní správy nebo krajským úřadem a to za činnosti, které souvisejí s činností odboru,
není-li dále stanoveno jinak.
9. Stavební práce na svěřeném majetku v nákladu vyšším neţ 100 000,- Kč bez DPH
jsou vedoucí příslušných OJ povinni realizovat prostřednictvím odboru investiční
výstavby, není-li tímto organizačním řádem stanoveno jinak.
10. Vedoucí odborů, kteří provádějí údrţbu a rekonstrukci majetku města, příp. provádějí
výstavbu nového majetku města, jsou povinni, jako poskytovatelé územně
analytických podkladů, poskytovat informace jejich pořizovateli -odboru územního
rozvoje MMH.
11. Mimo informace, uvedené v bodu 10, spolupracují a poskytují informace pořizovateli
územně analytických podkladů ti vedoucí odborů, kterým byl svěřen do správy
majetek města.
12. Vedoucí odborů jsou povinni zabezpečit vnitřní kontrolu, v jimi řízeném odboru,
podle zákona č. 320/2001 Sb.
13. Určují oprávněnou úřední osobu k vedení konkrétního řízení nebo činění úkonů podle
zákona č. 500/2004 Sb.
14. Plní funkci představeného podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., k zaměstnancům
zařazeným do jimi řízeného odboru.
15. Zajišťují výkon exekucí na nepeněţitá plnění podle zákona č. 500/2004 Sb.
v případech, kdy jimi řízeným odborem byla uloţena povinnost nepeněţitého plnění a
povinný tuto povinnost nesplnil.
16. Navrhují plány vzdělávání úředníků zařazených do odboru a jejich aktualizaci,
kontrolují jeho plnění a navrhují konkrétní vzdělávací programy pro zaměstnance
odboru.
17. Spolupracují po odborné stránce na vyhlášení a vyhodnocení veřejných zakázek, které
překračují limity stanovené zákonem pro zakázky malého rozsahu a odpovídají za
zpracování zadávací dokumentace (technická část). Zodpovídají za vyhlášení
veřejných zakázek v ostatních případech.
18. Vedoucí odborů odpovídají za účelné, hospodárné a efektivní vyuţití prostředků
města, jak v oblasti výdajů tak příjmů, při plnění úkolů, které jsou jejich odboru
svěřeny.
19. Odpovídají za předloţení k projednání právního předpisu města, případně vnitřního
předpisu, dle určené působnosti odboru, příslušnému orgánu města a odpovídají
za aktualizaci tohoto právního předpisu.
20. Odpovídají za to, ţe odbor komunikuje s orgány veřejné moci, fyzickými
a právnickými osobami, které mají zřízenu datovou schránku, prostřednictvím
datových schránek.
21. Předání funkce vedoucího odboru musí být provedeno předávacím protokolem.
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6. Vedoucí oddělení
1. Vedoucí oddělení řídí a kontroluje činnost oddělení a plní další úkoly uloţené
vedoucím odboru.
2. Vedoucí samostatných oddělení odpovídají za činnost oddělení v mezích stanovených
tímto Organizačním řádem MMH a vnitřními předpisy MMH.
3. Vedoucím samostatných oddělení ukládá úkoly a kontroluje jejich činnost primátor
města, tajemník MMH nebo ten z uvolněných členů ZMH, kterému to svěřuje
Organizační řád MMH.
4. Pracovní povinnosti vedoucích oddělení jsou stanoveny obecně závaznými právními
předpisy, vnitřními předpisy MMH a náplní práce.
5. Vedoucí samostatného oddělení podepisuje písemnosti vzniklé z činnosti oddělení
a ostatní vedoucí oddělení podepisují písemnosti, k jejichţ podpisu byli pověřeni dle
vnitřních předpisů MMH a plní další povinnosti, které jsou stanoveny vedoucím
odborů, není-li tímto Organizačním řádem MMH stanoveno jinak.
6. Vedoucího oddělení zastupuje v době jeho nepřítomnosti zaměstnanec, který je k tomu
pověřen tajemníkem MMH.
7. Vedoucí oddělení jsou povinni zabezpečit vnitřní kontrolu v jimi řízeném oddělení
podle zákona č. 320/2001 Sb., v souladu s plánem kontrol odboru (samostatného
oddělení).
8. Plní funkci představeného podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb. k zaměstnancům
zařazeným do jimi řízeného oddělení, neplní-li tuto funkci vedoucí odboru.
9. Podílí se na zpracování plánu vzdělávání jemu podřízeným zaměstnancům.
10. Vedoucího oddělení jmenuje tajemník MMH.
11. Předání funkce vedoucího oddělení musí být provedeno předávacím protokolem.
7. Hlavní architekt města
1. Hlavní architekt města je zaměstnancem MMH a funkčně je začleněn do odboru
územního rozvoje.
2. Hlavního architekta města ustanovuje tajemník MMH po projednání v radě města.
V případě, ţe tento není ustanoven, plní jeho úkoly vedoucí odboru územního rozvoje.
3. Prostřednictvím hlavního architekta města zabezpečuje město Havířov v samostatné
působnosti svůj architektonický a urbanistický rozvoj.
4. Hlavní architekt města zpracovává dlouhodobé záměry rozvoje města a v jeho mezích
se vyjadřuje zejména k investičním záměrům města.
8. Interní audit
1. Výkon interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., zabezpečuje zaměstnanec, příp.
útvar, který je přímo podřízen primátorovi města.
2. Zaměstnance pověřeného výkonem interního auditu, příp. vedoucího útvaru interního
auditu, jmenuje a odvolává RMH města na návrh primátora.
3. V případě dlouhodobé nepřítomnosti interního auditora vypracovává zprávu podle
zákona č. 320/2001 Sb., oddělení kontroly.
10. Zaměstnanci MMH
11. Zaměstnanci MMH vykonávají práce podle pracovní smlouvy v rozsahu, který je
stanoven náplní práce, zvláštním pověřením nebo zmocněním a v souladu s platnými
právními předpisy.
1. Zaměstnanci jsou podřízeni vedoucím zaměstnancům (vedoucím příslušných oddělení
a odborů, tajemníkovi MMH a uvolněným členům zastupitelstva).
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2. Uvolnění členové zastupitelstva a tajemník MMH ukládají úkoly zaměstnancům
zpravidla prostřednictvím vedoucích příslušných odborů, příp. oddělení.
3. Celkový počet zaměstnanců MMH stanoví RMH.
4. U zaměstnanců, kteří jsou úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb., se jejich pracovní
poměr, práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů řídí tímto zákonem a zákoníkem
práce. U ostatních zaměstnanců pouze zákoníkem práce.
5. Všichni zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do MMH, jsou povinni při výkonu práce
postupovat podle přílohy usnesení Vlády ČR č. 270 ze dne 21.3.2001, kterým byl
schválen Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě.
11. Odpovědnost uvolněných členů zastupitelstva
1. V souladu s rozhodnutím zastupitelstva města, primátor a jeho náměstci odpovídají za
kontrolu a koordinaci činnosti na těchto svěřených úsecích:
1.1. primátor města
- postup náměstků primátora a tajemníka,
- zajištění kontrolní činnosti,
1.2. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
- ekonomika,
- nakládání s majetkem města,
1.3. náměstek primátora pro sociální rozvoj
- sociální záleţitosti, včetně sociálních záleţitostí občanů,
- kultura,
- školství,
- zdravotnictví,
- tělovýchova, sport, prevence kriminality a protidrogová prevence,
1.4. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- územní rozvoj města,
- doprava,
- správa a údrţba majetku města,
- technický rozvoj majetku města,
- sluţby, obchod a rozvoj podnikání,
- hospodářský rozvoj,
- investice a výstavba.
12. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb.
1. MMH poskytuje také informace, k jejichţ vyřízení je příslušná RMH.
2. V rámci MMH poskytují informace věcně příslušné odbory nebo samostatná oddělení.
3. Za poskytování informací odpovídají vedoucí odborů (samostatných oddělení) nebo
vedoucí oddělení, byla-li oddělení ţádost postoupena k vyřízení. Toto neplatí
v případě ústního vyřízení ţádosti o informaci.
Náplně činnosti odborů MMH
1. Odbor komunálních služeb
a) státní správa
Vykonává činnost dopravního úřadu v oblasti MHD pro území města Havířova, vydává
ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Czech POINT), vč. autorizované
konverze dokumentů a provádí vidimaci a legalizaci. Zajišťuje výkon státní správy na úseku
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energetiky.
b) samospráva
Vykonává správu majetku města Havířova - místní komunikace, jejich součástí
a příslušenství, zeleň, vodní toky, veřejná WC, pohřebiště, útulek pro psy, autobusové
čekárny, městský mobiliář. Vykonává samosprávnou činnost v oblasti dopravy, ţivotního
prostředí, odpadové hospodářství, hřbitovnictví a spolupodílí se na výkonu samosprávy při
ochraně zvířat proti týrání.. Organizuje výkon obecně prospěšných prací, veřejně prospěšných
prací a veřejné sluţby. Odbor řeší rozvoj města v oblasti energetiky.
Náplň činnosti odboru
V přenesené působnosti:
1. rozhoduje ve věci vydávání a rušení licencí provozování veřejné linkové osobní
dopravy (městské dopravy - MHD) na území města Havířova
2. schvaluje jízdní řády veřejné linkové osobní dopravy (městské dopravy - MHD)
na území města Havířova
3. předává data do celostátního informačního systému o jízdních řádech
4. vykonává státní odborný dozor pro linkovou osobní dopravu (městská doprava MHD) na území města Havířova
5. zajišťuje vidimaci a legalizaci, vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné
správy a provádí autorizovanou konverzi dokumentů
6. pořizuje územně energetickou koncepci pro územní obvod města včetně její
aktualizace.
V samostatné působnosti:
1. vydává stanoviska za město Havířov provozovateli veřejné linkové osobní dopravy
(městské dopravy - MHD) na území města Havířova
2. spolupracuje na organizaci a provozu městské hromadné dopravy v Havířově
3. projednává tarif městské hromadné dopravy
4. navrhuje výši finančního závazku veřejné sluţby veřejné linkové osobní dopravy
na území města Havířova (MHD)
5. navrhuje organizaci a regulaci hromadné dopravy osob, individuální, cyklistické a pěší
dopravy
6. organizuje a provádí zkoušky řidiče taxisluţby z místopisu, z právních předpisů
upravujících taxisluţbu a ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru
a vydává o tomto osvědčení
7. ve spolupráci s Mediační a probační sluţbou organizuje a zajišťuje výkon obecně
prospěšných prací
8. ve spolupráci s Úřadem práce organizuje a zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací;
organizuje výkon veřejné sluţby
9. uzavírá smlouvy o výkonu veřejné sluţby a poskytuje o jejím plnění informace
příslušnému správnímu úřadu
10. uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné sluţby
11. uzavírá dohody o výkonu veřejné sluţby s jinými subjekty a ve spolupráci s oddělením
kontroly provádí kontrolu jejího výkonu
12. vydává stanoviska správce majetku k záměrům zřízení práva věcného břemene,
prodeje, pronájmu, příp. k dokumentacím pro územní a stavební řízení
13. zajišťuje údrţbu místních komunikací, jejich součástí a příslušenství na území města
Havířova (odvodnění MK, dopravní značení, mosty, lávky pro pěší, veřejné osvětlení,
světelná signalizační zařízení, zábradlí, svodidla, směrové sloupky, schody, násypy
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a svahy, parapetní zdi, silniční pomocné pozemky, dělící pásy , zpomalovací prahy,
lapoly, parkoviště, obratiště, podchody, silniční vegetace, parkovací automaty)
14. zajišťuje odstraňování vozidel trvale technicky nezpůsobilých k provozu (vraků)
z místních komunikací a dalších veřejných prostranství
15. zajišťuje údrţbu autobusových čekáren, nástupních ploch v majetku města
16. zajišťuje údrţbu cykloodpočívek v majetku města
17. zajišťuje ustájení opuštěných psů
18. vydává povolení k veřejnému vystoupení zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti
týrání
19. organizuje hromadné očkování psů proti vzteklině
20. zajišťuje sběr, svoz a likvidaci komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu
na území města, vč. kontroly dodavatelské společnosti
21. uzavírá smlouvy o vyuţití systému zavedeného statutárním městem Havířov pro
nakládání s komunálním odpadem s právnickými osobami nebo fyzickými
podnikajícími osobami
22. zajišťuje údrţbu dešťové kanalizace v majetku města
23. zajišťuje údrţbu vodních toků v majetku města
24. zajišťuje údrţbu travnatých ploch a vzrostlé zeleně na území města v majetku města;
v jiných případech rozhodne-li tak RMH
25. zajišťuje údrţbu a rozvoj městského mobiliáře a fontán, včetně uměleckých děl jsou-li
jejich součástí
26. zajišťuje údrţbu a provoz pohřebišť v majetku města
27. zajišťuje opravu a údrţbu válečných hrobů a kulturních památek v majetku města,
které jsou součástí pohřebišť spravovaných odborem
28. zajišťuje údrţbu a provoz veřejných WC v majetku města
29. vydává souhlas vlastníka nemovitosti na dobu nejdéle do 1 roku, se stanovením
podmínek ţadateli, který k výkonu své činnosti uţívá nebo chce uţívat veřejné
prostranství zvláštním způsobem a v ostatních případech po schválení v RMH
30. stanovuje podmínky pro pořádání akcí prodejních, reklamních nebo kulturních
na veřejném prostranství, které podléhají kauci, vč. případného vyúčtování kaucí
31. vede řízení a provádí všechny procesní úkony, vč. vydání rozhodnutí ve věci podle §
58 zákona č. 128/2000 Sb.
32. zpracovává podklady k rozhodování rady města k povolování důlní činnosti na území
města Havířova
33. zastupuje město v řízení vedeném před silničním správním úřadem podle zák.
č. 13/1997Sb.
34. zastupuje město ve správním řízení vedeném před dopravním úřadem podle zák.
č. 111/1994 Sb.
35. zabezpečuje realizaci oprav a udrţovacích prací na svěřeném majetku města v hodnotě
do 6 mil. Kč vč. DPH, které nevyţadují vydání opatření stavebního úřadu
36. zpracovává koncepční materiály v oblasti dopravních systémů a dopravní obsluţnosti
na území města
37. zajišťuje veškerou energetickou agendu ve městě, včetně energetické komise, a to
prostřednictvím energetika města
38. vydává stanoviska pro účely stavebního a obdobného řízení za vlastníka technické
infrastruktury (inţenýrské sítě) a za vlastníka dopravní infrastruktury
39. připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise ţivotního prostředí,
komise BESIP a energetické komise
40. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 8.
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2. Odbor právních služeb
a) státní správa
Odbor, ve spolupráci s dotčeným odborem MMH, provádí exekuce na nepeněţitá plnění
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
b) samospráva
V plném rozsahu právního řádu České republiky poskytuje právní sluţbu pro potřeby MMH
a příspěvkových organizací, jejichţ zřizovatelem je statutární město Havířov. Vede centrální
evidence určených dokumentů MMH a provádí jejich správu.
Náplň činnosti odboru
V přenesené působnosti:
1. ve spolupráci s dotčenými odbory MMH provádí exekuce na nepeněţitá plnění podle
§ 107 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
V samostatné působnosti:
1. sleduje vydávání právních předpisů ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv
2. poskytuje právní konzultace pro všechny odbory MMH, volené orgány města
a příspěvkové organizace zřízené městem a navrhuje postup při řešení sporných
případů
3. zastupuje statutární město Havířov v řízení před soudy a správními orgány všech
stupňů
4. podává soudní ţaloby a návrhy na zahájení správního řízení, vč. opravných prostředků
5. vymáhá pohledávky města
6. zpracovává potvrzení o zajištění bytové náhrady nebo přístřeší jako podklad pro
rozhodnutí soudu ve věci nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu
7. eviduje nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí v katastrálním území města
nebo prodejem nemovitostí vlastníků, kteří mají trvalý pobyt na území města
8. zpracovává podklady pro ZMH pro volbu přísedících Okresního soudu v Karviné
podle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
9. spolupracuje s orgány státního zastupitelství a Policií ČR
10. právně posuzuje návrhy smluv nebo vypracovává smlouvy všech typů, jejichţ
subjektem je město
11. na ţádost právně posuzuje návrhy smluv, jejichţ subjektem je příspěvková organizace,
jejímţ zřizovatelem je statutární město Havířov
12. vede evidenci určených smluv a dohod uzavřených mezi městem a jinými fyzickými
a právnickými osobami
13. právně posuzuje návrhy a novely obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního
města Havířova, příp. navrhuje právní úpravu jednotlivých oblastí samostatné
i přenesené působnosti města
14. vede evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Havířova
15. zajišťuje zadávací řízení na nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky podle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vede evidenci těchto veřejných zakázek
16. plní funkci opatrovníka ve správním a soudním řízení pro občany s trvalým bydlištěm
ve správním obvodu statutárního města Havířova, jejichţ pobyt v průběhu řízení není
znám, není-li k výkonu této funkce určen jiný odbor MMH
17. posuzuje podání občanů z hlediska splnění formálních náleţitostí pro petice podle
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a vede evidenci petic adresovaných MMH
18. spolupracuje při vypracovávání vnitřních aktů řízení a organizačních norem MMH
a vede evidenci vnitřních aktů řízení MMH
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19. vystavuje zmocnění pro pracovníky MMH a vede evidenci plných mocí a zmocnění
k právním úkonům účinným vůči MMH a statutárnímu městu Havířov
20. připravuje podklady pro rozhodnutí města jako společníka, případně akcionáře
v obchodních společnostech, ve kterých má město majetkovou účast
21. vede evidenci rozhodnutí města jako společníka případně akcionáře v obchodních
společnostech, ve kterých má město majetkovou účast a eviduje dokumenty (stanovy,
zakládací listiny apod.) těchto obchodních společností a příspěvkových organizací
města
22. vyřizuje doţádání orgánů činných v trestním řízení a oznamuje státnímu zástupci nebo
policejním orgánům skutečnosti, nasvědčující tomu, ţe byl spáchán trestný čin podle
§ 8 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu
23. plní obecnou oznamovací povinnost vyjmenovaných trestných činů podle § 168 zák.
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zjištěných při výkonu své působnosti
24. zpracovává podklady pro rozhodnutí ZMH o podání návrhu na zrušení právního
předpisu Moravskoslezského kraje podle § 64 odst. 2 písm. j) zák. č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu
25. zpracovává podklady pro rozhodnutí města ve věci odvolání člena správní rady obecně
prospěšné společnosti se sídlem na území města podle § 12 odst. 5 zák. č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech
26. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 15
27. vymáhá nevrácené příspěvky na ţivobytí.
3. Odbor správy majetku
a) státní správa
Odbor nemá v působnosti výkon státní správy.
b) samospráva
Odbor vykonává samosprávu na úseku evidence, správy a nakládání s majetkem města
Havířova.
Náplň činnosti odboru
1. připravuje podklady pro zpracování koncepčních materiálů ve věci správy a nakládání
s majetkem města
2. připravuje podklady pro zřízení práva věcného břemene k pozemkům a realizuje je
v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu města
3. povoluje vstup na pozemky v majetku města
4. připravuje podklady pro výkupy pozemků, příp. jejich směnu a realizuje je v souladu
s rozhodnutím příslušného orgánu města
5. připravuje podklady pro pronájmy (výpůjčky) pozemků a realizuje je v souladu
s rozhodnutím příslušného orgánu města
6. připravuje podklady pro prodeje pozemků v majetku města a realizuje je v souladu
s rozhodnutím příslušného orgánu města
7. vede evidenci majetku města a zabezpečuje jeho předání do správy příslušným
organizačním jednotkám nebo předání k hospodaření jiným právním subjektům
8. zastupuje město v územních, stavebních a kolaudačních řízeních jiných subjektů,
ve kterých je město účastníkem řízení, případně připravuje podklady pro rozhodnutí
účastníka řízení v případě, ţe RMH rozhodne o tom, ţe funkci účastníka řízení bude
vykonávat sama
9. zastupuje město ve správním řízení vedeném katastrálním úřadem
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10. vydává za město Havířov komplexní stanoviska v řízeních před stavebním
a vodoprávním úřadem
11. prověřuje uţívání pronajatých pozemků a zastavěnost obecních pozemků cizími
stavbami a v případě porušování podmínek navrhuje přijetí opatření
12. zajišťuje přiznání k dani z převodu nemovitostí z veškerých prodaných a darovaných
pozemků a nemovitostí
13. zajišťuje zpracování znaleckých posudků a geometrických zaměření, souvisejících
s evidencí a správou majetku případně s uzavřením smluvního vztahu s třetí osobou
14. zajišťuje smluvní vztahy k pozemkům jiných subjektů, které jsou zastavěny stavbami
v majetku města a odpovídá za plnění z uzavřených smluv
15. trvale sleduje a vyhodnocuje plnění druhou stranou z uzavřených smluv a v případě
neplnění vyzývá k dodrţování smluvních podmínek
16. zajišťuje podání návrhů na zápis vlastnických práv a jiných práv k pozemkům
a stavbám do katastru nemovitostí
17. uzavírá nájemní smlouvy na pronájmy hrobových míst (viz usn. RMH 1960/53/04)
18. připravuje podklady pro pronájmy nebytových prostor v majetku města
19. při převodech a pronájmech nemovitostí spolupracuje s jednotlivými správci majetku
20. připravuje podklady pro prodeje nemovitostí (staveb) v majetku města
21. vede evidenci cenných papírů města a připravuje podklady pro převod cenných papírů
a jejich převod zajišťuje
22. provádí zaúčtování dokončených investic a nově pořízeného majetku
23. zajišťuje přejímání majetku jiných subjektů do vlastnictví města na základě smluvních
ujednání
24. zpracovává podklady pro veřejné soutěţe, smluvní převody a pronájmy ve věcech
nemovitého majetku města
25. zabezpečuje prodej věcí movitých v souladu s usnesením orgánů města
26. zabezpečuje činnost likvidační komise
27. zajišťuje evidenci pohledávek ze smluv o koupi, pronájmu či z jiné majetkové
dispozice majetku města
28. sleduje plnění z uzavřených smluv o pronájmu a převodu majetku a v případě neplnění
upomíná druhou smluvní stranu
29. zabezpečuje inventarizaci majetku města, včetně činnosti ústřední inventarizační
komise
30. metodicky řídí evidenci majetku města, včetně subjektů, které uţívají příp. spravují
majetek města
31. zpracovává statistická hlášení ČSÚ, která se týkají celkového majetku města
32. vede evidenci exekučních příkazů finančních úřadů na prodej nemovitostí a na ţádost
či z úřední povinnosti zajišťuje jejich zveřejnění
33. předává podklady MRA, s.r.o. pro mimořádná přidělování bytů
34. provádí kontrolu úhrady nákladů vyplývající z Mandátní smlouvy MRA, s.r.o.
a odsouhlašuje platby z účtu hospodářské činnosti ve prospěch MRA, s.r.o.
35. u ţádostí o mimořádné přidělení bytu zpracovává na základě stanovisek příslušných
odborů MMH návrhy pro orgány města
36. připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání bytové komise
37. připravuje orgánům města návrhy na pojmenování ulic, veřejných prostranství, částí
města a vede jejich evidenci
38. přiděluje nemovitostem čísla popisná a orientační dle jednotlivých částí města a vede
jejich evidenci
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39. rozhoduje o uzavírání nájemních smluv na pozemky v majetku města za účelem
umístění zařízení staveniště za nájemné dle horní hranice platného Cenového výměru
MF ČR
40. rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města pro rekonstrukce
přístupových chodníků,vybudování nájezdových ramp a bezbariérových vstupů,
schodišť, oprav anglických dvorků , betonových ploch, opěrných zídek a tam, kde
dochází stavbou ke zhodnocení pozemků v majetku města
41. rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města za účelem umístění
předzahrádky
42. rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města po dobu výstavby
parkovacích míst
43. rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků v majetku města po dobu výstavby
nebo rekonstrukce inţenýrských sítí a budování sjezdů do doby uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene, max. však na dobu 24 měsíců
44. rozhoduje o uzavírání nájemních smluv k bytům na dobu max. 6 měsíců v případě, ţe
byt (rodinný dům) uţívaný občany města se stane dočasně neuţivatelný z důvodů
ţivelné pohromy či jiné nepředvídatelné události
45. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 11.
4. Odbor investiční výstavby
a) státní správa
Odbor nemá v působnosti výkon státní správy.
b) samospráva
Odbor zajišťuje investorsko - inţenýrskou činnost na území města realizovanou v reţii města
a to ve stadiu předprojektové a projektové přípravy, ve stadiu realizace stavby, kolaudace
a reklamačních řízení aţ do doby ukončení záruky na dílo.
Náplň činnosti odboru
1. komplexně zajišťuje investorskou činnost, opravy a rekonstrukce nemovitého majetku
v reţii města v hodnotě nad 100 tis. Kč bez DPH, není-li tímto organizačním řádem
stanoveno jinak
2. ve stadiu projekční přípravy zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, její
projednání s dotčenými účastníky řízení, posouzení kvality projektové dokumentace,
včetně reklamací
3. v souvislosti s investiční výstavbou města projednává vstupy na pozemky, příp.
projednává odnětí pozemků ze ZPF a LPF a organizačně zabezpečuje podmínky
předání staveniště
4. kontroluje věcné a cenové správnosti dodavatelských faktur v rámci přípravy staveb
5. zpracovává podklady pro plán investic ve stadiu přípravy pro schválení rozpočtu
města
6. projednává dodavatelsko - odběratelské vztahy, spolupracuje na vypracování smlouvy
7. odpovídá za správnost fakturace od zhotovitelů v rámci uzavřených smluv, odpovídá
za věcnou a cenovou správnost předloţených faktur
8. vykonává stavební dozor investora a odpovídá vůči stavebním úřadům za plnění všech
povinností investora stavby
9. koordinuje veškeré stavební činnosti při realizaci díla v souladu se schválenou
projektovou dokumentací a stavebním povolením
10. provádí přejímací řízení dokončovaných staveb
11. provádí vytýkání vad realizovaného díla a reklamační řízení
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12. kontroluje odstranění vad a nedodělků dodavatelů
13. převádí dokončené stavby na správce majetku
14. zabezpečuje legalizaci staveb města, u kterých tak nebylo učiněno v minulosti,
na základě podkladů jednotlivých správců organizačních jednotek
15. připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise investiční
16. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 9.
5. Organizační odbor
a) státní správa
Vykonává státní správu na úseku místních poplatků a exekučního řízení a povolování loterií
a jiných podobných her. Vykonává státní správu v oblasti krizového řízení, válečných hrobů
a vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy - Výpisy z rejstříku trestů
b) samospráva
Vykonává samosprávné agendy BOZP, CO a PO města, spisovou a informační sluţbu MMH
a zabezpečuje administrativní a technický chod MMH. Zajišťuje výkon mzdové a personální
agendy vůči zaměstnancům MMH a jejich vzdělávání.
Členění odboru:
- oddělení správy poplatků
- oddělení informatiky
- oddělení personální a mzdové.
Náplň činnosti odboru
V přenesené působnosti:
1. provádí správu místního poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
2. provádí správu místního poplatku ze psů
3. provádí správu místního poplatku za provozované výherní hrací přístroje
4. provádí správu místního poplatku za uţívání veřejného prostranství
5. povoluje provozování výherních hracích přístrojů včetně státního dozoru
6. povoluje pořádání věcných loterií a tombol včetně státního dozoru
7. zabezpečuje příjem z výtěţku za provozované výherní hrací přístroje na veřejně
prospěšné účely a poskytuje informace o jeho pouţití
8. vede evidenci pokut uloţených jednotlivými odbory MMH a vymáhá dluţné částky
9. vymáhá pohledávky vzniklé ze správního řízení a provádí exekuce na peněţitá plnění
10. na ţádost povoluje posečkání placení, placení ve splátkách a rozhoduje o úlevách na
místních poplatcích
11. provádí exekuce v daňovém řízení
12. zajišťuje činnosti příslušející městu v oblasti krizového řízení, branné pohotovosti
státu, plánu nezbytných dodávek, civilní ochrany a spolupracuje při tom s dotčenými
orgány státní správy, příp. samosprávy
13. připravuje podklady pro bezpečnostní radu města a zajišťuje její činnost
14. zajišťuje výkon státní správy na úseku válečných hrobů
15. vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy - Rejstříku trestů
V samostatné působnosti:
1. zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, o dani
z nemovitostí a o umístění výherních hracích přístrojů
2. řídí a materiálně zajišťuje činnost Sboru dobrovolných hasičů na území města
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zajišťuje spisovou a informační sluţbu MMH
zajišťuje pokladní sluţbu MMH
zajišťuje správu, údrţbu a rozvoj počítačové sítě MMH a výpočetní techniky MMH
zajišťuje provoz a rozvoj SW grafického informačního systému, navrhuje a následně
realizuje formy spolupráce s partnery
7. zajišťuje provoz a rozvoj městského informačního systému
8. zajišťuje materiálně-technické zabezpečení chodu MMH, voleb, referenda a sčítání
lidu, domů a bytů, veřejně prospěných prací a veřejné sluţby
9. zprostředkovává pojištění majetku města Havířov
10. spolupracuje s pojišťovacím makléřem
11. vede agendu BOZP, CO a PO a v termínech dle zákoníku práce organizuje prověrky
BOZP
12. zajišťuje funkčnost krytů CO v majetku města
13. zajišťuje plnění dalších povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP
14. zajišťuje plnění informačních povinností zaměstnavatele podle zákoníku práce
15. spravuje, udrţuje a zajišťuje provoz budov Radnice a Zámku
16. trvale sleduje a vyhodnocuje plnění druhou stranou z uzavřených nájemních smluv
a v případě neplnění vyzývá k dodrţování smluvních podmínek
17. zajišťuje označení ulic a veřejných prostranství
18. poskytuje čísla popisná a orientační
19. metodicky řídí a organizuje spisovou sluţbu MMH
20. centrálně zajišťuje příjem a expedici dokumentů MMH, včetně příjmu dokumentů
v elektronické podobě a to i z datových schránek
21. zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií uţívaných MMH
22. vede evidenci movitého majetku uţívaného k činnosti MMH a provádí jeho
inventarizaci
23. nabývá za město majetek ztracený nebo nalezený a v případě rozhodnutí realizuje jeho
prodej
24. zajišťuje vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců města, kteří jsou zařazeni
do MMH, včetně plnění informačních povinností vůči dotčeným orgánům státní
správy
25. vede mzdovou agendu pro Městskou knihovnu Havířov
26. organizačně zajišťuje výběrová řízení na obsazení funkcí úředníků i dalších
zaměstnanců MMH
27. zpracovává plány vzdělávání úředníků
28. zajišťuje a koordinuje vzdělávání zaměstnanců MMH
29. vede centrální evidenci stíţností občanů došlých na MMH včetně způsobu vyřízení
30. vede centrální evidenci o poskytnutých informacích podle zákona č.106/1999 Sb.
31. vydává souhlas města s umístěním místa podnikání fyzické osoby, která má trvalý
pobyt na adrese Svornosti 86/2, Havířov-Město, v sídle MMH
32. zpracovává a vyúčtovává cestovní náhrady zaměstnanců MMH, členů ZMH a dalších
osob, které jsou na pracovní cestu vysláni městem
33. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 6.
3.
4.
5.
6.

6. Odbor životního prostředí
a) státní správa
Odbor ţivotního prostředí vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti ochrany
přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a v oblasti odpadového
hospodářství, vodního hospodářství, lesů, myslivosti, rybářství, příp. dalších sloţek ţivotního
prostředí, je-li k nim příslušný obecní úřad, pověřený obecní úřad nebo ORP. Odbor ţivotního
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prostředí je správním orgánem I. stupně dle zvláštních předpisů a vykonává svou působnost
v územním obvodu města Havířova a v některých případech také v územním obvodu
pověřeného obecního úřadu a ve správním obvodu ORP.
b) samospráva
Odbor nemá v působnosti výkon samosprávy.
Členění odboru:
- oddělení ochrany ţivotního prostředí
- oddělení ekologie krajiny.
Náplň činnosti odboru:
1. vykonává souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku ochrany
ovzduší
2. zpřístupňuje informace o úrovni znečištění ovzduší a další informace o stavu ovzduší
3. rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých a středních
stacionárních zdrojů
4. vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší
5. zpracovává návrhy nařízení, kterým můţe na svém území zakázat některé druhy paliv
pro malé stacionární zdroje znečišťování, kterým můţe stanovit podmínky spalování
suchých rostlinných materiálů, k omezení emisí ze stacionárních zdrojů a k omezení
provozu mobilních zdrojů znečišťování a jímţ můţe na svém obvodu území stanovit
opatření ke sniţování výskytu světelného znečištění
6. vede evidenci malých a středních stacionárních zdrojů
7. kontroluje dodrţování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů
8. kontroluje dodrţování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry
obtěţování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů
9. kontroluje účinnost spalování, měření mnoţství a rozsahu vypouštěných látek
u malých spalovacích zdrojů a nařizuje odstranění závad
10. vydává povolení pro činnosti, při kterých vznikají emise těkavých organických látek
11. vykonává souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku odpadového
hospodářství
12. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají
zajištěno vyuţití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
13. uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t/rok
14. vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání
s odpady, shromaţďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů
a skladů odpadů
15. kontroluje, zda pověřené osoby dodrţují stanovený způsob hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů
16. můţe ukládat povinnosti nebo omezení ve věcech nakládání s odpady za podmínek
stanovených zákonem
17. uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromaţďování odpadů
18. dává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby ţivnostenského
úřadu
19. dává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
20. dává vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
21. dává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají
vliv na nakládání s odpady
22. dává vyjádření k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého
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23. vykonává souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku vodního
hospodářství
24. upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
25. povoluje pro potřeby jednotlivých občanů odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami
26. rozhoduje o povolení vodního díla za podmínek stanovených zákonem
27. za podmínek stanovených zákonem vydává souhlas ke stavbám a zařízením pokud
tyto ovlivní vodní poměry, ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umoţňujícím
podzemní skladování látek v zemských dutinách, ke stavbám, k těţbě nerostů nebo
terénním úpravám v záplavových územích, ke stavbám v ochranných pásmech
vodních zdrojů
28. vykonává působnost vodohospodářského orgánu a speciálního stavebního úřadu
29. zabezpečuje úkoly při ochraně území před povodněmi
30. povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, pro
zdroje vypouštění do 10 000 EO (ekvivalentních obyvatel) a do kanalizace, obsahujeli odpadní voda zvlášť nebezpečné závadné látky
31. stanovuje ochranné pásmo vodních zdrojů
32. vydává souhlas k vypouštění ryb a ostatních vodních ţivočichů nepůvodních,
geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků
a vodních nádrţí
33. vykonává souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku ochrany
přírody a krajiny
34. vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
35. vydává závazná stanoviska k zásahům do VKP
36. vydává závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha
a k výstavbě lesních cest a sváţnic a lesních melioračních systémů
37. je oprávněn zakázat nebo omezit činnost rušící rostliny a ţivočichy
38. můţe uloţit zajištění či pouţití prostředků šetrných k rostlinám a ţivočichům
39. povoluje rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či ţivočicha do krajiny
40. ukládá opatření k provedení zásahů při výskytu nákazy dřevin
41. můţe vyţadovat údaje o paleontologickém nálezu a pověřovat osoby k provedení
záchranného paleontologického průzkumu
42. vydává souhlasy ke stavbám a jiným činnostem ve vztahu ke krajinnému rázu
43. vyhlašuje přechodně chráněné plochy
44. poskytuje finanční náhradu za vyhlášení přechodně chráněné plochy
45. vydává předchozí souhlas k zásahům v ochranném pásmu památného stromu
46. vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním obvodu
47. můţe vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny,
zvláště chráněného ţivočicha nebo rostliny a vyzvat k prokázání totoţnosti drţitele,
prodejce nebo zpracovatele uvedených rostlin či ţivočichů
48. vydává stanoviska jako dotčený orgán státní správy k řízením jiných orgánů
49. stanovuje povinnosti investorům (biologické hodnocení)
50. vyzývá vlastníky pozemků k provádění opatření ke zlepšení přírodních poměrů nebo
s nimi uzavírá dohody k provádění péče o pozemky z důvodu ochrany přírody nebo
zajišťuje tato opatření sám
51. poskytuje finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům pozemků, kteří se zdrţí
určité činnosti nebo provedou práce na zlepšení přírodního prostředí
52. vykonává státní dozor ochrany přírody a krajiny
53. povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení
dřevin
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54. ukládá náhradní výsadbu
55. projednává záměr na vyhlášení památných stromů
56. vykonává souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku ochrany
zemědělského půdního fondu
57. vydává souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
58. rozhoduje o uloţení změny kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1
ha
59. rozhoduje o pozemku kontaminovaném škodlivými látkami, ohroţujícími zdraví nebo
ţivot lidí, který nesmí být pouţíván pro výrobu potravin
60. vydává souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích
podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce
61. vydává souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních
komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod
ORP
62. vydává souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha
a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
63. rozhoduje v pochybnostech o tom, ţe jde o součást zemědělského půdního fondu
64. vykonává souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku ochrany lesů
65. vydává rozhodnutí o tom, ţe pozemky, které nejsou ze zákona určeny k plnění funkcí
lesa, tyto funkce plní
66. vydává rozhodnutí o náhradě újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření
67. vydává rozhodnutí o výjimce ze zákazu vyuţití pozemků k jiným účelům do 1 ha
68. vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, k návrhům územně plánovací
dokumentace mají-li být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
69. vydává rozhodnutí o odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa nebo omezení jejich
vyuţívání o výměře do 1 ha a stanoví výši poplatků
70. vydává rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
71. stanovuje podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí
v lese
72. vydává rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečovacích opatření a změně způsobu
hospodaření nebo omezení vyuţívání, o uznání lesních porostů ke sběru semen,
o opatřeních při mimořádných okolnostech, o opatření k vyhubení škodlivých
organismů, o výjimce ze zákazu provádět těţbu, o udělení nebo odnětí licence pro
výkon funkce odborného hospodáře, o podmínkách lesní dopravy po cizích
pozemcích, o nápravných opatřeních
73. vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů
74. vykonává souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku myslivosti
75. určuje jakostní třídy, normované a minimální stavy zvěře
76. rozhoduje o zavádění dalšího druhu zvěře v honitbě
77. vydává souhlas s vypuštěním zvěře do honitby
78. vydává rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky trofejí
79. schvaluje zařízení pro záchranné chovy
80. vydává souhlas k dočasnému drţení lišky obecné v zajetí
81. rozhoduje o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře
82. vydává nařízení omezení či zákazu vstupu do honitby, či jiných činností
83. vydává rozhodnutí o krmení zvěře na náklad uţivatele honitby
84. vydává rozhodnutí o uznání honitby
85. vydává rozhodnutí o registraci honebního společenstva
86. rozhoduje o určení náhrady za přičlenění honebních pozemků k honitbě
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87. vydává rozhodnutí o ustanovení nebo odvolání mysliveckého hospodáře
88. vydává rozhodnutí o určení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, nedojde-li
mezi uţivatelem a drţitelem honitby k dohodě
89. vydává rozhodnutí o povolení úpravy, popř. uloţení sníţení početního stavu zvěře,
případně zrušení chovu zvěře
90. vydává rozhodnutí o povolení lovu zvěře v době jejího hájení
91. vydává rozhodnutí o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
92. vydává rozhodnutí o pověření provedení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
93. vydává rozhodnutí o výjimce ze zakázaných způsobů lovu
94. rozhoduje o vydání loveckého lístku
95. vydává rozhodnutí o tom, která plodina je vysokocenná
96. poskytuje informace o ţivotním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb.
97. vydává rybářské lístky
98. eviduje přesuny včelstev
99. podává hlášení výskytu škůdců a chorob spadajících do kompetence města
100. zajišťuje očkování skotu
101. zajišťuje kastraci koček
102. upozorňuje vlastníky pozemků v ZPF na povinnost hospodařit a udrţovat pozemky
v souladu se zák. č. 334/1992 Sb.
103.ustanovuje rybářskou stráţ
104.vydává, mění a ruší mimořádná rostlinolékařská opatření
105.ustanovuje a ruší mysliveckou stráţ
106.provádí kontrolu nad dodrţováním podmínek zákona na ochranu zvířat proti týrání
a plní další úkoly, které obecnímu úřadu, příp. ORP z tohoto zákona vyplývají
107.vydává koordinované stanovisko za MMH podle stavebního zákona
108. provádí vidimaci a legalizaci
109. v prvním stupni projednává přestupky a správní delikty za porušení právních
předpisů ve svěřené působnosti, vč. ukládání sankcí
110. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 2.
7. Odbor územního rozvoje
a) státní správa
Vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti územního plánování a pořizování
územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací pro územní obvod ORP,
plní úkoly, které jsou městu svěřeny jako úřadu územního plánování.
b) samospráva
Vykonává samostatnou působnost na úseku urbanistického a architektonického rozvoje města,
v rámci odboru působí hlavní architekt města.
Náplň činnosti odboru
V přenesené působnosti:
1. pořizuje územní plán a regulační plán pro území města
2. pořizuje územně plánovací podklady
3. pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na ţádost obce ve svém správním
obvodu
4. pořizuje vymezení zastavěného území na ţádost obce ve svém správním obvodu
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5. je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního
plánování, pokud územní rozhodnutí vydávají stavební úřady obcí ve správním
obvodu ORP
6. je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němţ
se rozhoduje o změnách v území
7. podává návrh na vloţení dat do evidence územně plánovací činnosti
8. poskytuje v rámci své působnosti v součinnosti se stavebním úřadem územně
plánovací informace o podmínkách vyuţívání území a změn jeho vyuţití zejména
na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
a o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu
dotčených orgánů
9. pořizuje územně analytické podklady pro správní obvod ORP v podrobnosti a rozsahu
nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů
10. průběţně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území
a průzkumu území a kaţdé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci, včetně dalších
souvisejících činností dle stavebního zákona
11. předkládá zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém
období
12. spolupodílí se na vydání koordinovaného stanoviska
13. provádí místní šetření za účelem zjištění stávajících podmínek území a posuzuje
z hlediska umístění staveb, zda je navrţený záměr v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací
14. provádí místní šetření za účelem kontroly, zda jsou stavby v souladu s ÚPD, v případě
nesouladu dává podnět stavebnímu úřadu
15. stanovuje podmínky a základní regulativy pro projektovou přípravu staveb.
V samostatné působnosti:
1. posuzuje stavby z architektonického a urbanistického hlediska
2. prostřednictvím hlavního architekta zabezpečuje město Havířov v samostatné
působnosti svůj další architektonický a urbanistický rozvoj
3. hlavní architekt zpracovává návrhy dlouhodobých záměrů rozvoje města a v jeho
mezích se vyjadřuje k investičním záměrům na jeho území
4. spolupodílí se na zpracování územních rozvojových koncepcí města, generelů apod.
5. připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise pro územní rozvoj
a dopravu
6. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 4.
8. Odbor vnitřních věcí
a) státní správa
Odbor vykonává přenesenou působnost státní správy na úseku všeobecné vnitřní správy
v územním obvodu města Havířova a pro vybrané agendy ve správním obvodu ORP.
Vykonává státní správu na úseku dopravních evidencí ve správním obvodu ORP.
b) samospráva
Odbor nemá v působnosti výkon samosprávy.
Členění odboru:
- oddělení správní
- oddělení správních a dopravně správních evidencí
- oddělení matriky.

272

Náplň činnosti odboru:
1. vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy - Rejstříku trestů
2. vydává paměťové karty pro digitální tachografy
3. přijímá oznámení o konání veřejného shromáţdění v obvodu města
4. zajišťuje zveřejňování listin na Úřední desce MMH
5. objasňuje a projednává jako orgán l. stupně přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích a podle dalších zákonů (včetně správních deliktů), není-li tato působnost
svěřena jinému odboru nebo oddělení
6. objasňuje a projednává jako orgán l. stupně přestupky podle zákona o střetu zájmů
7. projednává a ukládá sankce za správní delikty podle zákona č. 379/2005 Sb.
8. vydává potvrzení a výpisy z jednotlivých informačních systémů pro občany, orgány
činné v trestním řízení a jiné státní orgány o skutečnostech, vedených v evidencích
OVV
9. zajišťuje součinnost, jako nezúčastněná osoba, při výkonu rozhodnutí soudu a orgánů
činných v trestním řízení
10. přijímá hlášení o ztrátách a nálezech, zajišťuje jejich úschovu a předává je
příslušnému subjektu
11. zajišťuje pohřby osamělých osob na náklady města
12. vede matriční knihy narození, manţelství a úmrtí a vydává matriční doklady
13. provádí ověřování listin a podpisů
14. přijímá ţádosti občanů o zápis matriční události ve zvláštní matrice v Brně
15. rozhoduje o povolení změny jména a příjmení
16. přijímá ţádosti snoubenců o uzavření manţelství a zabezpečuje výkon svatebních
obřadů
17. vydává osvědčení pro církevní sňatky
18. vykonává metodickou činnost pro matriční úřady ve správním obvodu ORP
19. provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin matričních úřadů ve správním
obvodu ORP
20. ověřuje doklady vydané matričním úřadem ve správním obvodu ORP pro pouţití
v cizině
21. ověřuje odbornou způsobilost na úseku matrik zaměstnanců matričních úřadů ve
správním obvodu ORP
22. vydává osvědčení o vykonání zkoušek odborné způsobilosti na úseku vedení matrik
23. vede a aktualizuje sbírky listin a druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958
pro matriční úřady správním obvodu ORP
24. přijímá ţádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
25. zajišťuje sloţení státoobčanského slibu
26. vydává povolení k uzavření manţelství v zastoupení u matričních úřadů ve správním
obvodu ORP
27. vydává povolení uzavřít manţelství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně
stanovenou místnost
28. vede evidenci obyvatel
29. zpracovává údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo
30. ruší údaje o trvalém pobytu
31. vede stálý seznam voličů a osob oprávněných k referendu
32. ve volbách do zastupitelstev obcí plní funkci registračního úřadu
33. vede evidenci náhradníků do Zastupitelstva města Havířova
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34. metodicky řídí a organizačně zajišťuje průběh voleb, referenda a sčítání lidu a domů
a v případech stanovených zákonem provádí kontrolu činnosti okrskových volebních
komisí
35. vydává a eviduje občanské průkazy
36. zpracovává údaje vedené v informačním systému občanských průkazů a cestovních
dokladů pro ministerstvo
37. zabezpečuje předání občanských průkazů občanům, kteří se nemohou ze závaţných
důvodů dostavit osobně k převzetí
38. rozhoduje o skončení platnosti občanských průkazů a cestovních pasů v zákonem
vymezených případech
39. na ţádost občana přebírá občanský průkaz do úschovy
40. vydává a eviduje cestovní doklady
41. provádí změny v cestovních dokladech (zápisy dětí a titulů)
42. rozhoduje o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu
43. přijímá a ověřuje ţádosti občanů o výpis z Rejstříku trestů
44. umoţňuje občanům nahlédnutí do Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
a Věstníku právních předpisů kraje
45. vede sbírku obecně závazných vyhlášek města a nařízení města pro občany
46. provádí identifikaci fyzických osob podle zákona č. 253/2008 Sb.
47. vede registr silničních vozidel
48. rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů,
zápisy a výmazy zástavních práv
49. přiděluje registrační značku silničnímu vozidlu
50. vydává osvědčení o registraci a technický průkaz
51. rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu
52. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného, přestavěného nebo
dovezeného vozidla
53. vede registr řidičů
54. uděluje příslušné řidičské oprávnění
55. vydává a vyměňuje řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy
56. nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti řidiče
57. rozhoduje o odnětí řidičského oprávnění z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti
58. podmiňuje a omezuje řidičské oprávnění a ruší podmínění a omezení řidičského
oprávnění
59. rozhoduje o odnětí řidičského oprávnění z důvodu pozbytí odborné způsobilosti
a nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti u řidičů, u nichţ bylo pozbytí odborné
způsobilosti zjištěno jinou obcí s rozšířenou působností
60. rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění
61. vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče jako náhradu
62. vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče
63. provádí depozit registračních značek vozidel
64. zajišťuje ochranu pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku
65. vede vzory úředních razítek obcí a podpisové vzory osob v působnosti ORP
provádějících vidimaci a legalizaci
66. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 14.
9. Odbor školství a kultury
a) státní správa
V rámci státní správy zpracovává rozpis prostředků státního rozpočtu a rozbory hospodaření
s finančními prostředky pro školy a školská zařízení ve správním obvodu ORP podle zákona
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č. 561/2004 Sb.
b) samospráva
V rámci samosprávy odbor vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky
a předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve středisku volného času. Materiálně
zabezpečuje provoz mateřských a základních škol, školského zařízení pro zájmové
vzdělávání. Zajišťuje opravy a údrţbu nemovitostí, které uţívají základní školy, mateřské
školy, školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje
sportu, kultury, dotací neziskovým organizacím z rozpočtu města.
Členění odboru:
- oddělení školství.
Náplň činnosti odboru:
V přenesené působnosti:
1. zpracovává za školy a školská zařízení návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků
státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem v přenesené působnosti, v souladu
se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy a předává je
krajskému úřadu
2. zpracovává rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za školy
a školská zařízení pro zájmové vzdělávání ve správním obvodu ORP a předává je
krajskému úřadu
3. zajišťuje školám a školským zařízením, obcím metodickou pomoc a poskytuje
potřebné konzultace v oblasti nákladů na vzdělávání hrazených ze státního rozpočtu
a poradenskou činnost v oblasti obecního školství
4. sleduje plnění závazných ukazatelů, metodicky usměrňuje výši prostředků státního
rozpočtu vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost a hospodaření
s prostředky státního rozpočtu na školství
5. zpracovává analýzy a rozbory přímých nákladů na vzdělávání hrazených ze státního
rozpočtu, sleduje jejich vývoj, rozboruje příčiny a navrhuje školám přijetí opatření
k zastavení jejich negativního vývoje
6. provádí rozbory a ekonomické vyhodnocování návrhů na zřizování, slučování
a zrušování škol a školských zařízení, včetně návrhů na změny kapacit škol a
školských zařízení v oblasti nákladů na vzdělávání hrazených ze státního rozpočtu
7. provádí čtvrtletní rozbory skutečného čerpání mzdových prostředků za školy a školská
zařízení v působnosti obce s rozšířenou působností a sleduje čtvrtletní plnění
skutečného počtu zaměstnanců
8. zabezpečuje poskytování statistických údajů v rámci statistického zjišťování podle
zákona o státní statistické sluţbě a předává je pro statistické účely Ústavu pro
informace ve vzdělávání (ÚIV) a kraji.
V samostatné působnosti:
1. navrhuje v rámci sestavování rozpočtu výši příspěvku právním subjektům (školám
a školskému zařízení) a zajišťuje jejich financování
2. navrhuje dotace soukromým mateřským školám
3. podílí se na realizaci koncepčních záměrů města v oblasti rozvoje školství, kultury
a sportu
4. zpracovává analýzy a rozbory v oblasti provozních nákladů za školy a školské zařízení
a v oblasti ostatních dotací a darů
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5. zabezpečuje vyhodnocování čerpání rozpočtu dle poloţek rozpočtové skladby, sleduje
výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací
6. vede platovou a personální agendu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
městem, připravuje návrhy na stanovení platů a odměn a předkládá je orgánům města
7. připravuje podklady pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol
a školských zařízení
8. vede agendu pracovních cest ředitelů škol, školských zařízení, SSRZ, MKS a MK
a eviduje hlášení nepřítomnosti v zaměstnání ředitelů
9. zajišťuje evidenci a inventarizaci majetku města, který uţívají soukromé mateřské
školy
10. účtuje neinvestiční náklady Azylovému zařízení MV ČR v Dolní Suché a dětským
domovům za ţáky navštěvující základní školy ve městě
11. účtuje neinvestiční náklady cizím obcím za docházku ţáků do základní školy
12. zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky
13. vypracovává podklady pro plnění funkce zřizovatele škol, které vyplývají
ze školského zákona
14. přijímá opatření na základě výsledků kontrol České školní inspekce
15. zabezpečuje stravování dětí navštěvujících mateřskou školu a základní školu
16. zabezpečuje metodické řízení základních a mateřských škol, školských zařízení pro
zájmové vzdělávání, Městského kulturního střediska Havířov, Městské knihovny
Havířov a Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov
17. zajišťuje konkurzní řízení, připravuje podklady pro jmenování a odvolání ředitelů
základních a mateřských škol a školského zařízení pro zájmové vzdělávání
18. navrhuje změny v rejstříku škol a školských zařízení
19. oznamuje příslušnému orgánu změny v rejstříku škol a školských zařízení
20. sleduje a zajišťuje optimální organizaci škol
21. zpracovává koncepci školství, kultury a sportu na území města
22. sestavuje plán údrţby škol a školského zařízení na území města, vč. finančního
rozpočtu
23. připravuje a realizuje investiční akce a opravy na školách do 1 mil.Kč bez DPH , které
nevyţadují stavební povolení a po dohodě s odborem investiční výstavby i v nákladu
vyšším
24. připravuje podklady k realizaci investičních akcí a oprav nad 1 mil.Kč bez DPH, které
jsou realizovány na školách prostřednictvím odboru investiční výstavby
25. účastní se kontrolních dnů, předávání staveb a kontroluje kvalitu dokončeného díla
26. konzultuje s řediteli škol a školských zařízení způsob, rozsah a časovost prováděných
oprav
27. vydává souhlas vlastníka k prováděným opravám na mateřských a základních školách
a školském zařízení
28. vyřizuje ohlášení k realizaci oprav a investičních akcí ve své působnosti
29. zajišťuje havarijní a drobné opravy v rámci běţné údrţby školských objektů
30. zajišťuje reklamaci vad provedených stavebních prací v rámci záruční lhůty
31. provádí likvidaci faktur za provedené práce, opravy a údrţbu
32. vede operativní evidenci o budovách (pasport)
33. provádí běţnou kontrolu objektů
34. zajišťuje údrţbu atletických oválů školních hřišť
35. vede inventarizaci budov a staveb
36. na základě zplnomocnění zastupuje správce škol a školských zařízení v jednáních
se stavebním úřadem
37. spolupracuje se sportovními, kulturními a jinými neziskovými organizacemi
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38. navrhuje finanční spoluúčast města na zabezpečení činnosti sportovních, kulturních
a jiných neziskových organizací, není-li tímto organizačním řádem stanoveno jinak
39. vypracovává dohody příp. rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace sportovním,
kulturním a jiným neziskovým organizacím a provádí kontrolu vyúčtování
poskytnutých dotací, není-li tímto organizačním řádem stanoveno jinak
40. vystavuje platební poukazy k městem poskytnutým dotacím
41. provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města a rozhoduje
o uloţení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.
42. zajišťuje slavnostní vítání občánků, zlaté svatby, ocenění dárců krve, vyhodnocení
nejlepších sportovců, osobností kultury a talentu města, městských oslav Dne učitelů,
Cenu města Havířova a dalších kulturních a společenských akcí
43. zajišťuje zpracovávání Kroniky města
44. zajišťuje vzdělávání seniorů - Akademie III. věku
45. zajišťuje evidenci uměleckých děl a kulturních památek v majetku města
46. zajišťuje údrţbu uměleckých děl a kulturních památek ve správě odboru, s výjimkou
uměleckých děl a kulturních památek, která jsou součástí technologického zařízení,
případně součástí areálu spravovaného jiným odborem
47. zajišťuje opravy a údrţbu válečných hrobů v majetku města, které nejsou ve správě
jiného odboru
48. vede přehled o uměleckých dílech a nemovitých kulturních památkách na území města
49. zajišťuje přípravu podkladů a následně vyhodnocuje plnění přijatých rozvojových
dokumentů v oblasti školství, sportu a kultury
50. připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise kulturní a letopisecké,
sportovní, školské a pro občanské záleţitosti
51. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 3 a části
organizační jednotky 10 (ostatní dotace a dary mimo poskytování příspěvku na provoz
příspěvkovým organizacím, které nejsou školami nebo školským zařízením).
10. Stavební a silniční správní úřad
a) státní správa
Odbor je obecným stavebním úřadem, ve smyslu § 13 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), v územním obvodu města
Havířova a obce Horní Bludovice, a na základě veřejnoprávní smlouvy také pro jiné obce.
Odbor je speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně
přístupné účelové komunikace, ve smyslu § 15 stavebního zákona, ve správním obvodu ORP.
Odbor je příslušným orgánem státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu ORP.
Odbor je vyvlastňovacím úřadem dle § 15 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění") ve správním
obvodu ORP.
Vykonává činnost silničního správního úřadu pro místní komunikace na území města
Havířova a silnice II. a III. třídy ve správním obvodu ORP.
Vykonává činnost dopravního úřadu, mimo oblast MHD, pro správní obvod ORP.
Vykonává státní odborný dozor nad stanicemi měření emisí a autoškolami ve správním
obvodu ORP.
b) samospráva
Odbor nemá v působnosti výkon samosprávy.
Členění odboru:
- oddělení stavební úřad

277
- oddělení dopravy.
Náplň činnosti odboru:
1. vydává územně plánovací informace, územní souhlasy, rozhodnutí o umístění stavby
nebo zařízení, rozhodnutí o změně vyuţití území, rozhodnutí o změně stavby a změně
vlivu stavby a vyuţití území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
a rozhodnutí o ochranném pásmu
2. provádí výkon státní správy na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona
3. provádí výkon funkce speciálního stavebního úřadu na úseku pozemních komunikací
dle zák. č. 13/1997 Sb. pro silnice II. a III. třídy a pro místní a veřejně přístupné
účelové komunikace ve vymezeném území a činnost speciálního stavebního úřadu
na městských drahách
4. provádí výkon státní správy a funkci dotčeného orgánu státní správy na úseku státní
památkové péče dle zák. č. 20/1987 Sb., nejedná-li se o národní kulturní památku, a to
zejména v řízeních vedených podle stavebního zákona
5. provádí výkon státní správy na úseku vyvlastňovacích řízení dle zákona o vyvlastnění
6. ve spolupráci s odborem územního rozvoje připravuje podklady pro Radu města
Havířova k vydání územního opatření o asanaci a územního opatření pro stavební
uzávěru
7. přijímá ohlášení staveb, stavebních úprav a udrţovacích prací nevyţadujících stavební
povolení a k těmto vydává sdělení
8. vydává stavební povolení, prodlouţení jeho platnosti
9. vydává povolení změny stavby před dokončením
10. vydává rozhodnutí o změně účelu uţívání
11. vydává rozhodnutí o povolení k předčasnému uţívání staveb
12. vydává souhlas se zahájením zkušebního provozu a rozhodnutí k prozatímnímu
uţívání stavby ke zkušebnímu provozu
13. vydává kolaudační rozhodnutí v řízení vedených podle stavebního zákona
14. vydává potvrzení o skutečné existenci stavby
15. vydává kolaudační souhlasy
16. nařizuje neodkladné zabezpečovací práce
17. nařizuje nezbytné úpravy na stavbě nebo stavebním pozemku
18. nařizuje vlastníkům odstranění stavby
19. nařizuje vyklizení stavby při bezprostředním ohroţení ţivota nebo zdraví osob
20. nařizuje udrţovací práce pro stavby, terénní úpravy a zařízení
21. ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
22. rozhoduje o moţnostech vstupu na cizí pozemky za účelem plnění úkolů dle
stavebního zákona
23. vydává rozhodnutí o odstranění stavby nebo její části
24. nařizuje pořízení dokumentace nebo zjednodušené dokumentace (pasport stavby)
25. ukládá a eviduje dokumentace a písemnosti, týkající se správních řízení vedených
stavebním úřadem
26. umoţňuje nahlíţení do dokumentací staveb dle potřeby a oprávnění
27. v rámci své působnosti provádí místní šetření a kontrolní prohlídky
28. povoluje výjimky z ustanovení vyhlášky o obecných technických poţadavcích na
výstavbu
29. povoluje výjimky z ustanovení vyhlášky o obecných technických poţadavcích
na území
30. provádí vyvlastnění staveb, pozemků a práv potřebných k uskutečnění nebo uţívání
staveb, popř. zařízení
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31. vydává rozhodnutí o zřízení věcného břemene, které je nezbytné pro výkon
vlastnického práva k existující stavbě pozemní komunikace na cizím pozemku, mimo
účelové komunikace
32. vydává rozhodnutí o zřízení věcného břemene umoţňujícího vyuţití pozemku pro
účely stavby pozemní komunikace, mimo účelové komunikace
33. přijímá ohlášení informačních, reklamních a propagačních zařízení a k těmto vydává
sdělení, popř. nařizuje jejich odstranění
34. povoluje terénní úpravy, těţební práce, asanační a rekultivační práce
35. ve spolupráci s odborem územního rozvoje určuje hranici zastavěného nebo
zastavitelného území
36. kontroluje, zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení neprovádějí
bez povolení nebo v rozporu se stavebním zákonem
37. vyzývá stavebníka nebo provádějící organizaci ke sjednání nápravy při zjištění závady
na stavbě
38. zastavuje stavbu v případě zjištění nedostatků
39. vydává rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit
ve stanovené lhůtě
40. vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky
41. v rámci přenesené působnosti uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu
o umístění stavby, o změně vyuţití území a o změně vlivu stavby na vyuţití území,
která nahradí územní rozhodnutí
42. v rámci přenesené působnosti uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu
o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení
43. vykonává státní stavební dohled nad silnicemi II. a III. třídy, nad místními
komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi
44. vykonává stavební dozor při obnově kulturních památek z hledisek památkové péče
45. ukládá pokuty za porušení právních předpisů na úseku stavebního řádu a státní
památkové péče
46. ukládá pokuty fyzické a právnické osobě, která porušila zákon o pozemních
komunikacích
47. vede evidenci kulturních památek, památkových zón a ochranných pásem nemovitých
kulturních památek ve svém správním obvodu
48. vyjadřuje se k návrhům na prohlášení věcí za kulturní památku, jakoţ i k návrhům
na zrušení prohlášení kulturní památky
49. podává návrhy stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění kulturní památky,
pokud nedojde k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji ve prospěch státu
50. metodicky řídí obce při jejich zabezpečování péče o kulturní památky a zajišťování
předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky ve svém správním obvodu
51. provádí vidimaci a legalizaci
52. vykonává funkci dopravního úřadu na úseku taxisluţby
53. vydává stanoviska pro vydání nebo změnu koncese pro druh dopravy taxisluţba
54. organizuje, připravuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti k provozování silniční
dopravy pro cizí potřeby
55. vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy
56. vystavuje „Průkazy způsobilosti řidiče taxisluţby"
57. stanovuje provozovateli taxisluţby přepravní podmínky provozování taxisluţby
58. stanovuje provozovateli taxisluţby evidenční číslo vozidla
59. vykonává činnost silničního správního úřadu pro místní komunikace na území města
Havířova a silnice II. a III. třídy ve správním obvodu ORP
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60. vydává stanovisko k umístění reklamních zařízení na místních komunikacích
a silnicích II. a III. třídy
61. vydává povolení zvláštního uţívání místních komunikací a silnic II. a III. třídy
62. vydává povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci a silnici II.
a III. třídy a rozhoduje o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení
63. vydává rozhodnutí o omezení obecného uţívání místních komunikací
64. vydává povolení k umístění pevné překáţky na místní komunikaci a silnici II. a III.
třídy
65. upravuje nebo omezuje veřejný přístup na účelovou komunikaci
66. vydává rozhodnutí o označení místních komunikací nebo jejich částí, na kterých je
dočasně zakázáno stání
67. vydává povolení k provádění staveb nebo terénních úprav v silničním ochranném
pásmu
68. zařazuje a ruší zařazení pozemních komunikací do kategorií a tříd
69. vydává vyjádření z dopravního hlediska k územně plánovací dokumentaci, stanoviska
k územnímu a stavebnímu řízení, stanoviska k trase staveništní dopravy nebo
objíţďky
70. zjišťuje zdroje ohroţení místních komunikací a zdroje rušení silničního provozu
na nich a nařizuje jejich odstranění
71. ve spolupráci s DI PČR řeší opatření na úseku bezpečnosti a plynulosti dopravy
ve správním obvodu ORP
72. projednává správní delikty na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích
73. rozhoduje o umístění inţenýrských sítí na silničním pozemku
74. rozhoduje o stanovení dopravního značení a zařízení na místních komunikacích,
silnicích II. a III. třídy správního území
75. vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí
76. rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanic měření emisí
77. rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a jejím odnětí
78. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho pouţití k výcviku v autoškole a změny jeho
uţívání
79. zařazuje ţadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti
80. provádí zkoušky odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění
81. vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel
82. vykonává státní odborný dozor ve věcech plnění podmínek provozu vozidel
na pozemních komunikacích (stanice měření emisí)
83. ukládá sankce za porušení podmínek při provozování stanic měření emisí a při
provozování autoškol
84. shromaţďuje a předává informace do celostátního dopravního informačního systému
85. rozhoduje o odnětí řidičského oprávnění z důvodu pozbytí odborné způsobilosti
a nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti u řidičů, u nichţ bylo pozbytí odborné
způsobilosti zjištěno MMH
86. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 5.
11. Ekonomický odbor
a) státní správa
Odbor vykonává přenesenou působnost při provádění veřejných sbírek v rozsahu svěřeném
obci.
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b) samospráva
Odbor v rámci MMH zabezpečuje zpracování agendy na úseku rozpočtu, ekonomiky, financí
a účetnictví, vč.vyúčtování hospodaření města Havířova za daný rozpočtový rok.
Členění odboru:
- oddělení rozpočtu
- oddělení účtárny.
Náplň činnosti odboru
V přenesené působnosti:
1. zabezpečuje výkon činností, které přísluší obecním úřadům při provádění veřejných
sbírek.
V samostatné působnosti:
1. ve stanovených termínech poskytuje ústředním orgánům informace o poskytnutí
veřejné podpory městem
2. sestavuje návrh rozpočtu města Havířova na kalendářní rok a projednává jej v radě
města a zastupitelstvu města, včetně navrhovaných úprav rozpočtu v průběhu
kalendářního roku
3. zpracovává výsledky hospodaření města Havířova a městem zřízených příspěvkových
organizací za uplynulý kalendářní rok, včetně zabezpečení finančního vypořádání
hospodaření města a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací do
fondů hmotné zainteresovanosti a projednává je v radě města a zastupitelstvu města
4. na základě předloţených účetních dokladů zabezpečuje plynulé financování
rozpočtových výdajů města v daném roce a to v úzké návaznosti na vývoj plnění
rozpočtových příjmů města a ve financování uvaţovaném zapojení účelových fondů
města
5. v rámci své působnosti zabezpečuje zpracování odborných stanovisek odboru
6. zabezpečuje vedení účetnictví města a sestavování účetních výkazů, včetně
metodického vedení oblasti účetnictví u městem zřízených příspěvkových organizací
7. sestavuje závěrečný účet hospodaření města za uplynulý kalendářní rok
8. provádí výpočet úrokových sazeb u jistin, příp. jiných případů, kdy je město povinno
plnit s úrokem
9. navrhuje a zabezpečuje zhodnocení finančních prostředků města
10. připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání finančního výboru
11. plní na MMH funkci metodika DPH a odpovídá za plnění povinností města při
platbách DPH a daně z příjmů za obce
12. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 13 a část
organizační jednotky 10 (ostatní dotace a dary - příspěvky na provoz příspěvkovým
organizacím, které nejsou školou nebo školským zařízením).
13. Odbor sociálních věcí
a) státní správa
Odbor vykonává přenesenou působnost státní správy na úseku sociální péče,
sociálních sluţeb a sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu ORP.
b) samospráva
Odbor zajišťuje samosprávné činnosti související s péčí o seniory, osoby zdravotně
postiţené a osoby vyţadující okamţitou pomoc. Zajišťuje činnosti na úseku
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komunitního plánování, protidrogové prevence, prevence kriminality a poradenství
pro národnostní menšiny.
Členění odboru:
- oddělení dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi I. a II.
- oddělení sociálních sluţeb
- oddělení sociálně právní ochrany dětí
- oddělení sociální péče o těţce zdravotně postiţené a staré občany.
Náplň činnosti odboru
V přenesené působnosti:
1. vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči
2. poskytuje základní sociální poradenství
3. poskytuje občanům odbornou pomoc při poskytování sluţeb sociální péče
4. rozhoduje o příspěvku na péči
5. vyplácí příspěvek na péči
6. provádí pro účely rozhodování o příspěvku sociální šetření
7. kontroluje, zda příspěvek byl vyuţit na zajištění pomoci
8. zpracovává údaje potřebné pro rozhodování o příspěvku v elektronické podobě
9. vede agendu dluţníků na dávkách sociální péče, účelových příspěvcích
10. rozhoduje o zvláštním příjemci příspěvku na péči
11. rozhoduje o přiznání příspěvku na ţivobytí, mimořádné okamţité pomoci a doplatku
na bydlení a provádí jejich výplatu
12. posuzuje neodůvodnitelnou zátěţ pro systém pomoci v hmotné nouzi
13. poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu
předcházení
14. podává informace o tom, zda a jak byla veřejná sluţba vykonávána v případě písemné
ţádosti úřadu práce
15. vede evidenci nakládání s opiáty, zabezpečuje výrobu, distribuci, vrácení a evidenci
receptů a ţádanek s modrým pruhem
16. provádí sociální práci s klienty- návštěvy v domácnosti, získávání informací o
sociálních situacích klientů, navrhuje a řeší konkrétní situace klientů v hmotné nouzi
17. zajišťuje asistenční sluţbu pro rodiny s dětmi sociálně znevýhodněné, ohroţené
sociálním vyloučením
18. rozhoduje o zvláštním příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi
19. rozhoduje o neprávem přijatých dávkách pomoci v hmotné nouzi
20. zpracovává údaje potřebné pro rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi
v elektronické podobě
21. provádí kontrolu poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
22. rozhoduje o poskytování bezúročných půjček
23. rozhoduje o poskytování příspěvků těţce zdravotně postiţeným občanům
24. rozhoduje o dávkách sociální péče starým občanům
25. rozhoduje o přiznání mimořádných výhod a vydává průkazy mimořádných výhod
26. koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobené
27. zpracovává statistické výkazy
28. vyhledává děti, které potřebují pomoc
29. projednává s rodiči nedostatky ve výchově dětí
30. působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti

282
31. poskytuje a zprostředkovává rodičům poradenství-pořádá v rámci poradenské činnosti
přednášky, kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
souvisejících s péči o dítě a jeho výchovu
32. rozhoduje o opatřeních na ochranu dětí
33. spolupracuje se školami, pověřenými obcemi, zájmovými sdruţeními a dalšími
subjekty
34. zajišťuje poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, zajišťuje přípravu fyzických
osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny
35. rozhoduje o přestupcích na úseku sociálně právní ochrany dětí
36. podává návrhy soudu za podmínek stanovených zákonem o rodině
37. vykonává funkci opatrovníka a poručníka v případě zastupování dítěte
38. zajišťuje úkoly související s ústavní a ochranou výchovou dětí
39. spolupracuje s věznicemi
40. účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvým
41. zajišťuje sociálně právní ochranu dětí ve vztahu k cizině
42. zajišťuje sociálně právní ochranu dětí ve zvláštních případech
43. zajišťuje agendu CAN (týrané a zneuţívané děti)
44. zajišťuje agendu dětí související se zákonem o domácím násilí
45. zajišťuje činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí.
V samostatné působnosti:
1. zajišťuje provoz klubů seniorů na území města
2. zajišťuje kulturní a společenský ţivot seniorů v klubech
3. zajišťuje aktivizační programy ve prospěch seniorů a zdravotně postiţených občanů
na základě rozhodnutí RMH a ZMH v souladu se schváleným rozpočtem
4. zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při
uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální sluţby
5. zajišťuje sociální sluţby osobě, které není sluţba zajišťována a je v takové situaci,
ţe neposkytnutí okamţité pomoci by ohrozilo její ţivot nebo zdraví
6. zajišťuje činnosti spojené s koncepcí a rozvojem sociálních sluţeb, včetně koordinace
procesu plánování sociálních sluţeb
7. spolupracuje s dalšími obcemi, krajem a poskytovateli sociálních sluţeb při
zprostředkování pomoci osobám, popř. zprostředkování kontaktu mezi
poskytovatelem a osobami vyţadujícími pomoc
8. podává soudu písemné zprávy, návrhy na změny ve věci opatrovnictví jinou osobou
9. vykonává funkci opatrovníka osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům, kde
soud ustanovil opatrovníkem statutární město Havířov
10. rozhoduje o zvláštní příjemce důchodové dávky
11. vede agendu bytů zvláštního určení - DPS, bezbariérové byty
12. zabezpečuje metodické řízení příspěvkových organizací Sociálních sluţeb města
Havířova, SANTÉ - Domova pro osoby se zdravotním postiţením, Domova seniorů
Havířov,p.o.
13. plní úkoly na úseku zdravotnictví
14. připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise zdravotní, sociální, pro
přidělování bytů zvláštního určení a komise protidrogové a prevence kriminality
15. zajišťuje a koordinuje programy prevence kriminality a programy protidrogové
prevence na území města, vč. vyúčtování těchto programů vůči státnímu rozpočtu
16. plní funkci poradce pro národnostní menšiny
17. zabezpečuje koordinaci činnosti v rámci národnostních menšin, vč. přípravy, realizace
a vyúčtování projektů v rámci programů pro národnostní menšiny
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18. systematicky získává, zpracovává a předává informace o sociálních sluţbách,
monitoruje situaci v oblasti sociálních sluţeb, navrhuje změny a doplnění ve
strategických dokumentech města -Komunitní plán
19. spolupracuje s příspěvkovými organizacemi, poskytovateli sociálních sluţeb a dalšími
subjekty při zpracování koncepce rozvoje sociálních sluţeb a zajišťuje realizaci
výstupů Komunitního plánování sociálních sluţeb
20. provádí šetření ve vztahu k rómským komunitám
21. zprostředkovává komunikaci mezi jednotlivci, komunitami
22. poskytuje základní poradenství v oblasti sociálního zabezpečení
23. vyvíjí aktivity vedoucí k odstranění sociálního vyloučení osob vyţadující mimořádnou
pomoc
24. navrhuje finanční spoluúčast města na zabezpečení činnosti v oblasti sociální,
zdravotní, prevence kriminality a protidrogové prevence
25. vypracovává dohody příp. rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace v oblasti sociální,
zdravotní, prevence kriminality a protidrogové prevence a provádí kontrolu jejich
vyúčtování
26. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 7.
13. Živnostenský úřad
a) státní správa
Odbor vykonává přenesenou působnost státní správy na úseku ţivnostenského podnikání ve
správním obvodu ORP, v rozsahu stanoveném ţivnostenským zákonem a zákonem o
ţivnostenských úřadech a vede evidenci zemědělských podnikatelů. Vykonává cenovou
kontrolu a působnost obecního úřadu podle zákona o podpoře sportu na území města
Havířova. Je kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT), provádí vidimaci a
legalizaci a provádí autorizovanou konverzi dokumentů
b) samospráva
Odbor nemá v působnosti výkon samosprávy.
Členění odboru:
- registrační oddělení
- kontrolně - správní oddělení.
Náplň činnosti odboru:
1. přijímá ohlášení ţivnosti ohlašovací volné s vymezením oborů činnosti, dále ţivností
řemeslných, vázaných, ţádosti o ţivnosti koncesované jako prvoinstanční orgán pro
fyzické, zahraniční fyzické, právnické a zahraniční právnické osoby
2. plní funkci centrálního registračního místa, přijímá přihlášky k daňové registraci,
oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení, oznámení osob o vzniku volných
pracovních míst nebo jejich obsazení, oznámení a hlášení vůči zdravotním
pojišťovnám
3. vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Czech Point)
4. vydává průkazy ţivnostenského oprávnění (výpisy ze ţivnostenského rejstříku)
5. provádí změny údajů v ţivnostenském rejstříku na základě ţádosti podnikatelů nebo
z moci úřední, zahajuje správní řízení ve věci změny rozhodnutí o koncesi (změna
podmínek provozování ţivnosti podle zvláštních předpisů)
6. vydává vyrozumění o zápisu změn v ţivnostenském rejstříku (provozovny, odpovědní
zástupci apod.)
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7. přijímá podání týkající se ţivnostenské agendy prostřednictvím kontaktního místa
veřejné správy (Czech POINT)
8. vydává stejnopisy průkazů ţivnostenského oprávnění
9. vydává písemná vyrozumění o změnách v ţivnostenském rejstříku při přerušení nebo
pokračování provozování ţivnosti
10. vydává rozhodnutí o zrušení ţivnostenského oprávnění na ţádost podnikatele
11. zabezpečuje stanoviska orgánů státní správy před rozhodnutím o koncesi
a spolupracuje s nimi
12. provádí konzultace a poradenskou činnost pro začínající i stávající podnikatele při
zakládání ţivností
13. vykonává kontrolní činnost a ukládá pokuty v rozsahu stanoveném z.č. 455/1991Sb.
a zák. č. 570/1991 Sb., za porušení podmínek provozování ţivnosti
14. vykonává kontrolní činnost a provádí dozor nad dodrţováním povinností stanovených
zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zákony,
projednává přestupky a správní delikty a ukládá sankce
15. spolupracuje v rámci kontrolní činnosti s dalšími orgány státní správy, podílí se
na přípravách společných kontrolních akcí
16. projednává přestupky a správní delikty spočívající v provozování ţivnosti bez
ţivnostenského oprávnění; při podezření ze spáchání trestné činnosti postupuje věc
Policii ČR
17. rozhoduje o sankčním pozastavení nebo zrušení ţivnostenských oprávnění
18. předkládá odvolání, včetně spisového materiálu odvolacímu orgánu k přezkoumání
19. sleduje insolvenční rejstřík, eviduje v ţivnostenském rejstříku rozhodnutí o úpadku,
rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o
zrušení konkurzu, zjišťuje a posuzuje překáţky provozování ţivnosti
20. posuzuje bezúhonnost podnikatelů pro účely podnikání při ohlášení ţivnosti nebo
ţádosti o koncesi, rozhoduje o tom, ţe ţivnostenské oprávnění nevzniklo nebo o
zamítnutí ţádosti o koncesi
21. poskytuje poradenskou a konzultační činnost
22. provádí vidimaci a legalizaci
23. je provozovatelem ţivnostenského rejstříku
24. předává data ţivnostenského rejstříku příslušným orgánům státní správy
25. vydává výpisy nebo potvrzení o určitém zápisu v ţivnostenském rejstříku, popřípadě
potvrzení o tom, ţe v rejstříku určitý zápis není
26. přijímá ţádosti a vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
a rozhoduje o změnách v zápisu; vydává písemná vyrozumění o změnách
27. rozhoduje o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence
28. provádí identifikaci právnických osob podle zákona č. 253/2008 Sb.
29. provádí cenovou kontrolu na území města
30. provádí kontrolu nad dodrţováním podmínek stanovených zákonem č.115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, a projednává správní delikty a přestupky vč.ukládání sankcí podle
tohoto zákona
31. provádí kontrolu nad dodrţováním podmínek stanovených zákonem č.379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami, a projednává správní delikty vč.ukládání sankcí podle
tohoto zákona
32. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 1.
Náplně činnosti samostatných oddělení

285

1. Oddělení kancelář primátora
a) samospráva
Vykonává samostatnou působnost ve vztahu k voleným orgánům města a zajišťuje
reprezentaci města.
b) státní správa
Oddělení nemá v působnosti výkon státní správy.
Náplň činnosti oddělení:
1. předkládá RMH ţádosti o povolení uţívání znaku města
2. na základě podkladů jednotlivých zpracovatelů připravuje materiály pro jednání
Zastupitelstva města Havířova a Rady města Havířova
3. vypracovává zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Havířova a schůzí
Rady města Havířova a vede jejich evidenci
4. sleduje a vyhodnocuje plnění usnesení Rady města Havířova a Zastupitelstva města
Havířova
5. vede evidenci o činnosti komisí Rady města Havířova, výborů Zastupitelstva města
Havířova, včetně jejich personálního obsazení
6. zajišťuje předávání informací na příslušné odbory MMH, které se vztahují k činnosti
komisí, příp. výborů
7. zabezpečuje činnost sekretariátu primátora a sekretariátů náměstků primátora
8. vede korespondenci mezi MMH a občanskými komisemi a organizačně zabezpečuje
setkání s veřejností
9. organizačně zabezpečuje reprezentaci města a partnerské vztahy se zahraničními
městy v součinnosti s oddělením vnějších vztahů a strategického rozvoje
10. koordinuje přípravu společenských akcí, kterých se účastní za město uvolnění členové
zastupitelstva, případně členové rady a zastupitelstva
11. připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání kontrolního výboru
12. ukládá veškeré podkladové materiály pro schůze rady a zasedání zastupitelstva města.
2. Oddělení kontroly
a) samospráva
Vykonává kontrolní činnost ve vztahu k příspěvkovým organizacím a příjemcům dotací.
Kontroluje způsob nakládání s majetkem města u příspěvkových organizací.
b) státní správa
Oddělení nemá v působnosti výkon státní správy.
Náplň činnosti oddělení:
1. provádí veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční
podpory
2. v případě zjištěných nedostatků ukládá přijetí opatření k nápravě
3. kontroluje plnění uloţených opatření
4. oznamuje zjištěné nedostatky primátorovi města, příp. náměstkům a tajemníkovi
MMH a věcně příslušnému odboru
5. plní další úkoly ve veřejnosprávní kontrole, které jsou městu uloţeny zákonem
č. 320/2001 Sb.
6. provádí kontrolní činnost uvnitř MMH zejména se zaměřením na hospodaření s
majetkem města

286
7. provádí kontrolu nakládání s majetkem města, který je předán k hospodaření nebo
pronajat příspěvkovým organizacím, obchodním společnostem, příp. jiným subjektům
8. na základě výsledků kontrol uvnitř MMH navrhuje opatření k minimalizaci rizik, která
mohou vzniknout při činnosti MMH
9. spolupracuje při provádění kontrol výkonu veřejné sluţby, je-li tato realizována jiným
subjektem na základě smlouvy.
3. Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje
a) samospráva
Zabezpečuje prezentaci a spolupodílí se na reprezentaci města a organizaci vztahů
s partnerskými městy. Poskytuje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie
regionálního rozvoje v souladu s § 13a zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
Zajišťuje koncepční a rozvojové úkoly jednotlivých samosprávných činností města.
Zpracovává podklady a informace pro získání mimorozpočtových zdrojů do rozpočtu města.
b) státní správa
Oddělení nemá v působnosti výkon státní správy.
Náplň činnosti oddělení:
1. v součinnosti s oddělením kanceláře primátora:
udrţuje kontakty s partnerskými zahraničními městy
zajišťuje zahraniční vztahy města
2. zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména
na ţádost ministerstva nebo kraje poskytuje nezbytnou součinnost při přípravě
a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje
a programů rozvoje územního obvodu kraje (v souladu s § 13a zák. č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje)
3. zajišťuje koncepční a rozvojové úkoly samosprávných činností města
4. vyhledává a předkládá návrhy na realizaci projektů ve městě z mimorozpočtových
zdrojů
5. vede agendu grantů, podpor, dotací a vypracovává dokumenty pro jejich získávání
6. koordinuje činnosti při podávání ţádostí města o grant, podporu, dotaci
mezi jednotlivými odbory MMH a příspěvkovými organizacemi a při jejich
vyúčtování
7. koordinuje a průběţně vyhodnocuje plnění podmínek, které vyplývají z poskytnuté
dotace, grantu apod.
8. zpracovává, sleduje a vyhodnocuje plnění strategického plánu ekonomického rozvoje
a jiných rozvojových dokumentů města
9. připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání a komise pro regionální
spolupráci
10. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky 16.
4. Tiskové oddělení
a) samospráva
Zabezpečuje prezentaci a spolupodílí se na reprezentaci města. Zajišťuje komunikaci
s médií a veřejností.
b) státní správa
Oddělení nemá v působnosti výkon státní správy.
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Náplň činnosti oddělení:
1. prostřednictvím tiskového mluvčího zajišťuje styk s medii a s veřejností
2. připravuje podklady pro jednotlivá vydání Radničních listů
3. pro jednotlivá vydání Radničních listů získává informace šetřením na území města,
v činnosti MMH, případně obcí v blízkosti města Havířova
4. poskytuje informace o činnosti města prostřednictvím:
a) Městského televizního vysílání
b) internetu
c) dalších prostředků komunikace
5. navrhuje způsoby a prostředky a spolupracuje při rozvoji poskytování informací
veřejnosti
6. vypracovává výroční zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb.
7. v součinnosti s oddělením kanceláře primátora:
- materiálně zabezpečuje reprezentaci města
- organizačně zajišťuje společenské akce, kterých se účastní za město uvolnění členové
zastupitelstva, případně členové rady a zastupitelstva
8. vypracovává komunikační strategii města a sleduje a vyhodnocuje její plnění
9. navrhuje pořízení reprezentačních materiálů města a spolupracuje při jejich pořizování
10. vede videokroniku města a soubory fotografií dokumentující vývoj města
11. podílí se na přípravě a realizaci kulturních, společenských a reprezentačních akcí
města.
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