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PROSINEC

2. prosince
Úctyhodné životní jubileum oslavila Havířovanka Emílie
Ryšková, od jejího narození uplynulo přesně sto let. Paní
Emílie Ryšková se narodila na území dnešního Havířova
2. prosince 1906. Už dva roky však pobývá v objektu
Slezské humanity v Českém Těšíně. Tam ji navštívila
vedoucí sociálního odboru Bohuslava Litavská a popřála
k tomuto krásnému věku vše nejlepší a předala malý dárek.
Paní Emílie je přes vysoký věk stále vitální, ráda si zazpívá
a má ráda lidi kolem sebe. Jediné co ji výrazně mrzí, je její
nepohyblivost. Před časem si zlomila krček a od té doby je
uvázána na vozík. Narodila se v Havířově, ve starém
domečku, který byl kdysi v místech, kde dnes stojí
havířovská nemocnice. Její život nebyl žádné peříčko. Byla
to neustálá práce na poli a kolem dobytka, nošení vody
ručně. Paní Ryšková je matkou čtyř dětí, další čtyři se jí pro
těžkou dřinu a nedostatek lékařské péče nepodařilo donosit.
Nyní má přes dvacet vnoučat a pravnoučat. Manžela ztratila
již před poměrně dávnou dobou. Umřel, když mu bylo
68 let. Pracoval na šachtě, a tak dostali v Havířově šachetní
byt, kde oslavenkyně žila sedmdesát let. Paní Emílie
Ryšková celý život ráda cvičila, tancovala a zpívala. Taky
ráda četla, byly to stovky knih, ale teď už špatně vidí, a moc
jí čtení chybí.

3. prosince
Město Havířov si ve velkém sále Kulturního domu Leoše
Janáčka slavnostním koncertem připomnělo 51 let od svého
založení. V kulturním programu se představil Jiří Stivín se
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●

Havířov se může pyšnit
během jednoho měsíce
druhou stoletou obyvatelkou.
Na
počátku
listopadu oslavila stejné
výročí Anna Bürgelová.
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slovenskou kapelou Zlaté husle. Diváci si vychutnali
skladby světových hudebních velikánů jako Georg Philip
Teleman, Antonio Vivaldi, Johan Sebastian Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, Nicollo Paganini či Jaroslav Ježek. Flétny
a píšťaly doprovodily smyčcové nástroje podporované
netradičně cimbálem. Muzikanti ze Zlatých huslí totiž
pocházejí z populárního lidového souboru Lúčnica. Součástí
slavnostního večera bylo také předání Ceny města Havířova.
Letos se této pocty dostalo učitelce Základní umělecké školy
B. Martinů Miroslavě Kupské za významný přínos v oblasti
kultury. Druhým oceněným se stal Sbor dobrovolných
hasičů Havířov pod vedením Emanuela Došlíka ml. za
dlouhodobou práci s havířovskou mládeží.

Miroslava Kupská a Emanuel Došlík ml.

Vpravo multiinstrumentalista Jiří Stivín.

● V záležitosti zdravotních středisek je stále nejasno. Kraj
nezveřejnil výsledky nabídek, havířovští lékaři neustále
protestují, město zatím, kvůli neplatnosti voleb a tedy bez
zastupitelstva, nemohlo oficiálně o střediska projevit zájem
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a nyní se radní kraje rozhodli, že střediska přednostně
nabídnou státu. Ke změně názoru je donutil nový zákon.
Střediska jsou totiž oficiálně součástí havířovské nemocnice
a převody nemovitého majetku nemocnic nyní omezuje
platný zákon o neziskových nemocnicích. Povinností kraje
je prodávané nemovitosti přednostně nabídnout státu, obci
nebo veřejnému zdravotnickému zařízení. Kraj po státu za
střediska požaduje částky odpovídající nejvyšším nabídkám
podnikatelů, což je dohromady přes padesát milionů korun,
ale předpokládá se, že stát nebude mít o střediska zájem
a potom je kraj prodá podnikatelům.

● Iva Savková zvítězila v oboru poezie na letošním ročníku
mezinárodní literární a umělecké soutěže v polském
Strumieni. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti stého výročí
narození polské básnířky Elilie Michalské. Porota hodnotila
celkem sedmdesát devět prací od devětadvaceti autorů
z České republiky a samostatně díla polských poetů. Z české
tvorby byla nejlepší báseň Ivy Savkové s názvem Cíl je
znám. Autorka je členkou literární skupiny S.P.I. při
Městské knihovně Havířov a letos jí vyšla v edici Básníci
třetího tisíciletí sbírka Hokusy pokusy.

5.prosince
Podvečerní
město
žilo
Mikulášskou
nadílkou.
Ulice města byly plné
Mikulášů, čertů i andělů,
odevšad se ozývalo řinčení
řetězů a atmosféra nadcházejících vánočních svátků se
přiblížila, i když po sněhu
nebylo ani památky.

8. prosince
Před patnácti lety v roce 1991 byl založen Klub učitelů
důchodců. U jeho zrodu stáli Ludvík Halásek, Marie
Kaclerová a Marie Boháčová. Tento seniorský spolek je
velice aktivní s rozmanitou činností. V současnosti má
sedmdesát devět členů s dominantním postavením žen.

● Počet nezaměstnaných na Karvinsku se opět snížil
a křivka vývoje nezaměstnanosti dlouhodobě klesá
i v Havířově a jeho blízkém okolí. Celkový počet
nezaměstnaných na Karvinsku po dlouhé době klesl pod
hranici 25 tisíc a k poslednímu listopadu činil přesně 24 887.
Takovou situaci pamatují úředníci pěti poboček úřadu práce
v karvinském regionu naposledy v listopadu roku 2000.
Celookresní míra nezaměstnanosti činí 16,66%, v Havířově
16,71%. Ze sledování trhu práce vyplývá, že pracovních
příležitostí v regionu je dostatek, řada nezaměstnaných však
nemá o práci zájem a další nemohou najít místo podle svého
vzdělání, praxe či svých zdravotních možností.

8. prosince
Ničivý prudký vichr, který se v tento pátek přehnal přes
město, polámal před dvaadvacátou hodinou oba krásné
vánoční smrky, které byly před čtrnácti dny dovezeny
z Beskyd a vztyčeny na náměstí Republiky a na náměstí
u Moravské ulice. Padající stromy naštěstí nikoho nezranily
a město uvažuje o jejich náhradě.
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●●●
Řidiči autobusů společnosti
ČSAD Havířov se ani po
několika jednáních nedohodli s vedením na zvýšení
tarifních mezd. Proto se zdá
být stále reálnější stávka
a zastavení veškeré dopravy
ve městě. Pod petici, která
je potřeba ke stávkové
pohotovosti, se podepsalo
76 procent
zaměstnanců,
z toho řidičů devadesát
procent.
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13. prosince
Soukromé gymnázium a střední zdravotnická škola
v Havířově – Šumbarku si připomněla patnácté výročí
založení na slavnostní akademii ve Společenském domě. Na
akademii se setkali současní i bývalí studenti, učitelé
a přátelé školy.
Soukromé gymnázium vzniklo v roce 1991 a nejdříve
působilo v prostorách bývalé ZŠ v Havířově – Suché.
S rostoucím počtem tříd se poté škola přemístila do budovy
SOU na Opletalově ulici a poslední stěhování se datuje
k roku 1995, kdy se škola usídlila do moderní bezbariérové
budovy na ulici Moravská.

● Na gymnáziu studuje 280
studentů ve třinácti třídách
denního studia a 50 studentů ve čtyřech třídách
dálkového studia. Zdravotnickou školu navštěvuje
70 studentů ve třech třídách
oboru ošetřovatel. O jejich
vzdělávání se stará kvalitní
a stabilizovaný pětatřicetičlenný
pedagogický
kolektiv.

14. – 16. prosince
První organizované setkání filmařů, Havířovský filmový
seminář, bylo nachystáno v komorním sále KDLJ.
Tématické okruhy semináře byly město, rodina a volný čas.
Amatérští filmaři měli možnost diskutovat s profesionály
Jiřím Veličkou, Petrem Gomolou a technikem Jiřím
Kopeckým nad svým natočeným materiálem o záběrech,
nepsaných filmových zákonech, střihu, práci se zvukem, ale
také o používaných technologiích, videozařízeních,
střihových programech a celé řadě dalších zajímavostí
z oblasti filmové tvorby. Organizátoři by rádi tento zajímavý
seminář přidali k tradičním městským akcím, aby se
pravidelně k závěru roku tato setkání konala a časem se stala
přehlídkou filmové či spíše video tvorby havířovských,
později i dalších, tvůrců.

● Muzeum připravilo pro své návštěvníky velmi zajímavou
a poučnou výstavu v prostorech výstavní síně Musaion.
Výstava Významné osobnosti české vědy a techniky je
připravena ze sbírek Národního technického muzea v Praze
a je zde prezentována desítka vybraných vědců a vynálezců
působících v českých zemích v době od 18. do 20. století,
kteří se významným způsobem zapsali do dějin české
i světové vědy. Návštěvníci nacházeli stručné charakteristiky
vědců, jejich portréty, písemné informace a dokumenty,
osobní pomůcky nebo používané přístroje. Na výstavě jsou
předvedeny notoricky známé vynálezy jednotlivých
osobností jako zkušební turbína Kaplana, polarograf
Heyrovského, zařízení na výrobu kontaktních čoček
Wichterleho, Resslův lodní šroub, Křižíkova Obloukovka,
Divišův bleskosvod, ale také dokumenty o tom, jak vědci
museli přesvědčovat veřejnost a mecenáše o prospěšnosti
svých objevů.
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●

Návštěva této výstavy
připomíná nejen historická
fakta, ale umožňuje si
uvědomit, kolik práce a úsilí
se skrývá za technickými
prostředky, které jsou pro
nás
už
samozřejmostí
a neuměli bychom si bez
nich život představit.
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Zaplněné foyer radnice v předvečer opakovaných voleb občerstvením
a materiály pro komise.

16. prosince
Očekávané opakované volby byly ve znamení malého zájmu
voličů. Svou obálku hodilo do volebních uren jen necelých
patnáct tisíc z více než sedmašedesáti tisíc registrovaných
voličů, přesně 21,69 procent. Opakované volby vyhrála
strana s nejdisciplinovanějšími voliči. Přestože KSČM volilo
o téměř třicet tisíc lidí méně než v říjnu, ostatní strany voliči
podpořili ještě méně. Občanští demokraté ztratili téměř
padesát tisíc hlasů a o šedesát tisíc hlasů přišla také ČSSD.
V konečném výsledku získali komunisté 15, ODS 13
a ČSSD 11 mandátů, KDU-ČSL a Hnutí pro Havířov po
dvou.
KSČM sice vyhrála volby, ale primátorský post Milada
Halíková, která jako jediná nasbírala více než šest tisíc
preferenčních hlasů, pravděpodobně neobhájí. Primátorem
chce být František Chobot, trojka na kandidátce sociální
demokracie. Ta je nyní bohatou nevěstou, je stranou, bez níž
se v Havířově nic nepohne a vše bude záležet na
povolebních jednáních.
Nezávislí, kteří podali stížnost na říjnové volby, a kterým by
podle propočtu hlasů soudem, bez započítání hlasů pro
Martina Balšána, patřily dva mandáty, zůstali tentokrát
úplně stranou. V říjnových volbách získali 40 879 hlasů
a nyní jen 21 725.

16. prosince
U příležitosti 15. výročí založení folklorního souboru
Vonička byl uspořádán v KDLJ jubilejní koncert. Program
koncertu byl nabitý krásnými lidovými písněmi, skladbami
a tanci. První část programu patřila hlavně křtu kompaktního
disku „S koledou jsme přišli k vám“ za přispění dechového
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●

Předvolební boj o každý
volební hlas přijeli do
našeho města před sobotním
opakovaným
hlasováním
podpořit i nejvyšší straničtí
představitelé
některých
stran. Vánoční akci paní
primátorky na náměstí
Republiky podpořil Vojtěch
Filip a na mítink sociálních
demokratů
zavítal
Jiří
Paroubek.
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kvinteta Janáčkovy konzervatoře Ostrava a do druhé části
vybrala zakladatelka a vedoucí souboru Emilie Slavíková
nejúspěšnější programová čísla, která byla oceněná na
vrcholných přehlídkách, soutěžích a festivalech.

● Dvojice poslanců Parlamentu ČR Milada Halíková
a Břetislav Petr utrhli ze státního rozpočtu několik milionů
pro naše město. Před schvalováním státního rozpočtu, který
bude mít schodek bezmála 100 miliard korun se dvojici
podařilo získat pro město více než 20 milionů. Na stavbu
nové požární zbrojnice v Životicích stát přispěje asi
6 milionů, na opravu multifunkčního hřiště na Šumbarku
4,5 milionu, na regulaci vytápění v ZŠ Gen. Svobody
1,5 milionu a na nové přístrojové vybavení nemocnice až
9 milionů korun. Město původně počítalo s tím, že tyto
náklady bude hradit z vlastních zdrojů. Myslím, že oběma
poslancům můžeme za tuto práci poděkovat.

●●●
Některé domácnosti ve
městě se setkaly s takzvanými pracovníky Armády
spásy v Havířově, kteří
v těchto
předvánočních
dnech vybírali na sbírku pro
azylové domy. Armáda
spásy v Havířově se však
distancovala od falešné
sbírky Na azylové domy
Armády spásy. Organizace
pořádá ve vánočním období,
tentokrát 19. a 21. prosince
sbírku zvanou Kotlíky před
OD Elan a Tesco. Zřejmě si
tímto způsobem někdo
přivydělával na vánoční
dárky.

6. – 22. prosince

18. prosince
Celkem 102 dárců krve ocenilo v pondělí na slavnostním
setkání v prostorách jídelny radnice město Havířov. Jde
o bezpříspěvkové dárce, kteří neváhají darovat nejvzácnější
tekutinu na pomoc všem, kteří ji potřebují buď z důvodu
nemoci či úrazu. Havířov si váží havířovských občanů čestných dárců krve a tohoto jejich lidského počinu si velmi
cení. Jako poděkování a výraz uznání za darování
nejcennější tekutiny každoročně předává vedení města
dárcům krve čipové karty pro bezplatnou přepravu
v systému ČSAD Havířov na jeden rok. Je to již 10 let, co
město Havířov oceňuje bezpříspěvkové čestné dárce. Za tu
dobu jich bylo oceněno 717. Zástupci magistrátu a Českého
červeného kříže předali čipové karty 75 dárcům za
40 odběrů - Zlatá Jánského plaketa, 19 dárcům, za 80 odběrů
- Zlatý kříž III. stupně, 5 dárcům, za120 odběrů - Zlatý kříž
II. stupně a 3 dárcům, za 160 odběrů - Zlatý kříž I. stupně.
Mezi oceněnými dárci bylo také šest žen. V rámci ocenění
byl připraven krátký kulturní program Základní umělecké
školy B.Martinů, na závěr pak bylo pro oceněné nachystáno
menší občerstvení.
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MKS Havířov pořádalo
před OD Elan již tradiční
jarmark Vánoční městečko.
Jeho návštěvníci mohli
okusit pečené kaštany,
zahřát se pravou medovinou,
shlédnout
živý
Betlém, poslechnout si při
posledních nákupech vánočních dárků ty nejznámější
koledy a nechat se tak
zahřát tou správnou vánoční
atmosférou.
MKS Havířov k této vánoční
náladě
přispělo
i kulturním
programem
v podobě dobového pěveckého
souboru
Calata,
vystoupením Petra Kotvalda
s programem
„Vánoce
zpívají
gloria“
či
představením ohňové show.
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Dárcům krve čipové karty předává tajemník magistrátu Milan
Menšík.

●●●

19. – 21. prosince
Vzhledem k současné situaci ve vedení města, rozdávali
dárky pod stromečky ve speciálních dětských zařízeních
pouze primátorka Milada Halíková a tajemník magistrátu
Milan Menšík. Zastavili se v MŠ pro děti s vadami zraku na
Mozartově ulici, v Dětském domově pro děti do tří let na
Hornické ulici, v Azylovém domě pro matky s dětmi na
Dvořákově ulici, v Dětském domově na Junácké ulici a také
v dětském oddělení v nemocnici. Pod stromečkem děti
samozřejmě našly hračky, ale také různé výukové pomůcky.
Peníze jsou každým rokem uvolňovány z primátorského
fondu, letos to bylo 30 tisíc.
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Magistrát
města
vydal
multimediální nosič, kterým
se může město prezentovat
při nejrůznějších příležitostech. Turisté i obyvatelé
města si ho můžou koupit za
80 korun. DVD je oproti
jeho předchůdci v mnoha
směrech dokonalejší a přehlednější. Autoři na něj
vměstnali fotografie z historie i současnosti města
a přidali
krátké
filmy.
Součástí je mapa, kterou je
možné
přibližovat
ke
znázornění detailů.
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24. prosince
Štědrý den připadl na neděli, což poznali hlavně občané,
kteří se chtěli přes město přepravit autobusovou dopravou.
Kombinace výjimky v autobusovém jízdním řádu pro Štědrý
den a půlhodinových intervalů jízdy autobusů v neděli
způsobila, že městská hromadná doprava po čtvrté hodině
odpolední přestala jezdit. V ulicích města bylo proto plno
turistů, kteří se rozhodli jít navštívit rodinu nebo přátele po
svých. Nadmíru spokojení byli taxikáři, kteří měli pořád
plno.
Oba obrovské smrky z Beskyd, které 8. prosince zlomil silný
vítr už město nenahradilo a hlavně ten na náměstí Republiky
velice chyběl jinak bohaté výzdobě města.
Ani sychravé chladné počasí neodradilo přibližně tisícovku
převážně mladých lidí od návštěvy tradiční štědrovečerní
půlnoční
mše
havířovských
křesťanských
církví
v Centrálním parku. Ve třičtvrtěhodinovém programu pod
širým nebem zazněla pestrá směs vánočních písní a koled
v podání smíšeného pěveckého sboru. Sváteční atmosféru
umocnilo také Vánoční poselství. Obdobně jako v minulých
letech, se i tentokrát podávalo drobné občerstvení, jako
cukroví a hlavně teplý čaj.
Havířované se na půlnoční sešli i v kostelech ve městě.
Například v Evangelickém kostele v Bludovicích se konala
mše s doprovodným programem folklorního souboru
Vonička.

29. prosince
Ke štědrovečerní tabuli bylo prostřeno i v Azylovém domě
Armády spásy v ulici Na Spojce. Zasedlo k ní dvaatřicet
mužů různých životních osudů, ale stejného konce. Ztratili
střechu nad hlavou. Společnou večeři zahájil důstojník sboru
AS Jan Cholewa krátkým vánočním rozjímáním, po kterém
následovaly koledy a přání všech o splnění největšího snu –
vlastního domova. Bez pomocné ruky Armády spásy by
mnozí havířovští bezdomovci svátky museli trávit někde
venku nebo v různých opuštěných domech.

● Útlum Dolu Dukla je v plném proudu a důl se snažil pro
většinu pracovníků zajistit práci na jiných šachtách. Na
začátku července přešly dva razičské kolektivy ze závodu
Dukla na Důl Lazy. Jednalo se o sto důlních dělníků a pět
techniků. Obdobný počet horníků byl přeřazen již v dubnu
na Důl Paskov. Další kolektivy byly přeřazeny na jiná důlní
pracoviště OKD v září a říjnu postupně aby byly dotěženy
zásoby, které jsou na Dukle pro těžbu již připraveny.
Uvolnění zaměstnanci, pro něž se nenašla jiná možnost
uplatnění, dostanou odstupné podle délky zaměstnání
u OKD od pěti až po dvanáctinásobek průměrné mzdy.
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Sněžení, které zasáhlo celou
republiku nejvíc potěšilo
děti,
kterým
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vánoční prázdniny. Oproti
minulému roku si milovníci
sněhu zatím zimu neužili.
Trochu napadlo na začátku
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před rokem, kdy sníh napadl
15. listopadu a roztál až na
konci března. Ale tentokrát
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byly postupně překonány
různé staré teplotní rekordy.

Kronika města Havířova
Zbytek zaměstnanců bude pracovat na likvidaci šachty.
Těžba je naplánována do konce roku, pak se podzemí začne
vyklízet a likvidovat. Bude vyvezeno zařízení, které tam
není možné nechat z ekologických důvodů nebo které je
možné ještě využít. Vše ostatní dole zůstane, podobně jako
v případě likvidovaných ostravských šachet a bude navěky
zaplaveno popílkem a zasypáno. OKD už požádala město
o vydání žádosti k zasypání jam. Likvidace povrchových
objektů Dolu Dukla bude probíhat od začátku roku 2007 do
konce roku 2009 s výjimkou technických a kulturních
památek. Mezi ty patří zámečnická dílna, budova lampovny
a
polévkárny,
kombajnová
dílna,
rozvodovka
a kompresorovna. Tyto objekty zůstanou zachovány, zatím
však není rozhodnuto o jejich dalším využití. Uvolněné
pozemky budou asanovány, případně i rekultivovány.
S prácemi na zahlazování důlních škod se počítá až do roku
2017.
V oblasti Dolní Suché se terén vlivem poddolování snížil
o 10 metrů. V posledních třech letech činily poklesy až
1,2 metru a o dalších až 60 centimetrů bude terén klesat
i v dalších měsících. Pro celé území je zpracován postup, jak
jej rekultivovat. Šachta produkuje také zemní plyn, kde se
také počítá se snížením těžby a uzavíráním větrních okruhů.
Zemní plyn i metan bude ze šachty vyvěrat i v následujících
letech. Proto projektanti počítají s bezpečnostními
opatřeními. Otázkou zatím zůstává, jak bude areál šachty
v budoucnosti využit. Město uvažuje o vybudování
průmyslové zóny, ale to je ještě hudba daleké budoucnosti.

● Na konci roku 2006 zástupci politických stran intenzivně
jednali o možných koalicích. Předběžně to vypadá, že na
havířovské radnici bude úřadovat KSČM spolu s ČSSD,
která také získá post primátora pro Františka Chobota. Rada
města bude nejspíš pracovat ve složení pěti zástupců KSČM,
pěti zástupců ČSSD a jedno křeslo připadne Hnutí pro
Havířov.

SPORT
2. prosince
Sedmnáctý ročník tradiční vzpěračské soutěže v nadhozu
TOP 12 sliboval velmi hodnotné výkony v silné konkurenci.
O prvenství se rvali polský reprezentant Robert Dolega
a domácí Tomáš Matykiewicz. Oba dostali nad hlavu 210 kg
a o prvenství polského závodníka rozhodla jen nižší osobní
váha. Třetí skončil maďarský vzpěrač Ferenc Guyrkovicz.
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Na stupni vítězů: 1. Robert Dolega, 2. Tomáš Matykiewicz
a 3. Ferenc Guyrkovicz.

Havířovský borec Tomáš Matykiewicz.

2. prosince
Druhé klání prvního kola útěchy Zámek bowling cupu 2006
– 2007 poslalo do dalších bojů osm celků. Pro sedm celků
ale turnaj definitivně skončil. Nejlepší byl tým ve složení
Zdeňek Breksa, Zbyněk Breksa, Krista Breksová, Milan
Novotný, který naházel 856 bodů. Mezi jednotlivci vyhrál
Zbyněk Breksa s 323 body.

● Jediná havířovská vzpěračka Monika Pechočová (66,7kg)
vybojovala na Velké ceně Ostravy bronzovou medaili.
Dokázala ve dvojboji zvednout celkem 156 kg, 70 kg v trhu
a 86 v nadhozu.

16. prosince
Vítězem čtvrtého ročníku Vánočního turnaje havířovských
základních škol v šachu se stal zaslouženě čtrnáctiletý Jozef
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Valenčík ze ZŠ Školní. Turnaj byl zastoupen patnácti hráči
ze ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní a ZŠ Marušky Kudeříkové.
Mezi dívkami si nejlépe vedla Sára Urgácsová a nejmladší
startující byla šestiletá Sandra Valenčíková, která nasbírala
pěkných 3,5 bodu a nechala za sebou mnohem zkušenější
žáky.

16. prosince
Rodinný Vánoční turnaj, pořádaný v rámci Zámek bowling
cupu 2006 – 2007, se velmi vydařil. O prvenství se strhl
dramatický souboj, se kterého vyšli vítězně Milan Bohačík,
Vojtěch Bohačík a Jakub Bohačík, kteří naházeli 695 bodů.
Jen o sedm bodů za mini skončila druhá rodina Filipových.
Samostatně byla vypsána soutěž pro děti do dvanácti let, ve
které uspěl Jakub Wrobel se 115 body. Druhá skončila Klára
Wroblová a třetí Markéta Ožanová. Turnaje se zúčastnilo
šestnáct celků a nejmladšímu závodníkovi Noelovi Sittkovi
byly pouze čtyři roky.

● Tým vzpěračů Baníku Havířov zaznamenal ojedinělý
úspěch. Jako první klub v historii dokázal vyhrát mistrovství
České republiky družstev sedmkrát v řadě. Baník Havířov
vyhrál v této sezoně všechna tři kola ligy a triumf uzavřel
v domácím prostředí, když za sebou nechal druhý Třinec,
třetí Bohumín a čtvrtý Sokolov. O prvenství, které je pro
Havířovany celkově jedenácté, se zasloužil celek ve složení
Radek Veselík, Pavel Lasota, Tomáš Matykiewicz, Rudolf
Lukáč, Libor Wältzer, Miroslav Cichý a Petr Sobotka.
Šéftrenérem Baníku Havířov je Pavel Khek, asistent Jaroslav
Pešat a manažer Dalibor Klimša.

● Hráči Premia Havířov si v celostátní lize futsalu, sálového
fotbalu, zajistili průběžné druhé místo.

● Havířovský hasič Jan Garay se stal nejlepším sportovcem
Ministerstva vnitra v roce 2006. Je to další vynikající úspěch
borce FC Karo Slava Havířov po druhém místě na
mistrovství světa v Ostravě.
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Havířované se rozloučili se starým rokem a zároveň přivítali
ten nový, rok 2007, tradičním velkolepým ohňostrojem
v centru města. Patnáctiminutová podívaná, která přilákala
mnoho obyvatel a další ji sledovali z oken a balkonů svých
bytů, přišla město na 150 tisíc korun.
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