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Červen

Náměstek primátorky
z oceněných žáků.

Svatopluk

Novák gratuluje

jednomu

1. června

●●●

Na Den dětí se konala v restauraci Radnice v budově
havířovského magistrátu malá sláva. Oceněni zde byli žáci
havířovských základních škol a studenti Gymnázia
Komenského, kteří ve školním roce 2004/2005 dosáhli
vynikajících výsledků ve vědomostních soutěžích a umístili
se na předních místech.

Největší atrakcí oslav Dne
dětí na Základní škole Vítězslava Nezvala bylo
přistání bojového vrtulníku
Mi-35 z výzbroje české
armády. Téměř hodinu a půl
měly děti možnost prozkoumávat mohutný vzdušný
koráb o délce jedenadvaceti a průměrném rozpětí
17,5 metru.
Vojenský
vrtulník nad městem však
vyvolal velký rozruch mezi
obyvateli, kteří volali na
magistrát
a požadovali
vysvětlení.

Z 18 havířovských základních škol poslalo nominace na
ocenění pouze 10 škol, připojilo se i Gymnázium HavířovMěsto s nominacemi studentů primy a sekundy osmiletého
gymnázia.
Kritériem bylo umístění ve vědomostních soutěžích typu
olympiád a soutěží od úrovně okresního kola a výše
s předním umístěním. Všichni žáci jsou za vědomostní
soutěže navrženi za školní rok 2004/2005, v letošním
školním roce olympiády a soutěže teprve začínají probíhat.
Ocenění schválila rada města pro 15 jednotlivců a čtyři
družstva. Žáci byli úspěšní v olympiádách i různých
soutěžích, družstva byla oceněna za úspěch ve vědomostní
soutěži Zelená stezka, v pěvecké soutěži, dopravní soutěži
a soutěži Mladý zdravotník.
Slavnostní ocenění žáků se konalo za přítomnosti
představitelů města, pozváni byli pedagogové, kteří
připravovali žáky k soutěžím, a rodiče oceněných žáků. Žáci
obdrželi knižní odměny a upomínkové předměty. Ocenění
předala primátorka města PaedDr. Milada Halíková, její
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náměstek pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluk Novák,
předsedkyně školské komise Rady města Havířova Jiřina
Brablcová a vedoucí odboru školství a kultury RNDr. Iva
Sandriová.
Přehled oceněných žáků a družstev najdete v příloze této
kroniky.

1.června
Vysokoškolské vzdělání získali na území našeho města
historicky první studenti. Celkem 14 studentů havířovského
Vysokoškolského institutu Vysoké školy hotelové Praha
složilo slavnostní slib při promoci v prostorách
havířovského Zámku. Mnozí z nich budou pokračovat
v dalším magisterském studiu, někteří se chystají do praxe.
Vysoká škola hotelová v Praze vznikla před sedmi lety jako
soukromá škola. Dnes má kolem 1500 studentů a počítá
s nárůstem zhruba o dvě stovky.

2.-3. června
Tyto dny proběhly volby do parlamentu ČR. Volební
místnosti se v pátek a v sobotu otevřely v 79 okrscích města
a další desítky se nacházely v blízkém okolí v menších
obcích. Volební štáby navštěvovaly nemocnice a různé
ústavy, kde se nacházejí lidé momentálně neschopni sami
přijít k urnám. Ve městě a celkově i v kraji vyhrála ČSSD.
K urnám v Havířově přišlo 67 075 voličů, bylo vydáno
40 039 obálek. Volební účast byla 59,72%. ČSSD získalo
47,22% hlasů, druhá ODS 23.35%, třetí KSČM 17,29%,
Strana zelených 4,06% hlasů a KDU-ČSL 3,32% hlasů.
Evropští demokraté získali 1,29%, což bylo 518 hlasů.
Mezi zvolenými poslanci je za ČSSD Ing. Břetislav Petr,
a také primátorka našeho města PaedDr. Milada Halíková za
KSČM.

2. června
Hodně vzruchu ve večerních hodinách udělal vylitý
padesátilitrový plastový barel herbicidu LADOB, který
odhodil neznámý občan do kontejneru u zahrádkářské osady
Na Důlňáku. Díky včasnému upozornění občanů, zásahu
hasičů s nasazením těžké techniky nedošlo k úniku
nebezpečných látek do nedaleké řeky Lučiny. Herbicid unikl
do blízké stružky, kterou hasiči na několika místech
zahradili a zabránili tak úniku do Mezidolního potoka.
Kontaminovaná voda byla odčerpána a kontaminovaná
zemina odtěžena. Nezodpovědným přístupem došlo
k ohrožení životního prostředí, přitom občan měl možnost
tuto látku předat do Sběrného dvora Technických služeb
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● Celkově byl k výsledkům
voleb osud velmi škodolibý.
Volby sice vyhrála ODS,
což bylo chápáno po letech
vlády ČSSD jako volání po
změně, ale po přepočtení
hlasů na mandáty bude mít
spolu se spojenci ve
sněmovně přesně tolik
křesel,
jako
opozice.
Vznikla tak čistá plichta –
sto na sto. V této situaci
budou jednání o složení
nové vlády a jejím programu velmi obtížná. Je
možné, že budou vyhlášeny
předčasné volby.
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Havířov k odstranění zdarma a nemusela se po dvaadvacáté
hodině mobilizovat skoro celá Morava od hasičů přes
úředníky magistrátu až po pracovníky povodí Odry.

3. června
Sedmý
ročník
havířovského
hudebního
festivalu
INKUBÁTOR 2006 opět zmáčel déšť, ale diváci si i tak
přišli na své. Tentokrát se festival konal v Letním kině, takže
při špatném počasí se diváci aspoň, jako už dvakrát předtím,
nekoupali v bahně. Je na škodu, že festival byl pouze
jednodenní, diváci byli zvyklí na již zajetý systém
dvoudenního nabitého programu. Program odstartovala
jedna z hlavních hvězd, slovenští Horkýže Slíže, dalšími
hvězdami byly kapely Sunshine, Kurtyzány z 25. Avenue,
Žlutý pes, Děda Mládek Ilegal Band, Slobodná Európa,
které udržovaly správnou atmosféru v hledišti. Pořadatelé
překvapili reinkarnací Elvise Presleyho, tedy skvělým
imitátorem této legendy. Na rockovém festivalu zjihli
všichni diváci při prvních tónech výběru z jeho
nesmrtelných hitů. Součásti festivalu bylo i finále soutěže
amatérských kapel Líheň 2006. O prvenství rozhodl
uznávaný porotce Ondřej Hejma, který cenu předal
ostravské kapele Weget. Ta získala možnost nahrát zdarma
videoklip i demo CD a zahrát si na festivale ve Štěrkovně.
Deštivé počasí asi některé diváky odradilo, organizátoři
z Viking agency odhadli účast okolo patnácti set účastníků,
přesto se festival zařadil mezi úspěšné akce ve městě.

●

Festival Inkubátor se od
letošního roku může pyšnit
účastí v projektu
FUN
(Festivaly u nás). Organizátorům se podařilo spojit
se z dalšími festivaly, které
jsou stejně známy svou
domáckou
atmosférou
přesto, že jejich návštěva
jde do tisíců. Dostali se tak
do vybrané společnosti
festivalů Okoř, Hrachovka
a mnoha dalších.

6. června
Na tradiční výstavě Nejkrásnější dětem představující
v závěru školního roku naše přední ilustrátory, byly
vystaveny díla spisovatelky a výtvarnice Lucie Seifertové.
Ta pracovala jako grafička a ilustrátorka v časopisech
Ohníček, Dikobraz a To jsem Já. Vydala pět autorských
knih: Tajemná Praha, Tajemné hrady a zámky království
českého, Pražský hrad a jeho tajemství. Knížka Tajemný
Golem vyšla v podobě pohyblivého leporela. Dějiny
udatného českého národa a pár bezvýznamných světových
událostí vycházely nejdříve na pokračování v časopise To
jsem Já a než získaly svou knižní a posléze obří výstavní
podobu (největší kniha na světě, kterou se dá procházet),
uběhlo bezmála šest let. Když se rozloží jako harmonikové
leporelo, má délku devět metrů. Autorka za leporelo získala
cenu Magnesia litera pro rok 2003 a Zlatou stuhu za
literaturu faktu a populárně naučnou literaturu. Lucie
Seifertová také připravuje dětské webové stránky Českého
rozhlasu.

16. června
Při rekonstrukci střechy kostela sv. Markéty v Havířově –
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●

Za velkého zájmu dětí
i dospělých proběhla ve
Výstavní
síni
Viléma
Wünscheho autogramiáda
autorky. Několika pěknými
písničkami pro lepší náladu
přispěl manžel autorky
muzikant Petr Prchal –
Pancho.
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Bludovicích byla sejmuta báň, která zdobila její vrchol. Báň
odstranili klempíři za bedlivého dohledu památkářů už
14. června. Po demontáži však zjistili, že žádné historické
dokumenty ani relikvie v ní uschovány nebyly, našlo se
pouze staré ptačí hnízdo. Dnes byla osazena nová báň, do
které byl pro příští generace uschován text, který napsal
farář Václav Gandera. Dále byly vloženy mince, současné
noviny a pamětní medaile, kterou vydalo město k 50. výročí
svého založení.

Farář Václav Gandera vkládá do tubusu nové báně dokumenty ze
současnosti.
Rekonstrukce střechy kostela přijde přibližně na půl milionu
korun. Farnost požádala o dotaci město, které zatím
nerozhodlo. Většinu finančních prostředků na opravu
poskytli věřící formou sbírky.
Kostel svaté Markéty byl původně dřevěný. Postaven byl
počátkem 14. století. V roce 1490 byl pro něj ulit největší
z dnešních zvonů. V letech 1786 až 1792 byl v jeho blízkosti
vybudován nový zděný kostel, jelikož ten původní už
nepostačoval potřebám bludovické farnosti. Jedná se
o jednolodní pozdně barokní stavbu s klasicistními prvky
a jeho podoba je zachována do současnosti.

16. června
Desítky dětí z havířovských škol, ale také z FrýdkuMístku,se zúčastnily Paralympiády aneb I my umíme lámat
rekordy, která se konala v areálu havířovské ZŠ 1. máje. Dá
se říci, že se tak zrodila zcela nová tradice. V příštím roce
chtějí organizátoři, Nadační fond při ZŠ 1. máje, oslovit celý
kraj, aby se do soutěže zapojilo co nejvíce měst. Poté mají
snahu paralympiádu organizovat na úrovni republiky.
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Organizátoři vycházeli z předpokladů a požadavků
zdravotně, tělesně a mentálně postižených dětí, žáků a
klientů. Během jednoho dne se představilo nejen 160
handicapovaných sportujících žáků, studentů a klientů ve
věkovém rozhraní od 7 do 45 let, ale také paralympijští
sportovci Ivan Karabec a Lenka Kuncová a pozvaní hosté.

●●●
Přestože
Havířov
už
neudržuje někdejší tradice
města květů, květinová
výzdoba ulic a parků je stále
na vysoké úrovni. V současné době se provádějí
parkové úpravy po celém
území města. Vedle centra
rozkvétají
také plochy
v Podlesí
nebo
na
Šumbarku. Od loňska se
město
zkrášluje
květinovými
stojany
před
OD Elan a na náměstí
s převislými pelargóniemi
a surfiniemi.

Cílem bylo přiblížit dětem hlavní krédo paralympijských her
a vzbudit zájem o sportování v jejich podmínkách. Soutěžilo
se v lukostřelbě, minikošíkové, jejíž ukázku na úvod
předvedli hendikepovaní basketbalisté z Frýdku-Místku,
bocciu, stolním tenise, showdownu, v hodu míčem z místa a
hodu na cíl, běhu, jízdě či chůzi na 200 a 60 metrů a
v kopané. Na velmi vydařené akci spolupracovali
pedagogové, rodiče, asistenti a také studenti Univerzity
Palackého v Olomouci a Střední školy v Havířově –
Prostřední Suché.

Nejoblíbenější soutěží Paralympiády byla lukostřelba.
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19. června
Velmi dramatické bylo hlasování zastupitelstva ohledně
odprodeje pozemků mezi ulicemi Evžena Rošického a Jana
Žižky, které se nacházejí u Národní třídy naproti restauraci
Beskyd. Ke schválení chyběl pouze jeden hlas. Společnost
VOKD chce v této lokalitě postavit polyfunkční dům, ve
kterém by se mělo nacházet okolo jednoho sta prostorných
luxusních bytů, podzemní garáže a menší obchody. Městu
nabídlo VOKD za prodej pozemků částku 4,1 milionu
korun. Rada města doporučila schválení, ale názory
zastupitelů byly rozporuplné. Karel Sachmerda řekl, že
pozemky v této lokalitě mají mnohem vyšší cenu, takže by
mělo město tuto nabídku pořádně zvážit a požadovat víc
peněz. Oproti tomu se Petru Podstavkovi návrh velice líbil
a návrh podporuje. Stejného názoru je i náměstek
primátorky Svatopluk Novák, který poznamenal, že je
zvědavý, jestli město najde jiného investora, který pro
Havířov postaví téměř sto bytů. Pro návrh nehlasoval ani
Michal Brabec, který se domnívá, že prostor pro stavbu
polyfunkčního domu je malý a tudíž nevhodný.

22. června
Městská policie vyhlásila v tomto školním roce výtvarnou
soutěž s názvem „Městská policie očima dětí“, která byla
určena žákům 1. 2. a 3. tříd základních škol. Do této soutěže
se přihlásilo 11 základních škol a celkem se do ní zapojilo
117 dětí.
KATEGORIE 1.tříd
1. MÍSTO – Závadský Jakub
2. MÍSTO - Janoušek Filip
3. MÍSTO – Vetráková Dominika

pří. tř. ZŠ.Kpt. Jasioka
1.A ZŠ Frýdecká
1.A ZŠ V. Nezvala

KATEGORIE 2.tříd
1. MÍSTO – Kubíčková Klára
2. MÍSTO – Mlčůchová Daniela
3. MÍSTO - Vavruška Pavel

2.A ZŠ Frýdecká
2.B ZŠ Jarošova
2.B ZŠ Jarošova

KATEGORIE 3.tříd
1. MÍSTO – Hampalová Tereza
2. MÍSTO – Kleisová Natálie
3. MÍSTO – Miczková Aneta

3.B ZŠ F. Hrubína
3.A ZŠ Kpt .Jasioka
3.B ZŠ Na Nábřeží
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Komise ve složení (zleva) ředitel Městské policie Havířov Bohuslav
Muras, preventistky Monika Juráková a Edita Koňaříková
a havířovský fotograf Josef Talaš při vybírání nejlepších prací.

● Snad nejvýznamnější objekt ve městě, bývalé kino
Radost, se dočkalo zahájení opravy. Stavbaři se pustili do
práce, jejímž výsledkem by měla být dokonalá rekonstrukce
se zachováním charakteru památky. Už příští rok by měla
být budova opět chloubou města. Celkové náklady na
rekonstrukci se pohybují kolem 100 milionů korun. Radost
bude opět sloužit jako nový kulturní stánek, v němž nebude
chybět výstavní síň, galerie, hudební kavárna či
multifunkční sál. Správcem budovy bude Městské kulturní
středisko, které zajistí i programovou náplň.

30. června
Poslední školní den před dlouho očekávanými prázdninami
byl pro děti na letním koupališti nachystán program Hurá na
prázdniny se Sámerem Isou či Petrem Kotvaldem. Program
připravilo Městské kulturní středisko a Správa sportovních
a rekreačních zařízení za přispění města. V doprovodném
programu se představily havířovské taneční a hudební
soubory, všichni se mohli vyřádit na skákacích hradech nebo
si zajezdit s autíčky na baterie. Vstup byl zdarma a děti
nabízený program, který jim pomohl zapomenout na školní
lavice, bohatě využily.
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Škoda, že akci víc nepomohlo počasí, protože bylo deštivo a jen málo
dětí využilo bazénů a vodních atrakcí.

SPORT
3. června
Cyklistické klání dětí v režii Sportovního klubu Peloton
Havířov i přes nepříznivé počasí ani letos nic neztratilo na
svém půvabu a dramatičnosti. Hodně lidí asi ráno odradil
déšť za okny, ale závodníci, kteří dorazili, měli nakonec
štěstí, protože na jejich soutěžní úsilí voda z nebes nepadala.
Soutěžilo šestadvacet dětí v pěti věkových kategoriích od
čtyř do patnácti let na trati dlouhé jeden až tři kilometry.
Pořadí v cíli se hodnotilo samostatně pro kluky a holky.
Nejmladším účastníkem byl čtyřletý David Harbáček
a z loňských medailistů se repríza povedla jen Dominice
Váchové. Pro menší účast se odměna ve formě perníkové
medaile a drobného dárku dostala na všechny účastníky.
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4. června
Vůbec poprvé se otevřené nepostupové Mistrovství Moravy
AQUILA AEROBIC TEAM SHOW konalo v našem městě.
Vyhlašovatelem této soutěže v pódiových skladbách
v aerobiku je Český svaz aerobiku. Zodpovědnost pořadatelů
této velké akce na sebe vzal oddíl Maniak aerobic Ivany
Kožmínové ze Slavie Havířov, jehož členky se staly v této
soutěži již dvakrát mistryněmi republiky. Nad soutěží
převzala záštitu primátorka města Milada Halíková.
Mistrovství Moravy v Městské sportovní hale se zúčastnilo
téměř 300 závodnic ve 30 závodních sestavách. Organizátoři
se svého premiérového pořadatelství zhostili na výbornou,
i jejich sportovní výkon přinesl ovoce a doma zůstaly čtyři
z dvanácti rozdělovaných medailí. Vedle dvou stříbrných
získaly děvčata z Maniak aerobic Ivany Kožmínové také dvě
bronzové medaile. Šampionát ovládly týmy Zlína
a Otrokovic, které si rovným dílem podělily po dvou
titulech.

● Vynikajícího úspěchu dosáhly dorostenecké košíkářky
TJ Start Havířov. Po vítězství v oblastním přeboru mladších
dorostenek uspěly i v baráži o postup do první ligy starších
dorostenek, čímž si zajistily účast v této soutěži pro příští
sezonu. Sestava: Annette Rašková, Kristýna Minarovičová,
Daniela Klimešová, Petra Chomová, Tereza Folwarczná,
Kateřina Čechová, Lenka Horská, Martina Mlčochová
a Kateřina Severová. Trenér Petr Choma, asistent Vladimír
Šebánek.

● Ziskem mistrovských titulů přinejmenším dočasně končí
éra stolních tenistů Startu Horní Suchá. Klub se
z ekonomických důvodů sloučil s Baníkem Havířov, který se
tak na domácí scéně stane nástupnickým oddílem
úřadujících českých mistrů. Tým byl ke změně působiště
přinucen odchodem generálního partnera, který od příští
sezony výrazně seškrtal své sponzorské příspěvky. Sloučení
bylo možné díky zvýšené podpoře města, díky němuž tady
stolní tenis zůstane. Promění se ale sestava úspěšného celku,
protože v Havířově nezůstane ani jeden ze tří strůjců
finálového triumfu. Slovák Petr Šereda odchází do
bundesligového Würzburgu, Radek Košťál s Markem
Čihákem zase míří ke konkurenci do Zlína.

● Přebornické tituly v šachu havířovských základních škol
a nižších ročníků gymnázií vybojovali Michal Valenčík,
Martin Hričko a Michal Wertheim. K šachovnicím
v tělocvičně ZŠ Kpt. Jasioka zasedlo šestašedesát hráčů
z osmi škol. Hrálo se tradičním švýcarským systémem
dvakrát patnáct minut na sedm kol bez rozdílu pohlaví a celá
řada partií měla velmi dobrou úroveň. Z děvčat si nejlépe
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vedla Sára Urgácsová ze ZŠ Školní.

● Zastupitelstvo města schválilo dotace jeden milion korun
na kompletní vybavení atletického areálu Slavie Havířov
a dotace Tenisovému klubu Havířov na zastřešení dalších
dvou kurtů. Nafukovací dvojhala přijde celkově na
2 701 000 korun. Město přispělo 700 tisíci, zbytek peněz
sehnalo vedení klubu formou dotace z Ministerstva školství,
tělovýchovy a sportu.
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