Kronika města Havířova

ZÁŘÍ
1. září
Stavební firmy začaly stavět novou okružní křižovatku na
vrcholu Bludovického kopce a proto začala úplná tříměsíční
uzavírka dopravy s výjimkou pravidelných autobusových
linek.

2. září
Brány letního koupaliště se pro letošní rok zavřely.
Koupaliště i přes teplé letní počasí nenavštívilo tolik lidí,
jako v minulých letech. Loni přišlo na plovárnu přes 92 tisíc
lidí, ale letos jen 68 tisíc. Přitom průměr návštěvnosti za
posledních pár let je mezi 80 a 90 tisíci návštěvníky.

3. září
Do vyučování v základních školách nastoupilo 6 933 dětí.
Oproti loňskému roku dojde k poklesu o 231 žáků, ovšem
z pětileté sledovanosti vyplývá, že dochází ke každoročnímu
značnému poklesu dětí. Do lavic například letos usedne
o 2 076 žáků méně než v roce 2002. Na území města
Havířova bude nový školní rok zahájen na 18 základních
školách, z čehož je 17 ZŠ zřizovatelem město Havířov,
zřizovatelem jedné školy je krajský úřad.

Každoročně město vynakládá do oprav a investic budov
základních a mateřských škol značné částky. V r. 2007 bylo
na tyto opravy schváleno rozpočtem cca 45 mil. Kč. Akce na
školách v konci prázdninových dnů finišovaly. Především se
jednalo, jako každoročně, např. o opravy sociálních zařízení,
výměny prosklení schodišť, opravy hydroizolací budov,
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úpravu rozvodů ústředního topení, opravy střech, instalace
termoventilů. V podzimních měsících se chystá instalace
dětského mobiliáře na hřišti jedné ze ZŠ a bude předáno
hřiště do užívání.

Jako tradičně vítali prvňáčky ve školách zástupci města.
Primátor města František Chobot zahájil v 8 hodin výuku
prvňáčků na ZŠ F. Hrubína, náměstek Eduard Heczko na ZŠ
Školní, náměstek Zdeněk Osmanczyk na ZŠ Na Nábřeží a
náměstek Bronislav Bujok na ZŠ Kpt. Jasioka. Další
prvňáčky přivítali také ostatní radní a další zástupci města.
Do 1. tříd v letošním roce je zapsáno 727 dětí.

3. září
Hned po zahájení nového školního roku začalo zasedání
zastupitelstva města. V programu jednání bylo například
zvýšení regulovaného nájmu v obecních bytech. Výše nájmu
se zvýší jen v bytech, které byly nájemcům přiděleny
v dřívějších dobách a nemají smluvní nájemné. Město je
rozděleno na tři zóny, přičemž ve Městě a Podlesí bude cena
za jeden metr činit 24,20 koruny a v Šumbarku
22,96 koruny. Zastupitelé schvalovali úpravy rozpočtu pro
školní a kulturní oblast, mimořádné finanční prostředky pro
nemocnici či Městský fotbalový klub Havířov. Tomu
zastupitelé schválili dotaci ve výši 800 tisíc korun na
koupení postupu v soutěži, zvýšení provozních nákladů
a nákup nových hráčů. Právě ohledně rozdělování dotací
sportovním klubům se strhla bouřlivá diskuse. Občanům ani
sportovním komisím se nelíbí, že město preferuje jen velké
kluby, především hokejový. Menší sportovní kluby, jejichž
svěřenci úspěšně reprezentují město na soutěžích krajské až
světové úrovně, si na dotace nesáhnou nebo dostanou jen
minimální. Primátor František Chobot připustil, že se město
bude tímto problémem zabývat a do konce roku předloží
zastupitelstvu upravenou koncepci. Radní vidí problém

str.č. 2/19

Kronika města Havířova
v tom, že je mnoho oddílů, ale málo sponzorů a požadavky
jsou stále větší. Primátor vyjádřil názor, že z poskytnutých
peněz by neměly být hrazeny platy profesionálních hráčů
a nemělo by jít o investiční dotace.

6. září
Vytrvalý déšť znervózňoval obyvatele města, kteří měli
strach ze zatopených domů. Ještě večer stačila koryta potoků
a řek a stejně i kanalizace v ulicích všechnu dešťovou vodu
spolehlivě odvádět. V průběhu noci však déšť nabral na
intenzitě a nastaly první problémy. Potíže měli řidiči na
Frýdecké ulici, kterou kvůli ucpanému propustku pod silnicí
zalila voda stékající z polí. Bohužel tato ulice je objízdnou
trasou přes Horní Bludovice kvůli výstavbě rondelu na
Bludovickém kopci. Nakonec nemusela být uzavřena, ale
vozidla policie pouštěla kyvadlově. Řeka Lučina hrozila
vylitím v oblasti za letním koupalištěm. K tomu
vodohospodáři mírně zvýšili odtok z Žermanické přehrady,
protože hladina vody za dva deštivé dny stoupla o dva
metry. Strážníci vyzvali kynology, aby si odvezli psy
z kotců v blízkosti Lučiny a fotbalisté z klubu ČSAD také
hlídali svůj majetek. Hladina vody dosahovala až k prahu
jejich šaten. V odpoledních hodinách se situace začala
uklidňovat a k žádným velkým škodám nedošlo.

7. září

Začátek nového školního roku v galerii Viléma Wünscheho
patří již tradičně výstavě prací zaslaných do mezinárodní
výtvarné soutěže dětí mateřských a základních škol i nižších
tříd gymnázií v oboru kresby a grafiky Krásná jako
kvítka….
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● Akci pořádá sdružení
TRANOSCIUS Frýdecká
spolu s magistrátem města,
Městským kulturním střediskem a Městskou knihovnou a vernisáž je spojená
s vyhodnocením výsledků
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a předáním cen soutěže.

Letošní již 17. ročník výstavy dětské malby, kresby
a grafiky Krásná jako kvítka…nesl název „Čerti, ďáblové,
skřítci a rarášci“ a záštitu nad ním převzal známý český
malíř, ilustrátor dětských knížek a odborník na čerty, ďábly
a pohádkové bytosti akad. malíř Karel Franta.

Letošní téma soutěže inspirovalo děti k zobrazení
pohádkových ďábelských bytostí, ďábelských snů, přísloví
o čertech i k zachycení samotného pekla. Vystaveno bylo
kolem 200 obrázků z 11 evropských zemí: České republiky,
Slovenska, Polska, Litvy, Estonska, Běloruska, Ukrajiny,
Rumunska, Slovinska, Bulharska a Anglie.
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Společná fotografie oceněných dětí.
Každoročně bývá oceněn i jeden výtvarný pedagog cenou Za
pedagogické vedení. Letos ocenění získala Mgr. Mária
Michalidesová ze ZŠ a MŠ Novoť na Slovensku a věnoval je
Krajský úřad MS kraje v Ostravě.

Cena primátora města Havířova za nejlepší obrázek soutěže byla
udělena Kamile Kasalové (výtvarný kroužek Hlohovec na jižní
Moravě), žákyni 5. třídy, za krásný barevný linoryt.

7. – 9. září
Hornické slavnosti celé tři dny provázelo deštivé počasí,
i přesto si na akci našlo cestu téměř dvacet tisíc návštěvníků.
Páteční program musel být kvůli dešti skoro celý zrušen, jen
vystoupení tanečního a žákovského orchestru se
pořadatelům podařilo přesunout do Společenského domu.
V sobotu a v neděli většinou pršelo, ale program v areálu
Městské sportovní haly jel podle plánu.
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● Po skončení slavností
zůstal trávník na hřišti
u Městské sportovní haly
značně poškozen. Díky
tomu, že ho od soboty kryla
speciální fólie, kterou si
pořadatelé narychlo zapůjčili,
nemusí
sportovci
provádět celkovou rekonstrukci. I tak bude oprava
náročná a přijde přibližně
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na sto tisíc korun. Zapůjčení
fólie vyšlo na dvě stě tisíc
slovenských korun, ale celková rekonstrukce trávníku,
která by byla jinak nutná,
by vyšla na jeden a půl
milionu korun. Z čísel je
patrné, že se ochrana před
nadměrným
poškozením
opravdu vyplatila.

Vedení města zahájilo hornické slavnosti.

Skoro celé slavnosti pršelo, ale návštěvnost byla velká.
Hlavním sobotním lákadlem bylo vystoupení legendární
britské kapely The Sweet. Diváci kapelu bouřlivě přivítali,
mnozí si vzpomínali na jejich staré hity, ale skupina
dokázala oslovit a nadchnout svým hudebním a pódiovým
výkonem i mladší návštěvníky.
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Návštěvníci se i za deště zúčastňovali různých soutěží.
Nedělní a závěrečnou část slavností zahájily havířovské
kapely, poté se představila slovenská zpěvačka Katka
Knechtová spolu se svou kapelou Peha. Úplnou tečkou za
slavnostmi byl koncert oblíbené rockové kapely Kabát, na
kterou přišlo asi deset tisíc diváků. Ti i za deště a v blátě
vytvořili kapele úžasnou atmosféru.

Část nedělního programu pro děti se pořadatelům podařila přemístit
do Společenského domu.
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8. září
Duhový den se letos nesl ve znamení sázek. Chlapci
a děvčata měli možnost uzavřít velkou sázku o to, jestli si
zlepší vysvědčení. K velkému překvapení organizátorů,
občanského sdružení Duha Zámeček, tuto možnost využilo
asi 350 sázejících. Většina z nich přinesla kopii svého
vysvědčení a budou se snažit zlepšit svůj známkový průměr.
Soutěží se o výlet do adrenalinového centra v Mostech
u Jablunkova. V doprovodném programu se vedle dětí
z Havířova a osmi moravskoslezských dětských domovů
představila kapela Ve znamení zebry a hvězda ze SuperStar
Michal Hudček. V rámci akce se poprvé uskutečnily Duhové
hry, ve kterých se proti sobě v pěti disciplínách postavily
čtyřčlenné týmy chlapců a děvčat.

10. září
Havířovská nemocnice má nové vedení. Ředitelkou se stala
Věra Kovářová, která byla před svým jmenováním
ředitelkou marketingu a managementu jedné dodavatelské
zdravotnické firmy.

12. září
Radní jednali o problému dopravní situace u vjezdu do
města. Velký rondel u vlakového nádraží je kapacitně
přetížený a často dochází v odpoledních hodinách ke
kolapsovým situacím. Dopravní zatížení křižovatky je cca
48 929 vozidel/24 hod, za normálních podmínek se
předpokládá zatížení obdobné křižovatky 25 000 - 41 000
vozidel/24 hod. Plány na změnu jsou již vypracované
a vycházejí z podrobné analýzy provozu i odhadu dalšího
rozvoje automobilového provozu ve městě. Rondel by měl
být v některých místech rozšířen na tři pruhy a celou
dopravní situaci bude navíc pomáhat regulovat světelná
signalizace.
Semafory budou
zřízeny na třech
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●
Školáky
v sázení
podpořila také poslankyně
Milada Halíková, která si
vsadila na termín kolaudace
sportovního hřiště budovaného v areálu ZŠ Generála
Svobody. Pokud se kolaudace opozdí a neuskuteční
se 12. září, zavázala se
hřiště oběhnout. (Hřiště
bylo zkolaudováno v termínu a tak nemusela paní
Halíková obouvat běžecké
tenisky.) Vsadil se i prezident společnosti ODS –
Dopravní stavby Ostrava
Pavel Vítek. Jeho sázka se
týkala termínu otevření
ostravského úseku dálnice
D47. Pokud se po nové
dálnici nebude jezdit od
1. 12. 2007, Vítek bude
muset šestnáctikilometrovou trasu projet na kole.
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nejfrekventovanějších příjezdových cestách – z města,
z Ostravy a ze Šumbarku.
Rada diskutovala nad zprávou o organizacích zabývajících
se problematikou protidrogové oblasti ve městě.
Protidrogová politika je uskutečňována dvěma způsoby, a to:
projekty realizované prostřednictvím státní účelové dotace
za finanční spoluúčasti města nebo projekty realizované
prostřednictvím dotací z rozpočtu města – oblast prevence
kriminality a protidrogová oblast.
Protidrogová politika je ve městě Havířově realizována od
roku 1994. V rámci získaných státních dotací se město
každoročně finančně spoluúčastní 10 - 30 % na realizaci
protidrogových programů. Tyto projekty fungují již řadu let
a pravidelně získávají dotace nejen z Rady vlády pro
koordinaci protidrogové politiky, ale také z Ministerstva
práce a sociálních věcí, Ministerstva školství a kultury
a rovněž i Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Na
tyto projekty město poskytuje dotaci celkem 1,7 milionů
korun.

13. září
O pozemky, na kterých se nyní nachází bývalé skleníky
a spadají pod správu firmy RPG, má zájem několik
investorů. Jedním z nich je izraelský investor, který původně
chtěl na místě skleníků vystavět multifunkční budovu
s obchody a kinem. Tento investor už několik podobných
komplexů vystavěl v celé Evropě, včetně České republiky.
Záměr se zalíbil i vedení města, které se ho snažilo podpořit.
Jenže Izraelci se nakonec s vlastníky pozemků na
podmínkách odkupu nedomluvili a bylo po plánech. Izraelci
požádali město o řešení a radnice začala hledat jiné prostory
na vybudování zábavního centra. Vyhlídnuté lokality však
město zatím tají. Po zveřejnění záměru vystavět ve městě
zábavní centrum najednou projevili zájem i další investoři.

15. září
Pod silným policejním dohledem se na náměstí Republiky
konal mítink Dělnické strany. Republiková i městská policie
si nedovolila akci podcenit, protože příznivci této strany se
účastní i jiných problémových akcí a také byly obavy
z možné účasti jiných radikálů a vzájemnému střetu. Na
náměstí se ovšem sešla jen hrstka nejvěrnějších a náhodní
kolemjdoucí, kteří si vyslechli projev předsedy Dělnické
strany Tomáše Vandase. Ten apeloval na sociální a národní
cítění a jeho projev velmi připomínal z dřívějších dob známá
vystoupení republikánského vůdce Miroslava Sládka.

17. září
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● Organizace, které žádají
o dotace
města
v této
oblasti, se zabývají zejména
primární prevencí. Jejím
cílem je prostřednictvím
dostupných,
kvalitních
a efektivních programů snižovat počet problémových
uživatelů a zastavit nárůst
rekreačního a experimentálního užívání návykových
látek. V praxi to znamená
především
organizování
volnočasových aktivit pro
děti a mládež. Na tyto
projekty v oblasti prevence
kriminality a protidrogové
politiky je v letošním roce
určeno 335 tisíc korun.
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Primátor města František Chobot přijal skupinu oceněných
báňských záchranářů.

Za jejich činnost a přínos báňskému záchranářství je ocenil
resortním vyznamenáním Záchranářský záslužný kříž
předseda Českého báňského úřadu. Letos bylo vyznamenáno
třicet záchranářů, sedm z nich bylo z našeho města. Jsou to:
Stanislav Nedoma, Břetislav Petr, Jaroslav Gongol, Jaromír
Nerad, Josef Dlabač, Tomáš Gongol a Karel Bajtek.

18. září
Pátý ročník Olympiády seniorů, sportovně – společenského
odpoledne, v Domově Havířov si v letošním roce nenechalo
ujít jedenáct klubů důchodců.

Lovení mýdla.
Dohromady 150 seniorů soutěžilo na turnaji pětičlenných
družstev v hodu na cíl, plechovkové pyramidě, věšení
prádla, přišívání knoflíků, zavazování bot, v hodu na
basketbalový koš, v ruských kuželkách a lovení mýdla.
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● Nejstarším účastníkům
pátého ročníku olympiády
bylo shodně 92 let a oba
soutěžili
za
pořádající
Domov Havířov, kterému
pomohli k stříbrné medaili.
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Soutěž ve věšení prádla.
Na zahájení her jim popřál primátor František Chobot hodně
sil a pevné zdraví, které taky střežily v areálu přichystané
vozy rychlé záchranné služby.

Hod na basketbalový koš.
Výsledky: 1. místo – Klub důchodců Barbora, 2. místo –
Domov Havířov, 3. místo – Klub důchodců Havířov – Dolní
Datyně, 4. místo – Klub důchodců při domě s pečovatelskou
službou, 5. místo – Městský klub důchodců.

20. září
Radnice pokračuje v udělování bytů Kazachstáncům, kteří
projevili zájem trvale žít v České republice. V rámci
programu ministerstva vnitra Přesídlování krajanů
z Kazachstánu do ČR se přistěhovala do bytu na Nákupní
ulici první čtyřčlenná rodina. Jedná se o potomky našich
krajanů, kteří odešli za obživou na východ do bývalého
Sovětského svazu asi před sto lety. V té době měli možnost
získat v Kazachstánu půdu, na které mohli hospodařit. Na
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posledním zasedání schválili radní pomoc další šestičlenné
rodině a uvažují o pomoci osmičlenné rodině.

21. - 22. září
Již tradičně se v tento den město připojilo k Evropskému dni
bez aut. K této příležitosti jezdila celý den městská
hromadná doprava zdarma.

Zástupci agentury AGART se celý týden městem pohybovali
v „sedmimílových botách“ a seznamovali veřejnost s myšlenkou akce.
Stejně jako v loňském roce proběhl zároveň Běh Terryho
Foxe, ale tentokrát poprvé ve dvou dnech, v pátek
a v sobotu. Páteční běh je určen především dětem ze škol
a v sobotu přišli na start, který byl na náměstí Republiky,
ostatní občané města. Běhu Terryho Foxe se zúčastnilo
1906 žáků havířovských základních škol. Zarážející je však
účast pouze 94 účastníků během sobotního běhu veřejnosti.
Přitom počasí přálo a na zábavu na náměstí Republiky přišlo
hodně lidí.

Páteční běh žáků základních škol.
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● V průběhu obou dnů
nachystaly velmi bohatý
sportovně-kulturní program
i další organizace. Městská
knihovna vyhlásila vědomostní soutěž zaměřenou na
ekologii
v dopravě,
ASTERIX, středisko volného času dětí a mládeže
Havířov, pořádal soutěž na
in-line bruslích pro žáky
zákl. škol, ZŠ Moravská
zase uspořádala pro děti
v městské části Šumbark
dopravní soutěž za účasti
Městské policie Havířov.
Odbor školství a kultury
vyhlásil společně s komisí
BESIP výtvarnou soutěž
s dopravní tématikou dle
motta letošního ročníku
Evropského týdne mobility
pro děti mateřských škol
a žáky 1. stupně ZŠ. Během
akce byl na náměstí umístěn
simulátor nárazu.
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Během dvou dnů byla vybrána rekordní částka 18.354,- Kč
do veřejné sbírky, která je určena na boj proti rakovině.
Největší částkou přes 9 tis. korun se připojila ZŠ Gorkého.

Biketrialová exhibice
Na náměstí probíhal po oba dny sportovně-kulturní program
s atrakcemi pro děti – biketrialová exhibice, na kterou
navazoval závod v biketrialu Pohár České motocyklové
federace HITEC CUP a exhibice na koloběžkách. Při snaze
překonat rekord v metání kotrmelců se havířovským
podařilo nametat 17 km (rekord jsme nepřekonali).
Akci uspořádalo město Havířov ve spolupráci s agenturou
AGART, jejíž zástupci se po celý týden pohybovali po
městě na „sedmimílových botách“ a seznamovali veřejnost
s myšlenkou Evropského týdne mobility a Běhu Terryho
Foxe.
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Sobotní závod v biketrialu Pohár České motocyklové federace HITEC
CUP sledovalo hodně diváků.

22. září

Chvíli po poledni projela městem v přehlídce kolona
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amerických bouráků. Díky srazu sdružení přátel amerik jsme
měli možnost přímo v centru města obdivovat tato krásná
auta.

● Sídlo Sociálních služeb města Havířova (SSmH) se
přestěhovalo do nového objektu na Přemyslově ulici
v Podlesí. Tak sociální služby stěhováním do tohoto objektu
uzavírají období velkých změn. V nedávno rekonstruovaném
objektu na Mánesově ulici je nyní umístěn celý komplex
služeb pro seniory včetně denního pobytového centra
Domovinka a lůžkové části pro dlouhodobě nemocné.

27. září
Primátor města František Chobot, jeho náměstek Zdeněk
Osmanczyk a vedoucí odboru životního prostředí Jana
Návratová se setkali se zástupci vedení společnosti
ArcelorMittal Ostrava – s hlavním ekologem společnosti
Petrem Barankem a personálním ředitelem společnosti Jiřím
Gwozdzem. Schůzka byla uspořádána v sídle společnosti
ArcelorMittal a kromě pracovního jednání se uskutečnila
také exkurze v závodě Vysoké pece a prohlídka dalších
závodů Koksovna, Ocelárna a Minihuť.
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● V bezbariérové budově na
Přemyslově
ulici
sídlí
vedení společnosti a klienti
zde budou docházet pouze
do poradny pro rodinu
a manželství a poradny pro
zdravotně
postižené.
V nepřetržitém
provozu
bude odtud zajišťována
linka důvěry.
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O uspořádání schůzky požádal primátor města František
Chobot, jak prohlásil již na zářijovém zasedání
zastupitelstva, které na svém programu mimo jiné řešilo
zadání zpracování studie „Vyhodnocení potencionálního
vlivu společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. na ovzduší města
Havířova“. Dříve než bude tato studie zadána, chtěl se
primátor sejít s potenciálními znečišťovateli ovzduší.

Zástupci města se na schůzce dotazovali na dodržování
zákonných limitů, chtěli vidět tabulky, grafy. Nechali si
vysvětlit, co společnost dělá pro to, aby snižovala množství
vypouštěných škodlivin do ovzduší. Ptali se na to, zda mají
komíny odlučovače prachu, jaké jsou jejich limity a jak
probíhá vypouštění prachu.
Podle informací zástupců společnosti ArcelorMittal kleslo
množství vypouštěných emisí na 10% oproti roku 1990
(dříve bylo až 16 tis. tun prachu ročně, nyní je to cca
1700 tun prachu ročně). Bylo to dle jejich sdělení především
velkými investicemi do zařízení ke zlepšení kvality
životního prostředí. Zákonné limity dle jejich sdělení
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● Rozhodnutí o tom, zda
město zadá zpracování
uvedené studie, je velmi
pravděpodobné.
Předpokládané
finanční
náklady na zpracování
studie budou ve výši
maximálně 300 tis. Kč.
Vstřícným krokem ze strany
společnosti ArcelorMittal
Ostrava byl návrh finančně
podpořit měření, aniž by do
studie jakkoliv zasahovali.
Zpracovaná
studie
by
identifikovala
v lokalitě
měřící místo pro hodnocení
vlivu těžkého průmyslu na
město. Konkrétní místa
budou vybrána v rámci
místního šetření. Měření by
nám mělo dát informaci,
odkud pochází prach a jiné
nečistoty.
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s rezervami dodržují.

27. září

Dílo Brána s kyvadlem a pramenem, které zdobí havířovské
náměstí Republiky, bylo oficiálně předáno městu. Pražští
umělci, akademický sochař Stefan Milkov a Karel Holub,
dílo předali odboru investiční výstavby. Během předávání se
řešilo, zda se v budoucnu bude město snažit kyvadlo
rozpohybovat.
● Každodenně je potřeba
řešit i jiné problémy u fontány jsou nedopalky
z cigaret nebo jiné odpadky.
Dokonce tam někdo do
otvorů naházel kartóny,
které se rozmočily a ucpaly
odtok. Město se vždy
postará o údržbu, ale lidé by
si měli uvědomit, že jsou to
jejich prostředky, které
k tomuto musí zbytečně
vynakládat, a podle toho
k tomu přistupovat.

Umělci souhlasili s provedením technických opatření, která
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zabezpečí nepřetržitý pohyb kyvadla. Jestli najdeme způsob,
jak kývání vyřešit, tak ho zrealizujeme. Pražští umělci měli
k tomu pouze dvě podmínky, a to, že to dovolí statický
posudek a druhá, že nebude narušen vnější vzhled sochy. To
znamená, že bychom museli pohyb řešit zevnitř. Také bylo
dořešeno osvícení pomocí světelných kabelů. V úvahu pouze
přichází ještě externí nasvícení. Do konce roku chce město
vyřešit externí osvícení z několika bodových světel, které
budou zasazeny do země. Několikrát za rok se bude dílo
čistit, aby bylo zachováno v současné podobě. Vandalové již
dílo posprejovali, takže se bude řešit i tato záležitost vyčištění a nátěr speciální látky, která dalšímu sprejerství
zabrání.

29. září
Základní škola na ul. Moravská se letos poprvé zapojila do
mezinárodního sázení stromů - ENO Tree Planting Day
2007. Ve školní zahradě žáci spolu s učiteli zasadili jabloň,
o kterou se bude starat nově založený ekotým. Malého
slavnostního aktu se zúčastnilo kolem sedmdesáti dětí
a pedagogové. Jabloň byla zasazena za houslového
doprovodu Jiřího Javorského.

SPORT
15. - 24. září
Na Mistrovství světa mužů a žen ve vzpírání v Thajsku
soutěžil i domácí borec Tomáš Matykiewicz. Závodník
Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov prokazuje
neustále skvělou formu a díky tomu reprezentoval ČR. Na
jeho přípravu rada města schválila dotaci dvacet tisíc korun.
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● Cílem ENO dne je
vysazení více než dvaceti
tisíc
stromů
v různých
místech ve všech světadílech v průběhu jednoho
dne. V minulém roce se ho
zúčastnilo sedm set škol ve
dvaaosmdesáti zemích. Je to
zároveň
součást
širší
kampaně pořádané OSN
nazvané Za milion stromů.
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17. - 19. září
Dobrovolní hasiči z Havířova bojovali po suverénním
vítězství v krajském kole v republikovém finále v Plzni.
Družstva se utkala ve štafetě jednotlivců na 100 metrů,
štafetě družstev 4 x 100 metrů a v královské disciplíně,
kterou je požární útok. Ve štafetě jednotlivců dosáhl Michal
Staněk vynikajícího času 15,99 s, čímž padl nový národní
rekord. Ve štafetě 4 x 100m obsadili naši dobráci 3. místo.
Po rozhodující disciplíně, požárním útoku, a součtu bodů
získali havířovští hasiči druhé místo za SDH Radimovice
o pouhých 62 setin.

12. září
Hokejisté HC Havířov Panthers úspěšně zahájili na ledě
Prostějova další sezonu v 1. hokejové lize a pomýšlejí na
play off. Po nájezdech byl výsledek pro Havířov 5:4.

15. září
Panteři opravdu vstoupili do nové sezony s novou silou.
Favorizovanou Sarezu Ostrava porazili 5:2, i když po první
části prohrávali 0:2.
● Hokejisté HC Panthers pokračovali na začátku sezony
výhrou s Šumperkem 4:2, ale na HC Olomouc nestačili
a skončili s prohrou 1:5.
● Basketbalistky uspěly na 1. mistrovství republiky
veteránů. Turnaje se účastnily hráčky nad třicet let. Jádro
našeho družstva, které se přihlásilo do kategorie 35+, tvořily
hráčky, které v dresu Slavie Havířov hrály extraligu v letech
1993 a 1994. Tým tvořily Iveta Rašková, Martina
Šindlářová, Renáta Holzerová, Ivana Krakovská, Helena
Marková, Soňa Šimková, Jana Válková a Kamila Veselá.
Havířovanky se staly historicky prvními mistryněmi ČR
veteránek a v příštím roce budou reprezentovat Českou
republiku na ME v Itálii.
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● Diskař Atletického oddílu
Slavia Havířov Jaroslav
Stančík
vybojoval
na
mistrovství České republiky
do 22 let bronzovou
medaili. Získal ji hned
druhým
pokusem,
ve
kterém poslal své náčiní do
vzdálenosti 48,86 metru.

● Na Mistrovství republiky
v atletice žactva v Břeclavi
získal atlet Startu Havířov
Petr Kaminski dva tituly
mistra České republiky.
Vyhrál překážkový běh na
1500 metrů i tříkilometrový
závod.

