Kronika města Havířova

Září

Primátorka Milada Halíková při zahájení
nového školního roku v ZŠ Gen. Svobody.

1. září
Pro žáky a studenty začal nový školní rok. Do prvních tříd ve
městě nastupuje 728 prvňáčků a celkově v 18 základních
školách zasedne do lavic 7 762 žáků. V mateřských školách
máme 1 768 dětí.
Poprvé v padesátileté historii města je nový školní rok také
rokem akademickým. Na Tajovského ulici vznikl ve
spolupráci
s Vysokou
školou
hotelovou
v Praze
Vysokoškolský institut. Prvních dvacet až třicet studentů se
zde bude zabývat studijním programem Gastronomie,
hotelnictví a turismus. Zatím se jedná o studium bakalářské,
předpokládá se postupné otevření dalších bakalářských oborů
a magisterského studia.
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2. září
S napětím čekají na září děti, které rok co rok s nadšením
zasílají své obrázky do mezinárodní dětské výtvarné soutěže
v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka…“, jejímiž
vyhlašovateli jsou Základní škola na Frýdecké ulici
v Havířově – Bludovicích a Sdružení TRANOSCIUS při této
škole.
Celkem se letos zúčastnilo 15 zemí. Nově tedy přibylo
9 zemí – Bělorusko, Ukrajina, Estonsko, Lotyšsko,
Slovinsko, Rumunsko, Německo, USA a Srbsko. Mezi
tradiční účastníky patří Slovensko, Litva, Rusko, Polsko
a Austrálie. Celkem na adresu organizátorů přišlo
2 040 kreseb a grafik.
Slavnostní
vernisáž
mezinárodní
soutěže
spojená
s vyhodnocením nejlepších prací se uskutečnila v tento den
ve výstavní síni Viléma Wünscheho. Garantem letošního
ročníku byl populární herec a architekt David Vávra.
Zahájení výstavy bylo velkolepé, výstavní síň byla plná dětí
a krásné tvorby.

Výrazného úspěchu pro Havířov dosáhla
Kristýna
Nešporová,
žákyně
učitelky
Tamary
Škutové.
Její
obraz
porota
vyhodnotila
jako
nejlepší
ze
405
soutěžních prací.
Na prvních místech se v jednotlivých věkových kategoriích
umístili: Adéla Maxová (děti do 6 let, MŠ Dělnická Znojmo),
Veronika Grešková (7 až 8 let, ZŠ Hliny Žilina), Dominik
Dušek ( 9 až 10 let, VK Oblastní galerie Liberec), Kristýna
Nešporová (11 až 12 let, ZŠ Mládežnická Havířov) a Martin
Málek (13 až 15 let, výtvarný kroužek Hlohovec).
Cenu primátorky města Milady Halíkové obdržel Lukáš
Volný (Arcibiskupské gymnázium Kroměříž) a cenu
Sdružení rodičů ZŠ na ul. Frýdecká a Sdružení

● Letošní patnáctý ročník
měl téma „Moje město
(vesnice)“,
které
se
inspirovalo 50. výročím
založení našeho města,
a tak se v soutěži sešla
vyobrazení kostelů, zámků,
dřevěných chalup i zajímavých měst a míst.
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TRANOSCIUS převzala za pedagogické vedení Bohumila
Fetterová (Katolická MŠ Beroun).

Vítězka nejmladší kategorie Adéla Maxová
přebírá cenu od garanta soutěže herce a
architekta Davida Vávry.

Na vernisáži bylo plno
prohlížely
vystavené
výtvarníků.

dětí,
práce

které si
mladých

5. září
Expozice Reflexy krajiny Petra Drančáka zaujala v Galerii
Maryčka. Autor zachycuje malebnost krajiny a přírody svým
digitálním fotoaparátem a rád by přiměl návštěvníky výstavy
k procházce po horských svazích i poklidných údolích.

9. září
V Základní škole Kpt. Jasioka byla otevřena nová přírodní
učebna. Ta vyrostla v těsné blízkosti hlavní budovy a bude
sloužit k výuce všech předmětů, samozřejmě jen za pěkného
počasí. Děti novou učebnu pod širým nebem přijaly s radostí
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a je velkým zpestřením jejich školního života.

Ředitelka ZŠ Frýdecká Mgr. Hana Zákravská
slavnostně otvírá 9. září rekonstruované
školní hřiště s výkonným ředitelem Svazu
zdravotních
pojišťoven
ČR
a místopředsedou
Evropských
demokratů
Ing. Jaromírem Gajdáčkem, bývalým žákem
školy,
který
má
hlavní
zásluhu
za
přidělení finanční dotace, díky které
bylo hřiště upraveno.

Děti
zkoušejí
nové
doskočiště,
byly
instalovány dva venkovní pinpongové stoly
a provedeny rozsáhlé terénní úpravy.
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9. – 11. září
Tradiční Hornické slavnosti přilákaly do areálu ragbyového
hřiště u Městské sportovní haly kolem čtyřiadvaceti tisíc
obyvatel města. Ti se přišli bavit a nachystaný bohatý
program na oslavu výročí města tuto zábavu sliboval.
V pátek byly největšími tahouny kapely Divokej Bill
a Horkýže Slíže. V sobotu odpoledne se na pódiu představily
folklórní soubory partnerských měst, polský Ruptawioki
a chorvatský Udruga za ocuvanje hrvatskog folklora. Pro děti
vystoupil Michal Nesvadba a pokračoval Těžkej Pokondr.
Vrcholem slavností bylo vystoupení skupiny Kryštof
a hlavně zahraničního hosta, snad nestárnoucích Boney M.
Bylo úžasné, jak diváci na skupinu reagovali, zpívali tolik let
staré hity a nechtěli hvězdy pustit z jeviště. V neděli slavnosti
pokračovaly odpoledním exhibičním fotbalovým utkáním
zástupců města s Arabela teamem, složeným ze známých
herců a zpěváků. Třídenní program uzavřela skupina
Katapult.
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Před OD Elan hrál orchestr Bedřicha
Pukovce krásné swingové melodie.

Show Inky Rybářové před OD Elan.

V sobotu odpoledne u Městské
haly bavili děti klauni.

sportovní
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Takové obecenstvo měl při svém vystoupení
Michal Nesvadba.

Brankář
Zdeněk
Srstka
vykopává
z branky a David Suchařípa přihlíží.

Společná
fotografie
mužstev
města a Arabela teamu.

míč

zástupců
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Po hornických slavnostech zůstaly v prostoru ragbyového
hřiště haldy odpadků a desetitisíce cigaretových nedopalků.
Jen díky tomu, že počasí slavnostem přálo, nebyla travnatá
plocha tak moc poškozená. Sportovci, kteří zde hrají ragby
a americký fotbal, by rádi viděli tuto akci na jiném místě ve
městě, například v letním kině, které je na podobné akce
určeno. Díky přípravám před akcí a úklidu a regeneraci
plochy po ní je hřiště téměř dva týdny mimo hru a není kde
trénovat. Vůbec nechtějí sportovci domýšlet, jak by byl
trávník poškozen při nepříznivém, deštivém, počasí.
Vedení města ani MKS zatím s přesunutím slavností
nepočítá, protože letní kino nemá takovou kapacitu a není
v dobrém technickém stavu.

12. září
Městem projelo šestadvacet plechových krasavců v Rallye
Moravia veteránů. Ti přijeli ze Slovenska, Polska, Německa,
Švýcarska, Francie, Velké Británie a Česka a nechali se
obdivovat na centrálním parkovišti. Nejstarším automobilem
byla Izota Frascini z roku 1923. Nejvíce zvědavci obletovaná
však byla nádherná stříbrná Škoda Popular Monte Carlo,
které byly vyrobeny jen čtyři kusy, ale majitelé o jiném
dochovaném nemají zprávy. Veteráni pokračovali dál,
směrem na Jeseník.

Kronika města Havířova

Paní primátorka
Jaguar.

dala

přednost

značce

13. září
Čtvrtý ročník Olympiády seniorů se uskutečnil v Domově –
penzionu pro důchodce v Šumbarku. Senioři mezi sebou
bojovali v několika disciplínách, v hodu na basketbalový koš,
ve skládání krabiček se sirkami, v zavazování tkaniček, ve
shazování plechovek nebo při ruských kuželkách. Senioři se
dobře bavili, ani tak nešlo o výsledky, jako o radost ze hry.
Olympiádu nakonec završili společenským večerem.

20. září
Literárně hudebním programem „Jako zázrakem…“ byla
zahájena podzimní část koncertů v komorním sále Kulturního
domu Leoše Janáčka. V podání herečky pražského
Národního divadla Taťjany Medvecké a předních českých
hudebníků, flétnisty Jana Riedlbaucha a kytaristy Miloslava
Klause zazněla poezie francouzských básníků a hudba
pařížských skladatelů Zpěvy sladké Francie. Neopakovatelný
hlas Taťjany Medvecké a krásné melodie vyvolávaly častý
potlesk početného publika.

22. září
Projekt Okupace a odboj na Těšínsku 1938 – 1945 pracovní
listy byl slavnostně uveden v prostorách Památníku životické
tragédie v Havířově – Životicích. S tímto zajímavým dílem
návštěvníky seznámil ředitel Muzea Těšínska, Zbyšek
Ondřeka. Autory projektu jsou Martin Krůl, Ilona Pavelková
a Gabriela Chromcová. Jde o formu seznámení a připomenutí
problematiky 60. výročí ukončení II. světové války žákům
druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií.
Pracovní listy slouží jako průvodce výstavní síní, zdroj
informací i otázek. Jsou rozděleny do šesti základních kapitol
s názvy: Od Mnichova k okupaci a válce, Okupační poměry
na Těšínsku, Zločin v Životicích, Tábory utrpení a smrti,

● Tyto pracovní listy jsou
velice užitečný a praktický
učební
nástroj
pro
obohacení znalostí dějin
z období světové války
a místních událostí v našem regionu.
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Odboj proti okupantům a Osvobození. Pomůckou pro
orientaci je časová přímka Evropa a svět, dále Těšínské
Slezsko a Československo.

22. září
Manželé Blanka a Ladislav Jaškovi oslavili diamantovou
svatbu. Své ANO si řekli 22.září 1945. Nyní po šedesáti
letech společného spokojeného života jim popřáli hodně
zdraví a dalšího společného štěstí dvě dcery s rodinami, sedm
vnuků s rodinami a deset pravnuků. Oba manželé pochází
z Ostravy, kde prožili i větší část svého života. Ladislav letos
dovršil 82 let, pracoval jako strojník na Dole Šverma, jeho
manželka Blanka byla obchodním zástupcem v družstvu
Budoucnost.

24. září
V Domě kultury Petra Bezruče proběhl koncert k 50. výročí
založení města, který zorganizoval městský výbor PZKO.
Před plným sálem vystoupily soubory PZKO Jablunkov,
mužský pěvecký sbor Gorol a taneční soubor Zaolzi
a Zaolziacek s doprovodem horalské kapely.

25. září
Bývalá mistryně světa v trojskoku, havířovská rodačka Šárka
Kašpárková, definitivně ukončila svoji bohatou atletickou
kariéru. S královnou sportu se rozloučila v exhibičním
kombinovaném závodě na atletickém stadionu. Spolu
s Kašpárkovou se na startovní čáru postavila česká
a slovenská špička. Soutěžilo se v trojboji skok daleký,
trojskok a skok vysoký. Výsledky a výkony byly tentokrát
druhořadé a diváci i závodníci se skvěle bavili.
Atletický oddíl Slavia Havířov zároveň slavil 40. výročí
vzniku a u této příležitosti byla předána k užívání nová
osmidráhová atletická dráha s umělým povrchem. Nový
stadion slavnostně otevřela Šárka Kašpárková.

28. září
Velkou akci pro děti a jejich rodiče, Den tolerance, připravilo
havířovské občanské sdružení Duha Zámeček, které se
dlouhodobě zabývá volným časem dětí z dětských domovů.
Akce se uskutečnila za slunečného počasí na náměstí na
Moravské ulici v Havířově – Šumbarku. Sešly se stovky dětí
a rodičů, kterým se nabízený program líbil. Děti si
vyzkoušely desetiboj dvojic, při kterém absolvovaly hned
několik zajímavých disciplín. V kulturním programu se jako
hlavní hvězda představila kapela O5 a Radeček. Vedle ní
zahráli přítomným i Sourozenci, děti z pěstounské rodiny
a kapela Gipsy Čhave z Dětkého domova Velké Heraltice.
Velkému zájmu se těšil doprovodný turnaj v minikopané, do
kterého se zapojilo ve dvaceti týmech více než 200 hráčů.

● „Akci jsme nazvali Den
pro toleranci proto, že
pracujeme hlavně s dětmi
z dětských domovů, kde
žije mnoho dětí rómských
nebo postižených. Chceme
lidem a hlavně klukům
a holkám, kteří se zúčastní
našich soutěží, ukázat, že
tolerance
je
jednou
z nejdůležitějších
věcí.
A že to není tak těžké…“,
přiblížila
smysl
akce
předsedkyně
organizace
Ivana Sobolová.
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Zářijové zajímavosti
● Na internetových stránkách města byl začátkem září
spuštěn Katalog volnočasových aktivit. Tento katalog mapuje
havířovské sporty, kulturu i ostatní volnočasové aktivity.
Kdokoli si na těchto stránkách může najít bližší informace
o aktivitách, které ho zajímají. Hlavním smyslem projektu, je
představit zájemcům všechno, co město v této oblasti nabízí.
Vložené údaje se budou pravidelně doplňovat, aby mohly
podat mládeži a rodičům ucelený přehled o aktivitách,
kterým se mohou mladí věnovat. Dozví se, pro koho je daná
aktivita vhodná, něco o historii organizace a jejích úspěších,
o vedoucích, instruktorech či trenérech, kde organizace sídlí
a kam se obrátit v případě zájmu. Stránky jsou doplněny
mapou, fotografiemi a někdy i krátkými videoukázkami.

●
Samozřejmě,
jako
všechno nové, má katalog
na začátku své mouchy.
Zatím není možné se dostat
ke všem informacím, ale
chce to trochu času. To, co
na stránkách je, záleží
výhradně na samotných
organizacích.
V každém
případě, je tento katalog
výborným nápadem, jak
lidem ve městě usnadnit
orientaci v nabídce a možnostech aktivit.

● Zamýšlená výstavba nového domova důchodců vyvolala
odezvu u části obyvatel města, kteří se rozhodli svůj
nesouhlas vyjádřit formou petice. Všichni uznávají, že tento
objekt je velice potřebný, ale velmi špatná je vybraná lokalita
pro jeho výstavbu. Vedení radnice totiž rozhodlo postavit
domov důchodců na jednom z mála travnatých a hustě
zalesněných prostranství mezi ulicí Seifertovou a Základní
školou Marušky Kudeříkové, kde je příjemné a stinné místo
k odpočinku a dětským hrám. Vedení města se brání tím, že
nenašlo jinou vhodnou lokalitu.
● Velkolepého úspěchu na mezinárodním poli se podařilo
dosáhnout studentce z havířova Veronice Šumpichové.
Studentka druhého ročníku Farmaceutické fakulty Univerzity
Karlovy v Hradci Králové zvítězila v soutěži výdeje léků na
51. výročním kongresu Mezinárodní farmaceutické
studentské federace, který se konal v německém Bonnu.
Setkání se účastnilo 180 studentů z 27 zemí světa. Soutěž
spočívala v nejlepším vysvětlení a udělování rad pacientovi
v užívání léků. Veronika Šumpichová plánuje v příštím roce
zorganizovat podobnou soutěž na své fakultě v rámci ČR.
● Výstavba nového psího útulku se odkládá asi o rok. Město
už vybralo novou lokalitu, protože ta původně navržená se
setkala se silným odporem obyvatel. Nový pozemek je
v Dolní Suché, v polích za autosalonem Peugeot. Město
muselo vyřešit problém s přístupovou cestou a další potíže ho
teprve čekají. I v této okrajové části města totiž bydlí lidé,
kteří s výstavbou nového útulku nesouhlasí. Nejčastěji se bojí
nadměrného hluku od štěkajících psů, kapacita útulku se
musí pohybovat minimálně kolem stovky zvířat.
● Největší, taky nejnebezpečnější a nejfrekventovanější
kruhový objezd v Havířově, kde se sbíhají hlavní tahy

●
Město
původně
využívalo soukromý útulek
Marie Štýrské v Bludovicích u Stružníku. Po
několika letech ale radnice
odmítla
přistoupit
na
zvýšený poplatek za psa
a den
pobytu
v psinci
a spolupráce byla ukončena. Město dnes platí za
každého psa mnohem více
a navíc doplácí i na
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z Ostravy a Orlové, nechal krajský úřad přemalovat. Chce tak
dosáhnout zpomalení provozu a snížení nehodovosti. Celkem
je v okrese 18 kruhových objezdů. Loni se na nich staly
153 dopravní nehody a z tohoto počtu byly 103 právě na
tomto havířovském. Upraveny jsou tři hlavní výjezdy
z kruhu, kdy je možné vyjíždět jen do jednoho pruhu
a odbočovat z kruhu se dá jen z pravého pruhu, takže dostat
se z vnitřního ven bude záležet na šikovnosti a náhodě, pokud
si řidiči nebudou chtít dát pár koleček navíc. Manévry při
přejíždění mezi pruhy si koledují o kolizi. V odpoledních
hodinách, mezi třetí a pátou, se tvoří ve směru od Ostravy
před rondlem velká kolona aut, veškerá doprava totiž po
okruhu proudí jen v pravém jízdním pruhu.

SPORT
● Za krásného podzimního počasí přivítal havířovský Areál
pro upoutané modely u Letního kina již 4. ročník soutěže
leteckých modelářů Havířovský akrobat 2005. Šestnáct
leteckých modelářů z České republiky, Slovenska a Polska
soutěžilo v kategorii upoutané modely F2B a každý startující
absolvovat tři lety. V kategorii seniorů zvítězil Alexandr
Schrek ze Slovenska a v juniorech potvrdil své výkony mistr
Evropy Petr Durčák (ČR). Z domácích závodníků byl
nejúspěšnější Roman Kněžík, člen LMK METEOR Havířov.
● Patnáctiletý Vojta Sedlák se stal mistrem světa v lodním
modelářství. Je to skvělý úspěch pro něj i pro Stanici
mladých techniků, kde už několik let navštěvuje kroužek
modelářství. Vojta tak dokázal navázat na loňské vítězství na
Mistrovství Evropy v Moskvě a potvrdil, že patří mezi
světovou špičku ve svém odvětví.
● Skvělého úspěchu dosáhlo v Jánských Lázních na
33. mistrovství České republiky družstev ve stolním tenise
tělesně postižených sportovců družstvo SKST Baník
Havířov. Bezkonkurenčně šampionát ovládlo a získalo titul
mistra České republiky pro rok 2005. Hráči Ivan Karabec,
Jaroslav Cieslar, Roman Švasta a Csonka Gašpar neztratili
v průběhu celého mistrovství ani jedno utkání a celé klání
absolvovali s celkovým skóre 6:0.

přepravu
do
několik
kilometrů
vzdálených
Dětmarovic.
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7. září v úvodním prvoligovém zápase
Pantherů s SK Kadaň se vyznamenal nováček
Filip Seman (na snímku), který dal tři
góly. Ke skvělému skóre 5:1 dále přispěli
Mikšan a Sedlák. Minimálně účast v play
off
–
takový
je
cíl
havířovských
hokejistů pro letošní sezónu v 1. lize.

● Na další senzační úspěch dosáhla závodnice Klubu
vodního lyžování Havířov Petra Kocurová, když na
mistrovství Evropy juniorů získala titul absolutní mistryně
a celkově nasbírala tři cenné kovy – dva zlaté , za vlek
a figurální jízdu, a bronz za skok. V izraelském Tel Avivu
podtrhl úspěch české výpravy hlučínský Jan Miketa, který
přidal stříbro z kombinace a bronz ze skoku.
● Ragbisté RC Havířov se po nepovedeném začátku ligy
zlepšují. Po výhře nad úřadujícími mistry z Říčan porazili
v semifinále Českého poháru v Brně místní Dragon. Tímto
vítězstvím se RC Havířov stal finalistou Českého poháru.
Druhým finalistou je RC Tatra Smíchov.

