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Říjen
●●●
O
prvním
říjnovém
víkendu se na náměstí
Republiky pracovalo na
stavbě kyvadla. Po předcházejících problémech se
pražští umělci dohodli se
zástupci
města
na
některých úpravách spodní
části díla, tak aby nebyla
ohrožena jeho statika. Dílo
by mělo být odhaleno do
prosincových oslav jubilea.

1. října
Sbor dobrovolných hasičů Havířov – Město pořádal soutěž
družstev v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo celkem
17 družstev, včetně ženských. Většinou přijela z nejbližšího
okolí z Českotěšínska, Karvinska a Ostravska, ale také přijeli
hasiči z Andělské hory na Bruntálsku, kteří s havířovskými
udržují dlouholetou družbu. Týmu žen pořadatelského sboru
se soutěž tak podařila, že je nepřekonala ani mnohá družstva
mužů. Dokonce domácí muži za nimi zaostávali o několik
setin sekundy. Zvítězili orlovští hasiči, druzí byli hasiči ze
Stanislavic a třetí naše ženy. Jak to bývá, některé týmy měly
pořádnou smůlu, například ten z Muglinova, který marně
čekal na vodu z hadice, než zjistil, že si na hadici udělali
uzel.
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6. října
Ministerský předseda Jiří Paroubek se při návštěvě Havířova
sešel s hornickými odboráři. Zástupci odborů poukázali na
špatnou důchodovou politiku a nemožnost dodržovat vládní
nařízení dotýkající se mikroklimatických podmínek. Čeští
horníci odcházejí do důchodu ze všech zemí, včetně těch
postkomunistických, nejpozději. Podle odborářů, jsou také
pracovníci v některých případech doslova nuceni porušovat
nařízení vlády, jinak by porušovali bezpečnost práce, která
musí vždy dostat přednost. Chtějí tedy společně najít cestu,
jak z tohoto problému ven. Předseda vlády dále zodpovídal
mnohé otázky týkající se Moravskoslezského kraje
a možných investic do něj.

6. října
Na krátkou pracovní poradu zavítal do našeho města
náměstek ministra dopravy Petr Pospíchal. Při besedě
s náměstkem primátorky Martinem Balšánem se zajímal
o oblast dopravy a zejména bezpečnost silničního provozu ve
městě. Řeč přišla i na připravované plány města, včetně
diskuse o plánovaném obchvatu. Martin Balšán společně
s provozovatelem havířovské autoškoly a předsedou komise
BESIP Antonínem Pollakem nastínili záměr vybudování
dopravního centra v Šumbarku, které by mělo sloužit
autoškolám k výcviku nových řidičů, a také veřejnosti.

6. října
V Galerii Maryčka byla zahájena výstava obrazů
havířovského výtvarníka Ivana Balcara, pod názvem
Fragmenty duše. Návštěvníci výstavy zhlédli jednapadesát
zajímavých
pestrobarevných
obrazů,
které
mají
charakteristický autorův rukopis a vynikají živými barvami
a kontrasty. Ivan Balcar se po dvaceti letech vrátil ke svému
koníčku malování. Je absolventem lidové školy umění, kde
byl jeho učitelem profesor Vojtěch Berka.

7. října
S ministerskými návštěvami se roztrhl pytel… Tentokrát byl
hostem náměstek ministra pro místní rozvoj Jaroslav Král,
který se především zajímal o to, jak byly využity dotace
z ministerstva. Náměstci primátorky Martin Balšán
a Svatopluk Novák ho provedli městem a ukázali všechna
místa, kde se projevila investiční pomoc ministerstva.
Jaroslav Král si prohlédl letní koupaliště, regeneraci
panelových domů na ulici akátové, náměstí Republiky nebo
malometrážní byty na Tesařské ulici.

● Jiří Paroubek sfáral do
hlubin na Dole Dukla za
doprovodu vlastníka OKD
Zdeňka Bakaly.
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8. října
Tuto sobotu vrcholil týden knihoven tradičními a oblíbenými
akcemi. Ve Společenském domě proběhl třetí ročník
Knihomolu, který nesl podtitul SuperStar – nedošli do finále.
Představila se skupina Blazer´s, tanečnice z Crazy extreme
group, mažoretky a některé hudební skupiny. Mnozí si přišli
na své při kadeřnické a Freestyling show. Zazpívali také
účastníci druhé části pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar,
kteří skončili před finále. Mladé obecenstvo se skvěle bavilo
a dávalo to taky hlasitě najevo. Na závěr šestihodinového
programu byla diskotéka.
Ve stejnou dobu, ale v sále Základní umělecké školy
L. Janáčka vypukl druhý ročník akce s názvem Diknibás.
Název vznikl z předních písmen hlavních činitelů, tedy
divadla, knihovny a básníků. V pětihodinové šňůře dobré
nálady se publiku představili havířovští spisovatelé ze
skupiny S.P.I. při autorském čtení, amatérská divadla
a herečka a zpěvačka Lenka Vychodilová za klavírního
doprovodu Davida Nolla z pražského divadla Sklep.
Publikum vytvořilo úžasnou atmosféru a dobře se bavilo.

10. října
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu
a služeb v Havířově – Prostřední Suché uvedlo slavnostně do
provozu šikmou schodišťovou plošinu pro vozíčkáře. Ta
pomůže s integrací třech studentů prvního ročníku studijního
oboru Výchovná a humanitární činnost – sociálně
administrativní činnost. Slavnostního uvedení plošiny se
zúčastnil náměstek primátorky Svatopluk Novák, ředitel
školy Libor Lenčo, a také náměstkyně hejtmana Jaroslava
Wenigerová. Právě kraj se na instalaci plošiny podílel
nejvíce. Poskytl totiž dotaci ve výši 850 tisíc korun. Celkové
náklady byly o 15 tisíc vyšší, a ty poskytlo město. Studenti
upoutaní na invalidní vozík mají nyní na této škole otevřené
dveře v dalších ročnících i oborech.

11. října
Na Institutu celoživotního vzdělávání na Junácké ulici byl
zahájen již čtvrtý cyklus Akademie III. věku. Čtyřsemestrální
studium je určeno obyvatelům města, kteří pobírají starobní
nebo invalidní důchod. Letos začne studovat šedesát seniorů,
a protože zájem vysoce převyšoval nabídku, prověřuje město
zahájení nového cyklu Akademie III. věku v příštím roce.

14. října
Největší mezinárodní přehlídka galantního a erotického
umění v grafice na světě Trienále Havířov 2005 bylo
zahájeno ve Výstavní síni Viléma Wünscheho. Slavnostní
vernisáže se zúčastnila většina oceněných umělců, nechyběl

● Trienále se koná pod
patronací
primátorky
Milady Halíkové a Spolku
sběratelů a přátel exlibris
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ani vítěz letošního ročníku Nozdrin na Yuri z Moskvy. Ten
získal hlavní cenu Grand Prix Havířov i hlavní cenu za
grafiku. Dále byli přítomni Peter Kocak, který získal druhou
hlavní cenu a Katarína Vavrová, která si odvezla třetí hlavní
cenu. Oba výtvarníci jsou ze Slovenska. Do letošní soutěže
Trienále se zapojily přes tři stovky umělců ze čtyřiačtyřiceti
zemí světa. Celkový počet zaslaných prací tak přesáhl hranici
tisíce děl. Na dosavadní čtyři ročníky zaslalo své práce více
než 1300 umělců z padesáti zemí světa. Výstava bude dál
cestovat a během tří let bude k vidění v celé řadě evropských
galerií.
K výstavě byl vydán i rozsáhlý katalog takřka s pěti sty
reprodukcemi autorů, který se svou kvalitou řadí ke světové
špičce.

Praha.
Vedení
města
věnovalo do realizace
celého projektu nemalou
částku, neboť je součástí
kulatých
oslav
jeho
založení.

15. října
V Evangelickém kostele v Havířově – Bludovicích se konal
koncert v rámci druhého ročníku celoregionálního
Svatováclavského
hudebního
festivalu.
Na
tomto
výjimečném koncertě vystoupily významné umělecké
osobnosti, které se specializují na dobovou interpretaci
barokní hudby a zároveň patří mezi evropskou špičku. Své
hudební umění předvedli Mikolajczyk, Piotr Olech, Marek
Olbrzymek, Adam Plachetka a pod taktovkou Romana Válka
zazpívalo Bachovu mši 70 účinkujících pěveckého sboru Ars
Brunensii z Brna a bratislavského orchestru Solamente
Naturali. Bachova mše H moll BWV 232 zazněla v tomto
regionu vůbec poprvé. Dílo bylo nastudováno ve stylu
historicky poučné interpretace staré hudby, což znamená
především použití dobových nástrojů nebo jejich replik.
Téměř tříhodinový koncert byl pro zcela zaplněný kostel
nevšedním zážitkem a všechny uchvátil. Obecenstvo
ohodnotilo výkony sólistů bouřlivými ovacemi.

20. října
Naše město hostilo sociální pracovníky z celého kraje na
setkání uživatelů, zástupců poskytovatelů a zřizovatelů
sociálních služeb. Zástupci různých sociálních zařízení si
předali informace a zkušenosti, které provázejí jejich práci.
Havířov je v celé republice vnímán jako jedno z těch měst,
které mohou jít ostatním v sociální péči příkladem, proto se
setkání konalo u nás. Zúčastnění se seznámili se speciálním
softwarovým programem pro pečovatelskou službu, který byl
vyvinut v našem městě. Jedná se o program, který
dokumentuje a eviduje různé činnosti, které jsou specifické
pro tuto profesi. Na závěr dne se sociální pracovníci
přesunuli do Poradenského centra pro rodinu a dítě na
Atriové ulici. Zde se seznámili s rozvojovými službami pro
rodiny s postiženými dětmi a zapojili se do místních
Podzimních radovánek, které byly protkány také osobními

● Záštitu nad tímto
výjimečným
projektem
převzalo
město, které
přidalo
tuto
kulturně
společenskou
akci
do
balíčku dárků k 50. výročí
založení města.
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rozhovory, posezením u táboráku a bohatým soutěžním
programem pro děti.

Ředitel sociálních služeb
Milan Černý s primátorkou
Zámkem.

Havířov
a hosty

Ing.
před

25. října
Tento den bylo slavnostně otevřeno nové multifunkční hřiště
u Základní školy na ulici 1. máje. Školní hřiště prošlo
celkovou rekonstrukcí, na kterou město přispělo částkou
4,3 milionu korun. Byla vybudována běžecká dráha, travnaté
hřiště na kopanou, hřiště na odbíjenou s bezúdržbovým
povrchem, stanoviště pro skok daleký a stolní tenis. Hřiště
není jen pro žáky školy, ale může ho využívat i veřejnost.
Slavnostní otevření sportovního areálu si vychutnala celá
škola. Na nádvoří vystoupily mažoretky a program si
připravili i školáci. Slavnostního přestřižení pásky se
účastnili také zástupci města.
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27. října
Nová budova soudu byla slavnostně uvedena v provoz za
účasti ministra spravedlnosti Pavla Němce. Stavba byla
zahájena v listopadu 2003 a ukončena v květnu 2005,
v průběhu dalších měsíců probíhalo její vybavování. Celkové
náklady na výstavbu budovy se vyšplhaly na 184 milionů
korun. I s vybavením musel Okresní soud Karviná investovat
téměř 230 milionů. Moderní justiční objekt splňuje
bezpečnostní požadavky a současně je komfortnější pro
zaměstnance, svědky a další návštěvníky. Soudci a jejich
případy se přestěhovali z již nevyhovujících prostor jednoho
křídla budovy magistrátu, které také město potřebuje uvolnit
pro svou potřebu. Dosavadní sídlo soudu bylo postaveno
v roce 1952 a bylo už velice zastaralé.

Říjnové zajímavosti
● Stále více se v oběhu objevují padělky bankovek.
Nejčastěji se jedná a pětistovky a tisícikoruny. Některé
falzifikáty jsou natolik zdařilé, že je člověk nemá šanci na
první pohled poznat. Pokladní v obchodech nebo pracovníci
bank, kteří díky své každodenní praxi mají cit v prstech,
dokáží rozpoznat falešné bankovky podle nepravého papíru,
ze kterého byla vyrobena. Tak byla odhalena bankovka
100 euro v Komerční bance. Padělatelům se daří věrně
napodobovat barvu tisku i vodoznak a dokonce nalepují
kovový proužek.
● Občanské sdružení ZIP – Zábava, Informace, Poradenství,
ve spolupráci s magistrátem pořádalo setkání havířovských
neziskových organizací.
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Seminář Komunikace a spolupráce, o tom, jak získat peníze
na svou činnost, a jak spolupracovat mezi sebou navzájem,
byl rozdělen do několika tématických bloků a konal se
v objektu Apoštolské církve na Selské ulici. Sdružení ZIP
tam pořádá celoročně řadu různých projektů. Setkání se
mimo jiné účastnili zástupci Junáka nebo Armády spásy,
která se stará nejen o bezdomovce, ale pomáhá i matkám
s dětmi a starým lidem. Tato akce přispěje neziskovkám ke
zviditelnění a prodání toho, co všechno dokážou. Pokud
město přesvědčí, že dělají dobrou věc, bude je dále finančně
podporovat.
● Mateřská školka na Moravské ulici slaví v těchto dnech
malé jubileum. Jedná se o nejmladší školku v Havířově, od
příchodu prvních dětí uplynulo patnáct let, takže jako by
dostala právě občanku.
Školka byla otevřena přesně 27. září. V prvním roce zde
fungovalo pět oddělení a o děti se staralo devět učitelek. Šest
z původních zaměstnanců je zde dodnes, včetně ředitelky
Renáty Slowikové. Školka je ve městě nejen nejmladší, ale
také největší, protože k ní patří také odloučené pracoviště
v Dolní Suché na ulici U Školy. Pro děti je připravován
pestrý program, sportovní – pravidelné plavání, ale také
výtvarný, například keramika. Školka také navazuje družbu
v zahraničí, s italským městem Colegno a další partnerství se
rýsuje v Rusku.
● V Kulturním domě PZKO v Bludovicích proběhla výstava
výtvarných prací nazvaná Čtyři roční období. Přes dvě stě
osmdesát exponátů (převažovaly výšivky a háčkování)
vyhotovených členkami Klubu žen, vzbudilo u návštěvníků
velkou pozornost. Zároveň byla vystavena expozice
fotografií, knižních publikací a dalších zajímavých
písemností připomínajících historii Bludovic a místní
skupiny Polského svazu kulturně osvětového.
● Obrovského úspěchu dosáhla Mirka Zedníková,
devatenáctiletá rodačka z našeho města na světové soutěži
New Silk Road – Look Model World Competition 2005
v Číně, když byla zvolena první z deseti volených
topmodelek a celkově se tak umístila na čtvrtém místě.
Umístila se nejlépe ze všech Evropanek a nyní si může
vybírat mezi nejlepšími nabídkami práce ve světě modelingu.

● Ke zhlédnutí byla celá
řada zajímavých, často
unikátních knih, písemností
a mnoho dobových fotografií zachycujících lidi,
spolky a budovy.
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SPORT
1. října
Okresní přebor jednotlivců mládeže v šachu 2005 skončil
vítězstvím domácích. Titul v kategorii mladších žáků do
10 let vybojoval Tomáš Pavlíček a u starších do 14 let byl
nejúspěšnější Matěj Radvanský, oba ze Slovanu Havířov.
Otevřeného turnaje, který se konal v restauraci Radnice, se
zúčastnilo celkem 25 hráčů z Havířova, Ostravy, Rychvaldu
a Polska a hrálo se systémem každý s každým.
Součástí tohoto šachového klání byl Přebor Havířova
jednotlivců seniorů. Soutěžilo celkem čtrnáct šachistů
z našeho města, Ostravy, Opavy, Kopřivnice, Třince
a Skalice. Po vyrovnaných bojích se stal vítězem Jindřich
Protivinský z Baníku Havířov.
● Výborného úspěchu dosáhl psovod městské policie Roman
Vala s belgickým ovčákem Gertem. Na mistrovství světa ve
sportovní kynologii ve slovinském Lokve vybojovali
počátkem října čtvrté místo. Letošního klání se zúčastnilo ve
třech kategoriích 62 psovodů ze 14 zemí světa a soutěžilo se
ze cviků ovladatelnosti, skoků a obranářských prací psa.
● Dlouho avizované spojení havířovských fotbalových
oddílů Baníku a Slovanu se opět výrazně pohnulo dopředu.
Z ministerstva vnitra přišlo potvrzení o registraci Městského
fotbalového klubu a jeho stanovách. Jak se vyjádřil předseda
fotbalového oddílu Baník Vladimír Lucký, tímto krokem byl
vlastně klub oficiálně uveden v život. Momentálně je sice bez
členů a jeho chod má na starosti přípravný výbor, který je
složen ze zástupců obou oddílů. Má za úkol připravit
podmínky k opravdovému fyzickému sloučení.

15. října
Veselá atmosféra provázela mezinárodní soutěž malých
formací v mažoretkovém sportu o cenu TK Adria, kterou
uspořádal právě tento taneční klub. Do Společenského domu
se sjelo více než 250 mažoretek z 24 klubů. Mezinárodní
punc dodaly soutěži závodnice z Polska a Slovenska. Dívky
bojovaly ve dvaadvaceti soutěžích, které byly navíc
rozděleny do čtyř věkových skupin. Na skvělé umístění
dosáhly i zástupkyně pořádajícího oddílu TK Andria.
Nejlepší z nich byly v soutěži duo pom-pom (třásně) děti
Nikola Šimšová a Šárka Gamanová. Ty dokázaly vyhrát
a navíc v sestavě s hůlkou přidat bronz. Juniorka Simona
Najzarová s třásněni obsadila druhé místo a s hůlkou skončila
třetí. Další úspěch si připsala formace seniorek, která si
vybojovala stříbro a Nikola Gachová se Zuzanou Křížovou
přidaly třetí místo v kategorii duo pom-pom seniorky. Třetí

●●●
Cenné vítězství si připsali
na své konto v 1. lize
Panteři,
kteří
porazili
Kometu Brno 2:0. Toto
vítězství potvrdilo vedení
v lize po 1. čtvrtině
soutěže.
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ročník soutěže se mimořádně vydařil a zájem o tuto akci byl
obrovský.
● Výjimečného sportovního úspěchu se dočkaly tři závodnice
SKMG Havířov Kateřina Janečková, Renata Žmolíková
a Linda Lenártová. Byly totiž vybrány do Českého
reprezentačního týmu na 27. Mistrovství světa v moderní
gymnastice v azerbajdžánském hlavním městě Baku.
Havířovanky spolu s dalšími závodnicemi startují v soutěži
společných skladeb. Jejich účasti na světovém šampionátu
předcházela dvouletá velice náročná gymnastická, baletní
a kondiční příprava pod vedením trenérky Natalie
Vorokhobiny a její asistentky Mariny Zacharčenkové.
● Velkým úspěchem se pyšní děvčata basketbalového oddílu
Startu Havířov. Během jednoho týdne dokázaly postoupit do
žákovské ligy týmy starších i mladších žákyň. Jako první
odehrály baráž o postup do ligy mladší žákyně. Za soupeře
měly Krnov, kde prohrály o pět bodů, ale druhý den doma
vyhrály rozdílem sedmi bodů a postoupily. Starší žákyně šly
za svým vítězným cílem velmi usilovně a Pardubice porazily
v obou zápasech.

22. října
Obrovského úspěchu dosáhl motokrosový jezdec Mario
Rybář, který ve finále mistrovství středoevropské zóny
Offroadmaraton se po třetím místě mohl radovat z celkového
prvenství v tomto seriálu. Dal si tak nejlepší dárek ke svým
čtyřiadvacátým narozeninám.

22. října
Velmi vydařená byla soutěžní show Freestyle Moravia Cup
2005, která se uskutečnila v Městské sportovní hale. Své
dovednosti v netradiční směsici bojových umění předvedli
závodníci z Prahy, Liberce, Plzně, Brna, Bratislavy, Košic
a domácí borci. V rámci doprovodných exhibicí se
představilo hned několik mistrů světa a Evropy.

