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Květen

1. května
Náměstí Republiky roztančily pestré folklórní soubory na
májové veselici. Za pěkného počasí se na náměstí sešlo
mnoho diváků všech věkových kategorií. Program zahájil
soubor Děcka z Kunovic a vytvořil jásavou atmosféru plnou
energie. Samozřejmě během odpoledne vystoupila i úspěšná
havířovská Vonička. Hlavním hostem byl zpěvák Jožka
Černý, který všechny zahřál u srdce svými pěknými písněmi.
Vedle tanců a pěveckých vystoupení na hlavním pódiu
mohli lidé využít doprovodného programu. V několika
stáncích byly k vidění ukázky lidových řemesel a jak se na
pravou veselici sluší, nechybělo ani dobré občerstvení.

Jožka
Černý
posluchačů.

má

stále

mnoho
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2. května
Jako každoročně se po zimním spánku otevírají dveře
Kotulovy dřevěnky. U roubené lidové chaloupky z roku
1781 byl zahájen úvod sezony již tradičním Dnem řemesel.
Pracovníci Muzea Těšínska, které dřevěnku provozuje,
připravili ukázky starých lidových dovedností, jako
například zpracování vlny, lnu a ručního motání provazů
nebo předení na kolovrátku. K vidění byla i výroba sýru
salašnickým způsobem, malování medových perníčků,
vázání březových metel, drátování hrnců a ukázky práce
lidového řezbáře. Den zpestřila také lidová hudba s dudy,
píšťalou a okarínou.
Kotulovu dřevěnku navštívily desítky dětí z místních
základních škol, které si mohly samy vyzkoušet lidová
řemesla. Myslím, že pro dnešní děti jsou tyto práce ohromně
vzdálené a ztěží si umí představit, že se podobně na začátku
minulého století žilo.
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3. května
Na mimořádné tiskové konferenci byla za účasti autorů
a vedení města slavnostně pokřtěna a dána do oběhu nová
publikace o našem městě, Havířov 1955 – 2005. Zde autoři
přiblížili, jak kniha vznikala a jaké informace v ní lze nalézt.
Již po páté je autorem textu doc. Radim Prokop, autory
fotografií Josef Talaš a Aleš Milerský. Po stránce grafiky
a tisku knihu citlivě připravilo Studio Upgrade, Ostrava.

Autoři knihy zleva Doc. RNDr. Radim
Prokop, CSc., Aleš Milerský a Josef
Talaš
s primátorkou
města
PaedDr.
Miladou Halíkovou při slavnostním křtu.
Předešlá kniha o městě, která byla vydána v roce 1995, byla
asi před pěti lety rozebrána a od té doby nebylo možné
získat o Havířovu podrobnější studijní a propagační
materiál. Jak uvedl Radim Prokop, předešlé dílo bylo spíše
letopisné, a to nové je pohledem na život ve městě.
Tentokrát se velkou měrou na publikaci podíleli i oba
fotografové, kteří se zaměřili na pozitivně a poeticky laděné
fotografie města. Kniha vznikala více než rok a mapuje
celých padesát let vývoje Havířova. Jedná se o vázanou
publikaci o 176 stranách, tištěnou na křídovém papíře.
Celkové náklady na knihu činily přibližně 750 tisíc Kč. Při
5 tisících výtiscích to znamená 150,-Kč na jeden výtisk. To
je rovněž cena, za kterou se bude kniha prodávat
v Městském informačním centru. Příznivá cena tak rozsáhlé
publikace je v podstatě dalším dárkem spoluobčanům
k oslavám 50. výročí založení města. Kniha bude sloužit
k propagaci města. Kromě toho, že se můžeme pochlubit
turistům a návštěvám, má kniha sílu ukázat samotným
Havířovanům, jak se město změnilo a zlepšit tak image
města v očích samotných obyvatel.
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●
„Vždy
jsem
žil
v domnění, že Havířov je
hlavně městem květů, ale
nyní jsem přesvědčen, že je
to město postavené v lese.
Zeleň nás obklopuje na
každém kroku a někdy také
zapříčinila,
že
zakryla
objekty, které by si také
zasloužily otištění“, uvedl
fotograf Josef Talaš.
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K výročí města magistrát vydal další propagační materiál.
Medaili autora Jiřího Neuwirta, propagační CD, které je
v české a anglické verzi. Obsahuje informace o historii
i současnosti města, leteckou i klasickou mapu, kontakty
a tříminutový prezentační film o městě z dílny Jiřího
Veličky. Dále je k dispozici Pexeso, které potěší převážně
děti a připravuje se dopisnice a poštovní razítko. Autorem
bude Pavel Hlavatý a vydání se předpokládá v závěru roku.

4. května
Klienti Ústavu sociální péče v Havířově vystavovali svá díla
ve výstavní síni Viléma Wünscheho. Výstava pod názvem
Čtyři roční období, která byla uspořádána u příležitosti
desetileté tvůrčí činnosti ÚSP ukázala, jak pestrá je jejich
činnost. Vystavena byla neuvěřitelně krásná a kouzelná dílka
košíkářů, keramiků, různé výšivky a tkané koberce. Celá
výstavní síň byla provoněna láskou, která vyzařovala ze
všech rukodělných prací, tak i z přítomných autorů. Toto
setkání bylo opravdu povznášející a velice uklidňující.

5. května
Galerie Maryčka nabídla ke zhlédnutí kresby a malby Aleny
Pšenkové z našeho města. Její tvorba je zaměřena především
na krajiny a různá květinová zátiší. Systematicky se
výtvarné činnosti věnuje od roku 1995 a je členkou
amatérské skupiny výtvarníků Sušská paleta, se kterou již
několikrát vystavovala.

5. května
K oslavám výročí založení města a 60 let od konce
2. světové války se připojili i školáci základních škol, kteří
poprvé nacvičili společnou akademii. Téměř 500 dětí ze
16 základních škol se vystřídalo na pódiu Kulturního domu
Petra Bezruče. Ve třech beznadějně vyprodaných
představeních předvedly školy vždy to nejlepší, co se svými
žáky nacvičily. Tak se na pódiu vystřídal scénický tanec,
gymnastika, bojová umění, country tance, step, břišní
tanečnice, ukázky žonglování a další. Nechyběly ani
pěvecké soubory ze ZŠ Žákovská. Všichni účinkující byli po
zásluze odměněni dlouhotrvajícím a bouřlivým potleskem.
Dvě představení byly pro školy a večerní galapředstavení
pro rodiče a hosty, na kterém byli oceněni nejlepší havířovští
žáci. Hosty byli i veteráni druhé světové války, příslušníci
Svazu bojovníků za svobodu a České obce legionářů, kterým
mladá generace tímto způsobem poděkovala za jejich činy.
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●●●
Velké stěhování zažil na
začátku měsíce magistrát.
Důvodem tohoto opatření je
podle tajemníka magistrátu
Ing. Milana Menšíka co
nejvíce
do
budoucna
zjednodušit
vyřizování
nejnavštěvovanějších agend
občanům města. Přestěhovala se matrika, vyřizování občanských průkazů,
cestovních dokladů, řidičských průkazů. Jinde je
agenda motorových vozidel
a agenda přestupků. Ztráty
a nálezy se nyní budou
hlásit v 1. patře, sídlo mění
odbor životního prostředí
i oddělení správy majetku.
Po těchto změnách dezorientovaní občané bloudili
magistrátem
s otazníky
v očích, ale doufejme, že se
všechno
časem
ustálí
a změny přinesou slibované zjednodušení.
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Sbor dětí ze ZŠ Mládežnická
akademii velký úspěch…

měl

na

… stejně jako malé rozpustilé kuchařky.

7. května
Na tradiční soutěži, Velká cena města Havířova, kterou
pořádaly TK Andria a TK Flodur společně s MKS Havířov
a magistrátem města bylo na parketu vidět 139 tanečních
párů z České, Slovenské a Polské republiky. O prvenství se
bojovalo ve standardních i latinskoamerických tancích a ve
dvaceti postupových kategoriích se dokázal umístit pouze
jediný havířovský taneční pár. Pavel Kotrys s partnerkou
Beatou Chlupovou z TK Flodur si v kategorii dospělých
vytančili druhou příčku. V nepostupových hobby soutěžích
mezi juniory si Jiří Krkoška a Nikola Jurníková
z Floduráčku
vybojovali
bronz.
Avšak
kategorii
neregistrovaných zcela ovládli havířovští tanečníci z Floduru
- Floduráčku, když obsadili všechna tři první místa. První
pár Michala Veselíka a Dominiku Galuszkovou na stupních
vítězů doplnili druzí Rastislav Širila s Natálií Drechslerovou
a třetí příčku vybojovali Jan Gara s partnerkou Veronikou
Burkovou.
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9. května
Město pořádalo u příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové
války slavnostní koncert v Kulturním domě Leoše Janáčka.
Známé swingové melodie v doprovodu Big Bandu Felixe
Slováčka zazpívali Leona Machálková, Jiří Korn a 4TET,
Gábina Goldová, Jiří Ševčík a Tomáš Savka. Koncert byl
součástí turné s mottem No War, No Terror a zavítal celkem
do deseti měst. Zaplněný sál odměnil interprety obrovským
aplausem a mnozí z diváků si cestou domů ještě pobrukovali
chytlavé swingové melodie.

15. května
V restauracích a barech, kde mají velkoplošnou projekci, to
v tento večer žilo v plné síle při fandění našim hokejistům
při finálovém utkání s Kanadou na Mistrovství světa. Po
napínavém boji a obrovském jásotu a skandování mistři,
mistři, mistři po vítězství, se mnoho fanoušků vydalo na
oslavu do centra města. Městská policie měla hodně práce
udržet jásající dav několika set fanoušků v mezích normálu
a musela řešit jen převrácené odpadkové koše a řádění
několika více opilých jedinců.

●
Pro
dvaatřicetiletou
zpěvačku Gábinu Goldovou
byl
koncert
vskutku
slavnostním
okamžikem,
protože
tato
rodačka
z našeho města tak poprvé
zazpívala před havířovským
publikem.

20. května
Mnohé řidiče k večeru překvapil na rušné křižovatce pod
Bludovickým kopcem přistávající vrtulník Letecké
záchranné služby Ostrava. Přiletěl pro zraněného z těžké
autohavárie ve Špluchově v Horních Bludovicích. Posádka
záchranky, která ho převážela do nemocnice za jízdy zjistila,
že má tak těžká zranění a jeho život je v ohrožení. Proto
potřebovali rychlý převoz do ostravské Fakultní nemocnice
v Porubě. Cesta po silnici by jeho zdravotnímu stavu
neprospěla, proto volali vrtulník. Ten měl původně přistát na
parkovišti u Kauflandu na Těšínské ulici, ale protože bylo už
šero, letěl za majáky záchranky a přistál za plného provozu
na rušné křižovatce. Během pěti minut vzlétl a sedmnáctiletý
pacient byl v Porubě za osm minut a lékařům na
neurochirurgickém oddělení se podařilo jej stabilizovat.

21. května
Letní koupaliště otevřelo své brány letošním návštěvníkům
a připravilo příjemné překvapení. Byla rekonstruována
jídelna, kde je nyní moderní vybavení a větší výběr jídel,
nové jsou boxy šaten, kde je možné použít malé trezorky na
odkládání cenností, postaveny jsou nové sprchy
a odpočívadla.

24. května
Dnes úspěšně ukončilo školní docházku šest desítek
havířovských důchodců. Čtyřiačtyřicet z nich převzalo
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● K takovému velkému
vítězství bujaré oslavy
fandů určitě patří a ostatní
obyvatelé města určitě před
tím přivřeli oko. Jak se
vyjádřil šéf havířovských
strážníků Bohuslav Muras,
na tu spontánní atmosféru
pro-běhly oslavy relativně
klidně.

●●●
ZŠ
na
ul.
Zelené
v Životicích patří mezi
nejstarší a zároveň nejmenší
školy, co do počtu žáků.
V tomto školním roce škola
slaví již 80 let svého trvání
a žáci
s učiteli
výročí
oslavili školní akademií.
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osvědčení o úspěšném absolvování Akademie III. věku,
kterou s podporou města navštěvovali od října roku 2003
v Institutu celoživotního vzdělávání v Junácké ulici. Všem
úspěšným studentům přišla poblahopřát i primátorka Milada
Halíková. Nový semestr Akademie III. věku by mohl být
zahájen v září nebo říjnu letošního roku.

27. – 28. května
V Havířově a v dalších 26 městech celé republiky proběhla
přehlídka zájmové činnosti neziskových organizací
BAMBIRIÁDA aneb na křídlech dětské fantazie. 3. ročník
Bambiriády v našem městě probíhal po celý páteční den
a pokračoval sobotním dopolednem na travnaté ploše
u Městské sportovní haly. Této přehlídky se zúčastnilo
celkem dvacet neziskových organizací, které pracují s dětmi
a připravily 38 stanovišť se zaměřením na volnočasové

●
Návštěvníci
mohli
vyzkoušet svou zručnost,
postřeh, logiku, mrštnost
i odvahu. Zatloukaly se
hřebíky,
chodilo
na
chůdách, házelo sekerou,
střílelo z luku, malovalo na
textil, hrály se deskové hry.

aktivity. Vedle této prezentace činnosti probíhal na jevišti ve
velkém cirkusovém stanu doprovodný kulturní program, ve
kterém vystoupili Crazy extreme group ZŠ Gen. Svobody,
žáci ZŠ Gorkého, mažoretky Variace, Církevní středisko
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Dona Bosca s tanečním vystoupením, Horizonty, DDM
s aerobikem, módní přehlídkou a latinsko-americkými tanci,
kapela Fat Skevers, DJ Kruťas, Blazers s ohňovou show
a školou žonglování a další. Ve stanu programu celou dobu
přihlíželo plno dětských diváků a výborně se bavili.

Akce se zúčastnili žáci několika škol a v soutěži třídních
kolektivů se umístila na prvním místě třída 4B,
ZŠ Kudeříkové, na 2. místě třída 5A ZŠ Gen. Svobody.
Na Bambiriádě mohli rodiče nahlédnout pod pokličku
různých organizací a lépe se tak orientovat při výběru
zájmového kroužku pro své ratolesti Tuto organizačně velmi
náročnou akci, velice ztíženou po celou dobu konání horkým
počasím, zvládli organizátoři z řad Občanského sdružení
Junák, spolu s organizátory z DDM, Stanice mladých
techniků a města na výbornou.

Svou
šikovnost
si
mohli
vyzkoušet v zatloukání hřebíků.

zájemci
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●●●
Velmi pěkné a záslužné
gesto udělali žáci ZŠ na
Školní ulici v Šumbarku. Ti
věnovali dětskému oddělení
nemocnice finanční dar
2600 korun. Tyto peníze
budou použity při nákupu
infúzních pump, na které
nemocnice shání prostředky. Tato finanční sbírka
se na škole stává tradicí.
Nejcennější je, že děti
peníze nenosily z domu, ale
získávaly je při soutěži ve
sběru
starého
papíru.
Vedení
školy
takto
podporuje přímý vztah mezi
získáním peněz a jejich
darováním. Letos byla škola
při sběru velmi úspěšná a do
nemocnice se vydala předat
výtěžek, a na malou
exkurzi, šestičlenná skupina
žáků – vítězů soutěže. Je
moc pěkné, že v dnešní
uspěchané době, kdy každý
převážně myslí jen na sebe,
se najdou děti, které chtějí
pomoci svým vrstevníkům.
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Přehlídka
bláznivých
„skákajících kolech“.

kluků

na

28. května

Další akce připravená k 50. výročí založení města
pokračovala hned odpoledne po Bambiriádě u Městské
sportovní haly. Více než osm set diváků i přes abnormálně
horký den přišlo povzbudit borce na přehlídku Lámání
rekordů, kde svou sílu, nadání a um mohl předvést skutečně
každý. Velmi atraktivní byly disciplíny, ve kterých mohli
návštěvníci měřit své vlastní výkony. Organizátoři měli pro
ně nachystány ceny v celkové hodnotě 10 tisíc korun.
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Do siláckých
„křehké“ ženy.

soutěží

se

zapojily

i

O vítězné dvojici v řezání polene velkou pilou rozhodovaly
v závěru jen sekundy. Soutěžící dvojice musela zvládnout
důležitou souhru. Svaly byly nezbytné i u klání v páce, které
se změnilo v malé mistrovství s řadou vyrovnaných a o to
atraktivnějších soubojů, kde nakonec zvítězil Miroslav
Gurecký. Deset odvážných borců usedlo ke stolu se
svatebními koláči v soutěži jedlíků. V časovém limitu
5 minut jich nejvíce snědli dva borci – 16 koláčů. Rozhodlo
až jejich vzájemné dvou minutové finále, které vyhrál
František Král, který vlastně nemá sladké rád a meruňkovou
marmeládu už vůbec…
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Tohle přece není regulérní, starší proti
mladšímu!
Diváci vyhodnotili soutěž v tuningu civilních vozů, zhlédli
podívanou havířovských kaskadérů Fortelko s Monster
Trakem, ale to nejlepší je čekalo nakonec. Svými
nadlidskými výkony se představil silák Železný Zekon, který
o své tělo pozohýbal několik železných prutů, zpřetrhal
provazy i telefonní seznam, jazykem navázal v ústech na niť
ostré žiletky a na závěr se nechal přejet osobním
automobilem. Akce pořádající Wiking Agency sklidila velký
ohlas u diváků, všichni se dobře bavili a k vidění bylo
mnoho zdařilých výkonů.

Pohár
primátorky
pro
nejlepšího
ostrostřelce
zůstává
doma.
Strážníci
havířovské
městské
policie
Václav
Antošík a Jaromír Třetina prokázali, že
mají v širokém okolí nejpřesnější mušku.
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Květnové zajímavosti
Ochránci přírody z Občanského sdružení Lučina
zachránili během jednoho měsíce na 150 m dlouhém úseku
záchytné hráze Těrlické přehrady a na silnici z Těrlicka na
Český Těšín život sedmi tisícům žab. Záchranná akce před
masovou likvidací žab pod koly automobilů při jejich
každoročním putování ze zimních úkrytů na místa, kde se
rozmnožují, se plně vydařila.
●

Čtyři
členové
Evropského
parlamentu,
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka a dva
europoslanci
z bývalé
Německé
demokratické
republiky
Gabriele
Zimmerová (místopředsedkyně EP) a Helmut
Markov přijeli na návštěvu do našeho
města. Setkali se se zástupci vedení
města
a
zajímali
se
o
problémy
restrukturalizace
průmyslu,
sociální
problematiku postavení starších lidí ve
společnosti, získávání práce absolventy
škol
a
vším,
co
je
spojeno
s transformací společnosti.
● V pondělí 30. května postihly celý region prudké nárazy

větru. I havířovští hasiči museli vyjíždět v průběhu celé noci
k několika případům vyvrácených stromů, poškozených
střech nebo přetrženému el. vedení. Všechny události se
naštěstí obešly bez zranění.
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SPORT
● Juniorští vzpěrači Baníku Havířov brali čtyři zlaté.

Vynikajících výsledků dosáhli na mistrovství ČR do 17 let
v Bohumíně junioři Sportovního klubu Baník Havířov.
Dokázali získat šest cenných kovů, z toho ve čtyřech
případech zlato. Dokázali se prosadit v konkurenci
43 závodníků ze 17 oddílů, které vybrala sportovní komise
Českého svazu vzpírání.
Mistry republiky se stali Marek Vavřík ve váhové kategorii
do 50 kg s výsledkem 132,5 kg ve dvojboji, v kategorii do
62 kg Lukáš Žiga 177,5 kg, Michal Mička ve váhové
kategorii do 69 kg 215 kg a Patrik Krywult, který zvedl
207,5kg v kategorii do 77 kg. Stříbrnou medaili ve váze do
56 kg získal Jerguš Žiga 132,5kg a bronzovou si odvezl
Patrik Gančařík za výkon 175kg v kategorii do 69 kg.
Havířovský oddíl se umístil na první příčce před ostatními
s ohromným rozdílem 24,6 bodů.
● Závodnice týmu Next Aerobic Stylers z DDM Havířov se
v sobotu 14. května v Praze radovaly z prvního titulu ve své
krátké historii. Tohoto úspěchu se jim podařilo dosáhnout na
republikovém finále skupinových choreografií v soutěži
„Děti Fitness aneb sportem proti drogám“. Zlatý pohár
v mladší kategorii (9 – 13 let) si vybojovaly cvičenky se
skupinovou formací U.F.O. pod vedením trenérky Miriam
Pamulové.
● Stolní tenisté Startu Horní Suchá, Jaromír Zlámal, Radek
Mrkvička, Marek Čihák, Radek Košťál a Petr Šereda,
obsadili v celkovém pořadí extraligy, stejně jako loni,
druhou pozici. Je to sice pěkné umístění, ale hráči měli vyšší
cíle a chtěli hrát ligu mistrů. Tak snad příští rok…
● Úžasný volejbalový svátek si v prvním květnovém
víkendu užili havířovští fanoušci. Volejbalisté Slavie
Havířov bojovali v baráži o postup do první ligy. V sobotu
porazili v dramatické bitvě v tie-breaku Kladno a v neděli ve
čtyřech setech těžkého soupeře Čelákovice. Volejbalisté
celou soutěž hráli výborně a postoupili zaslouženě. Jsou to:
Ivan Duda, Radomír Neusser, Petr Fic, Pavel Srkal, Václav
Kotas, Martin Navrátil, Tomáš Mika, Petr Kahánek, Petr
Boček, Filip Kramar, Tomáš Křístek, Petr Funiok, trenér
Richard Drobek. V posledních bojích jim k postupu určitě
pomohla neúnavná podpora výborných fanoušků, kteří se již
můžou těšit na zápasy první ligy.
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●●●
Basketbalové
dorostenky
Slavie Havířov, které celou
soutěž
vedly
ligu
a připisovaly si jen samá
vítězství,
nepostoupily
v baráži
do
extraligy.
Postup jim zhatil celek
Tábora, který vždy lehce
porážely. Byl to vlastně
druhý prohraný zápas celé
nádherné sezony, bohužel je
stál postup.
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● Ojedinělý úspěch zaznamenali na konci sezony starší žáci
Torpeda Pegresu Havířov. Stali se totiž mistry ČR ve
florbale. Završili tím dlouholetou snahu havířovského klubu
o získání zlatých medailí z vrcholné akce. Kvalifikací na
samotné mistrovství ČR byla nejvyšší regionální soutěž,
kterou starší žáci Pegresu s přehledem vyhráli. O jejich
primátu bylo rozhodnuto už v předstihu, a tak se mohli hráči
připravovat pod vedením trenéra Ivo Jochmana na samotné
MČR v klidu. Mistrovství, které se konalo v Kravařích
a v Opavě, se zúčastnilo celkem 16 týmů. Ty byly rozděleny
do 4 skupin. První 2 týmy postoupily do čtvrtfinále, ostatní
hráli o konečné umístění.
O titul se zasloužili hráči: Brankáři: Kubala a Ptáček,
Obránci: Čelechovský, Varta, Fekete, Smékal, Mareček,
Beneš, Fránek, Útočníci: Krečmer, Heczko, Jendrišák,
Říčka, Zahumenský, Lesniak, Drobek, Juhaňák, Tyl,
Frydryšek, Kantor a trenér Ivo Jochman, který tak úspěšně
završil 6 let práce s těmito kluky a patří mu za to velké
poděkování.
● Vynikajících výsledků dosáhli na mistrovství ČR ve
stolním tenise žáci Baníku Havířov. Petr Širůček společně
s Michalem Kubátem ze Slavoje Praha bral ve čtyřhře
stříbro a s oddílovou kolegyní Helenou Bednářovou dokonce
vybojoval titul mistra ČR ve smíšené čtyřhře. Vše završil
kompletací medailové sady, když třetí místo získal ve
dvouhře mladších žáků.
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● V neposlední řadě patří
dík fanklubu Torpeda, který
byl a je z převážné části
tvořen
rodiči,
kteří
prakticky po celou dobu
nepřestali své děti v cestě za
vysněným
titulem
podporovat.

