Kronika města Havířova

Červen

Slavnostní
přestřihla
společně
Plačkovou a

pásku při otevření hřiště
primátorka Milada Halíková
s ředitelkou
školy
Janou
svými náměstky.

1. června
Letošní oslavy Dne dětí byly opravdu pestré. U ZŠ na ulici
Pujmanové se slavnostně otevíralo nové veřejně přístupné
multifunkční sportoviště, které stálo 19 milionů korun,
přičemž 5 milionů poskytl stát. Děti se těšily z fotbalové
dráhy, bikrosového areálu, na hřišti se dají hrát všechny
míčové hry- basketbal, volejbal, florbal nebo házená a tenis,
z atletického oválu. Široká veřejnost může toto nové
sportoviště využívat zcela zdarma.
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Na ZŠ Kudeříkové se konalo Velké sportování u příležitosti
výročí města a 40. výročí vzniku školy. Soutěže byly
rozmanité. Házelo se míčem přes hlavu, skákalo z místa do
dálky, běhalo, menší děti soutěžily na Veselé olympiádě
a byly připraveny soutěže i pro rodiče s dětmi. Na
stanovištích zdraví bylo anonymně zjišťováno, kdo a kolik
kouří a zájemci si mohli nechat změřit tlak a tuky v krvi.
Divákům se představili žáci sportovních tříd – karatisté,
basketbalisté, volejbalistky, atleti a sportování ozdobily
svým vystoupením mažoretky souboru Dixi z dolu Darkov.

V obležení desítek dětí byli v tento den také hasiči,
záchranáři, strážníci a policisté, kteří v areálu městské
policie a požární zbrojnice na Karvinské ulici pořádali Den
otevřených dveří. Děti si prohlédly zásahová auta, různé
technické vybavení, policisté a strážníci se zabývali
prevencí, ale předvedli i zbraně, vysílačky, neprůstřelné
vesty, atd. Den záchranářů má už svou tradici a každý rok se
těší obrovskému zájmu. Proto musel být rozložen na tři
odpoledne.

●
Historie
havířovské
zvláštní školy má své
počátky
v nedalekém
Šenově, odkud byla přestěhována do nově vzniklého
města. Své sídlo několikrát
měnila, učebny měla například i na ZŠ Kudeříkové.
Školní budova v Mánesově
ulici
byla
slavnostně
otevřena 1. 11. 1978.
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3. června
Oslavy 50. výročí založení havířovské Zvláštní a pomocné
školy měly bohatý a pestrý program. Začaly v dopoledních
hodinách v prostorách školy vernisáží výtvarných prací
žáků. Zúčastnili se jí rodiče dětí, bývalí i současní
pedagogové, zaměstnanci školy a řada hostů. V poledne byla
zahájena ve Společenském domě slavnostní akademie, na
které se představili žáci v rozmanitém vystoupení. Hosty
akademie byly náměstkyně hejtmana MS kraje Jaroslava
Wenigerová a primátorka města Milada Halíková.

4. června
Undergroundový festkoncert bluesových kapel a etno bubny
zahájil sezonu ve znovuotevřené restauraci Na Pacalůvce.
Setkání kapel mělo vzpomínkový nádech, protože právě
před 20 lety podobnou památnou undergroundovou akci Na
Lapačce rozehnala policie a někteří tenkrát skončili ve vazbě
a s nepodmíněnými tresty. Posluchačům se představili ze
severní Afriky Kamis-Vata-Afrika se svými rytmy černého
kontinentu, dále kapely Fossil, hard-core The Bone
Collektor, hornosušsko-těšínsko-havířovská kapela Blues
Company, legendární undergroundová olomoucká kapela
Elektrická Svině, Velvet Blound a zcela nečekaně navíc
Nový Svět.

6. června
Výstava nesoucí název Nejkrásnější dětem, ilustrátorů
časopisů Sluníčko a Mateřídouška měla v KD Leoše Janáčka
slavnostní vernisáž. Svá díla vystavili přední výtvarníci
dětských knih a časopisů Veronika Balcarová, Adolf Dudek,
Tomáš Chlud, Jiří Palát, Andrea Popprová a Marie Tichá.
Přítomna byla i šéfredaktorka Sluníčka Eva Bavorová.
Návštěvníci shlédli více než dvě stě kreseb, maleb
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● Ohlasy na letošní ročník
Inkubátoru jsou
velice
pozitivní. Návštěvníci si
pochvalovali výběr kapel,
bezpečnostní složky ani
pořadatelská
služba
nemuseli
řešit
žádný
výraznější problém a obyvatelé Šumbarku si ani
nestěžovali na hluk, jak to
bylo v předchozích ročnících.
Travnatá
plocha
stadionu se sice změnila
v jedno velké oraniště a po
ukončení akce byla plná
plastových kelímků a jiného
odpadu, ale vše bylo rychle
uklizeno a zástupci fotbalového klubu shledali, že
trávník se brzo zotaví
a celou akci také hodnotili
velice pozitivně.
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a nejrůznějších ilustrací ze světa dětských pohádek. Zájemci
se mohli blíže seznámit s historií časopisů Sluníčko, které
letos slaví své čtyřicetiny a Mateřídouška, která slaví
dokonce šedesátiny.
Program obohatil svým vystoupením dětský pěvecký sbor
Hlásek ze ZŠ Žákovská a velkému zájmu dětí i dospělých se
těšila autogramiáda autorů vystavených prací.

10. – 11. června
Na fotbalovém hřišti FK Slovan Havířov vypukl třetí
největší open air festival v kraji, havířovský INKUBÁTOR.
I přes obrovskou nepřízeň počasí, déšť a tím velké nánosy
bahna, to byl jeden z nejlepších ročníků festivalu. Pořadatelé
z Wiking agency stále úspěšně zvedají laťku jeho úrovně.
Největšími tahouny letošního ročníku byla nejúspěšnější
kapela posledního udílení cen Anděl 2004 Tatabojs. Navíc
to také bylo její jediné vystoupení v letošním roce na severní
Moravě. Na Inkubátoru se představilo více než dvacet
hudebních souborů. Dalšími esy byli BSP – Baláž,
Střihavka, Pavlíček, slovenský host Horkýže Slíže, 123 minut, Vypsaná fixa. Součástí Inkubátoru je finále
soutěže amatérských kapel Berentzen Líheň. Tu letos
vyhrála domácí skupina Bone Collector, před karvinskou
Basta Fydly, hranickými Gentlemen´s club a Blue Apples
z Kutné Hory. Hlavní cenu, která umožní vítězům nahrát
CD, předal frontmann kapely BSP Kamil Střihavka.
Pořadatelé připravili pro návštěvníky i různé sportovní
turnaje např. ve stolním fotbálku, šipkách a v ruských
kuželkách. Průběh festivalu letos pomáhala zajišťovat
bezpečnostní agentura, která u vchodu návštěvníkům
odebírala jakékoliv lahve s jakýmkoliv pitím. Ostatně jídla
a pití bylo v areálu zajištěno dostatek.

16.-17. června
Velké sportovní odpoledne se konalo v areálu požární
zbrojnice městské policie na Karvinské ulici. Organizátorem
byla správa uprchlických zařízení Pobytové a integrační
středisko v Suché, která touto akcí nazvanou Pod jedním
sluncem připomíná 15 let práce s cizinci, kteří byli
z nejrůznějších důvodů nuceni opustit své rodné země. Na
akci se podíleli i pedagogové ze ZŠ Na Nábřeží, kam
k výuce docházejí děti běženců.
Další den, 17.června, byl na náměstí Republiky infostánek,
ve kterém mohli lidé získat ucelené informace
o problematice uprchlictví. Aktivisté tak chtěli získat další
dobrovolníky, kteří by se chtěli podílet na přímé pomoci
lidem, kteří v ČR získali politický nebo humanitární azyl,
budovat jim zde nový domov, sžívat se a seznamovat
s novým prostředím a životem v našem městě.
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● V Havířově byl Běh
Terryho Foxe, který je
zaměřen
na
podporu
výzkumu rakoviny a prevence onemocnění civilizačními chorobami, poprvé
odstartován v roce 1996
před KD Leoše Janáčka
s doběhem na atletický areál
Slavie.
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18. června
Mezinárodní humanitární sportovní akce Běh Terryho Foxe
přilákala na náměstí Republiky přes 230 lidí různých
věkových kategorií. Na trať dlouhou přibližně 2 km vedoucí
po ulicích Fibichové, Na Nábřeží k altánku a zpět ulicí
Beethovenovou se vydali cyklisté, běžci, chodci, vyznavači
kolečkových bruslí i několik dětí na koloběžkách a jeden
vozíčkář. Tentokrát se běh konal v oranžovém ladění a akce
pak pokračovala krátkým doprovodným programem, ve
kterém se představili místní sportovci a školáci pohybovými
skladbami.

18. června
Na týdenní ozdravný pobyt do Malenovic odjelo
26 zdravotně postižených dětí v doprovodu svých rodičů.
Jde o první ze čtyř ozdravných pobytů, které letos schválilo
zastupitelstvo a vyčlenilo na ně 2 miliony korun. Rodiče
navíc budou mít šanci v rámci pobytu konzultovat
s odborníky nejrůznější problematiku týkající se péče
o postižené děti nebo jejich rehabilitaci.
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● Od 23.6. do 22.7. zároveň
probíhá výstava v Galerii
Spirála z tvorby účastníků
setkání. V expozici byly
také
snímky
pořízené
v průběhu loňského setkání.
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22. – 26. června
Do města se sjely desítky fotografů z tuzemska, Chorvatska,
Itálie, Litvy, Německa, Polska, Slovenska a Velké Británie
na druhé mezinárodní pracovní setkání. Akci pořádalo město
prostřednictvím své kulturní komise, Městské kulturní
středisko a skupina havířovských fotografů ve spolupráci
s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.
Smyslem tohoto setkání je vzájemné seznámení fotografů
zemí východní a západní Evropy s výměnou zkušeností
z výtvarné,
reportážní,
amatérské
i
profesionální
fotografické tvorby, porovnání prací z jednotlivých měst
a zemí. Každý zúčastněný fotograf pořídí v Havířově a okolí
minimálně deset fotografií, které věnuje na výstavu
nazvanou Havířov očima zahraničních fotografů. Výstava se
uskuteční koncem roku při vyvrcholení oslav založení
města.

23. června
Již rok se havířovská nemocnice pyšní titulem BabyFriendly Hospital. Po dvanácti měsících došlo k oficiálnímu
slavnostnímu předání plakety, kterou uděluje dětský fond
OSN - UNICEF. Z rukou členky Národního výboru ČR pro
podporu kojení UNICEF Zdeňky Liškové ji převzal vedoucí
lékař novorozeneckého oddělení Jarmil Kolář. Nemocnice si
titul vysloužila hlavně aktivitami zaměřenými na podporu
a ochranu kojení jakožto nejzdravější výživy dětí a osvětou
mezi nastávajícími maminkami a všemi členy rodiny.

Mažoretky KALA MKS Havířov.

24. – 26. června
U příležitosti letošních oslav města se v těchto dnech konalo
třetí Evropské Grand Prix v mažoretkovém sportu. O cenné
kovy bojovaly a své pečlivě nacvičené pódiové sestavy
předváděly dívky ze Slovenské, Polské, Chorvatské,
Maďarské a České republiky. Soutěž v pátek proběhla na
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zimním stadionu, kde nastoupily sóloformace Baton – hůlka
a sóloformace Pom-pom – třásně v zastoupení kadetek,
juniorek a seniorek. Havířovské závodnice se umístily
v kategorii Baton – bronzové Mimi KALA a Mini KALA
a stříbrné seniorky KALA. V sobotu dopoledne na náměstí
Republiky doprovodila soutěžní pochodové defilé mažoretek
přehlídka dechových orchestrů na počest Evropského svátku
hudby, který připadl právě na tento den. Program zahájil
orchestr Z. Bittmara Základní umělecké školy B. Martinů.
Po něm se na pódiu divákům představil Žákovský školní
dechový orchestr ZUŠ Leoše Janáčka a dále orchestry
z blízkého okolí Těrličanka, Azeťanka, Kovoňák,
Hasičanka, Akorďanka a Náladička.

Skvělá a hlavně
BATON
Baboretek
přehlídku.

humorná sóloformace
z Náchoda
oživila

Mažoretky DIXI Dolu Darkov.
Ty nejhezčí mažoretky soutěžily ve Společenském domě
v soutěži krásy Volba Miss European Grand Prix 2005.
Třetí den se ještě mažoretky představily v pódiových
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skladbách a pak už se s Havířovem loučily. Akci, která měla
u návštěvníků obrovský ohlas a tak zaplněné náměstí město
asi ještě nezažilo, pořádala Mezinárodní asociace
mažoretkového sportu spolu se statutárním městem Havířov,
Městským kulturním střediskem a občanským sdružením
mažoretky Hranice.

28. června
Den plný tance, hudby a sportu byl na letním koupališti.
Dobrou náladu ke konci školního roku navodila akce
pořádaná Městským kulturním střediskem pod názvem
Hurá… končí škola. Současně s bohatým hudebním
a tanečním programem probíhala v bazénu i plavecká
soutěž. Základní školy bojovaly o vítězství v základním,
městském kole Sportovní olympiády dětí a mládeže
MS kraje. Také byla rádiem Čas vyhlášena soutěž O nejlepší
hlas, které se zúčastnili odvážní zpěváci. Hlavním hostem
odpoledne byla stříbrná finalistka loňské soutěže Superstar
Šárka Vaňková. Pořadatelé měli plné ruce práce, protože
zpěvačka své příznivce tak nadchla, že málem zbourali
koupaliště a snažili se prolomit bariéry oddělující je od Star.
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●
Na
učitelku
Janu
Bendíčkovou můžeme být
patřičně pyšní, její nově
nabyté znalosti se určitě
projeví přímo ve výuce
žáků. Právě letos pod jejím
vedením dosáhli úspěchu na
astronomické olympiádě.

30. června
V ZŠ Na nábřeží vítaly děti konec roku s jásotem a všechny
se chtěly pochlubit překvapenému náměstkovi primátorky
Svatoplukovi Novákovi se svým vysvědčením.

Červnové zajímavosti
● Učitelka matematiky a fyziky z ZŠ Gen. Svobody Jana

Bendíčková trávila týden ve Vesmírném a raketovém
středisku v Hunstvillu v Alabamě. Do ojedinělého projektu
byla vybrána spolu s dalšími pěti kantory z ČR v rámci
mezinárodního projektu společnosti Honeywell.
Skupina 144 učitelů přírodních věd a matematiky ze 17 zemí
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● Komunitní plán řeší
i financování jednotlivých
služeb a vyhlídky do
budoucna. Chybí lůžka pro
dlouhodobě nemocné a je
nutný
nový
domov
důchodců. V rámci konference byla představena
sociodemografická studie
našeho města a uskutečnily
se exkurze do jednotlivých
zařízení, které provozují
SSmH.
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celého světa a 32 států USA se zúčastnilo výcviku
kosmonautů a prošli intenzivním kurzem o vědě a výzkumu
vesmíru. Prestižní stipendium bylo všem českým učitelům
uděleno po přísném výběru, do kterého se přihlásilo více než
pět set učitelů z celého světa. Společnost Honeywell se
zaměřuje na vzdělávání v oblasti přírodních věd
a matematiky a podporuje učitele, aby inspirovali další
generace k volbě kariéry v oblasti vědy, techniky nebo
matematiky. Stipendium pokrývá veškeré náklady na cestu,
výuku, stravu i ubytování.
● Za účasti zhruba dvou desítek delegátů se uskutečnila na
Zámku dvoudenní konference k tvorbě komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb. Součástí byl také výklad návrhu
zákona o sociálních službách. Město postupně vybudovalo
širokou nabídku sociálních služeb, která se bude i nadále
rozšiřovat. Přípravě komunitního plánu předcházelo
zmapování všeho, co se sociálními službami souvisí, a to ať
už je poskytovatelem město nebo jiná organizace. Byla
prováděna i dotazníková akce u klientů, kteří se mohli
vyjádřit k úrovni služeb a navrhovat zlepšení. Havířov vydal
Katalog sociálních služeb, protože ne všechny služby, které
město poskytuje, lidé znají.
● Více než osmdesátiletou tradici mají Dětské radovánky

konané vždy první červnovou sobotu na ZŠ na ulici
Frýdecká, pořádané Rodičovským sdružením školy. První
záznam o této akci je ve školní kronice z roku 1924. Velmi
zdařilé byly i ty letošní. Několik týdnů před Radovánkami
nacvičují děti se svými učiteli pohybové skladby, rodiče
chystají a plánují zajištění akce a občerstvení. Už po páté
ranní hodině den před akcí byly některé maminky v těrlické
pekárně, aby pomáhaly péct tradiční výborné radovánkové
koláče. Ve škole se pak chystalo ražničí a jiné dobroty. Blok
dětských představení uzavřeli nejstarší žáci svým tanečním
vystoupením na rozloučení se školou.
● Ústavní soud zrušil platnost zákona o střetu zájmů. V celé
zemi měl přitom dopad na několik stovek členů obecních
a městských zastupitelstev, kterým znemožňoval vykonávat
funkci zastupitele, pokud jsou v některých veřejných
funkcích. V našem městě na své posty, s plným vědomím, že
už je v tomto volebním období nezískají zpátky, rezignovali
ředitel městské policie Bohuslav Muras, ředitel
ZŠ Kudeříkové Viktor Kalousek, náměstek ředitele HTS
Stanislav Nevřela a jednatel společnosti Zámek Radslav
Masný.
● Útok proti dvěma bezdomovcům ze začátku dubna stále

není objasněn. Tehdy nedaleko velkého kruhového objezdu
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Miroslav Bojda při útoku zemřel a Jaroslav Wanecki přežil
a po několika týdnech v nemocnici se opět začal potloukat
ulicemi města. Dosavadní vyšetřování prokázalo, že oba
bezdomovci byli napadeni útočníky, kteří použili jako zbraní
zřejmě dřevěných holí. Útok byl brutální a měl být smrtící.
Policie se obrátila na veřejnost a hledá svědky.
Dotaci ve výši 94 374 Kč získalo od Pivovaru
Staropramen město Havířov. Částka je určena na vyčištění
koryta Šumbarského potoka. „Jménem společnosti Pivovary
Staropramen si Vám dovoluji oznámit, že projekt Vyčištění
koryta Šumbarského potoka, který vaše město přihlásilo do
komunálního programu Pivovary Staropramen městům, byl
vyhodnocen členy naší odborné poroty jako jeden z deseti
nejlepších z celkového počtu 131 přihlášených projektů,“
sdělila Magistrátu města Havířov manažerka pro vnější
vztahy společnosti Pivovary Staropramen Michaela
Trýznová.
Projekt se bude týkat nejhorších úseků koryta potoka, které
je zaneseno bahnem, nejrůznějšími nánosy, znečištěno
případně komunálním odpadem apod. Nejkritičtější je
zřejmě úsek, který vede zástavbou. Úseky k pročištění
navrhla autorka projektu. Celková požadovaná částka na
vyčištění je přesně taková, jakou Pivovary Staropramen
městu poskytly. Magistrát proto vyhlásí poptávkové řízení,
v němž vybere firmu, která dílo zhotoví.
●

SPORT
● Druhé místo obsadil na třetím podniku mistrovství ČR

v Off road maratonu havířovský jezdec Mario Rybář.
V Závodě dvojic startoval s Danielem Jarnotem z Příbora
a celou trať absolvoval se zlomeným zápěstím po kolizi
v tréninku s dvoutunovým Nissanem Patrol, kdy jej posádka
nezpozorovala a auto Rybáře i s motorkou strhlo pod zadní
kolo. To mu pak přejelo pravou ruku.

●●●
Po dvou kolech první ligy
družstev ve vzpírání mužů
figuruje
SKV
Baník
Havířov na prvním místě.
Juniorský závodník oddílu
Michal Mička vytvořil
v Teplicích
na
1. lize
juniorů nový český rekord
výkonem 126 kg v nadhozu.

●●●
Fotbalisté Baníku Havířov
můžou
oslavovat
další
krůček v dlouhé cestě za
návratem do vyšších pater
českého
fotbalového
kolotoče, protože se jim
podařilo
postoupit
do
1.A třídy. Vyšel jim tak
jejich směle vyhlášený plán
před začátkem sezony.
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7. ročník cyklistického závodu, který
pořádá SK Peloton, přilákal do lesoparku
pod KDLJ 63 dětí ve věku od 3 do 15 let.
● Skvělých úspěchů v této sezoně dosáhli ragbisté RC

Havířov. Po dlouhých 17 letech bez medaile získali bronz
v extralize v klasickém ragby a také na Mistrovství ČR ve
stále populárnějším ragby o sedmi hráčích dokázali
vybojovat stejný kov.
● Juniorka Petra Kocurová při Grand Prix Cable 2005 ve
vodním lyžování v Těrlicku zajela ženský český rekord ve
figurální jízdě a získala zlato v kombinaci. 7410 bodů,
taková je hodnota nového českého rekordu, kdy své
soupeřky Petra převyšovala o více než třídu a s přehledem
by porazila všechny juniory a většinu žen a mužů.
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