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Červenec
1. července
Jedna z nejpopulárnějších současných německých skupin
Scooter se představila na koncertě ve Víceúčelové hale.
V současné době kapelu tvoří její frontman H.P.Baxter, dále
Rick Jordan a Jaye Frog. Návštěvníci z koncertu však
odcházeli s rozporuplnými pocity. Samotnému koncertu
předcházelo rychlé zatemňování budovy, které si kapela
vynutila. Na střeše zimního stadionu, chvíli před oficiálním
začátkem,lepili požárníci na skla střešních světlíků černé
plachty. I když se práce stihly včas, legendární kapela
nechala své fanoušky čekat na vystoupení téměř dvě hodiny.
Avšak pak, po vstupu Scooteru na pódium se strhla skvělá
podívaná plná hudby, barev a dalších efektů. Známé hity si
zpíval celý stadion a tančící dav dokázal propotit oblečení až
do poslední nitky. Ti, kdo se nešetřili, udělali hodně dobře.
Ani ne po šedesáti minutách se totiž kapela rozloučila. Lidé
tomu zprvu nemohli uvěřit, mysleli si, že je jen přestávka.
Pak přišlo zklamání. Bohužel hodně návštěvníků na koncert
přijelo zdaleka - Polska, Slovenska…
Od 1. července vstoupil v platnost zákon o registračních
pokladnách.
Ten
nařizuje
všem
podnikatelům
s živnostenským listem vydávat zákazníkům doklad o prodeji
zboží nebo poskytnutí služby. Platí to u veškerých plateb
přesahujících padesátikorunovou hodnotu. Od 1. ledna 2007
navíc budou všichni živnostníci povinni vlastnit registrační
pokladnu. V oblibě nového zákona se živnostníci dělí na dva
tábory. Na ty, kterým nový systém nevadí a jsou zvyklí
vydávat paragony při veškerém prodeji, a na ty, kteří toto
nařízení nemůžou překousnout. Například prodejcům na
městském tržišti to připadá jako zbytečné papírování
a zdržuje je to při obsluze stánku.

3. července
Za krásného slunečného počasí odstartoval cyklus nedělních
promenádních koncertů Léto 2005. Městské kulturní
středisko připravilo na červenec a srpen celkem devět
vystoupení regionálních hudebních těles. V parčíku vedle
Kulturního domu Petra Bezruče vždy od 16 hodin se nabízí
veřejnosti poslech tradiční české dechové hudby. Jako první
se představila početnému publiku v dvouhodinovém pořadu
havířovská dechovka Azeťanka. Tento dechový orchestr je
třicetičlenný a má více než stoletou tradici. Je složený
převážně s mladých muzikantů, vedoucím tělesa je Radomír
Fabík a hudebníci již získali řadu ocenění doma i v zahraničí.

●●●
Výtěžek tomboly pořádané
při konání Reprezentačního
plesu města bude rozdělen
mezi
čtyři
pěstounské
rodiny. O rozpočítání vybrané částky 20.220,- Kč
rozhodovala městská rada.
Tři ze čtyř rodin použijí
příspěvek k uhrazení rekreace dítěte, neboť se ve
všech případech jedná o děti
se zdravotním postižením.
Poslední rodina se stará
o dvě děti, které mají ve
škole výborné výsledky
a navíc navštěvují i ZUŠ.
Příspěvek
použijí
na
zakoupení počítače, který
děti potřebují ke studiu.
● Vedoucí havířovského
živnostenského úřadu Irena
Balounová
uvedla,
že
úředníci
budou
zatím
živnostníky za prohřešky
jen napomínat a nějakou
dobu počkají, jestli se
situace nevyvine jinak. Ve
sněmovně je totiž návrh na
úpravu tohoto zákona.

●●●
Pestrou paletou barevných
fotografií, kreseb a grafik se
prezentoval v Galerii Maryčka
na
své
první
samostatné výstavě havířovský výtvarník Břetislav
Daňhel. Na svých fotografiích zachytil prožité
vjemy v důvěrně známé
krajině Beskyd, ale také
z cest
do
zahraničí.
V kresbě
nebo
malbě
pastelem se objevují motivy
květin nebo ženský akt.
Břetislav Daňhel se narodil
23. března 1929. Absolvo-
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5. července
Vytrvalý déšť, který zasáhl naše území v úterý vpodvečer,
nevzbudil ve vodohospodářích obavy z mimořádného
zvyšování hladin toků. V oblasti Těrlické přehrady bylo
včera v 7 hodin ráno naměřeno 35 mm srážek.
V Žermanicích pršelo o poznání více. Ve stejné době tam
bylo zaznamenáno 47 mm srážek. Také Žermanická
přehrada, která je navíc regulována umělým přivaděčem
z nádrže Morávka, doplňovala čerstvé zásoby vody, aby
rekreační sezona vydržela co nejdéle. Pravidelnou kontrolu
výšky hladiny řeky Lučiny prováděli i havířovští strážníci.
Ani v odpoledních hodinách se však nijak výrazně
nezvyšovala.

val obor výtvarná propagace
na
Střední
uměleckoprůmyslové škole v Ostravě.
Umělecká tvorba je jeho
celoživotním koníčkem.

7. července
Film s pracovním názvem Soška v těchto dnech dokončují
děti z filmového kroužku. Na filmu se podílí asi dvacet
mladých lidí, nejmladšímu z nich je jedenáct let a poprvé se
sešli před devíti měsíci. Film by se měl promítat u příležitosti
50. výročí založení města.

8. července
Asi hodinový déšť, který v tento pátek odpoledne paralyzoval
dopravu, způsobil velké materiální škody. Množství vody,
které nárazově zavalilo město, bylo nad schopnosti
kanalizace. Některé úseky byly zalité tak, že nebyly pro
běžné osobní automobily průjezdné. Mezi neprůjezdná místa,
jako už tradičně, patřila křižovatka u restaurace Kosmos nebo
podjezd na Šumbark. Ten museli hasiči uzavřít a odčerpávat
vodu. Přesto si řidiči dvou autobusů nedali říct, v tunelu
nabrali vodu a uvízli tam. Neprůjezdnou se stala i Karvinská
ulice u Technických služeb. V tomto místě se nepodařilo
vodu odstranit ani do nočních hodin, protože ji nebylo kam
odčerpávat.

11. července
Tradiční prázdninové přerušení dodávky teplé vody letos
trvalo jen krátce. Odstávku naplánovala teplárenská
společnost Dalkia, která v této době provedla opravy na
svých rozvodech. Opravami předchází nečekaným
výpadkům, které by byly zejména v zimě velmi nepříjemné.

13. července
Hrozba výbuchu vylidnila večer prodejnu Billa v obchodním
domě Elan a přilehlé obchody. Policisté a strážníci po
anonymní výhrůžce evakuovali zákazníky a pracovníky
prodejen. Při prohlídce prodejny a zázemí však nebyla
nalezena žádná trhavina ani jiný podezřelý předmět, tak mohl
být provoz asi po dvaceti minutách opět obnoven. Policie se

● Hasiči nasadili všechny
jednotky, které byly ve
městě k dispozici, v ulicích
byli profesionálové i obě
dobrovolné
jednotky
z Města a Životic. Přijely
i posily z Orlové a Karviné
a všichni se snažili co nejvíc
vodu odčerpávat.

●●●
Výkonná ředitelka Českého
výboru UNICEF zaslala
radnici děkovný dopis za
poskytnutou
humanitární
pomoc v jihovýchodní Asii
ve výši 50 tisíc korun,
kterou město poslalo na
odstraňování
následků
katastrofy. Dotace byla
použita na přežití a péči
o opuštěné a osiřelé děti,
jejich
ochranu
před
zneužíváním, obnovu zničených škol a návratu života
do nich.
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domnívá, že anonymem byl komplic mladého zloděje, který
byl v prodejně zadržen těsně před oznámením bomby, a tak
se snažil kamarádovi pomoci.

15. července
Před obchodním domem Elan se konala velká prázdninová
akce Open hip-hop party. Díky krásnému počasí si na akci
našlo cestu kolem dvou set příznivců původně černošské
hudby. Mezi posluchači byli převážně teenageři, ale
nechyběli ani zástupci starších generací, které však tato párty
příliš nenadchla. Programem provázel profesionální rapper
z Ostravy G-money, který nejen rýmoval, ale předvedl své
umění za mixážním pultem. Velkým tahákem bylo také
vystoupení nejlepší dýdžejky v republice, ostravské Dj Kiki.
Návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být
dýdžejem. Velmi atraktivní byla taneční soutěž dívek o ceny,
neboť o vítězce rozhodovali sami diváci. Stejné dívky pak
ohromila taneční formace Limit Dance Corporation. Mladé
diváky akce nadchla a hezké počasí ji podpořilo.

19. července
Prudký déšť v podvečerních hodinách opět zaplavil některé
komunikace, kde kanalizace nestačila vodu odvádět. Museli
nastoupit hasiči, vodu odčerpávat a tak silnice zprůjezdnit.
Havířov je hustě osázen listnatými stromy, jejichž prudkým
lijákem a větrem polámané větve ucpávají kanalizaci. Město
na vyčištění vpustí posílá veřejně prospěšné pracovníky.
Příroda nám častěji ukazuje svoji sílu, proto se magistrát
snaží najít společně s technickými službami další řešení
těchto nenadálých problémů.

20. července
Anonymní upozornění na možnost výbuchu bombové nálože
v Českém Těšíně zcela ochromilo na dvě hodiny železniční
osobní i nákladní dopravu ve všech směrech. Vlaky nejely
ani z Havířova a Karviné. Přímo v českotěšínské stanici
zůstaly nuceně stát tři vlakové soupravy. Vyklizena byla
i nádražní budova a uzavřeno její blízké okolí. Celkem bylo
evakuováno 450 osob a 30 zaměstnanců Českých drah.
Kromě zastavených vlaků ve stanici bylo dále odmítnuto
sedm vlakových souprav a dalších osm mělo následně
zpoždění. Žádná nálož se nakonec nenašla, ale v době
dopravní špičky od 13 do 15 hodin byl úplně zastaven
železniční provoz v Českém Těšíně a okolních stanicích.

27. července
Návštěvníci letního koupaliště byli svědkem záchrany
tonoucího z bazénu. Netušili, stejně jako plavčíci, že se
tentokrát jednalo o cvičení. Mladý figurant předstíral tonutí,

●●●
V městské knihovně na
Šrámkově ulici byl zahájen
už 7. ročník prázdninových
tvořivých čtvrtků „V létě se
nikdy nenudím“. Hned
první
téma,
Malujeme
mořský
svět,
přilákalo
kolem
šedesáti
dívek
a chlapců.
●●●
Stejně jako v loňském roce
navštívili Havířov mladí
američtí skauti. Pětičlenná
skupina skautů z Michiganu
se připojila ke svým
havířovským kolegům na
táboře nedaleko Třebíče. Po
společném
pobytu
se
přesunuli na území našeho
města a zajímali se o jeho
historii, zajímavá místa
a fungování radnice. Setkali
se s primátorkou Miladou
Halíkovou, která jim představila město a zodpověděla
veškeré dotazy. Pro mladé
skauty byla připravena
návštěva Landeku i výšlap
na Lysou horu.
●●●
Společenský dům, jedno
z nejvyužívanějších
kulturních zařízení ve městě,
prošlo
v těchto
dnech
rekonstrukcí.
Podlaha
nebyla již několik let
v nejlepším stavu, takže
byly
vyměněny parkety,
a také všechen čalouněný
nábytek. Ve Společenském
domě se konají plesy,
pravidelné diskotéky pro
mládež, školy zde své
studenty
posílají
do
tanečních a zasedá zde
zastupitelstvo.
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když skočil z boku bazénu do atrakce zvané divoká řeka
a udeřil se hlavou o nerezový plech. Jeho kamarádi na to
upozornili dohlížejícího plavčíka, který začal konat. Figurant
byl zachráněn, ale jak se ukázalo, nejvíce práce měli plavčíci
s davem návštěvníků, kteří se přihrnuli k místu neštěstí a dále
čekali před vyšetřovnou, aby zjistili, co se stalo a jestli
mladík přežil. Nebylo jasné, co si ve své touze po senzaci
přáli víc. Oproti jiným koupalištím funguje u nás stálý
lékařský dozor, a proto záchranná služba je volána jen při
vážných událostech.

Červencové zajímavosti
● Na mezinárodním hudebním festivalu Brass band festival
ve městě Mažeikiai v Litvě se skvěle představil taneční
orchestr Z. Bittmara ze Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů. Svou pestrou nabídkou taneční, dechové a populární
hudby sklidil u místního obyvatelstva i odborníků obrovský
úspěch. Pobaltské město Mažeikiai dva dny žilo festivalem,
kterého se letos zúčastnilo 15 domácích i zahraničních
orchestrů. Byly mezi nimi studentská hudební a taneční
tělesa, profesionální dechové hudby i vojenské kapely. Mladí
havířovští muzikanti vystoupili pod taktovkou Ludmily
Kučerové a Václava Bezděka celkem pětkrát a vzbudili velký
zájem. Orchestr dostal nabídky spolupráce s orchestry
z litevských měst Mažeikiai a Seda, dále s hudebníky
z Lotyšska a Běloruska.
● Dům dětí a mládeže v období letních prázdnin pořádá již
tradičně spoustu zajímavých táborů. Již několik let má svou
turistickou základnu ve Pstruží, kam děti jezdí nejčastěji.
V těsné blízkosti rekreační chaty je rozsáhlé travnaté
prostranství vhodné pro sportovní činnost. K dispozici jsou
i dva venkovní stoly na stolní tenis a dva koše na basketbal.
Díky vhodnému umístění mají děti možnost výletů na
Ondřejník, Lysou horu či Smrk. Mimo Pstruží zřizuje DDM
pobyty také na Horní Bečvě, v Budišově nad Budišovkou
a dokonce i v Tatrách.
Prázdniny si užijí také ty děti, které nemají vlastní rodiny
a žijí v dětském domově. Pro ně je přichystáno spoustu
výletů, sportovního vyžití a zábavy, při které se určitě
nebudou nudit. V červenci jedou děti na týdenní pobyt do
Králíků v Jeseníkách a na konci srpna je naplánovaná
rekreace ve Pstruží. Dětem, kterým se nedostalo řádné
rodičovské péče z nejrůznějších důvodů, částečně v létě
pomáhá i havířovský magistrát. Děti obdržely permanentky
na letní koupaliště a také na bowling.

●●●
V druhé polovině měsíce
uspořádalo vedení nemocnice anketu zabývající se
službami
a
přístupem
zaměstnanců ve všech
odděleních. Nakonec se až
nečekaně sešlo přes dva
tisíce vyplněných anketních lístků.
Anketa byla vyhodnocena
na konci srpna a celková
čísla ukázala, že tři čtvrtiny
pacientů jsou se službami
nemocnice spokojeny. Akce
naznačila, v čem by měla
nemocnice přidat.

●
Taneční
orchestr
Z. Bittmara byl založen
v roce 1996 a v současné
době má 34 členů. Je
vítězem
řady
soutěží
a často
vystupuje
na
nejrůznějších
kulturních
a společenských akcích.

●●●
Projekt regenerace panelového sídliště HavířovŠumbark pokračuje již
čtvrtou etapou. Akátová
ulice
právě
prochází
rekonstrukcí za 40 milionů
korun a bude chloubou
města. Výsledkem stavby
bude vznik necelých pěti
set nových parkovacích
míst a navíc kolem celé
ulice vyroste i nová alej
mladých platanů. Současně
budou vybudovány parčíky
v ul. Zvonkové s lavičkami
pro
odpočinek,
nová
kontejnerová
stanoviště,
plánují se dětské koutky
a hřiště pro dospívající
mládež.
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● V oddělení hudby a umění městské knihovny se sešli
zájemci
o
literárně-hudební
cyklus
věnovaný
československému diplomatu a politikovi Janu Masarykovi
(1886 – 1948). Vzpomínkový podvečer, který zahájil
ostravský malíř Karel Haruda, připravil Kruh přátel díla
českého spisovatele Viktora Fischla, žijícího v Izraeli. Za
velkého posluchačského zájmu v hodinovém pořadu
vystoupili s uměleckým přednesem o životě a tvorbě
Masaryka ostravský lékař Radek Litvík a mladý havířovský
režisér David Vigner. Připomněli především Masarykův
hluboký vztah k lidem, humanismus a demokratický způsob
myšlení. O příjemný hudební zážitek se postarala sólistka
opery Národního divadla moravskoslezského Alina Farná
pestrou směsí lidových písní a studentka ostravské
pedagogické fakulty Markéta Kubíčková klavírními
přednesy.
● Pozoruhodných úspěchů dosáhla osmiletá houslistka Ellen
Klodová z e ZUŠ L. Janáčka. Žákyně učitelky Jarmily
Gradkové po loňském vítězství na celostátní houslové soutěži
Prague junior note letos opět zazářila. Na devátém ročníku
prestižní mezinárodní soutěže Bohdana Warchala ve
slovenském Dolnom Kubíně dosáhla v silné konkurenci na
bronzovou pozici. V ústředním kole Národní soutěže
základních uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje
v Liberci se umístila na krásném druhém místě ve své
kategorii.
Skvělých úspěchů na domácích i mezinárodních houslových
soutěžích dosáhli v uplynulém školním roce také žáci ze ZUŠ
Bohuslava Martinů. Leoš Drda, Markéta Klodová a Jan
Leska ze třídy učitelky Marty Bystroňové získali několik
medailových umístění, čestná uznání a diplomy. Desetiletý
Leoš Drda po vítězství v krajském kole ZUŠ v Orlové
potvrdil svůj talent i v celostátním kole v Liberci. Zde získal
druhé místo, Markéta Klodová získala bronz. Dobře
obsazený VIII. ročník mezinárodní houslové soutěže Mistra
Josefa Muziky v Nové Pace skončil pro Leoše Drdu ve své
kategorii vítězstvím a Jan Leska obdržel diplom za postup do
druhého kola. V Ústí nad Orlicí na 47. ročníku prestižní
mezinárodní Kociánově houslové soutěži zazářil Leoš Drda
třetím místem, Markétě Klodové bylo uděleno čestné uznání
a Janu Leskovi diplom.
● ZUŠ Bohuslava Martinů otevře od nového školního roku
nový předmět – Tvůrčí fotografie, který bude vyučován
v rámci výtvarných oborů. Během prvního roku se studenti
seznámí se základy černobílé, barevné a digitální fotografie.
V dalších třech letech budou plnit praktické úkoly, jako
například tvorbu krajinářské fotografie, portrétní fotografie,
fotografického zátiší, ale i reportážní a dokumentární
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fotografie. Absolventi by měli v průběhu čtyř let získat praxi,
která by jim mohla pomoci při přijímacích zkouškách na
střední a vysoké školy s fotografickým či celkově
uměleckým zaměřením. Tento ojedinělý předmět, který je
výjimkou na základních uměleckých školách v celé ČR, bude
přednášet absolvent Institutu tvůrčí fotografie v Opavě
Jaroslav Kocián.
● Nemocnice pořádala veřejnou sbírku podporující pořízení
infúzních objemových pump, pacientského monitoru
a lineární sondy pro ultrazvuk na dětské lůžkové oddělení.
Pokladničky byly rozmístěny na několika místech ve městě,
hlavně v supermarketech, ale zůstaly skoro bez povšimnutí.
Až si této situace všimli studenti třetího ročníku Gymnázia na
ul. Studentské a velmi aktivně se sami do sbírky zapojili.
U pokladniček podávali informace, na jaké účely se peníze
vybírají, a rozdávali vlastnoručně vyhotovené upomínkové
předměty. Díky studentům se nakonec vybraná částka zvedla
na 21 163 korun.
● Vysoké polské státní vyznamenání obdržel havířovský
evangelický biskup Vladislav Volný. Ocenění obdržel za
dlouholetou poctivou práci, která pomáhá ke sbližování
národů. Biskupovi Volnému připnul v Těšínském divadle
vyznamenání, kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku
pátého stupně, jménem polského prezidenta Aleksandra
Kwasniewského polský ministr zahraničí Adam Rotfeld. Tato
vyznamenání uděluje polský prezident osobnostem
v zahraničí, jež se mimořádným způsobem zasloužily
o vztahy své země s Polskem nebo se výrazně profilovaly na
poli mezinárodním.

SPORT
● Český juniorský tým stolních tenistů, jehož barvy hájí i dva
havířovští hráči Jaromír Zlámal a Jakub Crha, postoupil do
dalších bojů na mistrovství Evropy juniorů a kadetů v Praze.
Junioři vyhráli po dramatickém průběhu utkání svou základní
skupinu a postoupili do vyřazovací fáze. Druhé skončilo
Rakousko, třetí Belgie.
● Probíhají jednání o spojení fotbalových klubů Slovan
a Baník Havířov. Už je znám nový název a v nejbližší době
bude zaregistrován Městský fotbalový klub Havířov, který
zřejmě začne fungovat od sezony 2006/2007. Úzká
spolupráce mezi oběma oddíly přitom funguje už nyní.
U mládeže jsou například na léto připraveny společné kempy
a přesuny nadějných fotbalistů tak, aby se zachovaly co

●●●
Na atletickém Mistrovství
České republiky závodník
Atletického oddílu Slavia
Havířov Jaroslav Stančík
dokázal v kategorii juniorů
vybojovat zlatou medaili
v hodu diskem výkonem
51,08 metru.

Kronika města Havířova
nejvyšší soutěže. V podstatě by mělo vše běžet jako v jednom
klubu, jen s menšími administrativními průtahy.
● Skvělý úspěch si může připsat plavec Ondřej Broda, který
jako první Havířovan byl nominován do reprezentačního
týmu na mistrovství světa. To se uskuteční v kanadském
Montrealu. Svůj fantastický úspěch umocnil splněním limitu
na světovou univerziádu do Turecka. Ve své prestižní
disciplíně 50 metrů kraul obhajoval zlato, ale časem 23,36s
se musel spokojit se stříbrem. Tento čas znamenal nejen
splnění limitu pro zařazení do reprezentace na příští rok, ale
zároveň i letenku do tureckého Izmíru na světovou
univerziádu.
● Juniorští vzpěrači Baníku Havířov s přehledem vyhráli
mezinárodní turnaj v Budapešti. Havířovské družstvo
nastoupilo v sestavě Michal Mička, Patrik Gančarčík, Patrik
Krywult, Petr Petrov, Marek Vavřík a Michal Šesták.
Prvenství uhájilo před juniory slovenského Čalova
a domácím výběrem Budapešti.
● Výrazným úspěchem končí letošní sezóna pro hráče týmu
amerického fotbalu Havířov Devils. Ti dokázali ve čtvrtfinále
českého Superbowlu porazit brněnské Aligátory a postoupit
mezi nejlepší čtyři týmy. Po celkovém vítězství v poměru
21:0 se radovali nejen z postupu do semifinále, ve kterém
vyzvou obhájce titulu, tým Prague Lions, ale také z postupu
do elitní skupiny A České ligy amerického fotbalu. Zde
nahradí v roce 2006 právě Brno.
● Havířovský karatista Marek Hegedüs dosáhl vynikajícího
úspěchu na Světových hrách policistů a hasičů v kanadském
Québecu. V konkurenci devětadvaceti startujících vybojoval
v disciplíně kumite ve váhové kategorii do 80 kg po
výborném výkonu stříbrnou medaili. Postup k vytouženému
zlatu zastavil až výborný ruský karatista Alexej Golovin, se
kterým ve finálovém utkání prohrál tím nejtěsnějším
bodovým rozdílem v poměru 2:1. Světového sportovního
klání se letos zúčastnilo 12 tisíc sportovců z 65 zemí všech
kontinentů. Soutěžilo se v 62 sportovních odvětvích,
individuálních i kolektivních. Tento sportovní svátek
policistů a hasičů organizuje jednou za dva roky Federace
světových her policistů a hasičů, která sídlí v USA. Letošní
hry se konaly od 24. června do 5. července a byly již
jedenácté v pořadí.

●●●
Absolutním
vítězem
Letního šachového turnaje
žáků havířovských základních a nižších tříd středních
škol na ZŠ Generála
Svobody se stal při shodě
bodů Patrik Kašpar ze ZŠ
Moravská. Na start nastoupilo
celkem
šestnáct
chlapců a dívek ze sedmi
škol. Hrálo se ve dvou
věkových kategoriích švýcarským systémem dvakrát
patnáct minut na sedm kol.
V kategorii mladších žáků
zvítězil Michal Valenčík ze
ZŠ Školní. Prvenství mezi
staršími žáky vybojoval
Patrik Kašpar. Mezi dívkami byla nejlepší Veronika
Slívová z Gymnázia Studentská. Turnaj připravil
šachový oddíl Baníku
Havířov.

