Kronika města Havířova

Srpen

5.-7. srpna
Všechny milovníky silných motorek potěšil sraz motorkářů,
Bikershow mania, který připravil Auto moto klub Dark
Knights společně s dětským oddílem Brontosauři. Jezdci měli
hlavní tábořiště na hřišti TJ Slovan v Šumbarku, kde se také
odehrávala hlavní část programu. Počasí akci však nepřálo
a přijelo méně motorkářů, než se očekávalo. Organizátoři
chtěli navázat na monstrózní sraz, který se ve městě konal
v roce 1994. V sobotu motorkáři hromadně projeli městem,
udělali okruh po blízkém okolí a své stroje pak vystavili na
centrálním parkovišti. Na Národní třídě předvedli dva
kaskadéři několik odvážných kousků. Akce určitě obohatila
život ve městě a mohla by být pořádána pravidelně.

Kaskadéři na Národní třídě. Na mokré
silnici se jezdcům podařilo akrobatické
prvky provést bez kolize, za což sklidili
zasloužený potlesk.

●●●
Na
přelomu
července
a srpna sužovalo obyvatele
ohromně horké počasí. Ti,
kteří tyto dny nemohli
trávit rekreací u vody, měli
velmi
ztíženou
práci.
Zvláště řidiči v rozpálených autech, autobusech,
sanitkách, taxících…, ale
také strážníci městské
policie, kteří museli do ulic
i přes panující horko.
Toto
sluneční
záření
přineslo také nebezpečný
agresivní přízemní ozon.
●●●
Dominika Hužvárová uspěla
na jubilejním dvacátém
ročníku polské soutěže
krásy
Miss
prázdniny.
Havířovanka
vybojovala
v mezinárodní soutěži krásy
titul
první
vicemiss.
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V místním amfiteátru za
deštivého
počasí
to
Dominika vyhrála hlavně
u diváků, kteří ji pasovali na
Miss publika. Třetí cenou
pak byla Miss body.

Zájemci si prohlédli
centrálním parkovišti.

silné

stroje

na

6. srpna
Památku 36 občanů Životic, Horní a Dolní Suché a Dolního
Těrlicka si na pietním aktu u památníku v Životicích
připomněli příbuzní, pamětníci a představitelé havířovského
magistrátu, radnic okolních obcí a různých organizací.

Kronika města Havířova

7. srpna
Přibližně dvě stovky mladých lidí se zúčastnily protestu proti
postupu policie na technoparty na Tachovsku. Organizátoři
byli překvapeni, že přišlo více demonstrantů, než
předpokládali. Demonstrace s hesly „Policejní stát“ nebo
„Plnou parou back“ prošla v klidu od Kulturního domu Leoše
Janáčka do centra města a dále k policejnímu oddělení. Tam
demonstranti provolávali hesla, tančili a podepsali petici za
legalizaci tanečních party.

12. srpna
Vystoupení klaunů v centru města přineslo dětem úsměv
a dobrou náladu. Při akci Prázdniny v plném proudu aneb
Škola už je za dveřmi dali žongléři a klauni z Divadla MIMO
Ostrava zapomenout na blížící se začátek školního roku. Na
závěr programu se za slunečného počasí dostali k mikrofonu
mladí odvážlivci, kteří se nestyděli při karaoke party zazpívat
početnému publiku před obchodním domem Elan.

13. srpna
Plechové oplocení letního kina opět dostalo novou podobu
díky třetímu ročníku společného setkání sprejerů Graffiti
jam. Tři desítky mladých sprejerů se při tvorbě svých graffiti
dobře bavili, což je vidět i na přiložených fotografiích.
Akorát nedopatřením pomalovali firmě, která poskytla
k tvorbě zadní část plotu, také hlavní bránu. Omyl museli
odčinit, a proto byli k vidění v roli řádných natěračů, když
celou bránu natírali modrou barvou. Hladký průběh, který
provázel celou akci, měla i večerní hip-hopová after party.
Díky této akci možná ubude nechtěné tvorby na omítkách
budov ve městě.
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10. srpna
Ve výstavní síni Muzea Těšínska byla otevřena unikátní
výstava,
která
byla
věnována
našemu
regionu
v 17. a 18. století, tedy době barokní. Po léta byl zdejší kraj
prezentován jako místo, kde se historie dala do pohybu
teprve v 19. století. Jako oblast, kde bylo možné vidět
především šachty a hutě a potkat dřinu, chudobu a strádání.
Jak se návštěvníci výstavy Baroko na Těšínsku mohou sami
přesvědčit, náš kraj má bohaté dějiny a rozmanité, byť často
přehlížené kulturní dědictví, jehož podstatná část se zrodila
v 17. a 18. století, v čase, který označujeme jako dobu
barokní. Díky zažitému omylu spojujeme baroko s kulturními
centry. Uniká nám, že jeho jedinečnou podobu a originální
výraz můžeme vidět i u nás, v našem kraji, v místech,
kterými denně projíždíme. Výstava nabízí pohled na
jedinečná umělecká díla i práce bezejmenných řemeslníků
této epochy, představuje návštěvníkům ukázky z výpravných
rodových galerií, ale předvádí také práce místních stavitelů,
kamenických hutí, zlatnických dílen. Výstava je unikátní tím,
že představuje díla barokní doby ze sbírek Muzea Těšínska,
z nichž většina dosud nikdy vystavována nebyla.

16. srpna
V průběhu dne se mohli občané před obchodním domem
Elan informovat u aktivistů o děsivých praktikách v Číně
proti lidem praktikujícím meditační cvičení Falun Gong.
Mnoho kolemjdoucích se zastavilo a po shlédnutí fotografií
mučených obětí, podepsalo petici. Jeden z aktivistů uvedl, že
k 1. květnu letošního roku bylo podle ověřených zpráv ubito
či umučeno 1933 lidí praktikujících Falun Gong. Toto
meditační cvičení je podle svých vyznavačů metoda
zušlechťování těla a mysli a skládá se z pěti jednoduchých
cviků. Přes veškeré zveřejněné informace zůstává řada lidí
v tuzemsku zdrženlivá a celé hnutí Falun Gong přirovnává
k sektářství s politickými ambicemi.

16. srpna
V tento den zástupci magistrátu na vlastní oči spatřili
kyvadlo, které má zdobit náměstí. V Praze se konalo jednání
zástupců města v čele s náměstkem Eduardem Heczkem
s umělci Pavlem Holubem a Stefanem Milkovem. Kyvadlo
mělo uprostřed náměstí Republiky stát už dávno. Umělci ale
tvrdili, že podstavec není přesný a devět metrů vysoké dílo
by nemělo bezpečnou statiku. S protahující se lhůtou
dokončení sochy rostlo podezření, že umělci tahají radnici za
nos a ta chtěla dílo vidět. Zástupci si prohlédli jednotlivé
části díla a konstatovali, že kyvadlo je skutečně připravené
k montáži. S umělci byl domluven další postup prací tak, aby
dílo bylo na svém místě do prosincových oslav.

●●●
V podzemí Dolu Lazy se
připravuje obnovení těžby
v porubu,
který
loni
v březnu postihl silný otřes
a zahynulo v něm 7 havířů.
Zachvění země tehdy bylo
citelné i v Havířově. V lokalitě probíhají zpřístupňovací
práce, aby mohla být těžba
obnovena.
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23. srpna
V Galerii Spirála se sešli přátelé polské kultury a hosté na
zahájení výstavy o historii, bohaté kulturní, osvětové
a společenské činnosti městské organizace Polského svazu
kulturně osvětového (PZKO). Předseda této organizace,
Osvald Siwek, zahájil širokou nabídku pestrých fotografií
z vystoupení pěveckých sborů, tanečních skupin, koncertů,
klubových setkání, přednášek, zahradních slavností,
divadelních představení, sportovních zápolení a celé řady
dalších zajímavých událostí. Na fotografiích byla zachycena
i přestavba kulturního domu v Bludovicích a stavba nového
domu PZKO, který právě letos slaví dvacetileté jubileum.
Svaz PZKO byl založen roku 1947, kdy vznikly první místní
skupiny v Dolních Bludovicích, Prostřední Suché, Šumbarku,
Životicích o něco později pak v Dolní Datyni a Havířově.

24. srpna
Další silné deště v posledním srpnovém týdnu postihly město
a okolí. Vodní toky nestačily přívaly deště odvádět a na
několika místech se voda vylila z břehů. Tradičně byla
situace na řece Lučině vážná. Přestože je řeka regulována
Žermanickou přehradou, její přítoky byly deštěm napájeny
natolik, že koryto nestačilo. Nejhorší situace na území města
byla v jeho nejnižší části. Řeka Lučina se vylila z koryta
a zaplavila celý areál fotbalového klubu ČSAD. Lidé
s pomocí strážníků a hasičů zachraňovali vybavení klubu.
Pod vodou byly dresy, traktor na údržbu trávníku i místní
restaurace. Na hřišti i v šatnách bylo vody nad kolena. Po
vynesení cenných věcí nezbylo, než čekat až voda ustoupí.
Největší starost měli ale všichni o to, v jakém stavu bude po
ústupu vody hřiště.
Kynologové z klubu, který s řekou přímo sousedí, museli psy
odvést do bezpečí. Voda zaplavila silnici a znemožnila volný
průjezd na Šenov.
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27. srpna
Náměstí Republiky se na tento jediný den změnilo v písečnou
pláž v Karibiku. Pořádající Viking agency nechala na náměstí
dovézt osmdesát tun písku, nechyběly palmy, lehátka,
slunečníky, dva bazény, mořské vlny, surfový trenažér a na
náměstí byla dokonce zaparkovaná plachetnice. Návštěvníci
plně využívali bary s nabídkou osvěžujících koktejlů a stáli
na ně dlouhé fronty. Nápoje byly totiž zdarma. Sportovci
uvítali připravené beachvolejbalové hřiště, kde se odpoledne
nejlepší týmy utkaly v turnaji o obří Mojito. Ti menší lovili
v bazénech perly a mušle nebo hráli petanque. Náladu
zpříjemňovaly exotické rytmy, vystoupila kubánská kapela
Son de Cuba a latinskoameričtí tanečníci. Díky nádhernému
počasí bylo náměstí po celý den doslova v obležení
a prodejci zmrzliny a chlazených nápojů nestačili zájmu
a některým předčasně došly zásoby.
Karibik všechny nadchl a náměstí žilo ještě ve večerních
hodinách, kdy vystoupili ohňoví kejklíři Blazers a později se
pokračovalo na after party v nedalekém baru Co kdyby.

Děti si užívaly cachtání v bazénech…
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Latinskoamerické
rytmy
příjemnou atmosféru…

navozovaly

Mládeži udělal radost surfový trenažér…
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Na
písečné
petanque…

pláži

se

výborně

hrál

SPORT
● Skvělého úspěchu dosáhla na závodech v rakouském
Aspenu vodní lyžařka Slavie Havířov Petra Kocurová.
Kromě celkového vítězství si připsala i nový český rekord.
Na tradiční závody v Rakousku, které jsou největší akcí
v Evropě, se sjíždí celá špička, takže o konkurenci nouze
není. Petra Kocurová zajela nový český rekord 7 550 bodů
v tricích, který je nejlepší nejen v juniorské, ale také ženské
kategorii. Další havířovský závodník Lukáš Izaiáš vyhrál
figurální jízdu a Lukáš Chládek skončil v dofénech třetí.
● Hokejový tým Panterů zatím předvádí v přípravě velmi
solidní výkony. Jedinou porážku zaznamenal hned v prvním
zápase, kdy v domácím prostředí podlehl extraligovému
Třinci. Od tohoto utkání však Panteři neprohráli, i když hráli
například odvetu s Oceláři na jejich ledě nebo na Hané
s Olomoucí. Došlo ke značné obměně kádrů, a to směrem ke
zlepšení, takže všichni očekávají splnění cíle – play off.
Hlavním trenérem zůstává Jiří Režnar, asistentem je
dlouhodobý extraligový hráč Petr Folta, kterého všichni znají
i z Havířova, kde působil ještě loni, těsně před ukončením
aktivní kariéry. Důležité je, že kotel fanoušků začal opět
povzbuzovat, protože mediálně známé problémy z minulého
ročníku si zástupci Panterů na schůzce s fanklubem vyříkali
a všichni doufají, že spolupráce odstartuje novou etapu ve
vzájemných vztazích. Na přání fanoušků byl také posunut
začátek utkání o půl hodiny později.

●●●
Plavec Slavie Havířov
Ondřej Broda se vrátil
z mistrovství světa v Montrealu, kde byl členem
české štafety na 4x100
metrů,
která
skončila
celkově na 15. místě
v novém českém rekordu.
Ondřej Broda zaplaval svůj
úsek nejrychleji.
●●●
Na turnaji Wojas Cup
v polském městě Nowy
Targ se Panterům dařilo.
Ve
třech
zápasech
s polskými extraligovými
celky si vedli suverénně
a prvenství na turnaji si
zajistili bez ztráty bodu.
●●●
Velkou cenu Havířova ve
stolním tenise vyhráli
domácí
Petr
Šereda
a Renáta Štrbíková.
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● Martin a Petra Kocurovi sbírali medaile na mistrovství
republiky ve vodním lyžování na Těrlické přehradě. Martin
ke třem zlatým medailím přidal i nový český rekord ve
figurální jízdě. Petře se v této disciplíně nedařilo jako na
závodech v Rakousku a skončila druhá. Zlato si vybojovala
ve slalomu, ve skocích přidala bronz.
● Tým dobrovolných hasičů z jednotky Havířov – Město
vyhrál krajské kolo v požárním sportu a postupuje do
celostátního.
Soutěž se konala v Ostravě a účastnila se jí vítězná družstva
mužů i žen z okresních kol v celém Moravskoslezském kraji.
Z jednotlivců havířovského družstva si nejlépe vedl Karel
Ryl, který skončil druhý.

Vítězný tým krajského kola v požárním
sportu. Horní řada zleva: Michal Barvík
(Havířov),
Emanuel
Došlík
(Havířov),
Marcel Kondziolka (Horní Suchá), Michal
Staněk (Havířov), ing. Marian Mrozek (Č.
T. Mosty). Dolní řada zleva: Karel Ryl
(Havířov),
David
Sejkora
(Havířov),
David Sikora (Č. T. Mistřovice), Jiří
Walica (Horní Žukov).

