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Listopad
1. listopadu
Diskuse v Loutkovém sále KDPB s europoslancem Liborem
Roučkem (ČSSD) přinesla několik zajímavých dotazů
a odpovědí. Vedle problémů týkajících se Evropské unie
došlo i na jiná ožehavá témata. Rouček nastínil, jaké výhody
má naše členství v EU, a že její prostředky nám budou
pomáhat v rozvoji asi do roku 2012. Do té doby z EU
obdržíme více financí, než do unie vložíme. Dotazy se dotkly
neschválení euroústavy a velká diskuse se rozběhla ohledně
registrovaného partnerství. Přítomní diskuse se také
dozvěděli, že nařízení ohledně oblých šipek na cestách,
slivovice nebo olomouckých tvarůžků bylo dílem médií,
které hledaly senzace. Bohužel tyto stály daňové poplatníky
zbytečně miliony korun.

3. listopadu
Galerie Maryčka nabídla výstavu Zajímavosti z poštovní
historie. Expozice je ze sbírky a archivu předsedy
havířovského Klubu filatelistů Ing. Petra Mazocha.
Návštěvníci si mohli prohlédnout na poštovních dokladech
razítka poštovních úřadů na území města od jejich vzniku až
po současnost. Ke zhlédnutí byly také ukázky nálepek,
doporučená psaní a informace o historii poštovních úřadů
v Havířově.

2. listopadu
Většina lidí uctila svátek
Památky zesnulých. Tisíce
lidí za krásného počasí
zamířily
na
hřbitovy,
k hrobům svých blízkých.
Jindy
prázdná
místa
posledního odpočinku tak
rozzářily nejrůznější barvy
květin, věnců a tisíce
svíček.

5. listopadu
Narozeniny knihovny slavili zaměstnanci současní i bývalí.
Prostory Hotelové školy a Obchodní a podnikatelské
akademie na Tajovského ulici se prohřály dobrou náladou
všech, kteří přišli oslavit 50. výročí založení Městské
knihovny Havířov.
Slavnostní odpoledne zahájila současná ředitelka Městské
knihovny Havířov Ing. Dagmar Čuntová. Její slova mířila
hlavně do dnů budoucích, kdy knihovnu čekají úkoly
spojené s výkonem regionálních funkcí a přechodem na
počítačový systém CLAVIUS. Měla také příležitost přivítat
hosty z Magistrátu města v čele s primátorkou Miladou
Halíkovou. Také ona popřála knihovně, jejím zaměstnancům
i čtenářům, hodně úspěchů a spokojených chvil.
Další program oslavy přebrala literární skupina S.P.I., která
vznikla před časem právě v knihovně. Jindra Zlámalová
postupně pozvala na pódium „své“ autory. Předmětem jejich
zájmu byly ve většině případů knížky či knihovna sama.
Zamysleli se, zavzpomínali, vážně či nevážně.

● Pro všechny hosty oslav
50.
výročí
založení
knihovny bylo přichystáno
posezení u kávy a dobrot,
které připravili studenti
hostitelské Hotelové školy.
Knihovnice měly čas si
mezi sebou zavzpomínat
na společné časy při
knihovnické práci, ale také
popovídat o běhu života.
Tak se z oslav knihovny
stala
taková
velmi
příjemná, skoro rodinná,
oslava.
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Ředitelka knihovny Ing. Dagmar Čuntová
přebírá z rukou primátorky města dar
k narozeninám knihovny.

9. listopadu
Mimořádně velkému zájmu se těšila ve Společenském domě
prezentační výstava studijních a učebních oborů státních,
soukromých a církevních středních škol, kterou organizoval
Úřad práce Karviná. Tato akce byla určena především
žákům devátých tříd základních a zvláštních škol,
pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům
a odborné veřejnosti z oblasti hospodářské a podnikatelské
sféry.
Celkem
jedenačtyřicet
škol
hlavně
z Moravskoslezského kraje a jeho okolí představilo své
učební plány, studijní a přijímací podmínky. Možnost
prezentace plně využily i havířovské školy.

9. listopadu
Patnáctileté výročí své existence si připomíná Střední
průmyslová škola stavební. Její pedagogové a studenti
přichystali k jubileu ve vestibulu KDLJ zajímavou výstavu
fotografií, písemností a dalších dokumentů zobrazujících
život školy v uplynulém období. Asi největší zájem byl
o fotografie 1 047 absolventů denního studia od roku 1992.
Rozhodnutí o vzniku stavební průmyslovky v našem městě
padlo již v roce 1988. Tehdejší Severomoravský krajský
národní výbor dal souhlas k přípravě otevření dvou tříd.
O dva roky později bylo zahájeno vyučování na Šumbarku
v budově hornického učiliště. Po roce dostala průmyslovka
nové přístřeší v Základní škole v ulici Kollárově. Toto
umístění školy blízko autobusového nádraží bylo výhodné,
protože kolem padesáti procent studentů dojíždělo
z okolních obcí a to i z okresu Frýdek – Místek. Od té doby
průmyslovka prošla postupnou modernizací, byly
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vybudovány odborné učebny vybavené moderní technikou
a elektronikou. Dnes má škola ve městě neodmyslitelné
místo.

Zajímavá
výstava
jubileu
Střední
stavební v Havířově.

k patnáctiletému
průmyslové
školy

11. listopadu
Váleční veteráni položili na různých místech v celé zemi
kytice k pomníkům, které připomínají padlé vojáky
z různých válečných konfliktů, především pak z první
a druhé světové války. Tradiční pietní akt se konal u pamětní
desky v areálu kostela sv. Anny, kde se sešli se zástupci
magistrátu. Pamětníci vzdali hold také vojákům padlým
v novodobých válečných konfliktech nebo při mírových
misích v různých částech světa.
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12. listopadu
Ocenění Osobností v sociální oblasti, které pořádalo město,
se konalo v rámci koncertu Zpíváme společně v Kulturním
domě L. Janáčka. Na koncertě vystoupili klienti a žáci
Ústavu sociální péče, Zvláštní školy a Pomocné školy,
Speciální mateřské školy na Mozartově ulici společně s Heidi
Janků a cimbálová muzika Gipsy Kalman.
Ocenění Osobnost v sociální oblasti pro rok 2005 si odnesl
Ing. Jiří Slaměník, který celý svůj život zasvětil práci pro
zlepšení podmínek handicapovaných dětí a mládeže. Je
spoluzakladatelem a předsedou Nadace školy života,
předseda správní rady nadačního fondu Čtyřlístek, člen
předsednictva republikového výboru Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým a předseda Krajského výboru tohoto
sdružení v našem kraji.

Ing. Jiří Slaměník
primátorky města.

přebírá

dary

od

Ocenění bylo předáno také kolektivu Střediska sociálních
a zdravotních zařízení Sociálních služeb města Havířova,
který poskytuje služby v oblasti pečovatelské služby, domácí
péče a rehabilitace. V loňském roce toto středisko poskytlo
službu celkem šestnácti stům klientů. Ceny převzali ředitel
Sociálních služeb Havířov Ing. Milan Černý, vedoucí
střediska sociálního a zdravotního zařízení Bc. Jana
Wojtoňová, vedoucí rehabilitace Eva Marečková, vedoucí
pečovatelské služby Pavla Kožušníková a vedoucí střediska
domácí péče Iveta Konkolská.

●
Ocenění
obdrželi
keramickou cenu z dílny
Jarky Rybové, vázu, která
svými dvěma propletenými
hrdly symbolizuje spojení
života zdravých občanů
s handicapovanými a grafický
list
z aletiéru
havířovského grafika Pavla
Hlavatého.
Oceněným
náleží i finanční odměna.
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Za
kolektiv
Střediska
sociálních
a
zdravotních zařízení Sociálních služeb
města Havířova přebírá ocenění jejich
ředitel Ing. Milan Černý.

Ocenění
přebírají
pracovnice SSMH.

další

jmenované
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S kulturním programem vystoupili
zvláštní a pomocné školy.

žáci

14. listopadu
Výstavní síň Viléma Wünscheho doslova praskala ve švech
při slavnostním zahájení mezinárodní výstavy ručních prací
Vánoce přicházejí. Své výrobky zde představily okresní
a místní organizace Českého svazu žen ze severní Moravy,
havířovská PZKO, ženy z polského partnerského města
Jastrzebie Zdrój, z Opole a ze slovenské Čadce. Velice
obsáhlá byla také expozice havířovských žen. Na
návštěvníky čekala expozice pestrobarevných ubrusů, deček,
vyšívaných obrazů, dětských šatiček, textilních doplňků do
bytu, košíkářských výrobků z proutí, ručně malovaných
hrnků a mnoho dalších zajímavostí. Zastoupeny byly
nejrůznější techniky zpracování jako paličkování, drhání,
vyšívání, háčkování, batikování a pletení. Výstavu zdobí také
různě ozdobené vánoční stromky. Vernisáž obohatily písněmi
Havířovské Babky a Pěvecký sbor Suchá z PZKO.

16. listopadu
Základní umělecká škola Leoše Janáčka letos oslavila
jubileum 15 let od svého založení. U této příležitosti
uspořádala škola Slavnostní koncert ve velkém sále KDPB.
ZUŠ Leoše Janáčka byla založena v roce 1990 a od 1. ledna
1995 je právním subjektem s příspěvkovou formou
hospodaření. V současnosti na škole studuje 684 žáků, kteří
mají možnost navštěvovat tři obory – hudební, taneční
a literárně dramatický. O jejich vzdělávání se stará celkem
33 pedagogů. Za dobu své činnosti si škola vybudovala
pověst kvalitního vzdělávacího zařízení, což se dokazuje
množstvím různých ocenění jejich žáků.

18.-20. listopadu
V městské sportovní hale se uskutečnil veletrh Žena
a inspirace. Po tři dny mohli návštěvníci, hlavně ženy, kromě
nakupování v prodejních stáncích vidět praktické ukázky
kosmetiček, nehtových designérů, práci vizážistů a stylistů
nebo se dovědět víc praktických informací o zdravém
životním stylu. Veletrh protkávaly krátká zábavná a hudební
vystoupení, o které se staraly, společně s moderátorem
a imitátorem Petrem Martinákem, studentky Střední odborné
školy a Středního učiliště v Prostřední Suché. Na studentkách
mohli diváci při módních přehlídkách obdivovat modely,
které samy šily v rámci výuky. Veletrh odstartoval svůj první
ročník a těšil se velkému zájmu veřejnosti, tak je
pravděpodobné, že v příštím roce nás překvapí novinkami ze
světa módy a kosmetiky.

● Návštěvníci se mohli
přiučit
předváděným
metodám balení dárků
a přihlížet ukázkám řemesel, drátkování a zdobení
perníčků.
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19. listopadu
Město uspořádalo ve Společenském domě slavnostní večer
u příležitosti ocenění Osobnost kultury a Talent pro rok 2005.
Všechny z oceněných osobností a jejich práce byly
přítomným v zaplněném sále krátce představeny na filmovém
plátně zajímavě zpracovaným videoklipem.
Titul Osobnost kultury pro rok 2005 a věcné dary si převzali:

Jindřiška Zlámalová, která pracuje v Městské knihovně více
než třicet let a je organizátorkou soutěže Hledáme
talentované autory aneb Nepište do šuplíku, zakladatelkou
literární skupiny S.P.I. či autorkou akce Diknibás.
Erwin Drózd je dlouholetým předsedou místní organizace
PZKO v Havířově – Šumbarku a aktivně podporuje činnost
jejích kulturních souborů.
Ing. arch. Zoja Wallerová se přistěhovala do Havířova v roce
1959 a zpracovala směrné územní plány města
a architektonicky obohatila jeho územní vývoj.
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Ing. Jiří Velička, městský videokronikář, dříve redaktor
Kabelové televize Havířov, se pravidelně podílí na
přípravách celoměstských kulturních akcí. Významně
spolupracoval také na muzikálu Proroctví.
MUDr. Bohumil Kubíček se celý svůj život pohybuje ve
dvou zdánlivě odlišných polohách – jako stomatolog a na
druhé straně výtvarník, básník a bohém. Jeho zásluhou
vznikla před 10 lety amatérská skupina malířů, která je
známá pod názvem Sušská paleta.
PhDr. Věra Tomolová, bývalá ředitelka Muzea Těšínska,
stála u zrodu Kruhu přátel Havířova, její zásluhou byla
vydána publikace ke 40.výročí založení města.
Eva Höklová pracovala v šedesátých letech jako vedoucí
odboru školství a kultury tehdejšího národního výboru. Za
jejího působení se postavila a uvedla do provozu nová kina,
Kulturní dům Petra Bezruče, stavěly se ateliéry, přestěhovala
se knihovna.
Marek Slonina a Ladislav Slowik se na kulturním dění ve
městě podílejí pořádáním hudebních festivalů a kulturně
společenských akcí. Mimo jiných založili soutěžní přehlídku
amatérských hudebních skupin Líheň a pořádají Inkubátor.
Uspořádali ve městě oblíbenou akci Lámání rekordů, a také
téměř revoluční počin zprostředkování letní zábavy
v samotném centru města – Karibik v Havířově.

Kolektivní ocenění havířovskému oddělení Muzea Těšínska.
Od svého vzniku v roce 1960 se muzeum podílelo na
organizaci důležitých akcí, pietního shromáždění k uctění
památky obětí Životické tragédie a svými expozicemi
a výstavami seznamuje obyvatele města s historií a zvyky
tohoto kraje.
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K. Steinerová,
Ferko.

P.

Grabovský

a

Ing.

S.

Cenu Talent pro rok 2005 převzali:
Petr Grabovský vystudoval ostravskou konzervatoř
a v současné době studuje housle u profesora Kuznika na
Institutu pro umělecká studia v Ostravě. Přes své mládí již
koncertoval v mnoha zemích světa a od svých třinácti let
hraje s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Je laureátem
Kociánovy mezinárodní houslové soutěže a hráčem
komorního klavírního tria Classic.
Kateřina Steinerová po studiu zpěvu na ZUŠ B. Martinů
úspěšně absolvovala přijímací zkoušky na prestižní
konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, kde studuje muzikál. Je
vítězkou soutěže amatérských zpěváků Talent 2003
a úspěšnou účastnicí Česko hledá SuperStar.
Ing. Stanislav Ferko a tvůrci muzikálu Proroctví
za scénář k muzikálu Proroctví, ale také za jeho uvedení na
jeviště. K tomu bylo potřeba mimo jiné najít odpovídající
sumu peněz. Pomohli sponzoři, MKS Havířov a město.

●
Svými
živými
vystoupeními pak večer
obohatili čerství talenti
zpěvačka
Kateřina
Steinerová a houslista Petr
Grabovský.

22. listopadu
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho byla zahájena výstava
a prezentace činnosti jedenadvaceti galerií příhraničních
regionů České republiky a Polska pod názvem Galerie 2005.
Návštěvníci mohli zhlédnout více než sto obrazů, olejomaleb,
kreseb, grafik, plastik, fotografií a řadu jiných zajímavých
uměleckých děl z dílen několika desítek výtvarných umělců
obou zemí. Setkání jsou přítomny galerie z Ostravy,
Bruntálu, Opavy, Frýdku – Místku, Havířova, dále
z polských měst Bielsko – Biala, Szczyrk, Cieszyn a Zywiec.
Projekt připravila Galerie Magma v Ostravě ve spolupráci
s Institutem výtvarného umění, pobočkou Slezské univerzity
v Těšíně.

● Výstava svou velikostí,
rozmanitostí a bohatostí
utvrdila návštěvníky v tom,
že okolní galerie umí dělat
stejně hodnotné výstavy,
jaké
jsou
k vidění
například v Praze, a mnozí
získali pocit, že výtvarné
umění může být pěkným
doplňkem bydlení.
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23. listopadu
Kvalitní výkony, výborná atmosféra a pohodová nálada byly
hlavními znaky soutěže amatérských zpěváků Talent
Havířova 2005. Potvrdilo se, že kromě stoupajícího počtu
účastníků roste každým rokem také úroveň celé akce.
Devatenáct finalistů, rozdělených do čtyř kategorií,
udivovalo v zaplněném sále KD L. Janáčka diváky i porotu
svou suverenitou v hlase a absencí trémy. Odborná porota
měla velmi těžkou úlohu, protože výkony byly velmi
vyrovnané. Akorát, kdyby se vyhlašoval absolutní vítěz
všech kategorií a miláček publika, určitě by je získal za svůj
výkon Jan Sabó.
Výsledky: 1. kategorie: 1. Karolína Vrbová, 2. Daniel Holzer,
3. Rostislav Širila, Alexandra Václavová
2. kategorie: 1. Jan Sabó, 2. Martina Ujházy, 3. Olga Punko
3. kategorie: 1. Hana Keslerová, 2. Lucie Osovská,
3. Marcela Fašánková
4. kategorie: 1. Michaela Konvicová, 2. Aneta Kožuszniková,
3. Silvie Konvicová.

24. listopadu
Vernisáží byla zahájena výstava ve výstavní síni Musaion
Muzea Těšínska, přibližující vznik a historii našeho města,
nazvaná Havířov: zrod města. Bohatá škála poutavých
a graficky velice pěkných exponátů uvádí nejvýznamnější
události z rodícího se města. Dobové fotografie zachycující
mnohé z budov města a půlstoletí rozvoje dokumentuje i celá
řada písemností, novin a dalších materiálů. Mezi zajímavosti
patří hledání názvu pro nové město s 2 350 návrhy. Výstava
představuje řadu muzejních exponátů, předmětů určených pro
výjimečné chvíle i pro každodenní potřebu. Nejcennějším
exponátem je originál zakládací listiny, kterým se tehdejší
Krajský národní výbor usnesl, aby nová obec nesla od
4. prosince 1955 název Havířov.
Před padesáti lety došlo na rozhraní Šumbarku, Šenova
a Dolních Bludovic k historicky unikátní situaci: „na zeleném
drnu“ zde začal vznikat sídelní celek, který se rychle
rozrůstal, během krátké doby se osamostatnil a získal
městský statut – ke dni 4. 12. 1955 bylo Havířovu dáno
jméno a přiznána městská práva.
Výstavu provází program určený dětem, především žákům
základních škol. Nabízí jim hru, zábavu, poznání.

●●●
Zástupci Nadace Duhová
energie oficiálně předali
havířovské
nemocnici
k užívání infúzní pumpy
a lineární dávkovače pro
oddělení ARO v hodnotě
500 tisíc korun.
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Na
konci
listopadu
se
na
náměstí
Republiky
montovalo
unikátní
umělé
kluziště a stavělo se dřevěné městečko
pro předvánoční atmosféru.
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29. listopadu
Unikátní výstava dvaačtyřiceti havířovských výtvarných
umělců k 50. výročí založení města rozzářila barvami
Výstavní síň Viléma Wünscheho. Návštěvníci obdivovali
olejomalby, kresby, grafiku, plastiky, gobelíny, akvarel,
fotografie a další výtvarné počiny. Mezi sto padesáti
exponáty je například práce Viléma Wünscheho Pohled na
budoucí město Havířov, Josefa Růžičky Stolečku prostři se,
abstraktní dílo Tráva Dagmar Štefkové, Vycházka do přírody
Martina Pawery, Havířov – Panoramatický od Pavla
Hlavatého, Reliéf od Otty Ciencialy, Krajina Otty Dedka
a množství dalších neméně zajímavých děl. Nechybějí ani
fotografie Jaroslava Hrachovce, Pavla Kosteleckého, Aleše
Milerského, Josefa Talaše, Kamila Tyla a Antonína Válka
seniora i juniora.
V úvodu vernisáže připomněl historik umění docent Petr
Holý některé významné momenty z padesátiletých dějin
výtvarného umění v Havířově. Program obohatil několika
skladbami houslista Jiří Javorský, učitel hudby ze ZUŠ
B. Martinů.

Vystavující
vernisáže.

výtvarníci

při

zahájení
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Listopadové zajímavosti
● Studenti horního gymnázia vypracovali zajímavou
seminární práci, která řeší obchvat našeho města. Studentům,
stejně jako většině obyvatel, se nelíbí hustý provoz v centru
města. Ze studie vyplývá, že obchvat by z velké části využil
stávající cesty a nově by muselo být vybudováno přibližně
pět kilometrů nové komunikace. V prostoru centra města
v blízkosti obchodního domu Elan by vznikla pěší zóna.
Radní o obchvatu diskutují také, ale nedočkáme se ho brzy.
● Žáci posledních ročníků ze ZŠ M. Pujmanové představili
radním svůj projekt Občan. Ukázalo se, že chlapci a dívky
chtějí také ovlivňovat dění ve městě, a ne jen nečinně
přihlížet. Žáci poukazují na to, jaké mají možnosti vyžití
uprostřed rozsáhlé panelové zástavby. Ve svém projektu
rozebírají možnost vzniku centra zábavy, v němž by mohly
děti aktivně trávit volný čas. Centrum by bylo i prevencí proti
drogám a kriminalitě dětí. Další vizí žáků je cyklostezka,
která by v zimě mohla sloužit jako trať pro běžkaře. Se svým
projektem se úspěšně zúčastnili regionální prezentace ve
Frýdku – Místku a poté v celonárodním měřítku v Praze.
Žáci radním poděkovali za vybudování veřejného sportoviště
při ZŠ Pujmanová, a také za návrh vybudovat v oblasti
sídliště Šumbark mobilní ledovou plochu.
● Obyvatele města trápí vysoká prašnost. Ze sledovaných
škodlivin jsou zaznamenávány vysoké koncentrace prašného
aerosolu, jejichž zdrojem jsou lokální topeniště, průmysl
a doprava. Limit pro prašnost je stanoven na 50 mikrogramů
na metr krychlový, ale už několik dnů se drží vysoko nad
touto hranicí. Nejvyšší hodnoty 265 mikrogramů, tedy více
než pětinásobek limitu, byly naměřeny 7.11., další den pak
70 mikrogramů a třetí den se opět zvýšily na 120.
Meteorologové brzké zlepšení nepředpokládají, proto
doporučili lidem v celém regionu omezit fyzickou námahu ve
venkovních prostředích.
O víkendu, 12.-13.11., se rozptylové podmínky mírně
zlepšily a projevilo se to ve snížení množství prachu
v ovzduší. Hygienici však škodliviny v ovzduší nepřetržitě
sledují, a pokud by se situace opět zhoršila, vydají varování,
a to i přesto, že právě u prachu jim to zatím žádný předpis
neukládá za povinnost.
● Přibližně 700 dosud nashromážděných podpisů v petici
ekologického sdružení Lučina proti výstavbě domova
důchodců v lokalitě U Stromovky není zatím pro radní města
přesvědčivým argumentem a od svého záměru výstavby
neustupují.
Ke konci měsíce se objevila šance na řešení problému

●●●
Naprosto
nevhodný
materiál použila zlínská
firma, která pro město
instalovala stojany na
jízdní kola. Železné stojany
na místech vydržely jen pár
dní, než si jich všimli
sběrači šrotu. Firma musí
stojany buď lépe ukotvit
nebo, což by bylo nejlepší
řešení, použít na jejich
výrobu materiál, o který
nemají
zájem
sběrny
druhotných surovin.
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s výběrem lokality pro nový domov důchodců. Ředitel
nemocnice Juraj Chomič nabídl městu pro výstavbu pozemek
zahrady za nemocnicí, který je nevyužívaný a nemocnici stojí
údržba nemalé prostředky. Navíc by tato lokalita byla
výhodná pro všechny zúčastněné. Obyvatelé domova by měli
blízko lékařskou péči, byli by v klidném prostředí a v centru
města. Nemocnice navíc nabízí volné kapacity v zázemí,
konkrétně prádelnu nebo zajišťování stravování, obyvatelé
Stromovky by nepřišli o lesopark a jejich děti by si mohly
vesele dovádět na hřišti. Nyní je na představitelích města, aby
tento návrh podpořili a protlačili jej
v krajském
zastupitelstvu. Všechny zúčastněné strany by jim byly
vděčné.

Film o vzniku Havířova pod názvem Město zeleně začal
natáčet režisér David Vigner. Hraný dokument, na kterém se
podílejí i herci z Těšínského divadla, vzniká u příležitosti
padesátého výročí založení města. Bude se jednat o syntézu
dokumentu a hraného filmu ve dvou časových rovinách
a bude mapovat právě padesátá léta.

O historii Havířova budou vyprávět projektanti, kteří

● Městu nebyla ze strany
kraje učiněna nabídka a
kraj v té době ani nemohl
s tímto majetkem nakládat.
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výstavbu připravovali, i první obyvatelé. Premiéra filmu se
připravuje na začátek příštího roku.

V pátek 11. listopadu přišli žáci první
havířovské školy v dobových kostýmech a
účastnili
se
v průběhu
dopoledního
vyučování natáčení.

● Na konci měsíce byly do města ze Starých Hamrů
dovezeny dva patnáctimetrové vánoční smrky. Jeden byl
zapuštěn a ukotven do země před obchodním domem Elan,
který ho i nazdobí, a ten druhý bude stát na náměstíčku
v Šumbarku na Moravské ulici a nazdobí ho město.
Každoročně jsou zdobeny také živé stromy, které rostou
podél ulic. Ten největší je na křižovatce pod Permonem.
● Brána s kyvadlem a pramenem začíná být částečně
funkční. V průběhu technické zkoušky vytryskla i voda, ale
ta bude kvůli mrazům až do jara zastavena. V uzavřeném
okruhu jsou celkem tři tisíce litrů vody, které čerpadlo
prohání přes filtry k trysce. Voda stříká ke kyvadlu, proud

Kronika města Havířova
s ním ale nehýbe. Jeho pohyb bude záviset na síle větru,
proto je kyvadlo přesně vyváženo. Mnohým se ale zdá, že je
zavěšeno velice nízko a mohou ho rozhýbat i větší děti, pro
které by mohlo být nebezpečné. Do zařízení je možné
dodatečně namontovat mechaniku, která by kyvadlo
rozhoupávala. Celé dílo bude osvětleno kabely uvnitř tubusů.

SPORT
● Radní schválili pronájem speciálního kluziště, které bude
obyvatelům k dispozici přímo na náměstí u Labužníku. Jedná
se o kluziště, na kterém se bruslaři pohybují na klasických
ledních bruslích s ostrými břity a je unikátní hned v několika
ohledech. Skládá se ze speciálních polymerových panelů,
které jsou vysoce odolné a svou kluzkostí dosahují parametrů
ledu. Kluziště je snadno rozebíratelné a může tak být
postaveno téměř kdekoli. Pro jeho provoz není zapotřebí
žádná energie, protože není tvořeno z ledu a nepotřebuje
chlazení. Bruslit se na něm dá i v parném létě. Je možné
kluziště oplotit mantinely, sítěmi, doplnit vodorovné čáry,
branky nebo osvětlení pro noční provoz. Radní zvažují, že by
jednu či dvě tyto plochy časem koupili.

11. listopadu
Kulečníkový klub BC Kimex slavnostně otevřel brány nové
herny v budově bývalé mateřské školky v ulici J. Seiferta.
Členové klubu na vnitřní rekonstrukci pracovali a podařilo se
jim vytvořit čisté, prostorné a vzdušné prostředí. Díky těmto
novým prostorám narůstá i členská základna. Klub je členem
Českomoravského biliardového svazu a ve svých řadách má
mistry České republiky i hráče ověnčeny mezinárodními
trofejemi.
● Nejúspěšnějším týmem mistrovství České republiky ve
vzpírání se stal i přes neúčast domácího olympionika Tomáše
Matykiewicze pořádající Baník Havířov. Jeho závodníci
vybojovali dvě zlata, jedno stříbro a jeden bronz.
První mistrovský titul získal v kategorii do 69 kg Zbyněk
Dub. Ten dostal nad hlavu v trhu 110 a v nadhozu 145 kg,
což dalo ve dvojboji celkových 255kg. Ve stejné váhové
kategorii bral stříbro věkem ještě junior Michal Mička. Tento
nadějný vzpěrač Baníku dostal ve dvojboji nad hlavu 236 kg,
106 v trhu a 130 v nadhozu. Výkony navíc přepsaly české
juniorské rekordní tabulky. Druhé zlato přidal ve váhové
kategorii do 77 kg za 299 kg ve dvojboji Miroslav Cichý. Ke
142 v trhu přidal 157 kg v nadhozu. Poslední havířovskou
medaili přidal Radek Veselík. Ten získal za 281 kg ve
dvojboji (126 + 155) bronz. Bohužel mistrovství mělo velmi
malou účast.

● Mnozí z bruslařů měli
zpočátku největší strach,
jak budou na této umělé
ploše brzdit. Brzy však
zjistili, že se chová
podobně jako led, a také
vytváří nepatrné hoblinky
při zahranění. Jen pravý led
je o něco rychlejší.
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12. – 13. listopadu
Třetí ročník boxerského Memoriálu Karla Janegy přinesl
celou řadu zajímavých soubojů, ve kterých se prosadili
i havířovští borci. Mezinárodního klání juniorů se ve
vzpěračské hale zúčastnily výpravy z Polska, Slovenska
a Česka, Chorvati na poslední chvíli odřekli. Turnaj měl
velmi dobrou úroveň a diváky nezklamal. Za český výběr
nastoupili vedle borců z Brna a Karviné také naši
z pořádajícího oddílu Viktoria Havířov Ivan Plachetka,
Richard Waltr, Ladislav Plachetka a Ondřej Janků. Kromě
Ivana Plachetky všichni tři postoupili do finále. V něm se
podařilo dotáhnout své úsilí do vítězného konce pouze
Ladislavu Plachetkovi, který svou kategorii vyhrál
suverénním způsobem. Waltr a Janků získali stříbro a Ivan
Plachetka bronz.
● Sáloví fotbalisté Premia Havířov zůstávají po šesti kolech
Celostátní ligy futsalu – sálového fotbalu – jediným týmem,
který neztratil ani bod. Na čele mají havířovští sálovkáři už
čtyřbodový náskok. Asi největší zásluhu na tomto výsledku
má hráč Jaroslav Goj, který je autorem mnoha branek.

25. listopadu
Havířovští strážníci zvítězili v turnaji o zlatý pohár na
Memoriálu jejich bývalého kolegy Martina Pekary v sálové
kopané. Před zahájením turnaje zástupci magistrátu spolu
s vedením městské policie navštívili hrob Martina Pekary na
hřbitově v Petřvaldě a položili kytici k jeho hrobu. Zemřel po
operaci, která ho měla zbavit bolestí ze zranění způsobených
kulkou od pronásledovaného pachatele v roce 1995.
● Ragbisté Havířova dosáhli historického úspěchu, když
v Přelouči dokázali vybojovat Český pohár ročníku 2004 –
2005.

26. listopadu
Slavnostním hodem otevřel třetí ročník populárního Bowling
cupu jednatel pořádajícího Zámku Martin Balšán. Do třetího
ročníku se přihlásilo pětapadesát týmů z celého
Moravskoslezského kraje a startovní listina ještě není
kompletní. Prvního kola se zúčastnilo dvanáct týmů a do
dalších bojů o hlavní cely postoupila lepší polovina. Zbytek
bude hrát o ceny v kole útěchy, ale letos poprvé také
o možnost návratu do hlavní soutěže. Hlavní ceny jsou opět
zajímavé. Pro celkového vítěze turnaje jsou připraveny tři
značkové projekční televizory. Další týmy se mohou těšit
kromě elektroniky například na zahraniční zájezdy nebo na
kvalitní švýcarské hodinky.

