Kronika města Havířova

Prosinec
Nejvýznamnější část celoročních oslav 50 let existence města
Havířova byla připravena na začátek tohoto měsíce. Už
v průběhu prvního dne v měsíci se do města sjížděly oficiální
delegace, včetně těch z partnerských zahraničních měst.
Vedení radnice pro hosty připravilo bohatý program, protože
se zúčastnili všech připravených výstav a kulturních akcí.
Přijeli partneři z anglického Harlow, italského Collegna,
polského Jastrzebia, chorvatského Omiše, litevského
Mažeikiai a estonského Paide.

2. prosince
V pravé poledne byla na Zámku podepsána
smlouva
o partnerství
Havířova
a
estonského
města
Paide
primátorkou
Miladou
Halíkovou
a
místopředsedou
paidského zastupitelstva Aivo Toomistu.

1. prosince
Dvaadvacet vystavených
betlémů a dalších exponátů
z dílen severomoravských
a slezských betlémistů
navodilo atmosféru blížících se Vánoc v Galerii
Maryčka. Ke zhlédnutí
byly betlémy dřevěné,
papírové, keramické, perníkové, ze šustí, paličkované
atd. Vystaveny byly také
pohlednice. Betlém ze šustí
je dílem Marty Halfarové
z našeho města, členky
Českého sdružení přátel
betlémů, která již počtvrté
tuto výstavu připravila.
Zahájení vernisáže obohatil
svým vystoupením folklórní soubor Vonička.

●●●
V souvislosti
s výročím
50 let existence Havířova
nechal magistrát vydat
nové dopisnice s motivem
města. Grafickou podobu
korespondenčnímu lístku
vtiskl známý umělec Pavel
Hlavatý. Dopisnice jsou
v prodeji na pobočkách
pošty a určitě o ně budou
mít zájem sběratelé.

Kronika města Havířova
Oslavy byly zahájeny položením květin
k pomníku
obětí
2. světové
války
u
kostela
sv.
Anny.
Kytici
za
město
položili primátorka Milada Halíková a
náměstek Martin Balšán. Pietního aktu se
zúčastnili zástupci Armády ČR, Sdružení
československých
zahraničních
letců
východ a Svazu bojovníků za svobodu.

Pod záštitou primátorky města Milady Halíkové byla
zahájena výstava, která byla věnována 60. výročí vzniku
a bojů čsl. letců a 2. paradesantní brigády. Výstavu nazvanou
Českoslovenští letci a příslušníci 2. paradesantní brigády po
boku spojenců na východní frontě ve 2. světové válce za
přímé účasti osvobození Československa, uspořádalo
Sdružení zahraničních letců východ a MKS Havířov
v prostorech KD P. Bezruče.
Tam byla také instalována výstava Havířov očima
zahraničních fotografů.

● Slavnostního aktu se
však nezúčastnili všichni
současní zastupitelé. Možná jako určitý politický
protest nepřišla celá řada
členů
ODS.
Bohužel
nepřišel ani bývalý primátor Wicher.
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Akademie pohybových skladeb
V dopoledních hodinách pro školy a odpoledne pro veřejnost
proběhla Akademie pohybových skladeb v Městské sportovní
hale. Obyvatelé města zhlédli velkolepou pestrobarevnou
show pod názvem Havířov v pohybu, ve které se představilo
pět set cvičenců snad ze všech havířovských souborů. Akce
se stala naprosto ojedinělým projektem, kde se představili
snad všichni, kteří se ve městě věnují pohybu. Zcela zaplněné
hlediště haly vidělo účinkující z mateřských, základních
a středních škol, z tělovýchovných jednot, sportovních klubů,
dětských volnočasových organizací a tanečních souborů.
Zastoupeny byly všechny věkové kategorie od předškoláků
až po seniory. Na parketách sálu se tančilo, sportovci
předváděli ukázky ze svého umění, nechyběly mažoretky,
Vonička nebo děti těžce zdravotně postižené s asistentkami.
Galapředstavení bylo plné barev, výrazných světelných
efektů a působivé hudby. V některých momentech se děj
představení odehrával až na třech plochách najednou. Více
než dvouhodinový program byl zároveň ukázkou obětavé
práce desítek učitelů, trenérů a příznivců kultury a sportu,
kteří se na této akademii pohybových skladeb podíleli. Režii
pořadu připravily pedagožky a trenérky Alena Přehnilová
a Šárka Přibylová. Hudebně spolupracovali Ivo Goldman,
Petr Gomola a Radka Přehnilová.

3. prosince
V kostele sv. Anny se konala ekumenická bohoslužba za naše
město, kterou sloužili biskupové František Václav
Lobkowicz a Vladislav Volný.
Na Slavnostním shromáždění k výročí ve Společenském
domě si nynější i minulí zástupci města, zahraniční hosté,
členové českého a evropského parlamentu připomněli 50 let
od udělení městských práv. Atmosféru vzpomínání umocnily
krátké videosekvence zachycující jednotlivé etapy vývoje
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města. Dobové záběry doprovodily především projev
primátorky, která shrnula ty nejdůležitější momenty v historii
Havířova. Městu následně přáli hosté, například zástupci ze
zahraničních měst, která byla založena před několika sty lety,
přáli Havířovu z vlastních zkušeností, aby dokázalo dát práci
a životní podmínky mladým. Jen tak si zajistí dobrou
budoucnost.

Zahájení
Slavnostního
k výročí města Havířova.

shromáždění

Slavnostního zasedání zastupitelstva se účastnili také bývalí
zastupitelé a nejvyšší představitelé. František Vystavěl
a Vojtěch Klečatský zastávali funkce předsedů tehdejšího
Městského národního výboru, náměstek Miloš Fojtík, Zdeněk
Pohl byl prvním polistopadovým primátorem. Pozvání přijala
i Marta Götzová, která se narodila jako první obyvatelka
města a její jméno zahajuje dnes už dlouhý seznam pravých
havířovských rodáků v matriční knize.

Oceněni byli bývalý primátor Zdeněk Pohl,
náměstek prvního předsedy MěNV Fr. Podoby
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Miloš Fojtík a předsedové bývalého MěNV
František Vystavěl a Vojtěch Klečatský.

Plaketou
města
byli
oceněni
bývalí
náměstkové předsedů a primátorů Havířova.
V samotném finále byla předána Cena města Havířova pro
rok 2005. Převzal ji doc. RNDr. Radim Prokop CSc., který je
coby autor publikací o městě jeho živoucí kronikou.

Radim Prokop je vysokoškolský pedagog a vědecký
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pracovník, profesním zaměřením historik, hospodářský
a sociální geograf a sociolog. Je autorem či spoluautorem
více než čtyř desítek knižních publikací a mnoha odborných
studií. Dlouhodobě se věnuje problematice nových měst
u nás i v zahraničí, v posledních letech sleduje otázky
společenské transformace do nových demokratických
podmínek a národnostní struktury z pohledu středoevropské
integrace. Radim Prokop bydlí v Havířově od roku 1955,
a tak není divu, že jeho jméno najdeme také pod celou řadou
publikací věnovaných městu. Z jeho pera vyšla také kniha
o Havířovu vydaná v tomto roce k jeho výročí.

Jedné z nejvyšších poct, které může město udělit, se dostalo
mistryni světa a olympioničce Šárce Kašpárkové, když jí
bylo uděleno čestné občanství. S atletikou začínala právě
v Havířově a letos na podzim se se svou úspěšnou kariérou
ve městě také rozloučila.
Oslavy pokračovaly večerním Slavnostním Galakoncertem
ve Víceúčelové hale, kde spolu s vedením města připil na
zdraví Havířova i všech jeho občanů premiér vlády Jiří
Paroubek.
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Před zaplněnou halou se pak střídaly za konferování Marka
Ebena takové hvězdy, jako …

… Jaroslav Svěcený …

…
v pestrém
programu
se
havířovský
rodák
Richard
skupinou Kryštof …

představil
Krajčo
se
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●●●
Původní plány radnice na
výstavbu nové sportovní
haly dostávají konkrétní
podobu. Vedení města už
má v rukou studii, která
počítá
s multifunkčním
sportovištěm v areálu ZŠ
Žákovská. Stavět by se
mělo začít v roce 2007.

… Havířov
navštívila
legenda
hudební scény Karel Gott …

české

… a mezi největší hvězdy galakoncertu
patřila
Lucie
Bílá,
která
vyřídila
pozdravy od prezidenta republiky.

4. prosince
Na náměstí Republiky se přesně v den městských narozenin
uskutečnila dětská show Jakuba Třasáka pod názvem
Ukradené Vánoce, vystoupily havířovské soubory, například
skupina Sourozenci, kterou tvoří děti z pěstounské rodiny
Jonštových, zazpívali vítězové soutěže Talent 2005, náměstí
roztančila Vonička a všude se slavilo u stánků vánočního
městečka. Celé náměstí bylo plné dětí, kterým bylo rozdáno
tisíc dárků a mnozí vyzkoušeli nově nainstalované kluziště.
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Patnáct minut před šestou hodinou večerní
vyvrcholily oslavy závěrečným bohatým
ohňostrojem, jenž byl působivě domalován
hudbou, a který na náměstí sledovaly
tisíce lidí.
Dary, které dostalo město od svých hostů v průběhu oslav,
budou vystaveny v prostoru magistrátu, aby si je mohli
prohlédnout i občané.
Mezi dary je také obrázek Zpívající fontány ve Františkových
lázních, který městu věnoval Alois Macura. Pan Macura je
mužem, který dal městu jméno. Právě on byl v září 1955
vylosován z autorů vítězného návrhu. Tehdy byl odměněn
částkou 800 korun. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu,
ve svých šestasedmdesáti letech, se z účasti na oslavách
omluvil.

3. prosince
Padesáté výročí vzniku Mateřské školky Na Nábřeží si
připomněli děti, učitelky, současní i bývalí zaměstnanci.
Oslavy se nesly v duchu her, zábavy a vzpomínek na
uplynulá léta. Školka je tedy o jeden den starší než samotné
město. Děti s učitelkami měly slavnostní oběd s dětským
šampaňským a v každé třídě byl narozeninový dort.
Odpoledne přišla do školky zavzpomínat bývalá pěstounka
Anna Beranová, která byla před půl stoletím u zrodu školky.
Přítomní hosté si prohlédli malou výstavu kronik, dobových
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fotografií a jiných zajímavostí o školce.

6. prosince
Přívaly sněhu, které zasáhly celý region se v průběhu
odpoledne a noci neobešly bez problémů. Největší potíže
byly v dopravě. Cestářům se sice dařilo udržovat silnice ve
sjízdném stavu, řidiči však museli jezdit velice opatrně. I tak
byly časté případy, kdy řidiči sjeli do příkopy nebo díky
nevhodným pneumatikám nemohli vyjet ani mírný kopec.
Mnohem hůř dopadli majitelé aut, kteří je našli pod
polámanými větvemi. Těžký sníh stromy lámal nebo je
vyvracel i s kořeny. Odstraňování následků hasičům zabralo
ještě celý další den.

8. prosince
V kině Úsvit při promítání komedie došlo k požáru
promítačky. Mezi tím, než přijeli přivolaní hasiči, snažil se
požár zvládnout havířovský režisér David Vigner. Kino
i okolní prostory musely být evakuovány. V kině to nebyl
velký problém, protože promítaná komedie nepatřila mezi
žhavé novinky a sledovalo ji jen šest diváků. Hasičům se
podařilo uhasit promítačku až čtyřmi ručními přístroji.
Největší problémy dělal štiplavý kouř, kvůli kterému museli
hasiči zasahovat v dýchacích přístrojích.
Kino bude do odvolání uzavřeno, musí se provést
elektrorevize a koupit nová promítačka.

9. prosince
Středem pozornosti havířovské kriminálky byla pobočka
Raiffeisen banky na Hlavní třídě. Krátce před desátou
hodinou se ji podařilo přepadnout neznámému ozbrojenému
lupiči. Maskovaný pachatel přistoupil k jedné z přepážek asi
v polovině místnosti. Na bankovní úřednici namířil zbraň
a pod hrozbou zastřelení ji donutil vydat peníze. Donesl si na
ně igelitovou tašku. Okamžitě po převzetí peněz z banky
utekl a rychle se ztratil v rušné ulici.
Částku, kterou si pachatel odnesl, banka neupřesnila, ale
mělo se jednat zhruba o 400 tisíc korun. Podle svědků byl
pachatelem asi třicetiletý muž zavalitější postavy, který byl
oblečen v černém a obličej si kryl kapucí a brýlemi.

9. prosince
V oddělení hudby a umění městské knihovny proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků šestnáctého ročníku celostátní
soutěže Hledáme talentované autory aneb Nepište do šuplíku.
Letošní soutěž odstartovaly prvním březnovým dnem
městské knihovny Havířov, Český Těšín, Bohumín, Orlová,
Regionální knihovna Karviná, MKS Havířov, a Městské
kulturní a společenské středisko Střelnice Český Těšín. Do

● Zvláštní cenu primátorky
města Milady Halíkové
obdržel
za
povídku
k 50. výročí založení města
Zdislav Wegner.
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soutěže se zapojilo 121 literátů a z celkového počtu prací
měly próza i poezie přibližně stejné zastoupení. Odborná
porota vyzvedla dobrou úroveň soutěže a rozhodla takto:
Kategorie poezie: 1. místo Pavel Pilch – Bystřice nad Olší,
2. Jan Cidrích – Most, 3. místo porota neudělila. Čestná
uznání obdrželi Pavel Jonák – Líšťany u Loun, Jana
Lejčková, Theodora Glacová – Kujavy.
Próza: 1. místo neuděleno, 2. Ondřej Hník – Praha a Zdislav
Wegner – Hürt (Německo), 3. místo Táňa Švrčková –
Havířov. Čestné uznání: Jitka Hrubá – Praha, Martin Šach –
Vrtochovy Janovice a Paolo Volier – Praha.

9. prosince
Miss Karkulka – soutěž o nejhezčí a nejsympatičtější
středoškolačku našeho regionu, se letos konala v Karviné.
Dívky soutěžily v několika disciplínách, mezi které patřil
přednes textu, promenáda po pódiu, semifinalistky
a finalistky si pak trošku osahaly práci horníků, to když
musely cvičit s krumpáčem nebo házet do košů pěnové uhlí.
Do Havířova nakonec putovaly dvě ze tří hlavních cen. Titul
Miss Karkulka Oriflame 2005 získala Havířovanka Veronika
Tkaczyková, jako první vicemiss skončila domácí Nikola
Michalíková a třetí příčku obsadila další zástupkyně našeho
města Tereza Mičková. Miss internet a Miss sympatie získala
karvinská Lenka Horníková.

10. prosince
Mikulášská nadílka s mottem Správně vidíme jedině srdcem,
to nejdůležitější je očím neviditelné se uskutečnila v domě
PZKO v Havířově – Bludovicích. Akci zorganizovalo
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR. Sobotní
odpoledne bylo plné radosti, tance, výborné atmosféry
a přátelství. Hendikepované děti měly asi největší radost
z účasti
Hanky
Gajdošové
a
Martina
Horáka
z exVyVolených, kteří se také výborně bavili a zatančili si
snad z každým v sále. Právě ten nefalšovaný zájem o ně
rozzářil dětem oči a rty roztáhl do trvalého úsměvu. Po
dlouhém fotografování a autogramiádě exVyVolených
vystoupili dětský sbor Permoníček 3 z Karviné, děvčata
z Maniak aerobic klubu a Vendula Kučerová, účastnice
letošního Talentu. Samozřejmě nechyběl ani Mikuláš, anděl
a čert, kteří za básničku nebo písničku rozdávali dárky.

13. prosince
Zcela nové oddělení infúzní terapie bylo slavnostně otevřeno
v nemocnici a ulehčí život pacientům, kteří trpí bolestí. Díky
novému oddělení budou moci pacienti dostávat infuze
ambulantně, a tak nemusí být hospitalizováni na několik dnů.
Infúzní terapie se bude provádět v budově infekčního
oddělení, kde byly upraveny prostory bývalé rehabilitace.

● Bohužel, pozvaní hosté
z vedení města nereagovali, jen primátorka svou
neúčast
den
předem
omluvila.
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Hlavním vybavením jsou kromě jehel čtyři moderní
polohovatelná křesla s držáky na lahve. Každé z nich vyšlo
na patnáct tisíc korun a nemocnici je poskytl sponzor.

14. prosince
Jedinečný hudební zážitek, který tradičně obohacuje
předvánoční kulturní program ve městě, zažili návštěvníci
koncertu Gospelové vánoce. Ve velkém sále Kulturního
domu Leoše Janáčka se představily dvě půvabné zpěvačky
Cynthia Utterbach a Harriet Lewis, které doprovázelo Trio
z USA. Ve svém programu uvedly nejen nejslavnější
americké gospelové a spirituálové písně, ale také slavné
vánoční balady. Jako bonbónek předvedly jednu z písní
ve stylu reggae. Svým zpěvem a energií dámy strhly všechny
diváky v sále, kteří společně s nimi notovali Tichou noc nebo
Rolničky, tleskali do rytmu a tančili.

16. prosince
Poryvy silného větru, které zasáhly toto páteční odpoledne
celý region, způsobily řadu potíží. Vítr lámal stromy, větve
a trhal dráty elektrického vedení, poškodil oplechování na
střechách některých domů. V rámci celého kraje bylo
zaznamenáno 47 událostí, se kterými se museli co nejrychleji
vypořádat energetici a hasiči. I tak v mnohých domácnostech
ve městě a okolí byla přerušena dodávka elektřiny až do
dopoledních hodin druhého dne, někde byli bez elektřiny lidé
déle. V mrazivých dnech, kdy v rodinných domcích funguje
čerpadlo pro rozvod teplé vody nebo kotel na elektřinu, to
byla zkouška odolnosti pro jejich majitele.
Nepříznivé počasí s mrznoucími srážkami zavinilo plno
kolizí díky cestám pokrytým ledem. Zde nezvládl svou práci
dispečer havířovských Technických služeb, protože i přes
opakované výzvy strážníků neposlal do ulic více než jedno
solící vozidlo. Hlavní průtah městem včetně velkého
kruhového objezdu a Bludovického kopce byl dobře
průjezdný, tam se o údržbu stará krajská správa silnic. Úseky,
o které se stará město byly zledovatělé až do osmé hodiny
ranní.
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Primátorka
Milada
Halíková
náměstkem
Eduardem
Hezckem
dárky dětem v oční školce.

se
svým
rozdávají

21.prosince
Ježíšek navštívil děti, které nemají své vlastní rodiny nebo
s nimi z nejrůznějších důvodů nemohou být. Vedení
magistrátu nakoupilo dárky z prostředků reprezentačního
fondu primátorky a dětem je předala primátorka Milada
Halíková a její náměstci Martin Balšán, Svatopluk Novák
a Eduard Heczko. Stejně jako loni, byly letos nakoupeny
hračky a výukové pomůcky za 110 tisíc korun. Jako první se
dárky objevily pod stromečkem v dětském domově pro děti
do tří let. Ježíškovi s dárky pomohli i další dárci, mezi děti
přišli zástupci nemocnice, která domov dosud provozuje,
trenérky z plavecké školy a další sponzoři. Dále se Ježíšek
zastavil v mateřské školce pro děti se zrakovými vadami,
Ústavu sociální péče nebo také v Azylovém domě pro matky
s dětmi.

●●●
Výjezdy sanitek záchranné
služby ve městě a jeho
okolí už nebude organizovat dispečink, který
dosud
sídlí
v areálu
nemocnice, ale centrála
v Karviné.
Havířovský
dispečink bude zrušen ke
konci tohoto roku a už
silvestrovská tísňová volání budou přesměrována do
Karviné. V budoucnu, asi
za dva roky, bude zrušen
i tento dispečink a jediným
bude krajské Centrum
tísňového volání. Sanitka
s lékařem však bude vyjíždět jako dosud z havířovské nemocnice a změny
nebudou mít žádný dopad
na včasný zásah lékaře
u pacienta
v ohrožení
života.
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Jak je vidět, udělali dětem radost.

23. prosince
Významné životní jubileum oslavili v těchto dnech manželé
Dana a Miloš Fojtíkovi. Jejich společná cesta životem trvá už
šedesát let. V tento den si svatební obřad oficiálně
zopakovali, tentokrát jako diamantovou svatbu.
Život dnes pětaosmdesátiletého Miloše Fojtíka a jeho o čtyři
roky mladší ženy Dany byl opravdu pestrý. Poznali se ve
Frýdku v recitačním sboru Fráni Šrámka, který pan Miloš
řídil a paní Dana doplňovala vystoupení zpěvem a hrou na
klavír. Přeskočila jiskra a byl dohodnut termín svatby na
leden 1946, ale kvůli získání práce učitele v pohraničí se
sňatek musel uspíšit. Datum na snubních prstenech bylo
přeryto na 26. 12. 1945. V roce 1954 se přistěhovali do
Šumbarku, kde se otevírala nová hornická učiliště. V roce
1955 vzniklo nové město Havířov a pan Fojtík byl zvolen do
funkce náměstka městského národního výboru. Paní
Fojtíková později pracovala jako vedoucí organizačního
odboru a zástupce vedoucího odboru vnitřních věcí na MěNV
Havířov. Společně založili a šestnáct let vedli folklorní
soubor Ogaři, se kterým procestovali celou republiku a část
zahraničí. Manželé Fojtíkovi patří k zakladatelům města, jsou
ohromní pamětníci, a tak jejich vzpomínky použil do
připravovaného filmu o městě režisér David Vigner.

24. prosince
Do Centrálního parku na Štědrý večer putovaly tisíce
Havířovanů, aby vyslechly Půlnoční mši pod štědrým nebem.
Už dvě hodiny před půlnocí zněly parkem koledy a vánoční
poselství přednesené americkým misionářem Davidem
Pattym. Mezi vystupujícími byli žáci ze ZUŠ B. Martinů
a hudební kvintet z Třanovic. Akci připravily místní
křesťanské církve ve spolupráci s chráněnými dílnami
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a dětským pěveckým sborem. Divákům nabízeli horký čaj,
pestrou směs cukroví a drobné dárky. V centru města se
podařilo navodit krásnou sváteční náladu plnou úsměvů.

29. - 30. prosince
V posledních dnech roku zasypal město a celou Moravu sníh.
S maximálním nasazením se dařilo silničářům udržovat
sjízdné silnice a schůdné chodníky. V průběhu několika
hodin intenzivního sněžení se vrstva čerstvě napadaného
sněhu blížila k 50 centimetrům. Řidiči i chodci si museli
počínat
velmi
opatrně,
v některých
místech
se
nedoporučovalo vyjíždět na silnice. I přes nepřetržité plužení
se nedařilo cesty a chodníky udržovat. Největší problémy
měli motoristé na parkovištích, kam se technika nemohla
dostat včas. Nezbylo, než sníh odhazovat ručně, ale bylo ho
tolik, že za chvíli nastal problém, kam ho dávat. Primátorka
zvažovala vyhlášení stavu kalamity pro území města. Ta
nakonec vyhlášena nebyla, ale sníh na konci roku všechny
občany města pořádně potrápil.

31. 12. 2005 – 1. 1. 2006
Náměstí Republiky se stalo tradičním místem, kde se stovky
Havířovanů loučí se starým rokem a vítají nový. Přestože
oficiálně nikdo žádnou hromadnou akci nesvolává
a neorganizuje, bývá náměstí každoročně plné. V poslední
hodiny roku se lidé přijdou družit, oslavovat a sdělovat si svá
přání. Deset minut po půlnoci bylo v centru vypnuto veřejné
osvětlení a z Centrálního parku byl odpálen velkolepý
ohňostroj. Světelnou show doprovodila reprodukovaná hudba
kapel Queen a Pink Floyd.
Bylo to krásné rozloučení s rokem 2005, který byl plný oslav
výročí vzniku města a zároveň důstojné přivítání nového
roku, ve kterém si všichni přejeme, aby se nám podařilo
uskutečnit všechny naše plány.

SPORT
● Velký problém s fanoušky má hokejový klub Panters.
V průběhu několika posledních zápasů proti nim musela
zasahovat pořadatelská služba a policie. Nejhorší situace
nastala při zápase 35. kola 1. hokejové ligy s hostujícím Ústí
nad Labem. Některý z fanoušků zapálil v hale dýmovnici,
která znemožnila hráčům dál pokračovat ve hře a zahalila
celý stadion hustým kouřem. Pořadatelé si původně mysleli,
že začala hořet elektroinstalace a přivolali hasiče. Ti
prohlédli místo a doporučili vyvětrat. Oba týmy chtěly utkání
po odvětrání dohrát, ale když ani po dvou hodinách nebylo
ovzduší nad ledem zcela čisté, tak rozhodčí utkání s ohledem
na zdraví hráčů předčasně ukončil. Situace se však
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neuklidnila ani pak, protože fanoušci chtěli zaútočit na
autobus hostů. V tom jim ale zabránila městská a republiková
policie. Havířovští příznivci ledního hokeje, kterých na
poslední zápas kalendářního roku přišlo asi 1700, museli po
třiceti minutách hry a dvou hodinách marného čekání odejít
s nepořízenou.
● Druhým soutěžním kolem pokračoval Bowling cup. Do
klání se zapojili i obhájci titulu, kteří hned ve svém prvním
vystoupení předvedli, že mají natrénováno a bojují o medaile.
Vyhráli skupinu B s náhozem 971 bodů. Celkově tato
skupina předvedla mnohem lepší výsledky, než skupina A
před týdnem. První nepostupující celek totiž dosáhl lepšího
výsledku než vítěz prvního turnaje.
Třetí kolo Bowling cupu přineslo rekord turnaje, když vítězi
zdolali o dva body hranici tisíce bodů.
● První ročník fotbalového turnaje starších žáků O pohár
primátorky města Milady Halíkové se velice vydařil.
Celkovým vítězem se stalo družstvo Baníku Havířov, kteří
ve finále porazili MFK Karviná po napínavé bitvě 3:2. Na
třetím místě skončili fotbalisté Rapidu Skřečoň, kteří
v utkání o bronz vyhráli nad Slovanem Záblatí až po
penaltovém rozstřelu. Nejlepším hráčem byl určen Tomáš
Prachař z Rapidu Skřečoň, nejlepším brankářem Lukáš
Kočica z ŽD Bohumín a nejlepším střelcem se stal Dušan
Socha ze Záblatí, který vstřelil 7 branek.

Dočetli jste poslední zápis KRONIKY města Havířova za rok 2005.
Děkuji všem, kteří mi pomohli se sběrem materiálu nebo jinak přispěli při zachycení dějin
města. Děkuji paní Mgr. Daniele Zarembové a Mgr. Danutě Kulové za setřídění a dodání
informací k příloze „Činnost PZKO v Havířově“, panu kronikáři z Dolní Datyně
Ing. Miroslavu Szopovi za obsáhlé příspěvky z dění v této městské části i Ing. Jiřímu
Špičákovi za krátkou zprávu z Dolní Suché. Doufám, že v příštím roce přispějí pár řádky
o dění i další městské části.
Události na fotografiích s velkým citem zachytil fotograf Josef Talaš, za některé vděčím
tiskovému mluvčímu Magistrátu města Havířova Ing. Jiřímu Trnkovi, který mne také
zásoboval dalšími důležitými informacemi spolu s paní Romanou Bartoškovou a Blankou
Mandákovou.
Děkuji všem členům kulturní komise za citlivé hodnocení mé práce.
Kronika roku 2005 byla dopsána 2. dubna 2006 a po schválení členy kulturní a letopisecké
komise a zástupci města byly 30. června 2006 dokončeny drobné opravy, očíslování stran
a dopsán obsah a rejstřík.
Jana Vítová
Kronikářka

