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ŘÍJEN
● Kpt. Rudolf Jasiok byl
velitelem 1. roty čs. tankového
praporu
v SSSR.
Narodil se 8. 2. 1919
v Dolní Suché a padl v boji
za svobodu Československa
30. září 1944 v Dukelském
průsmyku. Zúčastnil se
významné
bitvy
u
Sokolova.

1. října

Ve vestibulu Základní školy kpt. Jasioka byla odhalena
pamětní deska věnovaná rodákovi ze Suché, kpt. Rudolfu
Jasiokovi. Původní pamětní deska na bývalém Kulturním
domě Dolu Dukla byla ukradena a na zdi zůstalo pouze
několik bronzových písmen. Nová pamětní deska je
z keramiky.

Zástupci města a školy při slavnostním odhalování pamětní desky.
Zleva vedoucí odboru školství a kultury magistrátu Iva Sandriová,
ředitel ZŠ Kpt. Jaroše Marek Bulawa, primátor města František
Chobot a jeho náměstci Eduard Heczko a Bronislav Bujok
a pracovnice magistrátu Blanka Mandáková.
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Slavnostního aktu se účastnili také pamětníci bojů v Dukelském
průsmyku a členky Levicového klubu žen Františky Jasiokové, který
vznikl před osmi lety a nese jméno maminky Rudolfa Jasioka.

1. - 6. října
Další ročník Týdne knihoven se tentokrát nesl v duchu motta
„Knihovnická bašta“. Městská knihovna Havířov připravila
pro své návštěvníky řadu akcí, při kterých byly uspokojeny
všechny jejich smysly, tj., sluch, hmat, čich, zrak a chuť.
Například na pobočce na Werichově ul. se každý den nejen
četlo, ale také vařilo, peklo a jedly se různé dobroty.
Zájemci se aktivně zapojili do literární soutěže MŇAMKA
nebo luštili hádanky, které byly zveřejněny na internetových
stránkách knihovny. Dále proběhly zajímavé besedy,
literární večery a samozřejmě setkání amatérských divadel
DIKNIBÁS. Tradičně byla vyhlášena týdenní amnestie pro
zapomnětlivé čtenáře a ve všech pobočkách knihovny mohli
vrátit zapomnětliví čtenáři knížky bez zaplacení upomínek.
Sladké buchty i voňavého nápoje se dočkali věrní,
každodenní čtenáři novin a časopisů v pobočce knihovny ve
Společenském domě v Renetě. KNIHOVNICKÁ
VAŘEČKA a PIŠKVORKIÁDA byly zábavné kvizy
připravené pro děti v pobočce na Seifertově ulici.
Následovala je piškvorková buchta a kulinářský mls.
Výstava „zdravých“ kuchařek a čtení o jídle neminulo ani
pobočku na Dělnické ulici v Prostřední Suché. Děti tvořily
jídelníčky podle chuti své i podle znalostí paní doktorky
Cajthamlové.

2. října
Ve Společenském domě se uskutečnila konference, která se
zabývala problémy Terénní sociální pomoci. Šlo o třetí akci
v řadě po Karlových Varech a Hradci Králové. Konference
se věnovala lidem se sociálními dávkami, nezaměstnaným,
bezdomovcům a dalším, kteří spadají do sociální sítě.
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● Konference se konala pod
záštitou Svazu měst a obcí
ČR ve spolupráci s Radou
vlády pro záležitosti romské
komunity a nadací Člověk
v tísni a města Havířova.
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Program řešil podmínky efektivní terénní sociální pomoci
nebo dalších služeb navazujících na terénní sociální práci
a přiblížil, kde může obec najít zdroje pro řešení sociálního
vyloučení.

2. října
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádaly Kluby
důchodců společný výšlap městem. Cílem této akce bylo
seznámení seniorů s městem s ukázkou jiných částí města,
než ve kterých bydlí nebo které dostatečně znají. U hotelu
Merkur se sešlo na 107 členů klubů důchodců z celého
města a vydali se směrem na Pašůvku v Prostřední Suché.

2. října
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho začala vernisáží
zajímavá výstava Proměny Havířova ve fotografiích.
Návštěvníci shlédli přes čtyři sta černobílých a barevných
obrazů, zachycujících architekturu a život města
v uplynulém půlstoletí. Bohatá a pestrá expozice připomněla
budování Havířova od počátku padesátých let dvacátého
století až po současnost. Návštěvníkům se nabídly pohledy
na rozestavěné město, vznikající ulice a hlavně budovy.
Zhlédli např. hornické učiliště Korčagin, dnes magistrát,
letní kino, autobusové nádraží, společenský areál Merkur,
Hlavní třídu, náměstí se sochou Lenina, obchodní dům
Budoucnost, dnešní Elan, Společenský dům Lučina, staré
havířovské vlakové nádraží a mnoho jiných známých i méně
známých míst. Nejbohatší je prezentace předního
havířovského fotografa Antonína Válka, počátky Havířova
zobrazoval hlavně již zesnulý František Sikora. Dále má na
výstavě zastoupení také fotoklub, Aleš Milerský, Michal
Polák a řada dalších fotografů.

●
Objektivy
fotografů
zachytily také život ve
městě, např. květinové
průvody Havířov v květech,
lidové slavnosti Dne horníků a prvomájové oslavy.
Nechyběla ani současnost,
která je prezentována barevnými digitálními fotografiemi, na kterých vévodí
převážně budovy a ulice
v centru města.

3. října
Rada města souhlasila se zařazením Městské policie Havířov
do Integrovaného záchranného systému. Strážníci
samozřejmě se všemi záchrannými složkami spolupracují už
dlouho. Městská policie bude IZS nápomocna svými lidmi a
vybavením při různých kalamitách, neštěstích a jiných
událostech na území města. Strážníci se budou účastnit také
společných cvičení.
Odbor školství a kultury obdržel projekt Slezské církve
evangelické augsburgské vyznání se sídlem v Českém
Těšíně, jehož záměrem je zřízení Církevní střední školy
sociální ve městě. Dalším záměrem je v budoucnu rozšířit
nabídku vzdělávání zahájením činnosti vyšší odborné školy
sociální, která by na tuto navazovala. Cílem vzniku Církevní
střední školy je výchova eticky kvalitních a odborně
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● Cílová kapacita školy
bude stanovena na 390 žáků
(kapacita 240 pro denní
studium, 75 pro večerní
a 75
pro
dálkové).
V prvním
roce
budou
zřízeny 2 třídy pro celkem
60 žáků, v dalších letech
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vzdělaných sociálních pracovníků pro všechny typy
sociálních zařízení na základě křesťanských hodnot. Do
výuky bude zařazena problematika verbální a neverbální
komunikace, techniky vedení podpůrných rozhovorů
a asertivita. Bude kladen důraz nejen na výuku odborných
předmětů, ale i cizích jazyků. Počítá se také s realizací
akreditovaných kurzů zaměřených na sociální péči.
Akreditované kurzy bude možné pořádat např.
prostřednictvím projektů EU.
Slezská církev evangelická a. v., Farní sbor Havířov Bludovice žádá od města dotaci 300 tisíc korun na sanaci
dřevěných krovů evangelického kostela v Bludovicích.
Dotace bude použita na rekonstrukci havarijního stavu
střešního krovu evangelického kostela, který je kulturní
památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních
památek. Budova je stará 225 let. Jedná se o původní
barokní stavbu z let 1782 – 1784, která byla přestavěna do
klasicistní podoby s původním interiérem. Tento objekt je
také využíván k pořádání koncertů při významných svátcích,
organizovanými mimo jiné neziskovými organizacemi,
a vystupují zde rovněž žáci základních a uměleckých škol.
Sanace dřevěných krovů byla zahájena již v minulém roce,
kdy město poskytlo dotaci ve výši 200 tisíc Kč. Rada
doporučila zastupitelstvu vyhovět této žádosti.

4. října
Nemocnice s poliklinikou spolupracuje s občanským
sdružením Kiwanis Ostrava a díky jemu přijela navštívit
malé pacienty známá zpěvačka Helena Vondráčková. Dětem
přivezla sladkosti, prohlédla si vybarvené panenky, na
kterých díky Kiwanisu lékaři dětem vysvětlují způsoby
léčení a s dětmi si popovídala. Pro malé pacienty je taková
návštěva vždy zajímavým zpestřením pobytu na lůžkovém
oddělení. Panenky šijí vězni z Ostravy-Heřmanic ve svém
volném čase, bez nároku na odměnu. Podle vyjádření
psychologů se panenka v nemocnici stává dítěti skvělým
kamarádem a společníkem.

4. října
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pak 60 míst a dále až do
naplnění stanovené cílové
kapacity.
Počítá
se
s termínem zahájení výuky
1. září 2008.
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Primátor města slavnostně otevřel nový Kulturní dům Radost.

Slavnostní otevření.
Zrekonstruovaný Kulturní dům Radost byl slavnostně
otevřen. V odpoledních hodinách se uskutečnila tisková
konference, na které přítomné s průběhem stavby seznámil
primátor František Chobot a jeho náměstci, dále vedoucí
odboru investiční výstavby Ing. Radoslav Basel, projektant
stavby Ing. Vít Klimeš ze spol. ARKOS s.r.o. a ředitel spol.
Stavos Stavba s.r.o., Ing. Oldřich Flaša.
Ve čtyři hodiny odpoledne pak byla slavnostně přestřižena
páska za účasti vedení města a dalších hostů, kteří byli
vyzváni k prohlídce rekonstruovaného historického objektu.
Celková rekonstrukce objektu byla zahájena 25. června 2006
a ukončena byla 23. července 2007. Náklady dosáhly částky
cca 130 mil. Kč.
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● V objektu jsou nově
vybudovány výtahy s úpravou pro imobilní občany. Je
zde nová střecha včetně
zateplení, nová vzduchotechnika, elektroinstalace,
rozvody ústředního topení
a vody, nové dveře a okna,
bezpečnostní systémy, scénická technologie. Repasovaná jsou všechna vitrážová
původní okna, veškeré
zámečnické
výrobky
ocelové dveře, vstupní
dveře, zábradlí, nástěnná
malba. Sgrafitová fasáda
byla
restaurována
dle
požadavků Státního ústavu
památkové péče Ostrava
a schváleného postupu.
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V prostorech Kulturního domu Radost vznikla v suterénu
obrazová
galerie
a
technické
zázemí
objektu
(vzduchotechnika, nová trafostanice, zázemí kavárny,
náhradní zdroj elektřiny).
V přízemí je kavárna s terasou a tanečním parketem, šatny
pro návštěvníky a WC včetně bezbariérové úpravy.
V 1. patře se nachází víceúčelový sál s posuvnou portálovou
stěnou, který se bude využívat ke kulturním a společenským
událostem. V sále jsou umístěny varhany. Dále se v patře
nachází bufet, foyer s původní repasovanou nástěnnou
malbou a kuřárna.
Ve 2. patře je vybudováno technické a personální zázemí se
sklady, prostory pro režii a kanceláře.

4. října
Slavnostní den vyvrcholil velkolepým Galakoncertem
v téměř zaplněné víceúčelové hale. Městské kulturní
středisko si pro tuto významnou chvíli pozvalo opravdu
významné hosty.

Podruhé společně do Havířova zavítaly nestárnoucí ikony
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české popové scény Karel Gott a Helena Vondráčková.
Program navíc doplnili 4TET s Jiřím Kornem, orchestr
Boom Band a moderátor večera Petr Rychlý.

Helena Vondráčková

4TET s Jiřím Kornem
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Hvězdou večera byl Karel Gott.

5. října
Město uspořádalo ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem v budově Kulturního domu Radost konferenci
k Sorele, tedy architektonickému slohu, ve kterém je
postaven základ dnešního Havířova. Součástí akce byla
výstava zpestřená řadou dobových fotografií a map.
Konference se zúčastnili představitelé Národního
památkového ústavu, renomovaní architekti, představitelé
vysokých škol a další osobnosti, které mají k problematice
Sorely vztah. Program konference tvořilo několik odborných
přednášek a následné diskuse.
Jádro Havířova, které bylo postaveno v 50. letech ve stylu
socialistického realismu, bylo v roce 1992 vyhlášeno
ochranným pásmem a nazváno podle tohoto stylu Sorela. V
roce 2003 byl objekt bývalého kina Radost vyhlášen kulturní
památkou. Není příliš obvyklé, aby se budovy stávaly
kulturní památkou a neměly dovršeno ani padesát let. U kina
Radost to ale není omyl, ani náhoda. Kulturní dům Radost
byl hodnocen právě v rámci celého našeho města jako
architektonický „klenot“. Architekti projektující v 50. letech
byty na rychle se rozvíjejícím Ostravsku nechtěli stavět nové
domy v „buržoazním“ předválečném stylu, a proto se
obrátili pro inspiraci do české renesance, o čemž vypovídají
četné římsy, štíty, čučky a sgrafita, jimiž jsou domy
vyzdobeny. Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým
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●Území Sorely zahrnuje
soubor obytných budov
ohraničený na jedné straně
lesoparkem Stromovka, na
straně druhé vede až po
meandry řeky Lučiny. Na
severozápadním konci je do
chráněného území zahrnut
zámek a kostel sv. Anny, na
jihovýchodním
konci
památková zóna končí
kinem Centrum.
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urbanistickým řešením, které je mnohem lidštější než
pozdější panelová výstavba.

6. - 7. října
O tomto víkendu pořádalo město dny otevřených dveří
v nově rekonstruovaném Kulturním domě Radost. Toho plně
využily tisíce obyvatel města a okolí. Pro oba dny byl
připraven kulturní program za účasti folklorního souboru
Vonička a dechové hudby Akorďanka a Azeťanka. V Kině
Radost byly 4. prosince 1955 podepsány zakládací listiny
města Havířova.

Foyer v 1. patře s repasovanou nástěnnou malbou.

Výstavní síň v suterénu.
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Mozaika před vchodem do kavárny.

Kavárna v přízemí s terasou a tanečním parketem.

Zadní pohled na terasu kavárny a již dříve opravená fontána.

9. října
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Byl zahájen další ročník studia seniorů. Akademii III. věku
bude během čtyř semestrů zajišťovat Institut celoživotního
vzdělávání a studia se zúčastní šest desítek seniorů. Ti se
budou vzdělávat například ve výpočetní technice, angličtině,
psychologii, sociální politice, finančním poradenství,
komunální politice, zeměpisu, občanském a trestním právu
a v dalších předmětech.

11. října

str.č. 11/18

● Akademie III. věku
funguje ve městě již od roku
1999, kdy byl vyhlášen Rok
seniorů. Od té doby se ve
studiu
vystřídalo
přes
220 posluchačů a město na
Akademii přispělo již přes
1,5 milionu korun. S právě
začínajícím
ročníkem
akademie to bude přes
280 studentů
s celkovým
příspěvkem města 2 miliony
korun.
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Havířovští strážníci budou v noci nepřehlédnutelní.
Pomohou jim k tomu speciální kabáty s reflexními pruhy,
které je jednoznačně odliší od okolí a i na dálku budou lehce
registrovatelní. Prozatím 20 bund je k dispozici na
jednotlivých komisariátech, hlavně pro noční pěší hlídky,
které vykonávají preventivní činnost.

Není to však jediná novinka, s níž havířovská Městská
policie v těchto dnech přichází. Nové je také označení aut
městské policie, rovněž v reflexních barvách a s reflexními
pruhy. Zatím se jedná o dvě vozidla, která jsou při osvícení
dobře viditelná.

10. října
Pohledy z mikro a makrosvěta je název výstavy ve Výstavní
síni Musaion Havířov. Autorem fotografické výstavy je
doc. RNDr. František Weyda, CSc. vědecký pracovník
Entomologického ústavu AV v Českých Budějovicích, který
se zabývá morfologií bezobratlých a vědecko-populární
fotografií zaměřenou na mikrostruktury živých objektů,
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● Návštěvníci shlédli ve
velkém zvětšení nevině
vyhlížející saranče pustinnou, která ovšem dokáže
způsobit mimořádné škody
na úrodě v zemích, kde se
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zejména hmyzu. Výstava nabízí ke zhlédnutí unikátní
a velmi působivé obrazy živých organismů pořízené
špičkovými zobrazovacími metodami, které se v současnosti
používají v moderních laboratořích.

13. října
Při příležitosti oslav 60. výročí založení Polského kulturně
osvětového svazu se představily v Kulturním domě Petra
Bezruče folklorní taneční skupiny a zasloužilí členové
PZKO obdrželi svazové vyznamenání. Program zahájil
slavnostní polonézou a rytmy valčíku folklorní soubor
Błędowianie a recitační program školáků. Pětadvacet
aktivních členů převzalo pamětní medaili za zásluhy a jejich
jména byla zapsána do pamětní Zlaté knihy PZKO. Medaile
byla také udělena Generálnímu konzulátu Polské republiky
v Ostravě a bývalému primátorovi Karviné Antonínu
Petrášovi. Během programu byla slavnostně podepsána
smlouva o spolupráci se Svazem Podhalanů z Polska.
Jubilejní akademie pokračovala pestrým dvouhodinovým
programem za ovací početného publika. Účastníci akademie
si mohli ve foyer KDPB prohlédnout výstavu fotografií
a písemností přibližujících šedesátiletou historii PZKO na
Těšínsku.

vyskytuje. Různé detaily
pavouků,
štírů,
much,
roztočů zobrazené v nevídané velikosti působí téměř
hororově a pro nezasvěceného
pozorovatele
jsou nevšedním zážitkem.
● Historie PZKO se začala
psát v roce 1947. První
schůze polských představitelů okresu s cílem položit
základy nových spolků se
konaly
16.
července
v Českém Těšíně a dvacátého ve Fryštátě. Krajský
sjezd
se
uskutečnil
v Českém Těšíně 6. února
1950.

16. října
Sdružení Elpis, poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání,
pořádala k desátému výročí založení den otevřených dveří.
Lidé měli možnost seznámit se s dosavadní prací centra
a také získat mnoho informací a rad. Poradna Elpis se již
dostala do podvědomí občanů a pomáhá. Převážnou většinu
jejich klientů tvoří ženy, které se staly oběťmi domácího
násilí. Program zpestřilo vystoupení pěstounského sdružení
Dotek, které se v prostorech Slezské diakonie pravidelně
schází, aby pořádali společné akce.

● Do srpna letošního roku
zaznamenal Elpis 278 kontaktů, z nichž se 63 lidí stalo
jejich aktivními klienty,
nejčastěji ve věku od 30 do
39 let.

17. října
V různých částech světa si lidé připomněli Mezinárodní den
za odstranění chudoby. Svět si tento den připomíná již od
roku 1993. Poprvé se k tomuto významnému dni připojil
i Havířov. V prostorách před obchodním domem Elan
umístila Armáda spásy informační stánek a několik panelů,
kde se mohli zájemci dovědět nejen o chudobě ve světě, ale
také kolem nás. Vždyť není těžké přijít o zaměstnání,
o domov, někdy i o své nejbližší. Součástí této akce byla
veřejná sbírka pro potřeby práce Armády spásy v Havířově.

20. října
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● V loňském roce při
příležitosti Mezinárodního
dne za odstranění chudoby
povstalo přes 23,5 miliónů
lidí ve více než 100 zemích
světa v kampani Stand up
Against Poverty (Postavme
se chudobě). Jednalo se
o největší
koordinovanou
akci občanské společnosti
v historii.
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Druhý ročník akce Útěk v řetězech byl po její loňské
úspěšné premiéře zvědavě očekáván. Netradiční sportovní
klání připravili pořadatelé z Viking agency, Blazeup
production a Horolezeckého oddílu Tatran Havířov.
Tentokrát z fiktivní káznice na náměstí Republiky uteklo
přes marné snažení „bachařů“ dvaatřicet trestanců. Trestanci
museli překonávat spoustu překážek a to ve dvojicích
spoutáni k sobě policejními pouty. Na trase podél řeky
Lučiny je čekalo několik obtížných úkolů, když unikli palbě
rozezlených „bachařů“ - paintballovým střelcům. Dále
museli vysvobodit ježka z klece, brodit se korytem potoka,
plížit se pod ostnatým drátem, pomoci zraněnému, projít
bažinou, zvládnout společně jízdu na jednom kole či
plátkem pilky přeřezat mříž. V cíli bylo momentem
zdařilého útěku odpálení plechovky energetického nápoje.

22. října
Necelý měsíc před plánovaným dokončením rondelu na
Bludovickém kopci je původní termín v ohrožení. Zpráva
o zpoždění přinesla ostré protesty od řidičů, lidí, kteří bydlí
podél úzkých objízdných tras i od podnikatelů blízké
restaurace, servisu, lékárny a dalších. Zhotovitelská firma
poukazuje na důvody, proč je stavba ve skluzu. Po odkrytí
povrchu zjistili, že je velmi měkký, a proto nestačí kopat do
hloubky 30 cm, ale 1,5 metru a nový podklad musí
zpevňovat. Při odkrytí se narazilo 40 cm pod povrchem na
starou nevyhovující kanalizaci, která se musela kompletně
přeprojektovat. Rondel by měl být hotov do 18. listopadu
a tento termín chtějí všichni zainteresovaní dodržet i pomocí
změn technologického postupu.

26. října

Vedení města si položením kytic připomnělo 89. výročí
vzniku samostatné Československé republiky. Zároveň
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● Akce neměla jen soutěžní
část, ale také osvětovou.
Rady a kontakty zde
rozdávali pracovníci občanského sdružení Modrý kříž,
které se specializuje nejen
na
práci
s lidmi
se
závislostmi všeho druhu, ale
především s jejich blízkými.
Podle zkušeností sdružení,
se lidé spíš na podobných
akcích uvolní a nebudou se
ostýchat informovat, než
když musí zamířit pro radu
do
kamenných
např.
protidrogových
stanic.
V doprovodném programu
předvedla
Policie
ČR
a Městská policie různé
zásahy, vystoupení psovodů
a ukázky sebeobrany.
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uctilo i válečné veterány, jejichž svátek připadá na
11. listopad. Tichou vzpomínkou vyjádřili představitelé
města poděkování za přínos k vítězství demokracie.
Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu, České obce legionářské, České strany
socialistické a Konfederace politických vězňů.
● Město má nový logotyp, na kterém se shodli lidé v anketě
i odborníci. Z prvního kola soutěže postoupily dva návrhy
Oty Dedka a jeden návrh Adama Guzdeka (oba z Havířova).
Ve druhém kole měli umělci své návrhy rozpracovat, např.
jak by vypadalo logo na vizitce, dopisním papíře, při použití
současně s městským znakem a s názvy některých
městských společností. Tyto návrhy opět hodnotila odborná
komise a na první místo určila návrh Adama Guzdeka, na
2. místo návrh Oty Dedka (písmeno H) a na 3. místo další
návrh Oty Dedka.

Návrh Adama Guzdeka vyhrál u odborné poroty i občanů.
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● Ve stejné době se
uskutečnila anketa mezi
občany, kteří se mohli
vyjadřovat prostřednictvím
odevzdání lístků z Radničních listů v termínu od
začátku října do 19. října.
Celkem došlo 73 anketních
lístků, z nichž 44 hlasovalo
pro návrh Adama Guzdeka,
dalších 16 pro návrh Oty
Dedka „Háčko“ a 13 pro
druhý návrh Oty Dedka.
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Na druhém místě skončil návrh Oty Dedka.

Druhý návrh Oty Dedka.
O vítězném návrhu rozhodne zastupitelstvo na svém
zasedání začátkem listopadu a s vítězem soutěže město
uzavře smlouvu na zpracování manuálu k použití logotypu.

30. října
Ve věku osmapadesáti let zemřel po těžké nemoci bývalý
primátor Zdeněk Pohl. Příčinou úmrtí byly dlouhodobé
zdravotní problémy, na kterých se podepsala špatná
životospráva. Pohl byl do čela města zvolen 28. prosince
1990, a to jako první porevoluční primátor. Kandidoval za
ČSSD. Ve funkci byl až do roku 1999. V průběhu svého
působení čelil řadě politických tlaků na odvolání i trestním
oznámením. Zdeněk Pohl se zasadil o převod kina Radost do
majetku města, dopomohl k rekonstrukci zámku, či získání
objektu, ve kterém nyní sídlí magistrát. Pohřeb prvního
porevolučního primátora se koná 6. listopadu v Ostravě Radvanicích.

31. října
Na náměstí Republiky se sešla asi stovka odpůrců
vojenského radaru. Celá diskuse byla vedena proti Vládě
ČR, která sjednala se Spojenými státy zřízení radarové
základny v rámci takzvaného protiraketového deštníku, co
by ochrany USA. Občanům především vadí, že po
zkušenostech s dřívějším pobytem sovětských vojsk budou
na našem území tentokrát američtí vojáci. A to všechno bez
vyjádření názoru lidí, když nebylo vyhlášeno referendum.
Demonstranti na náměstí rozdávali procházejícím lidem
odznáčky, samolepky a letáky s jednostrannými negativními
informacemi o radaru i okolnostech, za jakých se má
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v Čechách stavět. Měli také své poutače, jako např: Chci
zemřít přirozenou smrtí, NE základnám.
● Rekonstrukce bývalých domů OKD podél Hlavní třídy,
které nyní spravuje RPG Real Estate, pokračuje. Do konce
letošního roku budou mít domy nové střechy a okna. Na jaře
se pak bude pokračovat s pracemi na fasádách. Pro
společnost to představuje náklady zhruba dvanácti milionů
korun na jeden obytný dům. Po dokončení těchto úprav bude
další fáze renovace komerčních prostorů, které se nacházejí
pod bytovými jednotkami. Ty budou obsazeny firmami
a službami, které občany přilákají na bulvár.

SPORT
● Ragbisté RC Havířov zakončili podzimní sezonu výborně.
I když se jim po pádu z nejvyšší soutěže většinu času
nedařilo, dokázali v rozhodující chvíli zapnout na maximum
a pohár ČSRU, který je v podstatě druhou ligou, vyhrát.
● Tříčlenné družstvo strážníků městské policie, které se
rekrutovalo z oficiální delegace vyslané reprezentovat do
družebního města při příležitosti oslav Dne litevské policie,
vyhrálo v konkurenci 11 týmů střeleckou soutěž. Ve střelbě
ze tří různých pistolí Havířované zvítězili v družstvech
i v jednotlivcích, kdy byl nejlepší ředitel Bohuslav Muras
a druhý jeho zástupce Daneš Skulina.
● Mladý vzpěrač David Migra překonal tři české rekordy.
Nejlepší výkony v historii ČR při třetím kole ligy mladších
žáků v Holešově zaznamenal v trojskoku (710 cm), hodu
medicinbalem (10,3 m) a v trhu (54 kg). Díky tomu nasbíral
v žákovském trojboji 259 bodů a suverénně zvítězil ve váze
do 56 kg.

20. října
Vzpěrači Baníku Havířov získali na mistrovství České
republiky mužů a žen ve vzpírání jednotlivců v domácím
prostředí kompletní medailovou sbírku. A to kvůli zranění
nestartoval domácí favorit Matykiewicz. Zlatou medaili
a titul mistra ČR získal pro pořádající Baník ve váze do
77 kg Patrik Krywult. Stříbrnou medaili vybojovala Monika
Pechočová ve váze do 69 kg. Medailovou sbírku
zkompletoval bronzem nečekaně veterán Radek Veselík.
● Další obrovské úspěchy zaznamenal na mezinárodní scéně
stolní tenista Ivan Karabec. Na Mistrovství Evropy tělesně
postižených sportovců ve slovinské Krajske Gory dokázal
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● Závodnice Sportovního
klubu moderní gymnastiky
Havířov
na
pohárové
soutěži v Bedřichově získaly zlato a bronz. Kristýna
Janečková vystoupila na
nejvyšší příčku a Barbora
Kundelová vybojovala třetí
místo.

● Atletické žactvo TJ Start
Havířov, které působí při
ZŠ Marušky Kudeříkové,
získalo mistrovský titul ve
finále Moravy a Slezska
Družstev mladšího žactva
v Přerově.
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všechny své tři starty proměnit v medailový zisk. Ke zlatu
ve své kategorii postižení přidal ještě stříbro ze soutěže
Open (nehledí se na míru postižení) a bronz v družstvech.
Ivan Karabec se dočkal i skvělého individuálního ocenění,
když byl vyhlášen nejlepším hráčem Evropy za minulou
sezonu.
● Letos uplynulo přesně padesát let od chvíle, kdy
havířovský nadšenec Karel Kos založil v nejmladším městě
republiky oddíl juda. Za půl století nasbírali havířovští borci
řadu úspěchů nejen na domácí, ale také na zahraniční scéně,
takže se mají určitě čím chlubit.
Vznik oddílu juda se datuje do roku 1957. V tomto roce byl
přidělen Karlu Kosovi byt v Havířově. Závodník Baníku
Ostrava neváhal ani minutu a klub založil při místním
TJ Tatran. Nejdříve pracoval pouze s mládeží. Žáci trénovali
ve skromných podmínkách na staré vyřazené zápasnické
žíněnce a v tělocvičnách základních škol. Často se musel
oddíl stěhovat z jedné školy do druhé. Výsledky dobré
trenérské práce Kose se začaly brzy projevovat nejen na
krajské, ale i na celorepublikové úrovni. Mezi prvními
medailisty byli například Lang, Kryžanovský, Madej, Šacha,
Lazecký, Frenštátský, Kozák, Čenda nebo Swaczyna. Tito
borci vytvořili základ kolektivu, který následně svými
výbornými výsledky přitahoval další zájemce k tomuto
sportu. Už v šedesátých letech oddíl patřil k nejlepším
klubům v Československu. První medaili, stříbrnou,
z mistrovství ČR přivezl v roce 1963 Jiří Madej. Úspěchy
přilákaly také dívky, které se brzy zařadily mezi
republikovou špičku. Nejúspěšnější z nich byla Anna
Zupková, která je několikanásobnou mistryní ČSSR.
V roce 1965 založili judisté novou TJ Slavia Havířov, a to
bez fotbalu a hokeje. Po návratu odchovanců z vojenské
služby se dal dohromady silný celek mužů, který v roce
1968 postoupil z krajského přeboru do ligy. V mužské lize
závodili výhradně Havířované. Právě v tomto roce převzal
oddíl Zdeněk Frenštátský, který ho vede do dnešních dnů.
Nyní k nejúspěšnějším borcům patří sourozenci Steblovi,
Jan a Pavel Zupkovi, Borbely, Kuzník, Frenštátský nebo
Bárta. Tito závodníci byli nebo jsou reprezentanty České
republiky a účastnili se evropských i světových šampionátů
a olympijských her.
Na vynikajících výsledcích měli výrazný podíl trenéři, kteří
dokázali
z mladíků
vychovat
skvělé
závodníky.
Nesmazatelnou stopu po sobě zanechali hlavně Kos, Radek,
Madej, Frenštátský, Čurda, Stavikač a Jašek.
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