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Duben

1. dubna
Mezinárodní soutěž krásy MISS RENETA 2005 proběhla
v pátek, byl to v pořadí 13. ročník a ještě k tomu na apríla!
To by pro mnohé bylo dost důvodů k velkým obavám. Ty se
ale rozplynuly hned v úvodu soutěžního večera a do
poslední chvíle neměly šanci na návrat, protože organizátoři
pořádající Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště obchodu a služeb z Havířova – Prostřední Suché
zajistili pro všechny v sále příjemný zážitek. Letošní soutěž
měla podtitul S tebou mě baví svět a večer navozoval
atmosféru radosti. K tomu také hodně pomohly děti
z Taneční školy Hubený. Večerem vtipně provázel Vladimír
Hron, hity Michala Davida se skupinou Damichi a písničky
Heidy Janků rozhýbaly obecenstvo. Finálový večer byl
doprovázen krásnými modely Beaty Rajské, která zasedla
i v porotě, velkoplošnou videoprojekcí a laser show.
Rekordní, více než dvacetičlenná porota, měla hodně těžký
úkol vybrat ty nejkrásnější z dvanácti finalistek. Titul Miss
Reneta 2005 získala Hana Věrná z Uherského Hradiště,
1. vicemiss byla zvolena Barbora Zajícová z pořádající
školy, která si odnesla také titul Miss Internet a 2. vicemiss
Eva Čerešňáková také z Uherského Hradiště.
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● Miss foto byla zvolena
jedna ze dvou zástupkyň
Polska
Dominika
Szpindowská.
Miss
Sympatii
volili
diváci
v sále, stala se jí Soňa
Dedíková z Brna.
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1. vicemiss Barbora Zajícová
z pořádající školy.
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1. dubna

Oblíbená promenáda v plavkách.

1. dubna
Na závěr měsíce internetu se již tradičně schází po sedmé
hodině večerní do knihovny na Werichově ulici děti, které
touží po dobrodružství, zábavě a nerady spí…
Noc s Andersenem se letos konala ve znamení dvoustého
výročí narození slavného dánského pohádkáře. Třiadvacet
mladých čtenářů si užilo noc plnou zábavy, soutěží, povídání
s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Přišli mezi
ně herci amatérského divadla Ostré šavle, kteří děti upoutali
hrůzostrašnými scénami ze hry O princi neodolatelném a po
deváté hodině se podařilo mágům vyvolat ducha samotného
Andersena, který převtělen do osoby učitele Přemysla Vaňka
odpovídal na všetečné otázky ze svého života. Až kolem
čtvrté hodiny ranní pomalu v knihovně zavládlo ticho a klid.
Jenom žákyně druhé třídy Markéta Kučová odolávala
spánku až do pěti hodin.

2. dubna
Zemřel papež Jan Pavel II, který stál v čele katolické církve
více než 26 let a zásadním způsobem ovlivnil její tvář.
Příčinou smrti byly podle oficiálních informací Vatikánu
potíže krevního oběhu a selhání srdce.

4. dubna
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho se uskutečnila vernisáž
fotografií a unikátních exponátů z nitra „černého
kontinentu“ Planeta lidí – Afrika cestovatelů Jaromíra
Giecka a Miroslava Švejnohy. Díky těmto exponátům se
podařilo návštěvníkům přiblížit podmínky života národů,
které si zachovaly tradice a způsob života svých pravěkých
předků.
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Havířovskou kriminálkou
byli zadrženi dva výrobci
a prodejci pervitinu. Oba
byli umístěni do cely
předběžného zadržení. Při
domovní prohlídce bylo
objeveno blíže neupřesněné množství pervitinu
a předměty, které sloužily
k jeho
výrobě.
Jsou
obviněni také z toho, že na
území města poskytovali
drogu i dalším osobám.
Zadržení
je
velkým
úspěchem naší kriminálky.

●●●
Od druhého dubnového
týdne
bude
šedesát
Havířovanů
součástí
rozsáhlého mezinárodního
demografického průzkumu
SILC 2005. V celé České
republice bylo vybráno
500 obcí a měst. Cílem je
shromáždit údaje o českých
rodinách, zejména o vztazích a vzájemné podpoře
mezi generacemi, soužití
mezi partnery nebo manžely
i soužití v širších příbuzenských strukturách, dále
o porodnosti a rodičovství
a zabezpečení života ve
stáří. Toto šetření je od
letošního roku pro všechny
země EU povinné a data
pak budou sloužit především pro formování sociální
politiky EU.
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7. dubna
Pod názvem Ostrava za úplňku proběhla v Galerii Maryčka
výstava fotografií ostravského autora Rostislava Šimka. Na
sedmnácti velkých barevných exponátech provádí
návštěvníka noční Ostravou. K vidění byly některé městské
dominanty, panorama noční Ostravy, pohled na noční
osvětlené železniční koleje. Výtvarník představil i některé
fotografie z oblasti reklamy.

14. dubna
Magistrát našeho města spolu s mateřským centrem Dětský
svět a havířovskými mateřskými školami uspořádali
v KDPB Akademii zájmové činnosti mateřských škol –
Sluníčkový den. Celkem třikrát v jednom dni byl zaplněný
velký sál rodiči, diváky a hosty nadšen z milého a velice
bohatého programu dětí.
Akademie byla tak úspěšná, že obrovský zájem diváků
donutil pořadatele k dalšímu představení. Repríza proběhla
11. května odpoledne.

Do akademie se spolu
zapojili i rodiče.

se

svými
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dětmi
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15. dubna
Ve zdravotním středisku na Dlouhé ulici, naproti Permonu,
začalo pracovat Krevní centrum. Vedení nemocnice se
dohodlo s Krevním centrem Frýdek – Místek, které bude
tuto pobočku provozovat. Dárci krve tak ušetří především
čas, který byl nutný k dojíždění k odběrům krve do Karviné.
První den přišlo k odběrům čtyřicet dárců.

16. dubna
Jako každým rokem zahájil tradiční havířovský festival
malých zájezdových divadel, která se specializují na tvorbu
pro děti MINITEATRO 2005, pohádkový průvod městem.
Herci a muzikanti tak nejen lákali kolemjdoucí na bohatý
festivalový program, ale také jim svými kousky rozdávali
zábavu a radost na počkání. Více o průběhu a výsledcích
festivalu najdete v příloze této kroniky.

● Opravdu na tento způsob
přijímání žáků na střední
školy doplatilo pár desítek
těch s lepším prospěchem,
kterým
to
„napoprvé“
nevyšlo. Teď zůstali s rodiči
před otázkou, zda volit
učební obor nebo jestli
rodina zvládne financování
studia na soukromé škole.

Fotografie
ze
zahájení
festivalu.
Vodnice přemýšlí, jak se stát krásnou
mažoretkou.
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18. dubna
Žáci základních škol zažili jeden z nejdůležitějších momentů
svého dosavadního života, proběhly přijímací zkoušky na
střední školy. Podle nového školského zákona si mohli žáci
poslat přihlášku pouze na jednu školu. To mělo za následek,
že mnohdy žáci s výborným prospěchem, kteří si ale
nevěřili, že by u zkoušek na vytouženou školu uspěli,si
podávali přihlášky na školy s menšími nároky na studium.
Pokud totiž žáci v prvním kole neuspěli, měli možnost
přihlásit se na jinou školu do druhého kola, ale to mnohé ze
zajímavých škol ani nevyhlašovalo.

22. dubna
Peloton úředníků magistrátu a členů Městské policie vyrazil
na kolech po navržených cyklotrasách směrem
k Žermanické a Těrlické přehradě. Vyjížďka odhalila
některé problémy, které navržené trasy skrývají. Například
se bude rozhodovat o přesném vedení stezky podél řeky
Lučiny, kde je nebezpečí, že by stezku mohly zničit měnící
se meandry řeky.

● Nedílnou součástí Dne
Země byly i různé úklidové
práce podél řeky Lučiny,
škol
a
v lesoparcích.
Bohužel, mnoho občanů
našeho města spoléhá právě
na tyto úklidové snahy
ekologů a nic jim nezabrání
v tom, aby například řeku
Lučinu stále neznečišťovali
různým odpadem.

22. dubna
Na tento den připadl světový svátek životního prostředí Den
Země 2005, který má letos malé jubileum 35 let od svého
vyhlášení. Zajímavý program připravilo k oslavě tohoto
mezinárodního dne Občanské sdružení Lučina ve spolupráci
s Městskou knihovnou. Před kinem Centrum se uskutečnil
od dopoledních hodin tradiční biojarmark, na kterém školy
představují výrobky svých žáků. Školáci soutěží
o nejpěknější obrázek na chodníku na téma Planeta Země –
místo, kde všichni žijeme. Návštěvník získal od Občanského
sdružení Lučina zajímavé materiály, informace, letáky.
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Sobota 23. dubna byla věnována kroužkování ptáků
a poznávání obojživelníků a plazů v oblasti mokřadů poblíž
velkého kruhového objezdu.
Ve čtvrtek 28. dubna byla v knihovně na Seifertově ulici
přednáška a beseda na téma Trvale udržitelný turismus –
mohou lidé a mořské želvy sdílet stejné pláže?, kterou vedla
Alice Dvorská, dobrovolnice řecké nevládní organizace
Archelon.

Malování na chodníku na téma: Planeta
Země – místo, kde všichni žijeme.

Žáci základních škol
nabízeli své výrobky.

na

Biojarmarku

26. dubna
Výborná hudba, skvělá atmosféra a velký divácký zájem
byly charakteristické pro úterní společný česko-švédský
koncert učitelů a žáků Základní umělecké školy Bohuslava
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Martinů a dechového orchestru hudební školy ze švédského
města Pitea. Více než dvouhodinová šňůra pestrobarevných
skladeb nesoucí název Hudba nezná hranice rozezvučela
velký sál KDPB a posluchači častým a dlouhotrvajícím
potleskem projevovali uznání mladým muzikantům.

29. dubna
Také naše město vzdalo hold hrdinům, kteří se podíleli na
osvobození Evropy od fašistického teroru. Šedesáté výročí
osvobození si přijeli připomenout i veteráni, kteří prošli
válečnými hrůzami a velkou měrou se podíleli i na
osvobození naší vlasti, včetně našeho kraje.

● Primátorka města Milada
Halíková předala dceři
generála Svobody novou
publikaci
o
Havířově
a obdržela na oplátku knihu
paní Svobodové–Klusákové
o jejím otci.

Paní Klusáková – Svobodová položila
kytičku u památníku v sousedství nádraží
ČD v Havířově. Nápis připomíná, že tudy
ilegálně přešel do Polska pplk.Ludvík
Svoboda – pozdější prezident. Vedle ní
Jan Ihnatík, válečný veterán, bývalý
dělostřelec Svobodovy armády, který žije
v Havířově.

29. dubna
Na Zámku bylo slavnostně přivítáno šest veteránů
z Petrohradu, přítomni byli také velvyslanci Ukrajiny, Ruska
a Běloruska, gen.Gottwald – velitel Československé armády
z válečného období a poslanec Vojtěch Filip.
Souběžně s touto akcí zavítala do Havířova dcera
legendárního velitele a generála Ludvíka Svobody –
prof.Ing. Zoe Klusáková - Svobodová CSc. Ta navštívila od
ZŠ Gen.Svobody, kde měla asi dvouhodinovou besedu se
žáky osmých tříd. Spolu s ní se besedy zúčastnili pan
Ladislav Bém za Český svaz bojovníků za svobodu, Jan
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Ihnatík ze Svazu obce legionářské a pan Milan Nogol –
předseda kulturní a letopisecké komise rady města.

Po besedě se připojili k velvyslancům a veteránům
z Petrohradu a položili kytice u pomníků obětem
2.svět.války u Kostela sv.Anny.
Následně se vydali
k památníkům do Prostřední Suché (zavražděných
sovětských zajatců), Životic, kde si prohlédli expozici
muzea, a Soběšovic.

U kostela Sv. Anny se sešli také
zástupci České armády, účastníci bojů
Ostravské
operace,
představitelé
Sdružení čs.zahraničních letců – východ.
Kulturní
program
připravila
ZŠ
Na
Nábřeží.
Město
reprezentovala
při
kladení
kytic
primátorka
Milada
Halíková.
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●●●
Případem dvou bezdomovců, které našli nehybné
mezi
stromy
v těsné
blízkosti Hlavní třídy nad
velkým kruhovým objezdem se zabývají od začátku
dubna kriminalisté. Jeden
z mužů utrpěl smrtelná
zranění, druhý byl převezen
na jednotku intenzivní péče.
Okol-nosti případu jsou
nejasné, zatím všechno
nasvědčuje na zavinění třetí
osoby.

Dubnové zajímavosti
● Odtokový kanál z ledové plochy zimního stadionu už

nebude končit ve svahu nad potokem Stružník a znečišťovat
ho. Dohodli se na tom provozovatel Víceúčelové haly
s magistrátními úředníky z odboru životního prostředí poté,
co voda vypuštěná z ledové plochy znečistila potok bílou
barvou. Lidé, kteří si toho všimli, přivolali strážníky
a následně hasiče. Naštěstí se nejednalo o ekologickou
havárii, bílá barva jen vodu na několik hodin obarvila. Bylo
dohodnuto, že odtok z ledové plochy bude pomocí čerpadla
odváděn do kanalizace, která je napojena na čistírnu
odpadních vod.
● Novou úřední desku, za kterou město zaplatilo
neuvěřitelných 800 tisíc korun, zřejmě prozkoumají znalci.
Radní před časem zamítli návrh na vypracování znaleckého
posudku, který by mohl prokázat, jak poukazují někteří
zastupitelé, že cena byla několikanásobně přemrštěna. Deska
však nesvědčí o precizní práci, rámy se zdají být poškozené
a rychlou opravu jen kryje barva. Navíc se na několika
místech začíná deska rozpadat. Zastupitel Michal Brabec za
své prostředky nechává vypracovat dva na sobě nezávislé
posudky, aby se dobral okolností vzniku této desky a její
ceny.
● Vynikajícího úspěchu dosáhl v Ostravě ve vědomostní

soutěži zeměpisné olympiády žák 6. třídy ZŠ Kpt. Jasioka
Adam Ripp. V konkurenci těch nejúspěšnějších z okresních
kol z MS kraje nejlépe prokázal své rozsáhlé znalosti.
Soutěž měla tři části: všeobecnou, práci s atlasem a práci
s turistickou mapou.
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●●●
Stoupající ceny pohonných
hmot
s sebou
nesou
zvyšující
se
množství
krádeží. Vychytralí zloději
si natankují plnou nádrž
a potom rychle odjedou.
Bezpečnostní kamery sice
zachytí SPZ jejich auta, ale
ta je vždy falešná. Tyto
krádeže již postihly několik
čerpa-cích stanic ve městě.

●●●
Velmi netradiční a zajímavé propojení umění
a sportu lze vidět v české
premiéře klasického baletu
Arama
Chačaturjana
Spartakus. Na této ojedinělé
věci se podílí také členové
klubu bojových umění
TJ Sport Moravia Havířov,
kteří
pravidelně
cvičí
s ostravským souborem už
déle než tři měsíce.
Propojení sportu s baletem
je cítit na každém kroku
a nikoho
nezarazí,
že
choreografem představení je
otec slavného krasobruslaře
Jozef Sabovčík. Premiéra
byla 30. dubna.
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SPORT
● Jedinečné ocenění se dostalo fotbalovému funkcionáři

SKF Havířov Vilému Gonsiorovi. Pětasedmdesátiletý
předseda oddílu byl odměněn za celoživotní zásluhy
o rozvoj fotbalu v Čechách a na Moravě cenou doktora
Václava Jíry. Ta je ve fotbalovém světě vnímána jako
nejvyšší ocenění, které lze v české fotbalové diplomacii
obdržet.
● Na mistrovství České republiky vybojovali karatisté
Baníku Havířov šest mistrovských titulů a další pěkná
umístění. Přeborů se zúčastnilo přes 200 závodníků
z osmdesáti českých klubů. Mistrovské tituly získali:
v kategorii nad 80 kg Jan Tuček, do 80 kg Richard Pail, do
75 kg Ondřej Fiala, do 70kg Michal Chmelař a Jiří Junek
stříbrný, do 65 kg Milan Burget, který za Baník hostuje.
V kategorii bez rozdílu hmotností si medaile rozdělili Tuček,
Pail a Gajdoš. Karatisté tak navázali na úspěchy z minulého
roku.
● Výborné umístění získali na Mistrovství České republiky
dorostenců do 20 let sportovní bridžisté BK Havířov. Turnaj
byl současně Otevřeným Mistrovstvím Slezska, a tak ve
sportovním poli převládalo mládí z Polska. Celkem se
mezinárodní soutěže zúčastnilo 62 dvojic z Česka a Polska.
Celý turnaj vyhráli a Mistrem Slezska se stali hráči
z Cieszyna Reclik – Smaza. Domácí hráči Kamil Žylka
s Andrejem Šmilagou získali stříbro a bronz vyhráli Soňa
Heroutová a trutnovský Martin Nymš.
● Po skvělých umístěních a dvou mistrovských titulech

závodníků Slavie Jana Garaye, Michala Peterka, Jiřího
Černoty a Patrika Trojana na Mistrovství severní Moravy
a Slezska v kulturistice, fitnes a bodyfitnes, dokázali tito
závodníci dovézt medaile i z mistrovství ČR. Jan Garay
v bodyfitnes skončil druhý a Michal Peterek třetí.
Ve Šternberku u Olomouce se 23. dubna konal závod
mistrovství ČR v Offroad maratonu dvojic. Velmi dobrého
výsledku dosáhli havířovští jezdci Mario Rybář spolu
s Danielem Jarnotem, kteří vybojovali stříbrnou pozici.
● Poslední dubnový víkend vybojovaly gymnastky Sokola

Havířov titul mistryň ČR v estetické skupinové gymnastice.
Eva Kostovčíková, Barbora Kadlčíková, Radka Dudková,
Kateřina Lužná, Lucie Vojtíšková, Dominika Jíchová
a Veronika Janoušková zacvičily skladbu Maybe I, maybe
you v choreografii Radky Přehnilové skvěle a nenašly
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●●●
Fotbalisté Baníku Havířov
se po půl roce vracejí zpět
na
stadion
Dukla
v Prostřední Suché. S novými majiteli se dohodli na
pronájmu.

●●●
Starší žáci Torpeda Pegresu
Havířov vybojovali v nejvyšší
severomoravské
florbalové lize zlato, a tak si
zajistili po loňském bronzu
titul krajského šampióna
a zároveň postoupili na
mistrovství ČR.
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přemožitelky.
Vítězstvím si navíc vybojovaly postup na 6. mistrovství
světa v Dánsku.
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