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DUBEN

1.4.
Soutěž krásy MISS RENETA letos přilákala téměř třista
dívek z Česka, Slovenska a Polska. Uspořádala ji už
podvanácté Střední odborná škola a učiliště obchodu
a služeb v Havířově-Prostřední Suché. Pro školu je to
událost roku. Na organizování soutěže a finálového večera
se podílely desítky studentů různých oborů – kosmetičky,
kadeřnice a krejčí, které líčily, česaly a oblékaly soutěžící.
Škole pomáhalo město, Klub přátel školy a různé firmy.
Nejkrásnější středoškolačkou ČR se stala Barbora Čenková
z Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí, první
vicemiss připadla Kláře Fiksové z Gymnázia v Bystřici pod
Pernštejnem a druhá vicemiss byla Zuzana Střelcová
z Obchodní akademie a státní Jazykové školy v Přerově.
2.4.
Oslavy Měsíce internetu vyvrcholily dlouho očekávanou
Nocí s H. CH. Andersenem. V knihovně se spalo už
počtvrté, tentokrát byl ale program společný s pobočkou na
ul. Seifertova. „Spáči“ chtěli horory a vymysleli ples upírů,
stezku odvahy, soutěže a divadlo ze „života“ upírů. Pro
hladové bylo upíří pohoštění – pavouci, oči, kostry, zuby,
krvavé buchty a čerstvá lidská krev. Většina dětí usnula
teprve kolem čtvrté hodiny ranní. A určitě měly i upíří sny.
3.4.
Neznámý bílý prášek se vysypal ze zásilky Knižního klubu
Praha ženě z ulice Moravská na Šumbarku. Z oprávněného
strachu z neznámé látky odvezla své tři děti ve věku od 4 do
15 let do nemocnice na vyšetření a pak nález nahlásila
policii. Strážníci, kteří s látkou přišli do kontaktu
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•

Soutěž moderoval Jan
Čenský, hosty byli Adéla
a Dalibor Gondíkovi,
Nikol
Lenertová
a mistryně
ČR
v komerčním
aerobiku
Sylvie Brandová. Diváci
také
ocenili
modely
módní návrhářky Beaty
Rajské. MISS sympatie –
Renata
Langmannová
(Vyškov), MISS internet
Klára Fiksová, MISS
SMS Barbora Čenková,
MISS
foto
Gabriela
Kořínková.
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a čichali(!!!) k ní, si stěžovali na zdravotní problémy –
dráždění sliznic, pokožky a očí. Přivolaní hasiči za přísných
hygienických podmínek prášek neutralizovali a uložili do
kontejneru. Nakonec vyplynulo, že se jednalo o neškodnou
látku, která se používá v polygrafii.
4.4.
Své 22. narozeniny v tento den oslavily taneční soubory
Radost a Impuls z Bohumína s havířovským publikem.
V KD Leoše Janáčka předvedly velkolepou taneční
a světelnou show pod názvem „Světelný let 2004“.
Mnohonásobní mistři ČR v Show dance předvedli
dvouhodinový program nabitý tancem, hudbou, světelnými
efekty a velkoplošnou projekcí.
6.4.
Na ZŠ K. Světlé v Havířově-Podlesí proběhl čtvrtý ročník
krajské přehlídky soutěže O nejlepší pohybovou skladbu,
který pořádal Školní sportovní klub. Soutěžili cvičenci ze
14 základních škol, dvou gymnázií a ŠSK při ZŠ K. Světlé.
Dohromady 420 cvičenců, z toho 85 žáků v pěti skladbách
bylo z pořádající ZŠ. K vidění byly taneční gymnastické vystoupení bez náčiní i s náčiním, sportovní
gymnastika a aerobik a společná vystoupení chlapců
a děvčat.
6.4.
Ve výstavní síni Viléma Wünscheho vystavuje své obrazy
havířovský rodák Luboš Mandát. Malíř je svébytným
představitelem undergroundu. Jeho obrazy podpalují
divákovu představivost a navozují srovnání s hudbou.
V obrazech se za oponou barev vždy skrývá nějaké
tajemství. Některé jsou lehce odhalitelné, ale jiné skrývají
pro každého diváka zajímavé překvapení. Malíř dnes žije
a tvoří v Praze.
8.4.
V Galerii Maryčka se rozprostřely fotografie Jaroslava
Navary. Tento příznivce kosmonautiky se zúčastnil setkání
s dobyvateli vesmíru celého světa a nyní vystavuje pod
záštitou Evropské kosmonautické agentury ESA. Autor
vystavil část ze své rozsáhlé sbírky fotografií evropských
astronautů.
12.4.
Nádherné počasí letošních Velikonoc vytáhlo do ulic
množství koledníků různého věku.
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13.4.
Řady ODS po několika letech aktivního působení opustil
zastupitel města Havířova i Moravskoslezského kraje
Radslav Masný. Rozhodnutí jednoho z nejznámějších
představitelů ODS v regionu vyvolalo překvapení jak
v místní organizaci, tak u zástupců ostatních politických
stran. Důvodem odchodu je nespokojenost se situací, která
v Havířově trvá už dlouho a nikomu neprospívá,
a nevyhovující způsob, jakým zde strana funguje. Jedním
z hlavních problémů v havířovské ODS v posledních
měsících je vnitřní rivalita mezi členy a skupinami
a navyšování členské základny.
14.4.
V budově Magistrátu se s občany města projednávaly
navržené cyklotrasy, které by měly v budoucnu protnout
Havířov i jeho okolí a přispět k větší bezpečnosti cyklistické
dopravy ve městě. Škoda jen, že se občanů sešlo málo,
ačkoliv anketa na toto téma měla v loňském roce obrovský
úspěch.
17.-25.4.
Opět po roce se konal již třináctý ročník tradičního festivalu
malých zájezdních divadel, zabývajících se tvorbou pro děti
MINITEATRO 2004. O velmi populární a prestižní soutěž
je mezi účinkujícími obrovský zájem a na přehlídku se
dostalo osm nejlepších divadel. Poslední dva ročníky nebyla
udělena hlavní cena.
O průběhu Miniteatra a o tom, jestli a komu připadla hlavní
cena se dočtete na straně 7 v odkaze „Nezařazené doplňky a
zajímavosti“.

Principál Jiří Tibitanzl se vítá s dětmi..
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Noví mistři
republiky v latinskoamerických
tancích
v kategorii mládež jsou
z Havířova. K zisku titulu
se protančila patnáctiletá
Tereza Stařičná se svým
o dva roky starším
tanečním
partnerem
Filipem Swětlíkem po
sedmi letech společného
úsilí. V říjnu pojede tento
pár na mistrovství světa
v latinskoamerických
tancích do španělské
Barcelony.
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19.4.
Havířovští strážníci, dopravní policisté a děti místních
základních škol pořádali preventivní akci zaměřenou na
bezpečnost v silničním provozu. Akce trvala celý týden
a děti byly přítomny při kontrolách nejrůznějších dopravních
přestupků. Provinilcům dávaly obrázky kyselých citronů
a pro řádné motoristy měly usměvavá jablíčka.
21.4.
Mezi osmou a devátou hodinou se děti mnohých škol
neučily. Učitelé totiž přistoupili ke stávce poté, co
ministryně školství Petra Buzková nesplnila svůj slib, že při
zavedení šestnáctitřídní platové tabulky bude zaměstnancům
ve školství zachováno padesát procent 13. a 14. platů.
Stávku podpořili také další zaměstnanci placení státem –
lékaři v nemocnicích, úředníci, pracovníci muzeí, hasiči,
policisté a další. Nejde o málo. Tím, že vláda schválila tyto
platy pouze v desetiprocentní výši, znamená to především
pro učitele středních škol a nepedagogické pracovníky
celoroční pokles o tisíc až dva tisíce korun.
22.-25.4.
Slavili jsme DEN ZEMĚ. Žáci základních škol a víceletých
gymnázií se 22.4. vydali s pořadateli Domu dětí a mládeže
v Havířově na přírodovědnou stezku okolím řeky Lučiny.
Další den se před kinem Centrum sešli příznivci ekologie
a zdravého životního stylu na Biojarmarku, který připravili
žáci ZŠ Frýdecká, Gorkého a Kpt. Jasioka. K vidění byla
také pouliční výstava dětských obrázků. Za doprovodu
hudebních skupin děti kreslily na chodníku, což bylo
vyhodnoceno a rozdávalo se ocenění těch nejlepších kreseb.
Pro více zvídavé bylo v informačním stánku připraveno vše
důležité z oblasti ekologie a životního prostředí. O víkendu
proběhlo kroužkování ptáků spojené s pozorováním
obojživelníků v oblasti šumbarských mokřadů.
24.4.
Havířovská výstava koček v Městské sportovní hale hostila
250 čtyřnohých šelmiček (tj. 1000 tlapek). Posuzovatelé
z ČR, Polska, Francie prohlédli nejdříve nominovaná zvířata
a vybrali místní šampióny.
24.4.
Oblastní kolo soutěže Dívka roku v Havířově dopadlo
šťastně pro Nikol Griegrovou ze ZŠ ul. Moravská, která na
stejném místě skončila i v předkole. Z dalších pětadvaceti
adeptek porota vybrala druhou Janu Mučkovou z Bolatic
a třetí Lenku Tvrzovou z Ostravy-Poruby. Cenu Miláček
publika si odvezla do Karviné Michaela Poláková. Dvanáct
finalistek přivítá Ostrava.
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• • • Havířované Lidie
a
Oskar
Pawlasovi
obdrželi vyznamenání –
Krzyz Kawalerski Orderu
Zaslugi Rzeczypospolitej
Polskiej – za rozvoj
polské kultury v příhraničních oblastech. Toto
vysoké polské vyznamenání předal manželům
Pawlasovým na generálním konzulátu PR
v Ostravě
jménem
prezidenta
Aleksandra
Kwašniewského
generální konsul Polské
republiky
v Ostravě
Andrzej
Kaczorowski.
Popřát
vyznamenaným
přišli
představitelé
kulturního
a
společenského života našeho
města, regionu i Polska.
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24.4.
Jako každý rok uctívají skauti z celého kraje výstupem na
Ivančenu v Beskydech letos již devětapadesáté výročí smrti
pěti skautů. Ti byli za svou odbojovou činnost popraveni
v polském Těšíně na starém židovském hřbitově. Tragédie
pěti skautů vyvrcholila jejich popravou v den svátku všech
skautů, 24.4.1945. Tyto oběti nebyly jediné, ze skupiny
Odboj slezských junáků bylo v období od 24.4. do 1.5.1945
popraveno celkem 20 osob.

•

Je to již dlouho mezi
skauty vžitá tradice.
Tento den vzít pod horou
kámen tak velký, jak si
každý troufá a vynést ho
na Ivančenu. Kamenná
mohyla se tak i letos
zvětší.

25.4.
Velká přehlídka aerobiku se uskutečnila v havířovské
Městské sportovní hale. Ta byla přeplněna diváky a měli se
na co dívat. Postupně se představily děti a juniorky od pěti
do dvaceti let. Cvičenky Maniak Aerobiku Ivany
Kožmínové TJ Baník Havířov představily mimo jiné
skladby, se kterými budou koncem května bojovat na
mistrovství Moravy v Otrokovicích.

•

Celkem jednoznačně předčili mladí havířovští vzpěrači
své soupeře ve druhém kole ligy starších žáků. V domácím
prostředí obsadili obě první místa. Pořadí družstev: Havířov
A, Havířov B, Bohumín, Zlín.
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Hokejoví
šesťáci
dosáhli
na
stříbro.
V mistrovských utkáních
patří Panterům druhá
příčka.
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Dvě desítky veteránů 2. světové války, kteří bojovali na
východní frontě a poté se podíleli na osvobozování
Československa, navštívily v závěru dubna naše město. Na
radnici je přijala primátorka PaedDr. Milada Halíková
společně s náměstkem Ing. Eduardem Heczkem.
Vojenští letci, dělostřelci a příslušníci dalších jednotek si
zavzpomínali na jednu z nejtěžších vojenských operací na
našem území, na Ostravsko-opavskou operaci.
Setkání s vedením města se zúčastnil také 83 letý Jan Ihnatík
z Havířova, který prošel pěšky a v poklusu celou cestu
z Buzuluku až do Prahy a nakonec zjistil, že ve Slezsku jsou
nejhezčí děvčata a hned po válce se usadil v okolí
nejmladšího města.

Dubnové zajímavosti:

•

•

Proti případnému převodu právní formy havířovské
nemocnice s poliklinikou se nedávno postavili zastupitelé
města. Vedení Moravskoslezského kraje proto doporučili,
aby nemocnici ponechalo i nadále svou příspěvkovou
organizací. Uvažuje se nad dvěmi variantami změny právní
formy všech nemocnic. Buďto se nemocnice změní v devět
akciových společností nebo se zřídí pouze jedna velká, která
by všechny nemocnice řídila.

Pravicoví zastupitelé
zastávají názor, že bude
lepší, když bude toto
zdravotnické
zařízení
fungovat jako samostatný
právní subjekt, a aby
v něm získalo majetkový
podíl i město.

•

• • •

Stadion nevydražen – tak dopadla celkem podle
očekávání veřejná dražba fotbalového stadionu indiánů
v Havířově –Prostřední Suché. Dražby se zúčastnil náměstek
primátorky Eduard Heczko a na zasedání rady byla
schválena částka, jakou bylo město ochotno akceptovat. Do
dražby se přihlásil pouze jeden uchazeč – město Havířov, ale
na vyvolávací nabídku přesahující částku sedmi milionů
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29. dubna se
v Havířově, stejně jako
v jiných městech ČR,
uskutečnila
veřejná
sbírka, jejíž výtěžek bude
použit
ve
prospěch
pěstounských rodin, které
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korun však Heczko nereagoval. Další postup bude
předmětem jednání, v úvahu přichází nová dražba s nižší
vyvolávací cenou nebo jiná forma prodeje.
V roce 1992 město investovalo do stadionu 14 milionů
korun. Částka byla na dostavbu areálu, který byl tehdy na
pozemcích OKD. Po dostavbě občanské sdružení FK Baník
Havířov zmíněné pozemky odkoupilo a celý areál vložilo do
nově vzniklé akciové společnosti FK Baník Havířov. Město
bylo vyšachováno a investovalo tedy prostředky někam, kde
chod nemohlo ovlivňovat. V současné době je na akciovou
společnost vyhlášen konkurz. Součástí konkurzní podstaty je
i areál fotbalového stadionu v Prostřední Suché. Správkyně
konkurzní podstaty se na město obrátila s nabídkou na jeho
odprodej za 7,5 milionů korun. To bylo v srpnu loňského
roku.

se ujímají opuštěných dětí
z dětských
domovů.
Sbírka byla organizována
formou prodeje keram.
Sluníček.
Jedná
se
o čtvrtý ročník „Sluníčkového dne“. V loňském
roce výtěžek se sbírky
v naší
republice
byl
1 258 000 Kč. Ten byl
rozdělen
pěstounským
rodinám. Vždy je to
konkrétní
pomoc
konkrétní rodině nebo
dítěti.

•

•

• Výpověď z nájmu dostala od Správy majetku OKD
Soukromá mateřská škola Místní v Havířově-Městě.
Důvodem vyhazovu, kterému nakonec zabránilo město, byla
skutečnost, že školka zaplatila za nájem prostor o dva dny
později. MŠ dostala výpověď bez jakéhokoliv předchozího
upozornění.

• • • Město se připojilo
do mezinárodní soutěže
pro kuřáky s názvem
Přestaň a vyhraj. Tento
měsíc
si
zájemci
vyzvednou
přihlášky
a pak musí vydržet celý
květen nekouřit. Výherci
budou vylosováni a pak
pomocí
laboratorních
testů se zjistí, zda
opravdu měsíc nekouřili.
Soutěží se o zahraniční
zájezd.

Vodohospodáři využívají dostatku vody a pokračují
v proplachování Těrlické a Žermanické přehrady. Koryty
říček Stonávka i Lučina se valí zvýšené množství vody.
Cílem je propláchnout přehrady tak, aby se v nich co možná
největší množství vody obměnilo a obě nádrže se pročistily.
Spodní voda by s sebou měla strhnout i zárodky sliznic,
které se za teplého počasí vynořují nad hladinu, bují
a citlivým jedincům způsobují kožní problémy.

•

Vůbec poprvé budou letos v Havířově oceněni také lidé
pohybující se v sociální oblasti. Město chce tímto způsobem
ohodnotit práci těch, kteří se v prospěch ostatních angažují
nad rámec svých pracovních či společenských povinností.

• O tom, že průtah naším městem je přetížen, není pochyb.
Své o tom vědí všichni motoristé a zejména chodci, kteří se
jen stěží snaží přejít na druhou stranu vozovky. Město nemá
vlastní obchvat a tisíce vozidel musí projet skrz centrum.
Drtivá většina dopravních nehod se stává na křižovatkách
a před přechody pro chodce. Ta nejvíce nebezpečná místa se
radnici daří postupně likvidovat. Nákladem několika milionů
korun byly přestavěny ty nejrizikovější křižovatky a pro
chodce jsou budovány bezpečné přechody se středovými
ostrůvky.
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Vodohospodáři se
snaží zbavit přehrady
nebezpečných sinic.
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• Stále nejasno v otázce, kdo se bude v následujících
měsících starat o městskou zeleň, má vedení našeho
magistrátu. Přestože město již vybralo firmy, které by měly
práce spojené s údržbou zeleně provádět, kvůli odvolání
některých uchazečů výběrového řízení je toto rozhodnutí
dosud nepravomocné.
Údržbou trávníků, keřů i stromů a dalšími pracemi by se
měly v letošním roce zabývat firmy Kotula a He
Lesotechnika. Za ošetřování čtyř městských rajonů mají
celkem inkasovat několik desítek milionů korun. Tyto firmy
nabídly za zmíněné služby nejnižší cenu. Než bude
rozhodnuto, zajišťuje se údržba zeleně s pomocí
nasmlouvaných pracovníků.
Jedna kuriozita:
Havířovského fanouška Baníku Ostrava, Miloše Procházku,
tak rozlítila remíza s Viktorií Žižkov a ztráta dvou
důležitých bodů, že se odhodlal k neobvyklému kroku.
Vzpomněl si na to, že v Žižkově sídlí klientské centrum
firmy UPC, která mu doma zavedla kabelovou televizi.
Neodradila ho ani manželka a děti a poslal firmě UPC tento
dopis:

•

Centrální
park
v samotném středu města
je
v těchto
dnech
poznamenán stavebním
ruchem. Rekonstrukce se
koná jen s omezeným
provozem. Podle plánů
radních se v něm bude
postupně
soustředit
sochařské
umění
a vzniknout by tak měla
jakási přírodní výstavní
síň. Kromě soch v novém
parku přibudou také
lavičky, dětské průlezky a
samozřejmě
okrasné
dřeviny.

„Jako věrný příznivec fotbalového klubu Baník Ostrava,
poté, kdy Viktoria Žižkov remízou na Bazalech ubrala
mému klubu dva body důležité k boji o mistrovský titul,
jsem se rozhodl pro zrušení veškerých mých vztahů, které
mne váží k Praze-Žižkov.
Prosím proto o okamžité zrušení mé smlouvy.
P.S. Po případném přestěhování vaší společnosti do jiné
lokality (mimo Letná a Vršovice) další spolupráce možná.“
Miloš Procházka, Havířov.
Tomu říkám skalní fanoušek svého klubu!

Vědci objevili smutné následky osmnáct let staré
tragické události.
České vědce ohromilo nové zjištění, že největší jaderná
havárie zmařila jen u nás životy možná až 470 chlapců. Na
záhadu narazili vědci z ústavu experimentální medicíny AV
ČR, když zkoumali novorozenecké statistiky od roku 1950
do roku 1999 a hledali, zda roste počet vrozených vad
v populaci. Všechna ta léta se rodí více chlapců než dívek.
A najednou, zrovna v listopadu 1986, propad. Proč se u nás
narodilo o téměř 470 chlapců méně? Kam se ztratili?
Vědci našli jediné vysvětlení: ženy je potratily v důsledku
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Reaktor
jaderné
elektrárny v Černobylu
vybuchl 26.4.1986. 30.4.
dones vítr radioaktivní
mrak i nad území ČR.
Vítr vanul hlavně přes
Moravu a střed republiky.
Ke všemu na několika
místech v noci z 30.4. na

Kronika města Havířova
havárie Černobylu. Vědci bádali a počítali a zjistili, že
„chybějící“ chlapci v době havárie Černobylu byli ve třetím
měsíci nitroděložního vývoje, a tato doba je pro plod
kritická. Plod mužského pohlaví je mnohem zranitelnější
a v tu dobu putují nervové buňky do mozkové kůry a jsou
velmi citlivé na poškození radiací. Narodil se také vyšší
počet dětí s Downovým syndromem, přibylo dětské
leukémie a nemocí štítné žlázy.

Investiční akce roku 2003

Výstavba náměstí, instalace sochy před cukrárnou Italka,
rekonstrukce parčíku před kinem Centrum, opravy žardiniér a stavby
nových chodníků a cestiček přes park. Předláždění chodníku od ul.
Mladé gardy k Husově ul. Celkové náklady byly 70 milionů, z toho
25 státní dotace.

Změnou dispozic centrálního parkoviště se zvýšila kapacita
parkovací plochy ze 120 na 150 míst. Parkování je nadále bezplatné.
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1.5. pršelo a ráno lidé
vyrazili do prvomájového
průvodu.
A
vůbec
netušili, jak nebezpečného,
protože
první
oficiální zprávy v novinách vyšly až tento den,
že se vlastně nic neděje.

