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Duben

●●●

4. dubna
Vernisáží byla zahájena výstava Současné české exlibris,
celé kolekce z XI. trienále Chrudim 2005 ve Výstavní síni
Viléma Wünscheho. Kolekce představuje 753 drobných
grafických prací z tvorby domácích výtvarníků za roky 2003
až 2005. Mezi exponáty jsou také díla od výtvarníků ze
severní Moravy, například Jiřího Neuwirta, Pavla Hlavatého
a Vratislava Varmuži. Exlibris – drobné grafické originály,
se postupem času staly samostatným odvětvím původní
umělecké grafiky a tím i vyhledávaným objektem
sběratelství. České exlibris se těší u sběratelů z celého světa
velké pozornosti a zájmu a díla umělců lze najít v kolekcích
všech významných sběratelů.

6. dubna
V Galerii Maryčka představil lidový řezbář z Mostů
u Jablunkova Pavel Kufa svou figurální tvorbu zaměřenou
na postavy horalů a horalek v nejrůznějších životních
situacích, horalské muzikanty i betlémy. Část jeho tvorby
má sakrální charakter. Řezby Pavla Kufy jsou známé nejen
v tuzemských muzeích, ale také v Polsku a na Slovensku.

7. dubna
Jedním z historických rekordů města byla návštěva téměř
pěti tisíc lidí na koncertě kapely Divoký Bill na zimním
stadionu. Tolik lidí přišlo na jediný koncert v novodobé
historii města podruhé. Podobně, možná o pár lidí méně,
měli na svém koncertě stálice populární hudby Karel Gott
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Havířovským kriminalistům
se podařilo odhalit lupiče,
který
před
Vánocemi
přepadl pobočku Raiffeisenbank
v centru
města
a odnesl si 400 tisíc korun.
Třiadvacetiletému Michalu
D. hrozí deset let vězení
a není stíhán jen pro loupež,
ale také pro trestnou činnost
související s výrobou a distribucí drog.

Kronika města Havířova
a Helena Vondráčková. Koncert Divokého Billa všechny
posluchače nadchl, zcela zaplněná plocha kluziště tančila
a zpívala spolu s kapelou. Ta musela skandujícímu publiku
na závěr hodně přidávat.

11. dubna
ZŠ Moravská zažila menší slávu, přivítala totiž hned několik
vzácných hostů. Tím nejzajímavějším byl pro děti ministr
obrany Karel Kühnl. Škola se již tradičně zúčastňuje
mezinárodního hnutí Stonožka, které má za cíl pomáhat
dětem na celém světě, dětem, které nemají to štěstí, že žijí ve
svobodě a míru, které trpí chudobou apod. Společně s panem
ministrem přijela také zakladatelka hnutí paní Bela Gran
Jensen z Norska. Setkání s dětmi a ministrem se zúčastnila
za město paní primátorka Milada Halíková a její náměstek
Svatopluk Novák.
Dotazy dětí na pana ministra byly všetečné. Týkaly se jeho
nynější práce i jeho dětských a školních let, jeho zájmů
a koníčků. Poté se ministr sešel s pedagogy školy.

Bela Gran Jensen a ministr obrany Karel Kühnl, který byl dekorován
řádem přítele školy.
Stonožka je výtvarná mezinárodní soutěž, jejíž výtěžek je
věnován na pomoc dětem celého světa a existuje již 16 let.
S Armádou ČR spolupracuje šestým rokem. V Havířově je
do této akce zapojena řadu let ZŠ Moravská z Šumbarku.
V roce 2003 Základní umělecká škola Leoše Janáčka
nastudovala muzikál norského skladatele Arne Bendiksena
Stonožka. Jeho předlohou se stal příběh odvíjející se od
celoevropského Stonožkového hnutí. Evropské premiéry
muzikálu v Havířově se tehdy zúčastnil i autor s chotí,
zakladatelka hnutí Stonožka Bela Gran Jensen, ministr
obrany Jaroslav Tvrdík a primátorka města Havířova Milada
Halíková.
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Děti živě diskutovaly a návštěvu hostů si opravdu užily.

Zleva Bela Gran Jensen, ministr Kühnl, primátorka Milada
Halíková a náměstek Svatopluk Novák.

15.-17. dubna
Na náměstí Republiky se v těchto dnech konal Velikonoční
jarmark s ukázkami různých řemesel a lidových zvyků.
Organizátoři se snaží o založení tradice těchto jarmarků
a tím dávají možnost každému zájemci vyzkoušet si svou
šikovnost, umění tvořit, připomenout si staré lidové zvyky
a vrátit se k nim. Doufejme, že si jarmark i do budoucna
uchová tento program a nesklouzne do spotřebních
prodejních trhů. V sobotu odpoledne městská knihovna
vyhodnotila soutěže O největší karabáč a O nejhezčí kraslici
a nedělní odpoledne provázela muzika a tanec folklórního
souboru Vonička.

21. dubna
Celý den patřil akci zaměřené na ekologii a zdravé životní
prostředí s názvem „DEN ZEMĚ“. Centrum dění bylo
soustředěno v prostorách náměstí Republiky a další
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Zároveň s ekologickou
akcí Den Země byla
vyhodnocena soutěž haví-
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stanoviště byla připravena na Lučině a v prostorách
ZŠ Moravská.
Na náměstí Republiky se od časného rána začaly stavět
různé sochy z plastových lahví a z cárů krepového papíru
vyrostla velká zeměkoule.

Ke zhlédnutí byla výstava fotografií Krásy a nešvary našeho
města, do které svou tvorbou mohl přispět každý ve věku od
6 do 26 let. S celoročními ekologickými aktivitami se
představily ve svých stáncích také základní školy, soutěžilo
se ve správném třídění odpadů. Pod dohledem městských
strážníků se děti účastnily na kolech jízdy zručnosti.
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řovských škol O papírový
strom ve sběru starého
papíru. V soutěži jednoznačně zvítězila ZŠ Žákovská,
která
nasbírala
a předala k dalšímu zpracování 6 940kg odpadového
papíru. Na druhém místě
skončila ZŠ Gorkého, třetí
byli žáci ze ZŠ Pujmanové
a pořadí uzavřela ZŠ Mládežnická. Účastníci vedle
diplomu obdrželi finanční
ocenění pět, tři, dva a tisíc
korun. Otázkou je, proč jen
čtyři z osmnácti základních
škol se zapojilo do této
významné ekologické akce
organizované havířovským
magistrátem.
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Zpestřením dopoledního programu byly velké šachy
s keramickými figurami.

Mnozí návštěvníci se těšili na Biojarmark, kde našli mimo
jiné program odvykání kouření a měření cholesterolu, a také
prezentaci propagačních materiálů o zdravém životním
stylu.

Bylo připraveno stanoviště kompletního třídění odpadů se
3 kontejnery na třídění odpadů, praktickými ukázkami
skladovaných plastů v původním, zmačkaném a slisovaném
tvaru.
Také magistrát se zapojil propagací ochrany životního
prostředí a zdravého životního stylu, a to propagační jízdou
úředníků na kole podél budoucích cyklistických stezek.
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ZŠ Moravská uspořádala ve svých prostorách soutěž žáků
přihlášených škol „O pohár skřítka Dopraváka“. Děti
soutěžily ve znalostním testu z pravidel silničního provozu,
zdravovědy, poznávání dopravních značek, v jízdě zručnosti
a na čas.
Na Lučině byla připravena přírodovědná stezka pro tříčlenná
družstva žáků základních škol.
Se svými dobrovolníky zorganizovala úklid v okolí
lesoparku za Merkurem humanitární organizace ADRA.
Začnou právě na Den Země a úklid bude průběžně probíhat
až do konce roku. Akce probíhá v rámci humanitární
činnosti ve spolupráci s odborem místního hospodářství
a dopravy MMH, tzn., že OMHD poskytne pytle na odpad
a zajistí odvoz naplněných pytlů.
Městská knihovna se také připojila k oslavám Dne Země.
Vyhlásila soutěž čtyřčlenných družstev žáků 3.-5. tříd
základních
škol
„EKOHRÁTKY“,
vyhodnotila
fotografickou soutěž a uspořádala besedu pro žáky 5. tříd ZŠ
na téma „Život včel s praktickými ukázkami“.
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21.-22. dubna
Opět v Havířově soutěžily krásné dívky, tentokrát v soutěži
Dívka roku. Oblastní finále se konalo v KDPB a představilo
se na něm sedmnáct dívek ze základních škol, mezi nimi
osm Havířovanek. Celé finále se neslo ve středověkém
prostředí, přesně v duchu podtitulu soutěže Procházka
středověkem. První soutěžní disciplínou bylo představení se
divákům a otázka moderátora, dále volné disciplíny a módní
přehlídka, kterou jako celou choreografii s dívkami
připravila finalistka letošní České Miss Radka Buchtová.
Dívkou roku se stala čtrnáctiletá Nikol Blahová z Havířova,
1. vicemiss Michaela Dihlová a 2. vicemiss Zuzana
Holbainová, obě z Ostravy. Miláčkem publika se stala
domácí dívka, z osmi Havířovanek se nejvíce líbila Monika
Vicherková a Miss internet získala Žaneta Janečková
z Opavy.

24. dubna
První tajemnice velvyslanectví USA pro ekonomické
záležitosti Karen Reiderová zavítala do našeho města.
Hlavním bodem jejího programu byla diskuse se studenty
Vyšší odborné školy na Tajovského ulici. Témata nebyla
předem dána, ale podle očekávání otázky studentů
směřovaly okamžitě na zahraniční politiku Spojených států
nebo studijní i pracovní možnosti českých zájemců na
školách v Americe. Stranou nezůstal ani v naší republice
hodně kritizovaný postoj USA k vízové politice. Na otázky
Karen Reiderové studenti překvapivě odpovídali, že by do
její vlasti nechtěli jet, studovat tam nebo žít.

28. dubna
Památku válečných hrdinů padlých ve 2. světové válce uctili
zástupci města, české i slovenské armády, žijící pamětníci
bojů i široká veřejnost. Zúčastnění položili kytice a věnce
u Památníku obětí první a druhé světové války u kostela
sv. Anny. Nechyběli ani českoslovenští letci, kteří se
podíleli na dobytí tzv. Ostravské a Opavské brány. I přes
svůj pokročilý věk přijeli z Bratislavy, Prahy nebo Vranova
nad Teplou. Poděkování za hrdinské činy přednesla
primátorka Milada Halíková.
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Odkaz veteránů předali letci, za které přítomné pozdravil plukovník
Martin Michalec.

● Starostové obcí na Karvinsku jsou zděšeni rozhodnutím
poslanců Parlamentu ČR, kteří schválili novelu Horního
zákona, jež po třech měsících platnosti vrací věci do
původního stavu. Jde o to, že takzvaný koeficient
prodejnosti, podle něhož se stanoví výkupní cena
nemovitosti ležící na poddolovaném území, by se v případě
schválení Senátem ČR vrátil na původní hodnotu 0,64.
Takže objekt v odhadní ceně milion korun může důlní
organizace od majitele vykoupit jen za 640 tisíc korun! Tato
novela vytváří ovzduší právní nejistoty pro obyvatele
hornických měst a obcí a ve svém výsledku je poškozuje.
Starostové se dohodli na delegaci, která by přesvědčovala
členy hospodářského výboru a výboru pro územní rozvoj,
aby hlasovali proti této změně.

22.-30. dubna
Na jubilejním patnáctém ročníku celostátní soutěžní
přehlídky divadelních představení Miniteatro 2006 tentokrát
chyběl její duchovní otec a hlavní pořadatel předchozích
ročníků Jiří Tibitanzl, který 6. března náhle zemřel. Určitě se
mu doneslo, že tento ročník byl mimořádně kvalitní. Do
města se v rámci týdenního festivalu sjelo ucházet o ocenění
šest divadel z ČR a jedno ze Slovenska. Nejúspěšnější se
stali herci Divadla Mrak Havlíčkův Brod s inscenací
„Pohádka o jaru“, kteří získali tři ceny. Kromě cen dětské
poroty a za výpravu si z letošního Miniteatra odvážejí také
hlavní cenu festivalu.
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Divadélko Romaneto Praha, „Vodnická pohádka“.
Celkové výsledky:
Hlavní cena festivalu - Divadlo MRAK Havlíčkův Brod
„Pohádka o Jaru“, Cena za mužskou roli - Tomáš Plaszky –
Divadlo v Kufri z Košic, Cena za ženskou roli - Andrea
Sousedíková – Divadélko ANDROMÉDA Praha, Cena
poroty, Divadlo AGNEZ Česká Lípa „O bubácích
a hastrmanech“, Cena za výpravu, Divadlo Mrak Havlíčkův
Brod - Luboš Sobotka, Cena mladého talentu - Hana
Jančovičová – Janáčkova konzervatoř Ostrava, Cena dětské
poroty, Divadlo MRAK Havlíčkův Brod – „Pohádka
o Jaru“, Cena za režii, Divadlo z Pytlíčku Pardubice „Ham,
ham aneb Velký hlad já mám“, Cena za hudbu, Dodo Slavík
– Divadélko ANDROMÉDA Praha, Cena za inscenaci,
Divadélko Romaneto Praha „Vodnická pohádka“, cena za
nejveselejší inscenaci, kterou udělují Werichovci - Tomáš
Plaszky – Divadlo v Kufri.

Mgr. Milan Nogol, předseda kulturní komise Rady města Havířova...
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● Magistrát má nové propagační materiály. Mnohé z nich
byly vyrobeny již k 50. výročí města a nyní přibyly další.
Ještě před třemi lety přitom byla nabídka propagačních
předmětů se znakem města prakticky nulová. Občané města
můžou v Městském informačním centru získat multimediální
propagační CD města, knihu Havířov 1955 – 2005 autorů
Prokopa, Talaše a Milerského, pamětní medaile, pexeso,
pohlednice a slavnostní dopisnice k výročí. Nově jsou do
prodeje dány termohrnky, cestovní polštářky, manikúry,
cestovní hry, magnetky, propisky, stojánky na mobil,
baterka a další drobné předměty. V brzké době přibudou
ještě nové pohlednice, odznáčky, trička, přívěsky na klíče
nebo sklenice na laté. Vše se znakem města. K dostání je
také grafický list s motivem Havířova od předního českého
grafika Pavla Hlavatého.

● Úplně nová porodnice a dvě moderní jednotky intenzivní
péče se v současné době budují v havířovské nemocnici. Ve
čtvrtém patře bude interní mezioborová jednotka intenzivní
péče a o patro níže bude chirurgická. Druhé podlaží je
vyhrazeno pro porodnici, staví se tam nový porodní
a operační sál. Modernizace přinese příjemnější pracovní
prostředí pro lékaře a ostatní zdravotnický personál. Stavba
by měla být hotová v září a náklady na ni budou 30 milionů
korun. Finanční prostředky pocházejí z rozsáhlé investice,
kterou byla v posledních letech zajišťována celá dostavba
nemocničního komplexu, včetně operačních sálů,
centrálního příjmu a ARO.

SPORT

Za úspěšnou reprezentaci mladým hokejistům poděkovala primátorka
města.
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● Ve dnech 7. – 9. dubna 2006 se konal v Kolíně závěrečný

●●●

hokejový turnaj Mistrovství České republiky žáků 8. tříd.
Mladí Panteři – žáci ZŠ V. Nezvala - se postupně utkali se
stejně starými hráči Sparty Praha, Zlína, Kolína a Kladna.
Jako jediní neprohráli ani jeden zápas a vybojovali titul pro
Havířov. Naši žáci získali vůbec první havířovský
republikový titul! V all stars týmu jsme měli hned dvojí
zastoupení: obránce Jan Duda a útočník Jan Křivohlávek.
Mužstvo mělo výbornou sezonu a titul je vynikajícím
úspěchem. Základ mužstva tvoří brankář Strmeň, obránci
Grigel, Porzer a Duda, útočníci Videlka, Vyčesaný,
Sagitarius, Fábry. V mužstvu se prosazovali i hráči sedmé
třídy Cíp, Puffer, Mráz, Bálint, Jaroch a Zámecznik.
Trenérem a zároveň generálním manažerem klubu je Ivo
Peštulka.

Mezinárodní
plavecký
mítink Velká cena Ostravy
přinesl havířovskému plavci
Ondřeji
Brodovi
další
medaile.
Mezi
borci
z Ruska, Slovinska, Polska
a Slovenska získal zlato za
50 m kraul a na dvojnásobné
trati
dohmátl
druhý.

11. dubna
Na ZŠ Kpt. Jasioka v Prostřední Suché proběhl šachový
turnaj havířovských škol v jednotlivcích. K šachovnicím
zasedlo 19 hráčů ze základních škol Kpt. Jasioka, Generála
Svobody, Školní, Marušky Kudeříkové, Soběšovic, Těrlicka
a z Gymnázia Studentská. Hrálo se švýcarským systémem
dvakrát patnáct minut na sedm kol a chlapci a děvčata se
utkali společně. Mezi rozhodující patřilo střetnutí dvou
favoritů Martina Hrička a Matěje Radvanského, kdy po
zcela vyrovnané hře se Hričko nevešel do časového limitu
a tím zpečetil svou prohru. Z děvčat si nejlépe vedla
Veronika Slívová z Gymnázia Studentská, která se zařadila
do první pětky.

Slavnostního zahájení se zúčastnil také náměstek primátorky
Svatopluk Novák, který byl aktivním šachistou, takže má k tomuto
sportu velmi dobrý vztah.
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Rozehrané partie v tělocvičně školy.

15-16. dubna
Nejcennější a zároveň nejprestižnější titul mistra České
republiky ve stolním tenise získal v kategorii juniorů
havířovský tým Baník pod vedením trenéra Kamila
Koutného ve složení Jakub Crha, Stanislav Golovanov, Filip
Ježo a Karel Volný. Během velikonočního víkendu se do
havířovské herny stolního tenisu sjelo více než 250 hráčů,
kteří byli členy 64 družstev.
Další úspěch zaznamenaly starší žákyně. Družstvo ve
složení Lenka Bednářová, Helena Bednářová a Tamara
Tomanová, které trénuje Nikolaj Costach, získalo stříbrné
medaile. Bronzové medaile získalo družstvo starších žáků ve
složení Pavel Širůček, Jan Holáň a Dušan Kubík pod
vedením trenéra Kamila Koutného.

22. dubna
Finálovým kolem skončil havířovský turnaj Zámek Bowling
cup. Po dramatických bojích obhájil své vítězství tým rodiny
Křížů z Opavy ve složení Stanislav Kříž, David Kříž, Adam
Kříž a Zdeněk Palička. Během čtyř setů naházeli 2 018 bodů
a radovali se z hlavní ceny, kterou byly LCD televizory. Na
druhém místě skončil frýdecko-místecký tým Michal Foťko,
Milan Rozmarin, Václav Mazur a Miroslav Novák
s 1 971 body. Díky výsledku se mohou hráči těšit na
dovolenou v Řecku a Chorvatsku. Tento tým zvítězil na
prvním ročníku před dvěma roky a nyní o celkové prvenství
přišel díky pokaženému třetímu setu. Třetí skončil další
tradiční účastník finálových bojů z Těrlicka, tým ve složení
Jaroslav Szotkovski, David Szotkovski, Antonín Struppel,
Marcel Fujlík a Dáša Ponczová. Za 1937 bodů jim patřil
bronz a kvalitní značkové švýcarské hodinky. V celkově
čtvrtém celku hrála i nejlepší žena turnaje Jana Zmeškalová.
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Po prvních dvou kolech dokonce se svými kolegy okupovala
vedoucí příčku, ale závěr pokazili a museli se spokojit
s nepopulární bramborovou medailí. Nejlepším jednotlivcem
byl vyhlášen David Kříž, který dokázal naházet 748 bodů.

27.-30. dubna
V areálu TK Havířov se uskutečnil mezinárodní turnaj
Czech soft tennis open 2006 za účasti reprezentantů České
republiky, Indie, Japonska a Maďarska. Za Japonsko
nastoupilo nejlepší světové družstvo žen Sun Life. Celému
klání předcházela páteční exhibice, ve které se představily
hráčky Japonska. Na nich bylo vidět, že se soft tenisem
výborně baví a navíc ho hodně umí. Kurty byly plné úsměvů
a typických výkřiků, které provázely každý úder Asiatek.
Jako první se hrály smíšené čtyřhry, další den mužské
a ženské debly a nakonec jednotlivé dvouhry. Vítězem
turnaje se stal domácí Roman Fojtík a mezi ženami
kralovala bezkonkurenční Japonka Parková.

● Hned čtyři mistrovské tituly získali na mistrovství Evropy
kickboxeři Moravia teamu Havířov. V německém
Augsburgu se našim dařilo. Natalie Jozková vyhrála
semicontact a k tomu přidala 2. místo v lightcontactu.
Tomasz Bilan zvítězil v semicontactu a získal stříbro
v lightcontactu. Michal Fridrich se stal mistrem Evropy
v softstylu juniorů. Michael Kotlár měl medailové žně. Mistr
Evropy v semicontactu dokázal přidat ještě tři stříbra
v lightcontactu a sestavách. Jan Hrubý obsadil
v semicontactu a v lightcontactu bral bronz.

● Starší žáci Torpeda Havířov navázali na loňské úspěchy
a letos obhájili v jedenáctičlenné tabulce prvenství z minulé
sezony, když nepoznali během soutěže ani jednou hořkost
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●

V Japonsku hrají soft
tenis dva miliony lidí,
kdežto ten klasický jen
polovina, což je zcela
odlišné od zbytku světa.
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porážky. Sestava: Böhm, Krupa, Galač, Juhaňák, Bajgar,
Tyl, Kožmín, Zeman, Peřka, Kantor, Beneš, Varta, Kičerka,
Frydrýšek, Smeták, Mareček, Fránek, Jarošík. Trenérem
Torpeda Havířov je Jan Gajdoš.
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