
Připomeňme si v krátkosti, co tomuto tříměsíčnímu období předcházelo:
● prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na den 20.

a 21.10. 2006;
● do 15.8. 2006 mohly volební strany podat kandidátní listiny pro volby

do zastupitelstev;
● do 21.8. 2006 mohly volební strany kandidátní listiny měnit a doplňovat;
● do 2.9. 2006 rozhodl registrační úřad (Magistrát města Havířova) o regist-

raci kandidátních listin;
● 18.9. 2006 tragicky zemřel p. Martin Balšán, který byl jedním z kandidátů

pro volby do zastupitelstva města za volební stranu ČSSD;
● při konzultacích s Ministerstvem vnitra ČR i Krajským úřadem Morav-

skoslezského kraje, jak dále postupovat při tomto konkrétním případě,
bylo magistrátu doporučeno hlasy odevzdané pro zemřelého započíst,
a to vzhledem k tomu, že tuto situaci po registraci kandidátních listin
zákon neřeší s tím, že mandát člena zastupitelstva automaticky vznikne
prvnímu náhradníkovi;

● při sčítání hlasů pro jednotlivé volební strany v 7 okrskových volebních
komisích nebyly hlasy pro zemřelého p. Balšána započteny a ve zbýva-
jících 72 volebních okrskových komisích započteny byly. Okrskovým
volebním komisím, které v průběhu sčítání hlasů vznesly dotaz, jak zapo-
číst hlasy pro zemřelého kandidáta, bylo doporučeno postupovat v sou-
ladu s doporučením Ministerstva vnitra;

● po vyhlášení výsledků voleb byly podány Krajskému soudu v Ostravě
třemi různými osobami (K. Světnička, V. Mach a I. Polášek) tři návrhy na
neplatnost voleb do zastupitelstva;

● Krajský soud v Ostravě se při rozhodování o výše uvedených návrzích
s názorem Ministerstva vnitra neztotožnil, a přestože zákon o volbách do
zastupitelstev obcí nikterak neřeší, jak postupovat v případě, když kandi-
dát po registraci kandidátní listiny zemře, rozhodl o neplatnosti hlaso-
vání ve volbách do Zastupitelstva města Havířova (ve všech volebních
okrscích), protože byly hlasy pro zemřelého kandidáta započteny,
a v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že mělo být postupováno
analogicky, jako by se tento své kandidatury vzdal nebo byl odvolán
zmocněncem volební strany. Soud dále zamítnul návrh všech tří navrho-
vatelů na neplatnost voleb do Zastupitelstva města Havířova. Vzhledem
k tomuto rozhodnutí nemohly být magistrátem vyplaceny zvláštní odmě-
ny za výkon funkce člena okrskové volební komise, protože podle záko-
na neskončila její činnost;

● na základě tohoto rozhodnutí soudu vyhlásil ministr vnitra opakované
hlasování do zastupitelstva na den 16.12.2006 (jako i v jiných městech
a obcích), tzn. volby z 20. a 21.10.2006 „pokračovaly“, a proto musely být
použity hlasovací lístky se stejnými kandidáty;

● po vyhlášení výsledků opakovaného hlasování podal p. Světnička
28.12. 2006 ke Krajskému soudu v Ostravě návrh, aby soud rozhodl:
1) o neplatnosti vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách

do zastupitelstev obcí ministrem vnitra,

2) o neplatnosti opakovaného hlasování do zastupitelstva města;
● tento návrh byl 11.1.2007 Krajským soudem v Ostravě zamítnut

a 16.1. 2007 nabylo rozhodnutí soudu právní moci 
● ustavující zasedání Zastupitelstva města Havířova bylo svoláno na

29. ledna 2007 v 9.00 hodin do Společenského domu Reneta na
ul. Dlouhá. Jednání je veřejné.

Jak mohlo dojít k tomu, že se město i členové okrskových volebních
komisí dostali do této nezáviděníhodné situace? A to i když respektovalo
doporučení ústředních orgánů státní správy (Ministerstva vnitra)? Nabízí se
jednoduchá odpověď - nedokonalé zákony, kdy každé stanovisko Minister-
stva vnitra v závěru obsahuje upozornění, že jejich stanovisko není právně
závazné, protože k závaznému výkladu právních předpisů je v konkrétním
případě oprávněn pouze příslušný soud.

Proč jsme volili dvakrát?

Město                          34 783
Bludovice                     2 555
Podlesí                  15 841
Šumbark                       22 513
Prostřední Suchá             5 286
Životice                           1 008
Dolní Suchá              612
Dolní Datyně            435
Celkem 83 033
+ 737 cizinců s platným TP

Z celkového počtu obyvatel je
mužů 34 550
žen 36 712
chlapců do 15 let            6 038
děvčat do 15 let         5 733

K trvalému pobytu se přihlásilo
občanů 1 173
Z toho narozených 
chlapců  376
děvčat                     360

Odhlášeno bylo občanů 1 491

Z toho zemřelo 
mužů 407
žen                                   309
V rámci města se stěhovalo
občanů 2 592

Za rok  2006 se snížil počet
občanů o 318

Stav obyvatel v jednotlivých obcích
náležejících do správního obvodu
města Havířova  
Albrechtice           3 967

+ 56 cizinců
Horní Bludovice   1 815

+ 6 cizinců
Horní Suchá          4 427

+ 87 cizinců
Těrlicko                 4 180

+ 43 cizinců

Celkem obyvatel 
za správní obvod        98 351

Přehled o stavu obyvatel 
k 31.12. 2006

Stav obyvatel města Havířova podle jednotlivých částí města

11. ledna 2007 rozhodl Krajský soud v Ostravě o zamítnutí návrhu
pana K. Světničky na neplatnost vyhlášení opakovaného hlasování ve
volbách do Zastupitelstva města Havířova, které se konalo 16.12.
2006. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (zveřejněním na úřed-
ní desce Krajského soudu) se musí konat do 15 dnů ustavující zase-
dání zastupitelstva, na kterém by měl být zvolen primátor města,
náměstci primátora a další členové rady. Zvolením orgánů města
skončí pro občany období, ve kterém byly pravomoci dosavadní
primátorky značně omezené. Město se vrátí ke svému běžnému
chodu - bude možno pronajímat nebytové prostory majetku města,
pronajímat pozemky, zřizovat věcná břemena, mimořádně přidělovat
obecní byty, rozhodovat o prodeji městského majetku, poskytovat
dotace na sportovní, kulturní, sociální a jiné účely a v neposlední
řadě také schválit rozpočet města. Po tomto rozhodnutí soudu budou
neprodleně vyplaceny zvláštní odměny členů okrskových volebních
komisí za jejich činnost.

Primátorka města PaedDr. Milada Halíková přivítala v úterý 2. ledna
první havířovské občánky, kteří se narodili 1. ledna. V 15.42 hodin
to byl Nikolas Goroš, ve 22.45 pak Nicolas Dorda. Celkově se
v havířovské nemocnici loni narodilo 542 dětí. Foto: Josef Talaš

rovněž na teletextu TV NOVA 685 a na www.havirov-city.cz
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Zvolení zastupitelé v opakovaném hlasování 16. prosince 2006
KSČM - PaedDr. Milada Halíková, Ing. Miloslav Hanus, JUDr. Bro-
nislav Bujok, Monika Havlíčková, Mgr. Rudolfa Treichelová,
Doc.RSDr. Eduard Pawera CSc., Ing. Jaroslav Gongol CSc.,
Miroslav Kronenberg, Ing. Jiří Šebesta, Jaroslav Jeziorski, Vladi-
slav Fukala, Ing. Karel Chodura, Ing. Eduard Heczko, Alice Hegyi,
Karel Sachmerda
KDU-ČSL - Bc. Marek Plawny, Ing. Jiří Špiřík
ČSSD - PaedDr. Svatopluk Novák, Jiřina Brablcová, František
Chobot, Vojtěch Kozák, Radim Mudra, Jarmila Světlíková,

Ing. Zdeněk Osmanczyk, Miroslav Polák, Ing. Tamara Šeligová,
Ing. Břetislav Petr, Jaroslava Konečná
ODS - Ing. Radek Foldyna, Ing. Petr Podstavka, Bc. Zdeněk
Fikáček, Libor Čtvrtka, MUDr. Radomil Schreiber,
Ing. Tomáš Foldyna, MUDr. Karel Ždáňský, MUDr. Emilie Večeřo-
vá, Dalibor Klimša, Ing. Karel Langer, MUDr. Roman Dziedzinskyj,
Aleš Rádl, Tomáš Kovalčík 
Hnutí pro Havířov - MUDr. Jiřina Heroková, Mgr. Rudolf Šimek

Název akce a poskytovatel Přiznaná dotace
Výstavba 46 bytových jednotek na ul. 25,3 mil Kč z toho 12,650 mil. Kč v roce 2005
Tesařská, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR          a 12,650 mil. v roce 2006 
Regenerace panelových sídlišť Šumbark II, 
ul. Jedlová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR        4 mil. Kč
Úprava křižovatky pod Bludovickým kopcem,
Státní fond dopravní infrastruktury 4,038 mil. Kč
Podpora IT pro Registr živnostenského 
podnikání, Ministerstvo prům. a obchodu ČR         240 tis. Kč
Dotace na azylanty na rozvoj obce, 
Ministerstvo vnitra ČR 450 tis. Kč
Oprava panelových vad na sanaci domu na ul.
17. listopadu, Státní fond rozvoje bydlení 2,816 mil. Kč
Doplnění a rozšíření kamerového systému,
Ministerstvo vnitra ČR 181 tis. Kč
Denní a pobytové centrum pro seniory na ul.
Mánesova, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR 33 mil. Kč
Suma obdržených finančních prostředků 57,375 mil. Kč

Souhrn dotací obdržených městem Havířovem za rok 2006

Celkem 102 dárců krve ocenilo na slavnostním setkání v prosto-
rách radnice město Havířov. Jde o bezpříspěvkové dárce, kteří
neváhají darovat nejvzácnější tekutinu na pomoc všem, kteří ji potře-
bují buď z důvodu nemoci či úrazu.

„Uvědomujeme si, že je to nenahraditelná tekutina, nenahraditelná
pomoc vás všech, kteří chcete darovat krev a také ji pravidelně darujete.
Rozhodli jsme se již v roce 1997 vás za tuto vaši lidskou pomoc odměňo-
vat malou pozorností a dávat vám tak najevo, jak si toho ceníme,“ uvedla
primátorka PaedDr. Milada Halíková. Je to tedy již 10 let, co město Havířov
oceňuje bezpříspěvkové čestné dárce. Za tu dobu jich bylo oceněno 717.
Jako každoročně i letos obdrželi čestní dárci krve bezplatnou jízdenku na
městskou hromadnou dopravu pro rok 2007.

Oceněno bylo 
75 dárců, kteří dosáhli 40 odběrů - Zlatá Jánského plaketa,
19 dárců, kteří dosáhli 80 odběrů - Zlatý kříž III. stupně,

5 dárců, kteří dosáhli 120 odběrů - Zlatý kříž II. stupně 
3 dárci, kteří dosáhli 160 odběrů - Zlatý kříž I. stupně

Mezi oceněnými dárci bylo také šest žen.

Město Havířov ocenilo dárce

Statutární město Havířov, Úřad územního plánování, zastoupený
odborem územního rozvoje Magistrátu města Havířova, oznamuje
v souladu s ust. § 48 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), konání veřejného projednání kon-
ceptu Změny č. 13 územního plánu města Havířova.

Koncept změny č.13 územního plánu města Havířova bude vystaven
k nahlédnutí v době od 2.2. 2007 do 5.3. 2007 na Magistrátu města Havířo-
va, úřadu územního plánování (odboru územního rozvoje), Svornosti 2,
Havířov-Město, v kanceláři B 602 denně, a to v pondělí a středu od 8.00
do 17.00, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00, v pátek od 8.00 do 13.30.

Veřejné projednání konceptu Změny č.13 územního plánu města Havířo-
va, spojené s výkladem projektanta, se bude konat dne 21.2. 2007
od 15. 00 hod. v zasedací místnosti B 621 v 6. patře budovy Magistrátu
města Havířova.

V souladu s ustanovením § 48, odstavec 2, může každý do 15 dnů ode
dne veřejného projednání, tj. do 8.3. 2007 uplatnit své připomínky
a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti uplatnit své námitky.

Změna č. 13 ÚPn města Havířova

Na základě požadavků Občanské komise
Prostřední Suchá a po vyhodnocení veřejného
pořádku v oblasti Havířova-Prostřední Suché
Městská policie Havířov v rámci programu pre-
vence kriminality na místní úrovni Partnerství
2006 zpracovala studii, která doplnila a rozšířila
Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen
MKDS). MKDS je součást situační prevence,
která představuje volbu a realizaci nejrůznějších
organizačních, ekonomických a technických
opatření při využití všech možností klasické,
technické a režimové ochrany. Tato opatření jsou
zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem,
na zabezpečování majetku a zdraví občanů, na
znesnadňování podmínek pro páchání přestup-
ků, trestné činnosti a zvyšování míry jejich
objasněnosti a v neposlední řadě ke koordinaci
zásahů hlídek městské policie v místě dosahu
MKDS.

V oblasti Havířova-Prostřední Suché byla
doplněna kamerová jednotka s mikrovlnným pře-

nosem na dispečerské pracoviště na komisariát
č. 2, ul. Balzacova v Havířově-Podlesí. Kamerová
jednotka je umístěna na křižovatce ulic Kpt.
Jasioka a U Topolů. Tato kamera nepřetržitě
monitoruje veřejné prostranství před Základní
školou Kpt. Jasioka a Střední odbornou školou
obchodu a služeb, dětské sportoviště, parkovi-
ště, prostor před dvěma restauracemi a dvěma
obchody a prostor zastávky MHD.

Celkové náklady na realizaci projektu byly ve
výši 359 796,50 Kč. Získaná dotace z Minister-
stva vnitra ČR v rámci programu Partnerství
2006 na doplnění MKDS byla ve výši 181 000 Kč
a podíl statutárního města Havířova ve výši
178 796,50 Kč byl uhrazen z Fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upev-
ňování veřejného pořádku ve městě Havířově.

Využití doplněného MKDS by se mělo pozi-
tivně projevit především ve zlepšení činnosti MP
Havířov v oblasti veřejného pořádku. Sledovaný
prostor může být částečně omezen z fyzicky pro-

váděných preventivních kontrol, které tak mohou
být v ostatních částech města zintenzivněny.
Veřejný pořádek ve sledovaném prostoru budou
hlídky řešit jak na základě vlastního zjištění, tak
i na základě upozornění příslušného dispečera
v době, kdy k porušování veřejného pořádku
bude skutečně docházet.

DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU 
v Havířově - Prostřední Suché

Příště o Zlatých Horách
Klub přátel Hornického muzea zahájil nový
rok 8. ledna svou druhou schůzí, na níž se
sešlo kolem 60 příznivců muzea.
Tentokrát se promítaly filmy o Dole Dukla,
který dva dny na to ukončil činnost vytěže-
ním posledního vozíku. Další schůzku
plánuje klub na 12. února v 16 hodin
v loutkovém sále Kulturního domu
Petra Bezruče. Besedovat se bude
o historické hornické lokalitě Zlaté hory.

Zpracování této studie potvrdila
na své schůzi také Rada města
Havířova a rozhodla o přijetí dalších
opatření ve vztahu k tomuto obyt-
nému domu. O způsobu dalšího
užívání uvedeného obytného domu
bude rozhodovat RMH po zpraco-
vání variantního řešení.

Pro úplnou informaci občanů
města uvádíme, že textové znění
usnesení Rady města Havířova
č. 5966/102/06 je zveřejněno na
internetových stránkách města:

www.havirov-city.cz (správa
města - rada města - usnesení).

O informace k novým rozhodnu-
tím orgánů města vztahujícím se
k obytnému domu na ul. Střední
3/504 v Havířově-Šumbarku se
mohou občané města obracet
přímo na správce domovního fondu
statutárního města Havířova,
tj. MRA,s.r.o. se sídlem v domě na
ul. U Lesa 3a v Havířově-Městě
(tel.: 596 808 114).

Jak na ulici Střední na Šumbarku
Na základě opakujících se žádostí občanů města o řešení

neutěšeného vývoje v obytném domě na ul. Střední 3/504
v Havířově-Šumbarku bylo na poradě vedení města rozhodnuto
o zpracování studie variantního řešení dispozičních změn tohoto
obytného domu s tím, že tyto by měly odstranit, případně mini-
malizovat negativní jevy.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
INFORMACE PRO OBČANY

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR oznamuje, že od 1. ledna
2007 vstoupí v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.

Podle ustanovení § 7 a následujících a § 120 předmětného zákona bude
osobám závislým na pomoci jiné osoby měsíčně poskytována sociální
dávka, která je určena na zajištění péče o vlastní osobu a soběstačnost.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Příspěvek na péči bude vyplácet obecní úřad obce s rozšířenou působností
(tzv. obce III) podle místa trvalého pobytu osoby, která péči potřebuje.

Příspěvek na péči bude náležet

BEZ ŽÁDOSTI
● Osobám, které pobírají zvýšení důchodu pro bezmocnost
● Dětem, kterým je přiznán statut dlouhodobě těžce zdravotně

postiženého dítěte vyžadujícího mimořádnou péči

Postup
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zašlou v lednu 2007 oprávně-
ným osobám oznámení o vzniku nároku na příspěvek na péči, ve kterém
budou občané vyzváni k tomu, aby uvedli, jakým způsobem chtějí dávku
doručovat a jakým způsobem dávku využijí.

K 1. lednu 2007 současně zanikne nárok
● Na zvýšení důchodu pro bezmocnost (osobě, o kterou je pečováno)
● Na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (pečující osobě)

Tyto dávky již nebudou vypláceny a zcela je nahradí příspěvek na péči.

Příspěvek na péči bude náležet

NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI
● Osobám, které nejsou uvedeny výše a podají si žádost o příspě-

vek na péči - nejdříve k 1. lednu 2007
Postup

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zahájí řízení o příspěvku na
péči dnem podání žádosti. Součástí řízení je provedení sociálního šetření
v místě, kde žadatel žije, a posouzení zdravotního stavu žadatele.
O vzniku nároku na dávku rozhodují obecní úřady zpravidla do 90 dnů
od podání žádosti a v případě pozitivního rozhodnutí jim dávka bude
vyplacena zpětně od kalendářního měsíce, ve kterém byla podána
žádost.

Informace pro pečující osoby 
- rodinné příslušníky, blízké či jiné osoby

Nároky pečujících vyplývající ze systémů důchodového a zdravotního
pojištění zůstávají pečujícím zachovány, pokud budou pečovat o osobu
alespoň ve druhém stupni závislosti na pomoci jiné osoby.
Potvrzení o tom, že pečují, jim na žádost vydá příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností.

*
Základní výše příspěvku na péči

Statut osoby - stávající    Stávající dávky         Nový statut osoby                   Příspěvek na péči    
Osoba částečně                zvýšení důchodu pro  Stupeň   I. lehká závislost        Stupeň I. - 2 000 Kč     
bezmocná                         bezmocnost              na pomoci jiné osoby 
Osoba převážně                zvýšení důchodu pro  Stupeň  II. středně  těžká           Stupeň II. - 4 000 Kč
bezmocná                         bezmocnost               závislost na pomoci jiné osoby
Osoba úplně bezmocná     zvýšení důchodu pro  Stupeň III. středně těžká            Stupeň III. - 8 000 Kč

bezmocnost               závislost na pomoci jiné osoby 
Dlouhodobě těžce             příspěvek při péči      Stupeň III. těžká závislost          Stupeň III. - 9 000 Kč
zdravotně postižené dítě    o blízkou nebo jinou    na pomoci jiné osoby
vyžadující mimořádnou      osobu - pobírá pečující     
péči                                  osoba
* Zákonem jsou dále speciálně upraveny případy, kdy je současně
pobírán příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu
pro bezmocnost, a to tak, že je stanovena odchylná výše příspěvku na
péči, tj. vyšší než v uvedené tabulce.

DALŠÍ INFORMACE JE MOŽNO ZÍSKAT
● Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz
● Od pracovníků obecních a krajských úřadů
● Od pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Nejvyšších těžeb dosahovala
šachta v 70. a 80. letech, kdy se
zde ročně těžilo kolem 2 milionů
tun uhlí. Loni to bylo podle gene-
rálního ředitele OKD Ing. Josefa
Goje již jen 520 tisíc tun. Důl se
stával pro nové vlastníky hluboce
ztrátový, a tak rozhodli o jeho
uzavření. Nyní by měl následovat
technický útlum dolu. Nejprve
bude vyvezeno strojní zařízení,
poté budou zasypány všechny
šachty, aby se mohly odstavit
energie do dolu. Až následně
bude majitel řešit povrchový
areál. Šachta živila v sedmde-
sátých letech až tři tisíce
zaměstnanců. V posledních

letech to byla již jen polovina, loni
pouhých 739. Všichni, kteří zde
strávili kus svého života, budou
zcela jistě nostalgicky vzpomínat.
Útěchou jim může být fakt, že his-
torické budovy zůstanou coby
kulturní památky zachovány. Za
100 let činnosti vytěžil Důl Dukla
více než 100 milionů tun uhlí.

„Potěšitelný je fakt, že se pro
většinu zaměstnanců podařilo
najít práci na ostatních důlních
podnicích. Město Havířov má
nadále zájem o areál Dolu Dukla
a bude s vedením OKD o jeho
využití pro podnikatelské účely
jednat,” řekla primátorka Havířo-
va PaedDr. Milada Halíková.

Toto šetření navazuje na mezi-
národní projekt „HAPIEE“, který se
zaměřuje na zdraví a životní styl
obyvatel v sedmi vybraných
městech České republiky (Karviná,
Havířov, Liberec, Kroměříž, Jihlava,
Hradec Králové a Ústí nad Labem).
Projekt je organizován Státním
zdravotním ústavem v Praze.

Pracovnice hygienické stanice
provedou šetření včetně vyplnění
dotazníku s respondenty, kteří se
zúčastnili projektu již v letech 2003
a 2004, kdy se průzkumu zúčastni-
lo 59 % osob z celkového počtu

1 400 oslovených.
Všechny zjištěné údaje budou

zpracovány anonymně tak, aby
byla v souladu se zákonem zajiště-
na ochrana osobních dat. Zjištěné
údaje budou zpracovány a vyhod-
noceny v koordinačním pracovišti
University College London (Velká
Británie).

Účast obyvatel v tomto význam-
ném průzkumu napomůže k získání
důležitých informací z oblasti zdra-
votní péče a k případnému omeze-
ní nepříznivých vlivů působících na
zdraví člověka.

Průzkum kvality života 

Na Dole Dukla
vytěžen poslední vozík

Je 10. ledna 2007, zhruba hodinu před polednem. Z ohlubně těžní
jámy vyjíždí klec a v ní poslední vytěžený vozík na Dole Dukla, který
byl založen v roce 1905 jako šachta nesoucí jméno císaře
Karla Franze Josepha Schachta, později jméno Jáma Suchá a od roku
1949 název Důl Dukla.

Foto: Josef Talaš

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě zahájí v průběhu února letošního roku ve městě Havířov
šetření zaměřené na zdraví a kvalitu života obyvatel.

Statutární město Havířov spolu s Komisí pro občanské záležitosti vám nabízí možnost 
slavnostního uvítání vašeho dítěte v obřadní síni na zámku v Havířově.

Termíny: 11.2., 11.3., duben-květen se vítání nekoná, 3.6., 17.6., 1.7., 29.7., 19.8., 2.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 25.11. a 16.12.
Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním obřadu!

Telefonické přihlášky: OŠK : 596 803 128, 596 803 129, 596 803 138, nebo matrika: 596 803 236
Osobně: • na odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova,

3.p., kanceláře A-307, A-305 nebo A-303 • na odboru vnitřních věcí - matrika, přízemí kancelář A-006
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Tento zákon nově stanovuje podmínky pro
pomoc osobám v hmotné nouzi a zároveň
ruší zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřeb-
nosti, ve znění pozdějších předpisů.

Co je nového?
Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním

systémem pomoci osobám s nedostatečnými
příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit
si prostředky k uspokojení životních potřeb.

Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.
Je jednotný na celém území České republiky.
Vychází z principu, že každá osoba, která pra-

cuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje,
popřípadě se práci vyhýbá.

Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je
sociální práce s klienty.

Kdo je v hmotné nouzi?
Zákon stanovuje sedm situací spojených

s nedostatečným zabezpečením základní obživy,
bydlení a mimořádnými událostmi. Nastanou-li,
je osoba či rodina v hmotné nouzi a má nárok na
pomoc.

Jde v zásadě o situace, kdy osoba či rodina
nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální
a majetkové poměry neumožňují uspokojení
základních životních potřeb.

Zákon zároveň napomáhá řešení některých
nárazových životních situací, které nelze vyřešit
jinak než okamžitou peněžní pomocí.

Důležité je, že každá osoba má nárok na
poskytnutí základních informací, které vedou
nejenom k řešení její situace hmotné nouze, ale
i k předcházení jejího vzniku.

Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné

nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí 
2. doplatek na bydlení 
3. mimořádná okamžitá pomoc 
O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují

a vyplácejí je pověřené obecní úřady, tj. stejné
úřady, které poskytují dosavadní dávky sociální
péče. Tyto úřady jsou povinny poskytnout infor-
mace o pomoci v hmotné nouzi v jednotlivých
případech.

Co je příspěvek na živobytí?
Základní dávka pomoci v hmotné nouzi řeší

nedostatečný příjem osoby či rodiny.
V praxi to znamená, že pokud po odečtení

přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje
příjem osoby či rodiny částky živobytí, vzniká této
osobě či rodině nárok na příspěvek na živobytí.

Živobytí osoby či rodiny je stanoveno na zákla-
dě posouzení, jaký má osoba či rodina příjem
a zda si jej může zvýšit, na posouzení majetko-
vých poměrů a na zhodnocení dalších okolností,
které výši částky živobytí mohou navýšit (aktivní
snaha najít si zaměstnání, dlouhodobé setr-
vávání ve stavu hmotné nouze, potřeba dietního
stravování).

Částka živobytí se odvíjí od částek životního
a existenčního minima. Pokud osoba prokaza-
telně projevuje snahu o zvýšení příjmu vlastním
přičiněním, bude úroveň jejího živobytí (před
dalším možným navýšením) shodná s jejím život-
ním minimem.

Částka živobytí je stanovena pro každou
osobu individuálně, a to na základě hodnocení
její snahy a možností. Pro stanovení živobytí
rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají.

Co je doplatek na bydlení?
Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší situ-

aci nedostatku příjmu k uhrazení odůvodněných
nákladů na bydlení.

Podmínkou pro nárok na tuto dávku je být

nájemcem nebo vlastníkem bytu a splňovat pod-
mínky pro nárok na příspěvek na živobytí a na
příspěvek na bydlení ze systému státní sociální
podpory.

Zákon umožňuje poskytnout doplatek na byd-
lení i ve výjimečných případech, kdy žadatel
nemá nárok na příspěvek na živobytí nebo
příspěvek na bydlení, případně i žadateli vyu-
žívajícímu jinou než nájemní formu bydlení.

Doplatek na bydlení lze poskytnout, jestliže
osoba užívá byt v obci, v níž je hlášena k trvalé-
mu pobytu. Zákon stanoví výjimky, kdy se tato
podmínka nemusí sledovat. Přesto je vhodné
tyto bytové vztahy napravit.

Co je mimořádná okamžitá pomoc?
Osobám, které se ocitnou v takových situa-

cích, které je nutno bezodkladně řešit, je posky-
tována mimořádná okamžitá pomoc. Zákon vyti-
poval pět takových situací.
1. První situace může nastat v momentě, kdy

osoby sice neplní podmínky hmotné nouze,
ale hrozí jim vážná újma na zdraví v případě
neposkytnutí pomoci okamžitě.

2. Druhá situace řeší pomoc osobám, postiže-
ným vážnou mimořádnou událostí (živelní
pohromy, vyšší stupně větrné pohromy, země-
třesení, požár nebo jiná destruktivní událost,
ekologická nebo průmyslová havárie).

3. Třetí situace napomáhá osobám, které nemají
dostatečné prostředky k úhradě jednorázové-
ho výdaje spojeného např. s úhradou poplatku
za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo
v případě ztráty peněžních prostředků.

4. Čtvrtá situace pomáhá řešit osobám v hmotné
nouzi potřebu nákupu předmětů dlouhodobé
potřeby (např. pračky, ledničky) nebo uhradit
odůvodněné náklady, vznikající v souvislosti
se vzděláním nebo se zájmovou činností
nezaopatřených dětí.

5. Poslední, pátá situace pomáhá řešení situace
osob, ohrožených sociálním vyloučením. Jde
např. o osoby vracející se z vězení, z dětského
domova a z pěstounské péče po dosažení zle-
tilosti nebo po ukončení léčby chorobných
závislostí.
Dostával jsem dávku sociální péče,

vázanou na sociální potřebnost - co dál?
Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje

postupný přechod ze systému dávek sociální
péče do systému dávek pomoci v hmotné nouzi.

Do doby, než bude rozhodnuto o nové dávce
pomoci v hmotné nouzi, bude poskytována
dosavadní dávka sociální péče.

Řízení o odejmutí této staré dávky zahájí
příslušný pověřený obecní úřad sám a občanům
to písemně oznámí.

Současně s tím budou občané vyzváni, aby se
dostavili na tento úřad k vyzvednutí žádosti
o dávku pomoci v hmotné nouzi, a to o příspěvek
na živobytí a doplatek na bydlení.

Období pro přechod z dávek sociální péče na
dávky pomoci v hmotné nouzi je dostatečně
dlouhé. Umožňuje bez problémů vyřídit
postupně všechny žádosti občanů o dávky
pomoci v hmotné nouzi do 30. dubna 2007.

O odejmutí dávky sociální péče a o přiznání
dávky pomoci v hmotné nouzi obdrží občan
písemné rozhodnutí.

Pokud se při výpočtu výše příspěvku na živo-
bytí zjistí, že tento příspěvek náleží v částce
vyšší než dosud vyplácená dávka sociální péče,
přizná se příspěvek na živobytí zpětně od 1. 1.
2007 a rozdíl mezi již vyplacenou dávkou sociál-
ní péče po 1. 1. 2007 a příspěvkem na živobytí se
doplatí.

Zjistí-li se, že příspěvek na živobytí náleží
v částce nižší než dosud vyplácená dávka soci-
ální péče, bude příspěvek na živobytí od data
přiznání vyplácen v nižší částce. Příjemce však
žádný „přeplatek“ nevrací.

Zjistí-li se, že příspěvek na živobytí nenáleží,
dávka sociální péče se odejme.

Jak probíhá řízení o přiznání dávky?
Řízení o přiznání příspěvku na živobytí

a doplatku na bydlení, které nahrazují dávku
sociální péče vázanou na sociální potřebnost, je
zahájeno na základě podání žádosti na přede-
psaném tiskopisu, který občan obdrží u přísluš-
ného pověřeného obecního úřadu.

Současně s tím obdrží potřebné informace
k vyplnění tiskopisu a k dalším dokladům, které
bude muset k žádosti doložit.

V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či
rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje
podmínky nároku na příslušnou dávku.

V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky -
příspěvku na živobytí, popřípadě doplatku na byd-
lení. Jednotný postup na celém území České
republiky zabezpečuje jednotný informační systém.

Jak bude příspěvek na živobytí vysoký?
Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako

rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich
příjmem, který je snížený o přiměřené náklady
na bydlení.

Přiměřené náklady na bydlení jsou odů-
vodněné náklady na bydlení, maximálně však do
výše 30 % příjmu osoby či rodiny. V hlavním
městě Praze do výše 35 % příjmu osoby či rodiny.

Jaká bude výše doplatku na bydlení?
Výše doplatku na bydlení je stanovena tak,

aby po zaplacení odůvodněných nákladů na
bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených
a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě
či rodině částka na živobytí.

Jaké budou výše mimořádné okamžité
pomoci?

Pro jednotlivé situace, charakterizované pro
mimořádnou okamžitou pomoc, jsou stanoveny
odlišné výše částek, které v případě splnění sta-
novených podmínek občanovi náleží.
1. V případech, kdy hrozí osobě vážná újma na

zdraví a tato osoba neplní žádné podmínky
pro poskytnutí příspěvku na živobytí nebo
doplatku na bydlení, náleží částka, doplňující
příjem této osoby do výše existenčního mini-
ma.

2. V případě mimořádných událostí lze poskytnout
mimořádnou okamžitou pomoc až do výše pat-
náctinásobku částky životního minima jednotliv-
ce, tj. pro rok 2007 až do výše 46 890 Kč.

3. V případě úhrady nezbytného jednorázového
výdaje se stanovuje výše mimořádné okamži-
té pomoci až do výše tohoto jednorázového
výdaje.

4. V případě výdajů s pořízením nezbytných
základních předmětů dlouhodobé potřeby
a odůvodněných nákladů spojených se vzdě-
láním nebo zájmovou činností dítěte náleží
částka do výše těchto výdajů, maximálně však
v průběhu kalendářního roku do výše deseti-
násobku částky životního minima jednotlivce,
tj. pro rok 2007 až do částky 31 260 Kč.

5. V případě mimořádné pomoci osobám ohro-
ženým sociálním vyloučením lze poskytnout
mimořádnou okamžitou pomoc ve výši
1000 Kč. V průběhu roku může být tato pomoc
poskytnuta opakovaně, celková výše však
nesmí překročit čtyřnásobek částky životního
minima jednotlivce, tj. pro rok 2007 maximálně
částku 12 504 Kč.

POMOC V HMOTNÉ NOUZI
Informace k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

Parlament České republiky schválil v březnu 2006 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který platí od 1. ledna 2007.
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KD Leoše Janáčka
Dlouhá tř. 46a, Ha-Podlesí

Po-pá 11-18 h, so, ne 14-18 h
vstupné 10 Kč, žáci a studenti 5 Kč

Výstavní síň Viléma Wünscheho P Ř E D N Á Š K Y

Vstupenky na představení, konaná v zařízeních Městského kulturního střediska Havířov, můžete zakoupit v předprodeji v pokladně KD P. Bezruče, KD L. Janáčka,
Společenského domu a v kině Centrum. V den pořádání akce se 1 hodinu před začátkem představení vstupenky prodávají pouze v místě konání.

D I V A D L A

K O N C E R T Y

P O H Á D K Y

Z Á B A V A

www.mkshavirov.cz, e-mail: sekretariatmks@mkshavirov.cz, Městské kulturní středisko Havířov � KDPB - KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE, Hlavní třída 31a, Havířov-Město,
informace - tel.: 596 808 011, příjem inzerce - tel.: 596 808 039, FAX: 596 808 020, pokladna otevřena Po - Pá 13 - 19 h, So, Ne 14 - 16 h

� KDLJ - KULTURNÍ DŮM LEOŠE JANÁČKA - Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, tel.: 596 411 277, pokladna otevřena Po - Pá 16.00 - 19.00 h, So, Ne 15.30 - 19.00 h
� SD - SPOLEČENSKÝ DŮM - Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, tel.: 596 811 217, pokladna otevřena Po - Pá 14 - 18 h, Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

P Ř I P R AV U J E M E

2.3. - 3.3. v 19 h - KD P. Bezruče 
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

am. divadlo Sputnik při MKS Havířov
●

6.3. v 19 h - loutkový sál KDPB
JAN PŘEUČIL

A JEHO PĚT KLOBOUKŮ
●

14.3. - velký sál KD P. Bezruče
KAŽDÝ MÁ SVOU ŽIDLI

Unikátní jevištní talk-show plná
humoru a písniček. Marta Kubišová
a Milan Hein důkladně vyzpovídají
herce a komika Jiřího Lábuse.

●

27.3. v 19 h - KD P. Bezruče
Niccolo Machiavelli: MANDRAGORA
Účinkují herci Divadelní společnos-
ti Jana Hrušínského Praha:

R. HOLUB, M. VLADYKA,
J. HRUŠÍNSKÝ, Z. HRUŠKA,
M. PREISS L. KROBOTOVÁ/

T. NĚMCOVÁ, M. ŠPLECHTOVÁ,
M. MENŠÍKOVÁ

Galerie Maryčka 
KD Petra Bezruče

Otevřeno: po - pá 14 - 18 h
mimo otevírací dobu 

zpřístupní zájemcům výstavu 
pracovník informací, vstupné dobrovolné

Dějiny světového malířství 
v příkladech

Ukázky z pokladnice světového
výtvarného umění 

vybral a transkripce - olejomalby 
podle nich v průběhu života 

zhotovil JUDr. Karel Šural

vernisáž v úterý 30.1. od 17 h,
výstava končí 2.3. 2007

Zdeněk Kuča - obrazy
Slavnostní zahájení

ve čtvrtek 8.2. v 17 h,
výstava potrvá do 2.3. 2007

9.2. v 19 h - velký sál KD P. Bezruče
Richard Alfieri:

ŠEST TANEČNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH

Hrají:

Chantal Poullain 
a Oldřich Kaiser

Vstupné: 220, 200, 180 Kč

21.2. v 19 h - velký sál KD P. Bezruče
Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy:

ÈTYØI POKOJE DO ZAHRADY
Hrají:

Jana Brejchová,
Dana Morávková
/Adéla Kačerová,

Pavlína Filipovská,
Jan Kačer, Jan Révai/

Martin Kubačák,
Jiří Ptáčník

Vstupné: 240, 220, 200 Kč

20.2. v 19 hod. - Alfréd Uhry: ŘIDIČ SLEČNY DAISY
ČESKÁ SCÉNA - skupina HAA

27.2. v 19 hod. - Frederico Garcia Lorca: PLAŇKA (YERMA)
skupina HAC

6.2. v 18 hod. - Robin Hawdon: WIECZÓR KAWALERSKI
POLSKÁ SCÉNA - gr. HAP

Prodej vstupenek v pokladně KD Petra Bezruče v Havířově.
Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

KD P. Bezruče - loutkový sál
vždy v 15 hodin

3. - 4.2.  POPELKA
Teátr Víti Marčíka

10. - 11.2.  O ZLÉ KOZE
Divadlo Úsměv Ostrava

17. - 18.2.  
ACH, TEN DLOUHÝ, 

ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Zlatý klíč Dolní Benešov

24. - 25.2. 
NARODIL SE KLAUN

Divadýlko Kuba Plzeň
Vstupné 30 Kč 

FILMOVÉ POHÁDKY 
KD P. Bezruče - loutkový sál
5., 19. a 26.2. - ve 14.30 hodin

Vstupné: 10 Kč

Esperantská pozvánka
ve čtvrtek 15.2. od 16.30 h 

v KD L. Janáčka, klubovna č. 43
KRÁSY NORSKA
cestopisná přednáška 

profesora Miloslava Pastrňáka 
s promítáním barevných diapozitivů

5.2. v 19 h - velký sál KD L. Janáčka 

ONDŘEJ HAVELKA

A JEHO MELODY MAKERS

v nejnovějším koncertním show 

Račte si přát?
Vstupné:

250, 230, 210 Kč

10. a 11.2. od 18 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

JURO JÁNOŠÍK
výroční hra divadelních souborů

MKS Havířov Crepácy, 
Tom a Jeff
Vstupné: 38 Kč

T
Ě

Š
ÍN

S
K

É
 

D
IV

A
D

L
O

Statutární město Havířov
Městské kulturní středisko Havířov

si Vás dovolují pozvat na

K tanci a poslechu hraje 
Joker Band Ivana Muchy
tančí TK Jarky Calábkové 

Elvis Presley show
večerem provází a hlavním hostem

plesu je herec,
zpěvák, tanečník 

a muzikálová hvězda 
Roman Vojtek 

- vítěz taneční soutěžní show 
StarDance.

Večeře formou rautu.
Bohatá tombola.

20.2. v 19 hodin
komorní sál KD L. Janáčka

Komorní koncert

RICHARD NOVÁK
bas

ALEXANDR STARÝ
klavír 

V programu zazní:
Antonín Dvořák - Biblické písně,

Op. 99 a Franz Schubert
- Schwanengesang, D.957

Vstupné: 95 Kč, studenti: 65 Kč

Taneční večery
ve Společenském domě

každou neděli od 17 do 22 h

4. 2. Orchestr Horsta Olšáka
11. 2. Nogol Band
18. 2. Jana Kubečková
25. 2. Jaroslav Jeziorski

Těšíme se na vaši návštěvu!
Vstupné 37 Kč

Transkripce obrazu Pabla Picassa
Provazochodci (Kejklířská rodina)

Šachta, akvarel
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1. - 7.2. v 15.30 a 17.45 h
NOC V MUZEU    Premiéra

(NIGHT AT THE MUSEUM, USA 2006, CP 18.1.
07, 108´, přístupný, dobrodružná komedie,
české znění, DD)
Všechno ožije. V hlavní roli Ben Stiller.

Vstupné v 15.30 h: 72 Kč, v 17.45 h: 77 Kč  

1. - 4.2. ve 20.00 h
ODSOUZENI ZEMŘÍT Premiéra

(ADRIFT, Německo 2006, CP 7.12. 06, 95´,
do 15 let nepřístupný, thriller, titulky, DD)

Tak blízko nikdy nebylo tak daleko. Natočeno
podle skutečné události. Vstupné: 77 Kč 

5. - 7.2. ve 20.00 h, ve středu též v 9.00 h
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH Premiéra

(DAS LEBEN DER ANDEREN, SRN 2006, CP
6.1. 07, 137´, do 12 let nevhodný, širokoúhlé
drama, titulky, DD)
Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití.

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

8. - 14.2. v 15.30 h
FIMFÁRUM 2
(ČR 2005, 90´, přístupný, animovaný/rodinný,
DD) Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle
nejsou jen tak ledajaké. Vstupné: 47 Kč

8. - 14.2. v 17.45 a 20.00 h,
ve středu též v 9.00 h  
DOKONALÝ TRIK Premiéra

(THE PRESTIGE, USA 2006, CP 4.1. 07, 130´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlý thriller, DD)
Díváte se pozorně ?

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

15. - 21.2. v 15.30 h
ASTERIX A VIKINGOVÉ
(Dánsko/Francie 2006, 78 ´, přístupný, animo-
vané dobrodružství, české znění, DD)
Další dobrodružství neohroženého Asterixe
a Obelixe. V českém znění uslyšíte Pavla Tráv-
níčka, Otu Jiráka, Lucii Vondráčkovou aj.

Vstupné: 62 Kč 
15. - 21.2. v 17.30 a 20.00 h,
ve středu též v 9.00 h
PRÁZDNINY         Premiéra

(THE HOLIDAY, USA 2006, CP 21.12. 06, 135´,
do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)
Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život.
V hlavních rolích Cameron Diaz a Kate Winslet.

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč) 

22. - 28.2. v 15.30 h
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
(ČR 2005, 106 ´, přístupný, rodinná komedie,
DS) Rodinná komedie Marie Poledňákové
o tom, že nikdo nechce zůstat sám.

Vstupné: 47 Kč 

22. - 28.2. v 17.45 h
MOJE SUPERBEJVALKA  Premiéra

(MY SUPER EX GIRLFRIEND, USA 2006, CP
11.1. 07, 97´, do 12 let nevhodný, širokoúhlá
komedie, titulky, DD)
On jí zlomil srdce. Ona jemu všechno.V hlav-
ních rolích Uma Thurman a Luke Wilson.

Vstupné: 77 Kč  

22. - 28.2. ve 20.00 h, ve středu též v 9.00 h
HANNIBAL - ZROZENÍ       Premiéra

(HANNIBAL-RISING, USA 2007, CELOSTÁTNÍ
PREMIÉRA 22.2. 07, do 12 let nevhodný, thril-
ler-drama, titulky, DD)
Dlouho očekávané pokračování kultovní
série o neslavně slavném Hannibalu Lectero-
vi (Mlčení jehňátek, Hannibal, Červený drak),
které se tentokrát vrací na úplný začátek.

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)  

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI:
4.2. ZASADIL DĚDEK ŘEPU - 6 pohádek 60´

11.2. O MYŠÍCH VE STANIOLU - 6 pohádek 63´

18.2. O HLOUPÉM PECIVÁLOVI - 6 pohádek 64´

25.2. PANE, POJĎTE SI HRÁT - 5 pohádek 63´

Začátky představení vždy v neděli ve 14 hodin.
Vstupné: 15 Kč

1. - 4.2. v 18.00 h
CASINO ROYALE
(USA 2006, 147´, do 12 let nevhodný, dobrod-
ružný/akční, titulky, DD)
Další dobrodružství agenta 007. V hlavní roli
Daniel Craig. Vstupné: 72 Kč

3. - 4.2. v 16.00 h
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
(CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY,
USA 2005, 106´, přístupný, širokoúhlý/rodin-
ný/muzikál, české znění, DD)
Uvidíte, jak to dopadne, když vyhrajete prohlíd-
ku v úžasné čokoládovně. Vstupné: 42 Kč

8. - 11.2. v 18.00 h
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
(ČR 2006, 110 ´, do 15 let nepřístupný, široko-
úhlá tragikomedie, DD)
Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského
o sexu, penězích a dobrém člověku.

Vstupné: 67 Kč
10. - 11.2. v 16.00 h
AUTA
(CARS, USA 2006, 96´, přístupný, rodinná
komedie, české znění, DS)
V českém znění této rodinné komedie uslyšíte
Richarda Krajča, Kateřinu Brožovou, Bolka
Polívku, Jiřího Macháčka, Petra Novotného aj.

Vstupné: 47 Kč

15.2. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(THE STING, USA 1973, 129´, do 12 let
nevhodný, komedie/drama/krimi, titulky)
Robert Redford a Paul Newman v legendárním
filmu o jednom geniálním dostihovém podrazu.
V roce 1974 oceněn 7 OSCARY.
Režie: Georgie Roy Hill 
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

15. - 18.2. v 18.00 h
SAW  III        Premiéra

(USA 2006, CP 28.12. 06, 107´, do 18 let nepří-
stupný, horor, DD)
Budete omdlévat hrůzou. Vstupné: 77 Kč

17. - 18.2. v 16.00 h
GARFIELD 2
(USA 2005, 77´, přístupný, animovaná komedie,
české znění, DS)
Jeho královská výsost je zpět ...

Vstupné: 57 Kč
22. - 25.2. v 18.00 h
MY DVA A KŘEN Premiéra

(YOU, ME AND DUPREE, USA 2006, CP 28.12.
06, 109´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky,
DD)
Byli by ideální pár. Kdyby nebyli tři.

Vstupné: 72 Kč
24. - 25.2. v 16.00 h
HAPPY FEET
(USA 2006, 108´, přístupný, širokoúhlý/animo-
vaný/rodinný, české znění, DD)
Skvělý tanečník tučňák Brumla.

Vstupné: 57 Kč

KINO CENTRUM
nám. Republiky, Havířov-Město, tel.: 596 812 243

pokladna: Po - So 15.00 - 20.30 h, Ne 13.30 - 20.30 h

KINO ÚSVIT
KD L. Janáčka, Dlouhá tř. 46a, tel.: 596 411 277 
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Bez poplatku a ručitele!
již od 6 000 Kč a více

pro zaměstnané, důchodce
i na mateřské dovolené

Rychlý úvěr !

Tel.: 736 120 270
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PŘIJMEME 
PÁNSKOU KADEŘNICI

na živnostenský list
Tel.: 737 132 39323
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7

24
/0

7

LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ
www.laserhavirov.unas.cz

Tel.: 596 810 690, 607 561 626 25
/0

7
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Chcete vydělávat 1.000 a více Kč denně? Máte kladný vztah 
ke kosmetickým výrobkům? Ozvěte se na tel. 775 574 717.
Zajistíme Vám práci až 5x v týdnu. Bez vstupních poplatků.

An, Fr, Ruš, Něm
● Callanova metoda ● sugestope-

die ● obchodní konverzace
KURZY: dopolední, odpolední,
víkendové, pobyty na horách 

✔ max. 6 osob ve skupině
ukázkové hodiny zdarma

739 404 222, www.bajo.cz

Bažanowski & partneři

JAZYKOVÉ KURZYJAZYKOVÉ KURZY

✔ komfortní učebny v Ha a Ova

28
/0

7

VYUŽIJTE NABÍDKY 
KURZŮ

Městského kulturního střediska
Havířov

Oddělení mimoškolní výchovy 
a vzdělávání

info.: www.mkshavirov.cz,
e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz

Tel.: 596 808 031, 596 808 047

m
ks
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Městská knihovna Havířov

Změna provozní doby  
Od 1.1. 2007 dochází k úpravám
provozní doby na pobočkách
Městské knihovny Havířov:
oddělení pro dospělé a informační
oddělení na ul. Šrámkova - nově
otevřeno ve středu od 13 do 18
hodin, ostatní oddělení viz
www.knih-havirov.cz

MALOVÁNO DLÁTEM
dřevořezby a obrazy 

Stanislava FILIPA
Výstava potrvá do 23.2.

●

poeticko-hudební pořad 
z díla Stanislava Filipa

PETR BEZRUČ NARUBY
14. 2. 2007 v 18 hodin.

Součástí besedy je autogramiáda
knihy Pohádky z jisker a dýmu.

●

HMOTA A ŽIVOT
fotografie a koláže 
Vladimíra Půlpána

Vernisáž výstavy 28. 2. v 18 hodin.
V hudební části vystoupí 

Jarmila Paclová - klavír a flétna.

Oddělení hudby a umění 
Pavlovova 2, tel.: 596 813 622

Reprezentační ples 
ZUŠ B. Martinů 

2. února od 19 hodin
Společenský dům Reneta

●

Od února 2007 zahajuje ZUŠ
večerní kurzy keramiky

pro veřejnost na výtvarném oboru
ZUŠ ul. Jiráskova, Ha-Podlesí
a kurzy Tvůrčí fotografie 

pro dospělé na pobočce ZUŠ 
ul. Sadová, Havířov-Město.

Výuka bude probíhat formou 
přednášek a konzultací
zhotovených fotografií.

Kurz seznámí s klasickými
fotografickými disciplínami 

(portrét, krajina, zátiší).
info: na sekretariátu ZUŠ, 

tel.: 596 813 128

ZUŠ B. Martinů 
zus.b.martinu@volny.cz,

www.zusbm.cz

ASTERIX - Středisko volného času Havířov (dříve DDM)
Na Nábřeží 41, tel.: 596 811 175 

Církev adventistů s.d.
zve v rámci

NÁRODNÍHO DNE MANŽELSTVÍ
všechny manželské páry 

k OBNOVENÍ 
MANŽELSKÉHO SLIBU

v předvečer svátku Valentýna
13. února v 19 hodin

v modlitebně Církve adventistů s.d.
ul. Generála Svobody, Ha-Šumbark

Každý pár, který přinese svůj odda-
cí list či svatební oznámení, získá
malou pozornost.
Více info www.tydenmanzelstvi.cz,  

tel.: 775 789 040 (p. Svoboda)

2.2. pá od 14.30 - Bambulky
a střapečky - pro radost i parádu
(materiál zajištěn)
2.2. pá od 17 - Lampionová diskotéka
3.2. so od 9 - Modelářská burza
10.2. so od 9 - Kouzla s voskovou
batikou
12. - 16.2. po až pá vždy od 9 - Síťové
hry na PC a Internet 10 Kč/hod.
17.2. so od 10 - veřejná soutěž -
Zimní radovánky o cenu Yettiho
(bude-li sníh) - sraz účastníků
v 10 h pod ulicí ČSA (pod bufetem
Hvězda). Saně a boby s sebou.
24.2. so od 9 - Volání jara 
(papírové květiny)

24.2. so od 9 - O mistra Asterixe 
- soutěž ve skládání PUZZLE, 
startovné 10 Kč

12. - 16.2. Příměstský tábor
v době jarních prázdnin 

Sraz denně od 7.30 do 8 h,
ukončení v 15.30 h

Program: soutěže, hry, vycházky,
rukodělná a výtvarná činnost,
počítače, keramika - vše podle
zájmu dětí. Cena 560 Kč.
Uzávěrka přihlášek a plateb 5.2.
Tábor se uskuteční při minimálním
počtu 10 účastníků.
Info: L.Vaculíková, tel.: 586 811 031

Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích
srdečně zve na

TRADIČNÍ PLES PZKO                      TRADYCYJNY BAL PZKO
17.2. 2007 v 19 hod. v místnostech Domu PZKO (U Zborůvky)

Do tańca przygrywa popularna orkiestra „NOTTA BENE“
Program balowy w wykonaniu zespołu tanecznego „BŁĘDOWIANIE“

Vstupenky v Domě PZKO v pondělky a středy 12-17 hod., tel.: 596 434 114

KAŽDOU STŘEDU ONLINE TURNAJE V RŮZNÝCH HRÁCH NA PC 
V INTERNET KLUBU VE STŘEDISKU NA MĚSTĚ

CELÝ ÚNOR BUDE NA MĚSTĚ PROBÍHAT SOUTĚŽ 
S TEMATIKOU VESMÍRU A UFO.

O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2. ÚNORA OTEVŘENO

3.2. JAN BOSCO CUP STOLNÍ TENIS - v 8 h, Šumbark
8.2. HOKEJOVÝ TURNAJ - v 15 h, Město
9.2. FOTBALOVÝ TURNAJ ŠUMBARK - v 17.45, ZŠ Moravská

10.2. FLORBALOVÝ TURNAJ - od 8 h, Šumbark
12.-16.2. JARNÍ TÁBOR CVILÍN

pobyt v turistické základně ve Cvilíně, kousek od Krnova.
Cena pobytu je 500 Kč. Přihlášky ve střediscích do 5.2.

20.2. ROZJEZDY PRO HVĚZDY - od 16 h Šumbark
21.2. FOTBALOVÝ TURNAJ MĚSTO WINTER CUP 

- od 17 hodin, ZŠ Na Nábřeží
23.2. KARNEVALOVÁ DISKOTÉKA - v 17 h, Město

CÍRKEVNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU sv. J. BOSKA V HAVÍŘOVĚ
tel.: 596 810 145, www.csmdonbosco.cz , csm@csmdonbosco.cz

OTEVŘENO pondělí až pátek 14.30 - 19.00 hodin

3.2. „Šlápoty, daleko i blízko“- turistická výprava, sraz v 8.45 h
na vlakovém nádraží v Havířově. Informace u L. Zajaczkové osobně
i telefonicky ve středisku.
10.2. - 17.2. „Asterix a věštec“ - jarní tábor pro děti v TZ Pstruží.
Přihlášky a informace u L. Bitterové, tel. 775 050 463
12.2. - 16.2. „S Asterixem za pohádkou“ - příměstský tábor pro děti ve
věku 6 - 12 let, kapacita 25 dětí, cena 650 Kč, přihlášky do 5.2.,
bližší informace u Š. Jarošíkové, tel.: 607 913 728.
V době jarních prázdnin bude ve středisku od pondělí do pátku v době
od 10 do 16 hodin herna pro mládež s kulečníkem, biliárem a stolním fotba-
lem zdarma. Dále mohou zájemci za úhradu 20 Kč na hodinu využívat hernu
stolního tenisu, posilovnu /pouze za účasti dospělé osoby/ a internet.
23.2. v 17 h v sále Střediska Na Nábřeží základní kolo soutěže „Dívka
roku 2007“ s podtitulem „Rozkvetlá louka“. Dívky ve věku 13 - 15 let se do
soutěže mohou přihlásit nejpozději do 19.2. u Š. Jarošíkové, která podá
podrobné informace k soutěži.

Oddíl florbalu pořádá nábor
pro děti ročníků 1992 - 1999

Pod dohledem vyškolených trenérů
se děti učí základy tohoto nej-
rychleji se rozrůstajícího sportu.
Informace p. Křibík 603 443 638
nebo na www.slaviahavirov.cz

Sdružení Taoistického Tai Chi
zve na ukázkovou hodinu

zdravotního cvičení
20. února v 18 hodin

v tělocvičně ZŠ Školní.
Přezůvky s sebou.

Pravidelná skupina bude 
každé úterý v 18 hodin.

www.taoist.cz

Zápis dětí do 1. tříd 
ZŠ 1. máje:

5. a 6. 2. od 12.30 h

ZŠ Mládežnická:
5. a 6. 2. od 12 do 18 h

Florbalová soutěž
havířovských základních škol

XII. ročníku soutěže havířovských
základních škol „O putovní pohár
SOU BARON SCHOOL ve florba-
lu“, který se konal začátkem ledna
v Městské sportovní hale, se
zúčastnilo 13 základních škol.
Chlapci

1. místo   ZŠ K. Světlé
2. místo   ZŠ Žákovská
3. místo   ZŠ V. Nezvala

Nejlepším střelcem turnaje byl
vyhlášen Tomáš Bajgar (ZŠ
V. Nezvala) a nejlepším brankářem
Roman Liebertz (ZŠ K. Světlé).

Dívky
1. místo   ZŠ M. Pujmanové
2. místo   ZŠ Albrechtice
3. místo   ZŠ Na Nábřeží

Nejlepší střelkyní turnaje byla
vyhlášena Veronika Enenkelová
(ZŠ Albrechtice) a nejlepší bran-
kářkou Kamila Šostková 
(ZŠ M. Pujmanové).

Už jen jeden měsíc zbývá do začátku play off 
florbalové Fortuna extraligy. Florbalisty Pegresu Havířov 

čeká ještě 5 kol, z nichž čtyři odehrají na domácí palubovce
středa   31.1. 20.00 hod. Pegres - FBC Ostrava
sobota    3.2. 17.00 hod. Pegres - Tatran Střešovice
neděle   25.2. 17.00 hod. Pegres - SSK Vítkovice
sobota    3.3. 17.00 hod. Pegres - Mladá Boleslav

ASTERIX - pobočka M. Kudeříkové 14, Havířov-Město,
tel.: 596 811 031, e-mail:smte@volny.cz
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NOVÉ GYMNÁZIUM
V HAVÍŘOVĚ

Střední škola v Havířově
Prostřední Suché 

otevírá čtyřleté studium

79-41-K/401 
Gymnázium všeobecné

střední vzdělání 
s maturitní zkouškou

Pro školní rok 2007/2008 
škola přijímá 30 žáků.

Gymnázium je v rámci Školního
vzdělávacího programu 

profilováno na Eurostudia 
(studia o EU).

www.stredniskola-sucha.cz
(nabídka oborů vzdělání 

pro školní rok 2007/2008)
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