
Novým primátorem statutárního města Havířov se v pondělí
29. ledna na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Havířova stal
František Chobot z České strany sociálně demokratické.

Post prvního náměstka pro ekonomiku a správu majetku bude pro
příští 4 roky zastávat Ing. Eduard Heczko (KSČM), náměstkem pro
hospodářský rozvoj byl zvolen Ing. Zdeněk Osmanczyk (ČSSD)
a náměstkem pro sociální rozvoj JUDr. Bronislav Bujok (KSČM).

Do 11členné městské rady byli dále zvoleni - Mgr. Rudolf Šimek
(Hnutí pro Havířov), Alice Hegyi (KSČM), PaedDr. Svatopluk Novák
(ČSSD), Miroslav Kronneberg (KSČM), Radim Mudra (ČSSD),
Doc. RSDr. Eduard Pawera, CSc. (KSČM) a Jarmila Světlíková (ČSSD).

Na ustavujícím zasedání byl zvolen také kontrolní výbor, finanční
výbor, bylo schváleno rozpočtové provizorium a rozpočtové úpravy
za rok 2006.

Havířov má nové vedení města

Nový primátor byl okamžitě v zajetí novinářů.

Novým primátorem byl zvolen František Chobot z ČSSD

Nejprve skládali nově zvolení zastupitelé slib. Fotopříloha: Josef Talaš 

Hlasovalo se zvednutím ruky s osvědčením.

Zvolen byl primátor města, tajemník Magistrátu Ing. Milan Menšík
jej pak dekoroval slavnostním řetězem primátora.

Následně byli zvoleni tři náměstci primátora.
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Primátor statutárního města Havířov
František Chobot
Narodil se 19. února 1939 v Praze.
Má tři sourozence. Po absolvování
základní školy se rozhodl studovat
průmyslovou školu chemickou, kterou
ukončil závěrečnou maturitní zkou-
škou. Jako čerstvý absolvent nastou-
pil do podniku chemického průmyslu.
Po třech letech přešel k plynárenství,
kde pracoval 5 let. Pak jej zlákalo sta-
vebnictví a tomu byl věrný 28 let. Na
počátku 90. let se začal politicky
angažovat a vstoupil do ČSSD.V roce
1994 byl zvolen náměstkem primáto-
ra města Havířova. Tuto funkci
zastával dva roky. Následně však byl
v roce 1996 zvolen poslancem Parla-
mentu ČR a ve Sněmovně tak praco-
val až do roku 2002. V letech 1994 -
2002 byl také členem Zastupitelstva
města Havířova, od roku 1996 až dosud byl členem správních orgánů stát-
ních podniků a podniků ve správě města. Primátor František Chobot má
negativní lustrační osvědčení. Umí hovorově německy, rusky, polsky. Mezi
jeho záliby patří hudba, sport, čas se snaží věnovat i své rodině, má dvě
dospělé děti.

Náměstek pro ekonomiku a správu
majetku Ing. Eduard Heczko

Je mu 59 let a občanem Havířova je
od roku 1974. Je rozvedený a má dvě
dospělé děti, studující na VŠ. Jeho
profesní život byl vždy spojen s Dolem
Dukla, kam nastoupil v r. 1966 po vyu-
čení provozním elektromontérem. Při
zaměstnání si doplnil vzdělání na
střední průmyslové škole elektrotech-
nické v Karviné a na VŠB v Ostravě
v oboru hlubinné dobývání uhelných
ložisek. Na Dole Dukla pracoval nej-
dříve jako provozní elektromontér,
mistr odborné výchovy a později
v různých technických funkcích.
V komunální politice pracuje třetí
volební období od roku 1998. V prv-
ním volebním období jako zastupitel,
od roku 2002 pak jako náměstek
primátorky pro hospodářský rozvoj

a v současné době jako náměstek primátora pro ekonomiku a správu
majetku. Od roku 2004 je zastupitelem Moravskoslezského kraje.

Své dosavadní zkušenosti z předchozích profesí a komunální politiky chce
plně využít i v nadcházejícím volebním období. Prioritou bude zajištění
dostatečných finančních prostředků a jejich účelné a hospodárné využití
k zajištění potřeb města a jeho občanů.

Náměstek pro sociální rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok
Narodil se 23. srpna 1939
v Havířově-Bludovicích, je ženatý, má
2 dospělé syny.
Středoškolské vzdělání absolvoval
v Opavě, kde navštěvoval hotelovou
školu. To zřejmě předurčilo i jeho
budoucí zaměření, přestože vystudo-
val právnickou fakultu Univerzity Kar-
lovy. Začínal v českotěšínském Slez-
ském domě a Hotelu Piast, kde se
posléze prosadil na řídící místa.
Téměř celý produktivní věk pak strávil
u podniku Restaurace a jídelny
(později Gastronomie), převážně
v manažérských funkcích. Deset let
byl ředitelem tohoto podniku. Po pri-
vatizaci počátkem 90. let odchází na
Důl Lazy, kde začal působit jako pod-
nikový právník. Jeho zálibami jsou práce kolem rodinného domku, věnuje
se zahradě a především vlastnoručně vypěstovanému vinohradu.

Náměstek pro hospodářský rozvoj
Ing. Zdeněk Osmanczyk
Narodil se v Českém Těšíně. Je mu 53
let, je ženatý, má syna Zdeňka
a dceru Lindu. Má vysokoškolské
vzdělání. Absolvoval Vojenskou vyso-
kou školu a následně i tříleté postgra-
duální studium v Brně zaměřené
nejen technicky, ale i na manage-
ment. Dvacet dva let byl státním
zaměstnancem, vykonával řídící funk-
ce. Od roku 1995 řídil technicko-pro-
vozní útvar, dva roky to zkoušel také
v soukromé sféře. Od ledna roku
2004 se postavil do čela provozního
úseku-střediska v Technických služ-
bách Havířov a.s. Je tedy zřejmé, že
má zkušenosti jak při správě státního,
tak i soukromého majetku, praxi
v logistickém zabezpečení, řízení organizačních jednotek všech stupňů.
Jeho zálibami jsou sport - míčové hry, cyklo a pěší turistika. Ovládá aktivně
ruštinu. Je členem městské organizace ČSSD.

15. března 2007 v 17 hodin se
koná na ZUŠ L. Janáčka školní
akademie na počest 25. výročí
založení školy.

Historie Základní školy na ulici
Mládežnické v Havířově se začala
psát 1. září 1981. Tenkrát ještě
v nedostavěné škole bylo otevřeno
13 tříd 1. - 7. ročníku. Prvním ředite-
lem školy byl Mgr. Josef Mintěl.V roce
1986 nastoupil do funkce ředitele Mgr. František Máca.Toho v školním roce
1990-91 vystřídala Mgr. Božena Rybáková. Pod jejím vedením byla zaháje-
na rozšířená výuka anglického jazyka od 3. tříd. Obrovský zájem o výuku
cizích jazyků zdvojnásobil v krátkém období počty žáků ve škole. Žáci
začali jezdit na týdenní studijní pobyty do Velké Británie. Škola se zaměři-
la na výuku dalších cizích jazyků (FrJ, NJ), ve kterých dosahuje výborných
výsledků.

Od 1. srpna 2005 je ředitelkou školy Mgr. Radomila Vaníčková. Pod jejím
vedením zahájila škola spolupráci se Státní univerzitou v americké Lowě.

Žáci tak mají možnost učit se anglicky
zcela netradičně s rodilými mluvčími.
Nový školní vzdělávací program nava-
zuje na osvědčenou tradici výuky
cizích jazyků, navyšuje počty hodin
anglického jazyka od 1. tříd, druhého
cizího jazyka (FrJ, NJ od 6. tříd),
matematiky, informatiky a jazyka
českého. Nadále škola pořádá studij-
ní a pobytové zájezdy ve Velké Bri-
tánii, Francii, Německu a Chorvatsku,

disponuje dvěma počítačovými učebnami, internetovou klubovnou, audio-
vizuální učebnou, třemi odbornými učebnami (chemie, fyzika, biologie),
jednou poloodbornou učebnou (zeměpis, dějepis). Žáci se zapojili i do
celostátní soutěže s názvem Debatní liga, která rozvíjí rétoriku a komuni-
kační asertivní chování. Základní škola je detašovaným pracovištěm ZUŠ
B. Martinů (hra na klavír a flétnu) a soukromé jazykové školy Linguistic. Nabízí
jazykové a přípravné kurzy JČ a M k přijímacím zkouškám i pro žáky z jiných
škol. V roce 25. výročí založení navštěvuje školu 534 žáků. O jejich vzdělávání
se stará kvalitní aprobovaný stabilizovaný 37 členný pedagogický sbor.

ZŠ Mládežnická slaví 25. narozeniny

Pøedstavujeme nové vedení mìsta
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DĚTSKÝ KOUTEK 
na magistrátu

Rodiče, kteří vyřizují své záleži-
tosti na magistrátu města,
mohou využít hlídání dětí
v dětském koutku.

Dětský koutek se nachází
v prvním patře hlavní budovy
vedle bufetu a je v provozu
v úřední dny:

Po, st 8.30 - 13, 14 - 17
Čt 8.30 - 13

Hlídání dětí je zdarma.

Využijte možnost ekologického
odstranění autovraků

Na základě pozitivního ohlasu
občanů připravilo statutární město
Havířov ve spolupráci se společ-
ností ŽDB, a.s. Bohumín opako-
vaně akci

SBĚR AUTOVRAKŮ 
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 

/vozidel určených k likvidaci/,

Doba konání:
15. 3. 2007 (čtvrtek) 

v době od 8 do 13 hod.

Místo sběru:
plocha parkoviště na pozemku 
p. č. 3934 k.ú. Havířov Město
(parkoviště u motelu Formule 
na ul. U Motelu v Havířově)

Příplatek za odvoz:
500 Kč / vozidlo

Cena za fyzickou likvidaci 
autovraku:

✔ kompletní autovrak: bezplatně
✔ nekompletní autovrak:

bez motoru 600 Kč 
✔ bez převodovky 350 Kč 
✔ Platba za odvoz a likvidaci

autovraku bude hrazena 
v hotovosti na místě sběru

Potřebné doklady :
majitel vozu:
občanský průkaz
velký technický průkaz
ostatní osoby:
občanský průkaz a plnou moc od
majitele vozidla jako souhlas 
k likvidaci, velký technický průkaz
vozidla

Majitelé takto předaných autovraků
obdrží na místě od zástupce ŽDB, a.s.
/vlastnící souhlas KÚ Moravskoslez-
ského kraje ke sběru, výkupu a vyu-
žívání autovraků a ostatních doprav-
ních prostředků/ „Potvrzení o převzetí
autovraku do zařízení ke sběru autov-
raků“ - doklad potřebný pro vyřazení
vozidla z evidence motorových vozidel.

Bližší informace poskytnou 
pracovníci odboru 

místního hospodářství a dopravy
Magistrátu města Havířova 

na tel: 596 803 332 
a provozu Recyklace ŽDB, a.s.
tel. 596 083 671, 596 082 646,

604 228 312

Naplno se rozběhla v Havířově příprava rozpočtu města, která je v těch-
to dnech založena na tzv. rozpočtovém kolečku, kdy své požadavky vznáší
a obhajují jednotlivé odbory města a příspěvkové organizace. Vzhledem
k tomu, že tištěný materiál by měl mít nakonec zhruba 200stránkovou
podobu, jde o poměrně rozsáhlý úkol, který je nutno zvládnout v co nej-
kratší době. Vedení města by chtělo předložit rozpočet k projednání na
zasedání zastupitelstva města 2. dubna.

Teoreticky jsou tedy na přípravu rozpočtu dva měsíce, což zatíží zejmé-
na ekonomický odbor, na kterém největší tíha zpracování všech dat bude.
Za poslední léta je to zřejmě vůbec nejkratší možný termín zhotovení
jednoho z nejzávažnějších dokumentů města. Nyní se chod města řídí roz-
počtovým provizoriem, které zastupitelé schválili na ustavujícím zasedání
města. Situaci kolem rozpočtu zkomplikovala povolební situace, kdy byly
na ostravský Krajský soud doručeny stížnosti na právoplatnost voleb.
Tím se oddálilo ustavení orgánů města a zároveň i práce nad rozpočtem.
Aby k obdobné situaci v budoucnu nedošlo, zvažuje vedení města, že se
schválí obecná pravidla rozpočtového provizoria, která budou platit vždy,
když nebude z jakýchkoliv důvodů sestaven rozpočet města.

Havířov zahájil tvorbu rozpočtu

řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007

Rada města jednala
Ve středu 7. února poprvé zasedla
Rada města Havířova, aby projed-
nala akutní materiály, které se
nakupily během doby, kdy nebyly
zvoleny orgány města. Šlo přede-
vším o majetkoprávní záležitosti
jako pronájmy bytů, přidělení bytů
v Domě s pečovatelskou službou,
prodeje a pronájmy pozemků, pro-
nájmy nebytových prostor apod.
Radní schválili rovněž komise rady.
Těch by mělo být podle rozhodnutí
rady 15 (komise BESIP, bytová,
energetická, investiční, kulturní
a letopisecká, drogová, pro občan-
ské záležitosti, sportovní, sociální,
komise pro přidělování bytů zvlášt-
ního určení, školská, pro regionální
spolupráci a partnerské vztahy,
územního rozvoje a dopravy,
zdravotnická a životního prostředí.
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V roce 2006 vytřídili občané našeho
města celkem 1227,4 t druhotných suro-
vin, z toho: papír 467,5 t (tj. ve srovnání
s rokem 2005 více o 47,5 t), tetrapack 3,5 t
(o 1,4 t), sklo 462 t (o 237 t), plasty 294,3 t
(o 28 t) 

Vzhledem k tomu, že tetrapackové obaly
(krabice od mléka, vína, džusů), se třídí
poměrně málo, žádáme tímto naše občany, aby
tento druh obalů více třídili. Obaly tetrapack se
sbírají společně s papírem tj. do modrých kon-
tejnerů určených pro sběr papíru a u rodinných
domků do modrých igelitových pytlů. Modré
kontejnery jsou označené oranžovou nálepkou

s informací o sběru nápojových obalů tetra-
pack. Na třídící lince Technických služeb
Havířov a.s., se pak oddělí papír a nápojový
obal tetrapack.

Děkujeme tímto všem, kteří odpad
v našem městě třídí, a tím přispívají
k ochraně životního prostředí. Dále prosíme
občany, aby pytlíky s odpadem z domácností
odkládali přímo do kontejnerů, nikoliv na zem.
Tyto jsou pravidelně vyprazdňovány, není proto
důvod, aby vznikal kolem nich nepořádek.
Objemný odpad (starý nábytek, koberce, sani-
tární zařízení) a nebezpečný odpad (lednice,
televizory, počítače, elektronika, apod.) nepatří

na stanoviště kontejnerů.
K odložení objemného a nebezpečného

odpadu slouží sběrný dvůr, který se nachází
v areálu Technických služeb na ul. Karvin-
ské, středisku odpadů. Provozní doba sběr-
ny je pondělí - neděle od 7.00 h do 18.00 h.
Pro občany Havířova je tato služba bezplat-
ná. Pokud občan neoprávněně založí skládku,
nebo odkládá odpad mimo vyhrazená místa,
dopouští se tím přestupku proti veřejnému
pořádku. Za tento přestupek může být uložena
pokuta v souladu s § 47, odst. 2, zákona
200/1990 Sb.

Lednový halový turnaj fotbalových přípravek prokázal dobrou kon-
dici fotbalového potěru. Za účasti šesti družstev fotbalistů do 10 let
byly ve Smilovicích k vidění velmi atraktivní zápasy, kterým nechybě-
lo nasazení, taktika a bojovnost.

Z celkového vítězství se nakonec radovali mladí fotbalisté z týmu Havířov
„B“, na druhé příčce se umístilo mužstvo z Českého Těšína, třetí příčku
obsadilo domácí družstvo Smilovic. Další místa obsadili: 4. Vítkovice,
5. Havířov “A“, 6. Třinec.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Sebastián Zogata z Českého Těšína,
nejlepším brankářem byl vyhlášen Adam Svoboda z Havířova „B“ a cenu
pro nejlepšího hráče získal Radek Cienciala ze Smilovic. „Celá akce měla
zdárný průběh a sportovního ducha, k čemuž přispěly nejen boje na hřišti,
ale i zaujaté obecenstvo tvořené především z řad rodičů a fotbalových příz-
nivců svých mužstev,“ uvedl p. Cienciala ze Smilovic.

TRIANON CUP Smilovice 2007

POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA
určeno pro děti od 6 let

strečink - gymnastika - hry
koncentrační cvičení

N A B Í Z Í M E :
- pravidelné tréninky 

(v odpoledních a večerních hod.)
- soukromé hodiny 

(v dopoledních i večerních hod.)

Obsahové zaměření: vyjádření
poznatků o příčinách požárů, pří-
klady nedbalostního jednání
a nepozornosti při manipulaci
s ohněm, hořlavinami apod.,
nebezpečné hry dětí s hořlavými
látkami, zábavnou pyrotechnikou -
pomoc hasičů při haváriích, neho-
dách, živelných pohromách, při
ochraně životního prostředí, zážitky
ze zájmové, sportovní či výchovné
činnosti mládeže, z letních táborů
MH se zaměřením na požární
tematiku.

Soutěž má část literární
(5 věkových kategorií) a část
grafickou (7 věkových kategorií
včetně před-školních dětí). Ukonče-
ní základního kola na školách do
30. března, okresní vyhodnocení
10.4., regionální vyhodnocení 6.5.,

celorepublikové kolo 30.5.
Zúčastněné školy zašlou tři nej-

lepší práce z každé kategorie
a uvedou celkový počet žáků, kteří
se soutěže zúčastnili, v termínu do
10.4. 2007 na adresu Sdružení
hasičů ČSM, Žižkova 2387/90,
Karviná-Mizerov, 733 01.

Bližší info.: 596 364 210

Tělocvična TJ SPORT MORAVIA
ul. Palackého 2/689, Havířov-Město

SPORTUJÍ VAŠE DĚTI? A CO VY?
o.s. TJ SPORT MORAVIA

z naší „líhně“ pocházejí mistři republiky, Evropy a světa  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
- okresu Karviná vyhlašuje soutěž

Požární ochrana očima dětí
Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let 

v rámci školní i mimoškolní činnosti

Jak jsme v roce 2006 třídili odpad

MŠ Radniční oslavila 45. výročí založení
Mateřská škola na ulici Radniční oslavila v roce 2006 významné jubileum. Oslavy probíhaly po celý

rok, hlavní část pak 13. prosince 2006.
První část programu byla určena dětem, pro které byl připraven zábavný program TANČÍME S MÍŠOU.
Odpoledne přivítala vánočně vyzdobená škola pozvané hosty, které přivítala ředitelka MŠ Šárka Milúchová.

Program plný vánočních písní a básní byl ukončen společným zpěvem vánočních koled dětí MŠ i pozvaných
hostů. Po skončení programu si všichni prohlédli interiér a dnešní podobu MŠ, nahlédli do školních kronik při
společném občerstvení. Celá akce proběhla ve vánočně laděné atmosféře a všichni zúčastnění se těší na další
společné setkání. Kolektiv MŠ

KICKBOX
semicontact

sestavy kung fu, 
sestavy freestyle

SEBEOBRANA
kickbox, wing chun kung fu, 

posilování boxovací pytle, strečink,
relaxace

Vítězné družstvo Havířov ”B”
Foto: archiv
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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.

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

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 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

Galerie Maryčka 
KD Petra Bezruče

Otevřeno: po - pá 14 - 18 h
vstupné dobrovolné

Textil 2007 
výstava Sdružení textilních výtvarníků

Vernisáž 6.3. od 17 h
výstava potrvá do 30.3. 2007 

Zuzana CIESLOVÁ
obrazy

Vernisáž 8.3. od 17 h
výstava potrvá do 1.4. 2007

27.3. v 19 h - velký sál KD Petra Bezruče
Niccolo Machiavelli: MANDRAGORA

Účinkují herci Divadelní společnosti Jana Hrušínského Praha:
R. HOLUB, M. VLADYKA, J. HRUŠÍNSKÝ, Z. HRUŠKA,

M. PREISS, L. KROBOTOVÁ/ T. NĚMCOVÁ, M. ŠPLECHTOVÁ,
M. MENŠÍKOVÁ                       Vstupné: 240, 220, 200 Kč

22.3. v 19 hodin 
komorní sál KD L. Janáčka

komorní koncert

ČESKÉ TRIO

Milan Langer - klavír
Dana Vlachová - housle

Miroslav Petráš - violoncello

Koncert zahájí žák ZUŠ B. Martinů
Leoš Drda - housle

Vstupné: 95 Kč, studenti: 65 Kč

28.3. v 19 hodin
komorní sál KD L. Janáčka

komorní koncert

„OHŇOSTROJ“

BENA HAVLŮ
pětiřadý xylofon

Koncert zahájí soubor bicích nástrojů 
složený z žáků ZUŠ B. Martinů 

Vstupné: 95 Kč, studenti: 65 Kč

6.3. v 19 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

JAN PŘEUČIL 
A JEHO PĚT KLOBOUKŮ

Pořad je osobní výpovědí herce, který připra-
ví divákům příjemný večer. Jako host vystou-
pí herečka a loutkoherečka Eva Hrušková, 
která dospělé pozve na malou vycházku
do vzpomínek a do dětství.

Vstupné: 50 Kč

ve Společenském domě
každou neděli 

od 17 do 22 hodin

4.3. Jana Kubečková
11.3. Nogol Band
18.3. Jaroslav Jeziorski
25.3. Jana Kubečková
Těšíme se na vaši návštěvu!

Vstupné 37 Kč

TANEČNÍ VEČERY3.3. - 4.3. v 19 h 
loutkový sál KD P. Bezruče

premiéra hry Petra Zelenky

PŘÍBĚHY 
OBYČEJNÉHO 

ŠÍLENSTVÍ
Hrají členové divadla Sputnik 

Vstupné: 30 Kč

KD P. Bezruče - loutkový sál
vždy v 15 hodin

3. a 4.3.
POHÁDKY Z DÁVNÝCH ČASŮ

Divadlo Evy Hruškové
Vstupné 35 Kč

❁

10.3.
POHÁDKA O SNĚHURCE

Divadlo Pohoda Ostrava
Vstupné 30 Kč

❁
17. a 18.3. VODNÍKOVO JARO

Divadlo Křesadlo Třinec
Vstupné 30 Kč

❁
24. a 25.3.

O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI
Divadlo Úsměv Ostrava 

Vstupné 30 Kč

Ulice ke kostelu 11.3. v 18 hodin
loutkový sál KD P. Bezruče

divadelní hra

JINDŘICH IV.
Účinkují členové 

amatérského divadla Skřítek
při MKS Havířov

Vstupné 30 Kč
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

Napříč Švýcarskem 
cestopisná přednáška 

profesora Miloslava Pastrňáka 
s promítáním diapozitivů 
čtvrtek 22.3. od 16.30 h

KD L. Janáčka, klubovna č. 43

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h
v loutkovém sále KD P. Bezruče

7.3. JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ Premiéra  
(ME AND YOU AND EVERYONE WI KNOW,
USA 2005, 90´, do 15 let nepřístupný, hořká
komedie, titulky, DD)
Nezávislý americký film režisérky Mirandy
July je příběhem každého z nás.
POZOR ! Výjimečně FK ve STŘEDU

13.3. JEDINÁ NOC Premiéra
(UNE AVENTURE, Francie/Belgie 2004, 100´,
do 15 let nepřístupný, milostný thriller, titulky, DS) 
Náměsíčnost - šílená láska - předtucha
zločinu … Režie: Xavier Giannoli

20.3. NEBOHÁ PANÍ POMSTA Premiéra  
( C H I N J E O L H A N
GEUMJASSI, Jižní
Korea 2005, 116´,
do 15 let nepřístupný,
titulky, DD)
Nejnapjatěji očekáva-
ný asijský film roku.
Po OLD BOY-ovi
konečně přichází

další korejská perla - závěr Parkovy trilogie Pomsty
- tentokrát se bude mstít ONA.
Režie: Park Chan-wook

27.3. ČAS Premiéra
(SHI GAN, Jižní Korea 2006, 96´, do 15 let
nepřístupný, titulky, DS)
Může skalpel plastického chirurga zastavit
čas? Může ho zastavit láska ?
Režie: Kim Ki-duk

Vstupné: 70 Kč, členové FK - 60 Kč 

PROJEKT  100  2007
loutkový sál KD P. Bezruče 

23.3. v 17.45 h  ZVEDÁ SE VÍTR    Premiéra
(THE WIND THAT SHAKES THE BYRLEY, VB 2006,
127´, do 15 let nepřístupný, titulky)   
Drama o partyzánském boji irských katolíků s brit-
skou okupační armádou na počátku dvacátých let
minulého století. Dva bratry spojí krvavý boj proti
arogantní britské nadvládě, ale následná občanská
válka z nich udělá nepřátele na život a na smrt.
Režie: Ken Loach

23.3. ve 20.00 h
MECHANICKÝ POMERANČ    
(A CLOCKWORK ORANGE, USA 1971, 131´, do 15
let nepřístupný, titulky)
Sex, rvačky, krádeže, zpívání, stepování a násilí …Film
zamýšlející se nad tím, že násilí jednotlivců je přija-
telnější než násilí státu, který se tak pokouší paralyzo-
vat individuální sklony k brutalitě.
Režie: Stanley Kubrick

24.3. v 17.45 h
PAT GARRETT A BILLY THE KID 
(USA 1973, 106´, přístupný, western, titulky)
Dávní kamarádi - psanci se změnili v protivníky na život
a na smrt ve chvíli, kdy jeden z nich přijal post šerifa
a s ním i úkol v zájmu veřejného blaha bývalého spo-
lečníka zabít. Hudbu složil Bob Dylan.
Režie: Sam Peckinpah

24.3. ve 20.00 h     TŘETÍ MUŽ
(THE THIRD MAN, VB 1949, 104´, titulky)   
Třetí muž je melancholickým i znepokojivým portrétem
přátelství, zrady a kriminálních tendencí v poválečné
Evropě, který si uchovává schopnost fascinovat
i moderní publikum. Režie: Carol Reed

Vstupné: 65 Kč, pro členy FK 55 Kč

P Ř E D N Á Š K Y
15.3. v 18 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče 

Všechny vůně Fiji
Navštivte ostrovní zemi v nitru Oceánie s instruktory Beskydské školy
létání Daliborem Carbolem a Blankou Smékalovou. V komponovaném
pořadu “Všechny vůně Fiji” vám přiblíží kousek této exotické země.

Vstupné dospělí 32 Kč, studenti 17 Kč

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
6.3. v 19 h - sk. HAA, česká scéna
Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR

13.3. v 18 h - HAP, polská scéna
Stanisław Tym: ROZMOWY PRZY

WYCINANIU LASU

Prodej vstupenek pro širokou
veřejnost v pokladně 

KD P. Bezruče v Havířově.
Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

KKKK UUUU RRRR ZZZZ YYYY

ODDĚLENÍ MŠVV
Zveme širokou veřejnost na 

KD P. Bezruče 
- 2. p. učebna č. 309 
Návštěvníci si mohou 

prohlédnout i vyzkoušet
různé techniky 

ručních prací (paličkování,
drhání, háčkování, pletení).

Některé výrobky
je možno i zakoupit.

Těšíme se na vás.
Bližší informace na 

tel.: 569 808 047, 777 767 090

1.4. v 18 h - KD P. Bezruče - Jindřich IV. - účinkují
členové amatérského divadla Skřítek při MKS Havířov 

2.4. od 16.30 h - KD P. Bezruče
Klub přátel Hornického muzea pořádá přednášku 
na téma SVĚTOVÝ HORNICKÝ KONGRES V IRÁNU
Ing. Georges Takla, CSc.

2.4. v 19 h - KD P. Bezruče
Georges Feydeau: DÁMSKÝ KREJČÍ
Účinkují herci Činoherního klubu Praha:
Milan Mikulčík/Ondřej Sokol, Radek Holub, 
Mahulena Bočanová, Barbora Seidlová, 
Jaromír Dulava, Matěj Dadák, Antonie Talacková/
Zuzana Norisová, Anna Bendová/ Dana Černá, 
Jana Břežková, Kristína Farkašová

11.4. v 19 h - KD L. Janáčka
SCREAMERS - NAROZENINOVÁ SHOW
Nové show známé travesti skupiny k deseti letům 
existence.

12.4. v 19 h - KD P. Bezruče
KONCERTNÍ DUO
Jiří Slavík - kontrabas
Fred Thomas - klavír
(posluchači Královské hudební akademie 
/Royal Academy of Music/ v Londýně)

16.4. v 19 h - KD P. Bezruče
KONCERT SKUPINY HRADIŠŤAN

21. - 29.4. KD P. Bezruče
MINITEATRO 2007

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

28.3. od 9 do 16 h
do kurzů ručních prací

ESPERANTSKÁ POZVÁNKA

Nově vznikající smíšený pěvecký sbor 
při MKS Havířov 

hledá zájemce a nové členy
Jsou vítání všichni ve věku od 15 let, kteří umí dobře zpívat a jsou
ochotni tomuto žánru věnovat svůj volný čas.
Repertoár sboru se bude hlavně opírat o hudbu od ranného středověku
přes klasiku až moderní současnost, včetně spirituálů v národních jazy-
cích, hudbu cizích a domácích skladatelů.
Jelikož chceme vytvořit pěvecké těleso na velmi dobré úrovni, je nutné
k přijetí do sboru nejenom vyplnit přihlášku, ale zúčastnit se malého
konkurzu - malého přezkoušení.
Zkoušky sboru budou v prostorách MKS 1x týdně. Den a hodina bude
určena po vzájemné domluvě členů.
Přijímací konkurzy proběhnou v úterý 13.3. a ve čtvrtek 15.3. 2007
v KD P. Bezruče - 3. p. (aula) od 18 hodin.
Oslovte své známé a blízké, o kterých víte, že umí a chtějí zpívat, a přijďte se
podílet na kulturním dění Havířova a vyzkoušet své pěvecké umění.
Dotazy a případné bližší informace na tel.: 603 280 684 - V. Soukup.
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1. - 7.3. v 15.30 h
DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
(ACE AGE 2-THE MELTDOWN, USA 2006, 90´,
přístupný/rodinný/animovaný, české znění, DD)
A chládek je fuč!                     Vstupné: 57 Kč

1. - 7.3. v 17.45 a 20.00 h,
ve středu 7.3. též v 9.00 h
APOCALYPTO Premiéra

(USA 2006, CP 25.1. 07, 130´, do 15 let nepří-
stupný, dobrodružné drama, titulky, DD)

Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví
o starobylé říši Mayů a jejím zániku.

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

8. - 14.3. v 15.30 a 17.45 h Premiéra

MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU
(ČR 2007, CP 15.2. 07, 100´, přístupný, široko-
úhlý/dobrodružný/rodinný, DD)
Dramatické pátrání po pokladu rabína Löwa.
Hrají: Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil, Maroš
Kramár, Matěj Hádek, Miroslav Táborský,
Josef Somr aj. Režie: Pavel Jandourek

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

8. - 14.3. ve 20.00 h,
ve středu 14.3. též v 9.00 h
KRÁLOVNA        Premiéra

(THE QUEEN, VB/Francie/Itálie 2006, CP 15.2.
07, 97´, do 12 let nevhodný, biografie/drama, DD)

Strhující a jedinečný pohled za zavřené
dveře královského paláce a do mysli a srdce
královny Alžběty II., těsně po tragické smrti
princezny Diany.

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

15. - 21.3. v 15.30 a 17.45 h Premiéra

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 
(BRIDGE TO TERABITHIA, USA 2007, celostát-
ní premiéra 15.3. 07, přístupný, dobrodruž-
ný/rodinný/fantasy, české znění, DD)
Království Terabithia plné kouzelných bytos-
tí, nádherných paláců a zázračné přírody.
Film se natáčel stejně jako Pán Prstenů 1-3
na Novém Zélandu v lesích Riverhead.

Vstupné: v 15.30 h 67 Kč, v 17.45 h 77 Kč

15. - 21.3. ve 20.00 h,
ve středu 21.3. též v 9.00 h
SMRTÍCÍ NENÁVI2T           Premiéra

(THE GRUDGE 2, USA 2006, CP 18.1. 07, 95´,  do
12 let nevhodný, drama/horor/thriller, titulky, DD)
Pokračování celosvětového KINOHITU !          

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

22. - 28.3. v 15.30 h
PAST NA ŽRALOKA     Premiéra

(THE REEF, USA/Korea 2006, CP 22.2. 07, 77´,
animovaná pohádka, české znění, DS)
Vtipná animovaná pohádka pro malé i velké
diváky. Vstupné: 65 Kč

22. - 28.3. v 17.45 a 20.00 h,
ve středu 28.3. též v 9.00 h
KVASKA   Premiéra

(ČR 2007, CP 22.2. 07, 106´, drama/kome-
die/hudební, DD)

První český hudební film ze zákulisí muzi-
kálu !!! Od režisérky muzikálových hitů Kry-
sař a Tajemství !!! S původní hudbou Daniela
Landy !!!  Hrají: Lucie Vondráčková, Filip
Tomsa, Jiří Korn, Rudolf Hrušínský, Daniel
Landa aj. Režie: Mirjam Landa                        

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

29.3. - 4.4. v 15.30 h 
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA 
(THE ANT BULLY, USA 2006, 89´, přístupný,
rodinný animovaný, české znění, DS)
Gigantická bitva miniaturních rozměrů.

Vstupné: 47 Kč
29.3. - 4.4. v 17.45 h
ATENTÁT V AMBASSADORU Premiéra

(BOBBY, USA 2006, CP 8.2. 07, 117´, široko-
úhlé drama, titulky, DD)
Pohled do životů několika lidí, jejichž cesty
se na pár hodin protly. Hrají: Helen Hunt,
Anthony Hopkins, Laurence Fishburne,
Demi Moore, Sharon Stone aj.

Vstupné: 77 Kč
29.3. - 4.4. ve 20.00 h,
ve středu 4.4. též v 9.00 h
POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL      Premiéra

(LAST KING OF SCOTLAND, USA 2006,
CP 8.2. 07, 123´, širokoúhlý, titulky, DD)
Okouzlující, fascinující, vražedný.

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

Představení pro děti: Vstupné: 15 Kč
4.3. KAMARÁD KRTEČEK - 6 pohádek - 66´

11.3. BUDULÍNEK - 6 pohádek - 60´
18.3. RÉZI, BROK A OSTATNÍ - 8 pohádek - 66´
25.3. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - 6 pohádek - 73´

Začátky představení vždy v neděli ve 14 hodin.

1. - 4.3. v 18.00 h
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE
(ČR 2006, 120´, do 12 let nevhodný, hořká
komedie, DD)
Film natočený podle stejnojmenné knihy
Bohumila Hrabala. V hlavní roli Oldřich Kai-
ser. Režie: Jiří Menzel    Vstupné: 77 Kč

3. - 4.3. v 16.00 h
ZA PLOTEM
(OVER THE HEDGE, USA 2006, 83´, přístupný,
animovaná pohádka, české znění, DS)
Ochutnejte dobrodružství !        Vstupné: 57 Kč

8. - 11.3. v 18.00 h
NOC V MUZEU
(NIGHT AT THE MUSEUM, USA 2006, 108 ´,
přístupný, dobrodružná komedie, české znění, DD)
Všechno ožije. V hlavní roli Ben Stiller.

Vstupné: 72 Kč
10. - 11.3. v 16.00 h
DIVOČINA
(THE WILD, USA 2006, 94´, přístupný, animo-
vaná pohádka, české znění, DS)
Za zvířátky nemusíte jen do ZOO. Přijďte na ně
do kina !                                  Vstupné: 47 Kč

15.3. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(LITTLE BIG MAN, USA 1970, 147´, tragikome-
die, titulky)
Westernová tragikomedie zachycuje část ame-
rické historie, dobývání Západu a boje s Indiány.
Režie: Artur Penn 
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

16. - 18.3. v 18.00 h
KRVAVÝ DIAMANT    Premiéra
(BLOOD DIAMOND, USA 2006, CP 25.1. 07,
143´, do 15 let nepřístupný, thriller/drama, DD)
Dali byste za něj cokoliv … V hlavní roli Leo-
nardo DiCaprio. Vstupné: 77 Kč

17. - 18.3. v 16.00 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
22. - 25.3. v 18.00 h
DVEŘE DOKOŘÁN    Premiéra

(BREAKING AND ENTERING, UK/USA 2006,
CP 25.1. 07, 119´, do 15 let nepřístupný, široko-
úhlé romantické drama, titulky, DD)

Láska není obyčejný zločin. V hlavních rolích
Jude Law a Juliette Binoche.

Vstupné: 77 Kč
24. - 25.3. v 16.00 h
MADAGASKAR
(USA 2005, 80´, přístupný, animovaná rodinná
komedie, české znění, DD)
Tohle místo nemá chybsona.

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 



RADNIČNÍ listy 8

Je důvod k oslavě? „Ano je. Lidé
mají kam se se svými těžkostmi
obracet v naději o pomoc. Mají jis-
totu, že na své otázky získají poža-
dovanou odpověď, naleznou
pomoc v orientaci na správný směr
v křižovatkách svého života. Těší
nás, že práce na tomto poli není
zbytečná. Mnohým  zprostředko-
váváme možnost opět doufat či
snít. Po dobu 10 let poskytujeme
služby na úrovni, která se opírá
o kvalitu,“ uvedla Dagmar Ševčíko-
vá z Poradny Elpis. Výčet činností
poradny Elpis je rozsáhlý, uveďme
jen ty nejpozoruhodnější projekty:

Poradna Elpis stála u zrodu
dalších tří poraden Elpis v Morav-
skoslezském kraji - v Karviné,
Ostravě a Třinci. Realizovala projekt
„Dny pro Izrael“, jehož smyslem
bylo přiblížit židovskou kulturu
a jasný postoj odsouzení negativ-
ních projevů vůči Židům, obecně
proti antisemitismu, xenofobii
a rasismu. „Jarní škola primární
prevence“ - realizace v rámci pro-
jektu Phare CBC 2000 ve spolup-
ráci s polskými partnery v Cieszy-
nie. Hlavním cílem projektu byl
komplexní přístup k řešení proble-
matiky domácího násilí. Společně
s dalšími neziskovými organizace-
mi poradna vstoupila do koaličního
sdružení KOORDONA zabývající
se přímou i nepřímou pomocí obě-
tem domácího násilí. Konkrétní for-

mou pomoci se staly i veřejné sbír-
ky, jejichž výtěžek přispívá k bez-
platné právní a psychologické
pomoci obětem domácího násilí.
U příležitosti Mezinárodního dne
pro rodinu byl pro širokou veřejnost
ve městě Havířově uspořádán „Den
pro rodinu“ - zábavné odpoledne
pro děti a jejich rodiče. Za 10 let se
obrátilo na Poradnu Elpis Havířov
celkem 1 060 klientů, bylo vyřízeno
1 833 kontaktů a na školách bylo
realizováno 303 seminářů, kterých
se zúčastnilo celkem 4 291 mla-
dých lidí.

„Důvod k oslavě s přípitkem
a ohňostrojem ještě nenastal. 10 let
fungování poradenské služby
odměníme dalšími desetiletími
práce. Co nás čeká? Nové projekty,
hledání nových způsobů účinnější
pomoci - jak obětem, tak těm, kteří
své chování ovládat nezvládají.
Velké pozitivum vidíme ve
výchovném spolupůsobení na mla-
dou generaci, na podporu rodiny
jako nejdůležitější buňky
společnosti. Jsme zaměřeni na
poskytování pomoci klientům
od 18 let. Není možné však nevidět
kořeny problémů v původních rodi-
nách. V prostředí, které člověka
nejvíce formuje od útlého dětství,
prostředí, ve kterém si jedinec
osvojuje sociální návyky či přebírá
postoje a činí první rozhodnutí,“
připomenula Dagmar Ševčíková.

Kurz pro učitele ZŠ M. Kudeříkové,
rodiče a členy občanského sdružení Jízda a širokou veřejnost

Rozšiřující kurz, který navazuje na kurz z 31.10. 2006. Více se za-měřu-
je na konkrétní případy agresivních incidentů, na zvládání sexuality lidí

s autismem v dospělosti. Proběhnou také intervence přímo 
v domácím prostředí. 12.3. 13 - 19 hod. /prezence od 12 hod./

spec. tř. 3.c na ZŠ M. Kudeříkové
Lektorem je Mgr. Hynek Jůn, behaviorální terapeut 

z poradenského střediska APLA Praha s dlouholetou praxí.
Info a přihlášky Z. Vavrouchová /mob. 776 692 405, 

e-mail:zdenka.vavrouchova@tiscali.cz / 

Poradna Elpis v Havířově pomáhá 10 let

14. února 2007 uplyne 10 let od založení Poradny ELPIS - poradny pro
oběti násilí, týrání a zneužívání. Poradna Elpis je jedním z mnoha středi-
sek Slezské diakonie, která svou činnost zaměřuje na pomoc potřebným.

„JAK ZVLÁDAT PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U DĚTÍ 
S AUTISMEM A KOMBINOVANÝMI PROBLÉMY /část II/“

Přichází jaro
Celý měsíc březen budeme vyrábět
okrasné květináče a zasadíme si do
nich pěkné květiny. Přijď i ty si
jeden udělat.

●

Velká tipovací soutěž
O nejlepšího sportovního tipera
měsíce března.

●

3.3. Florbalový turnaj pro střední
žáky roč. 93-94

6.3. Hokejový turnaj ve středisku
na městě

7.3. On-line turnaj ve středisku
na městě

9.3. Fotbalový turnaj ve středisku
na Šumbarku

10.3. Florbalový turnaj pro starší
žáky roč. 91-92

13.3. Turnaj v kalču dvojic
13.3. Hrátky s pohádkami
14.3. Jarní fotbalový turnaj
14.3. On-line turnaj
18.3. Divadelní představení
Mladí lidé z Ostravy přijedou zahrát
divadelní hru „OTEVŘÍT“ aneb
zápletka mezi dvěma partami.
Začátek v 15.30 h ve středisku na
Šumbarku. Vstupné dobrovolné.
20.3. Dívčí diskotéka ve středisku

na Šumbarku
21.3. On-line turnaj Město vs.

Šumbark
22.3. Turnaj v hokeji 
23.3. Jarní diskotéka
24.3. Výlet na bobovou dráhu do

Mostů u Jablůnkova
31.3. Koncert bluegrassové skupi-

ny Campanula
Koncert se uskuteční ve stře-
disku na Šumbarku a začá-
tek je stanoven na 16 hodin.
Vstupné dobrovolné

Tělovýchovná jednota Start počátkem roku na slavnostní schůzi
bilancovala sportovní výsledky uplynulého roku a zvolila nového
předsedu. Stal se jím Jiří Brabec.

TJ Start Havířov působí od roku 1994 a zabývá se převážně činností
s mládeží.TJ vyvíjí svou činnost v atletice a košíkové, kdy tito žáci jsou zároveň
žáky sportovních tříd. Kromě těchto dvou oddílů pracuje s mládeží v rámci TJ
také oddíl volejbalu a karate, pro dospělé jsou určeny oddíly košíkové a volej-
balu. Na konci roku 2006 měla tato tělovýchovná jednota 416 členů.

Součástí slavnostního odpoledne bylo udělení titulu „Nejlepší sportovec
roku TJ Start za rok 2006“. Za výborné výkony v loňském roce si toto
ocenění odneslo více než třicet mladých sportovců.

Na programu byla rovněž volba nového předsedy oddílu a poděkování
odcházejícímu předsedovi oddílu Stanislavu Krainovi, který stál v čele TJ
od roku 1994. Působil také do roku  2002 ve funkci vedoucího trenéra AST
a spolu s Věrou Czyžovou byl na samém počátku vzniku sportovních atle-
tických tříd v roce 1972. Mezi jeho největší úspěchy patřila každoroční
účast ve celorepublikovém finále Mezinárodního atletického čtyřboje
přátelství, včetně sedmi reprezentací republiky s žáky ZŠ Kudeříkové
a účasti žáků ve finále Poháru rozhlasu.

TJ Start ocenila nejlepší sportovce
a poděkovala odcházejícímu předsedovi

CÍRKEVNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
sv. J. BOSKA V HAVÍŘOVĚ

Haškova 1, 73601 Havířov, tel.: 596 810 145, www.csmdonbosco.cz,
email: csm@csmdonbosco.cz, OTEVŘENO po - pá 14.30 - 19.00 h

ZŠ Frýdecká 
v Havířově-Bludovicích

zve na
Š K O L N Í   A K A D E M I I

u příležitosti 80. výročí 
postavení budovy školy

23. března v 17 hodin
v Kulturním domě P. Bezruče

U příležitosti výročí můžete přímo
v budově školy od 20. března do
10. června 2007 (ve dnech vyučo-
vání, od 8 do 16 hodin) navštívit
výstavu o její bohaté historii.
Na začátek června je také pláno-
váno setkání bývalých žáků školy.
Tel. pro informace: 596 411 325.

Fotoarchiv
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Sbor dobrovolných hasičů
Havířov-Město tradičně poslední
sobotu měsíce února pořádá Halo-
vou soutěž mladých hasičů v Měst-
ské sportovní hale. XVIII. ročníku
halové pohárové soutěže MH,
a zároveň XVI. ročníku neoficiál-
ního mistrovství Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska, se zúčastní
50 Sborů dobrovolných hasičů
a také hosté z Polska. „Je to akce,
která si získala oblibu mezi mla-
dými hasiči, že dokonce nejsme
schopni všechny zájemce uspoko-
jit. Přijedou tady do našeho hezké-
ho města na jeden den, aby získali
zkušenosti, a zároveň po roce se

setkali se svými přáteli,“ uvedl před
akcí starosta SDH Havířov Město
Emanuel Otakar Došlík. „Chtěl bych
poděkovat našim členům, kteří
pomáhají tuto soutěž zajišťovat po
technické stránce, Luďkovi Jaterkovi
za finanční a materiální pomoc
a vedení ZŠ Jarošova, kde mají
mladí hasiči poskytnuto přístřeší. Při-
jďte povzbudit naše mladé,
a zároveň si udělat obrázek o naší
činnosti,“ zve starosta hasičů Došlík.

Halová pohárová soutěž 
mladých hasičů 24. února 
v Městské sportovní hale

slavnostní zahájení je 
v 8.30 hodin, vstupné se neplatí

„KAŽDÝ JSME JINÝ, VŠICHNI ROVNOPRÁVNÍ“
Po devíti letech, kdy se koncem května v mnoha místech České repub-

liky pravidelně roztáčí kola Bambiriády, asi netřeba vysvětlovat, co se za
tímhle slůvkem skrývá. Do oficiálních slovníků se sice ještě nedostalo, ale
mezi dětmi i jejich staršími kamarády - vedoucími, náležitě zdomácnělo.
Dokonce natolik, že bývá důvěrně zvána BAMBOŠKOU. Pokud jste o ní
opravdu nikdy neslyšeli, pak nejlépe, když se podíváte na stránky
www.bambiriada.cz.

Hlavním celostátním organizátorem je Česká rada dětí a mládeže.
Havířovská Bambiriáda se bude konat opět v areálu Městské sportovní

haly Havířov. Ve dnech 25. a 26. května 2007 se představí neziskové
organizace pracující s dětmi a mládeží. Tak jako v předešlých letech bude
program sestaven z pódiových vystoupení (tanec, zpěv, soutěže o ceny,
vystoupení hudebních skupin a na závěr oblíbená diskotéka) a vlastní
prezentace činnosti organizací (stanoviště, soutěže, výroba rukodělných
výrobků, znalostní soutěže), to vše bude doplněno o zábavné atrakce.

Letošní program bude obohacen o velké sportovní klání mezi havířov-
skými školami. Opět budou připraveny hodnotné ceny pro vítěze pro
jednotlivce, školní kolektivy i rodiny.

Pravidelně se každoročně představí kolem 40 havířovských organizací
a program navštíví  během dvou dnů na 5 000 diváků.

Pořadateli akce jsou ASTERIX - středisko volného času Havířov,
JUNÁK, Duha Zámeček a odbor školství a kultury Magistrátu města
Havířova. Doprovodný program připravuje Městská knihovna Havířov
i Galerie Spirála. Informace o havířovské Bambiriádě naleznete na
stránkách města: www. havirov-city.cz, rubrika Informační servis.

Míry a váhy
(historická výstava)

vernisáž výstavy 20. března,
výstava potrvá do 23. září

(Výstava ze sbírek Slezského zem-
ského muzea v Opavě)
Měření délek patřilo k prvním měřič-
ským technikám v probouzející se lid-
ské civilizaci. A lidé přirozeně využili
k měření to, co bylo nejblíže po ruce.
Nedivme se proto, že u starých měr
se setkáváme s částmi lidského těla:
palci, prsty, stopami, lokty. Tyto míry
existovaly již v antickém světě
a mnohé z nich přetrvaly až do
21. století, byť jejich význam je již tro-
chu jiný. V dnešních novinách máme
„palcové titulky“ a sedíme před
„17 palcovým monitorem“. Míry se
vyvíjely nezávisle na sobě v různých
regionech a je samozřejmé, že na
odlišných místech a v jiných dobách
měly tyto míry nestejné velikosti.
Rozmanitost a nejednotnost měřících
pomůcek a jednotek způsobovala
potíže při stále rozvíjejícím se obcho-
dě, tržním hospodářství a vývoji
komunikace. Vadilo to už starým
Římanům. A tak byly v celé Římské
říši zavedeny společné míry pro
oblast od Anglie až po Turecko, od
Maďarska až po Afriku. Po rozpadu
říše se rozpadl i tento systém měr. Až
teprve v roce 1790 mezinárodní
vědecká komise nabídla decimální
systém. Navrhla, že přirozenou jed-
notkou délky je desetimiliontina
vzdálenosti mezi rovníkem a sever-
ním pólem. Pro novou jednotku byl
vybrán název „metr“ podle řeckého
slova metron, což znamená míru.
Trochu problematické bylo zjišťování
vzdálenosti od rovníku k pólu, které
vzhledem k tehdejším malým tech-

nickým možnostem trvalo skoro
sedm let. První prototyp metru měl
tvar tyče obdélníkového průřezu a byl
vyroben z platiny. Vzrůstající nároky
na přesnost způsobily, že v roce
1983 byla stanovena nová definice
metru. Je to délka dráhy, kterou urazí
světlo ve vakuu za 1/299 792 458 s.
Ve výstavní síni Muzea Těšínska se
návštěvníci pohrouží do zvláštního
světa starých i novějších vah, obje-
mových či délkových měr a pomocí
tabulek mohou donekonečna přepo-
čítávat staré míry na nové nebo opa-
čně. Uvidí na vlastní oči loket, sáh,
váhu na máslo, dozví se, co jsou
váhy sklonné a co je to lotové závaží.

pramen: Muzeum Těšínska

Několik dnů před Vánocemi představil magistrát
nové propagační DVD města. Jedná se o multimedi-
ální interaktivní prezentaci, seznamující uživatele se
základními údaji o městě. Svým pojetím bude toto
DVD užitečné nejen návštěvníkům města, ale také
jeho vlastním obyvatelům. Může sloužit při výuce,
mnohé zajímavosti z historie a současnosti města
zde naleznou i havířovští patrioti.

Obsahově DVD navazuje na předešlé multimediální
CD, je však daleko více propracované a může se
pochlubit zcela novým grafickým pojetím a moderním
technickým zpracováním. Je zde více fotografií, a to jak
fotografií současného města, tak historických fotografií
z výstavby Havířova. DVD rovněž skýtá tři panorama-
tické snímky, které jsou provázané s mapou. Jeden
z panoramatických snímků dokonce disponuje rozliše-
ním 24746 x 1600 bodů. Použití DVD nosiče umožnilo
tvůrcům zařadit do prezentace tři krátkometrážní filmy.
Čtyřminutový trikový snímek je z dílny Ing. Jiřího
Veličky, osmiminutový průřez historií města a film o tra-
dičních i netradičních sportech předvedený v rámci
ocenění nejlepších sportovců Havířova za rok 2005
připravil Petr Gomola.

Prezentace je přehratelná (přenositelná) a lze ji spustit
i bez DVD překopírováním obsahu disku do libovolného
adresáře v počítači. Tím se také značně urychlí práce
s obsahem na slabších PC.

Technicky je DVD koncipováno tak, aby bylo možno
je dále doplňovat a rozšiřovat. Zejména by se toto
rozšiřování mělo týkat fotografií a anglické verze, která
by se na DVD měla objevit už v tomto roce. Rovněž se
uvažuje o přípravě zjednodušené verze, která by umo-
žnila přehrát materiál na stolním DVD přehrávači.
Pro zájemce je toto DVD dostupné v Městském infor-
mačním centru ve Společenském domě na Dlouhé
třídě za 80 Kč.

Havířov má nové propagační DVD

základní doporučená 
konfigurace PC

 

PC s taktem CPU 2,4GHz
grafická karta s pamětí 64MB
zvuková karta
rozlišení alespoň 800x600 32bit
Windows 98SE nebo Windows XP (doporučen)
ovladače DirectX 8.1 (9.0c doporučeny)
instalován Internet Explorer 5.5 nebo vyšší
doplněk pro přehrávání FLASH souborů
instalovaná DVD-Rom 8x mechanika

Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion
Dělnická 14, bezbariérový vstup, tel.: 596 813 456

otevřeno: út-pá 8 - 12 h, 12.30 - 16 h, so-ne 13 - 17 h

otevřeno každé úterý a středu od 8.30 do 11.00
6. a 7.3. - herna ● 13. a 14.3. - alternativní porody a vše o porodni-

cích + herna ● 20. a 21.3. - zpívánky + herna ● 27. a 28.3. - vizovické
těsto + herna, vstupné 20 Kč (káva, čaj a občerstvení zdarma)

Selská 29, Havířov-Podlesí, budova Apoštolské církve
●

Chůva v akci
Mateřské centrum Majáček zve všechny, kteří by se rádi osobně
seznámili s chůvou Ivanou z televizního pořadu ,,Chůva v akci“ 

na povídání o natáčení, zkušenosti s výchovou, odpovědi na dotazy
- to vše se bude konat 23.3. v 17 h v budově Apoštolské církve 

na Selské 29, Havířov-Podlesí. Herna pro děti zajištěna.

MATEŘSKÉ CENTRUM MAJÁČEK
centrum pro maminky a jejich děti, www.majacek.com

Foto: Josef Talaš
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Leden
✔ Děti užívaly mobilní ledové plochy na náměstí

Republiky.
✔ Město ocenilo 114 bezpříspěvkových dárců

krve. Zlatou Jánského plaketu za 40
odběrů získalo 83 Havířovanů, Zlatý kříž
prvního stupně za 160 odběrů 2 občané.

✔ V havířovské Nemocnici s poliklinikou bylo
předáno do užívání nové oddělení ARO.

✔ Extrémní příval sněhu si vyžádal obrovské
úsilí pracovníků Technických služeb při jeho
odstraňování z komunikací a chodníků. Také
v Havířově přišly na řadu po neblahých zku-
šenostech v Evropě odklízení sněhu ze střech
některých rozsáhlejších objektů.

✔ Do Havířova zavítala delegace z partnerského
města Jastrzebie Zdrój v čele s prezidentem
města Marianem Janeckim. Diskutovalo se
mimo jiné o zkušenostech ve školství.

✔ Uzavřen byl psí útulek v Dětmarovicích, kam
zatoulané psy vozilo i město Havířov. Důvo-
dem byly špatné podmínky.

Únor
✔ Havířovské zastupitele nenechala lhostejné

informace o chystaném útlumu Dolu Dukla
a schválili text dopisu adresovaný předsedovi
vlády Jiřímu Paroubkovi.

✔ Čtyři nové autobusy Citelis CNG na zemní
plyn předvedl havířovský dopravce ČSAD
Havířov. Město na jejich nákup poskytlo část-
ku 10 milionů korun, obdobně jako v přede-
šlých letech.

✔ Město ocenilo strážníky Městské policie
Havířov za vzorný výkon služby.

✔ Na Selské ulici vzniklo nové Mateřské
centrum Majáček pro maminky s dětmi.

Bøezen 
✔ Město ocenilo sportovce, kteří úspěšně repre-

zentovali město Havířov v roce 2005. Spole-
čenského odpoledne se zúčastnilo 40 jednot-
livců, 19 sportovních družstev, zhruba dvacít-
ka trenérů a zasloužilých pracovníků sportu
a tělovýchovy a také handicapovaní sportovci.

✔ Město Havířov vyhlásilo záměr pronájmu 43
bytových jednotek v rekonstruovaném objektu
na ulici Tesařská.

✔ Starosta německého Bad Reichenhallu podě-
koval městu Havířov za soustrastný projev po
lednové tragédii, kdy pod troskami zřícené
haly zimního stadionu zemřelo 15 lidí, z nichž
bylo 12 dětí.

✔ Město Havířov oznámilo, že připravilo pro
havířovské děti letní pobyty v chorvatském
letovisku Lokva Rogoznica.

✔ Důlní společnost OKD oznámila, že Důl Dukla
skončí těžbu po 100 letech své činnosti. Těžit
by se mělo jen do konce roku.

✔ Havířovská radnice připravila rekreační pobyt
pro seniory, a to na střediscích v Bílých Ham-
rech, Novém Hrozenkově a Frýdlantu nad
Ostravicí.

✔ Primátorka PaedDr. Milada Halíková přivítala
delegaci francouzských studentů, kteří do
Havířova přijeli v rámci projektu Comenius,
jež financuje Evropská unie.

✔ 29. března zavítal do Havířova prezident
republiky Václav Klaus s chotí. Doprovázel jej

hejtman Moravskoslezského kraje Evžen
Tošenovský s manželkou. Oba politici bese-
dovali krátce s občany na náměstí Republiky,
kde je přivítala primátorka města Milada
Halíková.

Duben 
✔ Havířovští zastupitelé se rozhodli podpořit

havířovský hokej výdaji z městského rozpo-
čtu. Na rozvoj hokeje poskytli 11 milionů
korun.

✔ Ve vestibulu Magistrátu města Havířova byla
vystavena maketa budoucího Domova
důchodců pro zhruba 8 desítek straších spo-
luobčanů.

✔ Město Havířov připravilo již druhé vydání
katalogu rozvojových území, který uvedlo na
veletrhu Urbis Invest v Brně.

✔ Po čtvrt roce se opět sešel poradní sbor
seniorů.

✔ Havířovskou ZŠ Moravská navštívil ministr
obrany Karel Kühnl. Přijela také zakladatelka
hnutí Stonožka paní Bela Gran Jensen.
Den Země oslavily také děti havířovských
škol, které se v bohatém programu představi-
ly na náměstí Republiky.

Kvìten
✔ V Havířově se uskutečnilo česko - polské

setkání podnikatelů.
✔ Do Havířova jako jednoho z mála měst zavítal

maskot fotbalového mistrovství světa Goleo.
Osahat si plyšového lvíčka mohli žáci ze ZŠ
Mládežnická.

✔ Havířov navštívil prezident celosvětové orga-
nizace IN Network Mel Newth. Jde o organi-
zaci hájící lidská práva a nabízející humanitár-
ní a křesťanskou pomoc.

✔ ZŠ M. Kudeříkové navštívil český reprezentant
ve skocích na lyžích Jakub Janda.

✔ Havířov navštívil první československý
kosmonaut Vladimír Remek. V havířovském
kině Centrum besedoval s občany.

✔ Tisíce dětí navštívily celoměstskou akci Bam-
biriáda, kde byl pro ně přichystán bohatý
sportovně - kulturní program.

Èerven
✔ V rámci Dne dětí byl zpřístupněn na měst-

ském koupališti nový dětský bazén v ceně
kolem 8 milionů korun, zároveň byl připraven
program Hurá na prázdniny.

✔ V Havířově se uskutečnila jednání k silnici
R 67, která má spojovat rychlostní komunika-
ci R 48 a dálnici D 47. Všechny zúčastněné
obce deklarovaly zájem na výstavbě této
komunikace, která by také výrazně odlehčila
dopravnímu zatížení v Havířově.

✔ Havířov šel jako mnohá jiná města k parla-
mentním volbám. Poslanecký mandát za
město Havířov získali PaedDr. Milada Halíko-
vá a Ing. Břetislav Petr.

✔ Vedení města ocenilo nejúspěšnější žáky
havířovských základních škol, kteří uspěli
v republikových či krajských olympiádách.

✔ Havířovská Městská policie vyhodnotila
výtvarnou soutěž Městská policie očima dětí.

✔ Havířov zažil malou ekologickou havárii, když
u zahrádkářské kolonie na Důlňáku unikly
desítky litrů herbicidu.

✔ Multifunkční internetové centrum otevřela
Vyšší odborná škola na ulici Tajovského.

✔ Zastupitelé města schválili přijetí úvěru ve
výši 180 milionů korun na financování stavby
domova důchodců a rekonstrukce bývalého
kina Radost.

✔ Žáci ZUŠ B. Martinů vycestovali na pracovně
- studijní pobyt do anglického města Harlow,
které je partnerským městem Havířova.

✔ Byla zahájena rekonstrukce kina Radost.
✔ V Havířově se konala první paralympiáda.

Pøehled nejvýznamnìjších událostí 

Havíøova v roce 2006

Bambiriáda byla pestrá a zajímavá.

➨
➨
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Èervenec, srpen
✔ Léto ve znamení rozsáhlých oprav vozovek

a chodníků, šlo o rekordních 30 akcí.
✔ Psovodi z Městské policie Havířov uspěli na

soutěži psovodů ozbrojených složek O pohár
primátora města Zlína.

✔ Havířovský fotograf Josef Talaš obeslal svými
pracemi výstavu fotografií v italském městě
Collegnu.

✔ Do zrekonstruovaného objektu na ulici
Tesařská, kde vzniklo 43 malometrážních
bytů, se začali stěhovat lidé.

✔ Novou měděnou střechu dostal Kostel
sv. Markéty v Havířově-Bludovicích. V báni
byly uloženy dobové dokumenty, noviny
i pamětní medaile, kterou město Havířov
vydalo k 50. výročí založení.

✔ Havířov začal opět vozit zatoulané psy do
útulku v Dětmarovicích.

✔ Havířovské děti během prázdnin vyjížděly za
ozdravnými pobyty do chorvatského města
Omiš, které je partnerským městem Havířova.

✔ Uskutečnil se pietní akt v Havířově-Životicích.
✔ Rozsáhlou rekonstrukcí procházela školní

kuchyň na ZŠ Gen. Svobody.

Záøí

✔ Havířov má novou linku MHD č. 15 z autobu-
sového nádraží až k Tenasu.

✔ Havířov se zapojil do Evropského dne bez
aut.

✔ Polský sochař Zbigniew Dudek vytvořil na
sochařském sympóziu na Landeku sochu pro
Havířov.

✔ V plném proudu jsou stavební práce v objektu
sociálních služeb na ulici Mánesova. Vznikne
zde středisko respitní péče a domovinka.

✔ Na posledním plánovaném jednání Zastupitel-
stva města Havířova před komunálními volba-
mi 18. září došlo k hrůzné tragédii, kdy rukou
vraha zemřel náměstek pro ekonomiku
a správu majetku Martin Balšán.

✔ Havířovské hornické slavnosti navštívilo
kolem 25 tisíc lidí.

Øíjen

✔ U vstupních dveří loutkového sálu Kulturního
domu Petra Bezruče byla odhalena pamětní
deska loutkaři Karolu Kurjanovi.

✔ Zástupci havířovské radnice se zúčastnili
mezinárodní konference v estonském městě
Paide, které je partnerským městem Havířo-
va. Tématem konference byly kulturní
odlišnosti.

✔ Město ocenilo osobnosti kultury a Talent
2006.

✔ Uskutečnilo se rovněž ocenění osobností
v sociální oblasti.

✔ Konaly se volby do zastupitelstva města.
Právoplatnost voleb však byla napadena
třemi občany a o jejich námitkách tak měl roz-
hodnout Krajský soud. Ve volbách vyhrála
ODS před KSČM a ČSSD.

Listopad
✔ Ostravský Krajský soud rozhodl, že volby

v Havířově se budou opakovat. Nový ministr
vnitra Ivan Langer by měl oznámit termín.

✔ V Havířově se začala připravovat vánoční výz-
doba. I letos město na novou výzdobu přidalo
300 tisíc korun, dalších 400 tisíc korun šlo na
opravy stávající výzdoby.

✔ Havířov navštívil děkan iowské univerzity Tho-
mas Andre.

✔ V Domově - penzionu pro seniory na ulici
Lidické se uskutečnila soutěž Miss senior,
kterou vyhrála 85letá Anna Pálová.

✔ V Havířově byl ustanoven Klub přátel hor-
nického muzea.

Prosinec
✔ Nový termín pro nové hlasování byl stanoven

na 16. prosinec. V opakovaném hlasování
zvítězila KSČM před ODS a ČSSD. I toto hla-
sování však bylo napadnuto, a tak se opět
čekalo na verdikt soudu. Orgány města tak
nemohly být sestaveny.

✔ V prostorách jídelny magistrátu se konalo
ocenění dárců krve. Oceněno jich bylo 102,
z nichž 75 vlastnilo Zlatou Jánského plaketu
a 3 Zlatý kříž 1. stupně.

Nákladem více než 51 milionů korun bylo
vybudováno Denní a pobytové centrum pro
seniory na Mánesově ulici.

Nová světelná křižovatka pod Bludovickým
kopcem přispívá k vyšší bezpečnosti.

Občané Havířova se dobře bavili při Havířov-
ských hornických slavnostech.

Oslavili diamantovou svatbu
Před šedesáti lety, 2. února 1947 si řekli společně ano Květuše Volná a Zdeněk Stařičný. Oba
vyrůstali v Petřvaldě. V roce 1948 se jim narodil syn Vlastimil a po 4 letech dcera Dagmar. Pracova-
li až do důchodu ve firmě Báňské stavby. Postavili si rodinný dům na Bludovickém kopci, kde rádi
pracovali na zahrádce, pokud jim to zdraví dovolilo. Obě děti si postupně založily rodiny. Prvním
vnukem byl Petr, dál přibyli Martina, Dominik a Lucie. Dnes už mají i pravnuky Martina, Tomáše,
druhého Martina, Marka, Ondráška a Sárinku. Syn Vlastimil si do druhého manželství přivedl tři děti
Radku, Martina a Zdeňka. Babička s dědou je přijali jako vlastní vnuky. Celá rodina přeje manželům
Stařičným hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta spokojeného života. K přání se připojuje i redakce
Radničních listů a s potěšením informaci o diamantové svatbě předáváme občanům Havířova.

V prostorách havířovského Zámku se ve čtvr-
tek 1. února odpoledne v rámci činnosti Help
klubu - sdružení rodičů a přátel dětí s postižením
sešlo 13 handicapovaných žáků a studentů, aby
si navzájem prohlédli svá pololetní vysvědčení,
pochlubili se jimi a zároveň i za ně dostali slad-
kou odměnu. Pravidelně se těchto setkání Help
klubu účastní studentky Pedagogického lycea
Střední školy v Havířově-Prostřední Suché
a zatímco ony se baví s dětmi a věnují se jim,
maminky se mohou na chvíli věnovat sobě
navzájem. Vysvědčení byla vesměs příkladná -
odshora dolů samé výborné - a tak slíbené dob-
roty, které věnovali hostitelé ze Zámku, dostaly
zaslouženě všechny děti.

Děti z Help klubu se chlubily
pololetním vysvědčením

Foto: Ivan Trnka

Čipové karty na MHD dostali dárci krve.

Manželům Stařičným popřála bývalá primátorka
PaedDr. Milada Halíková.

➨
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Leden bývá pro jachtaře měsícem
začínajících příprav na budoucí sezo-
nu. Obvykle připravují svůj sportovní
materiál a brousí si fyzickou kondici
provozováním všech možných zim-
ních sportů. Kombinace lyžování,
snowboardingu a běžek je nejčastější
kombinací sportů u aktivních výkon-
nostních jachtařů. Výborná fyzická
kondice je pro jachtaře často limitu-
jícím faktorem dobrého sportovního
výkonu - obzvláště na moři. Všechny
přírodní sporty jsou ovlivňovány
povětrnostními podmínkami, které se
nedají obejít a proto se na ně musí
závodníci připravit.

„Když provedeme bilanci loňských
skvělých výsledků, kdy Petra Šmído-
vá a Štěpán Staniek z Klubu jachtin-
gu Těrlicko se stali Mistry republiky
v lodních třídách Evropa a Optimist
a Katka Šmídová se stala nejlepší
ženou v seriálu Poháru ČR v lodní
třídě Evropa a byla 3. ženou na
Mistrovství ČR, je třeba připustit, že
i jachtaři z „malé“ Těrlické přehrady
dovedou dosáhnout na „velké“ me-
daile,“ přiblížila výborné výsledky
jachtařů Jana Šmídová z Klubu
jachtingu Těrlicko. „Vždyť těmto úspě-
chům předcházely dlouhé hodiny
fyzické přípravy, přípravy lodí, trénin-

ků na vodě a především účast na
prestižních mezinárodních závodech
v Polsku a Rakousku.“ Vrcholem
sezony těrlických jachtařů bylo
Mistrovství Evropy v Holandsku (tř.
Optimist), Španělsku (Mistrovství
juniorů) a v Itálii na Sicílii (Mistrovství
dospělých), kde v konkurenci závod-
níků z profesionálních jachtařských
škol z celé Evropy naši „amatérští“
závodníci získávali obrovské zkuše-
nosti a vůbec se v poli závodníků
neztratili. Nejmladší závodníci klubu
Petra Šmídová a Štěpán Staniek byli
pro nastávající sezonu zařazeni do
Sportovního centra mládeže podpo-
rovaného Ministerstvem školství
a tělovýchovy, což svědčí o jejich
sportovním talentu a možnosti
dalšího výkonnostního vzestupu.
Březnové soustředění ve španělské
Barceloně jim určitě bude obrovskou
motivací pro intenzivní zimní přípravu.

Ale co letos? „Bez sněhu je ta pří-
prava trochu smutná - pár výjezdů na
skromně vysněžené sjezdovky to
zatím moc nezachrání, a tak kromě
běhání, tělocvičny a posilovny to
zpestří počasím jarní lednový výjezd
na opuštěnou a racky posetou Těrlic-
kou přehradu,“ posteskla si za jachta-
ře Jana Šmídová.

V závěru loňského roku zde
mohli žáci 5. ročníku a 7. A obdivo-
vat tygří  koťata a jeden z posled-
ních přírůstků dvoutýdenní zebru.
S nadšením přivítali i ohradu
s poníky, kteří se nechali pohladit.
Tradiční součástí tohoto výletu za
odměnu je i výukový program. Pro
ty mladší pod názvem šelmy a star-
ší besedovali o různých biotopech
naší planety. Ve výukovém centru si
mohli osahat lebky šelem (na sním-
ku s lebkou tygra), kožešinu tygra či
vycpaniny ptáků. Na peníze za sběr
starého papíru už čekal  klokan

rudokrký, který je adoptovaným
zvířetem této základní školy již
několik let. „Žáci měli to štěstí, že
mohli přihlížet seznamování nové-
ho páru indického lva a lvice, kteří
byli poprvé v tento den ve společ-
ném výběhu,“ uvedla Helena Luko-
vá ze ZŠ Školní. „Také jsme se
přesvědčili, že i pracovníci zoo mají
smysl pro humor. Pod pavilonem
ptactva totiž probíhá dlouhodobá
rekonstrukce rybníků. Je zde
mnoho těžkých strojů, a proto se
zde objevila cedulka PAVILON
BAGRŮ.“ 

ZŠ Školní: Za odměnu do ZOO
Dvakrát ročně soutěží žáci Základní školy na ulici Školní

v Havířově-Šumbarku ve sběru starého papíru. Nejúspěšnější třídy
1. a 2. stupně pak míří do Zoologické zahrady v Ostravě. Zde si pro-
jdou nejen zoologickou, ale také botanickou část.

Z pěti programů, které VŠB
nabídla, byl v Havířově největší
zájem o enviromentální vzdělávání.
Toho se zúčastnilo celkem 16 učite-
lů havířovských základních škol
a 13 učitelů středních škol z Havířo-
va, okolních měst i z jiných okresů,
a to v kombinované formě studia.
Vzhledem k tomu, že se v Havířově
vytvořila tak početná skupina, VŠB
přistoupila na požadavek partnera
a realizovalo tuto výuku v prosto-
rách Gymnázia Studentská, které
také jako partner projektu vytvořilo
podmínky pro vzdělávání a zázemí
učitelům.

V závěru roku byl program envi-
romentální výuky slavnostně ukon-
čen za přítomnosti děkana hornic-
ko-geologické fakulty prof. Ing. Vla-
dimíra Slivky, CSc., jednoho
z vedoucích projektu prof. Ing. Voj-
techa Dirnera, CSc., zástupce
města vedoucí odboru školství
RNDr. Ivy Sandriové a zástupce

dalšího partnera projektu ředitele
Gymnázia Studentská RNDr. Karla
Fonioka. Děkan hornicko-geolo-
gické fakulty na závěr stručně
popsal současné činnosti a mož-
nosti této školy a nabídl i spolupráci
základním a středním školám
v oblasti návštěv vědeckých praco-
višť a odborných laboratoří.
Z dalších programů vzdělávání byla
pro učitele zajímavá i Implementa-
ce nových forem a metod do vzdě-
lávání. Zúčastnilo se 10 učitelů.
Do programu Učitelství odborných
předmětů se přihlásil 1 učitel. Cel-
kem této možnosti vzdělávání vyu-
žilo 27 učitelů z našeho města.
O programy Moderní komunikační
technologie a Informační technolo-
gie nebyl na našich školách zájem.

„Na vzdělávání jsou z rozpočtu
EU vyčleněny značné finanční
částky a je třeba nabízených
možností využít. Nevyplývá to
pouze ze školských zákonů jako
nutnost vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků, ale i jako potře-
ba celoživotního vzdělávání,“
uvedla vedoucí odboru školství
a kultury havířovského magistrátu
RNDr. Iva Sandriová.

Foto: Helena Luková

Vzdělávání učitelů základních a středních škol 
z projektu Evropských strukturálních fondů

Koncem minulého roku byl na Gymnáziu Studentská ukončen projekt
„Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol
Moravskoslezského kraje v environmentálních, informačních, komuni-
kačních a strojírenských oborech“, při jehož realizaci se stalo město
partnerem Vysoké školy báňské. Účast Havířova v tomto partnerství byla
míněna jako pomoc školám při naplňování legislativních norem v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na straně jedné, na straně
druhé je motivována i úsporou finančních prostředků, které škola na
vzdělávání pedagogických pracovníků vynakládá.

Pohled do zákulisí: 
Co dělají jachtaři z Klubu jachtingu Těrlicko v lednu?

BERENTZEN
LÍHEŇ 

letos ve třech klubech
Bigbítovým nářezem byl zahájen
začátkem února v havířovském
Jazz clubu už šestý ročník soutěže
amatérských hudebníků Berentzen
Líheň. Odstartoval tak maraton
čítající na třicet kol, v němž se mezi
sebou postupně utká 54 skupin
z celé České a Slovenské republi-
ky. Přestože si soutěž nehraje na
největší a nejmasovější v republice,
po pěti letech se náhle rozrostla
hned trojnásobně. K tradičním
vystoupením v havířovském Jazz
clubu přibyly další dvě větve -
bohumínská v Music Clubu
a ostravská v klubu Templ na Sto-
dolní ulici. „Konečně jsme tak mohli
vyslyšet alespoň polovinu z přih-
lášených s chutí si zahrát. Takže se
odteď budeme s milovníky dobré
muziky potkávat ve zmíněných klu-
bech každý čtvrtek až do začátku
dubna,“ vysvětluje za pořadatele
z Viking agency a Templu Marek
Slonina. „Jazz club byl na první
kolo velmi slušně zaplněn, což je
snad do budoucna dobrá zpráva
pro ostatní hudebníky. Není totiž
asi nic horšího, než si hrát jen pro
sebe,“ spokojeně na místě podotkl
jeden z porotců, kteří tentokrát roz-
hodovali mezi skupinami Shape
Control z Havířova, Exelent Supr-
bend z Ostravy a Chogori z Blan-
ska. Více informací o soutěži
najdou zájemci na webových strán-
kách hudebního festivalu Inkubátor
(www.inkubator.webz.cz).

Petra Šmídová na lednové
projížďce po Těrlické přehradě

Foto: Jiří Šmíd
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Jednou z podmínek soutěže
bylo, že děti udělí „své knihovně“
a knihovnicím vysvědčení. Naše
děti se snažily a během měsíce ho
vyplnilo a doneslo 337 čtenářů
i nečtenářů knihovny. Samé jednič-
ky, mnohdy i s několika hvězdička-
mi ukázaly, že naše práce s dět-
ským čtenářem, to množství akcí
a hodin, které dětem věnujeme,
nese své ovoce a děti mají své kni-
hovnice i knihovnu rády. Potvrdila to
i četná slovní hodnocení, která
mohly děti připsat na zadní stranu.

Přesto se ale objevilo také pár
dvojek, a to za počítače a vybavení
knihovny. Zde je vidět, že si děti
stále více všímají nejen našeho
chování, ale i vzhledu a vybavení
pobočky, a ten začíná být stejně
důležitý jako samotná práce
s dětmi. Nestačí už jen knihy půjčo-
vat, ale musíme dětem vytvořit
takové prostředí, ve kterém se
budou cítit dobře a rády se tam vra-
cet. Většina poboček už taková je,
jsou po rekonstrukci, některé však
na „lepší počítače a nábytek“ teprve
čekají.

Vysvědčení jsme odeslaly do
Prahy i s požadovanými odbornými

údaji a teď už nezbývá než jen
čekat, jak to dopadne.

Čekání bych všem chtěla
zpříjemnit několika ukázkami slov-
ních hodnocení, která se na
vysvědčení objevila. (Ponecháno
v původní verzi i s chybami.)

„V knihovně se mi líbí proto, že je
tam útulno a teplo a všechno tam
funguje.“

„Naše knihovna je nejlepší a je to
promě favoryt a šoumen…Když při-
jdu do knihovny, tak úplně zapome-
nu na čas.“

„Knihovnice jsou milé a ochotné,
ale zajímalo by mě jestli jim z těch
knížek už není špatně. Mě by teda
bylo.“

„V této knihovně se mi líbí výběr
knih, počítače a paní knihovnice.“

„Na naší knihovně se mi líbí, že
se snaží neustále vymýšlet hry,
soutěže aj. … Také na mě velice
zapůsobily výlety a noční hrátky
v knihovně.“ (Zde pouze upřesňuji,
že se v knihovně neděje nic nekalé-
ho a nočními hrátkami je myšlena
Noc s H. Ch. Andersenem.)

„…Knihovna nemusí vyhrát, ale
stejně bude vždycky ta nejlepší.“

Dana Kochová

Vysvědčení pro knihovnu
Nedávno tiskem proběhly zprávy, že Klub dětských knihoven SKIP

a společnost 3M vyhlásily celostátní soutěž o nejlepší dětské
oddělení nazvanou Kamarádka knihovna a že vítěz získá až 30 000 Kč
na svou činnost. Není divu, že se hned do prvního ročníku přihlásilo
106 knihoven a mezi nimi samozřejmě i ta naše v Havířově.

Pěvecká soutěž Havířovská nota - 3. ročník

25. května 2007 
Soutěž vyhlašuje Základní umělecká škola Leoše Janáčka 

za podpory statutárního města Havířova
pro rozšíření výběru kulturních aktivit mládeže.

Podmínky soutěže: Soutěž je určena pro neprofesionální zpěváky 
z Havířova, ve věku od 6 do 26 let.

Místem konání soutěže je ZUŠ Leoše Janáčka Havířov, Vrchlického
1a/1471, Havířov-Podlesí, dne 25. května 2007, Komorní sál školy.

Koncert vítězů se bude konat 21. 6. 2007 v 17 hodin v Reprezentačním
sále školy, kde budou předány diplomy a ceny vítězům všech kategorií.

Soutěž bude probíhat ve čtyřech věkových kategoriích.
Rozhodujícím datem pro věkovou kategorii je 31. prosinec 2007.

Soutěžní repertoár je stejný ve všech kategoriích. Soutěžící zazpívá jednu
píseň lidovou (maximálně 3 sloky) a jednu píseň dle vlastního výběru.

Soutěžící mohou zpívat bez doprovodu (a capella), 
doprovázet se sami nebo s doprovodem.

Výkony soutěžících bude hodnotit 5členná odborná porota.

Přihlášky zasílejte na adresu ZUŠ Leoše Janáčka, Vrchlického 1a/1471,
736 01 Havířov-Podlesí, do 4. 5. 2007.

Na téže adrese si můžete vyzvednout formulář přihlášky nebo tento 
formulář najdete na webových stránkách města Havířova 

www.havirov-city.cz  nebo na webových stránkách ZUŠ L. Janáčka
www.zuslj.wz.cz.

Časový harmonogram bude soutěžícím zaslán po uzávěrce přihlášek.
Info: tel. a fax: 596 411 064, mobil: 607 208 729, 

e-mail: zusvrchl@volny.cz, www.zuslj.wz.cz

Soutěž nazvaná SMART’s World Teachers’
Day se konala u příležitosti světového dne učite-
lů. Po prezentaci využívání dotykových tabulí
v různých zemích byl na programu sestřih všech
soutěžních prací. Setkání vyvrcholilo vyhlášením
pěti nejlepších videosnímků z České republiky,
které postoupily do celosvětové soutěže. V této
celosvětové soutěži byly čtyři z nich oceněny.

Na Střední průmyslové škole stavební
v Havířově mají dotykovou tabuli zatím jednu.
„Tabule je zatím mobilní, využíváme ji především

v učebně výpočetní techniky a multimediální
učebně,“ uvedla vyučující Iveta Bulawová.
„V současné době dokupujeme dataprojektor
a společně s ním bude tabule umístěna
v učebně odborných předmětů. Vzhledem
k tomu, že naše škola je školícím střediskem -
vyučujeme učitele základních i středních
havířovských škol - snažím se, aby v těchto kur-
zech byli učitelé s využitím dotykové tabule prak-
ticky seznámeni.“ 

Úkolem celosvětové soutěže bylo natočit svůj

vlastní maximálně čtyřminutový film o využití
interaktivní tabule ve výuce. „Můj příspěvek byl
z výuky chemie a natáčení se zúčastnila třída
3. A technického lycea SPŠ stavební v Havířově.
Video natočil Ing. Lumír Matyskiewicz, záznam
jsem stříhala v Pinnacle Studiu 10,“ popsala
Iveta Bulawová. „Do finále jsem se svým
příspěvkem nepostoupila, ale získala jsem
cenné zkušenosti, jak danou problematiku zpra-
covat co nejlépe, a tyto zkušenosti se určitě
pokusím uplatnit v příštím ročníku soutěže.“

Miss Karkulkou Oriflame se 20. ledna v KDPB stala patnáctiletá Vero-
nika Likoová (uprostřed), studentka SOŠCH z Ostravy. Na druhém
místě skončila Radka Svobodová (vlevo) a třetí Veronika Vochtová,
která ovládla další tři volby. Stala se Miss Foto, Internet i Publikum.

Foto: Jiří Sedláček 

S interaktivní tabulí u kanadského velvyslance
Snaha prezentovat práci s moderní vyučovací pomůckou - interak-

tivní tabulí - přivedla Ivetu Bulawovou z havířovské SPŠ stavební až
do vily kanadského velvyslance. V jeho pražské rezidenci se v půli

ledna učitelky a učitelé z patnácti českých škol zúčastnili vyhlášení
vítězů soutěže o nejlepší videonahrávku, zachycující použití interak-
tivní tabule ve vyučování.

I. kategorie 6 - 10 let
II. kategorie            11 - 15 let

III. kategorie 16 - 20 let
IV. kategorie 21 - 26 let

„Cílem tohoto projektu je rozvíjet
naše zaujetí pro aktivní občanství a
pro spoluúčast na veřejné politice,“
shrnuly za žáky 8.A a 8.B Lenka
Szokalová, Šárka Daňková a Domi-
nika Hloušová. „Protože nás trápí
nedostatek zeleně a relaxačních
parků na našem sídlišti, zvolili jsme
si letos téma Havířov - město
zeleně. Zaměříme se na úpravu
šumbarského lesa. Chtěli bychom
následovat naše starší spolužáky,

kteří byli v práci na Projektech
Občan velmi úspěšní a podařilo se
jim probojovat vždy až do celostát-
ního kola.“

ZŠ Pujmanové:
Pokračujeme s Projektem Občan
Již třetím rokem se Základní škola Marie Pujmanové v Havířově-

Šumbarku zapojila do práce na Projektu Občan. Jde o mezinárodní
projekt, který vznikl ve Spojených státech a byl přizpůsoben našim
podmínkám.

folklorní soubor 
Havířovské babky

hledá 
harmonikářku

kontakt: 608 407 926
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Víte co je SOS?
Nevíte si rady s délkou záruční doby, s podmínkami odstoupení

od smlouvy, případně s dalšími základními informacemi o právech
spotřebitele? Je tady pro vás SOS.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) je nezisková, nevládní a nepolitická
organizace. Již od roku 1993 se všemi dostupnými prostředky snaží hájit
práva spotřebitelů, poskytuje základní informace o reklamačním řízení,
o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstou-
pení od kupní smlouvy.

SOS vydává od svého založení vlastní časopis s názvem „Štít spotřebi-
tele“, dále vydává řadu letáků, brožur i CD s informacemi a doporučeními,
jak postupovat v obtížných situacích. V zájmu ochrany spotřebitelů SOS
připomínkuje zákony, usiluje o bezpečné potraviny, výrobky a služby.

SOS pomáhá získávat znalosti o spotřebitelských právech a umožňuje
bezplatně konzultovat spotřebitelské problémy nejen na internetovém ser-
veru www.spotrebitele.info nebo na poradenské lince SOS po telefonu 900
08 08 08 (8 Kč/min.), ale také ve svých Spotřebitelských informačních
centrech (SIC), které působí již ve všech 12 krajích ČR.

V Moravskoslezském kraji můžete svůj spotřebitelský problém bez-
platně konzultovat v regionální poradně SIC SOS v Bohumíně na Okružní
ulici 1068, každé pondělí od 9 do 12 hodin a každý čtvrtek od 15 do
17 hodin. Tel., fax: 596 018 012, e-mail ostrava@spotrebitele.info.

V prvním pololetí roku 2007 se mohou spotřebitelé těšit na otevření regi-
onální poradny v Ostravě. Přijďte se dozvědět více o svých právech!

Reichelová Marcela, koordinátorka SIC SOS ČR

ASTERIX
Středisko volného času Havířov

2.3. pá 14.30 h - Budujeme spo-
lečné ZOO (skládaná papírová
zvířátka), 2.3. pá 17 h - Diskotéka,
3.3. so 8 h - Modelářská burza,
10.3. so 9 h - Vyrob si záložku do
knihy, 10.3. so 9 h - Tradiční sou-
těž na PC - „Piš rychle a bez-
chybně“, 16.3. pá 8.30 h - „Když
není všechno jak má být“ - sou-
těž pro ml. žáky ZŠ (3 čl. dr.) Poz-
nejme svět handicapovaných spo-
lužáků, 16.3. pá 17 h - Diskotéka,
19.3. po 15 h - Zdobíme papírové
sáčky - jarní motivy, 31.3. so 8 h 
Okresní soutěž v programování

Nabídka letních táborů 
pro děti i dospělé s dětmi:

1. - 13.7. Velké Karlovice pro děti
od 6 let (ubytování v budově) 
Info: L. Vaculíková, 
e-mail: vaculen@seznam.cz
7. - 14.7. Vítkov - Klokočov 
(letní pobyt pro rodiče s dětmi -
ubytování v chatkách), info: V. Ore-
šanská, e-mail:oresanska@sez-
nam.cz, 13. - 27.7. - Velké Karlovi-
ce pro děti od 6 let (ubytování
v budově), info: V. Orešanská,
e-mail: oresanska@seznam.cz
Podrobné info : tel. 596 811 031,
e-mail: smte@volny.cz,  
e-mail:oresanska@seznam.cz

3.3. a 17.3. od 9 h - městské 
a okresní kolo soutěže v recitaci.
Přijďte podpořit své soutěžící
kamarády!
20.3. - 26.3. - Velikonoční výstava
spojená s prodejním jarmarkem.
Otevřeno 9 -13 a 14 -18 h.
Velikonoční dekorace a kraslice
zdobené klasickým i moderním způ-
sobem připravily pro děti záj-mových
kroužků SVČ Asterix, DDM Č. Těšín,
ženy ČSŽ, ÚSP Havířov, Pštrosí
farma z Tísku a další organizace
i jednotlivci, kteří se přihlásí k účasti
do 12.3. Výstava je soutěžní, mohou
se zúčastnit kroužky ZŠ i jednotlivci
děti a mládež.
24.3. - „Šlápoty, daleko i blízko“ 
- vyrazíme na Prašivou. Zájemci se
přihlásí předem telefonicky nebo
osobně ve středisku Asterix
u L. Zajaczkové.
23.3. a 29.3. v 15.30 nebo 24.3.
v 9 a ve 14 hodin „Perníkové Veli-
konoce“ - pečení perníčků rodičů
s dětmi. Přihlášky týden před akcí,
informace u Š. Jarošíkové.

ZŠ Na Nábřeží
ve spolupráci se šachovými oddíly

Baník Havířov, Slavia Havířov 
a Slovan Havířov

pořádá šachový turnaj

JARNÍ RAPID 2007
sobota 17. března

restaurace Radnice 
8.30 prezence

9.10 šachový turnaj
15.00 vyhlášení výsledků

hraje se švýcarským systémem 
na 9 kol, 

tempo 2x15 minut po parti

Info: Ing. Břetislav Eichler, 
777 941 379 

eichler@schody-dna.cz

Klub Rarášek zve k aktivní účasti další maminky 
Cvičení rodičů s dětmi je pravidelně ve středu dopoledne 

(cvičení v tělocvičně s využitím posilovny).
Ve čtvrtky 9 - 12 hodin jsou připraveny výtvarné aktivity - velikonoční
dekorace z keramiky - 1.3., z papíru - 15.3., zdobení perníčků - 23.3.

budova Na Nábřeží 41,
Havířov-Město

(bývalý Dům dětí a mládeže)

budova M. Kudeříkové 14,
Havířov-Město 

(bývalá Stanice mladých techniků)
tel.: 596 811 031 

e-mail: smte@volny.cz
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v bytech zájemců
v Havířově i okolí
budu opravovat,
jak vyjdou tyto vaše noviny.

Snažte se přihlásit co nejdříve.
I když nabídka bude platit 

i delší dobu.
Volejte mezi 19.50 až 21 h
na tel. číslo: 553  628 936      

e-mail: milan.miller@seznam.cz
Benzín při této akci neúčtuji.
Váš mechanik šicích strojů

Milan Miller

AKCE OPRAV
šicích strojů 
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PŘIJMEME 
PÁNSKOU KADEŘNICI

na živnostenský list
Tel.: 737 132 39337
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☛ diplomové práce
☛ tisk ☛ sítotisk ☛ ražba 

tel.: 596 411 009, 602 592 090
Junácká 1, Havířov-Podlesí 

K N I H A Ř S T V Í
Vazba knih a časopisů

PASPARTOVÁNÍ - RÁMOVÁNÍ
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www.vanhavirov.cz 
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Česká obch. firma 
hledá spolupracovníky 

do oblasti reklamy.
Prezentace výrobků na předem
zajištěných reklamních akcích 

v domácnostech.
Bez vstupních poplatků, 

zaškolení zdarma, 
auto podmínkou.

Volejte: 608 811 039

40 - 50 000 Kč/měs. 
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ANGLIČTINA

kurzy, individuálně
736 150 119, 597 587 438 43
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Závodnice Slavie Havířov Maniak aerobik Ivany Kožmínové
bodovaly ve finále Mistrovství České republiky.

55 závodnic Slavie Havířov mělo možnost poměřit své síly
s republikovou špičkou ve finále Mistrovství České republiky
v Aquila Aerobik Team Show. Mistrovství se konalo koncem ledna
v Kladně a havířovské Maniačky jely bojovat ve čtyřech kategoriích.

Pod vedením trenérek Ivany Kožmínové, Lenky Hanákové a Veroniky
Segetové děvčata předvedla opět vynikající výkony. Nejlepšího výsledku
dosáhly v Kladně mladé Havířovanky v kategorii 11 - 13 let. Jejich sestava
„Batman se vrací“ byla v konkurenci 9 týmů oceněna druhým místem.
Maniačky si tak upevnily pozici nejlepšího týmu na Moravě. Další nezůsta-
ly o mnoho pozadu. V kategorii 14 - 16 let vybojovaly Slavistky bronz se
skladbou „V opeře“. Velký úspěch znamená také bronz ve smíšené kate-
gorii se sestavou „Pohoda jazz“.

Neztratily se ale ani nejmenší závodnice, které se této nejvyšší soutěže
zúčastnily vůbec poprvé. V kategorii 8 - 10 let byla jejich sestava s názvem
„Země skřítků“ ohodnocena osmým místem.

Havířovské Maniačky
opět vzorně reprezentovaly Havířov

ZUŠ B. Martinů
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz
Slavnostní koncerty 

absolventů I. a II. stupně 
6., 13., 20. a 27. března v 18 h
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Koncert žáků dechového 
a akordeonového oddělení

k 50. výročí školy               
14. března v 18 h

loutkový sál KDPB Havířov

Stále je možnost se přihlásit 
do večerních kurzů keramiky
pro veřejnost na výtvarném

oboru ZUŠ ul. Jiráskova,
Havířov-Podlesí

Dále do kurzu Tvůrčí fotografie 
pro dospělé na pobočce ZUŠ 

ul. Sadová, Havířov-Město
Výuka bude probíhat formou 

přednášek a konzultací
zhotovených fotografií.

Kurz seznamuje s klasickými
fotografickými disciplínami 

(portrét, krajina, zátiší).

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ tel.: 596 813 128

zástupkyně ředitelky ZUŠ

20. a 21. března v 8.30 a 10 h
v Reprezentačním sále školy
Komponovaný pořad pro ZŠ

„Pocta L. van Beethovenovi,
F. Schubertovi, J. Brahmsovi 

a E. Griegovi“
20. března v 17 h - pro veřejnost

22. března v 18 h
ve vstupní hale školy

1. absolventský koncert žáků

27. března v 17.30 hodin
v Komorním sále školy

Koncert žáků

ZUŠ L. Janáčka

VELIKONOČNÍ VESELICE 
S VONIČKOU A JEJÍMI HOSTY

vystupují 
folklorní soubor VONIČKA

z Havířova (Česká republika)
folklorní soubor ŠTVORLÍSTOK 
z Trenčianské Turné (Slovensko)
folklorní soubor ZAWATERNIK 

z Leśnice-Groń (Polsko)
sobota 31. března od 17 h
Společenský dům Reneta 

v Havířově
předprodej vstupenek s místenkami:
ve dnech 21.3., 22.3., 28.3., 29.3.
od 18.30 do 19.30 h ve vestibulu

ZUŠ L. Janáčka v Havířově

oddělení hudby a umění 
Pavlovova 2, Havířov-Město, 

tel. 596 813 622

Josef Čmiel 
- krajiny, zátiší, portréty
(tvorba z let 2005 - 2007)
Vernisáž výstavy se koná 

ve středu 28. března v 18 hod.

V hudební části večera vystoupí:
MgA. Lenka Orlíčková - zpěv

Jana Daňková - klavír
Roman Kulla - akordeon

●

V pobočce na Dělnické ulici
v Prostřední Suché připravují
další výstavu. Tentokrát jste zváni
do dětského světa zvířátek
a pohádkových bytostí. Plody své
tvůrčí práce představí děti ze ZŠ
kpt. Jasioka v Havířově-Prostřední
Suché. Kratičký pohled do své ilus-
trační tvorby nabídnou ilustrátorky
dětských knížek paní Radmila
Holubcová a Beáta Svitáčová.

Spolu s tvůrci výstavy a malými
hudebníky ze Soukromé školy
výuky hudby Jana Lodera jste
očekáváni na vernisáži v pátek
2. března v 16 h v pobočce 
knihovny na Dělnické ulici.

Výstava potrvá do 17. dubna.

Městská knihovna Havířov 

Pobočka Klubu přátel 
Hornického muzea 

pořádá přednášku na téma 
Na lodi do Antarktidy

12. března v 16.30 hodin 
v loutkovém sále KD P. Bezruče
přednáší Ing. Jiří Ščučka, PhD

Pokud sáloví fotbalisté SC Premium Havířov uspějí ve čtvrtfinále
play off Celostátní ligy futsalu - sálového fotbalu (24. 2.), uskuteční se
závěrečné boje o titul mistra ČR v Městské sportovní hale v Havířově.
Semifinálové duely jsou na programu v sobotu 10. března, utkání
o 3. místo a finále  v neděli 11. března 2007.

Už je to dlouhých 20 let, kdy se naposledy v Havířově konal závěrečný
turnaj o titul mistra ČR. Věřme, že Premium naváže na mistrovské tituly
slavných klubů DPG Horní Suchá (2x) a BAT Kosmos Havířov (4x) a získá
pro Havířov znovu mistrovský titul. Zveme všechny příznivce futsalu
a fotbalu do havířovské haly. Přesný časový rozpis v době uzávěrky ještě
nebyl znám, bližší informace proto najdete na webových stránkách
www.premium.ic.cz.

Nenechte si ujít klání o titul mistra ČR ve futsalu 
- sálovém fotbalu po dvaceti letech opět v Havířově!

●

Beseda se čtenáři "KDYŽ ..."  
se spisovatelkou románů 

a povídek pro ženy 
Irenou Fuchsovou v pobočce 

knihovny na ul. J.Seiferta 
ve čtvrtek 8. března v 18 hodin.
Knihy Když je žena v lázních,

Když se žena svléká, Když muž
miluje muže a řadu dalších 

najdete ve všech pobočkách
havířovské knihovny.

●
Nové knihy - povídání 
o knižních novinkách 

v Klubu učitelů důchodců 
na ulici Kudeříkové 

ve středu 21. března ve 14.30 h 
●

AKCE V RÁMCI BŘEZEN 
MĚSÍC INTERNETU 

●

Noc s H. Ch. Andersenem 
- již posedmé se v pobočce na ul.
J. Seiferta děti mohou těšit na
spaní v knihovně. Letos si zahrají
na detektivní kancelář BICHLO &
BABA. 30. března od 18 hodin na
ně čekají záhady, čtení hororů
i samotný kriminalista. Děti se
mohou zúčastnit Noci s H. CH.
Andersenem také na pobočkách
na ul. Werichově a Gen. Svobody.

●

Mámo, táto, vím jak na to - děti
budou rodiče a prarodiče učit 

pracovat s internetem 
na pobočce Werichova

●

Konzultace k internetu 
pro seniory - každé úterý 

dopoledne v hudebním odd.
na Pavlovově ulici

Seznámení seniorů s internetem -
v průběhu měsíce března na

ostatních pobočkách knihovny

Stolárna: špek na březen: BLUE EFFECT

Foto: archiv

15. března zahraje ve Stolárně další z legend českého bigbítu - BLUE
EFFECT. Tato skupina, založená v roce 1968 jedním z nejlepších českých
kytaristů Radimem Hladíkem, má na kontě již 11 LP desek a odehrála bez-
počet koncertů v tuzemsku i zahraničí. Za roky své činnosti prošla mnoha
personálními složeními (Vladimír Mišík, Lešek Semelka, Oldřich Veselý,
Fedor Frešo, Luboš Pospíšil, David Koller a mnoho dalších). Současné
obsazení je v našich podmínkách ojedinělé. Spolu s Radimem hrají ve sku-
pině muzikanti o dvě generace mladší, ovšem hráčsky velice vyspělí:
Jan Křížek (Ivan Král, Walk Choc Ice, Kollerband Davida Kollera) - zpěv,
kytara, klávesy, Wojttech - basová kytara, Václav Zima (-123 min, Walk
Choc Ice, Etc. Vladimíra Mišíka, Krausberry) - bicí. Repertoár se skládá ze
starých, klasických skladeb (Sluneční hrob - ústřední melodie filmu Pelíšky,
Čajovna, Kuře v hodinkách, Stále dál, Avignonské slečny z Prahy atd.),
ovšem hraných s novou energií, v nových aranžích a současným zvukem.

Začátek koncertu je ve 20 hod., vstupenky budou v předprodeji od 26.2.
ve Stolárně a v sázkové kanceláři Victoria Tip vedle Renety.

Na co se můžete dále těšit:
18.4. Michal Pavlíček a 26.4. Jan Spálený s ASPM.
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