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Také letos by se měly uskutečnit ozdravné pobyty
pro děti. Na rozdíl od loňského roku nepůjde jen
o zahraniční, ale budou připraveny i pobyty tuzem-
ské. Tuto myšlenku schválila rada města i zastupi-
telstvo města. Na všechny pobyty byla vyčleněna
částka 2,5 milionu korun.
V první řadě by mělo jít o 4 desetidenní rekondi-
čně-ozdravné turnusy  v Chorvatsku  pro děti ve
věku 7-15 let. Předpokládá se, že na pobřeží
Jadranu se odrekreuje 120 dětí, z toho zhruba
30 dětí ve věku 7 až 15 let z evidence odboru soci-

álních věcí - oddělení sociálně právní  ochrany dětí.
Tuzemský letní integrovaný rekondiční pobyt bude
určen dětem s poruchami pohybového ústrojí.
Zúčastnit se budou moci i jejich zákonní zástupci.
Tento pobyt je určen pro 20 dětí a 20 zákonných
zástupců. V neposlední řadě se připravuje tuzem-
ský letní ozdravný  pobyt pro děti z evidence odbo-
ru sociálních věcí - oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí se zaměřením výchovně - pracovním
(podmínky účasti na straně 2).

Rada města děkuje
Rada města Havířova děkuje
všem, kteří se ucházeli o členství
v komisích rady. Vzhledem
k vysokému zájmu nemohla rada
uspokojit všechny, kteří chtěli
v komisích, jež jsou poradním
orgánem rady, pracovat. Rada
města si zájmu těchto občanů
nesmírně váží a děkuje za projev
dobré vůle konat pro město i spo-
luobčany záslužnou práci.

Nové vedení města se poprvé setkalo s novináři na tiskové konferenci, na níž informovalo o svých
nejnovějších rozhodnutích, o činnosti nové rady města a zastupitelstva. Zleva náměstek pro hospo-
dářský rozvoj Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor František Chobot, náměstek pro ekonomiku a správu
majetku Ing. Eduard Heczko a náměstek pro sociální rozvoj JUDr. Bronislav Bujok. Foto Ivan Trnka

Ředitel Městské policie Havířov
Ing. Bohuslav Muras připomenul
některé loňské zákroky a zásahy,
jako například rychlé nalezení
a předání čtyřletého dítěte matce
nebo některá zadržení pachatelů
trestných činů krádeže či vloupání.
Primátor města František Chobot
poté ocenil obětavou a nelehkou
práci strážníků a poděkoval jim za
úspěšné výsledky v roce 2006.
Z rukou představitelů vedení města
a městské policie pak obdrželo
deset strážníků a čtyři strážnice
ocenění za desetiletou službu. Další
čtyři za vzornou reprezentaci
havířovské městské policie a čtyřia-
dvacet strážníků převzalo ocenění
za vysoce profesionální činy a skut-
ky při udržování pořádku ve městě
v průběhu minulého roku.

Město ocenilo strážníky 
za úspěšné zásahy i vzornou reprezentaci

Vystoupení žáků ZUŠ B. Martinů zahájilo 1. březnový den v sále restaurace Radnice slavnostní
setkání pracovníků Městské policie Havířov, kteří se sešli, aby zhodnotili rok 2006.

Rada pro dotaci hokeji
Dotací pro Havířovskou hokejo-
vou společnost se mimo jiné
zabývala Rada města Havířova
na svém zasedání 14. března.
Vzala na vědomí žádost a doporu-
čila Zastupitelstvu města, které se
sejde 2. dubna, schválit dotaci ve
výši 11 milionů korun na léta
2008 - 2011. Další 2 miliony korun
by pak získala zmíněná společnost
při postupu HC Havířov Panthers do
play - off soutěže. Podmínkou přidě-
lení peněz je i to, že HC Panthers
bude hrát minimálně 1. národní
hokejovou ligu. Rada tak vyjádřila
vůli podporovat v Havířově senior-
ský hokej. Definitivní slovo však
budou mít zastupitelé. Pro přehled
uvádíme rekapitulaci dotací v minu-
lých letech. V roce 2004 to bylo
11 milionů korun, v roce 2005
a 2006 po 8,5 milionech.

Ozdravné pobyty pro děti se připravují

J U N Á K  
míří do Havířova

Do Havířova se chystají skauti
a skautky z celé republiky. Přestože
se toto setkání uskuteční až příští
rok, již nyní o pořádání XII. Valného
sněmu Junáka - svazu skautů
a skautek ČR jednala Rada města
Havířova.
Ta se rozhodla tuto aktivitu podpo-
řit a deklarovala tím, že má zájem,
aby se vrcholná akce této organi-
zace, která jistě přiláká i zahraniční
návštěvníky, v Havířově uskutečni-
la. Valný sněm by se měl uskutečnit
ve dnech 11. - 13. dubna 2008
v Kulturním domě Petra Bezruče.
Naposledy se sněm Junáka konal
v roce 2005 v Třebíči, předtím ve
Vsetíně a Brně.
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Pro zimní období prosinec - bře-
zen je na VPP zaměstnáno zpravi-
dla 30 pracovníků a v letním období
je jich až 60. Tito pracovníci jsou
vybíráni z řad uchazečů o zamě-
stnání, dlouhodobě evidovaných na
úřadu práce.

V zimním období zajišťují ruční
odstraňování sněhu, zejména
u autobusových zastávek, přecho-
dů pro chodce a na místech, která
z důvodu nízké důležitosti nejsou
zařazena do plánu zimní údržby.
V době, kdy sníh odtává, zajišťují
prolomení nahrnutých bariér sněhu
v místech přechodů, tak aby byl
uvolněn odtok vody. Pokud jsou
klimatické podmínky stejné jako
letošní zimu, provádějí pracovníci
ruční úklid města, hrabání listí
a odvoz kusového odpadu uložené-

ho na veřejném prostranství mimo
kontejnerová stanoviště a zajišťují
i různé jiné činnosti vyplývající
z aktuálních potřeb souvisejících
s čistotou a údržbou města.

V období jaro - podzim se pak
jejich pracovní činnost zaměřuje
zejména na okopávky obrubníků,
úklid papírků z veřejných prostran-
ství, úklid autobusových zastávek,
čištění vodotečí (pročišťování kory-
ta), propustků, česel, odvodňova-
cích rigolů a příkopů, úklid měst-
ských hřbitovů.

Jen pro dokreslení - v loňském
roce pracovníci na VPP z veřejných
prostranství města sesbírali a na
skládku uložili 561 tun odpadu,
kterého se občané našeho města
zbavili tak, že jej odhodili mimo
popelnice (kterých je pro občany

rozmístěno cca 1 050 ks, mimo to
byly na objemný odpad přistavovány
velkoprostorové kontejnery a celoroč-
ně je k dispozici sběrný dvůr).

Od loňského roku používají pra-
covníci na VPP při úklidu také vysa-
vač na odstraňování psích exkre-
mentů, které průvodci psa „zapo-
mínají“ z veřejných prostranství
uklízet.

Rozšíření úředních hodin
pro výměnu řidičských průkazů

Od 1. března rozšířil odbor vnitřních věcí Magistrátu města Havířo-
va pracovní dobu pro přijímání žádostí na výměnu řidičských
průkazů. Občané města budou moci své žádosti podávat v úterý
od 8 do 12 hodin. Letos mají řidiči povinnost vyměnit řidičské
průkazy vydané do 31. 12. 1993.

Lidé v oranžovém výrazně pomáhají městu INFORMACE 
o použití neinvestiční

dotace ze státního
rozpočtu ČR v r. 2006

V roce 2006 byla odboru místního
hospodářství a dopravy poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního roz-
počtu ČR na úhradu nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylo-
vým zařízením na území města
Havířova podle § 84 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu v celkové
výši 129 976 Kč. Tato finanční
částka byla použita následovně:

✔ 45 752 Kč - na opravu chodníku
na ulici Studentské, Petřvaldské
a Kosmonautů.

✔ 42 704 Kč - na částečnou úhra-
du nákladů za provedení plošné
opravy chodníku na ulici
Junácké.

✔ 41 520 Kč - na částečnou úhra-
du nákladů za provedení plošné
opravy chodníku na ulici 
17. listopadu.

Volné nebytové prostory nabízí Podnikatelské centrum na ulici
Palackého 2 v Havířově-Městě. Nájemné je stanoveno ve výši 200
Kč/m2/rok. Nájem včetně služeb za jednu místnost cca 4 800 Kč
měsíčně (služby - ÚT, TUV, SV, úklid, ostraha, elektřina, výtah
- zálohové platby měsíčně) - K dispozici jsou:

1. místnost č.306 III.NP výměra 57,40 m2

2. místnost č.307 III.NP výměra 58,80 m2

3. místnost č.303 III.NP výměra 57,50 m2

4. místnost č.301 III.NP výměra 59,00 m2

PODNIKATELSKÉ CENTRUM 
nabízí volné prostory

Pracovníci v oranžových vestách, kterým patří naše uznání za poctivou práci při úklidu města, jsou
v pracovním poměru u magistrátu města jako dělníci v rámci vytvořených pracovních míst na veřejně
prospěšné práce (dále jen VPP). Havířov tyto pracovní příležitosti vytváří opakovaně již od roku 2000.

Podmínky účasti na rekondičně -
ozdravných pobytech dětí v roce 2007
se spoluúčastí města
1. Trvalý pobyt v Havířově.
2. Věk 7 - 15 let, plnění základní povinné školní docházky ve školním

roce 2006/2007, mimo žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v
roce 2007.

3. Zdravotní stav dítěte, který nevylučuje rekondičně - ozdravný pobyt
(prohlášení rodiče, popř. zákonného zástupce).

4. Finanční spoluúčast zákonných zástupců:

5. Podmínky vztahující se k zákonným zástupcům:
- uplatnění žádosti na ozdravný pobyt
- předložení požadovaných dokladů platných ke dni zápisu dětí, a to

oznámení o dávkách státní sociální podpory o přiznání sociálního
příplatku nebo přídavku na dítě

- spoluúčast při úhradě nákladů spojených s účastí dítěte (dětí) na
rekondičně - ozdravném pobytu

6. Výjimky z výše uvedených podmínek, včetně uvedené dotace,
schvaluje individuálně Rada města Havířova.

7. Na výši dotace města není právní nárok.
8. Do ceny pobytu jsou zahrnuty veškeré náklady včetně pojištění.
9. Děti, které se zúčastnily ozdravných pobytů v Chorvatsku v roce 2006

za spoluúčasti města, mohou být zařazeny k účasti pouze v případě,
že nebude naplněna stanovená kapacita. Upřednostňovány budou
děti z nízkopříjmových rodin.

Kate-     Kritérium Spoluúčast zákonného   
gorie zástupce na 1. a 2. dítě   na další dítě
1. do 1,0 násobku ŽM včetně 1 000 Kč na dítě 2 000 Kč
2. nad 1,0 do 1,6 násobku ŽM včetně 1 500 Kč na dítě 3 000 Kč
3. nad 1,6 do 2,2 násobku ŽM včetně 2 000 Kč na dítě 4 000 Kč
4. nad 2,2 násobku ŽM a pobírající 

přídavky na děti 4 000 Kč na dítě 8 000 Kč
5. děti z evidence odboru soc. věcí - 

odd. sociálně právní ochrany 500 Kč na dítě 500 Kč

Nejlepší sportovci Havířova
V pátek 27. dubna se od 17 hodin 

ve Společenském domě uskuteční 
slavnostní večer spojený s předáváním 

ocenění nejlepším sportovcům 
statutárního města Havířova za rok 2006.

Informace o způsobu a termínech zápisu na rekreačně ozdravné
pobyty dětí budou zveřejněny v příštím čísle Radničních listů.

Harmonogram svozu 
biologicky rozložitelných odpadů 
u rodinných domků v roce 2007

Svoz bude prováděn od 6.00 hod., proto je vhodné igelitové pytle
přistavit k popelové nádobě den předem.

Svoz bude organizován v termínech:

městská část: městská část:
Bludovice, Životice                          Prostřední Suchá, Dolní Suchá
Dolní Datyně, Město                        Šumbark

Duben        20.,27.
Květen 4.,11.,18.,25.
Červen        1.,8.,15.,22.,29.
Červenec 3.,13.,20.,27.
Srpen       3.,10.,17.,24.,31.
Září        7.,14.,21.
Říjen       1.,5.,12.,19.,26.
Listopad  2.,9.

17.,24.,30
7.,15.,22.,29.
5.,12.,19.,26.
2.,10.,17.,24.,31.
7.,14.,21.,28.
4.,11.,18.,25.
2.,9.,16.,23.,30.
6.
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Jednostranné navýšení nájmu u bytů 
ve vlastnictví města Havířova 

Rada města Havířova schválila na svém
únorovém zasedání jednostranné navýšení
nájemného u bytů ve vlastnictví města
Havířova dle zákona č. 107/2006 Sb.

Zákon umožňoval obcím navýšit nájemné
od počátku roku. Vzhledem k vývoji po komu-
nálních volbách, kdy rada města poprvé

zasedla až koncem ledna, bylo přijato usne-
sení, že k navýšení nájmů dojde až od
1. července. Povinností je totiž oznámit tuto
změnu tři měsíce předem. V souvislosti se
zvýšením cen nájemného přinášíme rozhovor
s ředitelem Městské realitní agentury
Ing. Pavlem Mertou.

Rada města Havířova schválila
na svém jednání 14.2. 2007
s platností od 1.7. 2007 navýšení
nájemného u bytů v majetku
města v rozsahu dle zákona
č. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu
a dle metodiky sdělení Minister-
stva pro místní rozvoj č. 333/2006
Sb. Proč město přistoupilo k roz-
hodnutí o navýšení nájemného
ve svých bytech?

Důvodů k navýšení nájemného
bylo několik. Základní regulované
nájemné ve výši 17,54 Kč na m2

podlahové plochy bytové jednotky
(v některých městských lokalitách
po slevách je ještě nižší) je v sou-
časné době jedno z nejnižších
v celé ČR.

Každoročně narůstají vlastníkovi
náklady spojené s provozem domů
a bytů, ať už v důsledku inflace,
nárůstu cen stavebních materiálů
a prací, cen energií apod.

Město každoročně vkládá nad
úroveň vybraného nájemného výz-
namné finanční prostředky (cca 30
až 40 mil. Kč) na velké opravy a cel-
kové sanace bytových domů, které
výrazně snižují nájemcům výdaje
na vytápění a zvyšují komfort bydle-
ní. Přesto město v důsledku legisla-
tivních nedostatků nájemné
u svých bytů již 7 let neupravilo.

Všechny uvedené důvody
a legislativní úprava, umožňující
navýšení nájemného, vedou město,
jako každého řádného hospodáře,
k úpravě výše nájmu.

Koho v rámci města se roz-
hodnutí rady o navýšení
nájemného dotýká ?

Navýšení nájmu se týká asi
5 000 bytů v majetku města, tedy
bytů, jejichž nájemné není vyšší
než 17,54 Kč. U dalších 2 700
městských bytů, kde je nájemné
vyšší jak 17,54 Kč/m2, se nájemné
navyšovat nebude. Ve městě
Havířově jsou další vlastníci bytů,
jako bývalé OKD Správa majetku
s cca 12 000 byty, kde nezávisle na
radě města již bylo navýšení nájmu
několikrát, dále 10 000 bytů druž-
stevních, kde náklady na bydlení
byly vždy plně hrazeny družstev-
níky (fond oprav či úvěr) obdobně
jako soukromými vlastníky bytů -
společenství vlastníků - a rodinných
domků (asi 5 300 bytů).

Z uvedeného přehledu vyplývá,

že navýšení nájmu se týká velmi
malého podílu obyvatel města z cel-
kového počtu 35 000 bytů ve městě
a mělo by během následujících čtyř
let alespoň částečně narovnat nelo-
gické rozdíly v nákladech na bydlení.

O kolik se tedy bude nájemné
u těchto městských bytů navyšovat ?

Částka zvýšeného nájemného
se vypočítá dle metodiky již
zmíněného zákona o jedno-
stranném navyšování nájemného
u bytu a souvisejícího Sdělení MMR
a představuje v Havířově navýšení
současného základního nájemného
o 2,59 až 2,82 Kč/ m2 .

Pro zjednodušenou představu,
např. u běžného dvoupokojového
bytu (2+1) první kategorie o prů-
měrné velikosti 50 m2 v Havířově-
Městě znamená navýšení nájmu
o částku cca 130 Kč měsíčně.

Co obnáší rozhodnutí rady
města o navýšení nájemného pro
Městskou realitní agenturu, s.r.o.?

MRA, s.r.o., jako pověřený
správce bytového fondu města,
bude muset během jednoho
měsíce zajistit vytištění a doručení
více než 10 000 ks dokumentů
týkajících se úpravy nájemného

adresně k nájemcům městských
bytů a následně promítnout veškeré
změny rovněž do jednotlivých evi-
denčních listů bytových jednotek.

Jak budou prostředky z navý-
šeného nájemného využity?   

Stejně jako u stávajícího
vybíraného nájemného z měst-
ských bytů rovněž i navýšení příjmu
ze zvýšeného nájemného, které by
mělo činit cca 1,1 mil. Kč měsíčně,
bude směřovat do obnovy bytového
fondu města.

Navýšení nájemného u bytů v majetku města Havířov

Ředitel MRA Ing. Pavel Merta

I. Stanoviště kontejnerů 
1. - 10. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá: U Topolů,
U Pískovny, Na Pavlasůvce 

(žel. stanice)
Havířov-Bludovice:

Na Stezce, Na Polanech

II. Stanoviště kontejnerů 
20. - 30. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá:
Na Pavlasůvce, U Hřiště, 

Nový Svět (ZO), Fryštátská
Havířov-Životice: Hraniční, Květná 

III. Stanoviště kontejnerů 
3. - 8.4.

Dvořákova, Moskevská-park., 
Na Dolanech, Selská, Větrná,
Svážná, U Pošty, Želivského, 

Padlých hrdinů (obchod), Kochova,
U Parkoviště, Ostrovského 

10. - 15.4.
G. Klimenta, Dlouhá třída-zdr. stř.,

Slovanská, Železničářů, Točitá, 
B. Němcové, Odlehlá, Jedlová,

Lazecká (u lesa), J. Kotase-točna,
Švabinského

17. - 22.4.
A. S. Puškina, Místní, Na Nábřeží-

let. kino, Družstevnická, Školní 
(v zatáčce u garáží), Kpt. Jasioka

ZŠ, Mezidolí-U Sosáka, Soví, 
U Pošty, Kosmonautů

24. - 29.4.
1. máje, Alšova, Hálkova, 
Kpt. Nálepky, Šrámkova, 

P. Bezruče, Padlých hrdinů
(obchod), E. Destinnové, 

Gen. Svobody, Petřvaldská 
(pož. zbroj.), Prachatická x Nad Tratí 

Harmonogram přistavení VPK 

Uzavírka silnice U Nádraží
Od 31.3. 19 hod. do 1.4. 24 hod. bude úplně uzavřená ul. U Nád-

raží v Havířově-Šumbarku z důvodu pokládky živičného povrchu na
kruhovém objezdu u krytého bazénu. Doprava bude vedena
po objízdné trase po sil. č. I/11 (ul. Rudná), dále pak po sil. č. II/479
ul. Ostravská, ul. Anglická a pak dále po místních komunikacích.
Objízdná trasa bude řádně vyznačena a na zastávkách MHD,
kterých se uzavírka bude týkat, budou vyvěšena upozornění
pro cestující.

Na základě informací Minister-
stva spravedlnosti sdělujeme, že
v prostorách Krajského soudu
v Ostravě na ulici Sokolská
935/16 byla otevřena pobočka
Rejstříku trestů.

Výpis z rejstříku trestů mohou
občané na pobočce vyřídit na
počkání v níže uvedených úředních
hodinách.

Pondělí - pátek
8.00 - 12.00     12.30 - 15.30

Občané Havířova jistě uvítají
možnost osobně si výpis z rejstříku
trestů vyřídit.

Rada ocenila členy volebních komisí
Volby v Havířově, i to, co se kolem nich dělo, je již pouhou

minulostí. Přesto se ke komunálním volbám ještě vracíme
alespoň konstatováním, že Rada města Havířova nezapomněla na
všechny ty, kteří pracovali v okrskových volebních komisích,
a to i při opakovaném hlasování.

Za jejich záslužnou práci jim chtěla poděkovat, a proto se rozhodla
odměnit je i finančně. Ti, kteří se podíleli na činnosti okrskové volební komi-
se ve dnech voleb: 20.10., 21.10., 27.10., 28.10. a 16.12. 2006, dostali
odměnu ve výši 900 Kč, ti, kteří v komisích zasedli ve dnech 20.10.
a 21.10. nebo 27.10. a 28.10. a 16.12. 2006 ve výši 600 Kč, a ti, kteří při-
šli jen k opakovanému hlasování dne 16.12., získali odměnu ve výši
300 Kč. Částky byly zdaněny 15procentní sazbou. Uvedené odměny byly
nad rámec částek, které členům volebních komisí vyplácelo Ministerstvo
vnitra. Celkový dopad na rozpočet města je kolem půl milionu korun.

V Ý P I S Y
z rejstříků trestů 

lze vyřídit v Ostravě
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Havířovská nemocnice přestě-
hovala k 5. březnu všechny chi-
rurgické ambulance včetně příj-
mové do nových prostor, které
byly vybudovány v rámci pro-
bíhající rozsáhlé investiční akce
za účasti státního rozpočtu
a spoluúčasti nemocnice.

Nemocnice tak získala příjmový
komplex, sestávající z chirurgických
pracovišť, rozšířený o jednu ambu-
lanci a rentgenové pracoviště. Do
budoucna by měl na komplex
navázat nově budovaný urgentní
příjem nemocnice. Ambulantní chi-
rurgický provoz budou tedy zajišťo-
vat tři ambulance. První z nich bude
vstupní a zároveň akutní, s nepřetr-
žitým provozem včetně sobot
a nedělí. „Budou zde ošetřováni
pacienti s akutními břišními přího-
dami, úrazy a dalšími, náhle vznik-
lými onemocněními chirurgické
povahy. Pro prvotní vyšetření v chi-
rurgické ambulanci je nutné dopo-
ručení praktického lékaře či jiného,
odborného lékaře. Pacient s akut-
ním stavem úrazové či neúrazové
povahy bude ošetřen na chirurgické
ambulanci i bez doporučení.

Druhá i třetí ambulance budou
provozovány v „objednacím reži-
mu“. Bude-li po vstupním vyšetření
nutné další sledování a léčení
v rámci chirurgické ambulance,
budou zde pacienti objednáni
k ošetření na určitou hodinu, dle
domluvy.

Pro zaměstnané pacienty chce-
me v omezeném rozsahu zajistit
možnost plánovaných kontrol
i v odpoledních hodinách,“ popsal
chod nového zařízení primář chirur-
gie MUDr. Bronislav Firla.

V prostorách nového příjmu
budou pracovat také všechny
nástavbové ambulance, které jsou
doposud v rámci chirurgie provozo-
vány. „Vyšetřujeme zde pacienty,
kteří byli hospitalizováni a jejichž
další léčba si žádá průběžné
ambulantní sledování zdravotního
stavu. Jedná se o ambulance cévní
chirurgie, traumatologie, proktolo-

gie, mammologie, onkochirurgie
a pooperační poradnu. V těchto
ambulancích je již zaveden objed-
návkový systém. Ordinační hodiny
zůstaly nezměněny a zachován
zůstal i rozsah dosud poskytované
péče,“ doplnil primář Firla.

Za zmínku stojí, že chirurgická
ambulance havířovské nemocnice
ošetří denně přibližně 200 pacientů.

Součástí příjmového komplexu je
i nové rentgenové pracoviště, které
chce nemocnice otevřít v nejbližší
době. Bude vybaveno moderním
přístrojem s plně digitálním zpraco-
váním obrazu. „Digitální zpracování

rentgenového obrazu má kapacitu
sedmdesát snímků za hodinu
a bude sloužit potřebám jednotli-
vých ambulancí zdejší nemocnice.
Vybudováním tohoto pracoviště
s nepřetržitým provozem, které
nahradí stávající, zastaralé,
umístěné v prostorách původních
chirurgických ambulancí, se
výrazně urychlí a zkvalitní všechna
požadovaná rentgenová vyšetření,“
vysvětlil primář rentgenového
oddělení MUDr. Patrik Valenta.

Otevřením tohoto rentgenového
pracoviště s digitálním zpracováním
se havířovská nemocnice stane
druhým zdravotnickým zařízením
s tak špičkovým vybavením v kraji.

Jen za loňský rok ošetřilo stáva-
jící rentgenové pracoviště 2 400
pacientek na mammografu, 8 400
pacientů na tomografickém vyšet-
ření, provedlo 9 600 utrazvukových
vyšetření a zhruba 150 interven-
čních výkonů.

A jaké jsou další vyhlídky rentge-
nových ambulancí? Plná digitaliza-
ce všech rentgenových pracovišť
a možné opětovné zavedení mam-
mografického screeningu pro pre-
ventivní vyšetření, o něž nemocnice
již požádala Ministerstvo zdravot-
nictví České republiky.

Přesný a přehledný provoz všech
vyšetřoven ambulancí havířovské
nemocnice je zveřejněn na webových
stránkách www. nsphav.cz

Nový rentgen si prohlédl také náměstek primátora JUDr. Bronislav Bujok.
Foto: Josef Talaš

Nová chirurgická ambulance

Studny a septiky z pohledu zákona o vodách 
Každý, kdo odebírá pomocí technického

zařízení podzemní nebo povrchovou vodu
a vypouští odpadní vody do vod povrcho-
vých nebo podzemních, musí mít pro takovou
činnost povolení příslušného správního
orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané
podle vodního zákona nebo podle předcho-
zích právních předpisů.

Vodoprávním úřadem pro město Havířov
a obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní
Suchou a Těrlicko je odbor životního prostředí
Magistrátu města Havířova, který má na starosti
vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu
užívání povrchových nebo podzemních vod je
tento odbor Magistrátu příslušný k rozhodování
v prvním stupni.

Povrchová voda je voda, která se přirozeně
vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky,
rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech
vodních toků apod.), popř. po přechodnou dobu
může téci i pod povrchem (např. zatrubněný
potok), nebo naopak v nadzemních vedeních
(např. akvadukt).

Podzemní voda je voda, která se přirozeně
vyskytuje pod zemským povrchem v zemských
dutinách  a zvodnělých vrstvách. Podzemní voda
se může jímat ve studních či vrtech (typy studní:
kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).

Povolení k přímému odběru podzemních nebo
povrchových vod se může dotýkat např. násle-
dujících subjektů:
✔ drobných živnostníků - zahradnictví, myčky,

čištění ulice apod.
✔ fyzické osoby v zemědělských usedlostech -

dobytek, chov drobného zvířectva, zalévání,
mytí apod.

✔ zemědělců - zavlažování, napájení zvířat 
✔ rybníkářů - odběr vody pro napouštění

rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží 
✔ provozovatelů bazénů (napouštění) 
✔ provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování

= výroba sněhu vodními děly) 
✔ fyzických osob - odběr podzemní vody (pitné

či užitkové účely); odběr povrchové vody
(zalévání, WC, apod.) a dalších.
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní

vodu a vypouští odpadní vody bez příslušného
povolení, vystavuje se sankčnímu postihu
(pokutě), která může činit v případě:
✔ fyzické osoby až 50 000 Kč 
✔ právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až

10 000 000 Kč 
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch

povolení k odběru povrchových nebo podzem-
ních vod, která byla vydána a nabyla právní moci
do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí
i nadále.

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která
nabyla právní moci až po 31.12. 2001, jsou také
nadále platná.

Právní moc by měla být vyznačena na kon-
krétním povolení. V případě pochybností o datu
nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný

vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení
vydal.

Zánik povolení k odběru podzemních nebo
povrchových vod se tedy nevztahuje na:
- stavby studní vybudované do konce roku 1955 
- povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů

určených pro individuální zásobování domác-
ností pitnou vodou 

- povolení vydaná od 1.1.2002 
- povolení, která byla sice vydaná do 31.12.

2001, ale právní moci nabyla až po 31.12. 2001 
Tato povinnost se dotýká všech studní, septi-

ků a trativodů. Pro konkrétní odpověď na vaše
otázky týkající se problematiky vaší nemovitosti
či stavby doporučujeme osobní návštěvu vodo-
právního úřadu. Na úřad si s sebou již před-
běžně vezměte veškerou dokumentaci, kterou
v této věci máte k dispozici. Pracovnice vodo-
právního úřadu vám pak poradí, zda je nutné
provést ještě některé doplňující činnosti a co je
ještě potřeba doložit a vyřídit.

Magistrát města Havířova, 
odbor životního prostředí 
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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

Z Á B A V A

2.4. v 19 h
velký sál KD P. Bezruče

Georges Feydeau:

DÁMSKÝ KREJČÍ
"Malá lež je mrzká, ale velká lež, 

to je umění!" 

V situační komedii 
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

Vstupné: 250, 230, 210 Kč

TANEČNÍ VEČERY

Jaromír Giecek 
Miroslav Švejnoha

Planeta lidí
fotograficko-etnografická výstava 

Vernisáž v úterý 3.4. od 17 h,
výstava potrvá do pátku 27.4.

12.4. v 19 h 
velký sál KD P. Bezruče
C O N V E R S AT I O N S

KONCERTNÍ DUO
Jiří Slavík - kontrabas
Fred Thomas - klavír

(posluchači Královské hudební
akademie /Royal Academy 

of Music/ v Londýně)

V programu zazní skladby 
F. Schuberta, I. Stravinského 

a P. Hindemitha 
v druhé části koncertu 

soubor skladeb vlastní tvorby 
a volných improvizací.

Vstupné: 85 Kč, studenti: 65 Kč

4.4. v 19 h 
komorní sál KD L. Janáčka

„Večer s harfou“
Ivana Dohnalová - harfa

COLLEGIUM 21

Koncert zahájí žák ZUŠ B. Martinů 
Josef Marosz - kytara

Vstupné: 95 Kč, studenti: 65 Kč

3.4. v 19 h - KD P. Bezruče
Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR

česká scéna, skupina HAC
Prodej vstupenek 

pro širokou veřejnost v pokladně 
KD P. Bezruče v Havířově.

Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO

1.4. v 18 hodin
loutkový sál KD P. Bezruče

JINDŘICH IV.
účinkují členové amatérského 

divadla Skřítek při MKS Havířov 
Vstupné 30 Kč

11.4. v 19 h 
velký sál KD L. Janáčka

SCREAMERS
NAROZENINOVÁ SHOW

Nové show známé travesti skupiny k
deseti letům existence.

Vstupné: 265, 245, 225 Kč

ve Společenském domě
každou neděli od 17 do 22 h

15.4. Kubemusik
(Jana Kubečková)

22.4. Jaroslav Jeziorski
29.4. Kubemusik

Vstupné 37 Kč
❋

8.4. od 18 do 02.00 h 
Společenský dům

VELIKONOČNÍ 
TANEČNÍ ZÁBAVA

K tanci a poslechu hrají 
Kubemusik a Escape 

V programu vystoupí mažoretky
KALA MKS Havířov 

Vstupné 50 Kč

16.4.v 19 h
 - velký sál K

D
 L

.Jan
áčka
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JIŽNÍ FRANCIE
Cestopisná přednáška 

profesora Miloslava Pastrňáka 
pro veřejnost 

s promítáním diapozitivů
se koná ve čtvrtek 19.4.

od 16.30 h v KD Leoše Janáčka,
klubovna č. 43

P Ř E D N Á Š K Y

1.5. od 11.30 - nám. Republiky 
TRADIČNÍ 
MÁJOVÉ SLAVNOSTI

11.5. v 19 h - KDPB
SANATORIUM II 
Úspěšný zábavný pořad pánů 
Karla Šípa a J. A. Náhlovského

14.5. od 16.30 h - KDPB
Klub přátel Hornického muzea
ve spolupráci s MKS Havířov
pořádá přednášku na téma
MÁJOVÁK - 100 let nejstarší hor-
nické dechové hudby 
- přednáší Ing. Dr. Milan Bystroň

23.5. v 19 h - KDPB
Antonín Procházka:
JEŠTĚ JEDNOU PROFESORE
Účinkují herci 
Divadla pod Palmovkou Praha:
P. Kikinčuk j.h./A. Procházka j.h., 
T. Kostková/J. Čvančarová j.h., 
K. Macháčková, B. Valentová, 
R. Čtvrtlík/I. Jiřík, J. Sedláčková, 
O. Kavan/D. Ratajský j.h., 
R. Zima, P. Kotmelová j.h., 
J. Révai/P. Kracik a A. Alinče

28.5. - 3.6. od 9 do 17 h 
Společenský dům
ČSOP ve spolupráci s MKS
Havířov pořádají výstavu
motýlů, brouků, minerálů
a mořské fauny.

ESPERANTSKÁ POZVÁNKA

2.4. od 16.30 h 
loutkový sál KD P. Bezruče

Klub přátel Hornického muzea 
ve spolupráci 

s Městským kulturním střediskem
Havířov pořádá přednášku 

na téma 
SVĚTOVÝ HORNICKÝ
KONGRES V IRÁNU

(nerostné bohatství v Iránu)
přednáší Ing. Georges Takla, CSc.

Začátky představení vždy 
v úterý v 17.45 h

v loutkovém sále KD P. Bezruče

3.4. TRANSYLVANIA 
(Francie 2006, 103´, do 15 let nepří-
stupný, road movie, titulky, DD)
Hudební road movie o tom, že
každý máme uvnitř svou zemi.
Film o hledání svého místa,
o lásce a novém životě …
Režie: Tony Gatlif

10.4. DĚLNÍKOVA SMRT
(WORKINGMAN´S, Rakousko
2005, 122´, přístupný, titulky, DS) 
Šest kapitol a šest podob děl-
nické práce na přelomu tisíciletí.
Tento film je především vizuální
a zvukovou symfonií, která
zachycuje nezastavitelný tep
fyzické práce.
Režie: Michael Glawogger 

17.4. ZÁVIŠ - KNÍŽE 
PORNOFOLKU POD
VLIVEM GRIFFITHOVY         
INTOLERANCE 
(ČR 2006, 120´, do 15 let nepří-
stupný, DD)
Po stopách třínohého psa
a dvounohého režiséra na cestě
českým dneškem a českoslo-
venskou minulostí.
Režie: Karel Vachek

Vstupné: 70 Kč
členové FK - 60 Kč 

FILMOVÉ POHÁDKY
KD Petra Bezruče - loutkový sál
2., 16. a 30.4. vždy ve 14.30 h

Vstupné 10 Kč

KD P. Bezruče - loutkový sál
vždy v 15 hodin

7. a 8.4.
POHÁDKOVÉ TRIKY
VESELÉHO JIRKY

Divadlo kouzel veselého Jirky

14. a 15.4.
PEJSEK A KOČIČKA

MALUJÍ VAJÍČKA
Divadlo Úsměv Ostrava

Vstupné 30 Kč

20.4. od 18 h 
loutkový sál KD P. Bezruče

CUBA LIBRE

Barevný, rozpustilý 
a nevázaný koktejl 

v podání Petra Horkého,
cestovatele, režiséra 

a dokumentaristy.

Vstupné: dospělí 50 Kč, 
studenti 25 Kč

P O H Á D K Y

Pohybové a modelingové centrum 
při MKS Havířov 

zve širokou veřejnost na

JARNÍ 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKU 

za účasti firem:
Berušky - dětský obchod

Kenvelo a OD Prostějov

25.4. od 16.30 h
velký sál KD P. Bezruče

V roli manekýnek se představí 
účastníci kurzů od 3 do 18 let

Vstupné 37 Kč

PŘIPRAVUJEME 
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1. - 4.4. v 15.30 h 
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
(THE ANT BULLY, USA 2006, 89´, přístupný,
rodinný animovaný, české znění, DS)
Gigantická bitva miniaturních rozměrů. Malý
Lucas brání mraveniště před jistým zničením,
o které usiluje místní deratizátor.

Vstupné: 47 Kč
1. - 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

1. - 4.4. ve 20.00 h, ve středu 4.4. též v 9 h
POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL Premiéra

(LAST KING OF SCOTLAND, USA 2006, CP
8.2.07, 123´, širokoúhlý, titulky, DD)
Okouzlující, fascinující, vražedný. Příběh
osobního lékaře prezidenta Ugandy.

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)
5. - 11.4. v 15.30 hodin
ROBINSONOVI  Celostátní premiéra

(MEET THE ROBINSONS, USA 2007, CP 5.4.
07, 100´, přístupný, rodinná/animovaná kome-
die, české znění, DS)
Cestujte časem, aby jste změnili minulost
a ovlivnili budoucnost, seznamte se s legra-
čními postavami, které mají velmi pozoru-
hodné vlastnosti. Vstupné: 72 Kč

5. - 11.4. v 17.45 a 20.00 h,
ve středu 11.4. též v 9 h
VRATNÉ LAHVE     Premiéra

(ČR 2007, CP 8.3. 07, 100´, přístupný, komedie, DD)

Aby mohlo být vítání, musí být napřed louče-
ní. Dlouho očekávaná rodinná komedie sce-
náristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svě-
ráka.

Vstupné: 85 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)

12. - 18.4. v 15.30 h
HAPPY FEET
(USA 2006, 108´, přístupný, animovaný/rodinný,
české znění, DD)
Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky
z arktických plání nikým. Příběh tučňáka Brumly,
který neuměl zpívat, ale skvěle stepoval.

Vstupné: 47 Kč
12. - 18.4. v 17.45 h,
ve středu 18.4. též v 9 h
PRÁZDNINY PANA BEANA Premiéra

(MR. BEAN´S HOLIDAY, VB 2007, CP 29.3. 07,
přístupný, komedie, titulky, DD)
Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Mr. Bean
na pohodové cestě na Francouzské riviéře,
která se změní v sérii zmatků, nehod
a katastrof.

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

12. - 18.4. ve 20.00 h
BABEL   Premiéra

(USA 2006, CP 22.2. 07, 142´, do 15 let nepří-
stupný, drama, titulky, DD)
Tento film je již třetím snímkem vzešlým
z úspěšné spolupráce režiséra Alejandra
Gonzálese Iňárrita a scenáristy Guillerma
Arriagy (Amores Perros, 21 gramů). Stejně
jako v jejich předchozích snímcích se i nyní
náhodně proplete několik zdánlivě nesouvi-
sejících lidských osudů. Vstupné: 77 Kč

19. - 25.4. v 15.30 h
ŠARLOTINA PAVUČINKA Premiéra

(CHARLOTTE´S WEB, USA 2006, CP 25.1. 07,
97´, přístupný, rodinný, české znění, DD)
Hlavním hrdinou tohoto snímku je malé pra-
sátko Wilbur, které zjistí, že přísloví „V nouzi
poznáš přítele“ opravdu platí. Vstupné: 67 Kč

19. - 25.4. v 17.45 a 20.00 h 
ve středu 25.4. též v 9 h
GOYOVY PŘÍZRAKY    Premiéra

(GOYA´S GHOSTS, USA 2006, CP 1.2. 07,
117´, do 15 let nepřístupný, drama, titulky, DD)

Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya
nastoupil na španělský královský dvůr jako
dvorní malíř. Režie: Miloš Forman                   

Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
26.4. - 2.5. v 15.30 h
ARTHUR A MINIMOJOVÉ Premiéra

(USA/Francie 2006, CP 8.3. 07, 103, širokoúh-
lý/rodinný, české znění, DD)
Hledání dědečkova pokladu, který je údajně
ukryt kdesi na zahradě v Říši Minimojů.

Vstupné: 72 Kč
26.4. - 2.5. v 17.45.h 
ROCKY BALBOA Premiéra

(USA 2006, CP 1.3. 07, 102´, přístupný, drama,
titulky, DD)
Nic nekončí, dokud to doopravdy neskončí.
Návrat bývalého šampióna do ringu. V hlavní
roli Sylvester Stallone.

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

26.4. - 2.5. ve 20.00 h, ve středu 2.5. též v 9 h 
300: BITVA U THERMOPYL Premiéra

(USA 2006, CP 22.3. 07, 117´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/historický, titulky, DD)
Věčnou slávu mají na dosah ruky … Film je
dravým převyprávěním příběhu bitvy u Ther-
mopyl, kde se spartský král Leonidas utká
s mnohonásobnou přesilou Peršanů pod
vedením krále Xerxa.

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

Představení pro děti: 
1.4. NÁPADY OPIČKY ŽOFKY - 8 pohádek - 60´
8.4. RUSALKA HUPSALKA - 7 pohádek - 65´

15.4. O PRINCEZNĚ FURIENĚ - 7 pohádek - 65´
22.4. DOMA JE DOMA            - 6 pohádek - 70´
29.4. KRAKONOŠOVY POHÁDKY II.

- 5 pohádek - 72´
Začátky představení vždy v neděli ve 14 h.

Vstupné: 15 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 

7. - 8.4. v 16.00 h
LOVECKÁ SEZÓNA
(OPEN SEASON, USA 2006, 86´, přístupný,
animovaná pohádka, české znění, DS)
Jelen za všechny, všichni za medvěda. Pohádka
o přátelství zvířat v lese. Vstupné: 52 Kč

7. - 8.4. v 18.00 h
JAKO MALÉ DĚTI  Premiéra

(LITTLE CHILDREN, USA 2006, CP 22.2. 07,
137´, do 12 let nevhodný, širokoúhlá
komedie/drama, titulky, DD)
Na předměstí neutečeš před ničím a neutajíš
nic … Hráči příběhu tvoří známý milostný
trojúhelník. V hlavních rolích Kate Winslet,
Jennifer Connelly a Patrick Wilson.

Vstupné: 67 Kč
15.4. v 16.00 h
BAMBI 2
(USA 2006, 72´, přístupný, animovaná pohád-
ka, české znění, DS)
Nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho
kamarádů. Vstupné: 47 Kč

15.4. v 18.00 h Premiéra

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
(MUSIC AND LYRICS, USA 2006, CP 15.3. 07,
104 ´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)
Není comeback jako comeback … 
Příběh o popové hvězdě a kouzelné květi-
nářce. V hlavních rolích Hugh Grant a Drew
Barrymore. Vstupné: 67 Kč

19.4. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(LA VITTA É BELLA, Itálie 1997, 113´, komedi-
ální drama, titulky)
Podmanivý příběh dokazující, že láska, rodina
a fantazie překonají všechno. I hrůzu války…
Režie: Roberto Benigni 
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

21. - 22.4. v 16.00 h
SPLÁCHNUTEJ 
(VB 2006, 86, přístupný, animovaná rodinná
komedie, české znění, DD)
Někdo skončí tam dole. Příběh odehrávající se
v ulicích britské metropole a překvapivě také
pod ní. Vstupné: 57 Kč

21. - 22.4. v 18.00 h
ŠKOLA SVÁDĚNÍ     Premiéra

(SCHOOL FOR SCOUNDREIS, USA 2006, CP
1.3. 07, 100´, do 12 let nevhodný, komedie,
titulky, DD)
Život je hra, nauč se pravidla. Nesmělý
dopravní policista v supertajném kurzu.

Vstupné: 67 Kč
28. - 29.4. v 16.00 h
V TOM DOMĚ STRAŠÍ 
(MONSTER HOUSE, USA 2006, 91´, přístupný,
širokoúhlá/animovaná/rodinná komedie, české
znění, DD)
Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu.
V polorozpadlém domě se neustále záhadně
ztrácejí věci. Vstupné: 52 Kč

28. - 29.4. v 18.00 h
DOPISY Z IWO JIMY Premiéra

(LETTERS FROM IWO JIMA, USA 2006, CP
1.3. 07, 141´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý
válečný, titulky, DD)
Příběh bitvy o Iwo Jimu očima japonských
vojáků. Režie: Clint Eastwood 

Vstupné: 67 Kč
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2.4. po 15       Velikonoční dekorace
5.4. čt 9 - 15    Hry na PC a Internet - poplatek: 10 Kč/hod.
6.4. pá 9 - 15 Soutěže, stolní hry a hry na PC, Internet 

- poplatek: 10 Kč/h
13.4. pá 17  Diskotéka
14.4. so 9.30   Soutěž „Na kolečkách“ (kola, kolečkové brusle, kolo-

běžky s sebou!)
20.4. pá 15    Venku svítí sluníčko, protáhni si tělíčko - soutěže

pro děti, sportovní obuv a oblečení, v případě deště
v budově

21.4. so  7   Jarní výšlap do Beskyd - celodenní výlet nejen pro
členy zájmových kroužků.
Informace: V. Orešanská, tel.: 608 851 413

27.4. pá 17    Diskotéka

Program na velikonoční prázdniny:
5.4. 9 -12 h Vyrábíme „Velikonoční kraslice“

- poplatek 10 Kč + vyfouklé vajíčko
5.4. 9 -14 h „Velikonoční turnaj“ ve stolním tenisu pro děti do 15

let, vlastní pálky a 10 Kč startovné, pro vítěze jsou
připraveny velikonoční odměny - perníkový zajíc,
vejce…

6.4. 9 - 12 h „Velikonoční keramické dopoledne“- poplatek 10 Kč
6.4. 10 - 14 „Velikonoční tvoření“ - dekorace na poslední chvíli

i beránka si můžete upéci (suroviny vlastní-bábovku
v prášku + další v návodu)

Herna stolního tenisu - vlastní pálky, 20 Kč/h za stůl 
Posilovna - 20 Kč/h, nutný doprovod dospělé osoby
Herna mládeže se stolním fotbalem, biliárem a kulečníkem - zdarma 

Na všechny akce nutno vzít přezutí, svačinku a nápoje, 
herny SVČ Asterix jsou denně přístupny od 9 do 18 h

Další dubnové akce:
4.4. 13.30 - 18 h „Velikonoční turnaj v šachu“
19.4. 18 h oblastní kolo soutěže „Dívka roku 2007“, proběhne

v KD P. Bezruče, vstupné 60 Kč (třídní kolektivy polovič-
ní), v předprodeji v pokladně KDPB od 5.4.

24.4. „Šlápoty, daleko i blízko“ - již po třetí se vydáme za
krásami naší přírody. Jen se nezapomeňte předem tele-
fonicky nebo osobně přihlásit ve středisku Asterix
u L. Zajaczkové.

A S T E R I X
Středisko volného času Havířov

Na Nábřeží 41, Havířov-Město, tel.: 596 811 175 (bývalý DDM)

Pořadí družstev:
1. Lonka Příbor 620 bodů
2. SKV B. Havířov 561 bodů
3. SOUZ Boskovice 500 bodů
4. S.M. Ostrava 480 bodů
5. Holešov 467 bodů

V Bohumíně se konalo 1. kolo
ligy starších žáků, do kterého
Havířov postavil tři družstva
A - Jakub Hrubý, Ondřej Čada, 

Lukáš Ferko, Lukáš Mirga
B - Martin Vaculík, Dalibor Peter, 

Daniel Horný

C - Petr Mana, Jan Pytel, 
Marcel Miliček

Pořadí družstev:
1. SKV B. Havířov A 566 bodů
2. TJ Bohumín 562 bodů
3. SKV B. Havířov B 356 bodů
4. TJ TŽ Třinec 352  bodů
5. SKV B. Havířov C 328 bodů
Mezi dvanáct nejlepších se dostalo
sedm borců z Havířova.
Druhé kolo ligy mladších žáků se
koná 31. března v Havířově, druhé
kolo ligy starších žáků se koná
14. dubna v Třinci.

Vzpěrači Sportovního klubu Baník Havířov
začali novou sezonu úspěšně

V Příboře se konalo 1. kolo ligy mladších žáků a družstvo Havířova
ve složení Jonatan Kaprál, Dominik Pastrnek, David Mirga a Lukáš
Pavel skončilo na druhém místě. Nejlepším závodníkem prvního kola
byl havířovský David Mirga, který nasbíral v trojboji 224 bodů a zvlá-
dl v trhu 42 kg.

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov 
hledá další mladé talenty 

- siláky na doplnění družstev žáků. Zájemci ve věku 11-14 let jsou oče-
káváni ve vzpěračské hale po - st - pá od 14 hodin.
Mladší žáci 11-12 let závodí v trojboji: skoky sounož, hod medicinbalem,
trh technický. Věnují se hlavně obratnosti, rychlosti a posilování a vzpíra-
jí jen okrajově - učí se techniku.
Starší žáci 13-14 let závodí ve dvojboji - trh a nadhoz. Trénují třikrát týdně
obratnost, posilování.
Zájemci se mohou hlásit u trenéra Pavla Kheka denně od 14 hodin 

ve vzpěračské hale u Zimního stadionu, info na tel.: 777 057 546.

M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, tel. 596 811 031 (bývalá SMTe)

LETNÍ TÁBORY
SVČ Asterix Havířov Na Nábřeží 41 

TZ Pstruží - (ubytování ve stanech s podsadou)
30.6. - 13.7. hl. ved. Lenka Zajaczková - „Putování časem“
13. - 20.7. hl. ved. Igor Kubát - „Kouzelné sluchátko“
20.7. - 3.8. hl. ved. Mgr. Petr Sikora
3. - 17.8. hl. ved. Mgr. Ivana Plačková „Se čtyřlístkem do Pstruží“

R.B. Orbita, Dolní Bečva - (ubytování v pevné budově)
18. - 29.7. hl. ved. Tomáš Mendl - „Přilétáme na Orbitu“
29.7. - 12.8. hl. ved. Lenka Zajaczková - „Cesta kolem světa za 14 dní“
12.8. - 26.8. hl. ved. Marcela Kubelková, Dis. - „M.A.S.H“

SVČ Asterix Havířov Kudeříkové 14 
1. - 13.7. Velké Karlovice (pro děti od 6 let - ubytování v budově) 

Info: L. Vaculíková, e-mail: lenka.vaculikova@svcha.eu
7. - 14.7. Vítkov - Klokočov (letní pobyt pro rodiče s dětmi - ubytování v

chatkách) Info: V. Orešanská, e-mail:vlasta.oresanska@svcha.eu
13. - 27.7. Velké Karlovice (pro děti od 6 let - ubytování v budově) 

Info: V. Orešanská, e-mail: vlasta.oresanska@svcha.eu
20. - 24.8. Barvy léta - příměstský tábor

Info: J. Kubiznová, e-mail: jana.kubiznova@svcha.eu

Příměstské tábory (středisko Na Nábřeží)
9.7. - 13.7. hl. ved. Tomáš Mendl - „Tomův tábor“
16.7. - 20.7. hl. ved. Štěpánka Jarošíková - „Duhový týden“
27.8. - 31.8. hl. ved. Štěpánka Jarošíková - „U krále Hyacinta II.“

Zvláštní domácí atmosféra pano-
vala ve třídách i na chodbách.
Pro každého účastníka této veselé
akce bylo velkým zážitkem vidět
svého učitele nebo spolužáka
v jiném oděvu, než na jaký jsme
běžně zvyklí. Třídy, ve kterých bylo
nejvíce „pyžamáků“, obdržely
odměnu. Pyžamové veselí pokračo-
valo po 18 hodině ve školní družině.
Pro žáky I. stupně byl připraven
„Pyžamový bál“, na kterém se
všichni „pyžamáci“ vydováděli při

tanci a mnoha soutěžích. Celá akce
byla zakončena spaním ve školní
družině. „Za přípravu „Pyžamového
dne“ patří velký dík paní vychova-
telce Lence Curzydlové a paní uči-
telce Janě Vavříčkové. Velké podě-
kování patří také rodičům za občer-
stvení, které připravili pro účastníky
Pyžamového bálu a spinkání
ve školní družině,“ připomenula
učitelka ZŠ Jarošova Mgr. Alena
Michnová.

Kdo nechtěl, nemusel z pyžama ven,
na Jarošce byl pyžamový den

První březnový pátek se nesl na ZŠ Jarošova v pyžamovém duchu.
Žáci a učitelé se po příchodu do školy převlékli do svých pyžam,
nočních košil a županů.Takto oděni setrvali po celou dobu vyučování.
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Maryčka
Je nesignovaným, nedatovaným dílem akademického sochaře Vladimíra
navrátila. Nachází se před Kulturním domem Petra Bezruče. Maryčka je
zhotovena z bílého mušlového vápence, jedná se zřejmě o bulharský
import. Osazena je na cementovém podstavci z umělého šedě zbarvené-
ho kamene (teraso), o rozměrech 70x70,5x120 cm, povrchově opraco-
vaného, na hranách zvýrazněného rámováním. Vlastní figura je složena ze
dvou kamenných bloků, s patrnou zatmelenou spárou, povrch je jemně
strukturální. Figura představuje mladou sedící dívku v jednoduchém
splývavém šatě, s rukama položenýma na klíně. Bosé nohy spočívají na
nízkém plintu s max. rozměry 70x105 cm. Vlasy dívky jsou spleteny v cop.
Socha je vysoká cca 240 cm. Povrch je sochařsky opracován, nezatmele-
ny jsou kruhové malé otvory pro tečkování, čitelné jsou povrchové defekty
ohraničené lasami, vzniklé při sekání kamene. Jinak je dílo ve velmi
dobrém stavu.
Vladimír Navrátil se narodil 29. března 1907 v Olomouci. Byl absolventem
Státní sochařské školy v Hořicích a Akademie výtvarných umění v Praze,
kde studoval v letech 1930-1934 u prof. B. Kafky. V letech 1934-35 na této
škole působil jako asistent, později byl profesorem na univerzitě
v Olomouci. Zemřel 17. ledna 1975 tamtéž. Patří k předním moravským
sochařům žijícím ve 20. století.

Znáte havířovské sochy?
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ZŠ 1. máje Havířov-Město

pořádá 
výběrové řízení žáků 

5. ročníků 
pro šk. rok 2007/2008 

do 6. tříd

s ROZŠÍŘENOU VÝUKOU
MATEMATIKY 

A PŘÍRODOVĚDNÝCH
PŘEDMĚTŮ

Uzávěrka přihlášek:
30.4. 2007 

(k dispozici na školním webu)
Den otevřených dveří:

3.5. 2007
Přijímací zkoušky: 10.5. 2007

tel.: 596 411 135
web: www.zs1maje.cz

„Díky Hrám bez hranic se infor-
mace o Bambiriádě dostanou
doslova ke všem dětem ve městě.
Když jejich třída do finále nepo-
stoupí, budou fandit alespoň svým
kamarádům ze sousední třídy,“
vysvětlila nový nápad havířovského
štábu Mgr. Vladimíra Hoferiková ze
střediska volného času Asterix.
Pořadatelé se těší, že soutěž při-
láká na Bambiriádu více účastníků
a vytvoří příjemnou soutěžní
atmosféru.

Pořadatelé letos chtějí školy
a školky mnohem více zapojit i do
samotné organizace Bambiriády.
„Na všech školách je mnoho krouž-
ků a zájmových aktivit, mnohé
z nich podporuje svými dotacemi
i město. Proto by bylo příjemné,
kdyby svou činnost představili na
veřejnosti. Pro děti z kroužků by to
navíc mohla být velká motivace,“

řekla pracovnice odboru školství
havířovského magistrátu Blanka
Mandáková.

Maskotem Bambiriády v Haví-
řově bude stejně jako loni Permo-
ník, který bude děti i jejich rodiče
provázet celou akcí. „Permoníka si
vytvořily samy děti. Využijeme jej
například při propagaci, označení
stánků jednotlivých organizací
nebo do bambiriádního zpravodaje,
který budou děti vydávat,“ dodal
zástupce skautů ve štábu Ivan
Fabík.

Tradičně, kromě prezentace
neziskových organizací a spolků
zabývajících se volnočasovými akti-
vitami pro děti, bude souběžně po
oba dny  probíhat v bambiriádním
stanu kulturně společenský pro-
gram.

Za štáb Ivana Sobolová 
Duha - Zámeček

Nadační fond Rozum a Cit již
10 let pomáhá vytvářet pro
opuštěné děti jiný domov než
„dětský domov“.

V dětských domovech a ústa-
vech sociální péče vyrůstá kolem
20 000 opuštěných dětí. V ČR se
tak jedná v průměru o jedno dítě ze
100. Aby mělo více dětí šanci
vyrůstat v rodině, v přirozeném
prostředí obklopeném láskou
a porozuměním, připravil Nadační
fond Rozum a Cit na 26. 4. již
7. ročník „Sluníčkového dne pro
opuštěné děti a pěstounské rodi-
ny“. Ve více jak 70 městech naší
republiky v tento den můžete pot-
kávat studenty, nabízející kera-
mické sluníčko nebo sluníčko mag-
netku. Pokud si ho koupíte, váš
příspěvek bude podporou pro další
pěstounské rodiny, a tak nadějí pro
další děti bez domova.

Nadační fond přispívá na zakou-
pení zdravotnických, rehabilitač-
ních a výukových pomůcek pro
zdravotně postižené děti, vybavení
dětských pokojíčků, rekonstrukce
bezbariérových prostor, přestavbu
nebo rozšíření obydlí, která zabez-
pečí vhodný prostor pro děti
v náhradní rodině. Dále také přis-
pívá na terapeutické pobyty pro děti
a vzdělávací semináře pro rodiče
pěstouny.

„Každé nové setkání s pěstoun-
skými rodinami je pro mě výjimeč-
né, sváteční a obohacující. Jsem
šťastná, když vidím opuštěné děti,
které se opět smějí, radují a těší
v kruhu svojí nové rodiny,“ říká
patronka nadačního fondu, paní
Naďa Konvalinková.

Činnost nadačního fondu můžete
podpořit zasláním dárcovské sms
ve tvaru: „DMS ROZUMACIT“ na
číslo 8777.

Bližší informace na
www.rozumacit.cz

Havířov připravuje Hry bez hranic 
pro holky a kluky ze všech škol

SLUNÍČKOVÝ
DEN 

pro opuštěné děti -
již posedmé

Blíží se

Havířovská Bambiriáda bude mít netradiční start - na hřišti
vedle bambiriádního městečka se v pátek dopoledne utkají
týmy základních i mateřských škol v Hrách bez hranic. Jejich
disciplíny jsou zatím tajné, ale školy i školky je včas dosta-
nou, aby mohly uspořádat postupová kola. Na Bambiriádě se
pak ve finále utkají vítězná družstva z každé školy a školky.

Dvoudenní seminář zaměřený na téma
„Klient s problémovým chováním a jak mu
předcházet“ hrazený v rámci grantové pod-
pory Evropského sociálního fondu se připra-
vuje v Ústavu sociální péče pro zdravotně
postižené v Havířově na Tajovského ulici.

Téma semináře, který se bude konat 2. - 3.
dubna, je zaměřeno na pomáhající profese v soci-
ální oblasti. Semináře se zúčastní zájemci nejen
z Havířova, ale i z širokého okolí.

„Zvolené téma totiž obnáší složitost mezilid-

ských vztahů a potřebu trvalého porozumění pro
staré a nemocné osoby, které jsou odkázány na
pomoc sociálních služeb a sociálních ústavů,“
přiblížila za ÚSP Havířov Alena Petrášová. „Také
pracovník sociální péče si má být vědom růz-
ných rizik, která vyplývají ze složitosti zdravotní
a sociální situace klienta a jeho odkázanosti na
pomoci jiné osoby. Nyní ale pracovník v sociál-
ních službách má přijmout i jako fakt, že ne
všichni klienti umějí s personálem a se svým
okolím spolupracovat. Pak nezbývá než získávat

stále nové přístupy vedoucí k žádoucímu modu
vivendi.“ 

Těmito uvedenými riziky a přístupy se bude
zabývat právě uvedený seminář. Lektorem bude
psycholog Mgr. Petr Bilský. Za účast na semináři
se neplatí, náklady jsou hrazeny z ESF a příjem-
cem podpory a organizátorem tohoto semináře
je Občanské sdružení za důstojné stáří - Stře-
disko celoživotního vzdělávání v Praze.

Do ÚSP v Havířově zavítá grantová podpora

17. a 18. února se v Praze konalo atletické Mistrovství České
republiky kategorií dorostu a juniorů v hale. Dorostenec Pavel Mas-
lák opět rozšířil svou sbírku medailí a stal se vícemistrem České
republiky v běhu na 400 m časem 50,68s. Pouze o tři setinky mu
v běhu na 60 m utekla bronzová medaile. Tu však získala dorosten-
ka Ingrid Okenicová svým osobním rekordem v běhu na 800 m
(2:18.86 min.). Dvěma pátými místy doplnili úspěšnou výpravu
oddílu dorostenci Rostislav Kyzlink ve vrhu koulí, který si opět
posunul svůj osobní rekord už na 14,61 m, a Zdeněk Hrůza v troj-
skoku výkonem 12,41 m.

O týden později se konalo Mistrovství ČR dospělých, kde na trati
3000 m startoval Jan Polášek a výkonem 8:36 se umístil na pěkném
šestém místě.

STŘÍBRO A BRONZ Z MČR
DOROSTU A JUNIORŮ
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HAVÍŘOVŠTÍ SPORTOVCI MEZI OCENĚNÝMI 
nejúspěšnějšími sportovci Moravskoslezského kraje za rok 2006

Kocurová Petra Klub vodního lyžování vodní nejlepší světový výkon ve figurální
Havířov lyžování jízdě 9480 bodů, MEJ skok 2., 

kombinace 3.,slalom 6., MČR juniorů 
slalom, skoky, triky kombinace 4x 
1. místo, 1. vevropském seriálu 
závodů Grand Prix

Kotlár Michal TJ Sport Moravia kickbox ME do 55 kg semicontact 1. a
Havířov lightcontact 2. místo, do 45 kg 

semicontact 1. a lightcontact 2. místo, 
softstyle junioři 2. místo, 
nejúspěšnější bojovník ME

Družstvo juniorů Sportovní klub vzpírání vzpírání Mistr ČR juniorů, vítěz všech tří kol
Baník Havířov

Družstvo žáků HC Havířov Panthers   lední hokej      MČR 1. místo

Garay Jan FC KARO Slavia kulturistika MS do 170 cm 2. místo
Havířov

Hostinská Petra Klub sportovního sportovní M ČR 7x 1., ME 1., MS 3. místo
potápění "Rejnok" potápění
Těrlicko

Kožušník Pavel Florbalový klub florbal reprezentant ČR, na ME 4., na MS v 
Torpedo Havířov kanadském bodování 4., 7. místo v 

anketě trenérů o nejlepšího florbalistu
světa

Lešinský Igor Autosportklub Formule automobilový závody na okruzích divize 3 -NF 1400
Havířov sport - Mistr ČR

Úspěchy havířovských sportovců v loňském roce nezůstaly nepovšim-
nuty. Mezi 36 oceněnými sportovci, družstvy a trenéry z celého Morav-
skoslezského kraje byla plná čtvrtina z Havířova! 

Slavnostní předání ocenění připadlo na 3. března. V Kulturním domě
Petra Bezruče v Ostravě podpořila slavnostní atmosféru okamžiku přítom-
nost slavných sportovců našeho kraje - zúčastnil se například Jiří Raška či
Táňa Kocembová. Za Moravskoslezský kraj asistovala hejtmanovi Evženu
Tošenovskému náměstkyně Jaroslava Wenigerová a vedoucí odboru škol-
ství Libor Lenčo.

Ocenění za celoživotní práci dostala z rukou hejtmana sokolka Olga
Bubeníková z Ostravy, cenu hejtmana kraje získal opavský plavec David
Čech, který překonal kanál La Manche. Do síně slávy vstoupil olympionik
a reprezentant v zápase Vítězslav Mácha. Havířovští získali nejvíce oceně-
ní v kategorii dospělí - jednotlivci, kde jsme měli čtyři zástupce z 10 oceně-
ných. Naopak nejméně úspěšná byla pro Havířov kategorie dospělí -
družstva, kde se havířovští zástupci neprosadili.

Úspěchy havířovských sportovců za uplynulý rok bude hodnotit i město. Slav-
nostní vyhodnocení je naplánováno na 27. duben ve Společenském domě.

Havířovští sportovci ocenění krajem

Kategorie mládež - jednotlivci (oceněno 10 sportovců z 50 návrhů)

Mládež - družstva (oceněna 3 družstva z 19 návrhů)

Dospělí - jednotlivci (oceněno 10 sportovců z 25 návrhů)

Handicapovaní (oceněni 3 sportovci z 5 návrhů)

Karabec Ivan SK ST Havířov stolní tenis reprezentant ČR, MS 1. místo v 
kategorii 10 - stojících hráčů, MS 
OPEN (bez rozdílu postižení) 2., 
družstva - společně s Jaroslavem 
Cieslarem 2. místo

Cvičitelé a trenéři (oceněno 5 trenérů ze 43 návrhů)

Přibylová Šárka TJ Sokol moderní autorka skladeb žákyň, pohybových 
Ostrava-Radvanice gymnastika skladeb pro slet, účastnice 

gymnaestrád, rozhodčí, školitelka 
cvičitelů, trenérka 

V rámci soutěže Generation Europe provedli studenti III. ročníku
Gymnázia na ulici Komenského průzkum na téma Třídění odpadu
v Havířově a činnosti Technických služeb města Havířova.

Tato soutěž sdružuje společenskovědní semináře po celé republice
a jejím cílem je dovést zúčastněné studenty (i jejich okolí) k zamyšlení nad
některými otázkami nejen z oboru ekologie, ale také například spotřebitel-
ských práv, internetového obchodování, chování pracovníků obchodu

a podobně. Týmy s nejlépe řešenými úkoly čeká cesta na zasedání Evrop-
ského parlamentu v Bruselu.

Tento úkol je již čtvrtý v pořadí a po zhodnocení předchozího úkolu se
havířovské družstvo ve složení Václav Prak, Martin Mifek, Tomáš Klečatský
a Tomáš Šulek zařadilo na šesté místo ze 173 soutěžních týmů z celé
republiky. V rámci pátého a tedy posledního úkolu soutěže přinášíme
výsledky jejich průzkumu z úkolu čtvrtého.

Čtyři studenti Gymnázia Komenského bojují o cestu do Bruselu

Umí občané Havířova třídit odpad? 
Umí jej město zpracovávat?

Téma třídění a následného zpracování
odpadu se jistě týká všech. My samo-
zřejmě nemáme prostředky na takto roz-
sáhlý průzkum, zaměřili jsme se tedy ales-
poň na naše město. Míra znečištění je zde
v porovnání s okolními městy přinejmen-
ším únosná, Havířov není nadarmo
nazýván městem zeleně. I přesto by neby-
lo na škodu dovědět se více o tom, jak
třídit odpad, jestli to vůbec k něčemu je
a také jak se k tomu staví občané.

Město Havířov je již několik let zapojeno do
systému EKO-KOM. Ze smlouvy o spolupráci
vyplývají pro město povinnosti - zajistit sběr a tří-
dění komunálního odpadu a vytříděné složky
předávat k využití, poskytovat společnosti EKO-
KOM čtvrtletní informace o množství vytříděných
a využitých komunálních odpadů. Město naopak
získává od společnosti EKO-KOM příspěvek,
který může používat pro účely související
s nakládáním s odpadem. Co se separovaného
odpadu týče, třídící linka zahájila svůj provoz už
v roce 1993. V současnosti třídí havířovští odpad

do 289 kontejnerů na plasty, 197 kontejnerů na
sklo a 219 na papír.

Toto jsou však pouze číselné údaje, které tedy
alespoň nám nic moc neřekly, a tak jsme se roz-
hodli, že si kvalitu práce Technických služeb
ověříme sami. Zvolili jsme si tedy úsek mezi
Dlouhou tř. a Národní tř. od ulice E. F. Buriana po
ulici 17. listopadu. Nejdříve jsme si do mapy
zaznačili všechny kontejnery na tříděný odpad,
které se v oblasti nacházejí. Výsledek jsme
hodnotili vcelku kladně, obyvatelé ke kontejne-
rům snad nikde nemuseli ujít více než 50m, dá
se tedy říci, že v této lokalitě byly kontejnery pro
tříděný odpad dobře dostupné. Abychom zjistili
ještě více, udělali jsme v dané oblasti také anke-
tu, která, jak doufáme, ve výsledku hovoří za
většinu města. 74% dotázaných nám odpovědě-
lo, že třídí odpad, s dostupností kontejnerů je
spokojeno celých 78% lidí. Další otázky už patři-
ly pouze těm, kteří odpad třídí: 40% dotázaných
nám řeklo, že kontejnery bývají přeplněné,
musíme však dodat, že jen zřídkakdy; stejné pro-
cento dotázaných si myslí, že by využili také kon-
tejnery na jiné druhy odpadu (barevné sklo,

kovový šrot atd.). Největší nedostatek, který
z našeho průzkumu vyplynul, byla nízká infor-
movanost respondentů o možnostech třídění
odpadu - pouze 34% z nich hodnotíme jako
dostatečně informované. Často jsme se
u „netřídičů“ setkávali při položení otázky „Proč
netřídíte odpad?“ s odpověďmi typu „Stejně to
všechno naloží jedno auto“. Abychom si toto tvr-
zení ověřili, završili jsme náš průzkum návštěvou
samotných Technických služeb, kde nám bylo
sděleno, že toto se mohlo stát pouze v ojedině-
lých případech, kdy se auto svážející odpad do
dané lokality nemohlo dostat vícekrát za sebou
(třeba při sněhových kalamitách). Třídící linka
byla plně v provozu a hala byla plná tříděných
odpadů čekajících na konečné přetřídění a odve-
zení ke zpracování. Celkové množství separo-
vaného odpadu rok od roku roste.

Z našeho průzkumu tedy plyne, že Tech-
nické služby plní v Havířově svou funkci více
než dobře. Nyní je řada na nás, abychom plně
využili jejich potenciál a přispěli tak
k ochraně našeho okolí.

PRŮZKUM 
STUDENTŮ 
GYMNÁZIA 
KOMENSKÉHO:
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Krátce před uzávěrkou tohoto vydání
Radničních listů proběhla poslední semifi-
nálová kola soutěže amatérských hudeb-
níků Líheň 2007. Nyní je již známo šest nej-
lepších kapel, které prošly základními
i semifinálovými koly, a čeká se na
rozhodnutí, kteří tři finalisté si odnesou
hlavní ceny a vystoupí na festivalu
Inkubátor 2007.

Letošní soutěž se stala co do velikosti zřejmě
největší soutěží podobného typu na Moravě,
když se přihlásilo více než 150 kapel nejen
z České, ale i Slovenské republiky. Vzhledem
k obrovskému zájmu pak poprvé došlo k rozšíře-
ní Líhně do dalších klubů v Ostravě a Bohumíně.
Potěšitelným faktem pak je, že téměř desítka
přihlášených pocházela z města zrodu této
soutěže - Havířova. Všichni havířovští pak dosta-
li možnost se utkat o své místo na výsluní s kon-

kurencí z jiných měst.
Velké finále, které rozhodne o třech nejúspěš-

nějších, proběhne poprvé v historii soutěže
mimo Havířov na půdě ostravského klubu Templ,
když si to vyžádal velký zájem návštěvníků.
„Také porota, která rozhodne, bude letos největ-
ší v historii a složená jen z odborníků. Budou
v ní známí regionální hudebníci, zástupci part-
nerů z nahrávacího studia Art Vox, ostravských
hudebnin Bayger, filmového „klipového“ studia
Astacus Film, havířovského Městského kultur-
ního střediska, produkční spolupořádajících
klubů a zástupci vítězných kapel předchozích
ročníků a samozřejmě pořadatelské agentury,“
popsal za pořádající Viking agency Marek Sloni-
na. Zmínění pak rozhodnou o tom, kdo získá
ceny za desítky tisíc korun. Všichni tři nejlepší
získají značkové mikrofony od Hudebnin Bayger
z Ostravy, nahrávací Art Vox studio z Šenova
natočí vítězné kapele Berentzen Líhně demo

snímek v hodnotě 10 000 korun, společnost
Astacus film natočí vítězi koncertní videoklip.
Další cenou pro nejlepší je pak jistě atraktivní
vystoupení na řadě akcí, například festivalech
Colours of Ostrava, Štěrkovna Open Music
v Hlučíně, Festivalu malých pivovarů v Ostravě,
akci Radegast den 2007 v Nošovicích a samo-
statném koncertě v klubu Boomerang v Ostravě.

Nejlepší tři kapely z letošního ročníku uvidí tra-
dičně všichni havířovští milovníci dobré bigbítové
muziky na festivalu Inkubátor 2007, který
proběhne v areálu Letního kina v sobotu 9. červ-
na 2007. Hlavními hvězdami po jejich boku
budou například slovenští No name a Zóna A,
Vypsaná Fixa, Prohrála v kartách, Vilém Čok,
Michal Pavlíček s Bárou Basikovou v lehkém
comebacku kapely Stromboli a další. Více
o soutěži i festivalu na www.inkubator.webz.cz.
Pořadatelé děkují za trvalou dlouholetou přízeň
města Havířov.

Líheň 2007 už zná finalisty
Tři nejlepší z Líhně vystoupí na Inkubátoru

Jedná se o lidi ve věku od 15 do
30 let s tělesným, mentálním nebo
kombinovaným postižením a stu-
denty středních, vyšších a vyso-
kých škol. V programu Setkávání se
objevují aktivity relaxační, terapeu-
tické, tvořivé, pohybové, ale i další
aktivity mimo prostory střediska:
výlety, návštěvy čajovny, restaura-
ce, kulturních zařízení…

„V roce 2007 bychom mezi námi
rádi uvítali další nové tváře
a seznámili se s dalšími mladými
lidmi,“ uvedla za terenní odlehčova-
cí služby RoRýs Bohdana Herzáno-
vá. „Všichni ti, kteří mají zájem
s námi sdílet volný čas nebo se
sami chtějí tvořivě projevit a spolu-
vytvářet program, si mohou vybrat
z přichystaného koktejlu témat
a pak už nic nebrání tomu, aby se
za námi přišli podívat.“

Termíny a programová náplň
Setkávání mladých:

6.3. „Brnkačka“ posezení
s kytarou a flétnou a vším, co
vydává zvuky, hry na tělo,
relaxace

20.3. „Filmový dýchánek“, kultu-
ra v teple a pohodlí RaDu

3.4. „Divadlem k sebevyjádře-
ní“, naše divadelní kousky;
humor a zábava nesmí
chybět 

17.4. „Braňme se!?“, dobré rady
nad zlato

15.5. „Muzikoterapie“ léčivé
účinky hudby

29.5. „Odpolední procházka“ 
12.6. „Minifesťák“ pod širým

nebem“, hudební zábava
26.6. „Vůně ohňů - vůně dálek“,

táborák s písněmi a zábavou
v atriu (párek, chléb a dobré
naladění s sebou)
Bližší info: tel 596 828 720

Setkávání mladých lidí v Poradenském
středisku pro rodinu a dítě RaD

Městské kolo soutěže k pro-
blematice ekologie připravila pro
havířovské základní školy ZŠ
Jarošova v Havířově-Šumbarku.
Soutěž v rámci školního projektu
,,Ekologické toulky Havířovskem
i celým světem" vedla Mgr. Mirosla-
va Křižánková. „Už v průběhu celé-
ho minulého kalendářního roku
žáci naší školy pracovali v hodi-
nách zeměpisu, přírodopisu,
občanské výchovy i v dalších
předmětech s materiály týkajícími
se problematiky ekologie nejen
v rámci globálních problémů, ale
i našeho regionu,“ uvedla
Mgr. Šárka Zapalačová ze ZŠ Jaro-
šova. Žáci vyhledávali materiály,
které pak sloužily k dokumentární
výstavě i pro ostatní žáky školy.
V rámci projektu uspořádali
i výtvarnou soutěž a besedu
s absolventy školy, dnes studenty
Tauferovy střední odborné školy
veterinární v Kroměříži. Žáci soutě-

žili i při Putování po meandrech
Lučiny.

„Na začátku února jsme na naší
škole přivítali pedagogy a žáky
z 6. - 9. ročníků havířovských
základních škol, kteří si přišli změřit
své znalosti z oblasti ekologie.
Městské kolo soutěže bylo tedy jen
jedno z mnoha doprovodných akcí
školního projektu. Žáci si nejen
ověřili své teoretické ,,ekologické"
znalosti, ale i fantazii v rámci
výtvarné části soutěže pod názvem
,,Ekologie a Havířov",“ doplnila
Mgr. Zapalačová.
Výsledky soutěže:
I. kategorie (6. - 7. ročník)
1. ZŠ Jarošova 
2. ZŠ Kpt. Jasioka 
3. ZŠ Karolíny Světlé
II. kategorie (8. - 9. ročník) 
1. ZŠ Jarošova 
2. ZŠ Kpt. Jasioka 
3. ZŠ Karolíny Světlé 
www.zssumbark.havirov.indos.cz.

Každé sudé úterý od 16.30 do 18.30 pořádá ve svých prostorách na
Atriové ulici Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ „Set-
kávání mladých“. V Poradenském středisku, které je jedním ze zaříze-
ní Sociálních služeb města Havířova, se setkávají mladí lidé s posti-
žením i bez postižení, aby společně strávili pár společných chvil
a vzájemně obohatili své životy o nové zážitky, zkušenosti a hlavně
nová přátelství.

ZŠ Jarošova: Ekologické toulky 
Havířovskem i celým světem

Foto: archiv RaD

V současné době má klub INNA
přibližně padesát členek, které se
scházejí v sídle na Příčné ulici. Fun-
guje zde také centrum pomoci pro
onkologické pacienty a jejich
rodinné příslušníky.

Klub INNA je součástí Ligy proti
rakovině, členové se zúčastňují
akcí na podporu boje proti rakovině,
podporu prevence nádorových
onemocnění a zvýšení povědomí
populace o tomto onemocnění.
Spolu s aliancí žen s rakovinou
prsu připravují například každoroč-
ní akce projektu Dokážeš to taky

jako Plaveme prsa, Jedeme na kole
či Jedeme na raftu. V neposlední
řadě pak organizují rekondiční
pobyty na zlepšení fyzické a psy-
chické kondice členek klubu.

SPCCH v ČR, ZO INNA HAVÍŘOV
Centrum pomoci pro onkologické
pacienty a jejich rodinné příslušníky
Příčná 2, Havířov-Město, 3. p.

Otevřeno:
po a út 13 - 17 h, st 8 - 13 h

innahavirov@seznam.cz
www.inna-havirov.webz.cz

tel.: 604 162 900, 596 812 300

INNA pomáhá 10 let
Centrum pomoci pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslu-

šníky ZO INNA slaví 10 let své existence. Název vznikl z prvních
písmen hlavních cílů tohoto klubu: iniciativa, nápady, názory, aktivita.
Jedná se o nejstarší onkologickou organizaci v bývalém okrese
Karviná.
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„Škoda, že se nedostavili mladí
hasiči z polské Wĺodislavi-Radlině.
Dle informací měli nějaké potíže
u vyřizování pasu. Tak snad příští
rok,“ svěřil se starosta havířov-
ských hasičů Emanuel Došlík.

Několik družstev přijelo do
Havířova na školu Kpt. Jaroše již
v pátek odpoledne a navečer.
V sobotu brzy ráno se začaly sjíž-
dět před havířovskou sportovní
halu hasičská auta a autobusy.

Po 8. hodině skončila prezentace
a v 8.30 bylo slavnostní zahájení.
Starosta SDH Havířov Město Ema-
nuel Došlík st. přivítal soutěžící
a primátora města Františka Cho-
bota a jeho náměstka Eduarda
Heczka, starostu SH ČMS Richtra,
okresního starostu Helise a další
hosty a sponzory.

Pak se začalo naplno. Štafeta
dvojic a zároveň uzlová štafeta.
Byla krása se dívat na to, jak se náš
mladý hasičský potěr snaží ze sebe

vydat co nejvíce. Ti, co právě
nesoutěžili, se bavili se svými
kamarády, které rok neviděli.

Kolem poledne byla přestávka,
kdy technická četa připravovala
dráhu na 4x40m.

„Náš výborný komentátor Tomáš
Zdražila chrlil informace o našem
SDH, o historii soutěže, výsledcích
minulých soutěží. Zkrátka nebylo
hluché místo. Soutěž probíhala bez
nějakých protestů, a tak po 15.
hodině se již počítaly výsledky
a kolem 16 hodiny nastalo vyhláše-
ní výsledků a předání cen,“ popisu-
je soutěžní dění Došlík.

V kategorii mladších obsadili
1. místo hasiči z Veselé, 2. místo
Zličín a 3. místo Č.Těšín-Horní
Žukov.

V kategorii starších zvítězili
a první místo obsadili Lukavice
v Čechách, 2. místo si vybojovali
mladí z Veselé - Zášové, a třetí
místo opět Č.Těšín - Horní Žukov.

Havířovská hala praskala ve švech …

24. února se sjel do Havířova rekordní počet mladých hasičů
z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Na programu totiž byl XVIII.
ročník mezinárodní pohárové soutěže mladých hasičů a příležitost si
nedalo ujít 78 přívrženců tohoto odvětví.

Na halovém mistrovství si v prv-
ním březnovém týdnu v hale Otaka-
ra Jandery v Praze změřilo síly 224
mladých atletů. Padly tři rekordy
šampionátu - tabulky se měnily
v tyči dívek a v žákovských bězích
na 800 a 3000 m.

Žáci sportovních tříd ZŠ Kude-
říkové měli rovněž úspěšný víkend.
V sobotu začala rozběhem na
60metrů překážek Šárka Dytková
a časem 9,98s těsně nedosáhla na
finále. V podvečer v téměř dvouho-
dinovém zápolení ve skoku
vysokém dívek Daniela Děržáková
získala bronzovou medaili osobním
rekordem 166cm. Na trati 3000
metrů vybojoval zkušený běžec

Petr Kaminski stříbrnou medaili
rovněž v osobním rekordu 9:34,97.

V neděli zahájili soutěž výškaři,
David Brabec obsadil šestou příčku
výkonem 170cm. Po poledni si síly
změřili vytrvalci v běhu na 1500m.
Petr Kaminský předvedl nádherný
finiš, ale na odpočatého Satýnka
z Bíliny, který neabsolvoval sobotní
3km, nestačil. Obsadil druhé místo
s novým osobním časem 4:25,51.

„Bilance tohoto mistrovství jsou
tedy dvě stříbrné a jedna bronzová
medaile, což je vynikající úspěch
pro oddíl atletiky TJ Start a také pro
všechny trenéry, kteří se na pří-
pravě závodníků podíleli,“ uvedl
šéftrenér TJ Start Mgr. Jiří Zinecker.

3 medaile z mistrovství republiky pro TJ Start
Čtyřčlenná výprava atletů ZŠ Kudeříkové dovezla z Mistrovství

České republiky žactva v atletice cenné zkušenosti okořeněné
ziskem tří medailí.

V sobotu 27. ledna 2007 se
v Olomouci konalo Mistrovství
Moravy a Slezska ve vrhu koulí. Ze
šesti závodníků AO Slavia Havířov,
se tři probojovali na stupně vítězů.
Druhým místem mezi dorostenci
a výkonem 14,02 m se Rostislav
Kyzlink probojoval již na 5. místo
v historických tabulkách oddílu ve
své kategorii. Dvě bronzové medai-
le si přivezli juniorka Petra Klemen-
tová výkonem 10,08m a mezi muži
Radim Štefek (14,79m).

V sobotu 3. února se v Bratislavě
konalo atletické Mistrovství Moravy
a Slezska všech ostatních disciplín
a kategorií. Závodníci AO Slavia
Havířov si přivezli čtyři stříbrné
a čtyři bramborové medaile. Tím
nejúspěšnějším se stal dorostenec
Pavel Maslák, který vybojoval dvě
stříbrné v bězích na 60 m (7.22s)
a 200 m (23.19s). Dalším druhým
místem mezi dorostenci se blýskl
v běhu na 3000m Karel Ketner
časem 10:02.27 min., kterého čtvr-
tým umístěním doplnil na stejné
trati Vojta Miklas (10:04.01 min.).
Tou čtvrtou stříbrnou se stala
v kategorii dorostenek Ingrid Oke-
nicová v běhu na 800 m časem
2:21.82. Zbylá tři čtvrtá místa vybo-

jovali dorostenec Zdeněk Hrůza
v trojskoku (12.18m), mezi muži
Jan Polášek v běhu na 3000m
(8.33.88 min.) a juniorka Veronika
Sochorcová na trati 200 m (28.34s).

Bezpečnost při distribuci
zemního plynu

Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu provádí v souladu s platnou
legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu konečným zákazníkům.

V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah je  přesně defi-
nován zejména v technických normách a technických pravidlech. Především se jedná o pravidelné inspekční
činnosti, ke kterým patří kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola ochranných pásem, kontrola těsnosti, kon-
trola umístění vizuálních značek, orientačních sloupků a identifikačních tabulek či provozní revize.

Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také tzv. odorizace zemního
plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky (odorantu) do zemního plynu v předepsaném množství
a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická sloučenina, která již v malém množství dodává zemnímu plynu
charakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje v okolní atmosféře (ve vzduchu).
Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak osoby opustit „zamořený“ prostor.

Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní a poruchové služby Severomoravské plynárenské, a.s.,
(telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených úniků s koncentrací výrazně pod spodní mezí výbušnosti.

Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální nebezpečí, protože v sobě
zpravidla skrývá technický problém a tedy odchylku od bezpečného provozu zařízení všech plynárenských
kategorií. Občané by proto neměli váhat s nahlášením někdy i jen podezření na možný únik zemního plynu
na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s. tel. č. 1239 a přenechat jeho řešení specialistům
z distribuční společnosti.

MEDAILE PRO AO SLAVIA HAVÍŘOV
Z MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA V ATLETICE

PLYNÁRENSKÝ SLOUPEK

Foto: Josef Talaš

V letošním roce si připomínáme hned několik stoletých
výročí významných osobností a událostí. Mezi ně patří i výročí
narození spisovatele Jaroslava Foglara a také sto let skautingu,
jehož členem byl Foglar plných 70 let.

Abychom dětem přiblížili život tohoto autora dobrodružných knih,
připravila naše Městská knihovna Havířov ve spolupráci s Klubem
dětských knihoven severní Moravy, Sdružením přátel J. Foglara
a Sdružením přátel Městské knihovny v Havířově soutěž nazvanou
Odkaz J. Foglara. Až do května mohou dětští čtenáři hledat odpově-
di na otázky, které najdou v dětských odděleních knihovny, účastnit
se doprovodných akcí, jako např. lovení bobříků, výroby totemů,
zábavného odpoledne s knihami J. Foglara apod. a sbírat kartičky
s názvy Foglarových knih. Získané odpovědi jim slouží k vyplňování
hrací karty, do které si zároveň lepí kartičky. Na konci soutěže tak
budou mít ucelený přehled o životě a díle tohoto spisovatele. Odmě-
nou jim budou ceny, které do soutěže věnovaly již zmíněné organi-
zace, ale také velká „bojovka“ o ježka v kleci, která je plánovaná na
červen. Více informací o této soutěži najdete na stránkách
www.odkazjf.wgz.cz.
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OTEVŘENO 
pondělí až pátek 

14.30 - 19.00 hodin

LETNÍ TÁBORY
Letní prázdniny se nezadržitelně
blíží. Středisko si pro vás opět při-
pravilo dva turnusy letního tábora
ve Pstruží na Orlím hnízdě
„Trosečníci“ a dva turnusy příměst-
ského tábora.

LETNÍ TÁBOR
1. turnus   6. - 11. srpna
2. turnus 13. - 18. srpna

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
1. turnus   6. - 10. srpna
2. turnus 13. - 17. srpna

Cena letního tábora je 1 000 Kč
a cena příměstského tábora je
500 Kč za turnus.
Přihlášky obdržíte ve střediscích.

Den 
otevřených dveří

16. dubna 
od 8 do 12 h 

pro školy a školská zařízení 
a od 14.30 do 19 h 

všem mladým 
i jejich rodičům.

Z programu
4.,11.,18., 25. dubna 

on-line turnaje ve sportovních
hrách v internet klubu na Městě
2.4. turnaj v kalču (stolní fotbal) 

dvojic, mladší a starší
3. - 4.4. výroba velikonočních 

pomlázek ve středisku 
na Městě

10.4. silový trojboj
10.4. fotbalový velikonoční turnaj

na ZŠ Na Nábřeží od 17 h 
13.4. beseda s indiánem
14.4. Povelikonoční turnaj 

ve stolním tenise 
začátek v 8 h na Šumbarku

16.4. Svoboda cup ve fotbale 
ve středisku na Městě

20.4. Jarní fotbalový turnaj 
ve středisku na Šumbarku

20.4. Miss mažoretka
21.4. Výlet „Po stopách hradů“
28.4. Florbalový turnaj pro mladší

žáky 95 a mladší

CÍRKEVNÍ
STŘEDISKO

VOLNÉHO ČASU 
sv. J. BOSKA V HAVÍŘOVĚ

Haškova 1, 736 01 Havířov
tel.: 596 810 145

http://www.csmdonbosco.cz
email: csm@csmdonbosco.cz

Prvním ze dvou dubnových kon-
certů je sólový projekt české roc-
kové legendy, kytarového mága
a skladatele Michala Pavlíčka. Na
koncertě, který bude průřezem jeho
tvorbou, zazní skladby od Strombo-
li až po Big Heads. M.P. vystoupí

v doprovodu Martina Ivana - bass
a Miloše Meiera - drums.

Koncert se koná ve středu
18.4. od 20 h, vstupenky jsou
v předprodeji za 180 Kč, v den
koncertu pak za 210 Kč. Předpro-
dej: Victoria tip (vedle Renety)
a Stolárna.

„Tento koncert bude zároveň
„ochutnávkou“ letošního ročníku
Inkubátoru, na kterém jako host
vystoupí Michal Pavlíček v dopro-
vodu Báry Basikové. Ve spolupráci
s Viking agency jsme proto pro
návštěvníky koncertu ve Stolárně
připravili dárek v podobě jedinečné
možnosti zakoupení lístků na festi-
val za výhodnější cenu než bude
v předprodeji!“ slíbil Jiří Kundel.

JAN SPÁLENÝ a ASPM
Druhý dubnový koncert bude

hudební lahůdkou pro všechny,
kteří mají rádi jazz a blues. Ve Sto-

lárně vystoupí multiinstrumentalista
a osobitý zpěvák, bluesman Jan
Spálený spolu s ASPM.

ASPM tvoří: Jan Spálený - zpěv,
kornet, piano, Michal Gera - křídlov-
ka, trubka, zpěv, Filip Spálený -
tuba, baskytara, Filip Janíček - bicí,
Radek Krampl - vibrafon, zpěv.
Více info na: www.janspaleny.cz

Termín koncertu je stanoven na
čtvrtek 26.4. od 20 hodin. Cena
vstupného je 150 Kč v předprodeji
a 180 Kč v den koncertu. Vzhledem
k tomu, že většina míst bude na
sezení, je v prodeji pouze omezený
počet vstupenek! Předprodej:

Victoria tip (vedle Renety)
a Stolárna

SPECIÁLNÍ NABÍDKA: v přípa-
dě zakoupení vstupenky na M. Pav-
líčka je vstupenka na J. Spáleného
a ASPM pouze za 99 Kč !!!!

Kontakt na pořadatele:
jirkun@seznam.cz, T: 605 525 272

DUBNOVÉ KONCERTY VE STOLÁRNĚ

MICHAL

PAVLÍČEK

54
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Městské kulturní středisko
Havířov nabízí 

k dlouhodobému pronájmu 
PROVOZOVÁNÍ 

DENNÍ KAVÁRNY 
A OBČERSTVENÍ

pro návštěvníky kina Centrum.
Info.: 596 808 030 

E. Choleva 

m
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Naproti ZŠ 1. máje

Tel.: 776 311 073

Kadeřnictví u Martiny
53
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Jsme zde pro Vás připraveni: CENTROMAT s.r.o.
výkupna železného šrotu - ul. U Panelárny, Šenov (u ČSAD)

tel.: 603 396 991, otevřeno: út - pá 9 - 16 h, so 9 - 13 h
✔ autováha ✔ nejlepší ceny

Nevíte kam se starým železem při úklidech?

55
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☛ KNIHAŘSTVÍ 
☛ tisk ☛ sítotisk ☛ ražba 

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

VAZBA DIPLOMOVÝCH PRACÍ

knih a časopisů 

PASPARTOVÁNÍ - RÁMOVÁNÍ

56
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www.vanhavirov.cz 

KANCELÁŘ K PRONÁJMU
(i zařízená, možnost parkování)

Havířov - tel.: 777 620 386 57
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TRIAS a spol. s r.o.
PŘIJME ŠIČKY
Nad Terasou 5, Havířov

Tel.: 596 411 31458
/0

7

Vedení ÚSP pro mládež přijme
pro Dětský denní stacionář Lipová 12, Havířov-Město
FYZIOTERAPEUTA - FYZIOTERAPEUTKU

Nástup možný ihned. Tel.: 596 411 026
Bc. Radim Hanzel nebo usp@usphavirov.org

59
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ZDARMA
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení
z evidence motorových vozidel

Info.: 596 440 417, 732 788 556

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

60
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www.vasezaluzie.cz
✔ nové zastoupení v Havířově 
✔ zaváděcí ceny ✔ 774 350 213 61
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Velikonoce v muzeu
30.3. - 4.4.
Soutěž
o nejpěknějšího
beránka

1. kategorie - mládež do 16 let - beránek vyro-
ben z papíru, vlny, sušené trávy, dřeva aj.
2. kategorie - od 17 let a výše - beránek upeče-
ný, zdobený. Příjem beránků od 21.3. do 29.3.
Hodnocení beránků od 30.3. do 4.4. Porotou
budou sami návštěvníci. Převzetí cen a vracení
beránků od 5.4. do 8.4.
V 1. kategorii 3 ceny - hra + perníkový beránek,
ve 2. kategorii 1 cena - výrobek z keramiky 
+ perníkový beránek.

28.3. - 10.00 - 10.45 h - Přednáška Vladimíra
Volného, pastora z evangelického kostela
v Havířově -Bludovicích, na téma Velikonoce.
Skupiny nad 10 osob nutno objednat 
- tel. 596 813 456, havirov@muzeumct.cz.
Při velkém zájmu je možné domluvit i přednášky
v dalších termínech.

30.3. - 9 - 17 h - Malování medových perníků,
výroba velikonočních dekorací zdobených
ubrouskovou technikou.
Program je určen dětem. Připraveny  budou per-
níčky, papírové kornoutky a cukrová poleva.
K výrobě košíčku na kraslici - papírový košíček,
keramický květináč, ubrousky, lepidla, papírová
travička. Dítě si může zdarma nazdobit buď per-
ník nebo košíček.
Skupiny nad 10 osob nutno objednat 
- tel.: 596 813 456, havirov@muzeumct.cz.

31.3. - 9 - 13 h a 1.4. 13 - 17 h 
Malování kraslic dle vlastní fantazie.
Dostanete - kahánky, včelí vosk, barevné vos-
kovky, stužky i špendlíky k výrobě voskové kras-
lice, černou tuš a nožíky k výrobě vyškrabáva-
ných kraslic. Na voskový reliéf je nutné mít
vajíčko předem nabarveno. Vajíčka není možné
barvit ve výstavní síni, protože je k tomu potřeb-
ný delší čas, než je provozní doba.
Nutno přinést s sebou vyfouknuté vajíčko.

3.4. - 9 h - Ukázka výroby modrotisku a další
15.30 h - Vystoupení souboru „Babky“.
Prezentují tradiční místní lidové písně a lidovou
slovesnost obcí, na nichž dnes stojí Havířov.
Po celý den výroba a prodej dekorací z látek
a ukázka paličkované krajky a gobelínové výšivky.
4.4. - 9 - 17 h - Malování kraslic, pletení
košíků, pomlázek, otloukání píšťalek.

5. - 7.4. - Malování kraslic dle vlastní fantazie

Den Země v Havířově 20.4.
I v letošním roce se Havířov zapojí do akce
zaměřené na ekologii a zdravé životní
prostředí s názvem „DEN ZEMĚ“.
Centrum dění bude soustředěno v prosto-
rách náměstí Republiky.
Celodenní bohatý program bude určen jak
školám, tak široké veřejnosti.

Bližší informace najdete v denním tisku 
a na webových stránkách města

www.havirov-city.cz

PŘIJMEME 
STOLAŘE A GRAFIKA
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ZUŠ B. Martinů
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz

Slavnostní koncerty 
absolventů I. a II. stupně     
3., 17., 24. dubna v 18 h

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Koncert současných a bývalých
žáků houslového oddělení

13. dubna v 16.30 h
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová 

Koncert žáků a souborů 
ZUŠ B. Martinů   

k 50. výročí školy     
18. dubna v 17 h

velký sál KDPB Havířov

Koncert žáků akordeonového
odd. ZUŠ B. Martinů a ZUŠ Brno

19. dubna v 17 h
loutkový sál KDPB Havířov

Stále je možnost se přihlásit 
do večerních kurzů keramiky

pro veřejnost na výtvarném oboru
ZUŠ ul. Jiráskova, Havířov-Podlesí

Cena 1 350 Kč/pololetí

Večerní kurzy figurálního kreslení
pro veřejnost na výtvarném oboru
ZUŠ ul. Jiráskova, Havířov-Podlesí

Cena 600 Kč/2 měsíce
Výuka probíhá vždy v úterý 

od 19 h 

do kurzu Tvůrčí fotografie 
pro dospělé

na pobočce ZUŠ ul. Sadová,
Havířov-Město

Cena 1 200 Kč/pololetí
Výuka bude probíhat formou 

přednášek a konzultací
zhotovených fotografií.

Kurz vás seznámí s klasickými
fotografickými disciplínami 

(portrét, krajina, zátiší).

bližší info na sekretariátě ZUŠ 
tel.: 596 813 128

Absolventské koncerty žáků
3., 12., 18., 19. a 24. dubna

v 18 h v Komorním sále školy

Jaro přichází
pěvecký koncert žáků 
ZUŠ okresu Karviná

4. dubna od 16 h
v Reprezentačním sále školy

Krajská přehlídka literárně 
dramatického oboru ZUŠ

20. a 21. dubna
v Reprezentačním sále školy

Školkohrátky
26. dubna v 16 h

v Reprezentačním sále školy

ZUŠ L. Janáčka
zus.vrchl@volny.cz

www.zuslj.wz.cz

Pobočka na ul. J. Seiferta
zve na přednášku 

Egypt
- stopy faraónů kolem Nilu

Lodí po Nilu s návštěvou 
nejstarších památek Egypta 

vás provede Ota Sittek 
pomocí videoprojekce v knihovně 

na ul. J. Seiferta 
ve čtvrtek 19. dubna v 18 hodin.

❒ ❑ ❒
Oddělení hudby a umění 

Pavlovova 2, tel.: 596 813 622

Textilní variace - Šárka Miturová
Barevné litografie - Eva Kovářová
Zahájení výstavy 25.4. v 18 hodin.

V hudební části vystoupí 
klavíristka Kateřina Ondrušíková.

❁

František Halas 
očima Viktora Fischla

literárně-poetický pořad 
ve středu 4.4. v 18 hodin 
V pořadu vystoupí paní 

Milada Kaďůrková, 
herec Moravskoslezského divadla

v Ostravě Miroslav Rataj 
a MUDr. Radek Litvik.

Městská knihovna Havířov 

Městské informační centrum rozšířilo nabídku on-line prodeje vstu-
penek o síť Ticketpro. Další společnosti, jejichž vstupenky nabízí,
jsou Ticketstream, Ticket-Art a Ticketportal. Tyto prodejní sítě posky-
tují vstupenky na muzikály, divadelní představení, festivaly, koncerty,
sport a další. V současné době mezi nejznámější akce patří koncerty
Iron Maiden,Tokio Hotel, Colours of Ostrava, Genesis, George Micha-
el, Paul Van Dyk atd.

Prodej vstupenek, jízdenek na MHD Ostrava a jízdenek systému
AMSBUS je jen část toho, co MIC nabízí. Zdarma poskytuje informa-
ce o místních firmách, ubytování, stravování, přehled kulturních
a sportovních akcí města a blízkého okolí, pomoc při orientaci
ve městě, informace o vlakových a autobusových spojích.

Městské informační centrum Havířov, Dlouhá třída 17,
736 01 Havířov - Město, � 596 815 843, 596 817 512, 608 556 549.

www.havirov-info.cz, info@havirov-info.cz

otvírací doba: pondělí - pátek 7.30 - 18.00 
sobota 8.00 - 12.00, neděle 13.00 - 17.00

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MIC)
ROZŠIŘUJE A NABÍZÍ

STODOLA
30. dubna v 18 hodin 

2. ročník havířovského 
hudebního fesťáku 

Čarodějnice 07
Vystoupí: Apateia, Blissten, 

Kerytysi + dobrovolné divadlo.
Uvádí Pavel Studník.

Hudba bude spíše poslechová,
tudíž i pro „dospělé“ posluchače.
Po zbytek večera je přichystaná

rockotéka.
Zveme všechny rockové 

a hudební nadšence.

Dům Zdraví Havířov 
- DIKa centrum 

ve spolupráci s NsP Havířov
pořádá 

pro odbornou veřejnost 

dne 29.3.
II. ročník vzdělávací akce 

"Havířovský den zdraví" 
na téma

“Diabetes Mellitus” Farní sbor Slezské církve 
evangelické a. v.

v Havířově-Suché 
zve na bohoslužby:

6.4. - Velký pátek, 16.30 h
8.4. - Velikonoce, 9.30 h
9.4. - Velikonoční pondělí, 9.30 h

evangelický kostel
Havířov-Prostřední Suchá, 

ul. Stará

Ziskem titulu v celostátní lize sálového fotbalu se odvděčili hráči
havířovského SC Premium za možnost uspořádat finále ligy
v Havířově. Finále se v Havířově konalo naposledy před dvaceti lety,
havířovský futsal vybojoval prvenství naposledy před dvanácti lety
prostřednictvím družstva Kosmot BAT Havířov. O to cennější je pro
SC Premium zisk premiérového titulu. V napínavém finále, kdy celý
první poločas měli navrch obhájci titulu Chemcomex Praha, vyhráli
11. března v poměru 4:3. Za Havířov skóroval Jaroslav Goj, Ilja Zítka
a dvakrát David Dorozlo.

Sálovkáři SC Premium vybojovali titul

Velikonoční koncert

ženský pěvecký sbor 
LAUDATE

Bystřice n. O.

neděle 15. 4. v 9.30 h

evangelický kostel
Havířov-Prostřední Suchá,

ul. Stará

Kynologický klub 
Havířov-Bludovice 

pořádá
Tříměsíční výcvikové kurzy 

pro začátečníky (13 lekcí)
1. kurz začíná 5.4. a končí 28.6.
2. kurz začíná 6.9. a končí 29.11.

Výcvik probíhá každý čtvrtek 
od 17 do 18 hodin

v prostorách 
kynologického cvičiště 

Havířov-Bludovice
vhodné pro každého pejska

Info na tel.: 602 783 513

Foto: Josef Talaš
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