
Město Havířov má konečně rozpočet
V Havířově skončilo rozpočtové provizorium. Zastupitelé schválili 2. dubna rozpočet města na rok 2007. Rozpočet je mírně deficitní.
Rozpočtový schodek však bude plně hrazen z vlastních zdrojů města.

Na rozpočtovém schodku se nejvíce podepisují investice. Na ty má být vynaloženo podle ekonomického náměstka Ing. Eduarda Heczka
zhruba 430 milionů korun. Na příjmové stránce počítá město Havířov se zdroji ve výši kolem 1 miliardy 700 milionů korun, na výdajové
pak s částkou 1 miliarda 957 milionů korun. - Bližší rozbor rozpočtu na str. 4 a 5.

Folklorní festival s mezinárodní účastí se uskutečnil ve velikonočním
týdnu v Havířově. Festival organizovalo Občanské sdružení Vonička.
Kromě domácího dětského folklorního souboru Vonička se zúčastnily
obdobné dětské soubory Štvorlístok ze slovenské Trenčianské Turné
a Zawaternik z regionu Zakopane v Polsku. Vyvrcholením festivalu byl
galapořad s názvem Velikonoční setkání s Voničkou a jejími hosty, který
proběhl pro havířovskou veřejnost ve Společenském domě.

Uspořádáním Mezinárodního folklorního festivalu v Havířově chtěly děti
z Voničky společně s přáteli ze Slovenska a Polska přispět k obohacení
kulturního života ve svém městě a seznámit veřejnost s velikonočními
zvyky a tradicemi tří regionů, které jsou navzájem úzce propojeny a tvoří
významný Euroregion.

„Naším cílem je získat tato zdra-
votní střediska, abychom zachovali
v dotčených lokalitách základní
zdravotní péči,“ řekl náměstek pri-
mátora pro sociální rozvoj JUDr.
Bronislav Bujok. Zastupitelstvo
města Havířova tak vyjádřilo vstříc-
ný postoj k požadavkům lékařů.
Ti  nejednou vyjádřili obavy, že by
se mohla zdravotní střediska prodat
a lékaři tak přijít o své ordinace.
„Byli jsme si vědomi, že případným
prodejem zdravotnických zařízení
by se zkomplikovala situace zejmé-
na starším občanům, kteří by
museli za svými lékaři dojíždět,“
dodal JUDr. Bujok.

Krajský úřad nabídl městu
Havířov pět zdravotnických zařízení
za 19 milionů 850 tisíc korun. Cena
by se však mohla snížit, pokud kraj
od Havířova odkoupí budovu
Územního střediska záchranné
služby a objekt  Kojeneckého ústa-
vu s dětským domovem. To vše ale
bude zřejmé až po zasedání zastu-
pitelstva Moravskoslezského kraje
v závěru dubna. V případě, že
město Havířov zařízení získá, bude
nutná také jejich rekonstrukce.
Lékaři jsou podle svých slov
odhodláni podílet se na nákladech
spojených s opravami.

Některé ze slovenských měst by se mohlo stát v nejbližší době
partnerským městem Havířova. Zájem o navázání partnerských
vztahů s jedním ze slovenských měst projevili na svém dubnovém
jednání havířovští radní.

Důvodem je to, že Slováci jsou Čechům podle mínění havířovských rad-
ních jazykově, kulturně i tradicemi nejblíž. V první fázi projevili radní zájem
o jedno ze slovenských měst Martin, Bardejov či Košice. V minulosti se
Havířov pokoušel navázat partnerské vztahy s Banskou Bystricou, ale
k podpisu dohod nakonec nedošlo. Město Havířov má v současnosti
navázány partnerské vztahy s polským Jastrzebie - Zdrój, chorvatským
Omišem, anglickým městem Harlow, italským Collegnem, litevským Mažei-
kiai a estonským Paide.

Foto: Josef Talaš

Mezinárodní folklorní festival v Havířově

Havířov projevil zájem
odkoupit od kraje

zdravotní střediska
Město Havířov zřejmě zakoupí zdravotní střediska na ulicích

Studentská, J. Gagarina, Gen. Svobody, Kpt. Jasioka a na Dlouhé
třídě. Koupi všech pěti zařízení schválili na svém dubnovém
jednání havířovští zastupitelé. Podmínkou získání těchto středi-
sek však je, že transakci posvětí zastupitelé Moravskoslezského
kraje. Zároveň musí dojít ke zrušení soutěže, která byla na
střediska vypsána.

Havířovští radní chtějí 
za partnery Slováky

Kyvadlo do konce prázdnin
Brána s pramenem a kyvadlem by měla v Havířově fungovat do konce

prázdnin. Shodli se na tom ve středu na společné schůzce umělci s vede-
ním města, zástupci stavební firmy a odbornými pracovníky Magistrátu.

Schůzku na havířovský magistrát svolal primátor města František Cho-
bot, který před několika týdny navštívil zhotovitele díla v Praze. Oba uměl-
ci, Karel Holub a Stefan Milkov, konstatovali, že mají zájem dílo dokončit
a celkově zprovoznit ku prospěchu občanů města Havířova. Dořeší se tak
všechny zbývající sporné body ohledně díla, osvětlení, povrch pláště
a kyvadla. „Vyříkali jsme si vše, co se kolem tohoto díla dělo, a potvrdili
zájem na jeho dokončení,“ řekl primátor Chobot.

Jak uvedl, jednoznačný zájem na dokončení deklaroval také předseda
představenstva ODS - Dopravní stavby Ostrava Ing. Pavel Vítek.
Tato společnost realizovala spodní stavbu, na níž umělci své dílo osadili.

Výsledek společného jednání všech zainteresovaných stran dává tedy
šanci, že kyvadlo bude fungovat ještě před slavnostním otevřením rekon-
struovaného kina Radost, které je naplánováno na září.
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Hokej nakonec dostane 10 milionů korun
Deset milionů korun obdrží od města Havířova Havířovská hokejová společnost, aby se mohla

zúčastnit příštího ročníku 1. národní hokejové ligy. V případě postupu do play - off pak dostane
ještě další milion korun. Rozhodli o tom definitivně zastupitelé města na svém dubnovém
zasedání.

Nutno dodat, že havířovská radnice podporuje také mládežnický hokej, a to částkou 4 miliony korun.

Částku 7,5 milionu korun se
rozhodlo uvolnit na nákup
nových autobusů Zastupitelstvo
města Havířova.

Město Havířov tak pokračuje
v trendu, který nastavilo před
několika lety, v rámci nějž pravi-
delně podporuje havířovského
dopravce při obnově vozového
parku. Nákupem nových autobu-
sů se v Havířově daří výrazně
snižovat stáří autobusů a dá se
říci, že v tomto trendu patří
Havířov k nejlepším v republice.
Na nákup autobusů přispívá spole-
čnosti ČSAD Havířov také stát,
samotný dopravce se podílí předev-
ším odpisy. Tím se daří obnovovat
vozový park a vyřazovat vozidla,
která jsou technicky i morálně
zastaralá. Město Havířov klade
důraz, aby při nákupu byla upřed-
nostňována vozidla s pohonem na
zemní plyn. I letos má být ze sedmi

nakoupených šest plynových. Stáří
vozidel nyní činí u ČSAD Havířov
v průměru 5,6 let. Ve skupině vozi-
del do 1 roku jich je 10, do 2 let  pak 

8. Celkově má ČSAD Havířov pro
účely Městské hromadné dopravy
56 autobusů.

Havířov přispěje na nákup nových
autobusů částkou 7,5 milionu

Rok se sešel s rokem a paní Vlasta Urbánková z Havířova slavila
102. narozeniny. Tentokrát ji však primátor města František Chobot
nenavštívil doma, ale musel se za ní vypravit až do Frenštátu pod
Radhoštěm. Zde totiž již pár dní paní Urbánková bydlí v domově
důchodců. A ve Frenštátě jsou na to náležitě pyšní a přemýšlejí, že
požádají paní Urbánkovou, aby se stala občankou města.

„Jsme velice pyšni a potěšeni, že tady máme paní Urbánkovou. Nepo-
štěstí se vám často, že se setkáte s někým, kdo se dožil tak překrásného
věku. Chtěli bychom, aby se paní Urbánková u nás cítila jako doma a bude-
me se snažit, aby se stala občankou našeho města,“ řekl ředitel domova
Ing. Jaroslav Šula. Primátor Havířova František Chobot k tomu s vtipem
sobě vlastním poznamenal, že díky paní Urbánkové se frenštátský domov
důchodců konečně proslaví. Pogratulovat k významnému životnímu jubileu
jí přijel primátor ve středu 21. března. Za město Frenštát se gratulací
zúčastnil tajemník městského úřadu Ing. Petr Kubenka.

Paní Urbánková se narodila 22.3. 1905 v Budapešti, od roku 1959 je ve
starobním důchodu.

Prošla věznicemi a koncentračními tábory v Terezíně, v Drážďanech,
v roce 1944 byla v Osvětimi a pak v lágru Bergen-Bolsen. Tam na tom byla
nejhůř. Když osvobodili tábor Američané, zdravotní stav paní Urbánkové
byl tak špatný, že se od ní nemohli dozvědět, ani jak se jmenuje, odkud je.
Dvakrát zde prodělala břišní tyfus a jiné vážné nemoci. „To bylo nejstraš-
nějších deset měsíců,“ vzpomínala paní Urbánková. Z lágru ji odvezli na
západ Německa do špitálu. Z velmi vážného stavu se nakonec dostala
a 18. srpna 1945 se vracela domů do Prahy.

„Přijela jsem a nikdo mě nečekal a přitom to Červený kříž hlásil,“ zopa-
kovala několikrát. Tehdy si myslela, že snad nikdo z její rodiny nežije a pla-
kala, že to všechno přežila sama. „Moc jsem plakala,“ vzpomínala.
Manžel s čtrnáctiletým synem se však byli pouze projít a setkání bylo nako-
nec dojemné a šťastné. Krizovou situaci pak zažila ještě v roce 1988, kdy
jí lékaři odejmuli část tlustého střeva. Ale za pět týdnů už zase paní Urbán-
ková běhala jako čiperka. Pohyb byl vždy jejím krédem. Prakticky celý život
cvičila, byla členkou Sokolu, ráda chodila plavat a neomezoval ji ani věk sta
let. I ve frenštátském domově důchodců se zajímala, kde si může zaplavat.

Podle ředitele Ing. Šuly to není problém, protože bazén není daleko. Zále-
žet bude pouze, zda to paní Urbánková zvládne. Už totiž musí mít při chůzi
doprovod nebo alespoň hůlku. Jinak je však stále svěží a vitální. Neustále
čte knížky a světe div se i bez brýlí. Nejvíce ze všeho miluje detektivky.
Na závěr příjemného setkání nechala rozkrájet dort, který od domova
dostala. Se všemi si připila na zdraví červeným vínem. „A mějte se všichni
moc hezky, a hlavně ať vám slouží zdraví, protože to je ta jediná věc,
kterou si za žádné peníze nekoupíte,“ dodala. V Havířově žila paní Urbán-
ková, rozená Mickiová, téměř 40 let.

Ve Frenštátě jsou na 102letou Vlastu Urbánkovou z Havířova pyšni

Jubilantce přijel do Frenštátu poblahopřát také primátor Havířova
František Chobot. Foto: Ivan Trnka

OOCCEENNĚĚNNÍÍ  
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Komise sociální Rady města
Havířova se obrací na poskytova-
tele služeb, aby předložili své
návrhy na ocenění osobností
a kolektivů pro rok 2007. Oceňo-
vání osobností a kolektivů v soci-
ální oblasti má v Havířově několi-
kaletou tradici. I letos hodlá město
ocenit ty, kteří se významně podílí
na péči o naše spoluobčany.

Návrhy na ocenění jednotlivce
musí obsahovat: charakteristiku
a přehled celkové činnosti navrho-
vaného, jeho přínos při zpracování
projektů, nebo jejich realizace
v sociální oblasti.

Návrhy pro ocenění kolektivu
musí obsahovat: přehled o aktivi-
tách a činnosti navrhovaného
kolektivu a jeho přínos pro občany
města Havířova v sociální oblasti.

Své návrhy mohou poskytova-
telé sociálních služeb podávat do
30. července na podatelnu
Magistrátu města Havířova
s adresátem - Komise sociální.

Samotný akt ocenění osobností
a kolektivů se uskuteční v listopa-
du letošního roku.

ilustrační foto z loňské předváděcí jízdy
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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 
2. - 6.5.

J. Wericha, Balzacova, 
Bludovická, Selská, Větrná, 

K. Světlé-Luna, Soví, Haškova,
M. Pujmanové, Železničářů,
Frýdecká-Stružník, Lazecká 

(u lesa), U Pošty

9. - 13.5.
Atriová, Čs. armády, 
Slovanská, Lípová, 

J. Gagarina, Jarošova ZŠ,
Letní, Padlých hrdinů

(obchod), Svážná, Petřvaldská
(pož. zbroj.), J.Kotase - točna

15. - 20.5.
Jaselská, Klidná, Mickiewiczo-

va, Slezská, Stavbařská,
Žákovská, Kosmonautů,

Mládežnická, Ladova, Mládí,
Nad Tratí x Na Kopci, 
Mezidolí-U Sosáka,

Školní (v zatáčce u lesa)

22. - 27.5.
Kpt. Vajdy, Majakovského,

Mozartova, Sadová,  
J. Vrchlického, B. Němcové,

M. Pujmanové, Olšová,
Frýdecká-Stružník, Petřvaldská

(točna), Moravská

29.5. - 3.6.
Anglická, M. Kudeříkové,
Gorkého, Ostrovského, 

Kubelíkova, A. S. Puškina,
Soví, G. Klimenta, Resslova,

Na Kempách (u ZO), 
Padlých hrdinů (obchod) 

Harmonogram přistavení VPK

Sběr nebezpečných odpadů a starého železa
jaro 2007

Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnika-
tele!) sběr nebezpečných odpadů (ledničky, pračky, televize, počítače,
elektroodpad, autobaterie, oleje, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky, léky
apod.) a staré železo, a to formou pojízdné sběrny, která bude přista-
vena dle níže uvedeného harmonogramu:

Termín Místo přistavení 
Město 4.5. 1.máje 
Podlesí 13.30-15.30 (parkoviště)

4.5. PERMON 
16.00-18.00 (parkoviště)
5.5. Garážnická
8.00-10.00 (garáže)
5.5. Balzacova
10.30-12.30 (parkoviště)
11.5. Na Nábřeží
13.30-15.30 pod Labužníkem
11.5. Hálkova 
16.00-18.00 (garáže)
12.5. Moskevská 
8.00-10.00 (gar.za Aral)

Bludovice 12.5. Rodinná
10.30-12.30 (garáže)
1.6. Květná
13.30-15.30 (za motorestem)

Životice 1.6. Padlých
16.00-18.00 hrdinů (restaurace)

Dolní 2.6. Lazecká
Suchá 10.30-12.30 (u lesa)

Termín Místo přistavení
Šumbark 18.5. Jarošova

13.30-15.30 (gar. u Bivoje)
18.5. Lidická 
16.00-18.00 (park. Tenas)
19.5. Petřvaldská 
8.00-10.00 (točna)
19.5. Školní 
10.30-12.30 (gar.ul.Řadová)           
25.5. Moravská 
13.30-15.30 (parkoviště)
25.5. Jedlová
16.00-18.00 (park. u točny)

Prostř. 26.5. Lísková
Suchá 8.00-10.00 (gar.)

26.5. Kpt. Jasioka 
10.30-12.30  (ZŠ)
2.6. Na Pavlasůvce 
8.00-10.00 (železniční stan.)

Dolní 8.6. J. Kotase  
Datyně 13.30-15.30 (točna)

8.6. Datyňská
16.00-18.00 (U Sosáka)

Zápis dětí v 1. kole proběhne dne 14.5. 2007 od 9 do 17 hodin v prosto-
rách Střediska volného času ASTERIX, Na Nábřeží 41, Havířov-Město
(bývalý DDM). V případě, že nebude naplněno 1. kolo, bude realizováno
2. kolo v termínu 21.5. 2007 v době od 9 do 17 hodin (tamtéž).

Při zápise dětí v 1. kole budou zapsány pouze děti, které se nezúčastnily
ozdravných pobytů v loňském roce a současně příjem rodiny žadatele nepře-
kračuje 1,6násobek životního minima včetně bez rozdílu. Při případném zápisu
ve 2. kole budou zapsány děti podle pořadí, v jakém se dostavily k zápisu,
nejvýše však do výše 4násobku životního minima rodiny.

Požadované doklady platné ke dni zápisu dětí: oznámení o dávkách
státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přídavku na
dítě platné k 1.4. 2007.

Při zápisu dětí bude zákonným zástupcem uhrazena spoluúčast,
nejpozději však do 4 dnů od termínu zápisu dětí.

O realizaci 2. kola je možno získat informace na těchto tel. číslech:
p. Nožičková, tel. 596 811 175
p. Hoferiková, tel. 596 811 031

Ing. Květa Poláková, tel. 596 803 138
internetové stránky www.svcha.eu

Statutární město Havířov i v letošním roce organizuje tuzemské
rekreační pobyty seniorů. Rekreace se mohou zúčastnit občané
s trvalým pobytem na území města Havířova, kteří jsou poživateli
starobního nebo plně invalidního důchodu a poslední rekreace
seniorů se zúčastnili v roce 2003, tedy před třemi lety.

Rekreace seniorů bude hrazena z rozpočtu města Havířova, občan
uhradí alikvotní díl ceny pobytu, maximálně ve výši 60% ceny poukazu.

Zápisy rekreací se uskuteční v budově F Magistrátu města Havířo-
va, odboru sociálních věcí, kanceláři číslo F 012 - přízemí, bližší infor-
mace na tel. čísle 596 803 155 paní P. Pospíšilová.

Rekreační pobyty seniorů

Rekondičně - ozdravný pobyt dětí 
v Chorvatsku v roce 2007

Termín zápisu: 22. května od 7 hodin
1) Horský hotel „Sůkenická“ 2. - 9. 6. 2 380 Kč 

Bílá - Staré Hamry    
2) Hotel „Srdce Beskyd“ 12. - 19. 6. 2 345 Kč

Čeladná - Podolánky
3) Penzion „U Studánky“ 18. - 25. 6. 2 520 Kč

PRO AURA, Horní Lomná 
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1) Horský hotel „Sůkenická“        1. - 8. 9. 2 380 Kč
Bílá - Staré Hamry     

2) Hotel „Javor“, Řeka 4. - 10. 9. 1 980 Kč
3) Hotel „Kahan“                     23. - 30. 9. 2 520 Kč

Horní Bečva

Městský klub důchodců 
rozšířil svou činnost

Činnost Městského klubu důchodců na ulici Studentská 9a, Havířov-
Podlesí se od dubna 2007 rozšířila z původních dvou provozních dní na pět
provozních dní v týdnu, a to každý pracovní den od 13 do 17 hodin.

Pokud máte zájem o vyplnění svého volného času, přijďte mezi nás
a vyberte si z plánu činnosti, který zpracovala samospráva Městského
klubu důchodců ve spolupráci s odborem sociálních věcí Magistrátu města
Havířova. Podrobný rozpis programu jednotlivých dnů v týdnu přineseme
v červnovém vydání Radničních listů.

Termíny jednotlivých pobytů v Chorvatsku
včetně příjezdů a odjezdů:

1. turnus   13.7. - 24.7.
2. turnus   22.7. -   2.8.

3. turnus   31.7. - 11.8.
4. turnus     9.8. - 20.8.

Veřejné soutěže na restaurace a bufet
Na pronájem restauračního zařízení a bufetu v Kulturním domě

Radost, Alšova 11, Havířov-Město. Soutěž je vyhlášena na dobu
do 12. 4. do 21. 5. 2007.

❐ ❐ ❐

Na pronájem restauračního zařízení v Kulturním domě Petra Bezruče,
Hlavní tř. 31a, Havířov-Město. Soutěž je vyhlášena od 10.4. do 9. 5. 2007.

Bližší informace podá Městské kulturní středisko Havířov,
tel. 596 808 030. Vyhláška je zveřejněna na www.havirov-city.cz
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ROZPOČET MĚSTA HAVÍŘOVA NA ROK 2007
Zastupitelstvo města Havířova na svém 3. zasedání dne 2. dubna 2007
projednalo a usnesením č. 71/3/ZM/07 schválilo rozpočet města Havířova
pro letošní rok. Na straně jedné byla ukončena účinnost „Zásad rozpoč-
tového provizoria pro financování potřeb města Havířova do doby schvále-
ní rozpočtu města na rok 2007“, podle nichž se hospodaření města řídilo
v období od 1. 1. do dne schválení rozpočtu, a na straně druhé bylo
úspěšně završeno období přípravy a tvorby návrhu rozpočtu města pro
daný rozpočtový rok, které bylo zahájeno v říjnu roku 2006. Podle původně
schváleného harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2007
měl být rozpočet města projednáván a schvalován zastupitelstvem města
již v průběhu února 2007, ale v souvislosti s rozhodnutím o opakovaném
hlasování do zastupitelstva (prosinec 2006) se ustavující zasedání zastupi-
telstva uskutečnilo až 29. ledna letošního roku a veškeré přípravné práce
na tvorbě rozpočtu se tímto dostaly do výrazného časového skluzu.

A. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PŘÍPRAVY ROZPOČTU 

1)  Rozpočet města byl schvalován po 1. 1. 2007
- již byl znám výsledek hospodaření města za rok 2006, který činil

171 432,97 tis. Kč a tento byl v plné výši zapracován do návrhu
rozpočtu,

- na základě schváleného státního rozpočtu ČR na rok 2007 byl již
znám rozpis dotací prováděný Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje a jejich skutečná výše byla do návrhu zapracována.

2)  Základní rámec zákonných norem s přímou vazbou na rozpočty
měst a obcí doznal v roce 2006 i k 1. lednu 2007 některých změn,
které však mají výrazný dopad 
- v oblasti daňových výnosů došlo sice v r. 2006 pouze k dílčím změ-

nám (společné zdanění manželů), avšak s výrazně negativním dopa-
dem na skutečnou výši daňových výnosů měst a obcí, neboť původní
odhad analytiků Ministerstva financí ČR byl zcela podhodnocen, čímž
v loňském roce došlo oproti původně schválenému rozpočtu
v loňském roce k poklesu o  29 321,06 tis. Kč,

- výrazněji se legislativní změny dotkly oblasti „Dávek a podpor v soci-
álním zabezpečení“ a od 1. ledna 2007 v rámci přeneseného výkonu
státní správy „procházejí“ rozpočtem města finanční prostředky ze
státního rozpočtu ČR k financování

a) dávek sociální péče (tj. dávek v hmotné nouzi), příspěvků při péči
o osobu blízkou nebo jinou osobu,

b) příspěvků na péči oprávněným osobám.

3)  Metodická doporučení
- na základě doporučení auditorské firmy a v souladu s rozpočtovou

skladbou byly do návrhu rozpočtu zapracovány i převody mezi účty
města (a to do příjmové i výdajové části rozpočtu), a protože se jedná
o převody uvnitř organizace, tak se převáděné částky na těchto „kon-
solidačních položkách“ vzájemně ruší a neovlivní výši salda rozpočtu
ani potřebu zdrojů.

B. SOUHRNNÉ ÚDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA 
NA ROK 2007

/ v tis. Kč /

Příjmy jsou nižší než výdaje a rozpočet je tímto sice „deficitní“, ale musíme
vzít do úvahy důležitou skutečnost, že tento deficit je v plné výši finančně
zajištěn vlastními zdroji města, a to prostřednictvím zapojení prostředků
jeho účelových fondů.

V další části si nyní trochu blíže přiblížíme schválené příjmy, výdaje a finan-
cování na letošní rok :

C. PŘÍJMY
/ v tis. Kč /

Daňové příjmy představují se svým podílem 50,04 % na celkovém objemu
příjmů rozhodující část příjmové oblasti, neboť konsolidační položky v rámci
dotací ve výši 459 004,84 tis. Kč, tj. 26,99 % z celkového objemu příjmů,
mají pouze „matematicky zkreslující“ dopad - v příjmech a výdajích se
vzájemně vyruší.

D. VÝDAJE

/ v tis. Kč /

1) VÝDAJE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK MMH

V roce 2007 budou finanční prostředky v celkové výši 1 736 559,17 tis. Kč
použity k zjištění činností souvisejících s výkonem samosprávných činnos-
tí města a také činností souvisejících přenesené působnosti státní správy
při výkonu činností obce s rozšířenou působností.

/ v tis. Kč /

/ v tis. Kč /

/ v tis. Kč /

/ v tis. Kč /

/ v tis. Kč /

Ukazatel Schválený rozpočet
P Ř Í J M Y     celkem                                                 1 700 572,51
V Ý D A J E    celkem                                                 1 957 981,17
Saldo  (příjmy - výdaje)                                              - 257 408,66
F I N A N C O VÁ N Í     celkem                                  + 257 408,66
z toho: uhrazené splátky přijatých půjček (úvěrů)              - 26 746,67

změna stavu na bankovních účtech                  + 284 155,33

Příjmová třída Schválený rozpočet
tř. 1 - daňové příjmy 850 899,40
tř. 2 - nedaňové příjmy 26 990,05
tř. 3 - kapitálové příjmy 2 500,00
tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 880 389,45
tř. 4 - přijaté dotace (vč. konsolidačních položek) 820 183,06
PŘÍJMY   celkem      1 700 572,51

Rozdělení výdajů Schválený rozpočet
výdaje organizačních jednotek MMH                            1 736 559,17
příspěvky a dotace organizacím                                     221 422,00
VÝDAJE   celkem                                                    1 957 981,17

Odbor životního prostředí  -  celkem 790
- chráněné části přírody 348
- ochrana půdy a spodní vody 200
- monitoring ochrany ovzduší 132
- ostatní zájmová činnost 50
- ostatní nakládání s odpady 20
- ochrana druhů a stanovišť 20
- zvláštní veterinární péče 15
- monitoring půdy a podzemní vody 5

Odbor školství a kultury  -  celkem 55 310
- základní školy 28 098

z  toho: opravy  a  udržování 14 850
investice 9 237
ostatní  výdaje 4 011

- mateřské školy 21 406
z toho: opravy  a  udržování 3 630

investice 16 603
ostatní  výdaje 1 173

- školní jídelny 665
z toho: opravy  a  udržování 580

ostatní  výdaje 85
- ostatní záležitosti předškolní výchovy 1 473
- Sbor pro občanské záležitosti 1 726
- ostatní záležitosti kultury 1 518
- využití volného času dětí a mládeže 340
- BESIP 84

Odbor územního rozvoje  -  celkem 2 062
- územní plánování 1 902
- komunální služby a územní rozvoj  j.n. 160

Stavební úřad  -  celkem 50
- konzultační a poradenské služby 50

Odbor sociálních věcí  -  celkem                                    275 407,50
- dávky a podpory vsociálním zabezpečení                        272 959,50

z toho: výplaty dávek sociální péče                                210 192,74
výplaty příspěvků na péči oprávněným osobám     62 766,76

- kluby důchodců                                                                 1 835,00
- sociální hospitalizace 300,00
- ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 118,00
- ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 103,00
- pěstounská péče 91,00
- ostatní záležitosti sociálních věcí 1,00
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Odbor organizační  -  celkem 180 495
- činnost místní správy 155 427

z toho: mzdy, OON, zákonné odvody 116 063
nákup materiálu a energetických médií 11 190
nákup služeb 19 046
opravy a udržování 1 770
investice  5 845
ostatní výdaje 1 513

- výdaje hrazené ze SF 2 387
- Zastupitelstvo města Havířova 8 510

z toho: ostatní platy, odměny, OON, zákonné odvody 7 158
věcné dary 400
ostatní výdaje 952

- veřejně prospěšné práce 6 757
- ostatní záležitosti předškolní výchovy 3 651

z toho: mzdy, zákonné odvody       3 621
ostatní výdaje 30

- volby do ÚSC 900
- komunální služby j.n. 880
- Sbory dobrovolných hasičů 798
- komunální odpad 580
- pěstounská péče 430
- civilní ochrana 115
- pohřebnictví 60

Obdobně jako tomu bylo v příjmové oblasti i v oblasti výdajů rozpočtované
konsolidační položky ve výši 459 004,84 tis. Kč pouze opticky navyšují roz-
počet, neboť se vzájemně vyrušují (příjmové konsolidační položky - výda-
jové konsolidační položky =  0).

/ v tis. Kč /

U stavebních akcí „Školní hřiště ZŠ Gen, Svobody“ a „Termoregulační
ventily v ZŠ Gen. Svobody“ se jedná pouze o finanční prostředky, kterými
se město bude podílet - zbytek výdajů na jejich realizaci bude hrazen
z účelových investičních dotací ze SR.

2) PŘÍSPĚVKY A DOTACE ORGANIZACÍM

Tuto část výdajové stránky rozpočtu města rozdělujeme ještě dále
do 2 skupin:

/ v tis. Kč /

Městská policie  -  celkem 61 576
- mzdy, zákonné odvody 52 570
- nákup materiálu a energetických médií 3 940
- nákup služeb 1 593
- opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, pohoštění 1 046
- výdaje hrazené ze SF 1 125
- ostatní výdaje 82
- investice 1 220

/ v tis. Kč /

/ v tis. Kč /

Odbor místního hospodářství  -  celkem 217 226
- silnice ( místní komunikace ) 43 375

z toho: zimní údržba 10 900
opravy vozovek 24 100
odvodnění místních komunikací 4 700
strojní čištění komunikací 1 060
ostatní výdaje 2 615

- nakládání s odpadem 57 050
z toho: sběr a svoz komunálních  odpadů 40 950

využívání a zneškodňování komunálních odpadů  10 450
sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 100
ostatní nakládání s odpady 2 550

- výdaje na dopravní obslužnost 39 676
- péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 35 905
- veřejné osvětlení 16 250
- ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 495

z toho: strojní čištění chodníků 2 100
opravy chodníků 12 500
ostatní výdaje 895

- ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 545
- pohřebnictví 3 530
- náklady na ustájení v psím útulku 1 550
- monitoring půdy a podzemní vody 250
- provoz veřejných WC 220
- úpravy drobných vodních toků 200
- odvádění a čištění odpadních vod 100
- vakcinace psů proti vzteklině 40
- BESIP 20
- volný čas dětí a mládeže 20

/ v tis. Kč /

/ v tis. Kč /

Ekonomický odbor  -  celkem 495 124,67
- splátky úroků zpřijatého úvěru 6 101,00
- služby peněžních ústavů (vč. pojištění majetku) 6 325,00
- členské příspěvky města ve svazech a sdruženích 175,00
- platby daní a poplatků 269,00
- vyúčtování se SR 8 918,93
- neinvestiční rozpočtová rezerva 5 876,00
- investiční rozpočtová rezerva 8 455,00
- konsolidační položky (převody vlastním fondům) 459 004,84

Odbor správy a rozvoje majetku města  -  celkem 448 518
- nákup služeb 1 621
- nákup kolků, platby daní a poplatků 550
- věcná břemena 1 200
- výkupy pozemků 14 953
- akce rozestavěné, přecházející z r. 2006 a předchozích let 163 114

z toho: rekonstrukce objektu bývalého kina Radost 114 900
rekonstrukce školního parku vč. komunikace 
(za „Lučinou“) 11 580
rekonstrukce místní komunikace „V Zaryjach“ 9 178
rekonstrukce místní komunikace „Přátelství“ 
(vč. odvodnění) 8 777
stavební úpravy „Zámku“ 6 880
rekonstrukce místní komunikace „Ovocná“ 5 000
stavební úpravy objektu MŠ Čelakovského pro ÚSP 3 000
pozastávky stavebních prací 2 973
dokončení stavby uměleckého díla „Brána s¨kyvadlem“ 826

- stavební akce zahajované vr. 2007 242 080
z toho: investice do bytového fondu města 46 000

výstavba domova důchodců 45 000
krytá sportovní hala (lokalita ZŠ Žákovská) 23 000
okružní křižovatka 
„Těšínská x Na Záguří x Padlých hrdinů“ 18 000
oprava mostu přes Sušanku 16 541
oprava místní komunikace „Šumbarská“ (2. část) 14 300
předláždění chodníku na „Hlavní třídě“ (1. etapa) 14 300
výstavba hasičské zbrojnice v Havířově-Životicích 11 430
regenerace sídliště v Havířově-Šumbarku  
(II. - 6. etapa) 9 400
obnova místní komunikace „Smrková“ 7 150
prodloužení místní komunikace „Letní“ 5 300
odvádění splaškových vod (letní koupaliště) 5 000
rekonstrukce objektu na  ul. Přemyslově 3 810
„Zámek“ (bezbariérový pokoj, klimatizace) 3 779
technická infrastruktura (lokalita Osinky) 3 500
prodloužení místní komunikace „Květná“ 2 593
prodloužení chodníku a přechodu pro chodce 
(ul. Přátelství) 2 407
krycí a sportovní podlaha ve VÚH 1 900
školní hřiště ZŠ Gen. Svobody 1 600
výsledková tabule ve VÚH 1 200
trafostanice na nám. Republiky 1 200
pojízdná plošina (Společenský dům Reneta ) 1 000
zprovoznění kašny „Chlapec s rybou“ 800
odvodnění místní komunikace „Sokolská“ 750
rekonstrukce venkovní terasy u VÚH 720
rekonstrukce schodiště u „Jitřenky“ 550
termoregulační ventily v ZŠ Gen. Svobody 500
oprava přístupového chodníku do MSH 
(z ul. Astronautů)  350

- projektová dokumentace 20 000
- ostatní  výdaje 5 000

Příspěvky a dotace pro městem zřízené PO  -  celkem 185 642
- mateřské školy ( celkem 20 MŠ ) 15 255

z toho: příspěvek na provoz 15 130
investiční dotace 125

- základní školy (celkem 18 ZŠ) 56 915
z toho: příspěvek na provoz 56 170

investiční dotace 745
- ASTERIX (příspěvek na provoz) 1 220
- Městská knihovna (příspěvek na provoz) 16 470
- Městské kulturní středisko (příspěvek na provoz) 26 495
- Sociální služby města Havířova (příspěvek na provoz) 32 254
- Správa sportovních a rekreačních zařízení 25 819
- Ústav sociální péče pro mládež 11 214
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Oslavy Dne učitelů
Každoroční oslavy Dne učitelů, kterými

chce město připomenout důležitost vzdělání
a náročnost učitelského povolání, se uskute-
čnily ve Společenském domě 11. dubna. Pro-
gram zahájil krátkometrážní film mapující rok
v havířovských školách, který ve spolupráci
s Kanceláří primátora připravil Petr Gomola
a Jiří Velička. Součástí programu bylo před-
vedení mimořádně zdařilého nastudování
minimuzikálu Mrazík v podání dětí z MŠ Holu-
bova, vystoupení pěveckého souboru Roz-
marýnek ze ZŠ Žákovská, vystoupení Mach
a Šebestová ze ZŠ Mládežnická, své umění

předvedli mladí houslisté Leoš Drda a Petr
Grabovský a taneční škola Horizonty.
Nechyběla malá módní přehlídka kurzu
modelingu MKS Havířov. Pořadem provázela
osvědčená moderátorská dvojice Kateřina
Steinerová a Jiří Jekl. Ocenění učitelé se
představili publiku formou krátkých videovi-
zitek. Z rukou vedení města převzalo ocenění
za dlouholetou nadstandardní pedagogickou
činnost 14 havířovských pedagogů, v tomto
roce poprvé byli oceněni také žáci a žákov-
ská družstva za mimořádné úspěchy
v loňském školním roce.

OCENĚNÍ UČITELÉ
Mgr. Vladimír Česák ZŠ ul. Na Nábřeží
Mgr. Alena Erlichová ZŠ ul. Gorkého
Mgr. Marie Febrová ZŠ ul. Jarošova
Mgr. Štěpánka Chobotová ZŠ ul. Gen. Svobody
Mgr. Alena Ježová ZŠ ul. Mládežnická
Mgr. Hana Klepáčová ZŠ ul. Mánesova
Mgr. Eva Kubíčková ZŠ ul. Moravská
Mgr. Jolana Mütherová ZŠ ul. 1. máje
Mgr. Alena Stankušová ZŠ ul. M. Pujmanové
Mgr. Hana Štolbová Gymnázium ul. Komenského
Mgr. Hana Šimková Gymnázium ul. Studentská
Mgr. Josef Šebestík ZŠ ul. M. Kudeříkové
Marie Venglářová Střední škola řemesel a služeb ul. Školní
Mgr. Radomíra Volejníčková ZŠ ul. K. Světlé
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ašOCENĚNÍ ŽÁCI:
Jiří Čala Gymnázium Komenského
Jan Jonšta ZŠ Jarošova
Martin Lexa ZŠ Gen. Svobody
Markéta Menšíková Gymnázium Komenského
Lukáš Michálek ZŠ Moravská
Pavel Ochman ZŠ Školní
Adam Rippa ZŠ Kpt. Jasioka
Tomáš Svoboda ZŠ Moravská
Jakub Svoboda ZŠ M. Kudeříkové

OCENĚNÁ DRUŽSTVA:
Mladý zdravotník - družstvo ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
Mladý cyklista - družstvo ZŠ Gorkého, Havířov-Město
Mezinárodní projekt Občan - družstvo ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark

/ v tis. Kč /

E. ZÁVĚR
Závěrem nezbývá než konstatovat, že při stanovování míry proporcionality
mezi příjmy a výdaji rozpočtu města na rok 2007, tj. optimální výše defici-
tu, bylo postupováno s maximální mírou zodpovědnosti, aby navržený
deficit nemohl v žádném případě negativně ovlivnit finanční možnosti
města Havířova v následujících letech.

Ing. Eduard Heczko
náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Seznam použitých zkratek :
BESIP - bezpečnost silničního provozu
ČR - Česká republika
j.n. - jinak neuvedený ( jinde nespecifikovaný )
MMH - Magistrát města Havířova

MSH - Městská sportovní hala
MŠ - mateřská škola
OON - ostatní osobní výdaje
o.s. - občanské sdružení
PO - příspěvková organizace
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
SF - sociální fond
SR - státní rozpočet
s.r.o. - společnost s ručením omezeným
tis. Kč - tisíc korun českých
ÚSC - územní samosprávný celek
ÚSP - Ústav sociální péče
VÚH - víceúčelová hala
ZM - zastupitelstvo města
ZŠ - základní škola

Ostatní dotace a dary  - celkem 35 780
- subjekty ze sportovní sféry  (celkem) 7 000
- subjekty zmimosportovní sféry 4 600
- Havířovská hokejová společnost, s.r.o. ( muži ) 11 000
- HC Havířov Pnathers, o.s. ( MLÁDEŽ ) 4 000
- Městský fotbalový klub 2 250
- provoz krytého bazénu ( Havířov-Šumbark ) 2 500
- ozdravné a rekondiční pobyty dětí 2 500
- Vodní záchranná služba 100
- NsP Havířov 700
- SDH ( soutěž mladých hasičů ) 50
- Armáda spásy ( Havířov ) 730
- JUNÁK svaz skautů a skautek 150
- granty 200

S. P. I. na zahradě aneb Básníci pod odkvetlými stromy
Havířovská literární skupina S.P.I. pořádá již třetí Básnický festival na

zahradě pobočky Městské knihovny na Seifertově ul. v Havířově 26. květ-
na od 16 hodin. V případě deštivého počasí se přestěhujeme pod střechu
POPO neboli pohostinné pobočky, kde kromě zaručeně čerstvých básní si
vyslechneme i něco prózy. Zajisté potěšíme i příznivce hudby, neboť
k básníkům se připojí i ochotní písničkáři, kteří se zaskví jako ta pověstná
třešnička na dortíku.

Pozváni jsou také básníci z Bohumína, Českého Těšína, Orlové a Brna.
Z havířovských uvidíte Radka Kuchejdu, také Ivu Savkovou, Blanku

Falcníkovou, Martu Gelnarovou, Jardu Drlíka, Adrianu Dosedělovou,
Kateřinu Knausovou, Zuzanu Paučkovou, Pavla Turoně, Vláďu Jasioka,
a možná přijde i ...

Jindra Zlámalová
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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

Galerie Maryčka 
KD Petra Bezruče

Otevřeno: po - pá 14 - 18 h
vstupné dobrovolné

23.5. v 19 h - velký sál KD P. Bezruče
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

Vstupné: 250, 230, 210 Kč

9.5. v 19 hodin 
komorní sál KD L. Janáčka

komorní koncert 

EVE QUARTET

Vladislava Hořovská - 1. housle
Světlana Pechoušková 

- 2. housle
Martina Kallistová - viola
Eva Vrzalová - violoncello

Koncert zahájí 
komorní soubor ZUŠ B. Martinů

Vstupné 95 Kč, studenti 65 Kč

11.5. v 19 hodin
velký sál KD P. Bezruče

B L Á Z I N E C
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

vernisáž ve středu 2.5. od 17 h

výstava potrvá do 27.5. 2007

Ludvík Wolf
DOTEKY A SNY
výstava fotografií

slavnostní zahájení 
ve ètvrtek 3.5. v 17 h

výstava konèí 27.5. 2007

výstava 
výtvarných prací dětí 

z havířovských školních družin

21.5. - 1.6. 2007

FOYER KD P. Bezruče

Ja
bl

ko
 v

 r
oz

pa
cí

ch

P O H Á D K Y

Filmové pohádky
loutkový sál KD P. Bezruče

15.5., 22.5. a 29.5. vždy ve 14.30 h 

Vstupné 10 Kč

6.5. v 19 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

Petr Zelenka
PØÍBÌHY OBYÈEJNÉHO 

ŠÍLENSTVÍ
Hrají členové divadla Sputnik 

Vstupné: 37 Kč

30.5. v 19 hodin - komorní sál KD L. Janáčka
klavírní recitál - ONDŘEJ HUBÁČEK 
prémiový koncert pro předplatitele

Vstupné 95 Kč, studenti 65 Kč

Setkání - výstava
regionálních fotoklubů

Ji
ří

 C
ze

ch
o

w
ic

z

Ja
ro

sl
av

 H
ra

ch
ov

ec

16.5. v 17.30 h
velký sál KD P. Bezruče

JARNÍ KONCERT
orchestru

N Á L A D I Č K A

V programu vystoupí
moderátor a zpěvák

KAREL HEGNER 
●

humorista a imitátor 
LIBOR PANTŮČEK 

mažoretky KALA MKS Havířov

Vstupné 50 Kč
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Z Paříže do Monaka - cestopisná přednáška
profesora M. Pastrňáka s promítáním diapozitivů 

17.5. od 16.30 h v KD L. Janáčka, kl. č. 43

2.6. - od 17 h - areál FK Horní Suchá
“CULTURE ZONE 2007”
D´n B´ PARTY, DJs, LASER SHOW

3. a 4.6. - SLAVÍME DEN DĚTÍ
3.6. v 15 h - velký sál KD P. Bezruče
MACH A ŠEBESTOVÁ
účinkují herci Slezského divadla Opava 
4.6. od 15 h - náměstí Republiky
VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ S ALGIDOU
POHÁDKOVÉ HRÁTKY, EWA FARNÁ

9.6. - od 13 h - Letní kino - INKUBÁTOR
NO NAME, VYPSANÁ FIXA a další

23.6. od 13 h - náměstí Republiky
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
u příležitosti Evropského svátku hudby

29.6. od 14 h - letní koupaliště
HURÁ NA PRÁZDNINY!
vystoupí VANDA A STANDA 
(pásmo písniček a hrátek s dětmi pro nejmenší)
YVETA BLANAROVIČOVÁ DĚTEM
DAVID SPILKA S KAPELOU
ZBYNĚK DRDA S KAPELOU

ESPERANTSKÁ POZVÁNKA

PŘIPRAVUJEME 

4.5. od 16.30 h - loutkový sál KD P. Bezruče
Klub přátel Hornického muzea 

ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem Havířov

pořádá přednášku na téma MÁJOVÁK 
100 let nejstarší hornické dechové hudby 

přednáší Ing. Dr. Milan Bystroň

KINO ÚSVIT
KD L. Janáčka, Dlouhá tř. 46a, tel.: 596 411 277 

5. - 6.5. v 16.00 h
STRAŠPYTLÍK
(CHICKEN LITTLE, USA 2005, 80´, přístupný,
animovaná pohádka, české znění, DS)
I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou.

Vstupné: 42 Kč
5. - 6.5. v 18.00 h
BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ
KULTŮRY …
(USA 2006, 83´,  do 15 let nepřístupný, kome-
die, titulky, DD)
V hlavní roli Sacha Baron Cohen, známý britský
komik, který bývá pro své imitační a improvizač-
ní schopnosti často přirovnáván k Peteru
Sellersovi. Vstupné: 65 Kč

12. - 13.5. v 16.00 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: 40 Kč
12. - 13.5. v 18.00 h
SEJMI ESO Premiéra

(SMOKIN´ ACES, USA 2006, CP 15.2. 07, 108 ´,
do 15 let nepřístupný, širokoúhlý/akční, titulky, DD)
Někdo to tu nepřežije. Svižná akční komedie
plná vypointovaných dialogů a postav,
z nichž se jen málokterá dožije závěrečných
titulků, a vyhrává ten, komu se podaří
„sejmout eso“. Vstupné: 72 Kč

17.5. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(ČR 1965, 66´)
Impresionisticky laděný film inspirovaný povíd-
kou Guye de Maupassanta Muška. Autobiogra-
fická a volně fabulovaná próza nabízí charakte-
ristiky několika postav členů vodácké kolonie.
Režie: Juraj Herz 
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

19. - 20.5. v 16.00 h
PAST NA ŽRALOKA
(THE REEF, USA/Korea 2006, 77´, přístupný,
animovaná pohádka, české znění, DD)
Dobrodružství malého rybího kluka, který se
přestěhoval s rodiči na nový korálový útes.

Vstupné: 60 Kč
19. - 20.5. v 18.00 h
HORŠÍ UŽ TO NEBUDE Premiéra

(STRANGER THAN FICTION, USA 2006, CP
5.4. 07, 113´, do 12 let nevhodný, komedie,
titulky, DD)
Horší už to nebude je neotřelou komedií
o tom, jak vzít svůj dosavadní život do rukou
a učinit z něj takový, jaký ho chceme mít.
Příběh muže nekonečných čísel.

Vstupné: 67 Kč
26. - 27.5. v 16.00 h
ROBINSONOVI
(USA 2007, 109´, přístupný,  animovaný/rodin-
ný, české znění, DD)
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě
neznáte Robinsonovy!               Vstupné: 67 Kč

26. - 27.5. v 18.00 h
TAXI 4 Premiéra

(Francie 2007, CP 12.4. 07, do 12 let nevhodný,
akční komedie, titulky, DD)
Čtvrtá část slavné automobilové ságy
napsané Lucem Bessonem. Rozverné
i dobrodružné příhody taxikářů ve městě.

Vstupné: 67 Kč

P Ř E D N Á Š K Y

17.5. v 18 h - loutkový sál KD P. Bezruče

Jak si porozumět s alergiemi
MUDr. Dagmar Vránová

✔ alergie z pohledu klasické západní medicíny 
i alternativních směrů

✔ komplikace alergií včetně astmatu
✔ seznámení s možnými alergeny
✔ režimová a dietetická opatření 

doplňující léčbu alergií

Vstupné dospělí 32 Kč, studenti 17 Kč

28.5. - 3.6. od 9 do 17 h ve Společenském domě 
Český svaz ochránců přírody ve spolupráci  

s Městským kulturním střediskem Havířov pořádají 
VÝSTAVU MOTÝLŮ, BROUKŮ, MINERÁLŮ A MOŘSKÉ FAUNY

Promítání filmů s přírodovědnou tematikou 
a dalších zajímavostí z přírody. Vstupné: dospělí 15 Kč, děti 10 Kč

15.5. SHORTBUS  
(USA 2005, 102´, do 18 let nepřístup-
ný, erotické drama, titulky, DD)
Film se pokouší očistit a uvolnit náš
sexuální život. Osudy několika oby-
vatel New Yorku, kteří se potýkají se
svými sexuálními a milostnými vzta-
hy. Režie: John Cameron Mitchell

22.5. BEASTIE BOYS, 50 KAMER 
A 40 TISÍC OČÍ
(I FUCKIN´ SHOT THAT!, USA 2006,
90´, do 15 let nepřístupný, hudební
dokument, titulky, DS)
Banda nezkušených kameramanů na
vyprodaném koncertě Beastie Boys.
Svérázný záznam koncertu bělošské
rapové skupiny v newyorské Madi-
son Square.
Režie: Nathanial Hörnblowér 

29.5. ZÍTRA NEHRAJEME !
(A PRAIRIE HOME COMPANION, USA
2005, 101´, do 12 let nevhodný, široko-
úhlá komedie, titulky, DD)
Rádio, jak jste ho nikdy neviděli.
Poslední kabaretní show po třech
desítkách vysílání. Na loňském Berli-
nale získal film prestižní ocenění čte-
nářů Berliner Morgenpost. V hlav-
ních rolích Woody Harrelson, John
C. Reily, Meryl Streepová a Lily Tom-
linová. Režie: Robert Altman

Vstupné: 70 Kč, členové FK - 60 Kč 

15.5. v 19 h - sk. HAA, česká scéna
Wiliam Shakespeare, Zdeněk Barták:

ROMEO A JULIE
Vstupné 120 Kč, studenti 80 Kč 

❍
SCENA POLSKA 

29.5. o godz. 19 - gr. HAP
Renata Putzlacher:

RZECZ O JANIE Z CZARNOLASU
Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

T
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Městské kulturní středisko Havířov
oddělení MŠVV zve širokou veřejnost na 

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
24.5. od 16 do 19 hodin 

DDOO KKUURRZZUU KKRREESSBBYY AA MMAALLBBYY
suterén KD P. Bezruče - č. dv. 03

Návštěvníci si mohou prohlédnout 
práce našich výtvarníků 

a vyzkoušet si různé techniky 
kresby a malby.
Těšíme se na vás.

Bližší informace na tel.: 596 808 031, 777 767 090
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Přednášku o gemmoterapii,
bylinných regeneračních kúrách,
tinkturách ošetřených energií vče-
lího biopole, o gemmoglukanech,
jejichž protinádorové účinky byly
potvrzeny studiemi prestižních
ústavů ve světě i u nás, a seznáme-
ní s bylinnými přípravky s názvem
Naděje chystá pro všechny přízniv-
ce přírodní cesty léčení Mgr. Jarmi-
la Podhorná z Brodku u Konice.

„Lidstvo se začíná obracet
k přírodním formám prevence
a léčení přírodními prostředky,
které tělo nejen léčí, ale pomáhají
ho i regenerovat,“ uvedla PharmDr.
Pavlína Nalevajková z Lékárny Na

Národní. „Důležité místo mezi
těmito přípravky mají léčivé byliny
a tinktury z nich vyrobené. Mají
nejen léčivé a regenerující
schopnosti pro organismus, ale
zároveň tělo a tkáně čistí a to je

důležité, protože znečištěná tkáň je
prvním předpokladem pro její
onemocnění. Výsadní postavení
v této oblasti mají léčivé a regene-
rační tinktury z pupenů, které na
tělo působí hned na několika
úrovních. Dodávají tělu mimořádně
cenné látky - rostlinné hormony,
enzymy, stopové prvky, které tělo
regenerují.“

Na přednášku o účincích
těchto prostředků na lidský
organismus a seznámení s bylin-
nými přípravky „Naděje“ jste
zváni 10. května v 16 hod.
do malého sálu KD L. Janáčka.

40m koule dálka     výška
Makovényiová Daniela 94 6,62 5,24 404       127
Jarošová Vendula 93 6,29 7,87 443       137
Czechowicz Marek 93 6,01 11,29 482       168
Jaroš Jakub 93 5,94 10,87 473       137
Děržáková Daniela 92 6,19 8,54 491       159
Dytková Šárka 92 5,98 10,39 484       142
Tirala Petr 91 5,49 12,26 563       157
Brabec David 92 5,61 9,51 552       167

Den řemesel 
na Kotulově dřevěnce

Slavnostní zahájení sezony
1. května 2007 od 9 do 17 h

Muzeum Těšínska zve všechny obdivovatele a milovníky lidové-
ho umění a řemesel k návštěvě Kotulovy dřevěnky.

K vidění budou dovednosti řemeslníků z Jablunkovska, Koša-
řisk, ze Slovenska i místních, kteří nám předvedou zpracování lnu
a vlny, předení na kolovrátku a ruční výrobu provazů. Uvidíte práci
dráteníka, řezbáře, metláře a perníkářky, zajímavá bude výroba
sýra salašnickým způsobem. Příjemnou atmosféru navodí hra na
dudy, housle a okarínu. Zpestřením budou malá kůzlátka.

Kotulova dřevěnka se nachází na ulici Hálkově č. 4, pod
obchodním domem Kaufland u autobusového nádraží
v Havířově.

Bližší informace je možné získat na tel. 602 709 731
a www.muzeumct.cz.

Vstupné je stejné jako na ostatních pobočkách Muzea
Těšínska.

110000  LLEETT  SSKKAAUUTTIINNGGUU  
oslaví i havířovští

Skauti na celém světě slaví 100 let od svého vzniku. Přesně
15. července roku 1907 se vydalo 20 chlapců na ostrov Brownsea,
kde poprvé zazněl zvuk z rohu antilopy kudu. Na tomto prvním
skautském táboře prožili 25 dní. Od tohoto okamžiku se začínají
psát dějiny mezinárodního skautského hnutí.

Havířovští skauti se rovněž připravují na oslavy svého stoletého
výročí. Kromě největšího setkání skautů na světě „Jamboree“,
které proběhne o prázdninách v Anglii a kterého se zúčastní
9 skautů z Havířova, budou se konat i akce pro širokou veřejnost.

Halový atletický čtyřboj
ovládli atleti ZŠ Kudeříkové

V pátek 30. března zahájili
závodníci sprintem na 40 m a již
v první disciplíně ukázali žáci
pořádající školy M. Kudeříkové svou
připravenost - 1. místo starší
žákyně Šárka Dytková 5,98,
2. místo starší žák Petr Tirala 5,49.
Ihned po doběhu se konaly sou-
běžně soutěže ve skoku dalekém
a vrhu koulí. V dálce stanuli „na
bedně“ z domácích tito závodníci :
mladší žákyně: 2. místo Vendula
Jarošová 443cm, starší žákyně:
2. místo Danka Děržáková 491cm,
starší žáci: 3. místo Petr Tirala
563cm. Ve vrhu koulí uspěla mladší
žákyně Vendula Jarošová 7.87m
(3. místo), mladší žák Marek Cze-
chovicz 11,29m (2. místo), starší
žákyně Šárka Dytková 10,29m
(3. místo).

Závěr závodu patřil v sobotu
ráno skoku vysokému. Z havířov-
ského družstva byl nejúspěšnější
mladší žák Marek Czechovicz sko-
kem 168 cm. Z mladších žákyň na
2. místě Vendula Jarošová výko-
nem 137cm a starší žákyně Danie-
la Děržáková obsadila 2. místo
skokem 159cm.

Bohaté ceny za tento prestižní
závod jako každoročně předávala
Šárka Kašpárková, reprezentantka
a účastnice OH a MS, absolventka
školy M. Kudeříkové. Z celkového
vítězství se radovalo družstvo
z  Kudeříkové, které zvítězilo nad
družstvy Krnova, Olomouce,
Opavy, Třince, O.-Poruby a Spor-
tovního gymnázia a ZŠ Dvorského
z Ostravy.

Změřit síly ve sprintu, skocích a vrhu koulí těsně před novou
atletickou sezonou přijela do Havířova již po sedmé družstva
sportovních tříd moravskoslezského kraje.

,,Naděje“ míří do Havířova aneb byliny léčí

Další výsledky závodníků TJ Start Havířov:

letní tábor na Dalešické přehradě
okr. Třebíč

2. - 15. července 2007 
tábor s vodáckou tematikou 

pro chlapce od 11 let
■

letní tábor na Dalešické přehradě
okr. Třebíč

15. - 24. července 2007
tábor pro chlapce i dívky od 9 let

■
letní tábor na Dalešické přehradě

okr. Třebíč
13. - 26. srpna 2007

tábor pro chlapce s vodáckou
tematikou od 11 let (bude se konat

jen v případě naplnění turnusu)

informace o aktivitách na
www.skaut-havirov.info
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Havířov 25. - 26. května 
Městská sportovní hala Havířov 

(Slavie)
pátek 8 - 22 hodin 

sobota 8 - 13 hodin
7. ročník největší přehlídky dětských sportovních, kulturních 

a zájmových oddílů, kroužků a neziskových organizací 
pracujících v Havířově

Připravované aktivity:
✔ sportovní a vědomostní soutěže

✔ přehlídka dětských uměleckých souborů 
✔ módní přehlídky ✔zpěv 

✔ mažoretky ✔ aerobic ✔scénický tanec ✔folklór 
✔ lanové překážky 

✔ ukázky táboření ✔ lezecká stěna ✔ skákací hrad
✔ prezentace hasičů a vodní záchranné služby ✔ biketrial

✔ střelnice (airsoft, vzduchovka) ✔ bojová umění ✔ kynologie
✔ maňáskové divadlo

Doprovodné akce:
Galerie Spirála 25.5. v 18.00 hod.

literární večer se S.P.I.
Městská knihovna Havířov

pobočka Seifertova, Werichova
●

22. května od 16 hod. - zábavné odpoledne 
s Duhou Zámeček, Asterixem a Junákem

25.5. od 18 hodin 
vystoupení havířovských hudebních skupin 

Fat Skewers, 10coins, Kerytysi
Průvod permoníků s lucerničkami
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ZŠ Gorkého: Den VODY
Na ZŠ Gorkého, škole pyšnící se titulem EKOŠKOLA, připravili 21. břez-

na 2007 projektový den VODA. „Tento den jsme se ve všech předmětech
zabývali vodou. Zjišťovali a pozorovali jsme vlastnosti vody, její význam
a kvalitu, druhy vod, čištění vody, počítali spotřebu vody, proč je důležité
šetřit vodou, různá skupenství vody, voda v oceánech, mořích, řekách,
ledovcích, vodovody a kanalizace,“ uvedla Anna Švantnerová ze ZŠ
Gorkého. „Zopakovali jsme si koloběh vody v přírodě, hledali na mapě
vodní elektrárny, vyprávěli si o extrémech sucho versus povodně, proč se
vedou války o vodu. Kreslili jsme plakáty a obrázky s tematikou voda,
nezapomněli jsme na písničky o vodě, v cizích jazycích jsme se učili
slovíčka spojená s vodou. Vyprávěli jsme si o vodě, četli jsme si vodní
pohádky, počítali jsme slovní úlohy s tematikou voda a realizovali jsme
mnoho dalších nápadů. A proč jsme tento den věnovali VODĚ? 

VODA je přece základ života, vzácná tekutina, nedá se bez ní žít -
živočichové ani rostliny, zkrátka bez vody není život.“

Kaminski završil měsíc březen 
zlatem na 3000m v krosu

Svůj životní závod zaběhl
17. března závodník TJ Start
Havířov Petr Kaminski na břehu
přehrady Olešné ve Frýdku-
Místku, kde se konalo Mistrovství
ČR v přespolním běhu mužů,
žen, juniorů, juniorek, dorosten-
ců, dorostenek, žáků a žákyň.
Po dvou stříbrných medailích
z halového mistrovství ČR na
bězích 1500m a 3000m byl ve
velice nabuzené formě. V počasí,
které proměnilo po hodině deště
trať na blátivou klouzačku,
nastoupil na trať 3000m spolu
s konkurenty z halového mist-
rovství Satýnkem (Bílina) a Luke-
šem (Frýdek-Místek) a již od
prvních metrů absolvoval celý
závod v čele a doběhl v čase
10:27s.

Letošní březen Petr Kaminski
ukázal, že patří v republice mezi
žákovskou vytrvalostní špičku.

„Držíme Petrovi palce. Nejen
v osobním životě v podobě přijíma-
cích zkoušek na střední školu, ale
držíme palce i ve sportovní kariéře
bez zranění,“ vzkázal úspěšnému
atletovi šéftrenér TJ Start
Mgr. Jiří Zinecker.

ŽÁCI (3000 m)
1. Petr Kaminski (TJ Start Havířov
10:27), 2. Jaroslav Satýnek (AK
Bílina 10:30), 3. Petr Lukeš (TJ Sle-
zan Frýdek-Místek 10:53)

Výsledky závodnic TJ Start
Havířov:
ŽÁKYNĚ (2000m)

Anna Adámková  (TJ Start Havířov 
10:31), Lea Silnicová (TJ Start
Havířov) - nedoběhla pro pád při
seběhu

DOROSTENKY (3000m)
Michaela Jeziorská (TJ Start
Havířov 13:55), Veronika Marečko-
vá (TJ Start Havířov 14:24)

Jak již se stalo dobrým zvykem,
havířovští se neztratili v konkurenci
karatistů z celé republiky. I přes to,
že většina zúčastněných Baníkovců
absolvovala své první vystoupení
na republikovém šampionátu mezi
dospělými, naši borci dali jasně
najevo, že karate v Havířově se
nemusí obávat o budoucnost. Cel-
kově byl Baník Havířov vyhodnocen
jako nejúspěšnější oddíl turnaje při
zisku 4 zlatých, 1 stříbrné a 7 bron-
zových medailí.

Své kategorie postupně vyhrál
Josef Bělica +80kg, Richard Pail -
80kg, Jiří Junek -70kg a Adam Hor-
váth BRH. Mezi ženami obsadila
druhé místo Karolína Bobková -

60kg, která svedla finálový souboj
se zkoušenou závodnicí Petrou
Pecekovou. Karolína potom ještě
vybojovala 3. místo v kategorii
BRH.

Libor Gurecký obsadil 3. místo
v kategorii -70kg, kde svedl vyrov-
naný souboj o finále s Jirkou Jun-
kem, který následně tuto kategorii
vyhrál. Adam Horváth v kategorii -
65kg prohrál boj o finále s Alešem
Brůnou a obsadil 3. místo. Nicméně
si dokonale spravil chuť v kategorii
bez rozdílu hmotnosti, kterou
vyhrál. Adam Hrnčíř v kategorii -
80kg a BRH, Michal Chmelař -70kg
a Jan Gajdoš v kategorii BRH
obsadili shodně 3. místo.

Karatisté Baníku vysbírali medaile
na Mistrovství ČR dospělých v karate 
Velkým úspěchem skončilo vystoupení karatistů havířovského

Baníku na MČR, které se konalo koncem března v Brně.

Ve školním roce 2007/2008 otevírá ZŠ M. Kudeříkové 
vedle běžných tříd

5. a 6. třídu 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
se zaměřením na atletiku a basketbal

Přijímací řízení se koná:
15.5. v 9 hodin a 16.5. v 15 hodin na hřišti školy

Bližší info získáte u vedoucího trenéra atletických sportovních tříd
Mgr. Jiřího Zineckera, tel. 604 556 378, t.z. 596 828 378, 

u vedoucí trenérky basketbalu Ivety Raškové, tel. 604 638 768,
osobní návštěvou u ředitele školy nebo v kanceláři 

TJ Start (budova školy)
www.zsmk.havirov.indos.cz

KLUBsten Karviná 
zve na 

exhibici 
ve stolním tenise 

a hudebně zábavnou show
Ostrava se baví 

18. května 
od 17 hodin

ČAS Aréna Ostrava
Moderuje 

Heidi Janků 
a Aleš Juchelka

Program:
17.00  -  18.00  Heidi Janků

vystoupení populární zpěvačky 
pro děti + exhibice dvou legend 

ve stolním tenise:
Orlowski - Panský 

18.00 - 18.30  
Fanny Michalík

-vystoupení rockového zpěváka
s kapelou a vzpomínka 

na 10. výročí úmrtí 
výborného kytaristy a muzikanta

Jindřicha Kvity 
18.30 - 19.15  Maxim Turbulenc
19.15 - 20.00  Team Revival
20.00 - 21.00  NO NAME

předprodej vstupenek
FOTOCENTRUM BURA 
v OD ELAN 8 - 20 hod.

Foto: Anna Švantnerová

Petr Kaminski v cíli krosu na 3000m. Foto: Jiří Zinecker
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Sedmý ročník krajského kola soutěže O nejlepší  pohybovou sklad-
bu přivedl 3. dubna na ZŠ K. Světlé v Havířově-Podlesí 244 cvičenců
z 11 základních škol z celého regionu. V soutěži, kterou pořádal škol-
ní sportovní klub Základní školy K. Světlé ve spolupráci s Krajskou
radou AŠSK, měla nejsilnější zastoupení pořádající ZŠ K. Světlé - 76
cvičenců. Dále se krajské přehlídky zúčastnily ZŠ G. Svobody Havířov
(27), ZŠ Šrámkova Opava (32), ZŠ Vrchní Opava (8), ZŠ Okružní Brun-
tál (9), ZŠ Masarykova Studénka (22), ZŠ Bartošovice (10), Gymnázi-
um Bílovec (10), SŠ Horní Suchá, ZŠ Komenského Nový Jičín a ZŠ
J. z Poděbrad Frýdek - Místek.

Diváci, hosté a porota měli možnost ohodnotit celkem 24 skladeb
ve třech kategoriích rozdělených podle věku účinkujících. Viděli jsme
taneční vystoupení, aerobik, skladby s netradičním náčiním, skladby
ESG, Eurotým, Rope skipping, koedukované skladby - společná
vystoupení chlapců a děvčat.

Všichni cvičenci cvičili s chutí, elánem a radostí. Porota oceňovala
skladby z různých hledisek, ty nejlepší obdržely pohár, všichni
účastníci přehlídky pak diplom a drobné upomínkové předměty.

Do republikového finále v Opavě postoupily z Havířova skladby
Holky s klukama a Namaluj krásný sen v podání ŠSK ZŠ K. Světlé
Havířov a Pipi dlouhá punčocha ZŠ Gen. Svobody.

Téměř 40 kluků a holek z šesti severomoravských dětských domo-
vů oslavilo na konci března na dobrodružné víkendovce Světový den
vody. Zadováděli si v aquaparku, zevnitř si prohlédli hráz přehrady
Kružberk a na úpravně vody ve Vítkově-Podhradí zjistili, jak se vyrábí
pitná voda.

„Chtěli jsme pro opuštěné děti připravit víkend plný zábavy a dobrodruž-
ství a také jim vysvětlit, jak je voda pro život důležitá. Když teď otočí
kohoutkem, určitě si na to vzpomenou,“ vysvětlila mluvčí společnosti Seve-
romoravské vodovody a kanalizace Ostrava Eva Špirochová.

Kromě exkurzí a koupání pro děti pořadatelé připravili také zábavné
soutěže o vodě.

„Hráli jsme například hru, které družstvo nejdéle vydrží bez dechu s hla-
vou ponořenou do vody. Hodně zajímavých věcí jsem se dozvěděl taky ve
vodním vydání hry Riskuj. Naše družstvo bylo ve hrách celkem dobré,
takže snad uspějeme i v závěrečném Putování za živou vodou a najdeme
poklad jako první,“ svěřil se těsně před koncem akce Roman Koryťák
z Dětského domova se školou v Těrlicku.

„Akce byla pro děti určitě přínosná. Domovy často jezdí na různé
soutěže, kde jde jen o zábavu, tady se děti prostřednictvím dobrodružných
a zábavných soutěží a exkurzí dozvěděly i spoustu užitečných věcí,“
zhodnotil víkend jeden z vedoucích akce Daniel Viceník.

www.zamecek.net

Městská knihovna
Vernisáž výstavy prací dětí 

z Dětského domova v Havířově-
Prostřední Suché.

Májové odpoledne můžete prožít
spolu s dětmi, pohádkami 

a muzikou v pátek 18. května 
od 16 h v prostorách pobočky

Městské knihovny Havířov 
na Dělnické ulici.

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

VÝSTAVA 
Ing. arch. Zoji Wallerové

KVĚTINY A ZÁTIŠÍ
Vernisáž výstavy se koná 

ve středu 30. května v 18 hodin.
Výstava potrvá do 29. 6. 2007.

V hudební části vystoupí:
zpěv - Lenka Doláková

klavír - Danuše Bilanová

ZUŠ L. Janáčka 
zusvrchl@volny.c
www.zuslj.wz.cz

3. května v 18 hodin
v Komorním sále školy

7. absolventský koncert žáků
●

10. května v 18 hodin
v Komorním sále školy

Pěvecký recitál Magdy Bártkové
spoluúčinkuje 

Petr Grabovský - housle
●

17. května v 18 hodin
v Reprezentačním sále školy

Návrat světových hitů
Koncert vokální skupiny 

Cantabile
spoluúčinkuje taneční oddělení

ZUŠ a HADES MKS Havířov
●

18. května od 8 hodin
v koncertních sálech školy

Krajské kolo soutěže ZUŠ
tanečních, jazzových 

a estrádních orchestrů
●

22. května v 17 hodin
v Reprezentačním sále školy

Jarní koncert
vystoupení souborů, sborů 
a orchestrů ZUŠ L. Janáčka

pěvecká soutěž
H A V Í Ř O V S K Á  N O T A

25. května 
v Komorním sále školy

Soutěž vyhlašuje 
Základní umělecká škola 

L. Janáčka 
za podpory Statutárního města
Havířova pro rozšíření výběru 

kulturních aktivit
pro neprofesionální zpěváky 

jen z města Havířova 
ve věku od 6 do 26 let.

Informace v ZUŠ L. Janáčka,
Vrchlického 1471/1a,

Havířov-Podlesí,
tel. a fax: 596 411 064, 

www.havirov-city.cz

29. května v 18 hodin
v Reprezentačním sále školy

Taneční akademie

ZUŠ Bohuslava Martinů 
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz

Slavnostní koncerty absolventů 
I. a II. stupně 

9., 10., 15., 22. a 29. května 
v 18 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Otevřená hodina pro veřejnost
literárně-dramatického oboru

23. května v 14.30 hodin
pobočka ZUŠ B. Martinů 

ul. Sadová
●

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 hodin

●

ZUŠ B. Martinů přijímá žáky 
ve věku od 5 let

pro školní rok 2007/2008
do hudebního, tanečního,

literárně-dramatického 
a výtvarného oboru

●

bližší informace budou podány
na sekretariátě ZUŠ

tel.: 596 813 128

Mateřské centrum
MAJÁČEK

budova Apoštolské církve, 
Selská 29, Havířov-Podlesí

2.5. příprava koktejlů
9.5. volné

15.5. a 16.5.
výroba hudebních nástrojů

22.5. a 23.5. volné
29.5. a 30.5. zpívánky

Vždy od 8.30 do 11.00

Káva a občerstvení zdarma
Vstup 20 Kč

www.majacek.com

Mateřské centrum 
SLUNÍČKO

Areál ZŠ M. Pujmanové, 
Havířov-Šumbark

2.5. Sladký den 
- každá maminka přinese
k ochutnání svou zaručenou slad-
kou pochoutku i s receptem.
Nejlepší výrobek bude oceněn.

9.5. Vyrábíme dárečky 
ke Dni matek

16.5.
Přednáška dětského lékaře 
„psychomotorický vývoj dítěte 

22.5. Společné plavání
Herny a bazárek 

budou v provozu denně 9 -12 h
v ÚT a ČT také 15 - 17 h

www. materskecentrumslunicko.eu

Správná pětka:
Cesta za živou vodou

ZŠ K. Světlé:

O nejlepší pohybovou skladbu

Děti z dětských domovů si prohlédly úpravnu vody ve Vítkově.
Foto: archiv
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4.5. pá od 17  Májová  diskotéka
5.5. so od 8 do 12 Modelářská burza
5.5. so od 9  Finálová soutěž  „Nejlepší Pařan

na PC“  06/07, startovné: 10 Kč
5.5. so od 9  Malujeme v přírodě
7.5. po od 15  Pro maminku - dáreček máš za

chvilinku (výroba dárečků ke Dni
matek, materiál zajištěn)

11.5. pá od 14.30  Kreslíme na chodník
16.5. st od 8.30  Zlatý klíč - tradiční soutěž 

pro ZŠ - I. stupeň
17. 5. čt od 8.30  Zlatý klíč - tradiční soutěž 

pro ZŠ - II. stupeň
18. 5. pá od 17  Diskotéka

4.5. a 11.5. Kurz smaltu - keramický šperk pro
děti i dospělé, vždy 16 - 19 hod.
poplatek 250 Kč, 
informace Tomáš Mendl 
- 736 158 153 

30. 5. v 16.30  pod názvem „U nás na pouti“ 
ve Společenském domě představí svou celoroční
práci zájmové útvary SVČ Asterix - obě střediska 
Na Nábřeží 41 a M. Kudeříkové 14. Přijďte se podívat.
Vstupenky můžete zakoupit v den akce nebo v před-
prodeji v obou střediscích za 30 Kč. Kromě vystoupe-
ní tanečních a dalších útvarů budou v předsálí vystave-
ny výrobky výtvarných, keramických a modelářských
kroužků. Ke správné pouti patří i jarmareční prodej.

ASTERIX ✺  ASTERIX ✺  ASTERIX ✺  ASTERIX 
středisko volného času Havířov

M. Kudeříkové 14, Havířov-Město
tel.: 596 811 031, www.svcha.eu

Na Nábřeží 41, Havířov-Město
tel. 596 811 175, www.svcha.eu 

CÍRKEVNÍ STŘEDISKO
VOLNÉHO ČASU sv. J. BOSKA 

V HAVÍŘOVĚ
Haškova 1, 736 01 Havířov 

tel.: 596 810 145
www.csmdonbosco.cz

email: csm@csmdonbosco.cz

OTEVŘENO 
pondělí až pátek 14.30 - 19.00

1. ČERVNA OTEVÍRÁ
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

VALDOCCO
www.valdocco.cz

LETNÍ TÁBORY

LETNÍ TÁBOR
1. TURNUS  6. - 11.8.
2. TURNUS 13. - 18.8.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
1. TURNUS  6. - 10.8.
2. TURNUS 13. - 17.8.

Cena letního tábora je 1 000 Kč
a cena příměstského tábora je

500 Kč za turnus.
Přihlášky obdržíte ve střediscích.

Kapacita na turnus 30 dětí.

Z programu na květen
1.5. Výlet do Beskyd
5.5. O pohár Dominika Savia 

ve fotbale - od 8.00 prezen-
tace na hřišti u ZŠ G. Svo-
body. Kategorie 89 a mladší.

10.5. Gloria cup ve fotbale 
- ve středisku na Městě, 
pro ročníky 88 a mladší

13.5. AKADEMIE ke Dni matek 
v tělocvičně střediska na
Šumbarku

18.5. Gloria cup ve fotbale 
- ve středisku na Šumbarku, 
pro ročníky 88 a mladší

19.5. Memoriál J. Hoňka 
ve florbale pro ročníky  
93-94. Prezentace od 8 h

22.5. Emil cup ve fotbale
na hřišti ZŠ Na Nábřeží

25.5. Noc ve středisku - přijďte 
k nám jednu noc přespat,
pokud se nebojíte.
Připravena spousta her.

25. - 26.5.
Budeme na BAMBIRIÁDĚ, 
tak se přijďte podívat

31.5. Evička cup ve fotbale 
ve středisku na Městě

1.6. Den dětí ve středisku 
olympiáda plná her 
s diskotékou 

2.6. O pohár ředitele CSVČ 
turnaj družstev ve stolním
tenise

25. a 26.5.
Prezentace SVČ Asterix v rámci Bambiriády 2007 - řada soutěží 

a výtvarných aktivit pro děti v pátek po celý den, v sobotu jen dopoledne.
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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?
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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
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JÓGA v Havířově
605 545 64373
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MĚSTO OCENILO
nejlepší sportovce za rok 2006

zve na přednášku s videoprojekcí

PLAVBA KOLEM SVĚTA 
NA PLACHETNICI 

o nejkrásnějších ostrovech  
Pacifiku: Kiribati a Mikronésie.
Beseda s cestovatelkou  

MUDr. Karin Pavloskovou 
a autogramiádou její knihy 

Drama mezi oceány 
se bude konat 10.5. v 18 hodin 

v knihovně na ul. J. Seiferta.

Havířovské sportovce, kteří v loňském roce vzorně reprezentovali svými výkony naše
město, kraj i republiku, pozvalo město 27. dubna do Společenského domu k slavnostnímu vyhodno-
cení tradiční ankety Sportovec roku. Anketa přivedla na pódium celkem 40 jednotlivců, 20 sportov-
ních družstev, tělesně handicapované sportovce a 11 vynikajících trenérů a zasloužilých pracovníků
sportu a tělovýchovy. Sportovci byli odměněni pamětní medailí a pamětním listem.

V každé kategorii byli vybráni absolutní vítězové, kteří z rukou vedení města převzali sportovní
poháry. Absolutní vítězové:

Maslák Pavel - Slavia Havířov, atletika
Bednářová Helena - SK stolního tenisu Baník Havířov

Krywult Patrik - SK vzpírání Baník Havířov
Kocurová Petra - Klub vodního lyžování Havířov

Garay Jan - Slavia Havířov, kulturistika
HC Havířov Panthers - žáci ZŠ Nezvalova

SK stolního tenisu Baník Havířov - družstvo  juniorů
Rugby Club Havířov - družstvo mužů

V roce 2006 získali havířovští sportovci 35 titulů mistra České republiky,
5 titulů mistra Evropy, 1 titul mistra světa a 3 tituly vicemistrů světa.

V programu vystoupily se svými pódiovými skladbami úspěšné havířovské sportovní kluby.

Městská knihovna Havířov 

POMOZTE - PŘISPĚJTE
16.5. se uskuteční 

v Havířově 
ČESKÝ DEN 

PROTI RAKOVINĚ
Studenti budou nabízet

občanům města 
žluté květinky.

Uzávěrka Radničních listů 
pro inzerci na červen 

do 11.5. 2007
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1. - 2.5. v 15.30 h                               Premiéra

ARTHUR A MINIMOJOVÉ
(USA/Francie 2006, CP 8.3. 07, 103´, široko-
úhlý/rodinný, české znění, DD)
Hledání dědečkova pokladu, který je údajně
ukryt kdesi na zahradě v Říši Minimojů.

Vstupné: 72 Kč
1. - 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 h - 40 Kč)

1. - 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 Xerxese.

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9 h - 42 Kč)

3. - 9.5. v 15.30 h 
ASTERIX A VIKINGOVÉ
(Dánsko/Francie 2006, 78´, přístupný, animo-
vané dobrodružství, české znění, DD)
Další dobrodružství neohroženého Asterixe
a Obelixe. V českém znění uslyšíte Pavla Tráv-
níčka, Otu Jiráka, Lucii Vondráčkovou aj.

Vstupné: 57 Kč

3. - 9.5. v 17.45 a 20.00 h, ve středu 9.5. též v 9 h
BESTIÁŘ          Premiéra

(ČR 2006, CP 19.4. 07, 113´, do 15 let nepří-
stupný, romantická komedie, DD)

Nový film režisérky Ireny Pavláskové na
motivy bestselleru Barbary Nesvadbové.
Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek
Vašut, Tomáš Matonoha, Miroslav Etzler,
Kryštof Hádek a Petr Vondráček.

Vstupné: 85 Kč (důchodci - středa - 9 h - 44 Kč)

10. - 16.5. v 15.30 hodin
AUTA
(CARS, USA 2006, 96´, přístupný, rodinná/ani-
movaná/komedie, české znění, DS)
Když se začínající závodní auto Blesk během
cesty na velkolepý šampionát zatoulá do ospalé
Kardanové lhoty, naučí se, že opravdová radost
ze života se neskrývá za cílovou rovinkou, ale na
cestě k ní. Vstupné: 47 Kč

10. - 16.5. ve 17.45 h
GHOST RIDER Premiéra

(USA 2007, CP 14.3. 07, 105´, přístupný,
širokoúhlý/akční/dobrodružný, titulky, DD)

Motocyklový kaskadér uzavřel smlouvu
s ďáblem, aby dokázal ochránit lidi, ke kte-
rým má nejblíže. V hlavní roli Nicolas Cage.

Vstupné: 77 Kč

10. - 16.5. ve 20.00 h, ve středu 16.5. též v 9 h
PUSINKY   Premiéra

(ČR 2006, CP 5.4. 07, do 12 let nevhodný,
roadmovie/komedie, DD)
Když nepřekročíš hranice, nedostaneš se
dál. Noční akce. Milostné zkušenosti. Hlášky.
Hiphop. Poslední prázdniny po maturitě.
Režie: Karin Babinská                             

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9 h - 42 Kč)

17. - 23.5. v 15.15 a 17.45 h
SPIDER - MAN 3  Premiéra

(USA 2007, CP 3.5. 07, 140´, přístupný, dobrod-
ružný/rodinný, české znění, DD)
Jak dlouho dokáže člověk bojovat s temno-
tou ? Než ji nalezne i sám v sobě.

Vstupné v 15.15 h 77 Kč, v 17.45 h 82 Kč

17. - 23.5. ve 20.15 h, ve středu 23.5. též v 9 h
DREAMGIRLS    Premiéra

(USA 2006, CP 22.2. 07, 130´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý muzikál, titulky, DD)

Jednoduchý a přitom neuvěřitelně silný je
příběh muzikálu oscarového scenáristy
a režiséra Billa Condona. Zachycuje trnitou
cestu za slávou v podání dívčího tria.

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9 h - 40 Kč)

24. - 30.5. v 15.30 h
SPLÁCHNUTEJ     
(FLUSHED AWAY, 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: 62 Kč

24. - 30. v 17.45 h
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE 
(ČR 2006, 120´, do 12 let nevhodný, hořká
komedie, DD)
Film natočený podle stejnojmenné knihy Bohu-
mila Hrabala. Příběh pikolíka odehrávající se od
třicátých do šedesátých let minulého století.
V hlavní roli Oldřich Kaiser a Ivan Barnev.
Režie: Jiří Menzel                    Vstupné: 77 Kč

24. - 27.5. ve 20.00 h
FONTÁNA            Premiéra

(THE FOUNTAIN, USA 2006, CP 8.3. 07, 97´,
do 12 let nevhodný, drama, titulky, DD)
Strhující intimní příběh o lásce a snaze
vyrovnat se s lidskou smrtelností, který se
odehrává ve třech různých epochách. V hlav-
ních rolích Hugh Jackman a Rachel Weisz.

Vstupné: 77 Kč

28.5. - 30.5. ve 20.00 h, ve středu 30.5. též v 9 h
VLAJKY NAŠICH OTCŮ         Premiéra

(FLAGS OF OUR FATHERS, USA 2006,
CP 29.3. 07, 132´, do 12 let nevhodný, široko-
úhlý/válečný, titulky, DD)
Citlivý příběh o odvaze, přátelství a oběti
v situaci válečné vřavy … Dobývání Ticho-
moří za II. světové války.

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9 h - 40 Kč)

31.5. - 6.6. v 15.30 h
NOC V MUZEU    
(NIGHT AT THE MUSEUM, USA 2006, 108´,
přístupný, rodinná komedie, české znění, DD)
Hlídač s úžasem sleduje, jak se prehistorická
zvířata a slavné historické postavy jedna po
druhé probouzejí k životu.

Vstupné: 67 Kč

31.5. - 3.6. v 17.45 h
RANDE MĚSÍCE  Premiéra

(EMPLOYEE OF THE MONTH, USA 2007, CP
15.3. 07, 103´, do 12 let nevhodný, komedie,
titulky, DD)
Rozbal to a získej tu nejpřitažlivější cenu !
Soupeření o titul „Zaměstnance měsíce“.
Odměnou je rande s krásnou sexy blondýn-
kou. Vstupné: 75 Kč

31.5. - 6.6. ve 20.00 h, ve středu 6.6. též v 9 h
VE STÍNU BEETHOVENA Premiéra

(COPYING BEETHOVEN, USA 2006, CP 3.5. 07,
104´, přístupný, širokoúhé drama, titulky, DD)
Krásný a jemný příběh o posledních letech
života Beethovena - jeho vášni, žádostivosti,
utrpení, jeho láskách a jeho genialitě …

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9 h - 40 Kč)

Pøedstavení pro dìti:
6.5. PANÍ BÍDA                       6 pohádek - 64´

13.5. O MYŠÍCH VE STANIOLU 6 pohádek - 63´

20.5. CO TO BOUCHLO 4 pohádky - 60´

27.5. O MATYLDĚ S NÁHRADNÍ HLAVOU 
6 pohádek - 65´

Začátky představení vždy v neděli ve 14 hodin.
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
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