
Z obsahu:
strana 2 - 3

✓ Programové prohlášení
Rady města Havířova

strana 4
✓ Dohoda s umělci o kyvadle
✓ Kanada děkuje Havířovu

strana 5
✓ Zlaté české ručičky
✓ Kam s odpady 

do kontejnerů?

strana 6
✓ Pomozte připravit 

Strategický plán města
✓ Jak děti vidí 

městskou policii
✓ Rekreace seniorů se blíží

strana 7 - 8
✓ Kultura
✓  Programy kin

strana 9
✓ Taneční pro dospělé

strana 10 a 11
✓  Střípky z Bambiriády

strana 12
✓  40 let silničních závodů 

O Zlatý kahanec

strana 13
✓  V Havířově se podruhé 

uskutečnila Paralympiáda

strana 15
✓  Začínáme seriál 

k cyklostezkám

strana 16
✓  Mladí vzpěrači dovezli 

tři medaile a titul

Primátorovi města Havířova Františku Chobotovi se dostalo té cti, že
zahájil provoz nového kumunitního centra Armády spásy na ulici
J. Seiferta. Armáda spásy působí v Havířově již 13 let.

Foto: Josef Talaš

Město má smlouvu s Omišem
pro pobyty dětí

Představitelé města Havířova a Střediska volného času Asterix
podepsali v uplynulých dnech smlouvu s partnery v chorvatském
městě Omiš na ubytování pro letní ozdravné pobyty dětí. Město Omiš
je partnerským městem Havířova a letní pobyty dětí se zde poprvé
uskutečnily v loňském roce. Nyní byla dohoda obnovena a nic
nebrání tomu, aby letos do chorvatského letoviska vycestovalo 120
havířovských dětí.

Celkově půjde o čtyři turnusy. Na
každý pojede doprovod osmi
dospělých, kteří se budou o děti
starat. Novinkou je to, že zde bude
vždy i jeden havířovský městský
strážník, který bude v roli nočního
hlídače. Na letní ozdravné pobyty
dětí vyčlenilo město 2,5 milionu
korun. V rámci nich se uskuteční
také tuzemský letní integrovaný
rekondiční pobyt dětí s poruchami
pohybového ústrojí se zákonnými
zástupci (pro 20 dětí + 20 osob

doprovodu) a tuzemský letní
ozdravný tábor pro děti z evidence
odboru sociálních věcí - oddělení
sociálně právní ochrany dětí se
zaměřením výchovně - pracovním
(pro 30 dětí). Pobyt dětí v Chorvat-
sku bude plně organizačně zajišťo-
vat příspěvková organizace města -
Středisko volného času Asterix,
která vznikla sloučením bývalého
Domu dětí a mládeže a Stanice
mladých techniků.

Sloučení dvou základních škol,
V. Nezvala a F. Hrubína, schválilo
na svém červnovém zasedání
Zastupitelstvo města Havířova.
Důvodem tohoto kroku je neustálý
pokles žáků na ZŠ V. Nezvala.

Co toto rozhodnutí přinese
v praxi? 
Po celý příští školní rok bude ZŠ
V. Nezvala sloužit jako odloučené
pracoviště ZŠ F. Hrubína
a postupně se umožní přemístění
dětí. Od 1. září příštího roku pak
přestane ZŠ V. Nezvala existovat.
Objekt školy by pak měl být vyu-
žíván pro potřeby vysokého škol-
ství, o kterém rozhodlo zastupitel-
stvo již v září loňského roku. Mělo
by jít o Vysokou školu sociálně -
právní, jejímž zřizovatelem bude
Institut celoživotního vzdělávání
Havířov. Vysoká škola sociálně -
právní se chce zaměřit na dva
obory, a to na sociální manage-
ment a veřejnou ekonomiku
a správu. Předpokládá, že během
pěti akademických roků otevře
studium až pro 1 400 posluchačů.
Zřízení vysoké školy v Havířově je
součástí zpracované Koncepce
školství.

Vzhledem k tomu, že od roku 1997
dochází k postupnému ubývání
žáků v základních školách, nechal
Odbor školství a kultury Magistrátu
zpracovat v roce 2003 demografic-
kou studii v Havířově. Z té jednoz-
načně vyplývá, že od školního roku
2002/2003 do dnešních dnů došlo
v Havířově k poklesu o 1 824 žáků.
Pokles je předpokládán i v dalších
letech a pesimistická varianta
hovoří v roce 2014 o úbytku až
3 518 žáků. Situaci ZŠ V. Nezvala
komplikoval i počet zapsaných dětí
do prvních tříd. A tak jediným
vážnějším problémem se jevilo
pouze přemístění hokejových tříd
ze ZŠ V. Nezvala. Jde o 7 tříd po 20
žácích. Jak zaznělo na jednání
zastupitelstva, i tento problém se
po dohodě s hokejovým klubem
podařilo vyřešit. Příště se k proble-
matice uzavření školy ještě
vrátíme.

Zastupitelé schválili
sloučení škol 

V. Nezvala 
a F. Hrubína

V Havířově vznikne první in-line dráha pro bruslaře
První in-line dráha pro bruslaře, která bude společná i pro cyklisty, bude v Havířově již
brzy realitou. Vedení města vyšlo vstříc opakujícím se požadavkům a vytipovalo
prostor, kde by se první oficiální in-line dráha mohla zrodit.

Stane se tak v parku K. Světlé. Chodníky zde byly upraveny v roce 2006 a jsou poměrně
široké. Vyčleněním pruhu vznikne požadovaná in-line dráha. Půjde o zhruba 800 metrový
úsek, který bude možné zokruhovat. Chodník v parku K. Světlé byl vytipován mimo jiné i proto,
že jej bruslaři v současné době využívají. Zrodit by se měla v průběhu července. Vzhledem
k tomu, že se zmíněný chodník dostane do jiného režimu, žádáme všechny, kteří jej budou
využívat, chodce i in-line bruslaře, případně cyklisty, o vzájemné respektování.

www.havirov-city.cz
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Po celé volební období:

1. Usilovat, aby nedošlo k nadměrnému
úvěrovému zatížení města 

2. Aktivně jednat s vedením společnosti
OKD a.s. o možném převzetí nebo
dalším využití areálu Dolu Dukla a vybu-
dování průmyslové zóny pro nové inves-
tory za účelem vytvoření nových pracov-
ních míst pro nezaměstnané, zdravotně 

postižené a absolventy škol

3. Aktivně se podílet na realizaci projektů
financovaných ze soukromých i veřej-
ných zdrojů a fondů EU k vytváření
nových pracovních míst

Rada města Havířova bude:

1. Pokračovat v regeneraci panelových síd-
lišť Šumbark - 2. etapa, Šumbark -
Za Teslou,  zateplování panelových
domů a sanaci panelových domů
ve vlastnictví města

2. Využívat všech dotačních titulů, včetně
dotací EU, pro financování nákladů spo-
jených se zkvalitňováním bydlení občanů

3. Postupně privatizovat stávající obecní
bytový fond v souladu se schválenou
koncepcí bydlení

4. Usilovat o výstavbu obecních nájemních
domů s využitím podpůrných programů
především pro mladé rodiny, sociálně
slabé občany, chráněné bydlení a byty
zvláštního určení

5. Podporovat soukromé investory v oblasti
bytové výstavby

6. V obecních bytech v rámci zákona prů-
běžně upravovat výši nájemného a slu-
žeb s bydlením spojených

7. Vytvářet podmínky pro vybudování
nových ubytovacích kapacit pro veřejnost
(hotel) a ubytovny pro občany v bytové
nouzi

Rada města Havířova bude:

1. V okrajových částech města zajišťovat
postupné budování kanalizační sítě při
maximálním využití dostupných zdrojů
z EU.

2. Mimo střed města vytvářet rekreační
zóny, revitalizovat zelené plochy, parky,
lesoparky a meziblokové prostory -
zachování přívlastku: „Havířov-Město
zeleně“

3. V odpadovém hospodářství, dopravě
a výrobě tepla podporovat ekologické
projekty, včetně separace odpadů

4. Vytvářet podmínky pro rozšiřování sítě
veřejných hygienických zařízení

5. Dle finančních možností zajišťovat postup-
nou rekonstrukci veřejného osvětlení

Rada města Havířova bude:

1. Aktualizovat Koncepci obecního školství
v Havířově

2. Podporovat 
✓ všechny formy celoživotního

vzdělávání 
✓  nadané havířovské děti 
✓  integraci tělesně handicapovaných

dětí do běžných tříd 
✓  činnost školských psychologů a pro-

jekty prevence proti drogám, krimina-
litě, šikaně a dalším patologickým
jevům

Programové prohlášení Rady města Havířova 
Preambule

Na základě koaliční smlouvy
uzavřené dne 23. ledna 2007 

mezi městskými výbory klubů zastupitelů 

Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
a 

České strany sociálně demokratické v Havířově 
a 

politického hnutí - Hnutí pro Havířov

Rada města Havířova schvaluje

�Ekonomický a hospodářs-
ký rozvoj - podnikání 
a zaměstnanost

I. Ekonomický a hospodářský      
rozvoj - podnikání 
a zaměstnanost

II. Bydlení
III. Infrastruktura 

a životní prostředí
IV. Školství a kultura
V. Sociální a zdravotní oblast
VI. Sport a volnočasové aktivity
VII. Doprava a bezpečnost
VIII. Podíl občanů na správě města

Prioritní oblasti 
programového prohlášení

�Bydlení 

�Infrastruktura 
a životní prostředí

�Školství a kultura 
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✓  rozvoj vysokoškolského studia ve
městě

3. Usilovat o rozšíření a kvalitu
✓  aktivit Městského kulturního střediska

a jednotlivých poboček Městské kni-
hovny v Havířově

4. Podporovat aktivity
✓  malých klubových scén, hudební pro-

dukce, uměleckých a divadelních čin-
ností, výstavy uměleckých děl

5. Průběžně realizovat potřebné investice
v oblasti kultury a školství

6. Vytvářet podmínky ke zvýšení turistické
přitažlivosti města

Rada města Havířova bude zajišťovat:

1. Průběžnou aktualizaci výstupů a realiza-
ci závěrů schválených střednědobým
komunitním plánem rozvoje sociálních
služeb ve městě 

2. Rozšiřování a zkvalitňování sociální péče
a služeb potřebným občanům tak, aby
mohli zůstat co nejdéle ve svém přiro-
zeném rodinném a sociálním prostředí

3. Rekondičně-ozdravné pobyty pro senio-
ry a pro děti ze sociálně slabých rodin

4. Postupnou realizaci bezbariérových pří-
stupů veřejných míst pro tělesně posti-
žené občany

5. Zavádění elektronického dorozumívacího
zařízení (tísňové volání) pro nej-
potřebnější zdravotně postižené občany

6. Vhodné volné prostory a objekty ke
zřízení chráněných dílen a pracovišť

7. Podporu 
✓  neziskovým organizacím zajišťujícím

potřeby občanů v sociálně-charitativ-
ních oblastech

✓ provozování Nemocnice s poliklinikou
Havířov jako neziskové organizace
a zřízení následných lůžek a léčebny
dlouhodobě nemocných v prostorách
NsP

Rada města bude podporovat:

1. Rekonstrukci a výstavbu sportovních hal,
hřišť, veřejně přístupných sportovišť
a Areálu volného času v lokalitě koupa-
liště Šárka a letního kina

2. Tělovýchovu a sport nejen na vrcholové
výkonnostní úrovni, ale i na úrovni využi-
tí volného času dětí, mládeže a občanů

3. Objektivní rozdělování dotací subjektům,
které organizují sportovní a volnočasové
aktivity ve městě

4. Zlepšování podmínek pro zájmové aktivi-
ty dětí, mládeže a seniorů 

5. Soutěže žáků a studentů na ZŠ a SŠ ve
sportovní oblasti, v oblasti kultury, ekolo-
gie, vědomostních soutěžích a jiných for-
mách prevence proti patologickým jevům

Rada města bude aktivně:

- požadovat
✓  po příslušných institucích a orgánech

zahájení předprojektové a projektové pří-
pravy obchvatu města tak, aby hlavní tah
dopravy byl odkloněn ze středu města

- podporovat
✓  postupnou realizaci koncepce cyklistické

dopravy, budování cyklostezek a cyklotras
✓  realizaci dalšího dopravního napojení měst-

ských částí Havířov-Šumbark a Havířov-
Město

✓  dokončení zavádění informačních zařízení
a bezbariérovosti v MHD, připojení
k dopravnímu integrovanému systému
Moravskoslezského kraje za podmínek jeho
ekonomické přijatelnosti, zachování
místních tratí a linek z hlediska potřeb
občanů města

✓  další rozvoj ekologické dopravy ve městě
podle potřeb rozšíření kamerového
systému

✓  rozšiřování počtu parkovacích stání zejmé-
na v hustě obydlených částech města

✓  vybudování centrálního autocvičiště
a dopravního hřiště

✓  projekty prevence kriminality a protidrogové
podpory ve městě

Rada města vychází z plurality názorů obča-
nů a jejich svobodného uplatňování, a proto
bude:

✓  rozšiřovat spolupráci se zájmovými organi-
zacemi a občanskými sdruženími města za
účelem zvýšení spoluúčasti občanů na říze-
ní města

✓  zapojovat občany, včetně mládeže, do
řešení záležitostí týkajících se potřeb města
- např. formou jejich zapojení do občan-
ských komisí, rady seniorů apod.

✓  vytvářet podmínky pro postupné zavádění
elektronické komunikace mezi občany
a magistrátem města

Závěrečná část
Realizace programového prohlášení Rady
města Havířova na období 2007 - 2010
vychází z volebních programů jednotlivých
politických stran a hnutí - HPH, zastoupe-
ných v radě města a z níže uvedených strate-
gických dokumentů schválených Radou
města Havířova a Zastupitelstvem města
Havířova.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY Schváleno
RMH ZMH

Usn. Dne Usn. Dne
1. Smlouva o smlouvě budoucí 

k zajištění ostatní dopravní 1130/19/03            20.8. 2003
obslužnosti MHD na území 
statutárního města Havířova

2. Koncepce kultury města 
Havířova do roku 2010 2017/37/04             1.3. 2004 536/14/ZM/04            1.6. 2004

3. Územní energetická koncepce 
statutárního města Havířova    3608/64/05            23.3. 2005 819/19/ZM/04        13.12. 2004

4. Strategický plán rozvoje 
cyklistické dopravy města Havířova 360764/05            23.3. 2005 818/19/ZM/05            4.4. 2005

5. Strategický plán ekonomického rozvoje 
města I. 3608/64/05            23.3. 2005 819/19/ZM/05   4.4. 2005

6. Koncepce MŠ a ZŠ v působnosti 
města Havířova 4655/83/05          30.11. 2005 1066/23/ZM/05 12.12. 2005

7. Komunitní plán rozvoje sociálních 
služeb ve městě Havířově do roku 2015                4656/83/05          30.11. 2005       1067/23/ZM/05        12.12. 2005

8. Koncepce bydlení statutárního města 
Havířova 4834/86/06 11.1. 2006 1109/24/ZM/06 24.1. 2006

9. Koncepce tělovýchovy 
a sportu města Havířova                                       5036/89/06            15.3. 2006 1148/25/ZM/06          27.3. 2006

10. Plán odpadového hospodářství 
města Havířova na období 2006-2010                    4410/79/05          12.10. 2005      1204/25/ZM/06          27.3. 2006

�Sociální a zdravotní oblast 

�Sport a volnočasové aktivity 

�Doprava a bezpečnost 

�Podíl občanů na správě města 
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Město Havířov poskytne dota-
ci základní organizaci Českého
svazu včelařů v Havířově ve výši
34 314 Kč a základní organizaci
Českého svazu včelařů v Horní
Suché ve výši 15 618 Kč na
obnovu a léčení včelstev
z Fondu životního prostředí.

Základní organizace Českého
svazu včelařů Havířov a Horní
Suchá se písemně obrátily na sta-
tutární město Havířov se žádostí
o dotaci na obnovu a léčení včel-
stev. Zastupitelstvo města Havířova
schválilo na svém 3. zasedání
2. dubna rozpočet města Havířova
na rok 2007. Ve výdajích rozpočtu
na rok 2007 pro odbor životního
prostředí je schválena částka ve
výši 50 000 Kč na neinvestiční
dotace pro včelaře z Fondu život-
ního prostředí. Dotace na jedno
včelstvo bude ve výši 114 Kč.
Základní organizace Havířov má
301 včelstev na území města
Havířova, dotace pro ni bude ve
výši 34 314 Kč. Základní organiza-
ce Horní Suchá má 137 včelstev na
území města Havířova, dotace pro
ni bude ve výši 15 618 Kč.

Dotace celkem tedy budou ve
výši 49 932 Kč.

Již pravidlenou soutěž ve střelbě za účasti kolegů z Chorvatska
pořádala havířovská Městská policie. Foto: Josef Talaš

Základní organizace č. 70/2
Českého svazu ochránců přírody
v Novém Jičíně - Stanice pro
záchranu živočichů v Bartošovicích
na Moravě se obrátila na statutární
město Havířov se žádostí o poskyt-
nutí finančního příspěvku ve výši
20 000 Kč na provoz a údržbu Sta-
nice pro záchranu živočichů pro rok
2007. Jde o specializované zařízení
ochrany přírody, které přebírá
zraněné a jinak handicapované
chráněné i nechráněné druhy volně
žijících živočichů z celé Moravy
a Slezska. Stanice je prvním
a největším zařízením tohoto cha-
rakteru provozovaným v České
republice. V roce 2006 bylo ze
správního území statutárního

města Havířov přijato 30 exem-
plářů, což představovalo náklady
ve výši cca 45 tis. Kč.

Nález raněných či jinak handica-
povaných živočichů mohou občané
nahlásit odboru životního prostředí
Magistrátu města Havířova nebo
přímo bartošovické stanici, která je
schopna zajistit odborný převoz
živočichů v případě, že se jedná
o zvláště chráněné, velké či útočné
jedince. Příspěvek by měl pokrýt
rovněž náklady na převoz živočichů
do stanice tak, aby o raněného
živočicha bylo kvalifikovaně posta-
ráno už během převozu. Tato služ-
ba bude tedy pro správní území
Magistrátu města Havířova příspěv-
kem pokryta.

Město Havířov se zavázalo
doplatit vícenáklady, které umělci
požadují, aby mohli dílo dokončit.
K tomu předložili patřičné faktury
a další písemné dokumenty. Oba
umělci Stefan Milkov a Karel Holub
se zúčastnili jednání rady a zaváza-
li se, že dílo bude hotovo nejpozdě-
ji 15. září. Hlavním problémem je
podle nich protažení optických
kabelů, které mají celou bránu
osvětlovat. Trasy pro vedení
optického kabelu totiž nejsou podle
jejich mínění zhotoveny zcela ide-
álně. „Říkáme, že dílo dokončíme
na sto procent do zmíněného datu-
mu. Jinou možnost nepřipouštím,“
řekl na jednání rady sochař Milkov.
Podle něj je v zájmu obou umělců,
aby byl havířovský umělecký arte-
fakt dokončen co nejdříve. Dodal,
že se jedná o největší sochu, jak
sám dílo nazývá, ve střední Evropě.

Obě strany se tak dohodly, že
zapomenou na vzájemnou nevraži-
vost, která kolem uměleckého díla
byla. Město Havířov jasně deklaro-
valo, že uzavřením dodatku má jed-
noznačný zájem na dokončení
Brány s kyvadlem a pramenem.
V dodatku se hovoří, že město
uhradí vícenáklady přesahující
částku 800 tisíc korun. Doposud

bylo umělcům vyplaceno kolem 4,7
milionu korun. Ti by měli kyvadlo
vyleštit, zprovoznit osvětlení pomo-
cí optických kabelů. Poté by měl
fungovat také vodotrysk, který má
napomáhat ke kyvu kyvadla stejně
jako vítr. Radní požádali umělce
také o to, aby umožnili předání
autorských práv pro případ, že by
město Havířov chtělo do budoucna
instalovat na kyvadle zařízení pro
mechanický pohyb. Tato možnost
však bude přípustná pouze se sou-
hlasem znalce v oboru statiky.

Stojaté vody kolem Brány s kyva-
dlem rozhýbal po volbách nový pri-
mátor města František Chobot,
který se za umělci vydal osobně do
Prahy. Zde se domluvili na určitém
postupu, ale základem byly peníze,
které si umělci nárokovali v rámci
vícenákladů. „Věřím, že se konečně
dočkáme dokončení díla,“ řekl
primátor František Chobot.

Dohoda s umělci o kyvadle
Radní města Havířova schválili dodatek smlouvy, který by měl

zaručovat dokončení uměleckého díla Brána s kyvadlem a pramenem
na náměstí Republiky.

Příspěvek stanici 
pro záchranu zvířat

Město Havířov poskytne dotaci Základní organizaci č. 70/02
Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín ve výši 20 000 Kč
na provoz Stanice pro záchranu živočichů a střediska ekolo-
gické výchovy v Bartošovicích na Moravě.

Havířov oslovil Martin
Město Havířov oslovilo město

Martin ohledně navázání partner-
ských vztahů. Na základě usne-
sení Rady města Havířova ze dne
4. dubna vycestovali do sloven-

ského města Martin náměstci
primátora Ing. Osmanczyk
a JUDr. Bujok.

Byli přijati zástupcem primáto-
ra Ing. Milanem Malíkem a před-
nostou úřadu JUDr. Katarínou
Katinovou. „Jednání mělo pra-
covní charakter a naši nabídku
představitelé města přijali se záj-
mem. Na příštím jednání Rady
města Martin bude předložen
náš návrh a v případě, že rada
bude návrh akceptovat, budeme
kontaktováni,“ uvedl ve své
zprávě pro havířovské radní Ing.
Osmanczyk.

Následně by mohla být zaháje-
na jednání o konkrétních krocích
k uzavření dohody o partner-
ských vztazích.

Havířov
pomůže včelařům

Kanadské velvyslanectví
poděkovalo Havířovu

Děkovný dopis adresovaný členům Zastupitelstva města Havířova přišel
v minulých dnech k rukám primátora města Františka Chobota. Kanadské
velvyslanectví v něm děkuje za organizaci Běhu Terryho Foxe v uplynulém
roce.

Tato humanitární akce, která proběhla 22. září, je zároveň veřejnou sbír-
kou, jejíž výtěžek jde na podporu boje proti rakovině. Organizátorům akce
se podařilo vybrat 14 840 Kč. Loňský ročník Běhu Terryho Foxe, který má
v našem městě dlouhodobou tradici, byl spojen s Evropským dnem bez aut
a celkově se zúčastnilo téměř 2 100 příznivců zdravého životního stylu.

Pøispìli jste...
Sluníčkový den 

vynesl v Havířově 12 805 Kč

Havířov byl jedním ze 70 měst
republiky, kde 26. dubna letoš-
ního roku probíhal Sluníčkový
den pro opuštěné děti a pěstoun-
ské rodiny. Do akce se zapojili
zejména studenti, kteří oslovova-
li občany a žádali finanční pod-
poru. Podařilo se jim vybrat
12 805 korun.
Celkově pak bylo v rámci ČR
vybráno 1 607 209 Kč.
Výtěžek půjde ve prospěch
pěstounských rodin, které se
ujímají opuštěných dětí z dět-
ských domovů. V současné době
žije v dětských domovech v ČR
kolem 20 tisíc dětí. Nadační fond
Rozum a Cit, který Sluníčkový
den připravil, za 10 let své čin-
nosti pomohl více než 370 rodi-
nám částkou vyšší než 14 milio-
nů korun. V těchto rodinách
vyrůstá 1 700 dětí z dětských
domovů a ústavů sociální péče.
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V rámci 12. ročníku mezinárod-
ního stavebního veletrhu IBF v Brně
se konaly dvě významné soutěže
žáků středních škol. V Mistrovství
ČR SOD oboru klempíř stavební
výroby reprezentovali havířovskou
školu a náš kraj Zbyněk Zícha
a Jindřich Petr. V mezinárodně
obsazené soutěži vybojovali krásné
2. místo v praktické části a celkové
5. místo v soutěži družstev.

Druhým tradičním kláním byla
mezinárodní soutěž Učeň instalatér
2007, kterou pravidelně vyhlašuje
Cech topenářů a instalatérů ČR.
Kromě družstev ze všech krajů
republiky se letošního ročníku
zúčastnily i týmy z Rakouska, Slo-
venska, Polska a Maďarska. Na
této středoevropské úrovni si
výborně vedl náš Andrej Palák,
vítěz krajského kola, který si v sou-
těži jednotlivců vybojoval 6. místo.
Družstvo našeho kraje pod jeho
vedením obsadilo celkově 4. místo.

Úspěšně reprezentovali náš kraj
také vítěz a druhý z krajského kola
ve Vědomostní olympiádě VI.
V celostátní soutěži odborných

topenářských a instalatérských
vědomostí, které se konalo v České
Třebové, se umístil jako šestý
v republice Martin Pavelka
a sedmou příčku obsadil Pavel
Adamczyk.

Poslední celostátní finále odbor-
ných soutěží žáků středních škol se
konalo v květnu v Brně. Školu na
Lidické ulici reprezentoval Adam
Šaněk, který si účast vybojoval
3. místem v regionálním kole sou-
těže Automechanik Junior.

Zlaté české ručičky
Celou řadu úspěchů sklidili v tomto školním roce žáci Střední školy

technických oborů v Havířově-Šumbarku na Lidické ulici, kteří repre-
zentovali naše město a kraj v řadě odborných i vědomostních soutěží.
Jejich zručnost, šikovnost i znalosti ocenil i primátor Havířova František
Chobot na setkání s hochy a vedením školy v závěru května.

Pro ukládání komunálního odpadu slouží v souladu s platnou OZV
č.j. 12/2003 ve znění OZV č.j. 1/2004 o nakládání s komunálním a sta-
vebním odpadem na území města Havířova, odpadové nádoby tj. 110
a 120 litrové nádoby u rodinných domků a v bytové zástavbě 1 100 lit-
rové kontejnery.

Vytříděné složky odpadu patří do barevných kontejnerů. Papír a tetra-
packové obaly (mléko, džusy, víno a pod…) do modrých kontejnerů, sklo
do zelených kontejnerů a plastové obaly (zejména nápojové obaly PET) do
žlutých kontejnerů. V rodinných domcích pravidelně město zajišťuje odvoz
vytříděného papíru, skla a plastů z barevných pytlů. V období od dubna do
listopadu zajišťuje také pravidelně každý týden svoz biologicky rozložitel-
ných odpadů od rodinných domků (černé pytle). Pro ukládání objemného
odpadu je možno využít velkoprostorové kontejnery, které jsou dle harmo-
nogramu rozmístěny ve městě, mobilní sběrnu (2x ročně) a zejména sběr-
ný dvůr odpadu. Najdete ho na Karvinské ulici v areálu Technických služeb
Havířov a pro havířovské občany je k dispozici každý den včetně sobot
a nedělí. Provozní doba sběrného dvora 7 - 18 hodin.

Upozornění pro občany: Je zakázáno ukládat odpady mimo přista-
vené nádoby a místa k tomu určená. Pokud občan neoprávněně založí
skládku, nebo odkládá odpad mimo vyhrazená místa, dopouští se tím pře-
stupku proti veřejnému pořádku. Za tento přestupek může být uložena
pokuta v souladu s § 47, odst. 2, zákona 200/1990 Sb. až 50 000 Kč.

Informace pro občany!

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. - 8.7.

1. máje, P. Bezruče, Kpt. Vajdy,
Selská, Větrná, Želivského, Lidická

(č. 52a - U Hřiště), G. Svobody,
Kmochova, Na Dolanech

10. - 15.7.
Atriová, Čs. armády, J. Wericha,

Lípová, Balzacova, J. Gagarina,
Soví, Letní, Petřvaldská - točna, 

J. Kotase - točna, Lazecká 
(U Lesa), U Pošty

17. - 22.7.
Jaselská, Klidná, Mickiewiczova,

Bludovická, Žákovská, Mládí,
Kubelíkova, E. Krásnohorské, 
Kosmonautů, Mládežnická, 
Školní (v zatáčce u garáží)

24. - 29.7.
Kpt. Nálepky, Majakovského,

Matuškova, K. V. Raise, Radniční,
Slovanská, M. Pujmanové, 

Frýdecká-Stružník, Padlých hrdinů
(obchod), Na Pacalůvce

31.7. - 5.8.
Železničářů, U Lesa, 

M. Kudeříkové, Družstevnická,
Točitá, Jarošova ZŠ, Nákupní,

Mezidolí - U Sosáka, Prachatická x
Nad Tratí, Petřvaldská (pož.zbroj.)

Harmonogram přistavení VPK

Účastníci Cyklo-běhu se rozloučili s Havířovem na hranici města
v Horních Bludovicích a vydali se do Frenštátu a Vsetína.

Foto: Ivan Trnka

Řekni Ne Drogám - Řekni Ano Životu   
Havířovem projeli účastníci Cyklo-běhu za Českou republiku

bez drog. Při své pouti zavítali také na magistrát a v prostorách
Střediska volného času Asterix pak besedovali s náměstkem
primátora JUDr. Bronislavem Bujokem, vedoucí odboru školství
a kultury magistrátu RNDr. Ivou Sandriovou a dalšími hosty
o drogové problematice.

Na závěr společného sezení podepsali představitelé města
Prohlášení o postoji k problematice drog, které účastníci cyklo-běhu
předají v Praze nejvyšším představitelům politického života. Během
12 dní navštíví účastníci již pátého ročníku cyklo-běhu 45 měst a obcí
Čech a Moravy a urazí 1 350 kilometrů.

Úspěšní žáci SŠ technických oborů na setkání s primátorem města.
Foto: Romana Bartošková

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY 
MVDr. HORÁK Zbyněk

VETERINÁRNÍ ORDINACE
/gen. Svobody 24, HA-Šumbark/ 

Z důvodů rozšíření a zkvalitnění
veterinární péče došlo k přemístě-

ní ordinace na nové působiště - 
Veterinární klinika ANIVET,

Kochova 3, zdravot.středisko
vedle náměstí 

v Havířově-Šumbarku.
Ordinační hodiny 

a telefon.čísla nezměněna.
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Ve finále soutěže hodnotila poro-
ta práce 38 dětí ze základních škol
Žákovská, F. Hrubína, Kpt. Jasioka,
Gen. Svobody, M. Kudeříkové
a Jarošova. V kategorii 1. tříd měla
nejhezčí kresbu Katka Nogová ze
ZŠ F. Hrubína. Druhá byla Klárka
Kubalíková ze ZŠ Gen. Svobody.
Z téže školy byl i Jan Pazderný,
který měl třetí nejlepší práci. V kate-
gorii 2. tříd si také vedli nejlépe žáci
ZŠ Gen. Svobody. Zvítězila Natálka
Sojková, druhá byla Terezka Sojko-
vá a třetí místo obsadil Daniel
Urbánek. V kategorii 3. tříd vybrala
porota jako nejlepší dílko Jiřího
Žáčka ze ZŠ Gen. Svobody. Druhé
nejlepší bylo Denisy Hoffmannové
ze ZŠ Františka Hrubína a na třetím

místě se umístila Nikolka Zaha-
rowská ze ZŠ Jarošova.

Pro oceněné žáky připravili
městští strážníci pěkné ceny a pro-
hlídku objektů Městské policie
v Havířově.

Městská policie očima dětí
byl název výtvarné soutěže, kterou pro žáky 1. až 3. tříd základních
škol pořádali tradičně i v tomto školním roce strážníci Městské
policie v Havířově.

Statutární město Havířov dne 17. července 2007 od 7.00 hodin
provádí zápis na podzimní rekreace 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.

Zápis rekreace se uskuteční v budově F Magistrátu města Havířova,
odboru sociálních věcí, kanceláři číslo F 012 - přízemí.

1) Horský hotel „Sůkenická“, s.r.o., 1. 9. -  8. 9. 2.380 Kč
Bílá - Staré Hamry     

2) Hotel „Javor“, Řeka                         4. 9. -  10. 9. 1.980 Kč
(šestidenní pobyt)

3) Hotel „Kahan“, Horní Bečva          23. 9. -  30. 9. 2.520 Kč

Rekreace seniorů
N E Z A P O M E Ň T E

Protože k rozvoji města svým
dílem přispívají všichni, kteří jsou
s Havířovem jakýmkoli způsobem
spojeni - tedy nejen magistrát, ale
i veškeré organizace, podnikatelé
a občané, považujeme za samo-
zřejmé, abyste byli přítomni již při
tvorbě tohoto důležitého rozvo-
jového dokumentu.

Proto bychom Vás rádi požádali
o sdělení jakýchkoli Vašich nápa-
dů, požadavků, přání, vizí nebo
směrů rozvoje, podle kterých by
se měl Havířov dle Vašeho názoru
ubírat. Ve svých připomínkách
můžete zohlednit například ekono-
miku města, činnost místních pod-
nikatelů, otázku image města,
turistického ruchu, dostupnosti
služeb, problematiku nezaměstna-
nosti nebo životního prostředí.
Budeme velmi rádi, pokud od Vás
obdržíme jakýkoli i sebevíce kritic-
ký podnět, a zejména pak oce-
níme, sdělíte-li nám i Váš návrh
řešení případných nedostatků,
které se dle Vašeho názoru
v Havířově vyskytují.

Pro předkládání svých návrhů
a nápadů můžete využít elektro-
nické pošty s adresou 

strategie@havirov-city.cz 
nebo je můžete zaslat poštou 
na adresu:

Statutární město Havířov
Oddělení vnějších vztahů 
a strategického rozvoje
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město
Rovněž lze telefonicky na číslo

596 803 205 nebo v kanceláři
B412 v budově magistrátu osobně
kontaktovat pověřené pracovníky
Ing. Karla Zahraje nebo Dagmar
Mertovou.
Anketní lístky lze také vhazovat
do schránek České Pošty bez
ofrankování.

Své náměty prosím zašlete kte-
roukoli z výše uvedených forem
do 31. srpna 2007.

Ujišťujeme Vás, že všechny
Vaše podněty budou vzaty na
vědomí, a věříme, že společnými
silami se nám podaří vytvořit kva-
litní Strategický plán, který bude
sloužit jako základní kámen rozvo-
je našeho města v následujících
letech.

František Chobot
primátor města Havířova

Občané se mohou podílet na tvorbě 
Strategického plánu rozvoje města

Vážení občané města Havířova,
Magistrát města Havířova v současné době realizuje tvorbu

druhé etapy Strategického plánu rozvoje města. Jak již je z názvu
patrné, jedná se o obsáhlý dokument řešící otázku dlouhodobého
vývoje našeho města, jsou v něm stanoveny směry rozvoje
i konkrétní cíle a opatření jak těchto vizí dosáhnout.

Těžký úkol vybrat z dětských kreseb ty nejzdařilejší měly strážnice ze
skupiny prevence (zleva) Monika Juráková a Edita Koňaříková, ředitel
Městské policie Havířov Bohuslav Muras a jeho zástupce Daneš Skulina.
Zejména výtvarné hledisko pomáhal ohodnotit fotograf Josef Talaš.

Foto: Josef Talaš

Květinový den 
v Havířově

Onkologická organizace INNA
děkuje všem spoluobčanům,

kteří přispěli 16. května 
při ČESKÉM DNU 

PROTI RAKOVINĚ zakoupením
kvítku měsíčku lékařského.

Letošní výtěžek 
činil 155 257 Kč.Anketní lístek ke Strategickému plánu 

Magistrát města Havířova                              
Svornosti 2

736 01 Havířov-Město

Námět .................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Kontaktní adresa (pokud chcete uvést) Děkujeme za vyplnění

✄

zde odstřihněte✄

CÍRKEVNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU sv. J. BOSKA V HAVÍŘOVĚ
Haškova 1, Havířov, tel.: 596 810 145, www.csmdonbosco.cz, email: csm@csmdonbosco.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB VALDOCCO
Má pro vás otevřeno i přes letní prázdniny a nabízí bohaté vyžití. K dispo-
zici 4 PC s internetem, stolní fotbálek, mnoho společenských her, video
projekce, bar, vzdělávací kurzy. Otevřeno po až pá 15.30 - 20.00 h,
www.valdocco.cz                                    Těší se na vás Jendis a Romča.
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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 v červenci zavřena, otevřena od 20.8. Po - Pá 13 - 19 h
� KDLJ - KULTURNÍ DŮM LEOŠE JANÁČKA - Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, tel.: 596 411 277, pokladna v červenci zavřena, otevřena od 27.8. Po - Pá 16 - 19 h, So, Ne 15.30 - 19 h
� SD - SPOLEČENSKÝ DŮM - Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, tel.: 596 811 217, pokladna v červenci zavřena, otevřena od 27.8. Po - Pá 14 - 18 h � ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA �

Výstavní síň 
Viléma Wünscheho
KD Leoše Janáčka
Dlouhá tř. 46a, Ha-Podlesí

v červenci a srpnu zavřeno

Galerie Maryčka 
KD Petra Bezruče

Otevřeno: po - pá 14 - 18 h,
vstupné dobrovolné

1.7. od 15 hodin
MUZIKANTSKÁ POHÁDKA 
Divadlo Úsměv Ostrava

22.7. od 15 hodin
HUMOR, HRY A TRIKY 
VESELÉHO JIRKY
Divadlo kouzel veselého Jirky

Vstup ZDARMA. V případě deště v loutkovém sále KD P. Bezruče.

POHÁDKY PRO DĚTI
park vedle KD Petra Bezruče

Havířovské hornické slavnosti
7. - 9. září  2007  

Pátek 7.9. - 16.00 - 18.00 - před OD ELAN:
● Žákovský estrádní orchestr ZUŠ L. Janáčka
● taneční orchestr Z. Bittmara

16.30 - 22.00 - areál Městské sportovní haly:
● Matylda ● Priessnitz ● Tatabojs ● Monkey Bussines 

Sobota 8.9. - 12.30 - 23.30 - areál Městské sportovní haly:
● Dáda Patrasová - dětem ● Dechový orchestr Azeťanka 
● Muzikálový koktejl - Daniela Šinkorová, Roman Vojtek ad.
● Diabolske husle ● Michal Hrůza ● Anna K 
● Rock&Roll Band Marcela Woodmana ● The Sweet 

Neděle 9.9. - 14.00 - 20.30 - areál Městské sportovní haly:
● Hopsalín + Míša ● Michal Nesvadba 
● prezentace tanečních a sportovních klubů našeho města
● Peha ● Kabát

V sobotu v odpoledních hodinách
● soutěž v přetahování lanem 

(pětičlenná mužská i ženská družstva od 18 let)

1. - 4.7. v 15.30, 17.45 a 20.00 h,
ve středu 4.7. též v 9 h
SHREK TŘETÍ Premiéra

(USA 2007, CP 14.6. 07, přístupný,
animovaná/rodinná komedie, české znění, DD)
Konečně máte zelenou ! Tentokrát jsou
dobrodružství ještě vypečenější než ta, která
zlobříci prožili dosud. Vstupné v 15.30 h: 75 Kč

Vstupné v 17.45 a 20.00 h: 80 Kč
(důchodci - středa - 9 h - 41 Kč)

5. - 11.7. v 15.30 h
ARTHUR A MINIMOJOVÉ  
(USA/Francie 2006, 103´, přístupný,
širokoúhlý/rodinný, české znění, DD)
Hledání dědečkova pokladu, který je údajně ukryt
kdesi na zahradě v Říši Minimojů.

Vstupné: 65 Kč
5. - 11.7. v 17.45 h
VDÁŠ SE, A BASTA ! Premiéra

(BECAUSE I SAID SO, USA 2007, CP 7.6. 07,
102´, do 12 let nevhodný,  komedie, titulky, DD)

Daphne je matkou, jejíž láska nezná hranic.
Vychovala tři fantastické dcery - nemotornou,
roztomilou Milly, poklidnou psycholožku
Maggie a sexy, neuctivou Mae - tak, aby z nich
byly ženy, které touží mít každá matka. Jedi-
ný problém je … že ony toho mají plné zuby.

Vstupné: 70 Kč

5. - 11.7. ve 20.00 h, ve středu 11.7. též v 9 h 
KRVAVÁ SKLIZEŇ    Premiéra

(THE REAPING, USA 2007, CP 26.4. 07, 99´, do
12 let nevhodný, širokoúhlý/horor/thriller, titulky, DD)

Nikdo nepředpokládal, že by se to mohlo opa-
kovat. Až doteď … Bývalá křesťanská misio-
nářka Katherine po tragické smrti svých rodi-
čů ztratila svou víru a stala se uznávanou
světovou expertkou na náboženské fenomé-
ny a jejich vyvracení. Vstupné: 70 Kč 

(důchodci - středa - 9 h - 36 Kč)

KINO CENTRUM
nám. Republiky, Havířov-Město, tel.: 596 812 243
Po - So 15.00 - 20.30 h, Ne 13.30 - 20.30 h

Výstava prací žáků a absolventů
Kurzu kresby a malby

Městského kulturního střediska Havířov
2.7. - 31.8. 2007

František Procházka

Milena Nezhodová

Radomír Kolek

Danuše Drábková

Josef Čmiel

Připrav
ujeme:

1. září v 15 hodin - velký sál KD Petra Bezruče
KOUZELNÁ ŠKOLKA nejen S MAJDOU

Dětské představení Magdy Reifové plné písniček, 
humoru a povídání. Tentokrát bez Františka, 

zato s doprovodnou hudební skupinou "Splašil se kůň našíř".
Písničky děti znají z pořadu ČT "Kouzelná školka".
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12. - 18.7. v 15.30 h
DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
(ACE AGE 2-THE MELTDOWN, USA 2006, 90´,
přístupný, animovaný/rodinný, české znění, DD)
A chládek je fuč !                     Vstupné: 50 Kč

12. - 18.7. v 17.45 a 20.00 h,
ve středu 18.7. též v 9 h 
SMRTONOSNÁ PAST 4.0     Premiéra

(DIE HARD 4.0, USA 2007, CP 28.6. 07, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/akční/thriller, titulky DD)

Bruce Willis je John McClane a svět ho
znovu potřebuje. Hrdina se srdcem na
správném místě a přebytkem černého humo-
ru patří dnes už ke kultovním postavám
akčního filmu. Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9 h - 41 Kč)
19. - 25.7. v 15.30 h 
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
(BRIDGE TO TERABITHIA, USA 2007, 95´,
přístupný, dobrodružný/rodinný/fantasy, české
znění, DD)
Království Terabithia plné kouzelných bytostí,
nádherných paláců a zázračné přírody. Film se
natáčel stejně jako Pán Prstenů na Novém
Zélandu v lesích Riverhead. Vstupné: 55 Kč

19. - 22.7. v 17.45 a 20.00 h
23. - 25.7. jen v 17.45 h
DANNYHO PARŤÁCI 3 Premiéra

(USA 2007, CP 5.7. 07, 122´, do 12 let nevhod-
ný, širokoúhlý/krimi/thriller, titulky, DD)
Pomsta je zábavná věc … Danny a jeho parta
by se k návratu k tomu, co jim jde nejlépe,
odhodlali jen z jednoho důvodu - ohrožení
jednoho z nich. Hrají: George Clooney, Brad
Pitt, Mat Damon, Al Pacino, Andy Garcia aj.

Vstupné: 75 Kč  
23. - 25.7. ve 20.00 h,
ve středu 25.7. též v 9 h
HOSTEL II       Premiéra

(HOSTEL PART II, USA 2007, CP 12.7. 07,
do 15 let nepřístupný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)
Najdou dívky to, co hledají? Nebo se staly
obětí klamu, následkem kterého se z nich
stanou pouhé loutky v rukou úchylných
a privilegovaných lidí z celého světa?             

Vstupné: 75 Kč 
(důchodci - středa - 9 h - 38 Kč)

26.7. - 1.8. v 15.30 hodin
MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU
(ČR 2007, 100´, přístupný, širokoúhlý/dobrodru-
žný/rodinný, DD)
Dramatické pátrání po pokladu rabína Löwa.
Hrají: Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil, Maroš
Kramár, Matěj Hádek, Miroslav Táborský, Josef
Somr aj. Režie: Pavel Jandourek

Vstupné: 60 Kč

26.7. - 1.8. v 17.45 h
FANTASTICKÁ ČTYŘKA 
A SILVER SURFER  Premiéra

(FANTASTICFOUR“: RISE OF THE SILVER
SURFER, USA 2007, CP 5.7. 07, 92´, přístupný,
širokoúhlá/akční komiksová adaptace, titulky, DD)
Připravte se na další fantastické dobrodruž-
ství. Čtveřici superhrdinů čeká dosud nej-
těžší protivník - tajemný posel Silver Surfer,
který přiletěl z hlubin vesmíru, aby naši
planetu připravil na její zánik.

Vstupné: 75 Kč

26. - 29.7. ve 20.00 h
ODSTŘELOVAČ     Premiéra

(SHOOTER, USA 2007, CP 26.4. 07, 125´,
do 15 let nepřístupný, akční, titulky, DD)
Včerejšek byl o cti. Dnešek je o spravedlnos-
ti. Elitní snajpr, který se ocitne v nezávidě-
níhodné situaci, když je obviněn z pokusu
o atentát na amerického prezidenta. V hlavní
roli Mark Wahlberg.

Vstupné: 75 Kč  

30.7. - 1.8. ve 20.00 h,
ve středu 1.8. též v 9 h
PŘEDTUCHA      Premiéra

(PREMONITION, USA 2007, CP 31.5. 07, 93´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlý/ thriller, titulky, DD)

Věřte vlastním představám. Traumatizující
předtucha uvede do pohybu sled podivných
událostí, které mění tok času. Hektický
souboj s časem a osudem. V hlavních rolích
Sandra Bullock a Julian McMahon.

Vstupné: 75 Kč 
(důchodci - středa - 9 h - 38 Kč)

1.7. ve 21.30 hodin 
SHREK TŘETÍ Premiéra

(USA 2007, CP 14.6. 07, 93´, přístupný, animo-
vaná/rodinná komedie, české znění, DD)
Konečně máte zelenou ! Tentokrát jsou
dobrodružství ještě vypečenější než ta, která
zlobříci prožili dosud. Vstupné: 75 Kč

6. - 8.7. ve 21.30 hodin 
VDÁŠ SE, A BASTA ! Premiéra

(BECAUSE I SAID SO, USA 2007, CP 7.6. 07,
102´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)
Daphne je matkou, jejíž láska nezná hranic.
Vychovala tři fantastické dcery - nemotor-
nou, roztomilou Milly, poklidnou psycholož-
ku Maggie a sexy, neuctivou Mae - tak, aby
z nich byly ženy, které touží mít každá matka.
Jediný problém je … že ony toho mají plné
zuby. Vstupné: 70 Kč

13. - 15.7. ve 21.30 hodin
SMRTONOSNÁ PAST 4.0     Premiéra

(DIE HARD 4.0, USA 2007, CP 28.6. 07, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/akční/thriller, titulky DD)
Bruce Willis je John McClane a svět ho
znovu potřebuje. Hrdina se srdcem na
správném místě a přebytkem černého humo-
ru patří dnes už ke kultovním postavám
akčního filmu. Vstupné: 75 Kč

20. - 22.7. ve 21.30 hodin
VRATNÉ LAHVE
(ČR 2007, 100´, přístupný, komedie, DD)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení.

Rodinná komedie scenáristy Zdeňka Svěráka
a režiséra Jana Svěráka. Vstupné: 70 Kč

27. - 29.7. ve 21.30 hodin
… A BUDE HŮŘ Premiéra

(ČR 2006, CP 31.5. 07, 86´, do 15 let nepřístupný, DD)
Generační film o hledání životních hodnot
a jistot, o střetu s policií a měšťáky. Kniha …
a bude hůř, podle předlohy spisovatele Jana
Pelce, se stala jedním z kultovních underg-
roundových děl vypovídajících o životě
a atmosféře minulého režimu. I v současnos-
ti oslovuje řadu čtenářů mladé generace.
Film přichází pouze do letních kin !

Vstupné: 70 Kč

KINO CENTRUM
nám. Republiky, Havířov-Město, tel.: 596 812 243
Po - So 15.00 - 20.30 h, Ne 13.30 - 20.30 h

LETNÍ KINO
tel.: 596 812 582

FANTASTICKÁ ČTYŘKA 
A SILVER SURFER 

KINO ÚSVIT
v červenci a srpnu nehraje!
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Městské kulturní středisko Havířov
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Fotopříloha:
Josef Talaš

25. - 26.5. areál Městské sportovní haly
NÁVŠTĚVNOST: 5 100 os. (pátek 4 000 os., sobota 1 100 os).

Pódiového kulturního programu se zúčastnilo 16 organizací nebo jed-
notlivců a 5 hudebních skupin. Vlastní prezentace činnosti a soutěže
na 31 stanovištích připravilo 20 neziskových organizací a 1 střední
škola. 2 společné expozice připravilo 11 ZŠ a 10 MŠ.

Letošní ročník havířovské Bambiriády obohatilo velké sportovní klání
Hry bez hranic - 1. ročníku soutěže se zúčastnilo 12 družstev MŠ
(108 dětí), 11 družstev ZŠ (99  dětí). Družstvo základních škol se skládalo
z 9 dětí od 1. do 9. tř. Před samotným finálovým soutěžním dnem se kona-
la na školách předkola. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov
proběhla v rámci Bambiriády 2 zábavná odpoledne a 1 literární večer
v Galerii Spirála.

STŘÍPKY Z HAVÍŘOVSKÉ BAMBIRIÁDY
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První mezinárodní závod silnič-
ních motocyklů „O zlatý kahanec“
se jel na okruhu u Těrlické přehrady
v roce 1967. Již dva roky před tím
se tady konaly závody oblastní
a závody „Mistrovství republiky“.

Délka těrlického okruhu byla
5 950 m s osmi levotočivými
zatáčkami, z toho čtyři velmi prudké,
a pěti pravotočivými zatáčkami,
z nichž nejnebezpečnější je tzv.
Havlova zatáčka v Životicích.

Na těrlickém okruhu startovali
naši nejpřednější jezdci jako Havel,
Šťastný, Boček, Staša, Chalupník,
Klatil, Parus, Helikar, později Balaž,
Dekanek a v roce 1990 tehdy
začínající Huleš.

Ze zahraničních jezdců to byli
nejúspěšnější János Drápal (Maďar-
sko), dále Kurt-Ivan Carlsson (Švéd-
sko), Walter Rungg (Švýcarsko),
Rudolf Zeller (Rakousko), Sepp
Doppler (Rakousko), Peter Ammann
(Německo).

Držitelem traťového rekordu je

fenomén János Drápal, který v roce
1980 dosáhl na motocyklu Yamaha
350 průměrné rychlosti 174,95
km/hod. János Drápal je rovněž jedi-
ným držitelem trofeje Zlatý kahanec
za 5 absolutních vítězství. Čtyřikrát
se stal absolutním vítězem Bohumil
Staša, třikrát Pavol Dekanek.

Největší změny prodělala trať
v roce 1983, kdy se směr jízdy oto-
čil ve směru hodinových ručiček.
Tím byla snížena průměrná rychlost
řádově o 30 km/hod a bylo dosaže-
no větší bezpečnosti. V roce 1988
přibyly dva nové retardéry v Životi-
cích a v Těrlicku pod hřbitovem.

Organizátorem závodů na těr-
lickém okruhu byla Kovona Karvi-
ná. Mezi organizátory je třeba zmí-
nit alespoň ředitele závodu E. Bla-
níka a J. Foldynu, dále Ing. M. Lind-
nera, M. Uherka a T. Puchalu.

Naposledy se jel Zlatý kahanec
v roce 1990. Jubilejní 25. ročník se
již neuskutečnil z důvodů výrazně
rostoucích nákladů na závody.

Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky 
pořádá zápis v Havířově 

Ve dnech 11. a 12. července 2007 se v době od 15 do 17
hod. bude konat zápis do jazykových kurzů na nově zřízené
pobočce jazykové školy v budově Základní školy Mládežnická
v Havířově-Podlesí.

Zájemci o studium se mohou zapsat do různých typů kurzů
a v nabídce nechybí i plejáda mnoha jazyků počínaje angličtinou
a arabštinou konče. Jazykové školy s právem státní jazykové zkou-
šky představují samostatný typ školy, které jako jediné, na rozdíl
od komerčních jazykových škol, mají právo udílet státní jazykové
zkoušky. Jazyková škola Linguistic připravuje na všechny typy
státních jazykových zkoušek a rovněž na většinu mezinárodních
certifikátů. Od března 2007 udělují také doložku, která zrovno-
právňuje postavení státních jazykových zkoušek s mezinárodními
certifikáty, takže české státní zkoušky platí již v celé EU.

Bližší informace ke studiu na www.linguistic.cz.

V závěru května se dětský pěvec-
ký sbor (DPS) HLÁSEK ze ZŠ
Žákovská pod vedením Mgr. Dany
Kusinové a klavírního doprovodu
Mgr. Víta Sochory vydal reprezento-
vat své město Havířov do moravské
metropole na 6. ročník festivalu DPS
„Petrklíč“.

„Dětem byl na cestě připraven
i vedlejší program a tak si mohli zpě-
váčci prohlédnout Květnou zahradu
a arcibiskupský zámek v Kroměříži,“
prozradil Mgr. Vít Sochora ze ZŠ
Žákovské. „Svým odpoledním
vystoupením před zaplněným sálem
Dělnického domu v Brně se Hlásek
jednoznačně zařadil mezi nejúspěš-
nější a po právu byl ohodnocen
bouřlivým potleskem.“ Důkazem
kvalit tohoto sboru a práce sbor-

mistryně Mgr. Kusinové je pozvání
na další ročník tohoto festivalu
a pozvání od vystupujícího sboru
„Březiňáček“ do Děčína.

Jen o několik dnů později slavily
úspěch mladé flétnistky. Flétnový
soubor se pod vedením Mgr. Janiny
Ptakové zúčastnil po vítězství
v regionálním kole konaném
v Ostravě celostátního kola
v Praze. V soutěži v amatérském
hraní na zobcovou flétnu „Pískání
pro zdraví“ získala naše děvčata
v konkurenci souborů z celé republi-
ky skvělé 5. místo. „O kvalitách toho-
to souboru svědčí i to, že jako jediný
z republiky dostal možnost zahrát
na závěrečném galakoncertu
hymnu soutěže, jejíž autorkou je
Jitka Molavcová,“ uvedl Vít Sochora.

Něco o příběhu…
Děj filmu se odehrává mezi žáky

základní školy. Hlavní postavou je
sympatický Martin (Filip Gavlas).
Pochází z docela dobře situované
rodiny, ve škole patří k výborným
žákům. Jeho na první pohled
poklidný život narušují dva Martino-
vi spolužáci, Jakub (Tomáš Váhala)
a Pavel (Jan Kovář). Jakub je fra-
jírek, který se rád předvádí, zejmé-
na před třídní dívčí partou (Taťána
Hlostová, Martina Hekerová, Bar-
bara Matosová). Před pedagogy je
však slušný a přátelský. Pavel je
Jakubovou pravou rukou, snaží se
svého kamaráda napodobit. Jejich
velkou zálibou je fyzicky a psychic-
ky napadat své slabší spolužáky.
Obětí se jim stane Martin.

Příběh je založen na dvou
myšlenkových liniích. První linie sle-
duje Martinovy vnitřní pocity osa-
mocení a bezmocnosti gradující
k myšlenkám sebevraždy. Marně si
přeje, aby jej někdo vyslechl
a pomohl mu. Jeho strach a stud
mu nedovoluje svěřit se svým rodi-
čům (Pavla Tomicová a Ondřej
Malý). Ti přičítají zhoršující se
výsledky ve škole, ztrácení peněz
a cigaret Martinově pubertě. Jedině
spolužačka Jana (Nikola Grecma-
nová) pozoruje dění ve třídě skep-
ticky. Snaží se Martinovi pomoci.

Druhá linie popisuje pocity agre-
sorů, momenty zvratů uvnitř party,
emoce a adrenalin, který se zvyšu-
je se stupňujícím se násilím. Své
činy provádějí bez přítomnosti
svědků.

Scénář byl napsán dle předlohy
režiséra Davida Vignera a konzulto-
ván s ředitelkou pedagogicko-psy-
chologické poradny v Karviné
PaedDr.Věrou Podhornou. Opírá se
o skutečné události. Na aktuální

tematiku z prostředí „teenagerů“
vsadil mladý režisér již podruhé.
Před čtyřmi lety vznikl velmi zdařilý
snímek Skutečné mládí, řešící pro-
blematiku drog.

Filmový štáb je tvořen jak profe-
sionálními pracovníky, tak poslu-
chači filmového kroužku vedeného
režisérem Vignerem. Nedílnou sou-
částí štábu je i zkušený kameraman
Jaromír Chobot. Hereckou část
tvoří převážně studenti I. ročníku
hudebně - dramatického oddělení
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
V ostatních rolích se představí
havířovští studenti. V rolích dospě-
lých postav se objeví přední herci
Těšínského divadla, Národního
divadla moravskoslezského
v Ostravě a Klicperova divadla
v Hradci Králové. Film se bude
natáčet na území města Havířova.

David Vigner (režisér)
Filmografie:

✒ Život Běžce (1998)-studentský
film vypráví o životních osudech
atleta. - 56minut.

✒ Život Běžce II. (1999) 
pokračování. - 60minut.

✒ Kříž (2001) „Na někoho si život
ukáže prstem na někoho nabi-
tou pistolí“ 

✒ ON (2002) horrorový příběh
„Jen ON ví co hledáte…“  
- 67min.

✒ Skutečné mládí (2003) „Poznej
svou druhou tvář…“  - 75min.

✒ ProLomy (2004) „Hrob jsou
promlčené manželské nevěry..“
- 71min.

✒ Soška (2005) - natočeno poslu-
chači filmového kroužku
v Havířově - 46 min.

✒ Město zeleně (2006) - Hraný
dokument „Byla jednou jedna
zelená louka a na ní vyrostlo
město“ - 82 min.

Vigner točí nový film
Film s pracovním názvem Mezi stěnami začal točit havířovský

režisér David Vigner počátkem června. Poprvé se ozvalo klapnutí fil-
mové klapky 9. června u Základní školy Pujmanové na havířovském
Šumbarku. Dokončení filmu je naplánováno na prosinec tohoto roku.

L
in
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u
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40 let silničních závodů
O Zlatý kahanec

Plné čtyři desítky let letos uplynou od prvního ročníku motocyklo-
vých závodů, které se jezdily na okruhu okolo Těrlické přehrady pod
názvem O Zlatý kahanec. Skupina nadšenců a pamětníků připravuje při
této příležitosti setkání a výstavku, která bude k vidění koncem práz-
dnin v Těrlicku. Z archivních záběrů rovněž vznikne vzpomínkový film.

ZŠ Žákovská sklízí úspěchy
Na Žákovské, těm to zpívá! A píská! Havířované to dobře vědí.

Uznale pokývat hlavami nad uměním a výkony dětí ze Základní školy
Žákovské museli chtíc nechtíc i daleko za hranicemi našeho města.
Svědčí o tom nejedna získaná hudební trofej a skalp.

Start závodů O Zlatý kahanec. S číslem 5 - František Šťastný.
Foto: archiv
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Akci uspořádala společnost
PARA consulting s.r.o. ve spolu-
práci s městem Havířov a FTK UP
v Olomouci, katedrou aplikovaných
pohybových aktivit.

Letošní ročník navštívilo na šest
set handicapovaných sportovců
z celého Moravskoslezského kraje.
Kromě početné skupiny závodníků
z Havířova tady byli z Třince, Krno-
va, Ostravy, Kravař, Frýdku-Místku,
Opavy, Nového Jičína, Karviné,
Orlové, Bohumína a Českého
Těšína. „Přestože u této akci není
nejdůležitější vyhrát, ale zúčastnit
se, podané výkony jsou naprosto
obdivuhodné,“ komentoval dění na
Paralympiádě havířovský radní doc.
Eduard Pawera.

Připravený program byl opravdu
pestrý a handicapovaní sportovci si
měli z čeho vybírat. Hrál se tady
volejbal vsedě, frisbee, sálová
kopaná, kuželky, lukostřelba,
showndown, boccia, handbike,
basket na vozíku, florbal na vozíku.
O kulturní program se postaral folk-
lórní soubor Vonička, taneční skupi-
na Limit Dance Corporation,
pěvecké sbory ze ZŠ Žákovská,
hostitelská ZŠ Gen. Svobody
připravila gymnastickou show,
předvedli svou činnost záchranáři
i skupina Czech scooter freestyle.
K tomu všemu je nutno ještě připo-
číst občerstvení, dobré počasí,
dobrou zábavu a dobrou náladu.

Začínáte s angličtinou stále znovu?
Ovládáte gramatiku, ale v praxi se bojíte či
stydíte mluvit? Pak právě pro vás by měla být
vhodná nabídka jazykové školy Topschool,
která v září otevře svou pobočku i v Havířově
a jazyk vyučuje tzv. Callanovou metodou.

„Callanova metoda učí studenty především
mluvit a rozumět jazyku, což je samozřejmě při

výuce jazyka to nejpodstatnější,“ uvedla Bc.
Lenka Splavská z Topschool. „Metoda je to vhod-
ná stejně tak pro úplné začátečníky, jež angličti-
nu v životě neviděli, jako pro pokročilé studenty,
kteří chtějí pokračovat ve zdokonalování své
jazykové komunikační schopnosti. Tato metoda
pomáhá překonat ostych hlavně v komunikaci,
protože studenti jsou nuceni mluvit během celé

hodiny. Výsledkem je, že mluvení jim přestane
dělat problémy. Tato metoda představuje názor,
že je lepší mluvit a dělat chyby, než nemluvit
z obavy, že uděláme chybu. Callanova metoda je
velmi efektivní metoda výuky, která umožňuje
naučit se anglicky čtyřikrát rychleji než je tomu
u běžné výuky,“ doplnila Splavská.www.topscho-
ol.cz, info@topschool. cz, 724 482 482

Jazyková škola Topschool otevírá pobočku v Havířově

PARALYMPIÁDA PODRUHÉ
Již druhý ročník soutěží pro handicapované s názvem

PARAlympiáda aneb Umíme si pomáhat? se konal na Den dětí
v prostorách a okolí ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku.

Foto: Josef Talaš
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LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Ceník služeb

❐❐ dospělí: 50,- ❐❐ děti do 12 let: 20,- ❐❐ důchodci: 30,- ❐❐ poslední
2 hodiny provozu: 20,- ❐❐ celosezonní permanentka děti do 12 let:
(24 vstupů) 400,- ❐❐ dospělí: (20 vstupů) 800,-
❐❐  invalidé s průkazem ZDARMA 
❐❐  veškeré vodní atrakce jsou již zahrnuty v ceně vstupného

Provozní doba: 1. - 31. července po - ne 8 - 20 hod.
Letní koupaliště je pro návštěvníky uzavřeno ve dnech, kdy vytrvale
prší, nebo ve dnech, kdy teplota vzduchu poklesne pod 17 stupňů
a tento stav se do 12 hodin nezmění.

Na téma úroveň a význam reklamy uspořádalo sociologický průz-
kum 20 studentů společenskovědního semináře tříd III.A a III.B z Gym-
názia na ul. Komenského.

Pod vedením PhDr. Petra Šimka vytvořili 10 otázek, týkajících se
reklamy v různých podobách. Respondenty rozdělili na muže a ženy ve
třech věkových skupinách - do 25 let, 25 - 45 let a nad 45 let. V polovině
května vyrazili studenti do ulic Havířova a zjistili toto:

„Ve středu 16. května jsme s úsměvem a očekáváním vyrazili do ulic.
Počasí nám přálo, a tak jsme doufali, že vyláká ven co nejvíce obyvatel
našeho města. Celkem jsme oslovili 247 občanů, z nichž nám 56 odmítlo
odpovídat, to znamená, že 191 účastníků ankety trpělivě vyslechlo naše
otázky a podělilo se s námi o svůj pohled na reklamu.

Většina respondentů (asi 60%) ke svému životu reklamu nepotřebuje,
ale někdy je užitečná. Jedna třetina pak reklamu nepotřebuje vůbec
v žádné podobě. Pokud jde o slevové akce, tak občané Havířova nakupu-
jí podle potřeby, ale na slevy se samozřejmě dívají. Z toho vybočují jen
ženy nad 45 let, které se orientují výhradně podle slev, a muži do 25 let,
kteří zase slevy moc nesledují. Většina respondentů je unavena ze všech
těch letáků přeplňujících naše schránky, tele-shoppingů, reklam během
televizních programů - o nichž si mimochodem myslí, že jsou špatné
a rušivé, a tvrdí, že reklamy je kolem nás příliš mnoho (to říkají asi tři čtvr-
tiny dotazovaných). Nejvíce je ovlivňuje právě televizní reklama a reklama
v tisku. Ženy, na rozdíl od mužů, pečlivě sledují reklamní letáky (uvedly je
na 1. místě) a ženy nad 45 let uvedly i předváděcí akce, pravděpodobně
jde o „oblíbené“ prodejní zájezdy. Výhradně muži uvedli i reklamu na inter-
netu (u mužů do 25 let dokonce převažuje). U otázky, zda se respondenti
nechávají reklamou ovlivňovat ve svém rozhodování, hájili svou nezávis-
lost a odpovídali rovnoměrně (po třetinách), že málo, přiměřeně nebo
vůbec ne. Snad to tak platí. Klamavá reklama, zboží a služby, jež nesplňu-
jí, co bylo slibováno - tak to byl předmět další otázky. Asi polovina lidí uved-
la, že se s tímto jevem setkává občas, přibližně 20% pak dokonce často.
Hodně bylo zmiňováno právě zboží z teleshoppingu a některé mycí pro-
středky. Proto při posuzování pravdivosti reklamy respondenti většinou pochy-
bují o uvedených informacích, případně je přímo označili za nepravdivé.

Na závěr bychom chtěli dodat, že na to, kolik je všelijakých výzkumů,
jimiž jsou lidé zahlceni, prodávání charitativních předmětů a podobně, byli
občané Havířova velmi vstřícní a po sdělení, že se nejedná o nabízení
žádného zboží, ochotni spolupracovat. Anketa s občany byla pro nás určitě
zajímavou praktickou zkušeností, kdy jsme si „v terénu“ vyzkoušeli své
poznatky z výuky psychologie a sociologie. Výsledky pro nás nebyly příliš
překvapivé, neboť se s většinově zastoupenými názory ztotožňujeme.“

Gymnazisté zjišťovali názory občanů 
Havířova na úroveň a význam reklamy Loni se v Havířově vybralo 

za psy přes 2 miliony
K 31.12. 2006 bylo v Havířově vybráno na místním poplatku ze psů

2 373 411 Kč. Poplatek ze psů je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek
byl zaveden obecně závaznou vyhláškou statutárního města Havířo-
va, o místních poplatcích ze psů, č.j. 8/2003 ze dne 3.11. 2003.
Vybrané poplatky  jsou příjmem do rozpočtu obce a obec tyto příjmy
dále přerozděluje podle rozpočtové skladby.

Jak je níže uvedeno, z rozpočtu statutárního města Havířov bylo v roce
2006 vydáno na zabezpečení činností spojených s držením psů ve městě
více finančních prostředků než činí 50 % z vybrané částky na místním
poplatku ze psů. Jedná se bohužel především o financování těch aktivit,
které způsobují nezodpovědní majitelé psů, ať už je to odchyt a ustájení
toulavých a opuštěných psů nebo zajištění úklidu veřejných prostranství od
psích exkrementů.

Náklady na ustájení a veterinární ošetření zatoulaných psů v útulcích pro
psy 888 634 Kč
Náklady na údržbu ploch pro volný pohyb psů                      299 565 Kč
Náklady na pořízení vysavače na úklid psích exkrementů        95 200 Kč
Náklady na očkování psů proti vzteklině                                 32 380 Kč
Náklady na pořízení nových speciálních malých odpadkových košů

33 653  Kč
Náklady na pořízení sáčků na psí exkrementy k odpadkovým košům

15 000  Kč
Náklady na svoz odpadu ze cca 60 speciálních košů za rok

190 800 Kč   
Celkové výdaje spojené s držením psů ve městě

1 555 232 Kč

K této částce je nutno připočítat náklady Městské policie Havířov na
zajištění odchytu zatoulaných psů a jejich ustájení do doby převozu
do útulků, pokud si je nevyzvedne jejich majitel. Tato částka činí cca
150 000 - 200 000 Kč za rok.

Dále zde nejsou zahrnuty náklady pracovníků zajišťujících úklid jak na
plochách pro volný pohyb psů tak na veřejném prostranství.
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Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení
z evidence motorových vozidel

Info.: 596 440 417, 732 788 556

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ
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Nemocnice s poliklinikou v Havířově oznamuje,
že od 3. července budou plícní ambulance přestěhovány 

ze stávajících prostor do přístavby monobloku nemocničního areálu.

Vstup je možný přes centrální příjem - vjezd od haly „Slávie“ 
z ulice Astronautů, nebo přes polikliniky z Dělnické ulice.

Po dobu stěhování bude ambulantní provoz  zajištěn tímto způsobem:

25.6. - 29.6.:
* příjem pacientů v nových prostorech - MUDr. Farmačková

* stěhování ordinace  - MUDr. Tomana

Od 3.7. bude zajištěn plný provoz plicních ambulancí v nových ordinacích.

Po dobu stěhování (do 2.7.) bude mimo provoz kalmetizace.

STĚHOVÁNÍ PLICNÍ AMBULANCE

UPOZORŇUJEME INZERENTY,
že od srpna 2007 

budou Radniční listy barevné.

Využijte proto možnosti 
INZEROVAT V BARVĚ!
Cena zůstává stejná!

Začínáme seriál o budoucích cyklostezkách v Havířově

Cyklostezky v Havířově řeší pravidelně pracovní skupina

Cyklostezky jsou fenoménem doby. Rozvoj cyklistiky zaznamenal
v posledních letech obrovský boom. Není tomu jinak ani v Havířově
a mnozí po jejich vzniku volají. Jsou však i tací, kteří je považují za
zbytečné.

Jaká je tedy skutečnost? Cyklostezky jsou nutné. Hlavně z důvodu
bezpečnosti provozu. Na cyklostezkách se cítí bezpečně cyklisti, ohrožo-
váni nejsou chodci, kterým je vyhrazen jiný prostor a samozřejmě si
oddechnou i řidiči motorových vozidel. Ne každý cyklista je stejně zdat-
ný fyzicky, na kolech jezdí mladí i staří, lidé nejrůznějších profesí, mnoh-
dy se na kolech převáží nejrůznější věci. Z toho je zřejmé, že bezpečnost
cyklistů v silničním provozu je vysoce ohrožena. Dokazují to i statistiky
nehodovosti. A právě cyklostezky by měly tyto negativní jevy eliminovat.
Zkušenosti ze zahraničí dávají cyklostezkám jednoznačně za pravdu.
Navíc plní cyklistika další velmi významnou roli: Stává se prostředkem
sportovně - rekreačním. A to byl také jeden z momentů, proč se město
Havířov rozhodlo pro budování cyklostezek.

Nejprve se zrodil generel cyklistické dopravy, s nímž se lze seznámit
na internetových stránkách města. Aby byla práce nad přípravou projek-
tů koordinována, vznikla speciální pracovní skupina. Ta pravidelně řeší
nepřeberné množství problémů, které s trasováním cyklostezek souvisí.
Velmi usilovně se pracuje na cyklostezkách k Těrlické a Žermanické pře-
hradě. Náročnost těchto projektů potvrzuje každodenní praxe. Odbor
investiční výstavby se neustále potýká s majetkovými vztahy, kdy na
pozemcích, přes něž mají cyklostezky vést, řeší např. vztahy kolem
dědictví, některé pozemky jsou blokovány exekučně, jinde nelze dohledat
majitele apod. Často také trasování komplikují nerozumné požadavky
majitelů pozemků. A proto se trasy musí odklánět a neustále se hledají
nové možnosti. Dořešeno není zatím ani financování výstavby cyklotras
s dotčenými obcemi - tedy Horními Bludovicemi, Žermanicemi a Těrlic-
kem. Musí se rovněž řešit i následné správcovství cyklostezek. A také
o těchto aspektech pracovní skupina jedná a představitelé Havířova
budou o všech záležitostech kolem cyklostezek jednat s představiteli
dotčených obcí.
O tom, že to město Havířov myslí s cyklostezkami vážně, svědčí již první
úseky budoucích cyklostezek ve městě - např. na ulici 17. listopadu, Lipo-
vá apod. Postupným předlážďováním chodníků se bude síť cyklostezek
rozšiřovat.
Příště vás budeme informovat podrobněji o situaci ohledně cyklostezky

na Těrlickou přehradu.
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Velký úspěch pro havířovské vzpírání znamenalo Mistrovství České
republiky ve vzpírání mladších žáků, které se konalo v Příboře. SKV
Baník Havířov reprezentovali Dominik Pastrnek, Pavel Lukáš a David
Mirga. Všichni tři přivezli do Havířova medaili.

Zlato a titul mistr ČR získal ve váze do 56kg David Mirga výkonem 246
bodů v žákovském trojboji, když v trhu vzepřel 45kg a za svůj výkon byl
vyhlášen jako absolutní vítěz celého mistrovství. Bronzovou medaili a třetí
místo v ČR vybojoval Dominik Pastrnek. Ve váze do 32kg dosáhl výkonu
160 bodů v žákovském trojboji a v trhu dal nad hlavu 21kg. Druhou
bronzovou medaili dovezl do Havířova Pavel Lukáš, který ve váze do 40kg
zvládl 166 bodů v žákovském trojboji a v trhu dostal nad hlavu 23kg.

Mladí vzpěrači dovezli 
tři medaile a titul

David Mirga vyhlášen nejlepším borcem mistrovství

Havířovský David Mirga byl vyhlášen absolutním vítězem mistrovství,
když v trhu vzepřel 45 kg. Foto: Pavel Khek

Důležitá 
telefonní čísla

Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie 158
Dispečink lékařské služby 
1. pomoci 596 612 111
Stanice VZS na Těrlické 
přehradě 607 694 431
Stanice VZS na Žermanické 
přehradě                  723 908 397
Krizová linka pro rodiny 
drogově závislých 602 967 468
Bílý kruh bezpečí Ostrava 
(domácí násilí) 597 489 204
Krizové centrum pro děti 
a rodinu 596 123 555
Domov pro matky s dětmi

599 455 101
Linka důvěry Havířov

596 410 888
Linka vzkaz domů 
(dítě na útěku) 800 111 113
Zlatá linka seniorů

800 200 007
Senior telefon 800 157 157

Havarijní služby:
Plyn 1239
Voda Ostrava 800 202 700
Elektřina 840 850 860
Telefon-poruchy 800 184 084

Informace o telefonních číslech
1180

Městské informační centrum
596 815 843

přijímá pro školní rok 2007/2008
žáky od 5 let 

do hudebního, tanečního 
(vyučuje se klasický, moderní 

a lidový tanec), 
literárně-dramatického 

a výtvarného oboru.
Výtvarný obor nabízí možnost 

studia i pro dospělé.

Textilní výtvarné techniky:
Ozvláštnění oděvu:
- vyvazovaná batika
- sypaná batika
- skládaná batika

Tapisérie nebo dekorační
uplatnění textilu:

- vosková batika
- tkaná tapisérie
- tapisérie z netradičních

materiálů
- textilní aplikace

Keramika:
- vytáčení na kruhu
- tvarování z ruky

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ, tel.: 596 411 064

Městská knihovna
letní výpůjční doba 

(po dobu prázdnin)
pro jednotlivé pobočky 

je zveřejněna na 
stránkách Městské knihovny:

www.knih-havirov.cz
●

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

srdečně zve na

Prodejní výstavu výrobků 
uživatelů zařízení SANTÉ 

osob se zdravotním postižením

Výstava se koná 
od 9. 7. do 24. 8. 2007 

a je přístupná v otevíracích
hodinách knihovny:
Po    8 - 12    13 - 17

Út, Čt, Pá    8 - 12    13 - 16    

Prázdninové 
úterní toulky světem

Letošní prázdninové úterky
v pobočce Městské knihovny
Havířov na Dělnické ulici slibují
dětem soutěžní cestování letem
světem. Na děti čekají také další
soutěže, čtení, malování
a povídání. Ani letos nezapomene-
me na kytičky v knihovně.

Děti jsou zvány vždy v úterý 
dopoledne od 9 do 12 hodin 

v těchto termínech:
3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7.

Prázdninové úterky v prostorách
pobočky Městské knihovny

Havířov na Dělnické ulici budou
pokračovat také v srpnu.

Výstavní síň Muzea Těšínska
Musaion Havířov, Dělnická 14,

bezbariérový vstup
tel.: 596 813 456

Stálá expozice:
Okupace a odboj na Těšínsku

Výstava: Pohlednice 
umění nejskromnější

(výstava potrvá do 26. 8. 2007)
otevřeno: út - pá 9.00 - 12.30 h,

13.00 - 17.00 h, so 9.00 - 13.00 h,
ne 13.00 - 17.00 h

Výstava: Míry a váhy 
(historická výstava)

(výstava potrvá do 23. 9. 2007)
otevřeno: út - pá 9.00 - 12.30 h,

13.00 - 17.00 h, so 9.00 - 13.00 h,
ne 13.00 - 17.00 h

Památník životické tragédie 
v Havířově-Životicích

tel.: 596 434 138

ZUŠ Leoše Janáčka 
zusvrchl@volny.cz

www.zuslj.wz.cz

Kotulova dřevěnka
Havířov-Bludovice, Hálkova 4, 

tel.: 596 813 456 a 602 709 731

Stálá expozice:
Lidové bydlení a tradiční 
zemědělství na Těšínsku

otevřeno út - pá 9.00 - 12.30 h,
13.00 - 17.00 h, so 9.00 - 13.00 h,

ne 13.00 - 17.00 h

K O N C E R T
50členný pěvecký sbor a zvonkohra

Jurmâla-Sloka (Lotyšsko)

středa 18. 7. od 17 h 
evangelický kostel

Havířov-Prostřední Suchá, ul. Stará

Nejtěžší závod endura na světě Ezberg Rodeo zvládl havířovský
motokrosový jezdec Mario Rybář prakticky na výbornou. Zdálo by se,
že 50. místo jej řadí hluboko do pole poražených, ale opak je pravdou.

V konkurenci asi 1 500 závodníků je to obrovský úspěch. Vždyť
i několikanásobný vítěz tohoto závodu Cyril Despres zůstal až za
Mariem.

Závod se koná každoročně v povrchovém dole na železnou rudu
v rakouských Alpách. Pravidelně se na něj sjíždí světová špička.
Můžeme k úspěchu jen poblahopřát a popřát Mariovi další skvělé
výsledky.

Nejtěžší enduro zvládl
Mario Rybář výborně
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