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POZVÁNKA 
na jednání Zastupitelstva
města Havířova dne
3. září. Pravděpodobný
začátek v 10.00 hodin,
vzhledem k zahájení nové-
ho školního roku. Jednání
se uskuteční ve Společen-
ském domě na Dlouhé třídě.
Od 14 hodin interpelace
a dotazy občanů.
Jednání je veřejné.

Umělecké dílo Chlapec s rybou již opět zdobí park
za Radostí. Obnova kašny byla spojena s rekon-
strukcí budovy Kulturního domu Radost, která je
kulturní památkou a pro Havířovany důležitá zejmé-
na tím, že zde byly v roce 1955 představitelům
města předány zakládací listiny Havířova. Kulturní
dům bude slavnostně otevřen počátkem října,
přesně 4. října, následující den se pak uskuteční
mezinárodní konference o architektonickém stylu
Sorela, v němž je jádro Havířova vystavěno. Další
dva dny pak budou v rekonstruovaném objektu dny
otevřených dveří pro veřejnost.

Park za Kulturním domem Radost bude zdobit již zmi-
ňovaná kašna. Právě tato socha a další prvky na kašně
musely být pečlivě restaurovány a prakticky celý prste-
nec kašny byl nově zhotoven z božanovského pískovce.
Dílo restauroval havířovský sochař Martin Kuchař
a obnova sochy vyšla na zhruba 800 tisíc korun, další
milion korun si vyžádalo vybudování jímky s čerpadlem
a přívod elektrické energie a vody. Kašna za bývalým
kinem Radost není jediným vodním prvkem, na nějž se
mohou havířovští občané těšit. Nově vznikne kašna také
před budovou Magistrátu ze strany od Hlavní třídy. Půjde
o 16úhelníkovou kašnu z žuly, která bude nasvícena. Dalším vodním prvkem by měla být Brána s kyvadlem a pra-
menem, jak zní název díla na náměstí Republiky. Pražští umělci přislíbili dokončení této zhruba 9 metrů vysoké
sochy, která je podle nich největším sochařským dílem ve střední Evropě, s koncem prázdnin. Nově pak vznikne
vodní prvek také před Kutlurním domem Radost. Vedení města vyhlásilo na ztvárnění podoby náměstíčka před
Radostí veřejnou soutěž. (Podrobnosti na straně 2)

Kašna za Radostí již zdobí park
Centrum Havířova bude mít několik vodních prvků

Evropský den bez aut
pátek 21. září 
v den konání městská hromadná
doprava po celý den zdarma
Havířov se letos poprvé přihlásil k bloku akcí v rámci Evrop-
ského týdne mobility (EDBA). Stejně jako v loňském roce se
součástí Evropského dne bez aut stává běh Terryho Foxe,
který se podle požadavku obyvatel města uskuteční ve dvou

dnech  21. a 22. září
V průběhu obou dnů se můžete na náměstí Republiky podívat i zapojit
do bohatého sportovně-kulturního programu. Připravena je exhibice na
koloběžkách, pokusíme se o překonání délky hromadného metání
kotrmelců (rekord drží město Bohumín, nametali kotrmelce v délce
100 km!!!) - a mnohé další atrakce a zábava. Bližší informace o programu
budou uvedeny v denním tisku a na www.havirov-city.cz.

Upozornění:
V rámci EDBA bude dne 21.9. 2007 v době od 8.30 do 14.00 uzavřena
komunikace pro veškerou automobilovou i autobusovou dopravu od křižo-
vatky ul. Dlouhá tř. a Národní tř. (u Renety) v obou směrech až po křižo-
vatku ul. Národní tř., Kpt. Nálepky a Tolstého (téměř po světelnou křižovat-
ku před Kauflandem). Doprava bude odkloněna, řidiči budou včas
informováni o objízdných trasách. Cestující autobusovou dopravou budou
informováni na příslušných autobusových zástavkách.

Běh 
Terryho Foxe
21. a 22. září

Start i cíl 
na nám. Republiky

(u Kyvadla)
21.9. v průběhu celého dopoled-
ne budou startovat havířovské
školy, poběží po uzavřené
Národní třídě.
22.9. se uskuteční start pro
havířovskou veřejnost. Start i cíl
rovněž na nám. Republiky, trasa
bude vedena z nám. Republiky,
dolů po Fibichově, dále pak po
ul. Na Nábřeží až k ASTERIXU
(bývalý DDM) a zpět na náměstí
ul. Beethovenovou.
Prezence startujících od 9.00
hod. - v době sobotního startu tj.
10.00 - 12.00 bude uzavřena část
ul. Na Nábřeží, a to mezi ul. ČSA
a Radniční.

Kašna před rekonstrukcí: Ilustrační foto
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Celkem 19 milionů 850 tisíc
korun poslalo město Havířov na
účet Moravskoslezského kraje.
Jde o peníze za pět zdravotních
středisek, které se Havířov roz-
hodl od kraje odkoupit. Převzetí
středisek se pak předpokládá
v září, až budou přepsána
v katastru nemovitostí.

Definitivní koupi středisek
schválilo zastupitelstvo města
Havířova 18. června, kdy musel
rozhodnout o převodu částky
19 850 000 Kč na Moravskoslezský
kraj. Částka byla splatná 30 dnů od
podpisu smlouvy. Současně s pod-
pisem smlouvy se město Havířov
zavázalo, že po dobu 10 let nemo-
vitosti bez souhlasu kraje žádným
způsobem nezcizí a ani nepřevede
na další subjekty. V opačném přípa-
dě se nabyvatel zavazuje převést
do rozpočtu Moravskoslezského
kraje částku ve výši poloviny kupní
ceny sjednané s třetí osobou,
nejméně však ve výši poloviny ceny
nemovitostí v místě a čase obvyklé,
zjištěné podle cenového předpisu
platného v době porušení závazku.

Moravskoslezský kraj vyhlásil
v loňském roce prodej zdravotnic-
kých zařízení na území statutárního
města Havířova formou výběrových
řízení.
Jednalo se o tyto objekty:
1. zdravotní středisko na ul. Stu-

dentské č. p. 1548, Havířov-
Podlesí

2. zdravotní středisko na ul. J.
Gagarina č. p. 1595, Havířov-
Podlesí

3. zdravotní středisko na Dlouhé
tř. č. p. 1134, Havířov-Podlesí

4. zdravotní středisko na ul. Kpt.
Jasioka č. p. 991, Havířov-Pros-
třední Suchá

5. zdravotní středisko na ul. Gen.
Svobody č. p. 280, Havířov-
Šumbark

Jako minimální cena byla stano-
vena tržní cena nemovitostí. Termín
odevzdání nabídek byl určen do
16. 8. 2006. Výběrové řízení nebylo
Moravskoslezským krajem uzavře-
no, proto vedení města na začátku
nového volebního období projevilo
zájem o odprodej nemovitostí
a 21. 3. se uskutečnilo jednání
s náměstkem hejtmana Moravskos-
lezského kraje, Ing. Jiřím Veverkou.
Jednou z variant řešení byl návrh
směny nemovitostí užívaných
příspěvkovými organizacemi
Moravskoslezského kraje. Jedná se
objekt Územního střediska
záchranné služby Moravskoslez-
ského kraje na ul. Dělnické 26/969,
Havířov-Město a objekt Kojenecké-
ho ústavu s dětským domovem pro
děti do 3 let v Opavě na ul. Hor-
nické 8/900, Havířov-Prostřední

Suchá (oba objekty jsou v majetku
města a užívány zařízeními, které
zřídil kraj) Moravskoslezský kraj po
jednáních navrhl kupní cenu nemo-
vitostí ve výši ceny vyvolávací, t. j.
19.850.000,- Kč. Druhého dubna
letošního roku Zastupitelstvo města
Havířova odkup středisek schválilo
a 18. června definitivně potvrdilo.

O převodu nemovitostí - objektu
záchranné služby č. p. 969 na ul.
Dělnické 26, Havířov-Město,
a objektu dětského domova
č. p. 900 na ul. Hornické 8, Havířov-
Prostřední Suchá, vč. přilehlých
pozemků, se nadále jedná se
zástupci Moravskoslezského kraje.

Město Havířov vyšlo vstříc při
odkupu středisek lékařům, kteří
v nich ordinují. Ti se totiž při
vyhlášení soutěže na doprodej
obávali, že by mohli o své ordinace
přijít. Lékaři deklarovali, že jsou
ochotni se finančně, např. formou
předplacení nájmů, podílet na
rekonstrukci objektů.

Havířov již uhradil částku 
za zdravotní střediska

Dva dny her zábavy a poučení připravili městští policisté pro klien-
ty SANTÉ - Domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově.
24. a 25. července se klienti SANTÉ seznamovali s různými technika-
mi výcviku i zásahů městské policie a mnohé z nich si měli možnost
také vyzkoušet.Tradičně nějvětší pozornost přitahovaly ukázky výcvi-
ku služebních psů a střelecký trenažér. Kdo s koho se pak ukázalo při
vzájemném přetahování lanem.

Foto: Josef Talaš

Dny bez hranic 

s Městskou policií Havířov

Předmětem soutěže je návrh
architektonického a výtvarného
řešení vodního prvku (kašny, fon-
tány) v urbanistickém prostoru mezi
obytnými domy před objektem
bývalého kina Radost, nyní Kultur-
ního domu Radost, a úprava nava-
zujících ploch dle původního sta-
vebního povolení z 5.8.1994 s návr-
hem nové zeleně, mobiliáře
a veřejného osvětlení (VO) včetně
návrhu typu svítidel korespondu-
jících s tvaroslovím všech prvků

navržených v zájmovém prostoru,
a to s ohledem na specifický
a dominantní architektonický výraz
objektu bývalého kina Radost,
případně doplnění dlažeb ve stáva-
jících plochách záhonových kultur.

Cílem výtvarné soutěže je nalézt
co nejhodnotnější umělecké
a architektonické ztvárnění celého
předprostoru KD Radost, který
z architektonického a urbanistické-
ho hlediska patří mezi nejhod-
notnější v našem městě. S otevře-

ním KD Radost by tento prostor měl
sloužit nejen pro samotný KD
Radost jako oddychová, rozptylová
plocha, ale měl by být také vtažen
do ruchu hlavního bulváru - Hlavní
třídy, čímž bude dosaženo podtrže-
ní jeho významu pro centrální měst-
ské funkce.

Bližší informace o soutěži lze
nalézt na internetových stránkách
města www.havirov-city.cz v rubrice
Informační servis a na úřední desce
Magistrátu města Havířova.

Nová soutěž 
na vodní prvek před Radostí

Vedení města se rozhodlo v souvislosti s dokončováním restaurování bývalého kina Radost,
že vyhlásí soutěž na obnovu plochy před objektem. Dominovat by tomuto prostoru mělo nové
vodní dílo.

Sběr autovraků osobních automobilů
a vozidel určených k likvidaci se uskuteční 9. října v době od 11 do 16 hodin
na parkovišti u motelu Formule na ulici U Motelu v Havířově
Příplatek za odvoz: Bezplatně
Cena za fyzickou likvidaci autovraku:
Kompletní autovrak: Bezplatně
Nekompletní autovrak:
Bez motoru: 600 Kč
Bez převodovky: 350 Kč
Potřebné doklady 
Majitel vozu: občanský průkaz, velký technický průkaz
Ostatní osoby: občanský průkaz a plnou moc od maji-
tele jako souhlas k likvidaci, velký technický průkaz
Majitelé takto předaných autovraků obdrží na místě od
zástupce ŽDB group Potvrzení o převzetí autovraku do
zařízení ke sběru autovraků - doklad potřebný pro vyřa-
zení vozidla z evidence motorových vozidel.

Bližší informace poskytnou pracovníci odboru místního
hospodářství a dopravy Magistrátu města Havířova na
tel.: 596 803 332 a ŽDB Group Bohumín - 596 083 671
a 604 228 312
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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, 

Padlých hrdinů (za obchodem)

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 
4. - 9.9.

Jaselská, Klidná, Mickiewiczova,
Slezská, Zednická, Žákovská,

Dlouhá třída-Terasa, E. Krásnohor-
ské, Kosmonautů, Mládežnická,
Ladova, Mládí, U Pošty, Staniční

11. - 16.9.
Kpt. Vajdy, Majakovského, 

A. Staška, Radniční, Slovanská,
Švabinského, Sadová, Školní

(v zatáčce u lesa), Na Dolanech, 
J. Vrchlického, 

Petřvaldská (pož. zbrojnice)

18. - 23.9.
U Lesa, Družstevnická, E. Holuba,
Lazecká (u lesa), Petřvaldská-toč.,
K. Světlé - Luna, Selská, Větrná,

Padlých hrdinů - obchod, 
J. Kotase-točna

25. - 30.9.
Místní, Kubelíkova, Kochova, 

Nový Svět (čp. 45), Na Kempách,
Soví, Frýdecká - Stružník, 

Prachatická x Nad Tratí

Po provedených jednáních
zástupců statutárního města
Havířov a dopravce ČSAD Havířov
a.s. je připraven návrh změn jízd-
ních řádů linek v systému městské
hromadné dopravy Havířov k ter-
mínu od 1. 10. 2007 v tomto rozsa-
hu :

Linka č. 7 - bude zachován
pouze provoz spoje č. 35 v 5.20
hod. ze zastávky Havířov-Podlesí,
aut. nádr. a spoje č. 50 ve 14.10
hod. ze zast. Havířov-Dolní Suchá,
Dukla. Spoj č. 50 bude veden přes
zastávku Havířov-Město, rondel.
Ostatní spoje na této lince budou
zrušeny.
Linka č. 8 - bude zachován pouze
provoz spoje č. 7 v 5.25 hod. ze
zast. Havířov-Pr. Suchá, žel. st.
a spoje č. 22 ve 14.05 hod.,
ze zast. Havířov-Dolní Suchá,
Dukla.
Ostatní spoje uvedené linky budou
zrušeny.
Linka č. 24 - provoz uvedené linky
bude zcela zrušen.
Důvodem omezení je velmi nízká
frekvence cestujících, vyvolaná
zejména útlumem činnosti na Dole
Dukla v Havířově-Dolní Suché.
V rámci změn od 1. 10. 2007 bude
nově zaveden 1 pár spojů na lince
č. 19. Malokapacitním autobusem
bude veden nový spoj s odjezdem
ve 13.00 hod. ze zast. Havířov-
Šumbark, 2. etapa konečná a spoj
s odjezdem ve 13.30 hod. ze
zastávky Havířov-Město, obchodní
dům.

Jízdní řád
dozná změn
od 1. 10. 2007
do 8. 12. 2007

- jednostranné navýšení nájemného u bytů ve vlastnic-
tví města Havířova se řídí zákonem č. 107/2006 Sb.,
a to v maximálním rozsahu dle sdělení MMR
č. 151/2007 Sb.,

- navýšení nájemného v maximální výši je pak dle
stejné metodiky (zákon č.107/2006 Sb. a sdělení MMR
č.151/2007 Sb.) u bytů se smluvním nájemným ve výši
regulovaného nájmu (např. byty mimořádně přidělené
RMH, přidělené poměrovým regulativem, byty 0+1
a byty zvláštního určení) - tento postup se uplatní
i u nově uzavíraných nájemních smluv, 
a to v termínu od 1. 1. 2008.
zachování stávajícího nájemného u všech bytů, jejichž
současné nájemné je vyšší než regulované.

Navýšení bude přepočítáno pro každý byt samostatně,
neboť výpočtová metodika způsobila, že sazba za 1 m2

se u jednotlivých bytů liší v desetihaléřích. Z toho důvo-
du dopady, které jsou níže uvedeny v tabulce, jsou
v průměrných hodnotách a jsou orientační. Upřesnění
se dá očekávat po podrobných propočtech jednotlivých
bytů. Navýšení je ovlivněno i propočtem zařizovacích
prvků bytu, když navýšení se týká pouze základního
nájemného za 1 m2 a nikoliv těchto zařizovacích prvků.

Celkový nárůst nájemného od 1. 1. 2008 pro všech-
ny byty v majetku města se očekává ve výši
1 726 388 Kč měsíčně, přičemž tato hodnota je s ohle-
dem na výše uvedené důvody orientační a její přesná
výše může být známa až po provedení propočtů na jed-
notlivé byty.

Prvním z nich je projekt Posílení
aktivní politiky zaměstnanosti -
NOVÁ PŘÍLEŽITOST. S ICV na
jeho realizaci spolupracovalo něko-
lik partnerských organizací z oblas-
tí s největší mírou nezaměstnanosti
v republice: Střední škola Bohumín,
Střední škola techniky a služeb
Karviná, Střední škola technická
z Mostu a SOŠ a SOU řemesel
z Kutné Hory. Projekt byl zaměřen
na dlouhodobě nezaměstnané
a nezaměstnaností ohrožené muže
a ženy a jeho cílem bylo poskytnout
těmto lidem vzdělávací a poraden-
ské programy s praxí tak, aby jim
byla dána možnost pokrýt svou
kvalifikovanou pracovní silou potře-
by trhu práce. Většina vzdělávacích
programů je v současné době již
ukončena, některé jsou těsně před
dokon-čením. Připraveno a realizo-
váno bylo těchto 9 programů: Povr-
chové úpravy interiérů, Zámečník,
Obrá-běč kovů - soustružení CNC,

Svářečský pracovník s odbornou
kvalifikací, Horník, Prodavač potra-
vinářského a smíšeného zboží,
Administrativní pracovník pro firem-
ní styk se zahraničím, Zástupce
firmy - obchodní činnost a Správce
sítě se zaměřením na síťový soft-
ware.

Projekt NOVÁ PŘÍLEŽITOST,
který počítá s proškolením 125
posluchačů a posluchaček, bude
ukončen závěrečnou konferencí
21.9. 2007 v prostorách ICV.

Druhým realizovaným projektem,
který je zaměřen na rovnost příleži-
tostí žen a mužů na trhu práce, je
projekt ROVNÉ ŠANCE. Na něm
ICV spolupracuje s neziskovou
organizací Gender Studies, která
se studiem rovných příležitostí ve
všech oblastech života společnosti
zabývá, a se Střední školou Bohu-
mín, která vyvinula a uskutečnila
vzdělávací program Soustružník/-
ce. Cílovou skupinou tohoto projek-

tu jsou převážně ženy vracející se
na trh práce po mateřské dovolené,
pečující o malé děti a muži
v podobné situaci a také ženy
v předdůchodovém věku. Účastnice
a účastníci tohoto projektu se mohli
dále vzdělávat v kurzech Asistent/-
ka manažera/-ky, Všeobecný/-á
sanitář/-ka, Cestovní ruch s němec-
kým, resp. anglickým jazykem, Eko-
nom/-ka v malé a střední firmě
a Základy podnikání. Těsně před
realizací jsou kvalifikační kurzy
Pojišťovací zprostředkovatel/-ka
a Samostatný/-á likvidátor/-ka
pojistných událostí, jejichž absol-
venti a absolventky obdrží osvědče-
ní ověřené ČNB. ROVNÉ ŠANCE
by měly dát možnost rekvalifikace
v uvedených kurzech 138 poslu-
chačům a posluchačkám. Projekt
by měl být ukončen do 31.12. 2007
a jeho výsledky prezentovány na
závěrečné konferenci 13.12. 2007.

Realizace projektů z ESF se chýlí ke konci
Projekty, které Institut celoživotního vzdělávání (ICV) realizuje od konce roku 2005 a které

byly v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovány Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, se dostávají do finále.

Nájemné se od ledna změní
Část  sazba [Kč/m2]    zvýšení sazba [Kč/m2]

průměrně před      %          průměrně po
Město - 1.kat. 20,13 20,20 24,20
Podlesí - 1.kat. 20,13 20,20 24,20
Šumbark - 1.kat. 18,61 23,40 22,96
Suchá - 1.kat. 19,37 21,80 23,59
Šumbark - 2.kat. 14,57 29,30 18,84
Suchá - 2.kat. 15,17 27,60 19,36

NÁHRADNÍ TERMÍN 
6. září 14 - 17 hod.

na veterinární klinice v Prostřední Suché
očkuje MVDr. Polák, 80 Kč za psa

Hromadné očkování psů proti vzteklině 
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Zákon č. 411/2005 Sb., kterým
došlo k novelizaci zákona
č. 361/2000 Sb., o pozemních
komunikacích, který byl zákono-
dárci přijat s úmyslem zajistit
bezpečnější provoz na komuni-
kacích, přinesl mnoho změn
zejména pro neukázněné řidiče.
Těmito změnami jsou především
všemi dobře známý bodový sys-
tém, který umožňuje evidovat
přečiny jednotlivých řidičů
v dopravě a zároveň potrestání
tzv. recidivistů, kteří dosáhnou
12 bodů, dále možnost zadržet
řidičský průkaz policistou
v zákonem stanovených přípa-
dech, podstatné zvýšení kompe-
tencí strážníků městské policie
při dohledu nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu,
ale také podstatné zvýšení sank-
cí za přestupky související také
se zavedením tzv. dolní hranice
zákonného rozpětí těchto sankcí,
atd. Pro informaci uvádíme něk-
terá čísla, která dokumentují, co
tato novela přinesla pro havířov-
ské řidiče.

V období od 1.7. 2006 do 30.6.
2007 bylo:

* 25 řidičů, kteří dosáhli 12 bodů,
a tudíž pozbyli řidičské oprávnění

* 6 351 řidičů s trvalým pobytem ve
správním obvodu města Havířova,
kteří zaznamenali za 1. rok účin-
nosti novely alespoň jeden bod 

* 15 908 zaznamenaných bodů řidi-
čům s trvalým pobytem ve správ-
ním obvodu města Havířova  

* 369 uložených zákazů činnosti -
řízení motorového vozidla řidičům
s trvalým pobytem ve správním
obvodu města Havířova za přestup-
ky i trestné činy

* 137 řidičů, kterým uložil Magistrát
města Havířova zákaz činnosti za
spáchání přestupku na území
správního obvodu města Havířova 

z toho:
- 90 uložených zákazů za požití
alkoholu před jízdou nebo za odmít-
nutí podrobit se dechové zkoušce či
lékařskému vyšetření na alkohol
- 24 uložených zákazů za překroče-
ní nejvyšší povolené rychlosti 
- 10 uložených zákazů za neo-
právněné zastavení nebo stání na
vyhrazeném parkovišti pro invalidy
- 13 ostatních (dopravní nehody,

jízda bez řidičského oprávnění,…)

* 119 řidičů, kterým byl policisty na
místě zjištěného dopravního pře-
stupku zadržen řidičský průkaz na
území správního obvodu města
Havířova

* 61 řidičů, kterým bylo Magist-
rátem města Havířova vydáno roz-
hodnutí o zadržení řidičského prů-
kazu do doby projednání přestupku

* 19 172 všech spáchaných přes-
tupků v dopravě řidiči s trvalým
pobytem ve správním obvodu
města Havířova

Nejvíc přestupků, za které jsou
odečítány body, spáchali řidiči ve
věku od 23 do 34 let. Z toho jako
největší sběrače trestných bodů
můžeme označit řidiče ve věku 23,
27, 30, 33 a 34 let. Naopak nejmen-
šího počtu bodů zaznamenávají
řidiči ve věku nad 48 let. Zůstává
otázkou, zda je tomu tak díky zku-
šenosti, kterou za léta řidičské
praxe získali, snižující se mladickou
dravostí nebo jen proto, že tito řidi-
či se vyskytují na cestách v menší
míře.

Důvodů pro toto rozhodnutí je
více. Komerční banka již neprojevi-
la ochotu dál úvěr odkládat.
V případě, že by se tak stalo, změ-
nily by se úrokové podmínky, což by
úvěr pro město zdražilo. Dalším
důvodem pro zapojení úvěru do
rozpočtu je to, že se letos
v Havířově realizují dvě velké inves-
tiční akce. Rekonstrukce bývalého
kina Radost vyjde zhruba na
117 milionů korun, na zahájeném
Domově důchodců by se mohlo do
konce roku proinvestovat mini-
málně 45 milionů, v optimistické
variantě až 65 milionů korun. A obě
tyto položky by mohly být uhrazeny
ze zmiňovaného úvěru 180 mil.Kč.
(Obě položky jsou v rozpočtu ve
výši 114 a 45 milionů - tím pádem
by město šetřilo své peníze na
investice pro příští rok).

Nutno říci, že město Havířov má
v této chvíli dostatečné finanční
zdroje na účelových fondech a že

v rozpočtu se proto původně se
zapojením ciczích zdrojů nepočíta-
lo. Rozpočtovány byly k závěru roku
2007 rezervy ve výši 69 milionů
korun. Do toho však přišlo rozhod-
nutí o nákupu zdravotních středisek
- 19 milionů 850 tisíc korun
a poskytnutí dotace ČSAD Havířov
na zakoupení autobusů ve výši
7,5 mil. Kč. Tím by se rozpočtovaný
zůstatek snížil na 41,8 mil. Kč.

V případě, že by nedošlo
k urychlení harmonogramu výstav-
by u Domova důchodců, bylo by
nutno navrhnout pro potřeby vyčer-
pání úvěrových prostředků jinou
stavbu. Jako alternativy lze navrh-
nout sanace obytného domu na
ulici 17. listopadu s čerpáním
19 104 tis. Kč, nebo opravu mostu
M1 přes Sušánku s předpokláda-
ným čerpáním v roce 2007 ve výši
15 470 tis. Kč.

Položením asfaltu byla ukončena poměrně náročná rekonstrukce
mostu přes Sušanku. Oproti předpokládanému termínu realizace
došlo k určitému časovému posunu. Důvodem bylo zejména to, že
Povodí Odry nesouhlasilo s původním návrhem podepření nosné
konstrukce. Projekt počítal s jednou podpěrou v korytu řeky. Na
základě námitek byl projekt přepracován a výsledkem bylo umístění
stojek těžké podpěrné konstrukce v prostoru stávajících zpevněných
svahů koryta řeky Sušanky. Vzhledem k malé únosnosti obkladu
svahů a jejich šikmosti musely být stávající svahy kompletně
odstraněny. Podloží bylo odkopáno až na základy stávajících opěr.
Následně byly tyto konstrukce vybudovány nově v celém rozsahu.
Zhotovitel díla na své náklady objednal vypracování nové realizační
projektové dokumentace stavby, tak aby dílo po všech stránkách
vyhovělo požadavkům kladeným na mostní konstrukce a vše bylo ve
shodě s technologicko kvalitativními předpisy pro stavbu mostních
konstrukcí.

Ani v Havířově nejsou řidiči beránci
Dva tucty jich už pozbyly
oprávnění řídit kvůli bodům

Město Havířov zapojí do rozpočtu
úvěr ve výši 180 milionů korun

Město Havířov zapojí ještě letos do svého rozpočtu úvěr ve výši
180 milionů korun. Rozhodli o tom ve středu havířovští radní na návrh
ekonomického náměstka Ing. Edurada Heczka.

Most přes Sušanku hotov

Peníze pro 
fotbalový klub
Na město Havířov se 25. června
obrátilo vedení Městského fotba-
lového klubu Havířov (dále jen
MFK) se žádostí o poskytnutí
mimořádné dotace ve výši 1 mili-
on korun na odkup vyšší soutěže
tj. divize od odstupujícího týmu
Dětmarovic. Radní tuto žádost
projednali a nakonec se shodli na
částce 800 tisíc korun, kterou
poskytne na činnost fotbalového
klubu. Podle informací MFK došlo
k podpisu dohody o odkoupení
26. června za částku 754 500,- Kč
(654 500,- Kč včetně DPH pro
odstupující celek a 100 000,- Kč
za poplatek fotbalovému svazu).
Svůj nárok vůči městu klub opíral
o to, že odkoupením divize se
zvýší náklady na údržbu hřišť, pro-
pagaci, cestovné, ubytování,
odměny rozhodčím, delegátům
a posílení kádru novými hráči.
Zároveň uváděli, že dojde k zvidi-
telnění města Havířova a obnove-
ní tradic kvalitního fotbalu v našem
městě. Nadaným mladým hráčům
umožní výkonnostní růst.
Vedení MFK předpokládá i zvýše-
ný zájem veřejnosti o fotbalové
turnaje (nyní navštěvuje zápasy
cca 700 diváků). Kapacita stadio-
nu činí až 10 400 osob (6 000 míst
krytých k sezení).

Foto: Ivan Trnka

Dotace městu
Na základě schváleného rozpo-
čtu České republiky na rok 2007
byla přiznána statutárnímu
městu Havířovu dotace ve výši
1,5 mil. Kč na regulaci topení
v ZŠ generála Svobody a na
úpravu hřiště ve výši 4,5 mil.
korun.
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Nová podlaha
pro zimní stadion

Zimní stadion se dočká nové
sportovní a technické podlahy.
Její cena bude 1,8 mil. Kč.
Ve sportovní hale dosud sloužila
podlaha, která je stará zhruba
40 let. V souvislosti se slavnost-
ním otevřením bývalého kina
Radost se zde počítá s koncertem
K. Gotta, H. Vondráčkové
a J. Korna. I proto bylo rozhodnu-
to, aby se výměna uskutečnila již
před tímto říjnovým koncertem.

ŽIVNOSTENSKÝ
ÚŘAD

INFORMUJE

Živnostenský úřad Magistrátu
města Havířova informuje, že
nadále nabízí svým klientům
možnost využití tzv. objednáv-
kové služby.
Klienti se složitějšími případy,
podnikatelské subjekty s více živ-
nostmi, zahraniční fyzické nebo
právnické osoby, žadatelé o živ-
nost provozovanou průmyslovým
způsobem, případně klienti poža-
dující obsáhlejší konzultaci, se
mohou objednat na následujících
telefonních číslech:

596 803 404 
596 803 405
596 803 116
596 803 119

Objednávky jsou přijímány na
všechny úřední dny v týdnu:

PONDĚLÍ 8.00 - 17.00 hodin
STŘEDA 8.00 - 17.00 hodin
ČTVRTEK    8.00 - 14.00 hodin

V tomto termínu budou objednaní
klienti registrátorkou přednostně
vyřízeni, podle charakteru případu
se mohou opět objednat na
konkrétní den i hodinu.

Dále živnostenský úřad informuje
o rozšíření služby vydávání ověře-
ných výstupů z informačních
systémů veřejné správy, a to
o výpisy z katastru nemovitostí.
I nadále jsou poskytovány výpisy
z obchodního rejstříku.
Tyto ověřené výstupy se vydávají
na počkání za poplatek 50 Kč za
každou i započatou stránku a jsou
veřejnou listinou. Výpisy vydává
p. Kodys, kancelář B-415, 
tel.: 596 803 173.

Mezi základní problémy v oblasti
znečištění ovzduší v Havířově
a okolí spadá vliv ostravské prů-
myslové aglomerace (hutní provo-
zy), hustá dopravní síť často pro-
cházející středem města a vyšší
četnost domácích topenišť se spa-
lováním tuhých paliv (okrajové části
města).

Firma Mittal Steel Ostrava a.s. je
vzhledem k zaměření výroby výz-
namným zdrojem zátěže znečištění
ovzduší zvláště suspendovanými
částicemi a prvky v regionu a ovliv-
ňuje i stav ovzduší města Havířova.
Z tohoto důvodu se v období od
září do listopadu uskuteční na
7 měřících stanovištích měření,

zhruba 14 měřících dnů. Měření
prokáže, jaký je vliv společnosti
Mittal Steel na ovzduší ve městě
Havířově. Jedoznačné je, že na
polétavý prach a spad si občané
Havířova často stěžují, ať už na
zaprášené kapoty vozů, ušpiněná
okna či spad na zahrádkách apod.
Havířov je na tom s okolními městy
jako Bohumín a Karviná snad nej-
hůře v republice, co se týče polé-
tavého prachu. Udává se, až 115
krát v roce jsou zde limity překračo-
vány. Město chce své občany chrá-
nit, a proto zmíněné měření.
O výsledcích, pokud prokáží vliv
hutní firmy, chce se společností Mit-
tal Steel jednat.

Rada města Havířova schválila zpracování studie Vyhodnocení
potencionálního vlivu společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. na ovzdu-
ší města Havířova, finanční náklady budou ve výši maximálně
300 tis.Kč.

Mobilní svoz posečené trávy,
zeleného odpadu ze zahrádek
a biologických zbytků z kuchyní
od rodinných domků byl zaveden
od 1.4. 2006. Město, prostřednic-
tvím Technických služeb Havířov
a.s., zajišťuje v období cca
od dubna do října každý týden
odvoz BRKO. Do jednotlivých
rodinných domů byly dodány černé
igelitové pytle a rozpisy s harmono-
gramem odvozů BRKO. Celé město
je sváženo každý týden v průběhu
dvou svozových dní. V roce 2006
bylo svezeno a uloženo na kom-
postárnu společnosti DEPOS a.s.
v Horní Suché cca 419 tun BRKO,
náklady na tuto činnost činily cca
857 tis. Kč. Z toho 155 tis. Kč tvoři-
ly náklady na uložení na kompos-
tárně. Pokud by toto množství
BRKO tvořilo součást komunálního
odpadu uloženého na skládku,

zaplatilo by město o cca 385 Kč
více za každou uloženou tunu, t.j
náklady na skládkovné by byly
o cca 161 tis. Kč vyšší.

Od začátku roku 2007 se zvýšil
zákonný poplatek skládky
o 100 Kč, t.j. v letošním roce je tato
částka 400 Kč. Rozdíl v ceně mezi
tunou BRKO uložené na kompos-
tárně a tunou komunálního odpadu
uloženou na skládce TKO
je cca 463 Kč. Při předpokládaném
množství BRKO v roce 2007 cca
450 tun ušetří město cca 208 tis.
Kč.

Občané Havířova, kteří žijí
v rodinných domcích, tuto aktivitu
města uvítali. Není již důvod k pále-
ní trávy na zahradách, čímž
docházelo často k zhoršování kvali-
ty ovzduší a častým stížnostem
občanů.

Město Havířov má zpracovaný
Plán odpadového hospodářství 
na období let 2006 - 2010

Z tohoto dokumentu vyplývá povinnost snížit hmotnostní podíl biologic-
ky rozložitelného odpadu, který tvoří součást komunálního odpadu
ukládaného na skládku komunálního odpadu. Proto město zavedlo třídění
biologicko rozložitelného odpadu (BRKO) a tak zajišťuje snížení jeho
množství, které je ukládáno na skládku komunálního odpadu.

Foto: archiv

Stalo se pěknou tradicí, že zástupci města se účast-
ní zahájení školního roku v prvních třídách základních
škol. Uvítání prvňáčků je jedním z aktů města, ke kte-
rým se řadí vítání občánků, zlaté svatby či gratulace
k narozeninám seniorů. Do 1. tříd v letošním roce je
zapsáno 727 dětí.

Každoročně město vynakládá do oprav a investic
budov základních a mateřských škol značné částky.
V letošním roce bylo na tyto opravy schváleno rozpoč-
tem cca 45 mil. Kč. Akce na školách s blížícím se kon-
cem prázdnin finišovaly. Především se jednalo, jako
každoročně, např. o opravy sociálních zařízení, výměny
prosklení schodišť, opravy hydroizolací budov, úpravu
rozvodů ústředního topení, opravy střech, instalace
termoventilů. V podzimních měsících se chystá instala-

ce dětského mobiliáře na hřišti jedné ze ZŠ, poté bude
předáno do užívání.

V novém šk. r. nastoupí do ZŠ 6 933 dětí. Oproti
loňskému šk.r. dojde k poklesu o 231 žáků. Z pětileté
sledovanosti počtu žáků ve školách vyplývá, že
dochází ke každoročnímu značnému poklesu, což zna-
mená, např. od šk.r. 2002/2003 pokles o 2 076 žáků.
Toto neustálé snižování bude mít za důsledek i uzavře-
ní ZŠ V. Nezvala k 1.9. 2008.

Vzhledem k celkovému demografickému vývoji počtu
narozených dětí v posledních letech je pravděpodobné,
že bude do budoucna nutné optimalizovat využití škol-
ských kapacit a tím neustále zlepšovat efektivitu provo-
zu škol.

Školní rok je opět tady

Radní schválili studii o vlivu huti
na ovzduší ve městě

Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne ve všech základních, středních, základ-
ních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září. Na území města Havířova bude nový školní
rok zahájen na 18 základních školách, z nichž 17 zřídilo město Havířov.
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Magistrát města Havířova

projekt MĚSTO
"Hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad"

Vážení občané,
pomozte nám, prosím, zlepšit naši práci a vyplňte tento jedno-
duchý anonymní dotazník označením vybrané možnosti.

1. Ohodnoťte jednání pracovníků magistrátu 
při vyřizování Vaší záležitosti:
(hodnocení jako ve škole:
1 = výborné až 5 = zcela nevyhovující)

❑ po odborné stránce (znalost problematiky, informovanost, aj.)

1 2 3 4 5
❑ z hlediska osobního přístupu (vstřícnost, slušnost, apod.)

1 2 3 4 5
❑ rychlost vyřízení Vaší záležitosti

1 2 3 4 5
❑ srozumitelnost sdělení

1 2 3 4 5

2. Jak na Vás magistrát působí celkově?
velmi dobře
nic moc
negativně

3. Co byste na úřadu změnil(a), zlepšil(a) pro Vaši
vyšší spokojenost s poskytovanými službami?

Děkujeme Vám za Váš čas!

Vyplněný dotazník vhoďte do kterékoliv poštovní schránky 
na území Havířova (pozn. není potřeba nalepit poštovní známku).

Letní opravy chodníků 
a cest v Havířově
Vozovky cena  termín zhotovení
Selská k Lučině       přibližně 1 milion korun   srpen
Radniční               1,7 mil.Kč            září
Odboje                  1,6 mil.Kč            červenec - až srpen
1.máje                     1,6 mil.Kč            červenec - až srpen
Dlouhá tř. 2,2 mil.Kč            červenec
Mládežnická          1,7 mil.Kč            červenec - až srpen
U Stromovky                     1,1 mil.Kč            srpen
Mírová, Místní, Nerudova  1,6 mil.Kč            srpen
Hřbitovní                          0,8 mil.Kč            červenec
Celkem                            13,8 mil.Kč

Chodníky
SNP                                1,4 mil.Kč            červenec - až srpen
Široká, Pavlovova           1,2 mil.Kč            srpen - září
Matuškova                      0,9 mil.Kč            září
U Stromovky                   0.3 mil.Kč            srpen - září
Komenského                  1,6 mil.Kč            červenec - až srpen
ČSA                                  1,2 mil.Kč            září
Celkem                             6,9 mil.Kč

Nová kašna se zrodí také před budovou Magistrátu ze strany
od Hlavní třídy. Vznikne zde zpevněná plocha, kašna a pěší komuni-
kace. Rekonstruovány budou také chodníky podél ulice Svornosti
mezi Hlavní třídou a magistrátem. Před vstupem do magistrátu jsou
navržena kolmá parkovací stání. V rámci stavby je navržena i úprava
odvodnění. Úprava zeleně zahrnuje mýcení, kácení, včetně náhradní
výsadby. Centrální plocha s kašnou a chodníky bude vybavena samo-
statným veřejným osvětlením.

Kašna je navržena kamenná ze žulových bloků o vnějším průměru
4,0 m. Obruba kašny je složena z 16 ks jednotlivých bloků, které tvoří
šestnáctiúhelník.Vnitřní část kašny bude vyskládána z drobné žulové
kostky v soustředných kruzích. Po obvodu je navrženo potrubí s trys-
kami, které směřují přes střed na protější spádovou plochu. Ve dně
kašny budou instalována 4 svítidla s diodami mléčné barvy.

Nová kašna před radnicí

Školní park již slouží
Nově rekonstruovaný školní park, který se nachází za bývalou res-
taurací Lučina mezi Nerudovou a Mírovou ulicí, již slouží veřejnosti.
Jeho rekonstrukce a vybudování čtyř desítek parkovacích míst přišlo
město na zhruba 16 milionů korun. Atrakce jsou zde obdobné jako
v parku mezi ulicemi Beethovenova a Fibichova. Parčík je uzpůsoben
pro odpočinek maminek s dětmi i dalších návštěvníků.

V druhé polovině měsíce srpna 2007 byla zahájena výstavba okružní
křižovatky na Bludovickém kopci, v místech stávajícího křížení ulic Těšín-
ská, Na Záguří a Padlých hrdinů. Plánovaná okružní křižovatka leží na
hlavním silničním tahu Ostrava - Český Těšín a ve stávajícím hustém pro-
vozu je poměrně nebezpečná. V minulosti se zde stalo množství vážných
dopravních nehod. Na změnu dopravní situace na této křižovatce čekají
motoristé už několik let. Plánovaný termín dokončení výstavby křižovatky
je dle prohlášení investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, ve druhé
polovině listopadu. Stávající komunikace budou v místech vjezdu na rondel
rozšířeny, podél křižovatky se vybudují nové chodníky včetně přechodů pro
chodce a upraví se zastávky autobusů. Součástí stavby je i pruh pro
cyklisty v souběhu s chodníky podél silnic III. tříd (ul. Padlých hrdinů
a Na Záguří) pro bezpečnější průjezd křižovatky.

Z důvodu urychlení výstavby okružní křižovatky bude při realizaci prove-
dena na hranicích staveniště úplná uzavírka křižovatky pro individuální
automobilovou a nákladní dopravu. Průjezd staveništěm bude povolen
pouze autobusům, pro které se zřídí dočasná panelová cesta z důvodu
vyloučení dopravy tělesem křižovatky. Úprava místní a přechodné úpravy
dopravního provozu bude provedena dle podmínek silničního správního
úřadu přechodným dopravním značením svislými dopravními značkami.
Objízdné trasy budou v dostatečné vzdálenosti od místa výstavby křižo-
vatky vyznačeny přechodným dopravním značením. Žádáme všechny
účastníky silničního provozu o dávku trpělivosti a hlavně kázně tak, aby
stavba byla dokončena v co nejkratší době. Cena okružní křižovatky je
22 milionů korun, dotace na ni činí 15 milionů korun.

Byla zahájena výstavba křižovatky

Foto: Ivan Trnka
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Havířovský hokejový klub 
HC Havířov Panthers

POŘÁDÁ NÁBOR
a zve všechny kluky 

z Havířova a okolí 
do vlastní hokejové přípravky

KLUCI POJĎTE
HRÁT HOKEJ

Přiveďte své ratolesti.
Ideální věk pro start 

do hokejového života 
je 5 - 9 let.

Tréninky jsou pravidelně 
o víkendu na Zimním stadionu 

v Havířově.

Informace: šéftrenér mládeže
Jan Křivohlávek 777 774 078

trenér René Ševeček 
777 774 080

www.hc-havirov.cz

Občanské sdružení VONIČKA Havířov pořádá

LETNÍ KONCERT POD HVĚZDAMI
účinkují: folklorní soubory Vonička z Havířova a Stavbár ze Žiliny

kdy: pátek 31. 8. od 20.30 hod.
kde: Letní kino v Havířově

prodej vstupenek (dospělý 85 Kč, dětský 45 Kč) 
bude zahájen v den konání koncertu od 19 hod.

před vstupem do Letního kina.

Film … A BUDE HŮŘ“
ve Stolárně
5.9. (středa) od 20.00 hodin
se ve Stolárně bude promítat
film „ … A BUDE HŮŘ“.
Film byl natočen podle stejno-
jmenné knihy spisovatele Jana
Pelce, která se stala jedním z kul-
tovních undergroundových děl
vypovídajících o životě a atmosféře
minulého režimu. Režie se ujal Petr
Nikolaev, známý především sním-
kem Báječná léta pod psa (1997).
Projekce je realizována 16 mm pro-
jektorem. Informace a rezervace
na: 605 525 272. Prodej vstupenek
pouze na místě v den projekce.
www.filmabudehur.cz

Z řady koncertů, které na pod-
zim Stolárna připravuje, zahraje
jako první legenda českoslo-
venského jazzu Peter Lipa.
V anketě časopisu Mezinárodní
jazzové federace Jazz Forum se
už v 80. letech pravidelně umísťo-
val mezi nejlepší evropské jaz-
zové zpěváky. Vychází z bluesu,
soulu i klasického mainstreamu.
Je velmi flexibilní a má výbornou
stylovou orientaci. Jeho rozpětí
sahá od klasických jazzových
standardů přes latinskoamerický
jazz, jazzový šansón a spirituál až
po funky a rock. Netají se tím, že
je ovlivňován zpěváky jako Jimmy
Rushing, Ray Charles, Al Jarreau,
Joe Cocker či Bobby McFerrin. Je
to velice spontánní improvizační
typ. Jako jeden z mála hudebníků
se dopracoval k „nadstylovému“
písničkářství. Lipu doprovodí
formace 

Peter Lipa Band v obsazení:
Juraj Tatár - klávesy 
Martin Gašpar - bicí
Marcel Buntaj - basa

Michal Žaček - saxofon
Koncert je naplánován na 27.9.
(čtvrtek) od 20:00 hod.
Lístky budou v prodeji od 30.9.
ve Stolárně a v sázkové kanceláři
Victoria tip vedle Renety na
Dlouhé třídě.

Peter Lipa 
ve Stolárně

✔ RB Fashion bude vybírat do svých řad nové modelky i hochy se záj-
mem o modeling. Pro přípravku těch nejmenších ve věku 5-8 let
začíná výběr od 15 hod., ti starší do 18 let mohou přijít v 17 hodin.
S sebou vezměte láhev s pitím, vhodné přezutí (u dívek střevíce na
podpatku) i psací potřeby.

✔ v 15 hodin čeká na chlapce a děvčata ve věku 6-9 let „Všudybýlek“-
nový vlastivědný kroužek se zaměřením na poznávání přírody v okolí
Havířova a návštěva i vzdálenějších přírodních a kulturních objektů.
Výpravy budou střídat hry a činnosti v klubovně. Nezapomeňte na
přezutí i psací potřeby.

19.9. nové zájemce zve Taneční skupina „Nemesis“. Všichni, kdo máte
zájem o Hip-Hop taneční styl, přijďte v 16.30 hodin.
S sebou vhodné přezutí a převlečení pro tanec a láhev s pitím.

19.9. v 15.30 hodin se sejdou účastníci letního integrovaného pobytu z RS
Retaso. Pracovníci tábora si společně s rodiči a dětmi prohlédnou
fotografie, zavzpomínají a společně si zazpívají. Pro všechny účast-
níky jsou připraveny z průběhu celého pobytu záznamy na CD.
Přijďte určitě všichni a nezapomeňte na dobrou náladu!              

20.9. v 16.30 hodin pořádá nový taneční klub konkurz pro zájemce o new style
HIP-HOP, ELECTRIC BOOGIE, BREAKDANCE, LOCKING, KRUMP.
I zde je nutné přezutí a láhev s pitím s sebou míti.

21.9. v době od 14 do 18 hodin a v sobotu 22.9. od 8 do 12 hodin jsou při-
praveny v obou budovách střediska Asterix (na ulici Kudeříkové
i Na Nábřeží 41) „Dny otevřených dveří“. Prohlédnout si celé
zařízení a informovat se u pedagogických pracovníků střediska
o náplni jednotlivých kroužků mohou všichni, kteří si ještě pro svůj
volný čas nevybrali ten správný zájmový útvar, taneční klub
či kroužek.

ASTERIX - středisko volného času Havířov 
www.svcha.eu

S novým školním rokem zahajuje svou pravidelnou činnost také
SVČ Asterix. Některé zájmové útvary začínají již v průběhu měsíce
září, větší část kroužků až v týdnu od 1. října 2007. Podrobný přehled
nabídky střediska z Nábřeží (bývalý DDM) i z ulice Kudeříkové (býva-
lá Stanice mladých techniků) získají zájemci přímo v SVČ Asterix
nebo na jeho webových stránkách www.svcha.eu. Nabídkové listy
jsou k dostání také v Informačním centru Havířov (vedle Společen-
ského domu) a také na Hornických slavnostech.

Jedno však platí pro všechny zájemce stejně. Vyplněnou přihlášku
podepsanou rodiči je nutné odevzdat při první schůzce, požadovaný popla-
tek je splatný ve dvou splátkách - první zároveň s přihláškou, nejpozději
však do konce října 2007. V měsíci září pořádají některé zájmové útvary
nábory, konkurzy, chcete-li „kástingy“.

SVČ Asterix, budova Na Nábřeží 41

Co nového u sousedů

Až penaltový rozstřel rozhodl
o vítězi 3. ročníku memoriálu
Bronislava Kotuly. Fotbalový
turnaj, který se konal pod zášti-
tou primátora Františka
Chobota, pořádala TJ Dolní
Datyně. Turnaje se zúčastnila
mužstva FC Horní Bludovice,
TJ Petřvald, SK Šenov a TJ
Dolní Datyně.
Ve finále proti sobě stanula
mužstva TJ Petřvald (v oran-
žovém) a domácích. V normál-
ním hracím čase skončilo
utkání 3 : 3. Na penalty pak
zvítězily D. Datyně 4 : 3.

Foto: Josef Talaš

V Bohumíně nová linka
Novou výrobní linku má bohumín-
ský podnik Rockwool, který se spe-
cializuje na tepelnou izolaci
z kamenné vlny. Závod v Bohumíně
převzal Rockwool, a.s. v roce 1998
a od té doby v něm investoval víc
jak miliardu korun. „Značná část
investice byla použita do zlepšení
životního prostředí a ekologizace
výroby,“ řekl Dirk Bogaert, Mana-
ging Director Rockwool pro jiho-
východní Evropu.

Karviná připravuje CD 
s místním dialektem
Typický karvinský dialekt, nazývaný
"po našymu", vyjde ve zvukové
podobě na CD. Toto dříve často
používané nářečí je dnes už na
ústupu a v samotné Karviné jím
hovoří převážně starší lidé. Město
se proto rozhodlo mizející dialekt
zdokumentovat formou záznamu
na zvukovém CD a uchovat tak toto
kulturní dědictví a součást folkloru
Karvinska budoucím generacím.

Jazyková škola TOP School 
otevírá novou pobočku v Havířově!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
pro zájemce o studium angličtiny
7.9. od 15 hod. v budově bývalé

Savely, kde bude od září 
také probíhat výuka.
Hlavní součástí bude 

ukázková hodina ZDARMA!
Na den otevřených dveří 

je potřeba se telefonicky objednat
(kvůli omezeným místům ve třídě).

Objednávky na telefonním čísle
724 482 482 popř. na e-mailu:

Havirov@topschool.cz
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Předprodej vstupenek od 27. 8. 2007:
Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, rezervace tel. 596 808 015, po - pá 13 - 19 h,

Kulturní dům Leoše Janáčka, Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí po - pá 16 - 19 h, so - ne 15.30 - 19 h, Společenský dům, Dlouhá tř. 19a,
Havířov-Město, po - pá 14 - 18 h, Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město po - so 15 - 20.30 h, ne 13.30 - 20.30 h
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Kontakt:
Jméno a příjmení:

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

Adresa:

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

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

Telefon: .................................................................................

1) Ve kterém roce oslavilo
město Havířov 50. výročí
svého založení? 
a/  2001
b/  2003
c/  2005 

2) Ve kterém roce byl objekt
kina Radost (budoucí kul-
turní dům) prohlášen kul-
turní památkou? 
a/  2000
b/  2003
c/  2006

3) Do chráněné památkové
zóny města nepatří?
a/  Kostel svaté Anny
b/  Empírový zámeček
c/  Kotulova dřevěnka

4) Autorem monumentálního
sgrafita na průčelí škol-
ského kombinátu (dnešní
ZŠ Na Nábřeží), jehož
jméno nese jedna městská
galerie, byl? 
a/  Vojtěch Berka
b/  Vilém Wünsche
c/  Adolf Zábranský

5) Který z havířovských kul-
turních domů stojí mimo
chráněné památkové
území, “Sorela - urbanis-
tický sloh“?
a/  KD Petra Bezruče
b/  KD Leoše Janáčka
c/  KD Radost

6)  Kolik v současné době
přibližně žije obyvatel ve
městě Havířov?
a/   60 000
b/   80 000
c/  100 000

7) V bezprostřední blízkosti
Havířova leží přehradní
nádrže. Které to jsou? 
a/  Žermanická

b/  Olešná  
c/  Těrlická 

8)  Kde se  nachází “Památník
životické tragédie“?
a/  Havířov-Šumbark
b/  Havířov-Životice 
c/  Havířov-Bludovice 

9)  Havířov je rozdělen do 8
městských částí. Která
mezi ně nepatří? 
Uveďte číslo.
Havířov-Město (1), 
Životice (2), Albrechtice (3),  
Bludovice (4), Podlesí (5),  
Šumbark (6), 
Dolní Suchá (7),  
Prostřední Suchá (8),  
Dolní Datyně (9)

10)  V těsné blízkosti Havířova
protéká řeka Lučina.
Čím si zasloužila, že byla 
v roce 1992 vyhlášena
přírodní památkou?
a/  Lesním porostem 
b/  Čistotou vody 
c/  Meandry 

(četné říční zákruty)    

11)   Ve kterém měsíci každo-
ročně probíhá největší 
kulturní akce města - 
HAVÍŘOVSKÉ HORNICKÉ  
SLAVNOSTI, přinášející 
zábavu širokým vrstvám
obyvatel?                             
a/  květen 
b/  září
c/  prosinec 

12) Co je nejcharakterističtější
pro město Havířov? 
a/  Nejkrásnější město

České rebubliky 
b/  Nejmladší  město 

České rebubliky 
c/  Nejlidnatější město 

České republiky 

Rada města Havířova vyhlašuje 

u příležitosti 
slavnostního otevření KD Radost

SOUTĚŽ O VSTUPENKY
NA GALAKONCERT

4. 10. 2007 v 19.00 hod.
Víceúčelová hala Havířov

“Znáte Havířov?”
Výherce získá vstupenku pro 2 osoby 

s místem sezení v sektoru VIP.
Odpovědní lístky soutěže je možno odevzdat do sběrných
boxů na informacích Magistrátu města Havířova, na infor-
macích a u všech pokladen MKS Havířov (Kulturní dům
P. Bezruče, Kulturní dům L. Janáčka, Společenský dům,
kino Centrum) nebo vhoďte do kterékoliv poštovní schránky
na území Havířova 
(pozn. není potřeba nalepit poštovní známku).

Pro zařazení do losování je nutno alespoň  8 správných odpovědí.

Uzávěrka 9. září 2007

Losování 15 výherců proběhne 
za účasti notáře 

na jednání Rady města Havířova 12. září.

Výherci budou zveřejněni jmenovitě 
v říjnových Radničních listech.

Vstupenky si budou moci vyzvednout 
na sekretariátu MKS Havířov 

do 2. 10. 2007.

(správné odpovědi zaškrtněte)

✄
✄

soutěž soutěž  soutěž soutěž  soutěž soutěž  soutěž soutěž  soutěž

soutěž soutěž  soutěž soutěž  soutěž soutěž  soutěž soutěž  soutěž

Soutěž 
“Znáte Havířov?”

Magistrát 
města Havířova



9/2007 10

Havířovská Taneční škola

H O R I Z O N T Y
H L E D Á

začátečníky i pokročilé adepty 
na tanečníky a tanečnice

SHOW DANCE, JAZZ DANCE, DISCO DANCE,
SCÉNICKÝ TANEC

a to nejmladší děti od 6 let po 25leté teenegery

pro taneční soutěže a festivaly doma i v zahraničí,
pro vystoupení 

v kulturních domech i sportovních halách
v dobrém kolektivu a pod odborným vedením.

NABÍZÍME
i místa  l e k t o r ů  pro uvedené tance.

Volejte na tel.: Jaroslava Jelínková - 776 338 969

Pište na adresu: gloria@iol.cz
Schůzky pondělí - neděle 

v baletním sále KD Leoše Janáčka  
různě podle věku i žánru.

Foto: Libor Bukovanský

Judo club Havířov
V září se koná nábor mládeže do přípravek juda

Věk: od 6 let - chlapci a dívky
Místo: ul. Svatopluka Čecha 1 - budova Policie ČR, vstup zezadu

Kdy: pondělí a středa od 17 hod.
Vše pod odborným vedením trenérů klubu

Dvě dvojice mladých bridžistů z Havířova se svými výkony propra-
covaly kvalifikací až k účasti na mistrovství Evropy v bridži. Ve tvrdé
evropské konkurenci se našim dvojicím Teichmann-Žylka a Barnet-
Dudková podařilo spolu s pražskou dvojicí Petrásek-Franek vybojo-
vat čtrnáctou příčku v kategorii dorostenců do 20 let.
Mistrovství Evropy v bridži se konalo 16. - 21. července v italském Jeso-
lu nedaleko Benátek. Česká republika měla své zastoupení v kategorii
juniorů (do 25 let) a dorostenců (do 20 let). „Naše družstvo odjelo
do Itálie díky finanční podpoře města i soukromníků, převážně bridžistů,“
uvedla havířovská bridžistka Markéta Dudková. „Poděkování patří také
zakladateli a duši havířovského mládežnického bridže Jaroslavu Hájkovi,
jehož vytrvalost a vynaložené úsilí nás přes všechny komplikace dostalo
nakonec až do Itálie.“
Dva dny měli bridžisté na aklimatizaci, které strávili přípravou i na pláži,
potom už začal tvrdý boj o co nejlepší umístění. „První zápas jsme hráli
v pondělí večer proti slabému Maďarsku, přesto jsme kvůli vlastním chy-
bám prohráli. O moc více štěstí jsme neměli ani v dalších dnech, poved-
lo se nám velmi ceněné vítězství s Anglií, zvládli jsme i povinnou výhru
s Walesem, který byl viditelně nezkušený,“ popsala průběh šampionátu
Markéta Dudková. Mistrem Evropy se stalo favorizované Polsko, naopak
velkým překvapením byla stříbrná Bulharů. Třetí příčku obsadila Francie.

Kynologický klub 
Havířov-Bludovice pořádá

Tříměsíční výcvikový kurz pro začátečníky (13 lekcí)
kurz začíná 6.9. a končí 29.11.

Výcvik probíhá každý čtvrtek od 17 do 18 hod.
v prostorách kynologického cvičiště 

vhodné pro každého pejska
Info na tel. 602 783 513

Chcete své dítě přihlásit do spor-
tovního kroužku? Nabízíme Vám
možnost přihlásit dítě do
FLORBALU. Pod dohledem
vyškolených trenérů, ho budeme
učit základy tohoto nejrychleji se
rozrůstajícího sportu. Pokud máte
dítě ročníků 1990 - 2000, rádi je
přivítáme. Informace p. Křibík
603 443 638 nebo na
www.slaviahavirov.cz

od září znovu zahajuje 
svou činnost.

Otevřeno bude od 8.30 
do 11.00 hodin - vstupné 20 Kč

Program:
4. a 5. 9. - volné

11. a 12. 9. - diskuse na téma:
zdravá výživa

18. a 19. 9. - zpívánky
25. a 26. 9. - tvořivost:

výroba draků
Budova Apoštolské církve,

Selská 29, Havířov
www.majacek.com      

několikanásobný Mistr ČR 
hledá další mladé talenty -

siláky na doplnění družstev
žáků.

Zájemci ve věku 11 - 14 let jsou
očekáváni ve vzpěračské hale 

po - st - pá od 14 - 15 hod.

Mladší žáci 11 - 12 let 
závodí v trojboji:

skoky sounož, hod medicinbalem
a trh technický.

Věnují se hlavně obratnosti,
rychlosti a posilování a vzpírají jen
okrajově. Především se učí techni-
ku pod vedením trenérů s repre-
zentačními zkušenostmi.

Starší žáci 13 - 14 let 
závodí ve dvojboji:

trh a nadhoz.Trénují třikrát týdně
obratnost, posilování.

Mohou se přihlásit i dívky ve věku
13 - 16 let.
Zájemci se mohou hlásit u trenéra
Pavla KHEKA denně od 14 hodin
ve vzpěračské hale u zimního sta-
dionu - info na tel. 774 057 546 

Nábor do florbalového
oddílu TJ Slavia

Mateřské centrum
Majáček 

Sportovní klub vzpírání 
Baník Havířov  

Havířovští bridžisté reprezentovali na mistrovství Evropy
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Galerie Maryčka 
Otevřeno: po - pá 14 - 18 h
mimo otevírací dobu zpřístupní zájemcům 
výstavu pracovník informací, vstupné dobrovolné

Divadlo - náš život
výstava Davida Velčovského

je věnována dvěma významným havířovským
principálům, kteří pro divadlo žili,

milovali ho a zasvětili mu celý svůj život.

Karoľ Kurjan a Jiří Tibitanzl

slavnostní zahájení 
ve čtvrtek 6.9. v 17 h,

výstava potrvá do 30.9. 2007

13.9. v 18.00 hodin - loutkový sál 
Beseda na téma: vysoký krevní tlak
MUDr. Dagmar Vránová
- klasifikace a definice vysokého krevního tlaku
- mechanismy ovlivňující trvalé zvýšení krevního tlaku
- dietetická a režimová opatření
- metabolický syndrom a srdečně-cévní riziko
- alternativy ke klasické léčbě včetně pohledu 

tradiční čínské medicíny
Vstupné  dospělí 32 Kč, studenti 17 Kč

čtvrtek 20. září v 18.00 hodin - loutkový sál 
Vyprávění a projekce 

GOTLAND
MKS Havířov a mladý havířovský cestovatel Josef Hanibal 
vás zvou na švédský ostrov Vikingů i snílků, kostelů, růží,
zkamenělin…. Vstupné 32 Kč, studenti 17 Kč

10.9. od 16.30 hodin - loutkový sál 
Pobočka Klubu přátel Hornického muzea v Havířově 
ve spolupráci s MKS Havířov pořádá 
přednášku prof. Pavla Prokopa 
na téma: HISTORIE SKOKU PŘES KŮŽI

26.9. v 19.00 hodin - velký sál 
MYSTERY OF THE DANCE
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW

Dynamická a působivá taneční show, ve které ožívá příběh 
staré keltské legendy o lásce člověka a víly.
Atmosféru tohoto programu působivě zvýrazňuje velkolepé 
scénické a světelné vyznění irských tanců a mnoho kostý-
mových převleků, které efektně dotváří dokonalý umělecký 
zážitek z představení.
Známý slovenský taneční soubor Merlin má na kontě mnoho 
domácích i zahraničních vystoupení a ve svém zaměření se řadí 
k nejlepším v Evropě. Využívá několika druhů tradičních irských 
tanců, které působivě propojuje do příběhů z historie, to vše za 
doprovodu původní irské hudby, nebo hudby, která je vytvořena
speciálně pro tento projekt.

Vstupné 220, 200, 180 Kč

1.9. ve 14.00 hodin - velký sál 
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".Vstupné: 120, 110, 100 Kč

POHÁDKY
loutkový sál KD P. Bezruče vždy v 15 hodin 
15. a 16.9. Veselá školička 

Divadlo Smíšek Ostrava (bývalé divadlo Úsměv Ostrava)  
22.9. Obrázky malíře Juliána

Divadlo Zlatý klíč Dolní Benešov
23.9. Začarované město

ZUŠ B. Martinů - hudební pohádka 
29. a 30.9. Barevné triky veselého Jirky

Divadélko kouzel veselého Jirky       Vstupné 30 Kč
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Loutkový sál - začátky představení vždy v úterý v 17.45 h 

4.9. NIKOMU TO NEŘÍKEJ
(NE LE DIS A PERSONNE, Francie 2006, 126´, do 15 let nepřístupný,
širokoúhlé/drama, titulky, DD)
Co všechno se stane, když otevřete jeden anonymní e-mail?
Film zachycuje pocity a vnitřní krizi člověka, který je vtažen
do záhadného světa polopravd, který mu však stále uniká.
Režie: Guillaume Canet 

11.9. KNIHA REKORDŮ ŠUTKY         
(CHAMPIONS OF SHUTKA, Srbsko a Černá Hora, ČR, Finsko 2006, 79´,
do 12 let nevhodný, dokumentární/komedie, titulky, DD)
Není důležité zúčastnit se, ale zvítězit! Film je především
zábavnou cestou za neuvěřitelnými disciplínami a hlavně
rekordy, na které nenarazíte nikde na světě. Režie: Aleksandar
Manič  

18.9. DRSŇÁK      
(KNALLHART, SRN 2005, 98´, do 12 let nevhodný, krimi/drama, titulky, DD)
Realistická sociální studie, v níž uvidíte, jak je obtížné pro
mladé lidi dostat se ze špíny, do níž byli bez vlastního přiči-
nění uvrženi. Režie: Detlev Buck  

25.9. SHERRYBABY   
(USA 2005, 92´, do 12 let nevhodný, drama, titulky, DD)
Chce začít znovu od začátku - ale začátek je jen jeden. Drsný
příběh o lidských selháních, nesmlouvavé společnosti
a úporné snaze přes všechny omyly a těžkosti v životě obstát.
Režie: Laurie Collyer   

Vstupné: 70 Kč, členové FK 60 Kč 

velký sál

ČESKÁ SCÉNA - skupina HAA
18.9. v 19 h - Pierre Sauvil: Slunce pro dva

25.9. v 19 h - Miguel Mihura: Maribel a podivná rodina

SCENA POLSKA - skupina HAP
4.9. v 19 h - Robert Thomas: Osiem kobiet

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

Výstavní síň Viléma Wünscheho
Po - Pá 11 - 18 h, So, Ne 14 - 18 h
Vstupné 10 Kč, žáci a studenti 5 Kč

Krásná jako kvítka...
výběr prací ze 17. ročníku mezinárodní soutěže 
dětské kresby a grafiky, letošní téma:
Čerti, ďáblové, skřítci a rarášci

3. - 27. 9. 2007
slavnostní vyhlášení výsledků v pátek 7.9. v 17 h

20.9. od 16.30 h - klubovna č. 43
Za krásami Bretaně
Klub esperantistů při Městském kulturním středisku 
Havířov pořádá cestopisnou přednášku (v českém jazyku) 
s promítáním barevných diapozitivů - tentokrát o Bretani 
- nejzápadnější části Francie.

14. - 16.9. v 18.00 h
PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA
(PIRATES OF THE CARIBBEAN AT WORLD´S END, USA 2007, 160´, 
přístupný, akční/dobrodružný, titulky, DD)
Will Turner se plaví na daleký východ, aby našel magické mapy,
které mu pomohou najít skříňku Davyho Jonese a zachránit
svého přítele Jacka Sparrowa. V hlavních rolích Johnny Depp,
Orgando Bloom a Keira Knightley. Vstupné: 70 Kč  

20.9. v 16.00 h - projekt „FILM A ŠKOLA“
(THE DEER HUNTER, USA 1978, 182´, širokoúhlý, titulky)
Tři kamarádi očekávají povolání do Vietnamu, nepochybují
o samozřejmosti takového činu, vždyť vlast volá. Varovné tóny 
deziluze vnáší do jejich mysli teprve válečný vysloužilec, který 
své prožitky přirovnává k peklu na zemi. Film nepojednává ani 
tak o vietnamské válce, jako o jejím odrazu v myslích těch, kteří
jí prošli. V hlavních rolích Robert De Niro, John Savage, Chri-
stopher Walken a Meryl Streepová. Film získal 5 Oscarů.
Režie: Michael Cimino

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma
21. - 23.9. v 18.00 h
SPIDER - MAN 3
(USA 2007, 140´, přístupný, dobrodružný/rodinný, české znění, DD)
Jak dlouho dokáže člověk bojovat s temnotou? Než ji nalezne 
i sám v sobě. V hlavních rolích Tobey Maguire a Kirsten Dunst.

Vstupné: 70 Kč
28. - 30.9. v 18.00 h
HOSTEL 2
(HOSTEL PART II, USA 2007, 100´, do 18 let nepřístupný,
širokoúhlý/horor, titulky, DD)
Najdou dívky to, co hledají? Nebo se staly obětí klamu, násled-
kem kterého se z nich stanou pouhé loutky v rukou úchylných 
a privilegovaných lidí z celého světa. Vstupné: 70 Kč

1. - 2.9. v 18.00 h
TAJNOSTI
(ČR 2007, 95´, přístupný, širokoúhlé drama/komedie, DD)
Jan Svěrák uvádí film Alice Nellis. Julie je žena, která má zdán-
livě všechno. Ale také má v sobě tajemství, které se v jejím
idylickém životě pomalu mění v časovanou bombu.
V hlavních rolích Iva Bittová a Karel Roden. Vstupné: 70 Kč

7. - 9.9. v 18.00 h
VRATNÉ LAHVE
(ČR 2007, 100 ´, přístupný, komedie, DD)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Rodinná kome-
die scenáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka.

Vstupné: 70 Kč
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Taneční večery 
neděle od 17 hodin

16.9. Jaroslav Jeziorski
23.9. Kubemusik
30.9. Miroslav Pasz

Vstupné 37 Kč

1. - 5.9. v 15.30 h 
SHREK TŘETÍ
(USA 2007, 93´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie, české znění, DD)
Konečně máte zelenou! Tentokrát jsou dobrodružství ještě vype-
čenější, než ta, která zlobříci prožili dosud. Vstupné: 65 Kč

1. - 5.9. v 17.30 a 20.00 h, ve středu 5.9. též v 9.00 h
TRANSFORMERS    
(USA 2007, CP 16.8. 07, 144´, do 12 let nevhodný, akční/dobrodružný/
sci-fi, titulky, DD)
Dvě válčící mimozemské rasy přenesou své války i na plane-
tu Zemi. Budoucnost lidstva začíná být velmi nejistá.

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)  

6. - 12.9. v 15.30 hodin
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ 
(Francie 2006, 90´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie, české znění, DD)
Představte si svět plný skvělých, slušně vychovaných a inteligent-
ních zvířátek … tak s tím teda rozhodně nepočítejte.

Vstupné: 55 Kč
6. - 12.9. v 17.30 h
KLETBA ZLATÉHO KVĚTU    
(COURSE OF THE GOLDEN FLOWER, Hong Kong/Čína 2007, CP 21.6. 07,
114´, do 12 let nevhodný, akční/dobrodružný/drama/romance, titulky, DD)
Vládce Číny desátého století, spalován neskonalou láskou 
i nenávistí vůči své ženě rozehrává tragédii, která zasáhne 
každého člena královské rodiny. Vstupné: 75 Kč

6. - 12.9. v 19.30 h, ve středu 12.9. též v 9.00 h
INLAND EMPIRE
(USA/Polsko/Francie 2006, CP 12.7. 07, 170´, do 15 let nepřístupný, myste-
riózní/drama, titulky, DD)
Nový film Davida Lynche. Příběh o záhadě … Záhadě uvnitř 
vnitřních světů … Rozvíjející se kolem ženy … Ženy zamilo-
vané a v nesnázích.

Vstupné: 75 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 38 Kč)
13. - 19.9. v 15.30 h
HAPPY FEE
(USA 2006, 108´, přístupný, animovaný/rodinný, české znění, DD)
Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky z arktických plání
nikým. Příběh tučňáka Brumly, který neuměl zpívat, ale skvěle ste-
poval. Vstupné: 45 Kč

13. - 19.9. v 17.45 h
KOŘENÍ ŽIVOTA   
(NO RESERVATIONS, USA 2007, 
CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA 13.9. 07, 
104´, do 12 let nevhodný, širokoúhlá 
komedie, titulky, DD)
Recept na štěstí v žádné ku-
chařce nenajdete … Šéfkuchař-
ka prvotřídní manhattanské 
restaurace musí opustit klamné 
bezpečí kuchyně a objevit ztracenou chuť do života. V hlav-
ních rolích Catherine Zeta-Jones a Aaron Eckhart.

Vstupné: 75 Kč
13. - 19.9. ve 20.00 h, ve středu 19.9. též v 9.00 h
WARHOLKA    
(FACTORY GIRL, USA 2006, CP 12.7. 07, 90´, do 15 let nepřístupný, 
drama, titulky, DD)
Když Andy Warhol potkal Edie, život se stal uměním. Slíbil jí,
že z ní udělá hvězdu, jakou vždy chtěla být. Svůj slib splnil 
beze zbytku. Vstupné: 75 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 38 Kč)

20. - 26.9. v 15.30 a 17.45 h
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD  
(HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX, USA 2007, 131´,
přístupný, dobrodružný/fantasy, české znění, DD)
Harry připravuje odvážné mladé čaroděje na nebezpečnou bitvu,
která brzy propukne. Učí je, jak se ubránit černé magii.

Vstupné v 15.30 h: 70 Kč, v 17.45 h: 75 Kč

20. - 26.9. ve 20.00 h, ve středu 26.9. též v 9.00 h
PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
(THE MESSENGERS, USA 2007, CP 12.7. 07, 84´, do 12 let nevhodný,
drama/horor/thriller, titulky DD)
Děti mají evidentní schopnosti vnímat paranormální jevy. Vidí
to, co dospělí nevidí. Věří v to, co dospělí popírají. A snaží se
nás varovat … Vstupné: 75 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 38 Kč)

27.9. - 3.10. v 15.30 h 
DIVOKÉ VLNY     
(SURF´S UP, USA 2007, CP 9.8. 07, 88´, přístupný, animovaná/rodinná
/akční/komedie, české znění, DD)
Naučte se surfovat s tučňáky. Animovaná komedie nahlíží do
zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou je
začínající surfař, který se chystá na účast ve svém prvním
profesionálním závodu. Vstupné: 70 Kč

27.9. - 3.10. v 17.45 h
BOURNEOVO ULTIMÁTUM        
(THE BOURNE ULTIMATUM, USA 2007, CP 30.8. 07, 115´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)
Všechno si pamatuje. Nic neodpouští. Elitní tajný agent je na
prahu řešení vlastní životní hádanky a chystá se vyhlásit
Bourneovo ultimátum. Úspěch tohoto akčního špionážního
filmu z velké míry souvisí s tím, že si udržuje kontakt s reali-
tou, má velmi chytrou zápletku a charismatického hlavního
hrdinu  Matta Damona. Vstupné: 75 Kč  

27.9. - 3.10. ve 20.00 h, ve středu 3.10. též v 9.00 h
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK       
(QUENTIN TARANTINO´S DEATH PROOF, USA 2007, CP 5.7. 07, 114´,
do 15 let nepřístupný, thriller, titulky, DD)
Trhá asfalt, drtí kosti. Kurt Russell jako vraždící maniak za
volantem nadupaného, kaskadérského auta nezná slitování.
V dalších rolích Rosario Dawson a sám režisér Quentin Taran-
tino. Vstupné: 75 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 38 Kč)

Představení pro děti: 
9.9. HRNEČKU VAŘ! - 5 pohádek - 62´

16.9. ČTYŘLÍSTEK      - 5 pohádek - 62´           
23.9. O EBENOVÉM KONI - 5 pohádek - 63´
30.9. KRÁL A SKŘÍTEK - 6 pohádek - 64´
Začátky představení vždy v neděli ve 14 h - vstupné: 15 Kč 

1. - 2.9. ve 21.00 hodin - TRANSFORMERS
(USA 2007, CP 16.8. 07, do 12 let nevhodný, sci-fi/horor/fantasy, titulky, DD)
Dvě válčící mimozemské rasy přenesou své války i na pla-
netu Zemi. Budoucnost lidstva začíná být velmi nejistá.

Vstupné: 75 Kč  

Kulturní dům Radost 
koncertní předplatné - nabídka
10.10. v 19 h - komorní koncert SAX & PIANO DUO
Roman Fojtíček - saxofon              Laura Vlková - klavír  

Vstupné: 85 Kč, důchodci: 75 Kč, studenti: 65 Kč
17.10. v 19 h -  kostel sv. Anny Havířov
Koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu 
„DIALOG LIDSKÉHO HLASU A STRUN“
Schola Gregoriana Pragensis
DAVID EBEN - umělecký vedoucí
JIŘÍ BÁRTA - violoncello        Vstupné: 130 Kč, studenti: 70 Kč
6.11. v 19 h - komorní koncert 
Jitka Hosprová - viola      Kateřina Englichová - harfa 

Vstupné: 95 Kč, důchodci: 85 Kč, studenti: 65 Kč
12.12. v 19 h - ADVENTNÍ KONCERT
Janáčkův komorní orchestr, Kateřina Chroboková - varhany

Vstupné: 180 Kč, důchodci:150 Kč, studenti: 100 Kč

Cena předplatného činí: 390 Kč
důchodci: 340 Kč, děti, studenti: 250 Kč
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Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město: informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po-pá 13 -19 h, so, ne 14 - 16 h
Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277,  pokladna otevřena po-ne 16 - 19 h

Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena po-pá 14 -18 h  
Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, informace 596 812 243, pokladna otevřena po-so 15 - 20.30 h, ne -13.30 - 20.30 h

KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov, www.mkshavirov.cz  Vstupenky na představení, konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete zakoupit v předprodeji 
ve všech pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA                    

ČTYŘI DOHODY
Divadelní představení pražského divadla VIZITA
v rámci festivalu HARMONIE V DUŠI
20.10. v 19.00 hodin - KD Petra Bezruče
Jaroslav Dušek, Pjér La Šéz, Zdeněk Konopásek
Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících
názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení.
Čtyři dohody založené na staré toltécké moudrosti nabízejí silný kód
chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobo-
dy, opravdového štěstí a lásky.

Nově vznikající smíšený pěvecký sbor při MKS Havířov 
hledá nové členy ve věku od 15 let, kteří rádi zpívají.
Věnujeme se vokální interpretaci hudby od raného středověku přes 
klasiku až po modernu z tvorby domácích i cizích skladatelů.
Zkoušky smíšeného pěveckého souboru se konají vždy ve čtvrtek  
v 18 hodin v KD Petra Bezruče.
Oslovte své známé a blízké, o kterých víte, že umějí a chtějí zpívat.
Neznalost not není překážkou. Dotazy a případné bližší informace 
na tel. : 603 280 684, e-mail: ferfeckai@seznam.cz

2.10. v 17 h - velký sál KD P. Bezruče 
HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého
jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi 
a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirku-
su. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší
diváky.

6. - 7.10. - KD Radost 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

9.10. v 19 h - velký sál KD P. Bezruče
Albert Camus: CALIGULA
Účinkují herci Divadla pod Palmovkou Praha         
V hlavní roli Caliguly - Jiří Langmajer         

10.10. v 19 h - KD Radost
komorní koncert SAX & PIANO DUO

15.10. v 19 h - velký sál KD L. Janáčka
SCREAMERS „A JEDEME DÁL“
Zbrusu nový pořad známé travesti skupiny.

17.10. v 19 h - kostel sv. Anny Havířov
Koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu 
„DIALOG LIDSKÉHO HLASU A STRUN“
Schola Gregoriana Pragensis
DAVID EBEN - umělecký vedoucí
JIŘÍ BÁRTA - violoncello

18.10. v 18 h - KD Radost
ARNOŠT VAŠÍČEK - přednáška

19.10. v 19 h -  KD Radost
„BARVY DOMOVA“
Vlasta REDL, Jaroslav Samson LENK, Slávek JANOUŠEK
Koncert k novému CD „Barvy domova“

23.10. v 19 h - KD Radost
Alma de Groen: MRCHY 
aneb "Řekni mi pravdu o své lásce!" 
Hrají: Dana Batulková, Dáša Bláhová,
Nina Divíšková, Lenka Skopalová 

29.10. v 19 h - velký sál KD Petra Bezruče
Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH
Účinkují herci Divadelní společnosti Háta - Praha

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA
- pro děti od předškolního věku
- pro začátečníky i pokročilé
- pro dospělé 
- anglická konverzace
NĚMČINA
- pro děti i dospělé 
- německá konverzace
FRANCOUZŠTINA
- pro děti i dospělé 
- francouzská konverzace
ŠPANĚLŠTINA 
- pro děti i dospělé
ITALŠTINA - pro dospělé
RUŠTINA - pro děti i dospělé

POHYBOVÉ KURZY
POHYBOVÁ CVIČENÍ

- pro děti od 3 do 15 let

POHYBOVÉ HRY
- pro děti od 1 do 3 let

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
- pro děti od 2 let

CVIČENÍČKO
- pro děti od 3 do 6 let

CVIČENÍ PRO ŽENY
- JÓGA, TAI-ČI, AEROBIC

- cvičení na stepech

HUDEBNÍ KURZY
● klavír ● klávesy ● kytara ● basová kytara ● zobcová flétna

● kostelní varhany ● hudební přípravka od 5 let

ODBORNÉ A PRAKTICKÉ KURZY
● ŠITÍ pro ženy a dívky 

● RUČNÍ PRÁCE - pletení, háčkování, paličkování, drhání 
● VÝTVARNÁ VÝCHOVA pro děti 

● PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ ŠKOLY - matematika a český jazyk 
● PŘÍPRAVA NA VYSOKÉ ŠKOLY - matematika  

● KURZ AMATÉRSKÉ KRESBY A MALBY 
- pro mládež a dospělé

● MODELINGOVÁ PŘÍPRAVA od 11 do 14 let 
● MODELING od 15 do 19 let 

● ANGLIČTINA pro seniory - začátečníci i mírně pokročilí

NOVÉ KURZY:
● ČÍNSKÝ JAZYK ● ČESKÝ JAZYK ● FOTOKROUŽEK

Městské kultruní středisko Havířov 
nabízí výuku na bicí nástroje od poloviny října 2007.

Zápis do dětských pohybových kurzů 
se koná 3. a 4. 9. 2007 od 14 do 18 h v KD P. Bezruče 

v sále pohybové výchovy 1. p. č. 226

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE ZÍSKÁTE 
na oddělení kurzů v KD P. Bezruče 2. p. - dv. č. 310 - 311 

tel.: 596 808 047, 596  808 031, 777 767 090 
e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz 



9/2007 15

Klub sálového fotbalu SC Premium
Havířov, mistr ČR 2007, pořádá
nábor nových členů do nově
vytvářeného B-týmu. Podmínkou je
věk minimálně 16 let (horní věková
hranice není omezena) a základní
fotbalové dovednosti. Pod vedením
zkušených trenérů s reprezentač-
ními zkušenostmi dostanou hráči
B-týmu základní technicko-taktické
návyky, budou hrát pravidelnou
soutěž na krajské úrovni a budou
postupně zapracováváni do A-týmu
hrajícího celostátní ligu. Zájemci se
mohou hlásit na tel. 724 402 600,
nebo mohou napsat e-mail na
adresu premium@ic.cz. Bližší infor-
mace o klubu najdete na adrese
www.premium.ic.cz

VÝBĚR KURZU
Vyberte si kurz-oddíl dle vlast-

ních časových možností. Jdete-li na
hodinu poprvé, navštivte vždy tré-
nink začátečníků, a to i v případě,
že jste se již někdy kickboxu věno-
vali. Na začátku tréninku upozorně-
te trenéra, že jste na hodině noví.
Po skončení tréninku Vám trenér
doporučí výběr kurzu, který pro Vás
bude nejvhodnější - dle Vašich
fyzických možností a schopností.
Nábor nových členů TJ je
NEPŘETRŽITÝ !!! 

Hodiny začátečníků vedou vždy
minimálně dva trenéři, takže pokud
se rozhodnete začít trénovat
v průběhu roku, jeden z nich Vám
vysvětlí jednotlivé dosud probrané
techniky od začátku a bude se Vám
věnovat do té doby, než dosáhnete
úrovně ostatních členů tréninku
a zapojíte se mezi ně.

TRÉNINKY JSOU VHODNÉ 
I PRO TY, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽ-

NOST PRAVIDELNĚ DOCHÁZET
CVIČIT (např. zaměstnání na směny).

KONDICE
Rozhodnete-li se začít s kickboxem
v našem klubu, NEPOTŘEBUJETE
MÍT PŘEDCHOZÍ FYZICKOU ANI
TECHNICKOU PRŮPRAVU.
Tréninky začátečníků jsou zaměře-

ny na seznámení se základními
technikami kickboxu a jejich procvi-
čování, získávání fyzické kondice,
pohyblivosti a koordinace. Teprve
poté, až si budete jisti v provádění
základních technik a budete fyzicky
připraveni, Vám trenér doporučí
přeřazení do oddílu pro pokročilé!

ZARUČUJEME KVALITU
Ziskem 12 titulů mistrů světa, 20
titulů mistrů Evropy a přes 30 titulů
mistrů České republiky patříme
mezi nejúspěšnější kickbox kluby
v Evropě.
Na Olympijských hrách v roce 2008
budou předvedeny poprvé také
sestavy wushu (kung fu), na kte-
rých máme zájem startovat.
O 2 roky později - v roce 2010 -
budou poprvé v Malaisii pořádány
1. světové bojové hry a my již nyní
připravujeme ty nejlepší na to, aby
mohli bojovat o účast.

JAK NA PRVNÍ TRÉNINK
rozdělení:
KICKBOX A
starší pokročilí, reprezentanti TJ
KICKBOX B
mladší pokročilí, reprezentanti TJ
KICKBOX C
mladší i starší cvičenci, začátečníci
KUNG FU SESTAVY

reprezentanti TJ
SEBEOBRANA
mladší i starší cvičenci, začátečníci
POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA
určeno pro děti od 6 let

tréninky probíhají od pondělí 
do pátku od 16.00 h do 21.30 h

TĚLOCVIČNA 
TJ SPORT MORAVIA 

- UL. PALACKÉHO 2/689 -
HAVÍŘOV-MĚSTO

e-mail:
l.kotlar@sportmoravia.com

tel/fax: 595 626 367

KURZ KARATE

TJ Start 
SK Budo Havířov

pořádá

Kurz karate 
a sebeobrany

Karate je vhodné pro všechny
věkové kategorie, zejména pro děti
od 6 let a mládež.
Co nabízíme:
* Pestrou skladbu tréninků oboha-

cenou o prvky gymnastiky, stre-
činku a úpolových sportů

* Tréninkový proces vedený zkuše-
nými trenéry

* Dlouhodobou zkušenost práce
s mládeží

* Trénink 3 až 5krát týdně, dle
výkonnosti

* Cvičení ve skupinách dle věku
* Pravidelná letní soustředění
* Závodní činnost a sportovní akce
* Řádné členství v SmSKe, ČSKe

a ČSTV

Nábor od 3. do 28. září
Po, St: 17 - 19 hodin 

Tělocvična SPSŠ Kollárova 
(boční vchod)

Čt: 17.00 - 18.30 hodin 
ZŠ Kudeříkové (zadní vchod)

Bližší informace 
na tel: 604 262 607

www.skbudo.cz

Premium Havířov
pořádá 

nábor nových členů

TJ SPORT MORAVIA KICKBOX - KARATE - KUNG FU

Sdružení Taoistického Tai Chi zve na ukázkové cvičení
Taoistické Tai Chi je staré čínské zdravotní cvičení, které:

● pomáhá obnovit a udržet přirozené zdraví ● protahuje, posiluje a uvolňuje celé tělo ● je výborným 
pomocníkem pro zvládání stresu ● vyhovuje lidem každého věku včetně seniorů

Ukázka proběhne v úterý 18. září 2007 od 18 hodin v ZŠ Školní, Havířov-Šumbark
(vchod do tělocvičny ze dvora, přezůvky s sebou) 

Pravidelná skupina bude každé úterý v 18 hod. Bližší informace získáte na info@taoist.cz, www.taoist.cz 

Ve školním roce 2007/2008 bude
na ZŠ M. Kudeříkové tradičně otev-
řen atletický kroužek - přípravka.
Přípravka je určena dětem od první
do páté třídy a je zaměřena na
všestrannou sportovní přípravu se
zaměřením na atletiku. Tréninky
probíhají za dobrého počasí venku
na hřišti školy, za nepříznivého
počasí v tělocvičnách s umělo-
hmotným povrchem - pod vedením
zkušených trenérů atletiky - peda-
gogů. Tréninky přípravky budou
jednou v týdnu pro nejmladší
a dvakrát v týdnu pro starší děti.
Vítáni jsou i mladí sportovci z 5. až
9. ročníků, kterým bude umožněno
trénovat se sportovními třídami.
Přesné termíny tréninků jednotli-
vých skupin se dozvíte v první polo-
vině září na tel. číslech 
604 556 378, 596 811 239 nebo na
www.zsmk.havirov.indos.cz

ZŠ M. Kudeříkové
Atletika pro děti
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Na co se můžete těšit 
1. podzemní podlaží - galerie s výstavní plochou 181 metrů čtverečních 

mimo jiné je zde umístěno - technické zázemí vzduchotechniky, náhradní zdroj elektrické energie, kuchyně,
provozní šatny, trafostanice a další technické zázemí

1. nadzemní patro - hlavní foyer, vrátnice, šatny, pokladna, sociální zařízení pro veřejnost (i imobilní),
kavárna s terasou otevřenou do parku s pódiem, které umožňuje hudební produkci 

2. nadzemní podlaží - šatny pro účinkující (mezipatro), bufet, kuřárna, WC pro veřejnost včetně imobilních
občanů, víceúčelový sál s varhanami, nechybí repasované vitráže, nástěnná malba vytvořená k založení
Havířova, nově je postaven výtah, který činí kulturní dům bezbariérovým, zcela nová je vzduchotechnika, elek-
troinstalace, vodoinstalace, ústřední topení, napojení na kanalizaci, VN přípojka. Objekt je možné nasvítit,
nechybí bezpečnostní kamery, protipožární zabezpečení či ovládání generálním klíčem.
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Fotopříloha: Josef Talaš
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Pstruží, malá obec v Pobes-
kydí, v sousedství malebné
Čeladné, je dnes především
rájem chatařů. Je zde však
i letní stanový tábor, který pro-
vozuje havířovské Středisko
volného času Asterix. Dříve
toto zařízení patřilo kraji, který
jej bezúplatně převedl na
město Havířov, který tím získal
poměrně lukrativní možnost
k rekreaci dětí mimo městskou
zástavbu.

„Je to tady skutečně pěkné a mys-
lím, že pro děti i dostačující. Možná,
že by to nějaké investice chtělo, to
nepopírám, ale děti tábor chápou
zcela jinak a jsou zde velmi spoko-
jené,“ řekl při návštěvě tábora vedou-
cí Petr Sikora. Závěrečný červencový
turnus se nesl ve znamení indiánské-
ho léta. „Vždy ten tábor nějak tematicky zaměřujeme. Loni to byla třeba
cesta do pravěku. Děti to baví, protože se s tím běžně nesetkávají a rozvíjí
tak vlastní fantazii. Zcela zapomenou na to, že existuje nějaká televize
a počítač. A to je hlavním smyslem. Jsou v přírodě a učí se v ní žít, rozdě-
lávat oheň, poznávat rostliny, živočichy,“ poznamenal Sikora.

Tábor má poměrně dobrou polohu. Dostupná je železnice i hlavní silnič-
ní tahy. Dá se tedy vyrazit i na výlety do okolí, přestože se preferují pěší
túry. Horší je to s lesem, za kterým se musí trochu dál. Také koupání je
dostupné.

Děti se s vedoucími podívaly na Helfštýn, do Frýdlantu na místní letiště, kde
probíhaly závody parašutistů, zavítaly do zooparku v Lešné. „Výlety jsou pro
děti velmi důležité, protože si odvážejí zážitky a mnohé se třeba na taková
místa ani nedostanou. A pak samozřejmě řada soutěží a her. A děti umí být
vděčné, když se jim věnujete. Šikana tady nemá žádné místo, nemají na to
čas, protože jsou neustále do něčeho zapojeni a pod stálou kontrolou. Navíc
se natolik skamarádí, že je to ani nenapadne, někoho ponižovat,“ líčila své
postřehy jedna z učitelek. Zcela mimořádný je podle ní i následný efekt respek-
tu dětí a učitelů. „Máme tady mnohé své žáky, takže se na tomto letním tábo-
ře dobře poznáme a ve škole pak nemáme mezi sebou žádné komplikace,
respektujeme se navzájem,“ dodala.

Není tedy vůbec divu, když jedna
dívenka odmítla jet s rodiči do Řecka
a raději zamířila do tábora ve Pstruží.
Jednoduše ji to sem táhlo, protože tu
byla rok předtím a nechtěla si to
nechat ujít. Možná i proto, že předpo-
slední den pobytu se konají táborové
svatby. To se berou táborové lásky,
aby si slíbily věrnost na jeden kalen-
dářní rok, tedy do příštího léta. Ó jaké
to štěstí, řekli by si dospělí, ale tady
jde o dětskou recesi.

Ženich plní úkoly, které mu jeho
partnerka dává. S šátkem na očích
přebaluje a obléká medvídka, musí
nakrmit svou budoucí ženu či jí
pěkně vyčistit zuby. A že to není tak
jednoduché, prozrazuje srdečný
smích dětí. A ještě jeden fakt hovoří
o spokojenosti dětí. Tím je výborná
strava pětkrát denně. „Zbytky prostě
neexistují. Děti mají v celodenní čin-
nosti neustále chuť k jídlu, přestože

doma tolikrát nejedí. Víme, co jim chutná. To, co v předešlých letech
nechtěly, prostě nevaříme. Na začátku tábora ještě využívají nějaké záso-
by z domova, ale na závěr turnusu by nás nejraději snědly, a to ne proto,
že by měly nedostatek jídla. Jednoduše se dostaly do jiného režimu a mají
neustálou chuť k jídlu,“ líčil s úsměvem postřehy z tábora Sikora. Úspěš-
nost pobytu hodnotí i z pohledu, že se děti uměly odpoutat od péče rodičů.
„Za celý pobyt jsme tady neměli žádnou návštěvu. Je pravda, že mnohé
děti mají mobily, ale udivil nás i fakt, že denně jsme odváželi kolem stovky
dopisů. Děti píšou babičkám, rodičům, kamarádům. Není tedy pravda, že
děti už neví, co to je psát dopis používají jen moderní techniku,“ ukončil
povídání Sikora.

Šedesátka dětí z Karvinska se tak po 14 dnech pobytu vrátila domů. Mnozí
si slibovali, že se sem příští rok vrátí. A učitelé, kteří se o děti starali, se tomu
vůbec nediví. Pravidelně každý rok již po Vánocích začínají děti myslet na
letní tábor a hlídají si, kdy se budou rozdávat přihlášky. Kdo zaváhá, zjišťuje
už v únoru, že dostat se do Pstruží bude velmi perné. A to je asi ta nejhezčí
vizitka všech táborových pracovníků, od učitelů až po kuchaře, že se sem
děti opět a opět těší. Navíc si mohou léto roku 2007 připomínat i diskem DVD,
který od svých učitelů dostaly. Mají tam všechny fotografie, ze všech her
a soutěží, z výletů, své nové kamarády i své nové lásky.

Tábor v Pstruží dostal přednost před Řeckem
Táborové lásky uzavíraly manželství na rok

22.9. od 8 hodin, předpokládané ukončení v 17 hodin
Kontrolní úseky: 6 sekcí na umělých překážkách 
(klády, betonové skruže, balíky slámy, pneumatiky)
Podmínky účasti: Účastnit závodu se mohou pouze
licencovaní jezdci - jednorázovou licenci lze získat
i v den závodu u ředitele závodu - u jezdců mladších
18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.
Startovné: dle pravidel ČMF 200,- Kč

21.9. - náměstí Republiky
za účasti členů Havířovských drtičů, pozváni jsou 
i hosté z řad elitních českých jezdců.

V Havířově existuje od roku 2003 jediný biketrialový
oddíl, organizovaný pod sdružením Slávia Havířov.
V současné době v něm působí okolo 20 jezdců nejen
z Havířova, ale i z jiných obcí Moravskoslezského kraje
(Karviná, Orlová, Český Těšín, Frýdlant nad Ostravicí,
Ostrava). Biketrial Slávia Havířov je oficiálním Územním
sportovním centrem Biketrialu pro Severní Moravu.
V minulosti tento klub uspořádal náborové závody
mládeže, které přinesly velký ohlas nejen u samotných
rekreačních jezdců, ale i cyklistice blízké veřejnosti.
Díky působnosti tohoto klubu a „terénní práci“ jeho
vedení dochází k organizaci mnohé bezprizorní mláde-
že a eliminaci některých sociopatologických jevů. Tento
klub zatím nedisponuje jakýmkoli tréninkovým záze-
mím, což přináší značná omezení nejen v tréninku sou-
časných členů, ale i v dalším rozvoji tohoto mladého
cyklistického odvětví v našem regionu obecně.

DNY S BIKETRIALEM 21. - 22.9.
HAVÍŘOV - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
Přebor České motocyklové federace v biketrialu 

Zahřívací kolo: biketrialová show 

Havířovští drtiči se představují

www.havirovstidrtici.cz 

Foto: Ivan Trnka

Foto: Josef Talaš
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Pan Ing. Ladislav Svrčina žije v Havířově od roku 1959, kdy se sem přistěhoval
z nedalekého Petřvaldu, kde poznal také svou ženu Boženu, s níž je v manželství
již úctyhodných 72 let. Sám dosáhl požehnaného věku 95 let. Přesto mu to
nebrání zavzpomínat si na dobu, kdy pracoval v hornictví nebo ještě dnes si
zahrát i několik šachových partií.

Vystudoval střední elektrotechnickou školu a protože měl dobré výsledky, rozhodl se ve
studiu pokračovat na Vysoké škole báňské v Ostravě, obor strojírenství. Když v roce 1954
končil, byl ministrem paliv a energetiky vyslán do zahraničí na stáž, aby získal zkušenosti.
Dá se vlastně říci, že Ing. Svrčina stál u počátku elektrifikace ostravských dolů. Spojil tak své
dřívější elektrotechnické vzdělání se studiem na vysoké škole. O jeho zájmu svědčí i uděle-
ní patentu v oblasti zjišťování elektrického a magnetického pole. „S hornictvím se doslova
sžil, přestože pracoval jako technik a později i na výzkumném ústavu. Vždyť se stal exper-
tem pro tuto oblast i v rámci tehdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ono to dnes moc
lidí příliš nezajímá, ale byla to naše historie a i tam museli být chytří lidé. A to pan Svrčina
byl, vždyť tam působil dlouhých patnáct let. Dodnes hraje šachy a je schopen vyhrát šest
z osmi partií, dokonce je může hrát z vedlejší místnosti. A to má silnou stařeckou sklerózu,
ale z mládí si ještě pamatuje dost,“ říká opatrovnice Alena Musálková, která rodinu Svrči-
nových zná jako sousedka desítky let.

„Víte, když jsem se sem nastěhovala, byli to právě manželé Svrčinovi, kteří mi ve všem
pomáhali jako mladé novomanželce. Byli vždy moc hodní a já se jim dnes odměňuji tím, že se jim
na stáří snažím pomoci, co se jen dá,“ líčila vzájemné seznámení a společné soužití.

Manželé Svrčinovi mají jedinou dceru, která však žije již 23 let v Německu a tak ji tolik
nevídají. Proto se vždy na příjezd dcery velmi těší, zejména pak na své dvě vnoučata. Občas
si prohlíží také alba s fotografiemi přátel a známých, velmi si cení pohlednic z cest po
Evropě, kdy na jeden zátah projeli Rakousko, Švýcarsko, Německo, Francii a Itálii. Vzpo-
mínky z Benátek, S. Moritze, Ženevy či Cortina d´Ampezza jsou prý stále živé. To se psal
rok 1976. V uplynulém měsíci oslavil pan Ing. Svrčina 95 let, jeho manželka je o rok mladší.
V říjnu si pak oba manželé připomenou 72 let na své společné pouti životem. „Vždy mě
ohromí, když slyším, že se někdo dožil tak úctyhodného věku. Těší mě i to, že pan Svrčina
a jeho žena spojili svůj dlouhý a plodný život s našim městem, že sem přišli jako mladí lidé
a pokojně tady zestárli. Za vedení města bych jim chtěl popřát, aby jim zdraví sloužilo
i nadále a přeji jim další léta klidného stáří,“ řekl primátor města František Chobot.

Dnes 95letý Ing. Ladislav Svrčina 
byl v hornictví uznávaným expertem

Ve dnech 1. - 7.10. proběhne
další ročník Týdne knihoven, ten-
tokrát na téma knihovnická
bašta. Návštěvníky dětského
oddělení na Werichově ul. čeká
díky tomu nevšední zážitek, při
kterém budou uspokojeny
všechny jejich smysly, tj., sluch,
hmat, čich, zrak a chuť. Posuďte
sami.

● Pondělí 1.10. čtení pohádky
O zmrzlinové chaloupce, po
které bude následovat výroba
zmrzlinových pohárů a jejich
konzumace.

● Úterý 2.10. bude chuťovkou pro
fanoušky počítačů a fantasy
v podobě besedy Literatura
v počítačových hrách. Výjimečně
se vařit nebude, jedině možná na
počítačích. Začátek v 18.00 hod.

● Středa 3.10. čtení pohádky Jak
pejsek s kočičkou pekli dort, zdo-
bení a ochutnávání dortů.

● Čtvrtek 4.10. ukázky z knihy
Kam se poděl můj sýr s přípravou
studených pokrmů (mísy, jedno-
hubky….) 

● Pátek 5.10. povídka Šimka
a Grossmanna Můj první mejdan
a příprava nealkoholických nápojů.

● Při kuchařských úpravách budou
pomáhat babičky dětských čte-
nářů, studenti hotelové školy
(a čtenáři knihovny) i děti
samotné.

● Nevšední zážitek by měla přinést
také beseda s cestovatelem, spi-
sovatelem a havířovským
rodákem Hynkem Adámkem,
který procestoval Afriku, Island
a dokonce nějakou dobu pobýval
na jižním pólu, kde pomáhal při
stavbě vědecké základny. Cesto-
vatel je zatím na cestách, takže
termín konání bude upřesněn
a najdete ho na webových strán-
kách knihovny 
www.knih-havirov.cz

● Pro psaní chtivé děti do 15 let je
připravena literární soutěž
MŇAMKA, samozřejmě na téma
jídlo. Může jít o libovolný literární
útvar - pohádku, báseň, povídku,
…. v rozsahu maximálně tří
stran. Příspěvky posílejte do
25.9. na detske@knih-havirov.cz
nebo na adresu Městská knihov-
na, J. Wericha 1, 736 01 Havířov-

Město. Můžete doručit také
osobně.

● Kdo nechce psát, ale soutěžit,
může od 1.10. sledovat webové
stránky knihovny www.knih-havi-
rov.cz. Každý den tam budou
zveřejněny ukázky z knih, ve kte-
rých se objevuje jídlo. Soutěžící
musí určit, o jakou knihu jde
a kdo je jejím autorem. Jedna
ukázka bude pro děti do 15 let,
druhá pro dospělé nad 15 let.
Čtenáři budou odpovídat pro-
střednictvím internetu. Ze správ-
ných odpovědí budou vylosováni
2 výherci, kteří získají kuchař-
skou knihu.

Foto: archiv

29. září 2007 tomu bude 60 let,
kdy si Olga a Otmar Malířovi

řekli své ANO

Knihovnická bašta

oddělení hudby a umění,
Pavlovova 2, 736 01 Havířov - Město, 

tel. 596 813 622

zve na výstavu

Zahrady 
Jindřicha Pyška

Vernisáž výstavy 
se koná 26. 9. v 18 hod.,
výstava potrvá do 26. 10.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Havířov 

SPORTOVNÍ KLUB

STOLNÍHO TENISU
pořádá

NÁBOR DO PŘÍPRAVKY
Nábor se koná 

každé úterý až čtvrtek 
od 14.30 v herně stolního tenisu

na ul. Školní 
v Havířově-Šumbarku.

Nábor je určen pro děti od 6 let.
Info: trenér Kamil Koutný 

603 145 018
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Uprostřed „nového“ Šumbarku na náměstí na Moravské ulici chystá
sdružení Duha Zámeček již třetí ročník Duhového dne, na kterém
představí veřejnosti svou činnost pro děti z dětských domovů. Ty se
do pořádání akce také aktivně zapojí. Starší budou pomáhat při orga-
nizaci soutěží a zábavy, mladší budou soutěžit a talentované děti
předvedou své umění na pódiu.

Příležitost pro každého - Vsaďte se!
Letošní akce má neobvyklý podtitul: Vsaďte se! Ve speciálním stánku může
každé dítě školou povinné uzavřít sázku, například:
✔ že si zlepší vysvědčení 
✔ že udělá za půl roku deset dobrých skutků 
✔ že se zapojí do činnosti nějakého kroužku nebo klubu a půl roku v něm

vytrvá
Všichni, kteří sázku přijdou uzavřít, dostanou od Duhy malý dárek. A co
získají ti, kteří svou sázku vyhrají? Na jaře roku 2008 mohou jet zdarma na
velký výlet do adrenalinového parku v Mostech u Jablunkova, kde si užijí

na horské bobové dráze, v lanovém centru, na
trampolínách a na mnoha dalších atrakcích.

Program pro malé i velké
Duha připraví na Šumbarku jako každý rok pouta-
vý program pro malé i velké: skákací hrad, atrakce,
soutěžní desetiboj i další zábavu. Jedním z vrcholů
bude tradiční fotbalový turnaj, kterého se loni
zúčastnilo více než 20 týmů z celého Havířova.
Letos konkurenci vylepší ještě několik silných týmů
dětských domovů. Podrobnější informace najdete
na internetových stránkách www.zamecek.net

Velká oslava
Součástí akce bude velká oslava 10. narozenin
časopisu Zámeček, který havířovská Duha Záme-
ček každý měsíc vydává pro všechny dětské domo-
vy v České republice. Hlavními partnery časopisu
jsou Nadace Terezy Maxové, Nadační fond manže-
lů Klausových, Nadace ČEZ, Nadace Educa
a ministerstvo školství.

Na Šumbarku se chystá 
třetí Duhový den: VSAĎTE SE!

Chcete poznat na kole polské příhra-
ničí? Můžete k tomu použít novou
mapu cyklotras, kterou vydalo naše
partnerské město Jastrzebie - Zdrój.
Několik desítek map nám prezident
města Marian Janecki zaslal, aby-
chom je prezentovali v Havířově.
K vyzvednutí jsou v Městském infor-
mačním centru.

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 
Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV se podílí na zabezpečení

projektu financovaného z prostředků Nadačního fondu manželů
Livie a Václava Klausových pod názvem Senioři komunikují,
v rámci kterého se senioři seznámí se základní obsluhou PC
a internetem, používáním mobilního telefonu a platební karty
prostřednictvím krátkodobého desetihodinového kurzu.

Hlavními partnery projektu jsou Nadace České spořitelny a T-Mobile
Czech Republik, a.s..

Výuka bude probíhat v PC učebně AMOS-HAVÍŘOV o.s. na ulici
Mánesova 1, Havířov-Město v budově základní školy (bývalá ZvŠ).

Do kurzu se mohou přihlásit všichni senioři pobírající starobní
důchod, kteří nemají další příjem a dosud neměli možnost seznámit se
s používáním informačních a komunikačních prostředků.

Zájemci si mohou naplánovat svou účast v jednotlivých
kurzech, které proběhnou ve dnech:

Přihlásit se můžete na tel. čísle 774 197 986, každý den 
v době od 10 do 11 hod. a od 14 do 16 hod., nejpozději do 7.9. 2007.

V jednom kurzu bude maximálně 10 účastníků.

10.9. - 15.9. v době od 13 do 15 hod.
17.9. - 21.9. v době od 13 do 15 hod.
1.10. - 5.10. v době od 13 do 15 hod.
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Dětský domov v Havířově-Suché se bude od
1. září jmenovat Dětské centrum Čtyřlístek. Toto
zařízení, jehož zřizovatelem je kraj, existuje již
pět desítek let. Od roku 2006 spadá pod Koje-
necký ústav s dětským domovem v Opavě.
Zahájení činnosti pod novým názvem využili
v Dětském domově - Dětském centru Čtyřlístek
k uspořádání dne otevřených dveří. Ten se usku-
teční v úterý 4. září 2007 na pracovišti na Hor-
nické ulici 8 v Havířově-Suché. V rámci dopro-
vodného programu vystoupí hudební skupina
Sourozenci. Prohlídka zařízení bude umožněna
od 15.30 do 17 hodin pod vedením odborného
personálu. V dalších třech dnech si mohou
zájemci prohlédnout zařízení v době od 7 do 16
hodin.

Dnešní podoba Dětského centra Čtyřlístek (až
dodnes známého jako Kojenecký ústav s dět-
ským domovem v Opavě) je tvořena zařízeními
v Havířově a Opavě. Obě pracoviště apelují na
návratu dítěte do rodiny, ať už vlastní nebo
náhradní. „Od roku 1998 jsme nepředávali jediné

dítě do školského dětského domova,“ připome-
nula vedoucí a sociální sestra Mgr. Simona
Šostá Skovajsová.

Péče o děti je zajišťována v málopočetných
skupinách dětí od narození až do 6 let. Každá
skupinka obývá svou bytovou jednotku, která je
tvořena ložničkou, hernou, kuchyňkou s jídelnou
a sociálním zařízením. „V každodenním provozu
se snažíme dětem co nejvíce přiblížit život
v rodině, přestože dbáme na kvalitní poskytování
odborných služeb.“ 

Čtyřlístek je zároveň zařízením pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc. Na pracovišti v Havířově
přijímají na krizová lůžka děti od 9 měsíců do
7 let, na pracovišti v Opavě od narození do 18
let. „Dále pomáháme maminkám při zácviku
v péči  o dítě, umožňujeme denní asistence na
oddělení. Zároveň zprostředkováváme i utajené -
diskrétní - porody. Jako první na světě vedeme
prenatální terapii pro děti odcházející do adopce,
pro děti předčasně narozené a pro děti vedené
v naší odborné dětské rehabilitaci. Tento léčebný

postup je ve stádiu registrace na Ministerstvu
zdravotnictví ČR,“ uvedla Mgr. Šostá.

Dalšími aktivitami na pracovišti v Opavě je
rehabilitační stacionář pro děti s kombinovanými
vadami a odborná dětská rehabilitační ambulan-
ce. Tato ambulance poskytuje odbornou péči
dětem od narození metodou podle prof. Vojty
a nově Bobath koncept.

Pro rodiny, které poskytly opuštěným dětem
nové zázemí, pořádají čtyřikrát ročně setkání
a udržují kontakt i s rodinami v zahraničí. Některé
z těchto rodin - především z Dánska - pravidelně
přijíždí do Havířova a Opavy podělit se o svou
radost z dětí, nebo alespoň zasílají fotografie
dětí, kopie jejich vysvědčení atd.

„Ve spolupráci se sociálními pracovníky obec-
ních úřadů se snažíme vytvářet nové postupy
při pomoci rodinám. Pořádáme vzdělávací semi-
náře pro odborníky i širokou veřejnost. Jako
první v ČR ze skupiny zvláštních dětských
zařízení se přihlašujeme k akreditaci kvality služ-
by,“ doplnila Šostá.

Hudební pohádka 
"Začarované město"

18. a 25. září v 9 a v 10.15 hodin
představení pro mateřské školy

●

23. září v 15 hodin
představení pro veřejnost

Loutkový sál KDPB Havířov
●

Vernisáž sympozia 
dřevěné plastiky 

"Lípa Havířov 2007"
25. září v 17 hodin

výtvarný obor ZUŠ ul. A. Jiráska
Havířov-Podlesí

●

ZUŠ B. Martinů nabízí 
ve školním roce 2007/2008  

výuku pro děti od 5 let
●

v hudebním oboru
- přípravná hudební výchova 

- hra na hudební nástroje 
(klavír, housle, violoncello, kytara, 
el. a bas. kytara, bicí, el. klávesy,

akordeon, dechové nástroje - 
zobcová, příčná flétna, 

trubka, saxofon, fagot, hoboj...)
- sólový zpěv, sborový zpěv

●

v literárně-dramatickém oboru
●

v tanečním oboru 
(klasický a moderní tanec...)

●

Dance aerobik
●

ve výtvarném oboru 
(malba, kresba, grafika, keramika,

tvůrčí fotografie)
●

Dále ZUŠ B. Martinů pořádá
¨kurzy pro dospělé :

Tvůrčí fotografie
Keramika

Figurální kreslení
Základy zpěvu

●

Přihlášky do všech oborů 
na školní rok 2007/2008 

je možné podávat
na ředitelství ZUŠ Na Schodech 1,
Havířov-Město, tel : 596 813 128.

tel/fax : 596 811 490

ZUŠ Bohuslava Martinů 
Havířov-Město, Na Schodech 1,

zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz

Dětský domov mění název na Dětské centrum Čtyřlístek

V konečné nominaci reprezentace ČR 
pro MS v Argentině jsou čtyři hráči Premia!

Klub sálového fotbalu SC
Premium Havířov se po zisku
premiérového mistrovského
titulu dočkalo dalšího
výrazného úspěchu. Čtyři
hráči Premia budou repre-
zentovat Českou republiku
na zářiovém mistrovství
světa ve futsalu - sálovém
fotbalu, které se bude konat v
Argentině.

Po skončení turnaje Protége cup
v Kladně, kterého se v rámci závě-
rečné přípravy před MS reprezen-
tační výběr ČR zúčastnil, a kde se
český výběr utkal se dvěmi před-
ními ruskými kluby Dinamem Mos-
kva (výsledek 5:5) a Koncentratem
Nerjungri (2:0), oznámili reprezen-
tační trenéři konečnou nominaci.

Důvěru získali a na šampionát
odletí brankář Aleš Hekera, pro
kterého to bude již druhá účast na
světovém šampionátu, a hráči

Roman Miczka, Jaroslav Goj
a David Dorozlo, kteří atmosféru
MS okusí poprvé, ale v reprezenta-
ci úplnými nováčky nejsou, neboť
všichni se zúčastnili loňského ME
ve Španělsku, kde naše reprezen-
tace vybojovala bronzové medaile.
V pozici asistenta reprezentačního
trenéra je doprovodí trenér Premia,
Roman Pich.

Nejen jim, ale celé české
výpravě přejeme hodně sportov-
ního štěstí a věříme, že budou na
šampionátu důstojně reprezentovat
svou zemi, město i klub.

Město Havířov uzavřelo v červnu letošního roku smlouvy na zajištění zpětného odběru elektrických
a elektronických zařízení (EEZ) s kolektivními systémy Elektrowin a.s, Asekol s.r.o. a Ekolamp s.r.o. Tyto
společnosti zajišťují svoz a ekologickou likvidaci kompletních zařízení všech skupin EEZ z místa zpětné-
ho odběru EEZ bezplatně.

Z tohoto důvodu bylo v areálu Technických služeb Havířov a.s., na stávajícím sběrném dvoře odpadů  od čer-
vence 2007 zřízeno také místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Tyto EEZ musí být kom-
pletní a nerozebrané. Vyzýváme proto občany našeho města, aby vyřazené nefunkční, případně již nepotřebné
staré elektrospotřebiče nevyhazovali do kontejnerů na komunální odpad, ani na černé skládky, ale aby je
odevzdali v místě zpětného odběru EEZ.

Provoz je stejný jako na sběrném dvoře odpadů tj. každý den včetně soboty a neděle vždy od 7.00 do 18.00
hodin. Sběrný dvůr se nachází na Karvinské ulici v Havířově-Městě. Z kapacitních důvodů toto sběrné místo slou-
ží pouze pro občany Havířova jako spotřebitele, nikoliv pro prodejce EEZ.
Dále chceme občany opět upozornit na to, že je zakázáno ukládat komunální odpad mimo přistavené kontejnery.
Pokud odpad uložíte mimo kontejner a založíte tímto černou skládku, porušujete OZV o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem na území města Havířova.V souladu  s touto OZV porušení povinností při nakládání s komu-
nálním a stavebním odpadem může být postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

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

ZUŠ Leoše Janáčka 
zusvrchl@volny.cz
www. zuslj.wz.cz

Informace pro občany:
Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení
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Taekwon-Do ITF 
v Havířově
Navštěvovat tradiční korejské umění
sebeobrany Taekwon-Do ITF umo-
žnilo Církevní středisko volného času
sv. Jana Boska v Havířově vyznava-
čům bojových umění poprvé
v loňském školním roce. Zpočátku se
Taekwon-Do zavádělo především
jako armádní způsob boje, dnes však
již můžete toto umění cvičit pod civil-
ní Mezinárodní Federací Taekwon-Do
(ITF). V České republice se Taekwon-
Do ITF cvičí od roku 1987 a v sou-
časnosti jsou čeští cvičenci Taekwon-
Do ITF sdruženi výhradně pod Čes-
kým svazem Taekwon-do ITF ve 30
registrovaných školách. V Církevním
středisku volného času sv. Jana
Boska zajišťují výuku tohoto umění
dva zkušení trenéři, a to Ing. Kamil
Šamal (oddíl Karviná) a Bc. Jana
Hoňková, Dis. (oddíl Frýdek-Místek).
Oba tito trenéři jsou zárukou kvalitní
výuky, neboť patří ke zkušeným
trenérům dvou velkých moravských
oddílů. Trenérka Jana Hoňková je
rovněž členkou státní reprezentace
v Taekwon-Do ITF. Dokladem vysoké
úrovně výuky ve středisku sv. Jana
Boska je úspěch borců na Mistrovství
Moravy juniorů, seniorů a žáků, které se
konalo 1. - 2. června 2007 ve Frýdku-
Místku.
V juniorské kategorii Havířov zastu-
poval Dominik Honěk, který svým
výkonem vybojoval stříbrnou medaili,
a Lucie Maršounová, které se podaři-
lo dosáhnout na medaili bronzovou.
Do seniorské kategorie byla nasaze-
na dvě z havířovských děvčat, a to
Martina Lapáčková a Kateřina Brut-
vanová. Naše děvčata se probojovala
do finále, kde Martina Lapáčková zís-
kala zlatou medaili a Kateřina Brutva-
nová stříbro. Posledním želízkem
v ohni byla žákyně Magda Hoňková.
V soutěži jednotlivců se jí nad těžkou
soupeřkou nepodařilo prosadit, avšak
v týmových bojích spolu se svým
týmem vybojovala nádherné druhé
místo.

Sportovní:
kopaná
stolní tenis - začátečníci
stolní tenis - pokročilí
florbal - mladší
florbal - starší
posilovna
šprtec-stolní hokej

Umělecké:
tvůrčí dílna
keramika
papírové modelářství
výtvarná výchova
amatérské loutkové divadlo -
KINIMOD

Bojové:
Taekwon-Do ITF

Klub Valdocco: 
Besedy na září 2007
Sex, šlehačka na dortu
Pohlavní nemoci a rizika sexu
Linka bezpečí Ostrava
Základy sebeobrany

Senioři:
tvůrčí dílna
kulečník
internet klub
malujeme na PC

Taneční:
minimažoretky
mažoretky - kadetky

mažoretky - juniorky
aerobic
výrazový tanec
hip-hop
disko dance

Příroda:
chovatelství - Exota
turistika

Vzdělávací:
doučování- pro děti

Technické:
elektronik
internet klub
digitální fotografie
malujeme na PC
mailujeme, stahujeme

Vážení zákazníci,
vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem 
zemního plynu a jeho vyúčtováním vám rádi
pomůžeme řešit na

novém telefonním čísle Zákaznické linky
skupiny RWE 840 11 33 55.

Volat můžete v pracovní dny od 7 do 17 hod., 
vždy za cenu místního hovoru.
Nové číslo Zákaznické linky nahrazuje dosud používané 
číslo 840 111 115.

RWE - Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.rwe-smp.cz

TÝDEN S DONEM BOSKEM - 17.9. - 21.9.
V těchto dnech mají možnost děti jednotlivé volnočasové aktivity CSVČ navštívit a vyzkoušet si je na
vlastní kůži. Jejich časový harmonogram bude k dispozici na webových stránkách www.csmdonbos-
co.cz počátkem září, anebo přímo v Církevním středisku volného času sv. Jana Boska.

Co všechno v CSVČ můžete najít? 

CÍRKEVNÍ STŘEDISKO
VOLNÉHO ČASU 

sv. J. BOSKA 
V HAVÍŘOVĚ

Haškova 1, 73601 Havířov
tel.: 596 810 145

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

OTEVŘENO  
po - pá: 14:30-19:00h

Foto: Jindřich Honěk



Bažanowski & Partneři
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ANGLIČTINA - RUŠTINA
kurzy, individuálně

736 150 119, 597 587 438 11
2/

07

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

12
2/

07
12

3/
07

11
6/

07

na bazéně v Šumbarku 
od 17.9. ve 20.00 h.

Zájemci hlaste se na tel. 604 305 870
e-mail: karin.mahdalova@atlas.cz

www.aquaaerobic.ic.cz

CVIČENÍ VE VODĚ
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P O Z O R !  N O V I N K A !
Půjčky opravdu pro všechny

i pro nezaměst., bez nahlížení do reg.
Nebankovní sektor.

Pro velkou vytíženost nabízíme
možnost spolupráce.
Tel. Ha - 737 187 541
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22.10. 2007 v 19.00 hod. 
KD Petra Bezruče Havířov

P ř e d p r o d e j :
Hromadné objednávky - 776 775 195

KD P. Bezruče - 596 808 015 
KD L. Janáčka - 596 411 277 

Měst. informační centrum - 596 815 843

12
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POZOR! Již od září!

Vás zve k návštěvě 
v příjemném prostředí,

milou obsluhou 
a kvalitní kuchyní.

Znovu otevřená restaurace
v Kulturním domě 

Petra Bezruče

12
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Speciální jazykové kurzy
od r. 1999

ANG, FR, NĚM, RUŠ, ŠP

Sugestopedie, Callanova metoda

Demolekce zdarma do 14.9.

www.bajo.cz       739 404 222 

Poznejte nové efektivní metody!
✔ skupiny do 7 osob ✔ komfortní 

učebny ✔ občerstvení v ceně.

od října: ČÍNŠTINA s rodilou mluvčí

12
9/
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Městské kulturní středisko
Havířov

nabízí k prodeji 
židle - cena 30 Kč / kus
Možnost prohlídky dohodněte

na tel.: 777 767 086 m
ks

/0
7

13
0/

07

PŮJČKY PRO HAVÍŘOV!
-  z á ř í  -  

2 0  x  5 0  0 0 0  K č
N E B A N K O V N Ě

OSVČ, důchodci, zaměstnanci
608 852 750

Bojujete s nadváhou?
Nadváha a obezita představuje vážné zdravotní problémy. Nejčastěji se podílí na zvýšeném krevním

tlaku, srdečních infarktech, mozkových příhodách cévních. Způsobuje metabolické komplikace proje-
vující se často cukrovkou, usnadňuje vznik chorob trávicího ústrojí, vznik křečových žil, degenerativ-
ních onemocnění kloubů (artrózy), napomáhá vyššímu výskytu úrazů, což souvisí s určitou omezenou
pohyblivostí.

Zázračné diety nepomáhají. K trvalým úbytkům je třeba zvolit způsob, při kterém nestrádáme, zdravotně nás
nepoškozuje a při tom nějaké kilo ztratíme, posléze si upravenou hmotnost udržíme.

Nabízíme Vám ověřenou metodu kognitivně-behaviorální terapie snižování nadváhy pod odborným vedením
zdravotníků, doplněnou uzpůsobenou pohybovou aktivitou pod odborným vedením, vhodnou i pro zdravotně-
handicapované.

Další běh kurzů otevíráme opět na ZŠ 1. máje Havířov-Město 20.9. 2007
Přihlášky na www.emnxxl.cz nebo 596 110 439, 774 345 868

MUDr. Šárka Andělová, CSc.
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SOUKROMÁ VÝUKA NĚMČINY
Tel.: 596 815 290 13

1/
07
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