
LISTOPAD

Nebylo to určitě jednoduché, pro-
tože se musely dodržet striktně
požadavky památkářů. Vždyť
bývalé kino je kulturní památkou
a nejvýznamnějším objektem archi-
tektonického stylu Sorela. „Rekon-
strukce kina byla náročná a jsem
velmi rád, že se dobré dílo podařilo.
Určitě to neměly firmy jednoduché,
protože se musely vypořádat
s nároky památkářů. Jeden příklad
za všechny. Když jsme se dotazo-
vali původního architekta, jaké byly
kliky v kině, řekl, že je navrhl
v barvě mokrého písku. A teď jsme
museli zvažovat, jak takový mokrý

písek vypadá, prostě hledat ve
škále barev takový odstín,“ pozna-
menal při slavnostním otevření
primátor František Chobot.

Kulturní dům Radost, jak se zmo-
dernizovaný objekt bude nově
nazývat, tak zažil slavnostní křest,
při němž mohla asistovat i široká
veřejnost. Slavnostní otevření bylo
spojeno s koncertem českých
pěveckých es, Heleny Vond-
ráčkové, Karla Gotta a Jiřího Korna
na zimním stadioně. A koncert to
byl podle účastníků velmi zdařilý.
Další den zažíval objekt bývalého
kina test konferenční. Konala se

zde totiž konference k architekto-
nickému stylu Sorela. I tato akce
byla zdařilá a dá se říci, že před-
nášky byly zajímavé a pro nezasvě-
cené i překvapivé. Víkend, jak už
bylo zmíněno, pak patřil veřejnosti.
Každý obdivoval něco jiného. Něko-
mu se líbila rekonstruovaná jídelna,
jinému hlavní sál, mnohé potěšila
galerie a výstava o Sorele. Nově
opravený Kulturní dům Radost však
nejvíce obdivovala starší generace,
která jej znala z dřívějších dob.
Slovy chvály tak jednoznačně
nešetřila.

O rekonstruované bývalé
kino Radost byl velký zájem

Pozvánka
na jednání Zastupitelstva
města Havířova dne 5. listo-
padu v Kulturním domě
Radost. Začátek je v 8 hodin.
Od 14 hodin jsou na progra-
mu interpelace a dotazy
občanů. Jednání zastupitel-
stva je veřejné.

strana 2
Primátor přijal oceněné důlní 
záchranáře 
Obnova aleje na Hlavní třídě 
je nutná                      
strana 3
HTS zavádí dvojí účtování tepla 
Výzva majitelům garáží
strana 4
Představujeme zastupitele města 
strana 5
Zimní údržba ve větším rozsahu  
Senioři v dalším běhu 
Akademie III. věku
Hřbitov na Šumbarku se dočká 
kolumbárií
V Havířově o evropských penězích 
strana 6
Vedení města jednalo se
zástupci ArcelorMittal     
strana 7 - 10
Kulturní magazín                  
strana 11
Ani absence zraku nezabránila, 
aby se stal masérem 
strana 12
ZŠ Jarošova slaví 50 let   
Týden knihoven ve znamení 
knihovnické bašty    
strana 13
Aerobic & Fittness Cup Havířov 
Móda v Galerii Spirála 
strana 14
Dan Bárta ve Stolárně  
strana 16
Žáci z Kudeříkové jsou mistry 
Moravy a Slezska
Futsal na Mistrovství světa 
v Argentině hráli i borci 
z Havířova 

První říjnový víkend patřil
v Havířově jednoznačně rekon-
struovanému bývalému kinu
Radost. Konaly se zde totiž dny
otevřených dveří. Havířovská
veřejnost tak měla možnost se
seznámit s práci konsorcia firem,
které rekonstrukci realizovaly.
A dá se jednoznačně říci, že mnozí
byli stavem zmodernizovaného
objektu mile překvapeni.

Foto: Josef Talaš
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Olympiáda seniorů se stala v Domově Penzionu pro důchodce na
Lidické ulici již tradicí. V polovině září soutěžilo v hodu na cíl,
plechovkové pyramidě, věšení prádla, přišívání knoflíků, zavazování
bot, v hodu na basketbalový koš, v ruských kuželkách a lovení mýdla
11 družstev z 11 klubů důchodců. Akci uspořádal Domov Penzion pro
důchodce ve spolupráci s odborem sociálních věcí magistrátu města. Pro
nepřízeň počasí se musely všechny disciplíny přemístit do areálu penzio-
nu. Senioři  bojovali s nadšením a některé výkony byly pozoruhodné. V cel-
kem 11 klubech důchodců se sdružuje cca 2 700 důchodců.

Tradiční olympiáda seniorů

Zlatý záchranářský záslužný kříž
získali tito havířovští občané - Sta-
nislav Nedoma za aktivní podíl na
likvidaci a odstraňování důlních
nehod na Dole Lazy a důlních závo-
dech OKR, Ing. Břetislav Petr za
dlouholetou činnost v Báňském
záchranném sboru a za zásluhy
o zvýšení odborné úrovně báňské
záchranné služby, Ing. Jaroslav
Gongol za dlouholetou činnost
v Báňském záchranném sboru a za
zásluhy o zvýšení odborné úrovně
báňské záchranné služby.

Bronzový záchranářský záslužný
kříž získali Jaromír Nerad za dlou-
holetou aktivní činnost Báňském
záchranném sboru a svědomitý pří-
stup ke svěřeným úkolům, Josef
Dlabač za příkladné a iniciativní

plnění úkolů, MUDr. Tomáš Gon-
gol za poskytování odborné léka-
řské pomoci při úrazech a náhlých
onemocněních v dole a zabezpečo-
vání záchranářských zásahů, Karel
Bajtek za dlouholetou činnost
v Báňském záchranném sboru
a podílení se na likvidaci nehod
v OKR.

Oceněné přijal v pondělí
17. září na radnici primátor
města Havířova František Cho-
bot. Poblahopřál jim k získání
ocenění a poděkoval jim za jejich
záslužnou práci. Záchranáři
vyprávěli své zkušenosti ze
záchranných akcí. Povídali také
o důlních otřesech, při kterých
bohužel přišli o život jejich kolegové
horníci.

Záchranářský záslužný kříž
Každoročně již 10 let uděluje předseda Českého báňského úřadu

vybraným báňským záchranářům resortní vyznamenání Záchranář-
ský záslužný kříž jako morální ocenění jejich činnosti.V letošním roce
bylo oceněno 30 báňských záchranářů, z toho 7 z Havířova.

Výsledky dendrologického průz-
kumu jsou bohužel katastrofální,
stromy jsou především díky umístě-
ní u frekventované komunikace
a blízko obrubníků ve špatném
zdravotním stavu, rychle zestárly
a většina z nich nemá před sebou
více než 5 let života. Z celkového
množství 195 původně vysázených
stromů muselo být již v minulých
letech vzhledem k jejich stavu
15 vykáceno.

Vzhledem k výsledkům dendro-
logické studie a nutnosti provést
obnovu aleje by současně mělo
dojít k celkové rekonstrukci Hlavní
třídy - předláždění chodníků,
výměně veřejného osvětlení, vybu-
dování cyklostezek a rekonstrukci
inženýrských sítí, a to tak, aby byly
veškeré činnosti synchronizovány.
Obyvatelé města si již také určitě

všimli, že vlastník domů na Hlavní
třídě, společnost RPG Byty s.r.o.
patřící do skupiny Real Estate,
zahájil rekonstrukci domů - výměnu
oken, opravu střech a fasád. Také
se zástupci skupiny RPG Real
Estate probíhají jednání o spole-
čném postupu, aby rekonstrukční
práce byly prováděny efektivně a
co nejméně zatěžovaly obyvatele
této lokality i celého města.

Předpokládané finanční náklady
na realizaci oprav chodníků, vybu-
dování cyklostezek, výměnu
veřejného osvětlení a obnovu aleje
podél Hlavní třídy jsou 63 mil. Kč.
Bude se jednat o rozsáhlou inves-
tiční akci, jejíž realizace zabere dva
až čtyři roky. Město v současné
době hledá finanční prostředky na
úpravu Hlavní třídy.

Foto: Josef Talaš

Ocenění záchranáři s primátorem Františkem Chobotem (vlevo)
Foto: Josef Talaš

Dendrologové: obnova aleje 
na Hlavní třídě bude nutná

Město Havířov si nechalo
vypracovat, vzhledem k častým
stížnostem obyvatel bydlících na
Hlavní třídě a projíždějících řidi-
čů, dendrologickou studii na
posouzení stavu jednotlivých
stromů v lipové aleji podél ulice
Hlavní třída od světelné křižovat-
ky nad kostelem sv. Anny až po
náměstí Republiky. Stížnosti lidí
se týkaly zasahování větví stro-
mů až do oken domů, na
zatemnění a tím pádem nutnosti
svícení během dne, na padající
větve ohrožující zdraví procháze-
jících lidí a poškození projíždě-
jících aut.

Foto: Ivan Trnka

Foto: Ivan Trnka

Občanská komise Havířov-Bludovice
zve na 

veřejnou schůzi s občany
za účasti představitelů města

Program: výstavba chodníků a přechodů pro chodce, 
odkanalizování Bludovic, zimní údržba, MHD v oblasti Na Kempách 

21. listopadu v 16 hod.
dům PZKO ul. U Zborůvky, Havířov-Bludovice
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21. září se uskutečnil BTF
v dopoledních hodinách pro základ-
ní a střední školy. Starty byly, na
základě velkého zájmu havířov-
ských škol, dokonce čtyři.

Trasa pátečních startů BTF vedla
v letošním roce od Brány s kyva-
dlem na náměstí Republiky (start
i cíl), nově kolem kina Centrum,
přes centrální parkoviště na uzav-
řenou Národní třídu směrem
k autobusovému nádraží až po kři-
žovatku ul. Národní tř., Kpt. Nálepky
a Tolstého a zpět na náměstí
Republiky.

22. září  se uskutečnil BTF pro
havířovskou veřejnost a trasa běhu
byla vedena stejně jako v minulých
ročnících.

Běh Terryho Foxe 2007 byl 21.9.

spojen s další zdraví prospěšnou
akcí - Evropským dnem bez aut.
V tento den byla zdarma městská
hromadná doprava.

Součástí obou dnů byl bohatý
sportovně-kulturní program na
nám. Republiky, mimo jiné se
účastníci akce snažili o překonání
rekordu v délce hromadného
metání kotrmelců (rekord drží
město Bohumín v délce 100 km).
Rekord však překonán nebyl. Bylo
„nametáno“ 17,5 km.

Celková částka vybraná za oba
dny činila 18 354 korun. Největší
zásluhu na této rekordně vysoké
částce mají žáci a pedagogický
sbor ZŠ Gorkého, kteří přispěli
částkou 9 350 korun.

U příležitosti pořádání těchto

dvou zdraví prospěšných akcí
vyhlásil odbor školství a kultury ve
spolupráci se spolupořadatelskou
agenturou AG-ART soutěž o nejlé-
pe tematicky „vyšňořenou“ školu.
Vítězem se stala ZŠ Žákovská,
které jako cenu pro vítěze uspořádá

sponzorsky David Zbavitel a jeho
agentura AG-ART v rámci Dne dětí
v roce 2008 zábavné odpoledne se
skákacími atrakcemi. Rovněž bude
takto oceněna, jako poděkování za
nejvyšší finanční příspěvek, i ZŠ
Gorkého.

Běh Terryho Foxe ve znamení obrovského zájmu škol
Mají děti lepší vztah k charitě než dospělí?

Běh Terryho Foxe 2007 (dále jen BTF) se v Havířově v letošním roce
uskutečnil ve dvou dnech, a to 21.9. a 22.9. 2007. Zúčastnilo se
1 900 osob včetně dobrovolných pořadatelů.

Od počátku roku 2008 zavede Havířovská
teplárenská společnost, a.s. účtování
dodávek tepla ve dvousložkových cenách.
Jde o běžný  způsob účtování cen energií ve
většině států Evropské unie i v České repub-
lice.

Podívejme se, z čeho se konečná cena
skládá. Náklady na výrobu tepla se skládají ze
dvou skupin, ze stálých nákladů a z proměn-
ných nákladů. Stálé náklady, které souvisí
s existencí potřebné výrobní kapacity a rozvod-
ných sítí, jsou nezávislé na množství dodaného
tepla. Proměnné náklady, jejichž výše se
odvíjí od nákladů potřebných k výrobě 1 GJ
tepla, závisí na množství dodaného tepla.

Ve stálé složce zákazník platí za připojení
k tepelné soustavě a za připravenost dodavate-
le kdykoliv dodat teplo v potřebném množství
a kvalitě v souladu s platnou legislativou. Nákla-
dy stálé jsou rozúčtovány v poměru, jakým se
jednotlivá odběrná místa podílejí na celkových

dodávkách tepla za srovnatelné období.
Vychází se ze skutečně odebraného množství
tepla naměřeného měřičem za zvolené srovna-
telné období, kdy pro všechny odběratele byly
stejné klimatické i technické podmínky. Stálá
složka tedy odpovídá velikosti příslušného
odběrného místa.

V proměnné složce zákazník platí náklady,
které odpovídají skutečně odebranému množ-
ství tepla naměřeného na měřiči odběrného
místa v zúčtovacím období. Proměnná složka
závisí především na ceně paliva použitého
k výrobě tepla a reflektuje skutečné množství
tepla odebraného zákazníkem.

Výhodou dvousložkové ceny je předcháze-
ní významnějším rozdílům kalkulované jednot-
kové ceny tepla oproti skutečné ceně, způsobe-
ným vlivem počasí v průběhu roku, a to jak ve
prospěch dodavatele, tak i ve prospěch odběra-
tele. Vzniklé rozdíly následně po uzavření roku
dodavatel vyhodnocuje a vyúčtovává v souladu

s Cenovým rozhodnutím Energetického regu-
lačního úřadu (ERÚ). Dvousložková cena
znamená objektivní způsob vyúčtování služeb,
při kterém dvousložková cena tepla vyjadřuje
podíl proměnných a stálých nákladů a při
kterém platby odpovídají věcně i časově nabíha-
jícím nákladům. Tyto platby za dodávku tepla
jsou tímto i rovnoměrněji rozloženy v průběhu
zúčtovacího období.

Dnešní ceny tepla patří k tzv. věcně usměr-ňova-
ným cenám a jejich kalkulaci a růst kontroluje
a reguluje ERÚ. Pro sjednávání cen tepla stanovu-
je ERÚ každoročně podmínky uvedené
v cenovém rozhodnutí ERÚ; pro rok 2008 je to
Cenové rozhodnutí č. 5/2007 ze dne 17. září 2007.

Zavedení dvousložkové ceny nijak nesouvisí
s nárůstem ceny tepla. Při dosažení plánované-
ho množství tepla použitého pro kalkulaci ceny
tepla v daném roce je zavedení dvousložkové ceny
tepla z hlediska vlivu na průměrnou cenu tepla
zcela neutrální.

Dvojí účtování tepla

Celkem se svými náměty připojilo 413
občanů s 650 náměty, připomínkami.
Nejčastějšími požadavky bylo ponechání
zahrádek pod ul. Na Nábřeží, dále vytvoření
viditelné kontroly měření rychlosti při průjez-
du městem, řešení tras pro cyklisty a in-line
bruslaře, opravy chodníků na ul. Lidické,
podél Hlavní třídy, opravy dětských hřišť
včetně výstavby hřišť např. pro hokejball,
odstranění heren z centra města, oprava
kina Centrum, oprava fasád domů na Hlavní
třídě, úprava lesoparku Stromovka, vysazení
kvetoucích trvalek.

Jako další návrhy padlo např. vybudování
stojanu s pitnou vodou v centru města, vybu-
dování rozhledny na Bludovickém kopci,
zřízení cukrárny v centru města, vybudování

ZOO koutku a zrcadlového bludiště, bota-
nické zahrady, vybudování mořského akvária
s podvodním proskleným tunelem, golfové
hřiště, psí hotel, zřízení nočního erotického
klubu pro pány i pro dámy, varieté, vybudo-
vat z Dolu Dukla startovací rampu pro rekre-
ační lety do vesmíru nebo v podzemí bývalé-
ho Dolu Dukla vybudovat patrový hřbitov.

Jednotlivé připomínky byly zpracovány
do přehledné databáze. Ta bude předložena
v říjnu do komise pro strategický rozvoj, kde
budou jednotlivé náměty posouzeny. Dalším
krokem bude posouzení vytipovaných námě-
tů příslušnými odbory města a poté bude
koncem letošního roku předána zpráva
do rady města.

Foto: Josef Talaš

Dotazník k tvorbě strategického plánu V Ý Z V A  
majitelům garáží

Statutární město Havířov, zastoupeno odborem
správy majetku, řeší majetkoprávní vztahy
k pozemkům města, na kterých jsou postaveny
stavby garáží cizích vlastníků a tito nemají vyřešen
vztah k tomuto pozemku. V současné době Zastu-
pitelstvo města Havířova prodává pozemky
zastavěné stavbou garáže za jednotnou cenu
500 Kč/m2.

Tato cena však může být zvýšena.
Vyzýváme tímto všechny vlastníky garáží, aby si

prověřili, zda jsou i vlastníky pozemku pod stavbou
garáže, a v případě, že vlastníkem je město Havířov,
urychleně si vypořádali vztah k pozemku pod
stavbou.

Pokud si vlastníci garáží nepodají žádost o pro-
dej pozemku pod stavbou v termínu do 31.12. 2008,
město přistoupí ke zvýšení ceny.

Bližší informace podá na tel. č. 596 803 310
p. Javorská, odbor správy majetku.

Magistrát města v současné době realizuje tvorbu druhé etapy Strategického plánu
rozvoje města. Občané města měli možnost do konce srpna vyjádřit prostřednictvím
dotazníku otištěného v Radničních listech své názory, požadavky, přání, vize, podle
kterých by se měl Havířov dle jejich názorů ubírat.



11/2007 4

Představujeme zastupitele města Havířova
V nové rubrice v Radničních listech postupně představíme

zastupitele města, kteří byli zvoleni v komunálních volbách
počátkem roku 2007. V zastupitelstvu, které má 43 členů,
pracuje na základě výsledků voleb 5 politických stran
a hnutí: KSČM (15 mandátů), ODS (13 mandátů), ČSSD
(11 mandátů), HPH (2 mandáty) a KDU-ČSL (2 mandáty).
Pro listopadové Radniční listy jsme připravili představení
předsedů politických klubů jednotlivých stran, kteří odpovída-
li na tyto dotazy:
- titul, jméno a příjmení
- strana, za kterou jste byl zvolen do zastupitelstva
- věk
- povolání, rodinné zázemí, případně důležité mezníky vašeho života
- jak dlouho se zabýváte komunální politikou
- v čem spatřujete největší a nejpalčivější problém současného

Havířova
- jak vypadá vaše práce pro město v oblasti komunální politiky
- co se vám jako zastupiteli podařilo prosadit či s čím se ještě

v tomto volebním období hodláte poprat

 Jsem důchodce, OSVČ, ženatý a v regio-
nální politice pracuji cca 7 let.

 Celkovou čistotu města s návaznosti na
parkování automobilů, stálou údržbu zeleně
a řešení veřejného sociálního zařízení na
území města; řešení situace v dopravě,
bytový problém pro mladé občany a rodiny.

 V realizaci programového prohlášení na
zasedáních rady a zastupitelstva a v meto-
dické pomoci těm občanům a institucím,
které se na mne obracejí. Vytvořit rovné po-
dmínky pro zájemce při zakoupení pozemku
na území města.

 Programové prohlášení rady, omezení
navyšování počtu hracích automatů, aktivně
se zapojit do řešení připomínek ke změně
územního plánu č.13.

Původním povoláním automechanik v Tatra
Kopřivnici a v současné době zaměstnan-
cem spol. ARCELORMITTAL OSTRAVA a. s.
Závod 16 - Minihuť pásová, výroba silničních
svodidel a příslušenství. Jsem ženatý a mám
dvě děti ve věku 12 a 15 let. Komunální
politikou se zabývám již více než deset let
a aktivně od roku 2002, kdy jsem byl poprvé
zvolen do zastupitelstva města Havířova.

Za největší problém města Havířova  pova-
žuji zejména přetíženou dopravní situaci
středem města a blízkého okolí. Dále je to
stálý nedostatek parkovacích míst v jednotli-
vých částech města, zejména v centru.
Dopravní situací ve městě se zabýváme
v radě města velmi pečlivě a již v minulosti
jsme učinili některá opatření, která by měla
zvýšit bezpečnost silničního provozu (zejmé-
na chodců). Jedná se např. o dělený přechod naproti nemocnice s poli-
klinikou Havířov, dělený přechod na ulici Národní třída a Široká, výstav-
ba světelné křižovatky pod Bludovickým kopcem atd. Momentálně pro-
bíhá výstavba okružní křižovatky na Bludovickém kopci, která bude
podle plánu zprovozněna v polovině listopadu letošního roku. Dále jsme
se zabývali se společností UDIMO s. r. o., která zpracovala studii řešení
dopravní situace na velkém kruhovém objezdu pod kostelem sv. Anny.
Dlouhodobým problémem je samozřejmě i křižovatka ulic Orlovská,
Požárnická, U Skleníků, kde budu opětovně žádat zařazení této křižo-
vatky do návrhu plánu investic na příští rok. Každopádně veškeré tyto
investice stojí nemalé finanční náklady, a proto je nutné každou takovou
akci pečlivě posoudit.
Své osobní úspěchy nepovažuji za tak důležité, ale upřednostňuji týmo-
vou spolupráci všech mých kolegů zastupitelů za ČSSD, kteří se podíle-
li na tvorbě volebního programu. Pro mě osobně bude úspěchem, když
splníme v maximální míře jednotlivé body našeho volebního programu
pro dané období. Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
našim voličům, kteří přišli podpořit ČSSD v opakovaném hlasování
komunálních voleb.

Radim Mudra
ČSSD, 37 let 

 Jsem ženatý, máme tři děti. Jsem
zaměstnán ve společnosti ArcelorMittal
Ostrava.

 Politiku sleduji od roku 1989, o komunální
politiku se zajímám od roku 1992. Nyní pra-
cuji v Zastupitelstvu města Havířova druhé
volební období.

 Havířov má rezervy v oblasti pracovních
příležitostí, bydlení i odpočinku a z toho
vyplývající úbytek obyvatel našeho města.
Ve městě se svou rodinou žiji a tak při řeše-
ní komunálních problémů vycházím z prak-
tického života.

 KDU-ČSL je v městském zastupitelstvu
v opozici, a tak každý náš přijatý návrh pova-
žuji za úspěch. Budu v našem městě opět
prosazovat podporu rodin s dětmi. Doufám,
že stabilnější zázemí rodin kladně ovlivní život všech obyvatel Havířova.

Miroslav Kronenberg
KSČM, 64 let

 Zástupce ředitele Gymnázia Havířov, ul.
Komenského.

 Ženatý, dvě dcery, jeden vnuk, dvě vnučky.
 Poslední tři volební období. Před tím /od

roku 1970/ atletický „bafuňář“ a rozhodčí.
 Odchody mladých lidí z Havířova. Z mých

bývalých studentů pracuje v Havířově pouze
malé procento.

 Se svými kolegy z HPH se snažíme o raci-
onální přístup k řešení problémů města.
Ideologie není u nás na prvním místě. Usilu-
jeme o to, aby město dělalo více i pro mladší
věkovou kategorii, na příklad v oblasti
sportu, kultury, zájmové činnosti.

 Rozhlédnete-li se kolem sebe, vidíte mno-
žství nově vybudovaných, rekonstruovaných,
modernizovaných a průběžně udržovaných
školních hřišť. Již několik let se budují i mezibloková sportoviště. Atletic-
ký oddíl Slávie Havířov má dráhu s umělým povrchem. Město podporu-
je i další smysluplné aktivity svých občanů. Samozřejmě to není pouze
má zásluha, ale je to zásluhou mých kolegů a kolegyň v zastupitelstvu.
Za projevenou podporu v této oblasti jim i dodatečně děkuji.

Mgr. Rudolf Šimek
Hnutí pro Havířov, 60 let

Bc. Marek Plawny
KDU-ČSL, 38 let

 V čem spatřuji největší a nejpalčivější pro-
blém současného Havířova?
1. Postrádám větší angažovanost vedení
města při řešení otázky problematiky otázky
zaměstnanosti, o které se léta mluví, avšak
zatím se žádný znatelný krok v této věci neu-
dál.
2. Velmi mě tíží současné neúměrné zadlu-
žování města, stávající koalici ČSSD, KSČM
a HPH, pro rok 2007, již na úrovni půl miliar-
dy Kč. Půjde-li to takto dál a výsledkem bude
dům důchodců, kde jedno místo vychází na
2,5mil Kč, investiční výstavby plus náklady
provozu (za což bychom každému důchodci
mohli postavit velmi komfortní rodinný dům -
divím se, že to sami důchodci ještě nepoža-
dují), nefungující kyvadlo v centru města,

předražené investice v Radosti, kde např. hudební aparatura je na úrov-
ni špičkových hudebních studií apod.
3. Nefungující trh s byty, kde stávající koalice, především v čele s KSČM,
nehodlá byty prodávat (viz. usnesení Zastupitelstva  o prodeji bytů, které
jsou touto vyhláškou prakticky neprodejné-musí být 100% zájem), jejich
údržba i opravy jsou drahé a dnešním nájemníkům, kteří by eventuálně
byty chtěli koupit, se neustále snižuje tzv. ekonomická schopnost splácet
hypotéku s počtem let, kolik jim schází do důchodu, na což se především 
ptají banky.

Ing. Petr Podstavka 
ODS
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Celkem bude na Akademii III.
věku docházet 72 účastníků, nej-
starším je 75 let.

„Myšlenka vzdělávání i ve
vyšším věku je chvályhodná a aka-
demie je velmi pozitivně hodnoce-
na samotnými uchazeči z minulých
let. Havířov je v tomto ohledu vzo-
rem pro ostatní města, jelikož Aka-
demii III. věku pořádáme již 8 let,“
uvedl primátor města František
Chobot a dodal: „Kdybych neměl
primátorské povinnosti, určitě bych
byl jedním ze studentů.“

Ředitel Institutu celoživotního
vzdělávání Ing. Václav Bezecný
popřál všem účastníkům akademie
hodně sil, zdraví, píle a hodně
načerpaných vědomostí. Podotkl,
že senioři z dřívějších běhů se
stýkají dosud na neformální půdě,
a to je právě jeden z cílů akademie
- vytvořit správný kolektiv.

Posluchači akademie se budou
vzdělávat například ve výpočetní

technice, angličtině, psychologii,
sociální politice, finančním pora-
denství, komunální politice, země-
pisu, občanském a trestním právu
a v dalších předmětech.

Město zajišťuje zimní údržbu na
místních komunikacích ve vlastnic-
tví města. Na ostatních komunika-
cích zajišťuje zimní údržbu vlastník
- Ředitelství silnic a dálnic a Morav-
skoslezský kraj - prostřednictvím
Správy silnic Moravskoslezského
kraje Karviná. Jedná se konkrétně
o Hlavní třídu, ul. Na Záguří,
Padlých hrdinů, Orlovská, Dělnická,
Ostravská, Frýdecká atd.

Celková délka prováděcích tras
zimní údržby na zimní období od
1.11. 2007 do 31.3. 2008 činí
160 km vozovek a 86,5 km chod-
níků. Ty jsou rozděleny do 3 pořadí
důležitosti.
I. pořadí důležitosti - sníh je
odklízen do 4 hod. od vyhlášení
zásahu

II. pořadí důležitosti - sníh je
odklízen do 12 hod. od vyhlášení
zásahu

III. pořadí důležitosti - sníh je
odklízen po ošetření MK I. a II.
pořadí důležitosti, nejpozději však

do 36 hod. od vyhlášení zásahu

Časové limity neplatí při kalamit-
ní situaci.

Označení úseků místních
komunikací s nezajištěnou
sjízdností a schůdností

Při výkonu práv a povinností sil-
ničního správního úřadu je nutno
v souladu s vyhláškou č.30/2001
Sb. označit úseky místních komuni-
kací, na kterých se sjízdnost
a schůdnost nezajišťuje. Označení
neudržovaných místních komunika-
cí na území města Havířova bude
zajištěno umístěním 14 ks doprav-
ních značek na všech vjezdech do
obce. Na značce bude napsáno
„Úseky komunikací uvedené
v nařízení obce se v zimě neudržu-
jí“. Seznam neudržovaných úseků
bude zveřejněn na internetových
stránkách města, stejně jako celý
Plán zimní údržby s jednotlivými uli-
cemi dle pořadí důležitosti
a mapou.

Zajištění zimní údržby

Zahájení 
Akademie III. věku

Nový ročník studia havířovských seniorů byl zahájen začátkem
října v Institutu celoživotního vzdělávání na Junácké ulici. Sla-
vnostního zahájení výuky se zúčastnil také primátor města František
Chobot a jeho náměstek pro sociální rozvoj JUDr. Bronislav Bujok.

Město koupí
kolumbária
Rada města Havířova sch-
válila zadání veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na
nákup kolumbárií na hřbi-
tově v Havířově - Šumbarku.
Odbor místního hospodářst-
ví a dopravy bude objed-
návat v letošním roce
4 sestavy kolumbárií
a v následujících letech se
předpokládá nákup vždy
2 sestav ročně, přičemž
cena za jednu sestavu činí
zhruba  224 tisíc korun.

Rada města Havířova schválila Plán zimní údržby místních komu-
nikací na období 1.11. 2007 do 31.3. 2008. Předpokládaná částka na
zajištění zimní údržby je cca 10 mil.Kč. V navrhovaném plánu zimní
údržby byl oproti předcházejícímu roku navýšen počet metrů udržo-
vaných vozovek (+735m) a chodníků (+1084m) dle oprávněných poža-
davků občanů a ekonomických možností města.

Seminář k možnostem čerpání dotací
ze strukturálních fondů EU
pondělí 19. listopadu od 9 hod. v KD Radost 
Seminář pořádá město Havířov ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Jedná se o je-
dnodenní seminář, který bude zaměřen na možnosti čerpání finančních
prostředků z regionálních a jiných operačních programů, spojený s pora-
denstvím ohledně postupů vedoucích k úspěšnému získání dotací.
Semináře se zúčastní ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin
Říman, dále předseda podvýboru pro veřejnou správu a informační
systémy a poslanec parlamentu Ing. Jaroslav Krupka, regionální rada
regionu soudržnosti Moravskoslezsko Ing. David Sventek, MBA,
projektový manažer Ing. Michaela Vavrečková, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. Pavel Drobil, vedoucí odboru evropských
projektů Ing. Hynek Orság a další hosté.
Zájemci o účast na semináři se mohou obrátit na pracovnice magistrátu
prostřednictvím e-mailu mertova.dagmar@havirov-city.cz nebo
na tel. č. 596 803 220 nebo 596 803 222.

Šlo již o třetí běh této konferen-
ce, když první dvě setkání se usku-
tečnila v Karlových Varech a Hrad-
ci Králové. Konference se věnovala
předev-ším lidem se sociálními
dávkami, nezaměstnaným, bezdo-
movcům a jiným lidem, kteří spa-
dají do sociální sítě. V programu
konference byla např. témata:

Co to je TSP a kam patří v organi-
zační struktuře obce,  Výběr, vzdě-
lávání a zapracování pracovníků
v TSP, Podmínky efektivní terénní
sociální pomoci, Další služby nava-
zující na terénní sociální práci, Kde
může obec najít zdroje pro řešení
sociálního vyloučení atd.

V Havířově se diskutovalo 
o terénní sociální pomoci

Magistrát města Havířova
Informační a poradenské středisko

a Institut trhu práce Úřadu práce v Karviné 

pořádají prezentační akci 

Volba povolání
2007

7. listopadu od 10 do 17 hod.
ve Společenském domě 

Akce je určená pro vycházející žáky základních 
a speciálních škol, jejich rodiče, studenty

středních škol, výchovné poradce 
a ostatní veřejnost.

Tento projekt je spolufinancován ESF 
a státním rozpočtem ČR.

JAK JSEM PŘEŽIL IRÁK
Povídání o kněžské službě ve válce v Iráku 

s P. Petrem Fialou, vojenským kaplanem
dne 9.11. od 18.30 hodin

v knihovně kostela sv. Anny, Havířov-Město 

V úterý 2. října se uskutečnila v havířovském Společenském domě
konference o terénní sociální pomoci (TSP). Konala se pod záštitou
Svazu měst a obcí ČR, ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti
romské komunity a nadací Člověk v tísni. Organizace se ujalo město
Havířov. Osobní záštitu nad konferencí převzal primátor statutárního
města Havířova František Chobot.
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Schůzka se uskutečnila v sídle
společnosti ArcelorMittal a kromě
pracovního jednání se uskutečnila
také exkurze v závodě Vysoké pece
a prohlídka dalších závodů Koksov-
na, Ocelárna a Minihuť. O uspo-
řádání schůzky požádal primátor
města František Chobot, což avizo-
val již na zářijovém zasedání zastu-
pitelstva, které na svém programu
mimo jiné řešilo zadání zpracování
studie „Vyhodnocení potencionál-
ního vlivu společnosti Mittal Steel
Ostrava a.s. na ovzduší města
Havířova“.

Zástupci města se na schůzce
dotazovali na dodržování zákon-
ných limitů, chtěli vidět tabulky,

grafy. Nechali si vysvětlit, co spo-
lečnost dělá pro to, aby snižovala
množství vypouštěných škodlivin
do ovzduší.

Podle informací zástupců společ-
nosti ArcelorMittal kleslo množství
vypouštěných emisí na 10% oproti
roku 1990.

Město se rozhodlo zadat zpraco-
vání studie znečišťování ovzduší
ještě v tomto roce, náklady na zpra-
cování se odhadují na 300 tis.
korun, přičemž vstřícným krokem
ze strany společnosti ArcelorMittal
Ostrava bylo uhradit polovinu
nákladů, aniž by do měření jakkoliv
zasahovali.

V pondělí 1. října se uskutečni-
lo slavnostní odhalení pamětní
desky kpt. Rudolfa Jasioka.
Pamětní deska je nově umístěna
ve vestibulu Základní školy Kapi-
tána Jasioka v Havířově-Pro-
střední Suché, původní deska
byla umístěna na bývalém KD
Dolu Dukla v Havířově-Prostřed-
ní Suché, ale došlo k jejímu zci-
zení. Na zdi budovy zůstalo
pouze několik původních bron-
zových písmen.

Nová pamětní deska je z kerami-
ky a cena za její výrobu a instalaci
byla přibližně 40 tis.Kč.

Kpt. Rudolf Jasiok byl velitelem
1. roty čs. tankového praporu
v SSSR. Narodil se 8.2. 1919
v Dolní Suché a padl v boji za svo-
bodu Československa 30. září 1944
v Dukelském průsmyku. Zúčastnil
se významné bitvy u Sokolova.

Jedním ze základních a zásadních nešva-
rů, které jsou častou příčinou dopravních
nehod, je chování na základě zvyku a jakési
znalosti či zkušenosti z častých průjezdů tou-
též křižovatkou. U dynamicky řízených křižo-
vatek, které přizpůsobují řízení silničního pro-
vozu (výběr jednotlivých signálů Volno a jejich
délku) informacím získaným z detektorů vozi-
del a chodeckých tlačítek, se však poslou-
pnost signálů Volno i jejich délka může
zásadně měnit. Je proto velice nebezpečné
spoléhat na to, že obvykle přichází signál
„Volno“ v určitém pořadí.

K častým problémům a nebezpečným
situacím na křižovatkách vede mylná předsta-
va chodců o absolutní přednosti chodců na
přechodu pro chodce, stejně jako scestná
představa mnoha řidičů, že chodec nemá na
přechodu pro chodce co pohledávat, svítí-li
pro chodce signál Stůj. Je třeba si uvědomit,
že signál Volno pro chodce je pro něj informa-
ce, že může vstoupit do vozovky a po změně
signálu Volno na Stůj je mu dovoleno dokončit

přecházení, tedy dojít na druhou stranu
vozovky. To platí jak pro přechod bez dělícího
ostrůvku, tak i s ním. Až příliš často je však
vidět, že odbočující řidiči sledují návěstidla
určená chodcům přecházejícím ve volném
směru a pak rozličným způsobem vyjadřují
své rozhořčení nad výskytem chodce na pře-
chodu, na němž vidí řidič pro chodce Stůj.
Přitom se jedná o zcela legitimní situaci, na
kterou zákon o provozu na pozemních komu-
nikacích z hlediska vzájemné přednosti
pamatuje.

Samozřejmě i chodci nemají jen práva, ale
i povinnosti. Jejich nerespektování je vidět na
některých přechodech, kde je snaha umožnit
chodcům přejít celou šíři komunikace
i s dělícím ostrůvkem najednou, a to s využi-
tím návěstidel na středovém ostrůvku (např.
u OD ELAN). Volno - tedy pokyn pro chodce,
že mohou vstoupit do vozovky - je zde velice
krátce, a to proto, aby byla zajištěna plynulost
silničního provozu: aby mohli chodci přejít
celou komunikaci najednou a zároveň aby

auta mohla projíždět tak často, aby se cent-
rum města nezahltilo auty čekajícími na
semaforech.

Totéž se týká odbočování na doplňkovou
šipku umístěnou vedle signálu Stůj, která řidi-
či umožní odbočení vpravo, i když nemá
signál Volno. Signál doplňkové šipky je však
zcela něco jiného než tzv. směrový signál
tříbarevné soustavy (v zákoně o provozu na
pozemních komunikacích se nazývá signál se
směrovou šipkou) a řidiči toto velmi často
zaměňují, přitom povinnosti řidiče jedoucího
na signál doplňkové šipky jsou v tomto přípa-
dě definovány zcela jasně - ani tady není
možné, aby řidič něco dedukoval ze signálů
určených pro chodce.

Takže vlastně jde o hledání jakéhosi kom-
promisu, kterého však bez vzájemného
respektování nelze dosáhnout. Od řidičů
i chodců vyžadují světelně řízené křižovatky
notnou dávku pozornosti, předvídavosti
a tolerance.

Schůzka zástupců vedení Havířova 
se zástupci vedení ArcelorMittal Ostrava

O
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r
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: Semafory - automobily kontra chodci

Z redakční pošty:

Báječný týden v Řece
Byla jsem pověřena celým kolektivem 42 rekreantů, abych
poděkovala Magistrátu města Havířova, odboru sociálních
věcí, který nám umožnil počátkem září týdenní pobyt pro
seniory v hotelu Javor v Řece.

Byli jsme všichni mile překvapeni, jak paní Petra Pospíšilová
z Magistrátu zorganizovala tento pobyt a zároveň zajistila i vynika-
jící výběr vedoucího zájezdu, paní Miladu Daňovičovou, která byla
pro nás v těchto dnech „vrbou i sluníčkem“. I když nám nepřálo
počasí a stále pršelo, připravila si pro nás program, který nám
pomohl na nevlídné počasí zapomenout. Velký dík oběma ženám.
Zároveň musím tlumočit poděkování za vzorné služby v Hotelu
Javor, kde byla připravena velmi chutná strava, ochotný a příjemný
personál. Určitě budeme dlouho vzpomínat na velmi pěkně prožitý
týden v tomto hotelu.

Irena Viglašská

Pamětní deska kpt. Jasioka

Již několik let město spolupracu-
je s Úřadem práce v programech
veřejně prospěšných prací. Od pro-
since 2007 do konce března 2008
bude prostřednictvím veřejně pro-
spěšných prací (VPP) zaměstnáno
30 pracovníků, zejména z důvodu
ručního odklízení sněhu a dalšího
úklidu veřejných prostranství. Od
dubna do konce listopadu 2008 se
zvýší celkový počet na 62 pracov-
níků VPP (Práce vždy vyplývají
z aktuálních potřeb souvisejících
s čistotou a údržbou města - poža-
davky Městského kulturního stře-
diska, Městské realitní agentury,
letní kino, hokejové zápasy,
havířovské slavnosti).

O prospěšnosti práce VPP
svědčí fakt, že od roku 2006
z veřejných prostranství nasbírali
a na skládku uložili 575 tun odpa-
du. Za rok 2007 bylo z činnosti VPP
svezeno a uloženo na skládce
534 tun odpadu.

Pracovníci provádějí sběr papír-
ků, listí a spadaných větví, zameta-
jí a uklízejí autobusové zastávky

a čekárny, provádějí okopávky
obrubníků (silničních i chodníko-
vých), čistí schody, podchody, lávky
pro pěší, dětská hřiště a pískoviště,
uklízejí a čistí parky a městský
mobiliář, čistí vodoteče, propustky,
odvodňovací rigoly a příkopy, čistí
lesoparky, uklízí stanoviště velko-
plošných kontejnerů, likvidují černé
skládky apod.

Mzdové náklady (základní plat ve
výši minimální mzdy a sociální
a zdravotní pojištění) pracovníků
VPP jsou hrazeny Úřadem práce
ze státního rozpočtu formou dota-
ce. Magistrát jim doplácí do nejnižší
třídy a dává odměny. Dále hradí
náklady na nákup ochranných pra-
covních pomůcek (pracovní oděv
a obuv), pracovních pomůcek
(nářadí - metly, lopaty, hrábě, rýče,
krompáče apod.), náklady na ulo-
žení odpadu na skládku, traktory
a kontejnery, ve kterých se nasbíra-
ný odpad odváží, přepravu pracov-
níků VPP na vzdálenější pracoviště.
VPP vytváří město již osmým
rokem.

Pracovníci VPP pomáhají městu

Koncem září se zástupci vedení města sešli se
zástupci společnosti ArcelorMittal.
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Kulturní dům Petra Bezruče
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19.11. v 19 hodin - velký sál
BESÍDKA 
DIVADLA SKLEP 2007
Pásmo zbrusu nových scének, skečů,
písní a tanců 
Účinkují herci Divadla SKLEP:
David Vávra, Jiří Fero Burda, Lenka
Andelová, Jana Hanáková,Tereza Kuče-
rová, Marta Marinová, Hana Navarová,
Bára Trojanová, Lenka Vychodilová,
Roman Fojtíček, David Noll,
Jiří Podzimek, Vladimír Vytiska ad.

Vstupné: 260, 240, 220 Kč

d
iv
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POHÁDKY - loutkový sál vždy v 15 hodin

3. a 4.11. RUSALKA 
Divadlo Kruh Havířov

10. a 11.11. PUTOVÁNÍ VĚTŘÍKA PETŘÍKA
Divadlo Smíšek Ostrava

17. a 18.11. ČERVENÁ KARKULKA 
ANEB TANEČNICE
Theátr Ludem Ostrava

24. a 25.11. ČAROVNÝ KLOBOUK KRÁLÍČKA 
BOBÍČKA - Divadélko kouzel veselého Jirky

Vstupné 30 Kč

p
ro

 d
ět

i

Galerie Maryčka 
Otevřeno: po - pá 14 - 18 h
mimo otevírací dobu zpřístupní 
zájemcům výstavu pracovník 
informací, vstupné dobrovolné

Stanislav Agner
Dřevěné nálady - řezbářské práce

vernisáž ve čtvrtek 1.11. od 17 h
výstava potrvá do 30.11. 2007

1.11. ve 20.00 hodin - velký sál 
KRYŠTOF 

BEST OF AKUSTIC TOUR
Vstupné 250, 230 Kč

zá
b

av
a

25.11. v 19 hodin
velký sál 
Cimrman/ Svěrák:
„AKT“ 
Hra se zpěvy a tanci.
Hrají herci 
Divadla Járy Cimrmana:
Jaroslav Weigel, Miloň
Čepelka, Ladislav Smol-
jak nebo Petr Brukner,
Jan Hraběta, Zdeněk
Svěrák

Vstupné: 250, 230, 210 Kč

30.11. v 19 hodin - velký sál
VÁNOČNÍ KONCERT 

ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

17.11. v 19.00 hod. - loutkový sál
Divadlo SPUTNIK a MKS Havířov uvádějí hru Petra Zelenky
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
" To jak žijeme, je jedna věc. Většinou se s tím nedá nic moc dělat.
Ale neměli bychom ztratit kontakt mezi sebou. "            Vstupné 30 Kč

Úterý 13.11. v 19.00 hod. - KD P. Bezruče 
skupina HAA - česká scéna

Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský: SVĚTÁCI

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

Tě
ší

n
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Městské kulturní středisko Havířov nabízí kurzy
hry na klavír  sólového zpěvu  fotokroužek

Pohybová výchova při MKS Havířov 
nabízí ještě několik volných míst pro děti v těchto kurzech:
Koťata - pro děti ve věku 3 - 4 roky Neon aerobic 1. - 2. tř.

Informace a přihlášky získáte v KD P. Bezruče - 2. p. dv. č. 310-311,
tel. 596 808 047, 596 808 031, 777 767 090



11/2007 8

Kulturní dům Radost
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6.11. BAREVNÝ ZÁVOJ
(THE PAINTED VEIL, Čína/USA 2006, 125´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlé/romantické/drama, titulky, DD)

Nejdelší cesta může vést mezi dvěma srdci. Příběh lékaře
a jeho ženy odehrávající se v koloniální Číně roku 1925. V hlavní roli
Naomi Watts a Edward Norton. Režie: John Curran 
13.11. ČERNÁ KNIHA
(ZWARTBOEK, Holandsko/Belgie/VB/Německo 2007, 143´, do 12
let nevhodný, válečný/thriller, titulky, DD)
Děj filmu je zasazený do let 1944-1945 a vypráví příběh židovské
dívky, která se ukrývá v okupovaném Holandsku a později se při-
pojí k domácímu hnutí odboje. Režie: Paul Verhoeven  
20.11. INTERVIEW
(USA 2007, 83´, do 12 let nevhodný, drama, titulky, DD)
Všechno, co řeknete, může být a bude použito proti vám. Drama
o médiích, pravdě a celebritách. V hlavních rolích Steve Buscemi
a Sienna Miller. Režie: Steve Buscemi 
27.11. KDO JE TADY ŘEDITEL?       
(DIREKTOREN FOR DET HELE, Dánsko/Švédsko/Francie 2006,
99´, do 15 let nepřístupný, komedie, titulky, DD)
Zcela nový film proslulého „enfant terrible“ mezi světovými režisé-
ry! Tentokrát nebudeme plakat, Lars von Trier natočil komedii.

Vstupné: 70 Kč, členové FK - 60 Kč 
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Zveme Vás do nově otevřené galerie

6.10. - 31.12. 2007

otevřeno denně 
od 9 do 19 h

9. - 10.11. - loutkový sál KD P. Bezruče  

9.11. v 17.45 h   KONEC
(KONYEC, Maďarsko 2006, 105´, přístupný, titulky, DD)
Film můžeme označit podtitulem „Bonnie a Clyde po maďarsku“.
Snímek zaujal nejen díky jemně ironickému humoru, který pouka-
zuje na určité sociální nedostatky společnosti, ale především díky
hereckým výkonům obou hlavních představitelů - skvělých maďar-
ských herců, Emila Kerese a Teri Földiové, kteří se svých rolí zhos-
tili s mistrovskou nonšalancí. Ocenění: Nejlepší maďarský film roku
2006. Režie: Gábor Rohonyi  
9.11. ve 20.00 h ZTRACENÁ DOVOLENÁ  
(ČR 2007, 84´, přístupný, DD)
V roce 2001 našel český cestovatel Láďa ve Švédsku kufr, ve
kterém bylo pouze dvaadvacet pečlivě zabalených negativů.
Režisérka Lucie Králová se společně se svým týmem rozhodla zji-
stit, zda lze v dnešním propojeném světě někoho vypátrat jenom
podle jeho ztracených fotografií. Tato dokumentární detektivka
nenabízí pouze záznam dobrodružného pátrání, ale klade otázky,
jaká je výpovědní hodnota fotografie. Ocenění: nejlepší dokumen-
tární film na MFF Karlovy Vary !!!
10.11. v 17.45 h ZHROBUDOHROBU
(ODGROBADOGROBA, Slovinsko 2005, 102´, do 12 let nevhod-
ný, titulky, DD)
Třicátník Pero je profesionálním řečníkem na pohřbech v malém
městě. Využívá svůj unikátní talent na vytváření fiktivních projevů,
které však nejsou obyčejnými chvalozpěvy pro pozůstalé. Film si
pohrává s tématy nebe a země, života a smrti. Jeho postavy žijí na
pomezí dvou světů. Ocenění: nejlepší slovinský film roku 2005,
cena Best New Direktor na MFF v San Sebastianu 2005.
Režie: Jan Cvitkovič 
10.11. v 20.00 h IMPORT/EXPORT
(Rakousko 2007, 135´, do 15 nepřístupný, titulky, DD)
Paralely mezi mladou Ukrajinkou, která najde práci v bohatém
Rakousku, a mladým Rakušanem, který odjíždí na Ukrajinu monto-
vat automaty. Jejich cesty se nikdy nezkříží a tvůrce ani nechce líčit
příběh setkání, ale spíš mu jde o to konstatovat, že oba světy si
nejsou příliš vzdálené. Jak na východě, tak na západě vidí autor
stejně osamělé, stejně bezradné jedince. Ocenění: Uvedeno na
mnoha významných festivalech. Režie: Ulrich Seidl 

Vstupné na všechna představení: 70 Kč, členové FK 60 Kč

TTTTAAAANNNNEEEEČČČČNNNNÍÍÍÍ     VVVVEEEEČČČČEEEERRRRYYYY                17.00 - 22.00 hod.
4.11. Kubemusik     11.11. Miroslav Pasz

18.11. Kubemusik     25.11. Jaroslav Jeziorski 
Vstupné 40 Kč zá

b
av

a

21.11. v 19.00 hodin - varhanní koncert
MAREK KOZÁK
14ti letý varhanní talent Marek Kozák, v roce 2006 získal 2. místo a cenu za
improvizaci na mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opavě.
Letos zvítězil na soutěži Organum Regium v Pardubicích.

Vstupné: 75 Kč, důchodci 65 Kč, studenti 45 Kč
Koncert je bonusový pro všechny předplatitele (zdarma).

Městské kulturní středisko Havířov pořádá přednášku Arnošta Vašíčka

Čína a Tibet vždy vzrušovaly fascinující histo-
rií a neobyčejnými zvyky a i dnes patří 
k nejtajemnějším místům na světě.
Po roce 2000 zde byly učiněny nové překvapivé 
archeologické objevy. Podařilo se zdokumento-
vat nevysvětlené anomální jevy, vyfotografovat 
UFO, odhalit stavby, považované za dílo mimo-
zemské civilizace. K letitým záhadám přibyly další 
a další…          Vstupné: dospělí 55 Kč, studenti 30 Kč

6.11. v 19 hodin - komorní koncert

Vstupné: 95 Kč, důchodci: 85 Kč, studenti: 65 Kč

13.11. v 19.00 hodin            
PROLÍNÁNÍ HUDEBNÍCH ŽÁNRŮ
V 1. části koncertu vystoupí studenti Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě. V 2. části koncertu zazní francouzský
šanson v podání francouzské šansoniérky SIRMY ZIDARO, 
klavírní doprovod - Mgr. František Mixa.

Vstupné: 75 Kč, důchodci 65 Kč, studenti 45 Kč

Program zahájí žákyně ZUŠ B. Martinů Olga Punko - klavír 



Kulturní dům Leoše Janáčka

kino Úsvit   kino Úsvit kino Úsvit   kino Úsvit   kino Úsvit
2. - 4.11. v 18.00 h
OKAMŽIK ZLOMU
(FRACTURE, USA 2007, CP 2.8. 07, 113´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlý/thriller, titul-
ky, DD)

Zastřelil jsem svou ženu. Dokažte
to… Když Ted zjistí, že jej jeho pře-
krásná a výrazně mladší manželka
Jennifer podvádí s jiným, naplánuje
její vraždu. V hlavních rolích Antho-
ny Hopkins a Ryan Gosling.

Vstupné: 72 Kč
9. - 11.11. v 18.00 h 
ROMING         
(ČR 2007, 105´, přístupný, komedie, DD)
Komediální road-movie o cestě tří
mužů za tajemnou nevěstou, nabízí
lákavý mix atraktivní situační komiky,

laskavého humoru a typické člověčiny
v duchu nejlepších tradic české veselohry.
Film s Bolkem Polívkou a Mariánem Labu-
dou od tvůrců filmu Účastníci zájezdu.

Vstupné: 77 Kč

16. - 18.11. v 18.00 h
POSLEDNÍ VLAK
(DER LETZTE ZUG , Německo/ČR 2006, CP
11.10. 07, 125´, do 12 let nevhodný, historický
/válečný, české znění, DD)
Německo-český válečný film režiséra
Stalingradu. Berlín 1943. Židovská otáz-
ka se blíží ke svému konečnému řešení
a nacisté se rozhodnou odvézt zbývající
židovské obyvatelstvo z Berlína.

Vstupné: 72 Kč
pátek 23.11. v 16.00 h 
projekt „FILM A ŠKOLA“
(RAGING BULL, USA 1980, 129´, do 15 let
nepřístupný, titulky)
Realistické zachycení rozporuplné osob-
nosti agresivního a lidsky odpudivého
boxera, bývalého mistra světa ve střední
váze. Film získal 2 OSCARY. V hlavní roli
Robert De Niro.Režie: Martin Scorsese  

Vstupné: 40 Kč
studenti a členové FK zdarma

23. - 25.11. v 18.00 h
KRÁLOVNA  
(THE QUEEN, VB/Francie/Itálie 2006, 97´, do 12
let nevhodný, biografie/drama, DD)

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

Vstupné: 72 Kč

30.11. - 2.12. v 18.00 h
BESTIÁŘ
(ČR 2006, 113´, do 15 let nepřístupný, romantická
komedie, DD)
Film režisérky Ireny Pavláskové  na motivy
bestselleru Barbary Nesvadbové. Mladá
úspěšná emancipovaná Karolína se vášnivě
zamiluje do záhadného Alexe. Hrají: Danica
Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš
Matonoha, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek
a Petr Vondráček.

Vstupné: 72 Kč

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
Po - pá 11 - 18 h, so - ne 14 - 18 h
vstupné 10 Kč, žáci 5 Kč

Jiří Sibinský
obrazy 

a fotodokumentace
realizací 

v architektuře

vernisáž 
v úterý 6.11. od 17 h 

výstava potrvá 
do 30.11. 2007

4.12. v 19 h - KD Radost
Koncert 
k založení města Havířova
Jaroslav Svěcený - housle 
a průvodní slovo
Václav Uhlíř - varhany                 

11.12. v 19 h - KDLJ
VÁNOČNÍ KONCERT
HANA ZAGOROVÁ 
a PETR REZEK
se skupinou Miloše Nopa

8.12. VÁNOČKA
přehlídka amatérských divadel 
a kapel

12.12. v 19 h - KD Radost
Vánoční koncert
Kateřina Chroboková - varhany
a Janáčkův komorní orchestr

14.12. MISS KARKULKA

21.12. - Společenský dům
Předvánoční taneční zábava 
s Janou

Esperantská pozvánka 

KRÁSY JIŽNÍHO NĚMECKA
cestopisná přednáška profesora Miloslava Pastrňáka 
s promítáním diapozitivů se koná ve čtvrtek 22.11.
od 16.30 h v KDLJ -  klubovna č. 43

vý
st

av
a

p
ře

d
n

áš
ka

p
ři

p
ra

vu
je

m
e

P
re

m
ié

ra

P
re

m
ié

ra

11/2007 9

17.12. v 19 h - kostel sv. Anny Havířov

Gospelové Vánoce 2007

24.11. v 16.30 h - kostel sv. Anny
8. ROČNÍK KONCERTU DUCHOVNÍ HUDBY

Účinkují: chrámové sbory Chorus Annensis a Schola mládeže
Hosté: žesťový kvintet JKO Ostrava, v sólovém zpěvu Jaroslav Kotyk 

a Andrea Škarbová, ženský pěvecký sbor při MKS Havířov, Lašský
smíšený sbor Baška a dětský sbor Rozmarýnek ze ZŠ Žákovská.

Vstupné dobrovolné
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kino Centrum  kino Centrum  kino Centrum

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 Radost, Alšova 11, Havířov-Město, pokladna otevřena denně od 9 do 19 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, infor-
mace 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 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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 

1. - 7.11. v 15.30 h 
AUTA
(CARS, USA 2006, 96´, přístupný, rodin-
ná/animovaná/komedie, české znění, DS)
Když se začínající závodní auto Blesk
během cesty na velkolepý šampionát
zatoulá do ospalé Kardanové lhoty,
naučí se, že opravdová radost ze živo-
ta se neskrývá za cílovou rovinkou, ale
na cestě k ní. Vstupné: 47 Kč

1. - 7.11. v 17.45 h
BOŽSKÝ EVAN  
(EVAN ALMIGHTY, USA 2007, CP 23.8. 07,
96´, přístupný, širokoúhlá/komedie, titulky,
DD) Poznejte nového vyvoleného.
A jeho blízké. Bůh propůjčil Evano-
vi své schopnosti a po vzoru staro-
zákonního konstruktéra a zoologa
Noema má postavit archu a shro-
máždit na ní zástupce všech živo-
čišných druhů. Vstupné: 77 Kč

1. - 7.11. ve 20.00 h,
ve středu 7.11. též v 9.00 h
TEN VEČER 
(EVENING, USA 2007, CP 20.9. 07, 117´,
do 12 let nevhodný, drama, titulky, DD)

Její největší tajemství bylo jejím
největším darem. Ann rekapituluje
svůj život, ve kterém vyvstává jedna
silná vzpomínka, kterou nikdy niko-
mu neodhalila. Nyní se s ní však
rozhodla svěřit svým dcerám.
V hlavních rolích Vanessa Redgrave
a Meryl Streep. Vstupné: 77 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

8. - 14.11. v 15.30 h 
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 
(BRIDGE TO TERABITHIA, USA 2007, 95´,
přístupný, dobrodružný/rodinný/fantasy, titul-
ky, DD)
Království Terabithia plné kouzel-
ných bytostí, nádherných paláců
a zázračné přírody. Film se natáčel
stejně jako Pán Prstenů 1-3 na
Novém Zélandu v lesích Riverhead.

Vstupné: 57 Kč
8. - 14.11. v 17.45 h
MÉ DRUHÉ JÁ
(THE BRAVE ONE, USA 2007, CP 18.10.
07, 122 ´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý/
thriller, titulky DD)
Moderátorka jednoho z newyor-
ských rádií nesmírně miluje svého
snoubence. Při náhlém brutálním
útoku o něj přijde. Přes své neštěstí
se nedokáže přenést, po nocích

bloudí ulicemi města a pátrá po mužích,
kteří jsou zodpovědní za její neštěstí.
V hlavní roli Jodie Foster.

Vstupné: 77 Kč 
8. - 14.11. ve 20.00 h
ve středu 14.11. též v 9.00 h
ZBOUCHNUTÁ
(KNOCKED UP, USA 2006, CP 4.10. 07, 129´,
do 15 let nepřístupný, komedie, titulky, DD)
Stačí jeden úlet a končí legrace.
Nešťastnice, která nechtěně otěhotněla
v den svého kariérního vzestupu, s
největším ubožákem, co se jí připletl do
cesty. Trochu necudný film s drsnějším
humorem a dobrým srdcem.

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

15. - 21.11. v 15.30
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
(THE ANT BULLY, USA 2006, 89´, přístupný,
rodinný/animovaný, české znění, DS)
Gigantická bitva miniaturních rozměrů.
Malý Lucas brání mraveniště před jistým
zničením, o které usiluje místní deratizátor.

Vstupné: 40 Kč
15. - 21.11. v 17.45 h
PROBUZENÍ TMY
(THE DARK IS RISING, USA 2007, CP 25.10.
07, přístupný, rodinný/fantasy, titulky, DD)
Jen on se může postavit temnotě, aby
zachránil svět … Nejmladší rytíř světla
se musí postavit tmě v odvěkém soubo-
ji dobra a zla. Za pomoci svých přátel
a ochránců se vydává na cestu napříč
staletími. Vstupné: 82 Kč

15. - 18.11. ve 20.00 h
DISTURBIA  
(USA 2007, CP 10.5. 07, 105´, do 15 let nepří-
stupný, thriller, titulky, DD)
Každý vrah je něčí soused. Šmírovat
sousedy se příliš nevyplácí. Můžete
objevit temná tajemství, která měla zůs-
tat skryta před celým světem, a v
důsledku toho vám pak půjde o život.

Vstupné: 77 Kč  
19. - 21.11. ve 20.00 h
ve středu 21.11. též v 9.00 h
MŮJ VŮDCE: SKUTEČNĚ
SKUTEČNÁ SKUTEČNOST 
O ADOLFU HITLEROVI
(MEIN FÜRHER: DIE WIRKLICH WAHRSTE
WAHRHEIT ÜBER ADOLF HITLER, Německo
2007, CP 13.9. 07, 96´, do 12 let nevhodný,
kontroverzní komedie, titulky, DD)
Adolf Hitler se jako komická postava ve
filmu objevil už několikrát, ale ještě
nikdy v celovečerním snímku. Hned po
svém uvedení v německých kinech
vyvolal film mimořádnou vlnu mediál-
ního zájmu. Šokující komedie dopro-
vázená mrazivým pocitem nepatřičnos-
ti. Vstupné: 77 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

22. - 28.11. v 15.30 h
SPLÁCHNUTEJ
(FLUSHED AWAY, VB 2006, 86´, přístupný,
animovaná/rodinná komedie, české znění, DD)
Někdo skončí tam dole. Příběh odehráva-
jící se v ulicích britské metropole a pře-
kvapivě také pod ní. Vstupné: 57 Kč

22. - 28.11. v 17.45 h
ve středu 28.11. též v 9.00 h
CRASH ROAD
(ČR 2007, CP 22.11. 07, 90´, do 12 let nevhod-
ný, hořká komedie, DD)
Veronice je 18, má po maturitě a odma-
lička má pocit, že osud je proti ní. Aby
nad osudem vyhrála, dělá „nečekané
věci“ a vydává se hledat „dobré lidi“.
V hlavní roli Agáta Hanychová.
Režie: Kryštof Hanzlík        Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)  
22. - 28.11. ve 20.00 h
DENNÍ HLÍDKA
(DAY WATCH, USA 2007, 130´, do 15 let nepří-
stupný, širokoúhlý/akční/thriller, titulky, DD)
Před dvěma lety dobyl film Noční hlídka,
první díl fantasy trilogie, celý filmový
svět. Druhý díl Denní hlídka pokračuje
ve vyprávění příběhu o souboji Světlé
a Temné strany, který se odehrává v sou-
časném Rusku, ale v podstatě i napříč
celými dějinami civilizovaného světa.

Vstupné: 77 Kč
29.11. - 5.12. v 15.30 h
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
(MONSTER HOUSE, USA 2006, 91´, přístupný,
širokoúhlá/animovaná/rodinná komedie, české
znění, DD)
Zaklepejte s námi na dveře záhadného
domu. V polorozpadlém domě se neustále
záhadně ztrácejí věci. Vstupné: 52 Kč  

29.11. - 5.12. v 17.45 h
ve středu 5.12. též v 9.00 h
29.11. - 2.12. též ve 20.00 h
POSLEDNÍ PLAVKY 
(ČR 2007, CP 8.11. 07, 90´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlá/komedie, DD)

Hrdinou zašlé éry tuzexového bonu je
Jarda. Jeho finanční příjem spočívá
v pronájmu vlastního bytu, a proto každé
léto tráví u opuštěného rybníka, kde pro-
vozuje bufet. Nová česká rozmarná
komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní
roli. Režie: Michal Krajňák        

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

Představení pro děti: 
4.11. MIKEŠ II. - 10 pohádek - 71´

11.11. JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU 
PRO ČERVENOU SUKNI 

- 1 pohádka - 70´
18.11. ČARODĚJNÉ POHÁDKY I.

- 6 pohádek - 63´
25.11. MÍČEK FLÍČEK  - 5 pohádek - 65´

Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč
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Chlapci ve věku od 5 let
- sportovní gymnastika (ZŠ ul.
Na Nábřeží, Havířov-Město, 
inf.: 604 151 068, 732 772 176)

Děvčata ve věku od 10 let
- volejbal (ZŠ ul. Mládežnická,
Havířov-Podlesí, inf.: 739 572 588, 
605 861 339)

Dospělí - Tai-či - Gymnázium,
ul. Studentská, Havířov-Podlesí,
inf. 737 286 161, 604 151 068.
Přihlášky osobně nebo e-mail 
taichihavirov@seznam.cz
- Sálová kopaná - Gymnázium,
ul. Komenského, Havířov-Město, 
inf.: 774 520 912

Sportovní klub 
SPORTU PRO VŠECHNY
nabízí aktivity pro všechny
věkové skupiny pod vedením
zkušených cvičitelů:

ZŠ Selská:

Den otevřených dveří
Ředitelství ZŠ a MŠ s pol-
ským jazykem vyučovacím 
v Havířově-Bludovicích 
na ulici Selské 
zve havířovskou veřejnost 
dne 15.11. od 10 do 16 hodin 
na I. den otevřených dveří.
Zájemci budou moci za plného
provozu nahlédnout do tříd,
odborných učeben i kabinetů,
a také do příjemných prostor
předškolního zařízení.

„Řekli mi, že na Široké ulici
otevřela pobočku organizace pro
nevidomé a slabozraké Tyflocent-
rum. Tak jsem se tam vypravil a ptal
se, zda mi mohou nějak pomoci.
Ujali se mě a poradili mi, jak se
vrátit mezi lidi. Je mi padesát.
Nejsem tak starý, abych házel flintu
do žita jen proto, že nevidím,“ popi-
suje začátek své masérské kariéry
Miroslav Veselý.

Miroslav Veselý byl profesí

řezník. Jenže jak se zhoršoval jeho
zrak, musel pověsit řemeslo na hře-
bík. Bourat maso, aniž na ně vidíte,
prostě nelze.

„Dostal jsem invalidní důchod
a k němu bílou hůlku. Nejprve jsem
se za ni styděl, potom teprve jsem
si uvědomil, že to bez ní v někte-
rých situacích nepůjde. Z Tyflocen-
tra mě nasměrovali na Úřad práce,
kde se mi také všemožně snažili
vyjít vstříc, ale řekli mi, že práci pro
mě nemají, ledaže bych se postavil
na vlastní nohy. Proč ne, podnika-
vost mi nikdy nechyběla, a tak jsem
vyrazil na půlroční kurz masérství
do Prahy s předpokladem, že po
návratu ze mě bude živnostník.“

Masérský kurz ale není tak
jednoduchý, jak by se nezasvěce-
ným mohlo zdát. „Byla to spousta
teorie a většinou v latině. Měl jsem
období, kdy jsem si myslel že to
nemůžu zvládnout. Před závěreč-
nými zkouškami jsem si říkal, že na
ně nepůjdu. Ale asi mi v té hlavě
něco zůstalo, protože jsem zkoušky

zvládl na výbornou.“
Jako „hotový masér“ Miroslav

Veselý začal dělat všechno pro to,
aby se postavil na vlastní nohy, tedy
rozjel podnikání. „Získal jsem dota-
ci z Úřadu práce, ze které jsem
zakoupil masérské lůžko, masírova-
cí klekátko a cestovní lůžko, abych
mohl za klientem, který nemůže za
mnou. Vstříc mi vyšlo i město, které
mi nabídlo uvolněné prostory po
Československé straně lidové za
zvýhodněný nájem. Většinou vlast-
ními silami se mi podařilo prostory
přetvořit na masérský salon.“

Masážní a relaxační salon Miro-
slava Veselého poskytuje v sou-
časné době klasické zdravotní
masáže, reflexní masáže a rašeli-
nové zábaly. „Jsem členem Cechu
slabozrakých a nevidomých masé-
rů, který členům mimo jiné umož-
ňuje zvyšovat odbornost v kurzech
za snížené ceny. Časem tak bude
moci můj masážní salon nabízet
také čínské masáže a masáže plos-
ky nohy. Jsem rád, že jsem přijal
nabídnutou pomoc, i když to nebylo
všechno úplně jednoduché - stát se
z řezníka masérem. Chci život žít,
ne ho probrečet,“ říká masér
Miroslav Veselý.

Přijal jsem nabídnutou pomocnou ruku,
říká slabozraký masér Miroslav Veselý

V polovině září zahájil na ulici Široké provoz nový masážní a relaxační salon. Na pohled nic
zvláštního. Snad jen to, že masér, který se vás tady ujme, velmi špatně vidí.

Poněkud nervózní povel: „Hledej pána!“ odstartoval víkendové zápole-
ní záchranářů-kynologů. Souběžně na dvou místech - ve vítkovickém are-
álu vysokých pecí a v dolní oblasti - probíhaly speciální práce 27. ročníku
mistrovství ČR v sutinovém vyhledávání. Soutěžící museli krátce po sobě
absolvovat oba speciály. V každém prostoru měli za úkol vyhledat a ozna-
čit místa úkrytu dvou živých a jedné mrtvé osoby (pach nahrazuje prů-
myslová tableta). Práci 24 soutěžících, limitovanou vždy 30 minutami,
posuzovali rozhodčí Vilém Babička a Ing. Daniel Sedlák. Ti udělovali body
za souhru ve dvojici psovod-pes, ochotu psa a chuť k práci, způsob vyhle-
dávání a označení „zavalených osob“ a kázeň psa při vyprošťování.

Výcvik záchranářského psa trvá dva až čtyři roky. O tom, že získávání
zkušeností je však nikdy nekončící příběh, hovoří vítěz sutinových prací
Vlastimil Maxa z jihočeské brigády. „Jsem moc rád, že jsem mohl tento
závod absolvovat. Jsem u brigády pět let, ale dosud jsem neměl možnost
pracovat v tak specifických podmínkách, které jsou ve Vítkovicích. Bylo to
velmi náročné, ale trému jsem neměl. Znám dokonale styl práce svého
psa,“ říká Maxa a hladí při tom po hlavě svého německého ovčáka Erica.
„Hodně mi pomohlo, že terén pro vyhledávání byl ohraničený a mohl jsem
si dobře rozvrhnout postup. Musel jsem taky počítat se směrem větru,
který pach přinášel.“
Součástí zkoušky ZZP 3, podle které mistrovství probíhá, je poslušnost.
Skok do dálky, skok vysoký, šplh, vysoká a nízká kladina, vodorovný
žebřík, pohyblivá lávka na sudech, houpačka, tunel, a vysílání do směru
imitují ztížené podmínky pohybu, se kterými se psi v sutinách setkávají.
„Jsem dost nervózní,“ svěřuje se Jarka Černá z pražské brigády před
nástupem na poslušnost. „Ta moje hérečka (rozumějte - fena labrador-
ského retrívra Bára) mi v poslední době ignoruje žebřík, dělá, jako kdyby
tam vůbec nebyl.“
Nejen že si fenka žebříku „všimla“, ale i precizní překonání zbylých pře-
kážek ohodnotil hlavní rozhodčí Květoslav Štibora 94 body, a tak tato
sympatická dvojice převzala při vyhlášení výsledků pohár za nejlepší
poslušnost.
O tom, že se práce záchranářů a její důležitost dostává stále více do
podvědomí veřejnosti, svědčí i vzrůstající ochota sponzorů přispět na
dobrou věc. „Chtěla bych moc poděkovat za všechny alespoň firmě
Lanex, protože na jejich vláscích visí naše životy při slaňování se psem
do nebezpečných prostor,“ prozradila jedna z pořadatelek za moravskos-
lezskou brigádu kynologů.

V Í K E N D  

ve znamení červené

Foto: Petr Gomola
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Samozřejmě, že nejaktivnější
v tomto říjnovém týdnu bývají dět-
ská oddělení, která by pro čtenáře
učinila i nemožné, jen aby je při-
lákala ke knížkám.

V dětském oddělení na Šrám-
kově ul. začal knihovnický týden již
v předstihu, a to 27. září odpoled-
ne, kdy děti s pracovnicí naklada-
telství Anagram vytvořily řadu pod-
zimních dekorací. Následoval kon-
cert čtenářů, který doprovázel na
kytaru Lukáš Rytíř, jinak basista
bluegrassové skupiny Křeni, a děti
si s chutí zahrály na superstars.
Vyvrcholením akce bylo pouštění
balónků s emailovou adresou kni-
hovny. Některé doletěly daleko,
jeden až do polské Opole, odkud
se nálezci balónkové adresy sku-
tečně ozvali.

Vzhledem k velkému zájmu dětí
došlo k pokračování i další čtvrtek
4.10. Nejprve děti barvily trička
a v podvečer byly vtaženy do
pravého literárního hororu se skupi-
nou MIMISIPI-company, která
kromě příšerných historek servíro-
vala začarovanou zelenou bábov-
ku, dračí krev a zaručeně pravý
odvar z žab, štírů, lentilek a jogurtu
dobrá máma.

V knihovně pro děti na Weri-
chově ul. čekala na děti literární
soutěž Mňamka, na webových
stránkách denně prezentovali ukáz-
ky dobrot z nejrůznějších populár-
ních děl a každý den se pilně četlo
z knížek o dobrých jídlech a někte-
rá se dokonce zde i vyráběla.
Kupříkladu zmrzlinové poháry
podle pohádky O zmrzlinové cha-
loupce, dort podle Čapkova Pejska
a kočičky, nebo jednohubky podle
knížky Kam se poděl můj sýr? 

Na pobočce v Suché se omezili
na výrobu dietního jídelníčku dle
dr. Cajthamlové, aby byly děti
zdravé a šik.

Knihovna na Seifertově ul. uspo-
řádala zábavný kvíz Knihovnická
vařečka a Piškvorkiádu s pravou

a nefalšovanou piškvorkovou buch-
tou. V knihovnách na Šumbarku se
také soutěžilo a zatímco U Jeslí
vyráběli pochoutky podle jednodu-
chých dětských receptů, na ul. Gen.
Svobody vyhlásili soutěž nejen
v hádání jídel z celého světa, ale
i O nejstarší kuchařskou knihu.

V knihovnickém ústředí na Šrám-
kově ul. zatím probíhaly dvě výsta-
vy, jedna Staré tisky a faksimile
v informačním oddělení a v půj-
čovně pro dospělé ukázky ze sou-
těže Krajky v poezii, včetně
vítězného dílka knihovnice Heleny
Ciompové.

Závěrem Týdne knihoven se usku-
tečnil již 4. ročník akce zvané
DIKNIBÁS, což je zkratka pro
divadla, knihovnu a básníky. Tentok-
ráte byli hosty nejen básníci, Soňa
Harasimová z Opavy, Zuzana Vozni-
cová z Českého Těšína a z Ostravy
Martin Hanák, ale i skvělá blue-
grassová skupina Křeni.

Bohužel, soukromou soutěž
mezi knihovnicemi, kterou z nich,
jako svou nejoblíbenější, pozve
některý z čtenářů na večeři, nevy-
hrála žádná, ne proto, že by se
takový čtenář nenašel, leč pouze
proto, že nám vrozená skromnost
nedovolila prezentovat tuto soutěž
na veřejnosti.

Nevadí. Příští rok v říjnu to třeba
pro změnu napadne někoho
z široké obce čtenářské a nám kni-
hovnicím nezbývá, než doufat...

Jindra Zlámalová

Foto: Míša Badurová 
Pobočka v Havířově-Šumbarku

Pro letošní rok byl Týden knihoven prezentován jako knihovnická
bašta. Někteří to pochopili po svém a vařili čtenářům kávu a podáva-
li k ní něco sladkého na zub, jiní to vzali jako baštu pro potěchu duše.
Havířovská knihovna nikdy nezůstává pozadu. Populární je v první
řadě knihovnická amnestie, kterou využívají nepořádní dlužníci, nejen
u nás, ale ve většině knihoven v celé republice.

Ve čtvrtek 27. 9. se konal na ZŠ
Jarošova Čepicový den. Všichni
žáci a učitelé v tento den nemuseli
odkládat pokrývky hlavy, ba nao-
pak, nosili je celé dopoledne na
hlavě. Ve třídách i na chodbách
hýřily hlavy žáků a učitelů vtipnými
a originálními klobouky, kšiltkami,
čepicemi a hučkami.

Třídy, kde byly pokrývky na hla-
vách všech žáků i učitele, dostaly
sladkou odměnu.

Čepicový den byl dokladem toho,
že škola není jen učení a zkoušení,
ale i zábava a soutěžení.

Majitelé nejvtipnějších pokrývek
hlavy byli nafoceni a zúčastnili se
soutěže „O nejoriginálnější čepici“,
která  proběhla formou hlasování
na webových stránkách školy.

Paní zástupkyně zhodnotila čepi-
cový den slovy: „Žáci neměli dnes
jen v hlavě, ale i na hlavě.“ 

Ve školní kronice se můžeme
dočíst, kdo na škole působil, jak
škola v průběhu těch padesáti let
měnila svou tvář, jaké úspěchy
dosáhla, ale bohužel, nenajdeme
zde ani jednu fotografii, která by
zachycovala a přiblížila školní histo-
rii. A tak jsme si s dětmi dali úkol, že
zkusíme požádat touto cestou
všechny ty, kteří byli v minulosti
součástí naší školičky, jestli by nám
naši ,,historickou fotokroniku“ nepo-
mohli vytvořit. Prosíme o zapůjčení
nebo darování či zaslání  fotografií
na školu (ZŠ Jarošova 33/851,
736 01 Havířov-Šumbark) nebo
e-mail 50letjarosova@seznam.cz,
či dalších materiálů (diapozitivy,
novinové články, atd.), které
bychom využili pro výstavu
k 50. výročí školy.

A máme ještě jednu prosbičku.
Rádi bychom mezi sebou přivítali
ty, kteří by si chtěli mezi našimi
žáky zavzpomínat, ať už ty, kteří
zde pracovali, ale i bývalé žáky,
jenom totiž tušíme, že mnozí z Vás
jste mnohé v životě dokázali nejen
v různých profesích, ale i ve sportu

či v umění, prosíme, ozvěte se
nám.

Všem již předem za pomoc
děkujeme a u příležitosti tohoto
jubilea přejeme všem bývalým
i dnešním ,,jarošákům“ hodně zdra-
ví a osobní pohody do dalších let!

Žáci historického týmu k 50. výročí
ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbarku

pod vedením 
Mgr. Šárky Zapalačové  

Klobouky, kšiltky, hučky a čepice,
měly svátek na  Jarošce

Jaroška slaví padesátku
„Slavnost proběhla v radostné náladě a občané Havířova III odcházeli

domů s pocitem uspokojení, že jejich děti již příštím dnem, tj. 8. září 1958,
budou navštěvovat tuto krásnou školu … A tím začíná historie zdejší
školy, jejíž úřední název je: Osmiletá střední škola v Havířově III - Jaro-
šova ul.“, tak končí první zápis ve školní kronice o slavnostním předání
naší školy žákům a učitelům. Padesát let existence to jsou nejen desítky
pedagogů učitelského sboru a správních zaměstnanců, ale zejména
stovky žáků, kteří zde prožili svá školní léta.

Statutární město Havířov
zve na slavnostní večer 

u příležitosti předání ocenění

Osobnost kultury 
a Talent 

pro rok 2007

8.11. v 17.00 hod.
Společenský dům

22.11. v 16.00 hodin
KD L. Janáčka

Ocenění osobností 
statutárního města

Havířova 
v sociální oblasti

Foto: archiv

Týden knihoven 
v pobočce v Havířově-Šumbarku
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Odorizace zemního plynu - „vůně“ , která chrání 
Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje žádným zápachem, neboli
„odérem“. Z tohoto důvodu se kvůli jeho bezpečné distribuci a použití pro-
vádí tzv. odorizace. Toto nepříliš půvabné slovo označuje umělé oboha-
cení zemního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně inten-
zivním a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní kon-
centraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik. Odorizace
probíhá neustále v tzv. odorizačních stanicích, před vstupem zemního
plynu do plynovodních sítí.
Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního plynu provádí Severomo-
ravská  plynárenská, a. s., v podzimních měsících před topnou sezónou
zvýšenou odorizaci, zaměřenou na zjištění drobných úniků plynu.

V případě zjištění úniku zemního plynu je třeba neprodleně volat poho-
tovostní službu Severomoravské plynárenské, a.s., na čísle 1239
a dodržet základní bezpečnostní pokyny. Telefonovat je nutno telefonem,
který se nachází mimo objekt s únikem plynu. Kromě tohoto kroku je
nezbytné zhasnout všechny plameny v objektu, zajistit větrání prostor,
uzavřít hlavní uzávěr plynu (HUP), vypnout hlavní přívod elektřiny do
objektu, nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nepoužívat spotřebiče
s bateriovým napájením (zvonky, telefony apod.), nekouřit, nepoužívat
výtah a také u nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče. V případě
objektu, ve kterém se nachází více lidí, je tyto třeba varovat a neprodleně
opustit budovu.

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s. 1239
Hasičský záchranný sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Bezpečné užití 
zemního plynu

PLYNÁRENSKÝ SLOUPEK

Jedná se o závody ve sportov-
ním aerobiku a fitness družstev.
Loni začaly soutěžit v tomto odvět-
ví i závodnice z Maniak aerobiku
Ivany Kožmínové - Slavia Havířov
a hned v první sezoně dosáhly
výborných výsledků. Český svaz
aerobiku se rozhodl přiřadit
pořádání Aerobik & Fitness cupu
Havířovu a paní Ivaně Kožmínové,
která je ředitelkou soutěže
v Havířově, také proto, že
v loňském roce prokázala velmi
dobré organizační schopnosti při

pořádání ATS (Aquila Aerobik
Team Show).

Pro Havířov je pořádání této
akce velkou příležitostí a výzvou.
Jelikož Česká republika patří mezi
špičku ve sportovním aerobiku
a fitness na světě, můžete tak na
každých závodech vidět a obdivo-
vat několikanásobné mistry světa,
Evropy nebo republiky.
Soutěží se v sedmi kategoriích:
Sportovní aerobik: ženy, muži,
družstva a páry 
Fitness týmy: aerobik, step, hip-hop 

AEROBIC & FITNESS CUP Havířov
3.11. - Městská sportovní hala Havířov

Církevní středisko volného času sv. J. Boska v Havířově
připravuje

KDE?? tělocvična střediska na ul. Lomená 9 naproti ZŠ Moravská
Podmínky: 1) dvojice musí být v příbuzenském vztahu

2) věk u dvojic 0-99 let
3) STARTOVNÉ ZA DVOJICI 80 Kč

 Přihlášky posílejte nejpozději do 20. prosince 2007 na emailovou
adresu: matus.jirka@seznam.cz nebo osobně předejte ve středis-
ku Jirkovi Matušovi nebo nahlaste telefonicky na 596 810 145.

 Přihlášky obdržíte na stránkách střediska www.csmdonbosco.cz
také v obou našich střediscích, naproti ZŠ Moravská na ul.
Lomená 9a za kinem Centrum na ul. Haškova 1.

Na vítěze čekají odměny v podobě dárkových balíků.

Od 30. října se můžete vypravit do havířovské galerie Spirála na výsta-
vu Střední uměleckoprůmyslové školy s.r.o. z Frýdku-Místku. Vystavené
práce vytvořili žáci věnující se oboru Modelářství a návrhářství oděvů.
Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si originální oděvy, doplňky,
kresby i objekty, které vznikaly jako klauzurní nebo maturitní práce. Žáci
se při jejich realizaci inspirovali např. morfologií hub, avantgardními umě-
leckými směry, reagovali na Street-styl nebo se pokusili nahlédnout
do „Říše za zrcadlem“.

Vernisáž 30.10. v 18 hod., výstava potrvá do 17.11.
31.10. - 2.11. konzultace k talentovým zkouškám na umělecké školy

4. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE 
RODINNÝCH DVOJIC - 22.12. od 8 hodin

Aerobik & fitness cup patří mezi nejnáročnější a nejuznávanější
soutěže v aerobiku. Tyto závody jsou prestižní zejména proto, že
závodníci mají možnost v průběhu sezony postoupit na mistrovství
Evropy nebo světa. Po celý rok se konají tyto závody pouze v Kladně,
Praze a jen výjimečně v jiném městě. Proto je velkým úspěchem
a poctou, že tuto velkolepou akci může pořádat naše město.

Představuje se Střední uměleckoprůmyslová škola z Frýdku-Místku
Posláním školy je poskytovat

úplné odborné středoškolské
vzdělání dětem, které se zajímají
nejen o módní tvorbu a navrhování
oděvů, ale i o ostatní oblasti
výtvarného umění, o technologii
výroby oděvů a textilu, zpracování
textilních materiálů nebo o ekono-
mii, podnikání a dění v oblasti
reklamy a výtvarného umění. Žáci
si vybírají ze dvou oborů - Mode-
lářství a návrhářství oděvů a Mana-
gement a podnikání v umění
a reklamě. Oba obory je možno
studovat formou čtyřletého den-
ního studia nebo v dálkovém či

večerním pětiletém studiu (obor
Modelářství a návrhářství oděvů
lze studovat ve zkrácené formě
dvouletého studia).

Pedagogové SUŠ s.r.o. se snaží
respektovat individuální předpokla-
dy každého žáka a usilují o rozvoj
jeho logického myšlení, tvořivosti
a samostatnosti. O kvalitní přípravě
žáků svědčí široká škála oborů
a škol, na kterých absolventi školy
úspěšně studovali nebo studují
(UTB ve Zlíně, Masarykova univerzi-
ta v Brně, TU v Liberci, Univerzita
Palackého v Olomouci, Ostravská
univerzita, Vysoká škola báňská…).

Pouhých 11 bodů dělilo od vítěz-
ství družstvo Sportovního klubu-
vzpírání Baník Havířov ve 3. kole
ligy mladších žáků. Svým výko-
nem si družstvo na závodech
v Holešově vybojovalo postup do
finále o Mistra  ČR družstev, které
se uskuteční koncem listopadu
v Příboře. Družstvo startovalo ve
složení David Mirga, Dominik
Pastrnek, Lukáš Pavel a nováček
družstva  Libor Konopka.

Nejlepší výkon třetího kola podal
David Mirga ziskem 259 bodů
v žákovském Trojboji. David vytvořil
čtyři české rekordy mladších žáků ve váze do 56kg - v trojskoku 710 cm,
v hodu medicinbalem 10,3 m a v trhu 53 a 54kg.

Dominik Pastrnek a Pavel Lukáš si vytvořili nové osobní rekordy
v hodu a Dominik  630 cm ve váze do 32kg a Pavel 710 cm ve váze do
40kg. Velmi dobrý výkon podal nováček družstva Libor Konopka, pro
kterého to byl první velký start při váze 31kg. Libor hodil 590cm
a v trhu dal nad hlavu 20kg.

Vzpěrači bodují

POZVÁNÍ NA 8. ROČNÍK KONCERTU 
DUCHOVNÍ HUDBY

Srdečně zveme všechny občany Havířova a okolí, kteří mají rádi
chrámový zpěv a vážnou hudbu na koncert, který se letos koná
24. listopadu v 16.30 hodin v kostele sv. Anny.
Tradičně tento koncert  od roku 2000 pořádá římsko-katolická farnost
v Havířově.
V programu účinkují zdejší chrámové sbory Chorus Annensis
a Schola mládeže.
Jako hosté vystoupí žesťový kvintet JKO Ostrava, v sólovém zpěvu
Jaroslav Kotyk a Andrea Škarbová, ženský pěvecký sbor působící
pod MKS Havířov, Lašský smíšený pěvecký sbor Baška a dětský sbor
Rozmarýnek ze ZŠ Žákovská.

Těšíme se na naše pravidelné návštěvníky i na Vás, kteří jste ještě na
našem koncertu nebyli. Určitě společně prožijeme hezký sobotní
podvečer a strávených chvil s námi nebudete litovat.

Vstupné je dobrovolné.

Foto: archiv
Mirga David - nový český

rekordman mladších žáků ve
váze do 56kg
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22.11. ve 14.30 hod. - „Školská jednička“ -
soutěž pro soubory, kroužky i jednotlivce, kteří
se věnují modernímu tanci, to je hip-hop, break,
elektrik boogie, free style atd. Přihlášky i infor-
mace získáte přímo v SVČ Asterix Na Nábřeží
u Š. Jarošíkové. Tak se pusťte do trénování. Pro
všechny účastníky soutěže jsou připraveny
pamětní listy, drobné upomínkové dárky
a možnost vystoupení na velkých akcích středis-
ka a ti nejlepší i na akcích města, na plesech
apod. V případě velkého zájmu proběhne soutěž
ve dvou dnech. Jen nezapomeňte, že termín pro
přihlášení je do 18.11. 2007!   
30.11. od 15 hodin - „Upečte si čerta“ z per-
níku nebo perníkový adventní věnec, svícen či
jen perníkové ozdoby na stromeček. Kapacita
kuchyňky je omezena, proto přihlášku s poplat-
kem 90 Kč (za 450 g těsta a 2 ks pytlíčků s pole-
vou) nutno odevzdat týden předem.

 Každé úterý v době od 15 do 18 hod. mohou
rodiče s dětmi i široká veřejnost přijít na pro-

hlídku pracovny teraristiky a prohlédnout si
naše zvířátka. A vstupné? Stačí, když malým
plyšákům přinesete něco na zub - jablíčka,
mrkev, zelí, ale také slunečnicová semínka,
ovesné vločky, a vodní želvičky mají rády
i maso!

 Vánoce se kvapem blíží a už nyní se mohou
jednotlivci i kolektivy hlásit na kurzy pečení per-
níčků a vánočního cukroví. Pokud chcete pře-
kvapit své blízké dárkem vlastní výroby, pak je
tu s nabídkou naše oddělení estetiky a pan
Tomáš Mendl, který vám podá podrobné infor-
mace k následujícím kurzům:

 Vždy v pondělí v 17.00 hodin můžete přijít do
„Tvůrčí dílny“ na keramiku a kreslení na hedvábí.

 Každý pátek od 16.00 hodin probíhají kurzy
smaltu a výroba šperku z něj - pro všechny
zájemce.

2. 11. pátek    17 Diskotéka
3. 11. sobota 8 -12 Modelářská burza

10. 11. sobota 8.30 - 12.00 Vánoce se blíží:
Řemeslný workshop - Peding(proutí) - 
- Na skle malované… - Hlína - Šperky - Drátko-
vali dráteníci - Namaluj si tričko - Keramika.
Děvčata a chlapci, udělejte si svůj dárek ! Přine-
ste si tričko, skleničku, hrnek, talíř, láhev pěkné-
ho tvaru - co chcete pomalovat nebo odrátkovat.
Vítána je i mládež či dospělí. Přezutí a 20 Kč -
příspěvek na materiál s sebou.
14. 11. středa 17.30 - Setkání táborníků ROD
Chorvatsko II. turnus (HV L. Vaculíková)
Přijďte zavzpomínat na léto, prohlédnout si fotky
a kroniku.
16. 11. pátek 17.00 - Diskotéka
23. 11. pátek 15.00 - Sudoku - soutěž o ceny
pro děti i mládež. Startovné 10 Kč.
Přezutí s sebou.
24. 11. so 8.30 Keramický dárek - dokončení
27. 11. úterý 17.00 - Setkání táborníků
II. turnus Velké Karlovice (HV V. Orešanská)
28. 11. středa 17.30 - Setkání táborníků
I. turnus Velké Karlovice (HV L. Vaculíková)
30. 11. pátek 17.00 - Diskotéka

STOLÁRNA 
DAN BÁRTA 
& R. BALZAR TRIO
Dan Bárta - jistě náš nejtalento-
vanější a nejvšestrannější zpěvák,
držitel mnoha ocenění včetně
několikanásobného ocenění aka-
demie populární hudby „Anděl“.
Je respektován jak odbornou kriti-
kou, tak širokou veřejností. V roce
2000 založil svůj sólový projekt
Illustratosphere, jehož součástí je
právě trio Roberta Balzara.
Vzájemným ovlivněním vznikl
tento projekt, který si během
posledních let našel svůj vlastní
originální „face“. www.danbarta.cz 
Kapela vystoupí ve složení:
Dan Bárta - vocal, Robert Balzar -
acc. bass, Stanislav Mácha - piano,
Jiří Slavíček - drums

středa 28.11. začátek ve 20 hod.
Předprodej vstupenek zahájen

1.11. a to ve Stolárně na Lašské 
a v sázkové kanceláři Victoria tip 

na Dlouhé tř. (vedle Renety).

1.11. Stolárna - The Prostitutes 

Asterix - středisko volného času Havířov, Na Nábřeží 41, Havířov-Město, www.svcha.eu

SVČ Asterix, Na Nábřeží 41 
(bývalý Dům dětí a mládeže), tel: 596 811 175

SVČ Asterix, Kudeříkové 14
(bývalé Spektrum - SMTe), tel. 596 811 031

CSVČ Dona Boska

3.11. Work shop STREET DANCE
7.11. Drakiáda - přijďte si s námi

pustit draka
7.11. Turnaj v počítačových hrách

od 16.30 h
13.11. Vaříme a baštíme - rádi

vaříte? Tak se přijďte přidat
14.11. Turnaj v počítačových hrách

od 16.30 h
20.11. Tunaj v kalču pro starší 

od 13 let
21.11. Turnaj v počítačových hrách

TRACKMANIE od 16.00 h
22.11. Turnaj v kalču mladší 

do 12 let
23.11. Diskotéka
28.11. Turnaj v počítačových hrách

od 16.30 h
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Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení 
z evidence motorových vozidel

odvoz zajištěn

Info.: 596 440 417, 732 788 556

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

151/07

158/07

153/07

152/07

LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ
Regenerace pleti jizvy akné
opary afty bolesti kloubů a zad

160/07

laserhavirov.unas.cz
596 810 690, 607 561 626

161/07

162/07

Sběrateli za symbolickou cenu
prodám starší gramofonové
desky a knihy se sportovní
tematikou. Volejte: 736 706 622

Nabízím možnost doučování
v jazyce ruském - soukromě
i pro skupinu ve škole, čas
i místo záleží na vzájemné doho-
dě. Volejte: 736 706 622

163/07

164/07

165/07

KOUPÍM BYT 0+1, 1+1
PLATBA HOTOVĚ
Tel.: 739 419 164

166/07

16
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07

V měsíci srpnu 2007 zahájila
společnost ZDB GROUP a.s.
Bohumín bezplatný odvoz vozi-
del z okruhu 50 km (tj. mimo
jiné i z Havířova) k likvidaci
do Bohumína.
Majiteli vozidla bude po kontrole
čísla karoserie - VIN (dle přilo-
ženého velkého technického prů-
kazu) bezplatně vystaven na
místě protokol, nutný k provedení
úkonu vyřazení vozidla z eviden-
ce a vozidlo bude bezplatně
odvezeno k recyklaci.

Cena za fyzickou likvidaci autov-
raku :
Kompletní autovrak: bezplatně

Nekompletní autovrak:
Bez motoru: 600 Kč
Bez převodovky: 350 Kč

Další informace a objednávky
odvozu na tel.: 604 228 312 

596 083 671

Likvidace autovraků

STK-HAVÍŘOV
Nabízíme komplexní služby v areálu STK Havířov:

technické prohlídky osobních, užitkových a nákladních vozů 
do celkové hmotnosti 3500 kg  evidenční kontroly

 měření emisí - benzinových a dieselových motorů a LPG
otevřeno: denně od 8.00 do 17.00, so 8.00 - 12.00

Kontakt: 777 786 794, 597 582 006, 596 314 448

Nově otevřená stanice technické kontroly a měření emisí.
Železničářů 1529/1c, Havířov-Město, 736 01, u rondlu směr Ostrava
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Na mistrovství v atletice odjíždělo družstvo mladších žáků ze
Základní školy Kudeříkové do Přerova s dobrou náladou a touhou po
medailích. „Bylo vidět, že kluci mají bojovnou náladu, protože se
dostavili (bez jednoho) v plném počtu. Musím přiznat, že jsme si
mysleli na cinkot medailí, ale síla jižní Moravy a Olomoucka se dala
dopředu těžko odhadnout,“ uvedl vedoucí trenér Mgr. Jiří Zinecker.

Závody začaly za slunečného počasí, ale silného větru.Ten si první hodi-
nu časového programu pohrával nejen se sprintery, ale i s chlapci na
výšce. „Dvě neskočené základní výšky udělaly vrásky na našich čelech,
ale za chvíli se vše vrátilo do normálu a kluci se dostali do svých kolejí,“
popisuje Zinecker.

Výsledek? Družstvo zvítězilo s přehledem, přesněji s náskokem
40 bodů - Pavel Štrauch - 28 bodů, Honza Herec - 24,25 bodů, Seba-
stián Gunčík - 23 bodů, Mikula Tomáš - 18 bodů, Richard Bzdýl -
17,25 bodů, Zdenek Soural a Kuba Kolodziejczyk - 13 bodů. Dále
bodovali: Filip Neplech, Formánek Filip, Martin Bambušek, Ondra Bla-
cha, Jan Kněžík, Jakub Němčík, Michal Babič, Jan Hradil, Aleš
Sliwka, Vojta Vavřička.

„Poděkování a blahopřání patří rovněž trenérům 7. a 8. třídy (Kopecká,
Suder, Kučná, tělesná výchova-Bušková). Naše skupina mladších žáků
podala letos výborné výkony a to nejen v závodě družstev, ale i na
Olympiádě dětí a na mezinárodních závodech ve Varšavě,“ zhodnotil
sezonu hlavní trenér.

Družstvo mladších žáků z Kudeříkové 
získalo titul mistrů Moravy a Slezska v atletice

Historického úspěchu českého sálového fotbalu se aktivně zúčastnili
také hráči havířovského Premia, brankář Aleš Hekera a hráči Roman Micz-
ka, Jaroslav Goj a David Dorozlo. Na MS v argentinské Mendoze obsadila
česká reprezentace mezi 16 účastníky vynikající 5. místo a umístila se jako
nejlepší evropský tým. Je to zatím nejlepší umístění české reprezentace na
MS a vyrovnání historicky nejlepšího umístění, kdy ještě společná repre-
zentace Československa obsadila 5. místo na MS v roce 1982 v Brazílii.
Titul mistrů světa obhájila Paraguay, která ve finále porazila domácí Argen-
tinu 1:0.

„Sálovka v podání jihoamerických týmů je jako z jiné planety, sledovat,
co umí jihoameričané s míčem je velký zážitek,“ prohlásil asistent repre-
zentačního trenéra a zároveň trenér Premia Havířov Roman Pich a dodal:
„S výjimkou utkání s Kolumbií jsme v Argentině předváděli hru na hranici
našich možností a s troškou štěstí jsme mohli Peru ve čtvrtfinále i porazit,
ale bohužel se tak nestalo. Velkou cenu má i vítězství v turnaji v San Rafa-
elu a především vítězství nad ruskými profesionály.“

K účasti havířovských hráčů trenér Pich řekl: „Všichni dostali příležitost
a rozhodně nezklamali. Jarda Goj byl jednoznačně nejlepším hráčem
a s 8 góly i střelcem naší reprezentace jak v zápasech MS, tak na turnaji
v San Rafaelu. Brankář Hekera také prokázal své kvality, zaskvěl se pře-
devším v utkání proti Norsku, když chytil 4 devítky (trestné kopy z 9 metrů
bez zdi) a velmi platnými hráči byli i Roman Miczka s Davidem Dorozlem,
jejichž úkolem byla spíše defenzíva. Věřím, že kluci nabrali cenné zkuše-
nosti, a že budou pokračovat ve skvělých výkonech i v dresu Premia v nad-
cházejícím ligovém ročníku.“

O historický úspěch na MS v Argentině 
se zasloužili i hráči havířovského Premia!

13. listopadu v 18 hodin
v Reprezentačním sále školy

Slavnostní koncert učitelů

27. listopadu v 17.30 hodin
v Komorním sále školy

Koncert žáků

Dětský pěvecký sbor Skřivánek
hledá do svých řad zpěváky,
chlapce a děvčata od 9 let

a přípravný pěvecký sbor Skřivánci
uvítá malé zpěváčky od 5 do 9 let.

Přijmeme děti, které si rády 
zazpívají a naši školu zatím 

nenavštěvují.
Scházíme se každé pondělí 

v ZUŠ Leoše Janáčka 
od 15.30 do 17.00 hodin

a malí Skřivánci každé úterý 
od 15.30 do 17.00 hodin.

Těšíme se na vás!

Žákovský taneční orchestr 
přijme mezi sebe především hráče

na žesťové nástroje.
Věk není rozhodující, uvítáme

nejen děti a mládež, 
ale i zkušené hráče,

kteří si rádi zahrají s našimi žáky.
Orchestr zkouší každé úterý 

od 17 hodin

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ, tel. 596 411 064

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

Pro rodiče s dětmi předškolního
věku připravila Armáda spásy dva
kluby. Každé úterý probíhá v pro-
storách AS na ul. Seiferta 8 (budo-
va bývalé mateřské školy) Baby
klub - volné hraní a každou středu
klub Klubíčko, jehož součástí jsou
programy zahrnující zpívání,
povídání, vyrábění:
LISTOPAD:
07.11. OBLÉKÁME SE
14.11. PEC NÁM SPADLA
21.11. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

28.11. BROUČCI
PROSINEC:
05.12. JEDNA DVĚ, HONZA JDE

12.12. VÁNOCE SE BLÍŽÍ
19.12. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Změna programů vyhrazena.
Otevřeno od 8.30 do 10.30 hod.

Vstup volný.
Tel. : 596 411 265 email:

sbor_havirov@armadaspasy.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
ARMÁDY SPÁSY 
- klub KLUBÍČKO

Klub přátel hornického muzea 
pořádá 

v pondělí 12. 11. od 16.30 h 
v loutkovém sále KD P. Bezruče 

přednášku 
plk. JUDr. Lubomíra Valeriána 
na téma Bezpečnostní situace

v Severomoravském kraji
v roce 2006

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

tel. 596 813 622
zve na 

výstavu obrázků, keramiky 
a malovaného hedvábí 

Vystavovat budou 
Naďa Fráňová, Iva Kirchnerová 

a Helena Ciompová.

Vernisáž výstavy se koná 
ve středu 28.11. v 18 hod.

Výstava potrvá do 11. 1. 2008

Pobočka městské knihovny 
na ul. J. Seiferta 

zve na besedu s cestovatelem
Hynkem Adámkem 

Životní prostředí na Islandu 
ve čtvrtek 8.11. v 18 hodin 

Městská knihovna Havířov 

každý den Po - Pá 9.00-12.00 h
HERNY pro rodiče s dětmi 
od 0 do 6 let
každé úterý 10.00 - 11.00 h    
výtvarný program pro děti od
2 let v doprovodu jejich rodičů
každá středa od 10.00 h disku-
se, prezentace, informační
centrum a poradny odborníků

  7.11. - prezentace společnosti
ORIFLAME - pleťová a tělová
kosmetika

 14.11. - dětský psycholog 
- psychosomatický vývoj dítěte

  21.11. - „Nové zákony a co dál“
- informace o změnách týka-
jících se rodičovské dovolené
od ledna 2008

  28.11. - dětská kosmetika
BÜBCHEN

  každý čtvrtek 10.00-10.30 h    
říkadla s pohybem

V provozu je BAZÁREK 
dětského oblečení 

a potřeb pro děti od 0 do 6 let.
Denně Po-Pá 9.00 - 12.00 hod.

www.materskecentrumslunicko.eu
tel. 774 276 162 - Šumbark

MaRC Sluníčko Havířov
v prostorách ZŠ M. Pujmanové 

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

www.zusbm.cz

Hudební podvečer
6. listopadu v 18 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Hudební podvečer 
dne 20. listopadu v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Pořádá kurzy pro dospělé:

Tvůrčí fotografie
Keramika

Figurální kreslení

Přihlášky je možné podávat
na ředitelství ZUŠ Na Schodech 1,

Havířov-Město, tel: 596 813 128
tel/fax: 596 811 490

Foto: Mgr. Jiří Zinecker
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