
Pozvánka 
na jednání Zastupitelstva

města Havířova dne 28. ledna 
v Kulturním domě Radost.

Začátek je v 8 hodin,
od 14 hodin jsou na 

programu interpelace 
a dotazy občanů.

Jednání je veřejně přístupné.

Cenu města pro rok 2007 získali 
Jiří Slavík, Vonička a Zdeněk Špaček

Na slavnostním koncertu,
pořádaném každoročně u pří-
ležitosti výročí založení města,
předali zástupci vedení města
nejvyšší městské ocenění -
Cenu města Havířova.

Na seznam nositelů tohoto
nejvyššího městského ocenění
se letos přidají tři jména:
Ing. arch. Zdeněk Špaček,
Ing. Jiří Slavík, CSc. a folklorní
soubor Vonička.

Pokračování na straně 5.

Za Ing. Slavíka převzala cenu
jeho manželka Emílie (na snímku
vpravo).

Foto: Josef Talaš
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již jen pár dní zbývá do vánočních svátků a do přivítání nového roku, roku 2008. Všichni
budeme bilancovat a hodnotit, jaký byl rok, s nímž se loučíme, mnozí si budou dávat určitá před-
sevzetí, jiní vyslovovat tajná
přání pro rok přicházející. 

Vánoční svátky a vítání roku
nás všechny vždy více sbližují.
Jsou to dny, kdy se snažíme být
na sebe milí, vlídní a mít jeden
pro druhého pochopení. Mnozí
pomáhají těm, kteří nemají to
štěstí být u bohatě prostřeného
stolu, s rodinou či přáteli.
V tomto jsou zřejmě tyto dny
mnohem hezčí než ty všední,
pracovní, kdy máme všichni
neustále nějaké povinnosti a starosti. 

Přejeme Vám, abyste si skutečně během těchto pár dní vydechli, odpočinuli a potěšili se s těmi nejmi-
lejšími. Abyste si za poctivou a náročnou práci udělali u stromečku radost vzájemnými dárky. 

Zároveň Vám přejeme stejně krásné chvíle a okamžiky v roce 2008, dny plné pohody,         ště-
stí a lásky a samozřejmě i pevné zdraví.

Zastupitelstvo města Havířova, vedení Magistrátu města Havířova

Milí spoluobčané města Havířova,

Foto: Josef Talaš
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1.1. 2008 od 00.15 hodin - Centrální park naproti Společenskému domu
OHŇOSTROJ S HUDEBNÍM DOPROVODEM
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Po osmi letech se zvyšuje v Havířově
cena jízdného v rámci MHD

Od Nového roku se zvyšuje cena některých typů jízdenek v Městské
hromadné dopravě v Havířově. Rada města na své dnešní schůzi
schválila zvýšení cen jízdného, a to především z důvodů zvýšení sazby
DPH a zvýšení cen vstupů. Ceny jsou zvyšovány poprvé od roku
1999.

V systému městské hromadné dopravy byla výše ceny jízdného
naposledy upravena v červenci 1999 v souvislosti se zavedením bez-
hotovostního odbavování cestujících. V dalších letech pak byly jakékoliv
vlivy vyvolávající zvýšení prokazatelné ztráty dopravce řešeny výhradně
formou zvýšení objemu finančních prostředků poskytovaných
městem.

Cena jednotlivého jízdného ve výši 6,30 Kč je proto ve srovnání
s cenou jízdného okolních měst dlouhodobě nejnižší cenou.

Schválením zvýšení cen došlo k sjednocení výše ceny jednotlivého
jízdného v nejbližším regionu, což vytváří optimální výchozí stav v sou-
vislosti s připravovaným zapojením města do integrovaného dopravního
systému Moravskoslezského kraje.

Zvýšení cen je dáno především změnou sazby daně z přidané hodnoty
ze stávajících 5 % na 9 %. Zvýšení cen se netýká jízdenek prodávaných
u řidiče, kdy cena zůstává 10 Kč a zlevněná pro děti do 15 let 5 Kč, časo-
vých jízdenek s platností 7 dnů (I. pásmo zůstává cena 70 Kč a II. pásmo
75 Kč) a časových jízdenek pro zaměstnance dopravce.

Rada města schválila zvýšení cen jízdného s účinností od 1. ledna 2008
takto:

Druh jízdenky         upravená cena od 1.1. 2008 v Kč  stávající ceny v Kč
MHD plné jízdné - z elektronické přenosné karty 8,00   6,30     
MHD zlevněné jízdné - z el. přenosné karty  4,00    3,00
MHD časová 30 dnů - I. pásmo 240,00   230,00
MHD časová 30 dnů - II. pásmo 250,00              240,00
MHD časová 90 dnů - I. pásmo 650,00       620,00
MHD časová 90 dnů - II. pásmo 680,00  650,00
MHD časová 30 dnů - I. pásmo zlev. 120,00 115,00
MHD časová 30 dnů - II. pásmo zlev. 125,00  120,00
MHD časová 90 dnů – I. pásmo zlev. 325,00            310,00
MHD časová 90 dnů – II. pásmo zlev. 340,00        325,00

Ročně je přepraveno v rámci MHD v Havířově 11 - 12 mil. cestujících.

Zákon rozlišuje tři výše  a čtyři doby
čerpání rodičovského příspěvku:
- zvýšenou výměru Kč 11 400,-
měsíčně v případě volby čerpání
dávky do 2 let věku dítěte, tuto
volbu čerpání je oprávněn zvolit
rodič, kterému vznikl nárok na
peněžitou pomoc v mateřství
nejméně ve výši Kč 380,- denně,
a to do konce kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním
měsíci, v němž dítě dosáhlo 22
týdnů života nebo 31 týdnů života,
narodily-li se 2 nebo více dětí.
Do doby provedení volby náleží
rodičovský příspěvek ve výši Kč
7 600,- měsíčně.
- základní výměru Kč 7 600,-
měsíčně v případě volby čerpání
dávky do 3 let věku dítěte, tuto
volbu čerpání je oprávněn zvolit
rodič, kterému vznikl nárok na
peněžitou pomoc v mateřství,
a to do konce kalendářního měsíce,
ve kterém dítě dosáhlo 21. měsíc
života, nebo v případě péče o dítě
dlouhodobě zdravotně postižené
nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postižené do 7 let věku dítěte.
- sníženou výměru Kč 3 800,-
měsíčně do 4 let věku dítěte, na
tuto variantu má automaticky nárok
rodič, který ve stanoveném
zákoném termínu volbu do 2 let
nebo 3 let neprovedl, nebo rodič,
kterému nevznikl nárok na pen-
ěžitou pomoc v mateřství.
Volbu nároku rodičovského příspěv-
ku provede rodič na základě
písemné žádosti po uplatnění žádos-
ti o tuto dávku vždy do budoucna
a nelze ji již měnit.

Pro dosavadní příjemce rodičov-
ského příspěvku platí přechodná
ustanovení:
- jestliže nejmladší dítě v rodině
dosáhlo k 31.12. 2007 21 měsíců
věku a k 1.1. 2008 bude mladší
3 let, náleží rodiči rodičovský
příspěvek v základní výměře Kč
7 600,- do 3 let věku tohoto dítěte,
následně po měsíci, kdy dítě dovrší
3 let, náleží rodičovský příspěvek
ve snížené výměře, tj. Kč 3 800,-
do 4 let.
- jestliže nejmladší dítě v rodině
k 1.1. 2008 dosáhlo 3 let věku,
od 1.1. 2008 náleží rodiči, který
o toto dítě pečuje, rodičovský
příspěvek ve snížené výměře Kč
3 800,- do 4 let věku dítěte.
Novela zákona rovněž změnila pod-
mínky návštěvy mateřské školy
nebo jiného obdobného zařízení

dítěte staršího 3 let. Od 1.1. 2008 má
rodič tohoto dítěte možnost volby
návštěvy zařízení buď na 4 hodiny
denně nebo 5 kalendářních dnů
v měsíci bez ohledu na délku
trvání pobytu v jednotlivých
dnech. V měsíci, kdy dítě dovrší
3 let nelze však dobu pobytu kom-
binovat. Taktéž dítě školního věku
může navštěvovat 4 hodiny denně
základní školu speciální (v případě
zdravotně postižených dětí).

O nároku na rodičovský příspě-
vek od 1.1. 2008 u dosavadních
příjemců musí být znovu rozhod-
nuto na základě nových žádostí,
jelikož dosavadní nárok na tuto
dávku ze zákona zaniká. Tito
příjemci obdrží v nejkratším
možném termínu od Úřadu práce
v Karviné, odboru státní sociální
podpory písemnou informaci,
včetně nových formulářů Žádostí
o rodičovský příspěvek a dalších
formulářů souvisejících s Žádos-
tí. V období od prosince 2007 do
konce ledna 2008 si musí znovu
o tuto dávku požádat na přísluš-
ném kontaktním místě SSP.

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek 
od 1.1. 2008 a informace pro příjemce této dávky

Termín podávání žádostí je sta-
noven do 31. 1. 2008 (rozhodu-
jící je datum doručení žádosti
na podatelnu MMH).
Žádosti o dotace z rozpočtu
města Havířova musí být před-
loženy ve dvojím vyhotovení na
příslušných formulářích a dolo-
ženy povinnými doklady.
Zásady a formuláře k žádostem
o dotaci je možno získat:
a) na informacích ve vstupní

hale Magistrátu města
Havířova;

b) na webových stránkách
Magistrátu města Havířova
(www.havirov-city.cz, Infor-
mační servis - dotace);

c) na odboru školství a kultury
Magistrátu města Havířova
(pro nové žadatele).

Příjemci, kterým byla poskyt-
nuta dotace v letošním roce,
provedou vyúčtování taktéž do
31. 1. 2008.
Bližší informace obdržíte na
odboru školství a kultury MMH.

Vydávání ověřených výstupů 
z informačních systémů bude 

pod oficiální značkou CZECHPOINT
Od dubna roku 2006 vydává Živnostenský úřad Magistrátu města
Havířova ověřené výstupy - elektronicky podepsané výpisy
z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a výpisy z Katastru
nemovitostí. Od 1. ledna 2008 bude novinkou možnost vydávání výpi-
sů v rámci projektu Czech Point také z Rejstříku trestů.

Podle zákona o správních poplatcích je možná cena za 1 stránku
100 Kč. Rada města Havířova však schválila v mezích zákona
snížení této ceny na 50 Kč za jednu stranu.

O výše uvedené výpisy mohou lidé požádat v kancelářích č.:
A004 - p. Šimanská - jen výpisy z rejstříku trestů
B415 - p. Kodys - veškeré výpisy

Dnem 1. ledna 2008 zákon č. 261/2007 Sb. nově upravuje nárok na
rodičovský příspěvek, a to tak, aby rodič pečující o dítě se mohl sám
rozhodnout o době pobírání této dávky a její výši.
Nárok na rodičovský příspěvek se přiznává od 1. ledna 2008 vždy na
nejmladší dítě v rodině, a to i v případě narození dvojčat nebo vícer-
čat, s výjimkou některých případů u dětí dlouhodobě zdravotně posti-
žených nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižených.

UPOZORNĚNÍ 
pro žadatele 

o dotace v roce 2008

Odbor sociálních věcí 
Magistrátu města Havířova informuje,
že pracovníci zajišťující agendu dávek pomoci v hmotné nouzi
jsou oprávněni vydávat potvrzení občanům, kteří chtějí uplatnit
právo neplatit poplatky ve zdravotnictví (Metodický pokyn
Ministerstva zdravotnictví k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb.
část III.odst.4) jen v případě, jde-li o pojištěnce, kterým jsou
poskytovány dávky pomoci v hmotné nouzi
a) příspěvek na živobytí
b) doplatek na bydlení 
c) mimořádná okamžitá pomoc
podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů.
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Od 1.1. 2008 pokračuje sběr skla a skleněných střepů, separo-
vaného papíru a PET lahví a čistých folií. Svoz bude prováděn
od 6.00 hod., proto je vhodné igelitové pytle přistavit k popelové
nádobě den předem.

Občanům, kteří pytel zaplní plasty a předají ke svozu, bude
při svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.

HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu 

u rodinných domků v roce 2008

SKLO Sběrný den čtvrtek
městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

10.1., 28.2., 10.4., 29.5., 10.7., 21.8., 2.10., 13.11.

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
17.1., 6.3., 17.4., 5.6., 17.7., 28.8., 9.10., 20.11.
Do pytlů se sklem nepatří: keramika, porcelán,
zrcadla, sklo s drátěným výpletem, žárovky,
zářivky, výbojky, autoskla, skleněné obaly se
zbytky obsahů.

PAPÍR Sběrný den středa
městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

2.1., 6.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9.,
1.10., 5.11.,3.12.

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
9.1., 13.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8.,
10.9., 8.10., 12.11., 10.12.

PLASTY Sběrný den středa
městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

16.1., 20.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 16.7., 20.8.,
17.9., 15.10., 19.11., 17.12.

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
23.1., 27.2., 26.3., 23.4., 28.5., 25.6., 23.7., 27.8.,
24.9., 22.10, 26.11., 23.12.

Pro bezpečnost v silničním provozu na pozemních komunikacích
všeobecně platí, že není dobré přeceňovat své síly, zbytečně riskovat
a ohrožovat život svůj ani život ostatních účastníků silničního provozu.

PŘECHODY PRO CHODCE Z POHLEDU ŘIDIČE (zákon 361/2000 Sb.)
§5 POVINNOSTI ŘIDIČE
odst.1) 
h) s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chod-

ce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky,
proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce
takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce,
a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit
vozidlo   

i) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce,
sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce
i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem 
Bohužel realita je mnohdy úplně odlišná. Agresivita a nedisciplinovanost
mnohých řidičů působí mnohokrát více komplikací, než by bylo nezbytně
nutné.

PŘECHODY PRO CHODCE Z POHLEDU CHODCE (zákon 361/2000 Sb.)
§ 54 CHŮZE
1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce,

místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený doprav-
ní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec
přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo
k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali
může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud
s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí
jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo vozovku, nesmí se
tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signali-
zuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru pře-
cházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na
vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, nachází-li se na
přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor
pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Chodec musí dát přednost tramvaji.

4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
V každodenním provozu jsme však svědky až hazardního chování
chodců, kteří zapomínají i na dodržování základního pravidla - nepře-
cházet na červenou (zákon 361/2000Sb.,§74)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2007, O OCHRANĚ VEŘEJNÉ
ZELENĚ A O UŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA HAVÍŘOVA
Čl.3 - Článek k zajištění ochrany veřejné zeleně
1) Je zakázáno jezdit na kole a přecházet (mimo míst k tomu určených):

a) plochy parkově upravené veřejné zeleně v Havířově-Městě před
budovou Kulturního domu Petra Bezruče na Hlavní třídě, na náměstí
republiky, v Centrálním parku a před cukrárnou Italka na Hlavní třídě.
Tyto plochy jsou graficky vymezeny v příloze č.1 - „Grafické
znázornění ploch parkově upravené veřejné zeleně“, která je nedíl-
nou součástí této vyhlášky

b)  plochy veřejné zeleně podél komunikací oddělující chodníky nebo
stezky pro chodce a cyklisty od vozovek a středové pásy zeleně mezi
jízdními pruhy na pozemních komunikacích podél ulic: Hlavní třída,
Dlouhá třída, Národní třída, Dělnická v úseku od Hlavní třídy po
ul. Moskevskou, U nádraží v úseku od velkého kruhového objezdu
k malému kruhovému objezdu a vnitřní části veřejné zeleně kruhové-
ho objezdu tvořícího spojnici silnic 1.třídy ulic Hlavní třídy, Orlovská
a Ostravská

V obou případech - jak u řidičů, tak u chodců - se setkáváme s malou
předvídavostí a nezodpovědným přístupem k sobě i k ostatním účast-
níkům provozu na pozemních komunikacích. Přitom stačí tak málo -
dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, Obecně
závaznou vyhlášku a snažit se předvídat možná rizika.

OKÉNKO PREVENCE 
MĚSTSKÉ POLICIE 
HAVÍŘOV

Dárek motoristům
Frekventovaná silnice na Český Těšín přes Bludovický kopec se dočka-

la kruhového objezdu. Stavba byla započata v září a provoz byl obnoven
v posledním listopadovém týdnu. Uzávěrka nepřinesla motoristům příliš
radosti, ale s ukončením křižovatky si všichni oddechli a dnes toto dílo
většina vítá jako velmi prospěšné. Cena stavby je zhruba 25 milionů korun.
Na vybudování kruhového objezdu získalo Ředitelství silnic a dálnic ze
státního rozpočtu 15 milionů korun. Zbývající část hradí město Havířov.
Zbývá dokončit chodníky, cyklostezky a terénní úpravy. Na jaře se pak
počítá s položením definitivního asfaltového povrchu. Znamená to, že
v době pokládky bude křižovatka pro motoristy opět uzavřena. Uzavírka by
však měla být pouze jednodenní.

Foto: Josef Talaš
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Představujeme zastupitele města Havířova
  Ženatý, dvě děti, ředitel ZŠ a MŠ Na
Nábřeží

 Od počátku roku 1991 jsem členem ČSSD
v Havířově a od počátku mě komunální poli-
tika zajímala. Aktivně jsem se zapojil až po
svém zvolení do zastupitelstva v roce 2002,
kdy jsem byl zároveň zvolen náměstkem
primátorky pro sociální rozvoj, v současné
době jsem členem Rady města Havířova.

 Havířov musí řešit spoustu problémů spoje-
ných například se stárnutím občanů Havířo-
va, dopravní situací nebo nedostatkem pra-
covních příležitostí přímo ve městě. Jako
nejpalčivější problém však vidím vysokou
míru kriminality.

 Jako člen rady a zastupitelstva se hlavně
snažím o prosazování programu ČSSD
a koaličních partnerů ve prospěch většiny 

občanů Havířova. Konkrétně se podílím na přípravě materiálů, především
v oblasti školství.

 V minulém volebním období se koalici podařilo prosadit a realizovat
spoustu dobrých věcí, samozřejmě ne vše se povedlo podle původních
záměrů. Nechávám však na občanech, aby oni posoudili, co se opravdu
povedlo a co ne.

 V tomto volebním období se budu se svými kolegy snažit prosazovat to,
co jsme slibovali občanům ve volebním programu, přičemž jednou z pri-
orit pro mne bude rozšiřování možností smysluplného využívání volného
času.

PaedDr.
Svatopluk Novák

ČSSD, 44 let

  Pracuji u MRA s.r.o. Havířov jako vedoucí
agentury. Jsem vdaná, mám tři dospělé
děti a dva vnuky.

  O politické dění v Havířově se zajímám od
roku 1999. Pracovala jsem v komisi pro
byty zvláštního určení, podílela jsem se na
vzniku komunitního plánu města Havířova.
Od letošního roku jsem poprvé v Zastupi-
telstvu  města Havířova.

 Nejpalčivější problémy ve městě vidím
v oblasti bydlení pro mladé občany a senio-
ry a s tím spojené služby včetně  parkování
v celém městě.

 V tomto volebním období se snažím o pro-
sazení rekonstrukce domu na Střední 3
v Havířově-Šumbarku, a to ve změně dis-
pozic bytů a odstranění problémů, které se
v tomto domě vyskytují. Dále podporuji 

otevření vysoké školy v Havířově. Vzhledem k řešení sídlišťového bydlení
hlavně na Šumbarku a s tím k vzniku nových parkovacích míst, parčíků,
odpočinkových míst a  pro mládež prostor k volnočasovým aktivitám
podporuji regeneraci panelových sídlišť na II. etapě a u Blesku.

Alice Hegyi
KSČM, 45 let

  Podnikatel, OSVČ, jedna dcera Anička
 V komunální politice jsem aktivní od roku
1996, v zastupitelstvu jsem třetí volební
období.

 Problémy: Nedostatek a žádná koncepce
parkovacích míst, nedůslednost vedení
města na dohlížení zadaných zakázek, viz
KOUZELNÉ KYVADLO, (zas na druhou
stranu pokud se nemá kývat a být rezavé,
tak se opravdu povedlo), bytová problema-
tika, nedostatečná práce města při čerpání
dotací s kraje a Evropské unie.

  Jsem členem bytové a investiční komise
za deset let v zastupitelstvu se podařilo
prosadit a navrhnout ale i podpořit několik
investičních a neinvestičních akcí, do
budoucna určitě příprava koncepce pro-
deje bytů občanům města, parkovací místa, vytvořit klíč k rozdělování
dotací sportovcům a sportovním klubům, podpora investorů, kteří chtějí
investovat své prostředky ve městě.

Libor Čtvrtka
ODS, 38 let

  Jsem rodákem z Havířova-Bludovic,
v komunální politice pracuji od roku 2002,
druhé funkční období.
Problémy vidím všude a naše město není
výjimkou. Jako největší vidím v úbytku oby-
vatel, což je způsobeno myslím hlavně, že
mladí odchází za prací, čili máme zde málo
pracovních příležitostí, dále nešťastná je
doprava středem města (časté dopravní
nehody i tragické), nešťastné hrací automa-
ty atd.

 Jako zastupitel se snažím prosazovat věci
“zdravým selským rozumem“, ale ne vždy
se to daří.Jaroslav Jeziorski

KSČM, 58 let

 Odborný lékař v oboru urologie, rozvedený,
dcera 11 let.
 Komunální politikou se zabývám poslední
4 roky
Nejpalčivější problém města Havířov vidím
především v nedostatku pracovních příleži-
tostí a s tím spojený nežádoucí odchod
občanů Havířova v produktivním věku do
jiných oblastí naší republiky, případně i do
zahraničí! Dále velkým problémem je
katastrofální dopravní situace v našem
městě hlavně v období dopravních špiček.

 Jsem členem finančního výboru města
Havířova.

 Zastupitelem města Havířova jsem teprve
prvním rokem. Jako člen zastupitelstva pod-
poruji všechny dobré projekty, které zkvalit-
ní a zlepší život občanům našeho města.

MUDr. Karel ŽĎÁNSKÝ
ODS, 40 let

    od narození Havířovák, ženatý, 2 děti
   druhým rokem předseda místního sdruže-

ní ODS, v zastupitelstvu města poprvé
nejpalčivější problémy Havířova jsou
vysoká nezaměstnanost, horšící se
dopravní situace a možnosti parkování,
poslední dobou i horšící se kriminalita,
nedostatečný servis pro seniory a přesto-
že lepšící se, stále nedostatečná podpora
kultury a sportu, zejména mládežnického

   v zastupitelstvu pracuji jako člen kontrol-
ního výboru, mým cílem je dosažení zprů-
hlednění zadávání veřejných zakázek;
jsem rád, že se podařilo (shodou napříč
politickými stranami) umožnit vznik vysoké
školy na území města a budu podporovat
vznik hospice a zlepšení péče o seniory
(monstrózní stavbu domova za 300 milionů pro 86 důchodců nepovažuji
za optimální řešení, je třeba řešit sociální situaci min. 4000 nejpo-
třebnějších důchodců na území města), spolu s kolegy z ODS a KDÚ-
ČSL, za podpory ČSSD, připravujeme projekty pro zvýšení zaměstna-
nosti a vznik nových pracovních příležitostí na území města

MUDr. Radomil Schreiber
ODS, 36 let



1/2008 5

Ing. Jiří Slavík, CSc.
narodil se v roce 1954 v Dolní Suché. Absolvoval
VŠ dopravy a spojů v Žilině, obor technická
kybernetika.
V letech 1994 - 1998 byl náměstkem primátora
města Havířova odpovědným za sociální rozvoj,
školství, zdravotnictví, kulturu, sport a další
oblasti společenského života.
Od roku 1999 je diplomatem Ministerstva zahra-
ničních věcí, v letech 2000 - 2005 pracoval jako
velvyslanecký rada na Velvyslanectví České
republiky v Římě s působností pro Itálii
a Maltu. V současné době pracuje na MZV ČR
jako vedoucí oddělení humanitární pomoci
poskytované Českou republikou do zahraničí.
V této problematice zastupuje Českou republiku
na jednáních v rámci Evropské unie a Organiza-
ce spojených národů.
Vedle zaměstnání věnuje svůj volný čas práci
pro Folklorní soubor Vonička z Havířova, který
spolu se svou manželkou Ing. Emilií Slavíkovou
založil v roce 1991. Je tvůrcem hudebních úprav
pro orchestr lidových nástrojů souboru Vonička
včetně úprav pro taneční repertoár souboru.

Folklorní soubor Vonička 
se v našem městě velkou měrou podílí na zacho-
vání lidových tradic a řemesel. Spolupracuje
s městem, MKS Havířov a Muzeem Těšínska na
pořádání různých celoměstských akcí.
Za svou dobrou spolupráci s městem v kulturní
oblasti a vynikající reprezentaci města v zahrani-
čí bylo folklornímu souboru Vonička a v té době
jeho umělecké vedoucí Bc. Libuši Hrejsemnou,
která zastupovala nepřítomné manžele Slavíko-
vy, v r. 2003 uděleno ocenění Osobnost kultury.
Největším úspěchem v šestnáctileté činnosti
souboru je získání dvou z hlavních ocenění na
53. mezinárodním folklorním festivalu ve fran-
couzském Dijonu v září 1999 za účasti 25 sou-
borů z celého světa, a to ceny „Za nejlepší

pěvecký projev“ a ceny "Radost ze života“ za
nejsympatičtější kolektiv.
Během zahraničních zájezdů viděli tanečníky
a muzikanty Voničky diváci na Slovensku,
v Belgii, Francii, Švýcarsku, Německu, Rakous-
ku, Polsku, Litvě, Velké Británii, Lotyšsku
a Itálii. Soubor se zúčastnil velkých mezinárod-
ních folklorních festivalů Europeáda v roce 2003
(Sardinie) a 2005 (Francie).
Za veškerými úspěchy tohoto souboru stojí pře-
devším manželé Jiří a Emilie Slavíkovi, kteří jsou
uměleckými vedoucími tohoto souboru. Jsou
tvůrci choreografií tanců, hudebních úprav pro
orchestr lidových nástrojů včetně hudebních
úprav pro repertoár tanečního souboru.
Svá umělecká pojetí osobně nacvičují jak
s tanečním souborem, tak s hudebním orchest-
rem souboru Vonička. Pod jejich vedením prošla
souborem již čtvrtá generace havířovských dětí
a soubor dosáhl vynikajících úspěchů na mezi-
národní scéně. Práci pro tento soubor věnují
a podřizují veškerý volný a osobní čas.

Ing. arch. Zdeněk Špaček
narodil se v roce 1922 v Brně, zemřel v roce
1996.
Architekt Zdeněk Špaček se hned po absolvo-
vání  VŠ technické, fakulty architektury v Brně
v roce 1949 významně podílel na poválečné
výstavbě a rozvoji měst v ostravském regionu.
Především pak měl výrazný podíl na výstavbě
města Havířova, kde bydlel, a na jehož projek-
tech pracoval jako architekt od jeho vzniku až
do své smrti v roce 1996.
Od roku 1961 do 1975 současně jako ředitel
významné projekční organizace - tehdejšího Sta-
voprojektu Ostrava vedl projekční přípravu na
koncepci výstavby celých městských částí nejen
v Havířově, ale třeba i v Karviné, Orlové, ve
Frýdku-Místku, v Odrách.
Do roku 1987 byl architekt Zdeněk Špaček
hlavním projektantem města Havířova, zajišťoval

všechny projekty jednotlivých etap výstavby
města buď přímo, nebo vedením pracovního
kolektivu 60členného týmu havířovského atelieru.
Z významných budov, které v Havířově navrhl
Ing. arch. Špaček, připomeňme např. havířov-
skou nemocnici, autosalon na Dlouhé třídě,
nákupní středisko Havířov-Šumbark, havířovský
kulturní dům Leoše Janáčka.

Cenu města pro rok 2007 získal Jiří Slavík, Vonička a Zdeněk Špaček

Za Ing. arch. Špačka převzala z rukou
primátora Františka Chobota Cenu města
Havířova  manželka JUDr. Alena Mederly.

Předsedkyni občanského sdružení Vonička
Bc. Libuši Hrejsemnou předal kytici náměs-
tek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk.

Foto: Josef Talaš

Rada města schválila zahájení zadávacího řízení pro dodání 119
kusů alejových stromů - pyramidálních habrů. Vítěz veřejné zakázky
nakoupí 119 habrů a postará se o jejich pěstování v zásobních škol-
kách až do doby postupného odběru městem a jejich vysazení. Dále
zajistí kompletní pěstební péči, poněvadž město bude odebírat stro-
my ze školky postupně v průběhu přibližně 4 let. Tím, že budou
habry pěstovány ve školce a budou postupně vysazovány na Hlav-
ní třídu, docílíme zachování homogenity nově vysazované aleje.

V rámci této zakázky budeme požadovat vyjádření Státní rostlinolékař-
ské správy u nákupu stromů a také během vysazování stromů. Výsadbu
prvních stromů chceme zahájit již na podzim příštího roku. Důležité bude
zahájit výsadbu ve vhodnou chvíli, kdy budou optimální klimatické pod-
mínky (vlhko a chladno). Celkové náklady na tuto zakázku budou cca
5 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na příští rok je kromě této částky počítáno
také s 36 mil. Kč, které jsou určeny na zahájení rekonstrukce Hlavní třídy
- opravy chodníků, vybudování cyklostezek, výměnu veřejného osvětlení.

Při výsadbě se bude jednat o stromy s korunou založenou minimálně ve
výšce 2,5 metrů, aby byla zachována průjezdnost pro cyklisty. Habry byly
vybrány odborníky, a to především díky jejich odolnosti vůči negativním
vlivům - vůči znečištění prostředí, zhutnění půdy, působení soli, snášet ořez,
omezený opad plodů a květů a také s ohledem na tvar koruny.

Cílem obnovy aleje je vrátit kvalitní zeleň tam, kde ta stávající již poma-
lounku dožívá, a vytvořit tak esteticky příjemné a ekologicky vhodné
prostředí pro obyvatele našeho města.

Obnova aleje bude zahájena již v příštím roce   

Vizualizace Hlavní třídy s alejí habrů.



1/2008 6

Ohlédnutí za létem: Jachtařka z Republique Tcheque
Mladá havířovská jachtařka Petra Šmídová se probojovává mezi evropskou elitu

Ziskem 35. místa z Mistrovství Evropy juni-
orů v lodní třídě Evropa Petra Šmídová jasně
ukázala, že na Těrlické přehradě vyrůstá
nadějný reprezentant jachtingu.

V letošní sezoně se mladá havířovská
jachtařka Petra Šmídová, která závodí za
Klub jachtingu Těrlicko, zúčastnila Mistrov-
ství Evropy juniorů v lodní třídě Evropa na
francouzském jezeře Biscarrosse. Toto
jezero leží deset kilometrů od pobřeží
Atlantického oceánu a padesát kilometrů
od města Bordeaux. Díky průmyslovému
využití lze na jezeře pořádat sportovní
aktivity bez jakéhokoli omezení, zajíma-
vostí je, že Biscarrosské jezero je kolébkou hydroplánů. V místě konání
mistrovství za ideálních podmínek převládá silné termální proudění od
Atlantiku a díky tomu je tam možné organizovat i mistrovství Evropy. Na
mistrovství se sjelo 150 mladých jachtařů z celé Evropy. Předzávodní tré-
nink se uskutečnil za stálého, silného termického větru, který byl při

samotném závodě narušen oblačností
a změnil se v nepravidelný vítr. Petra vybo-
jovala pěkné 35. místo v konkurenci
závodníků z jachtařských škol severských
zemí, kde mají závodění na lodích jako
učební předmět. Tento výsledek ovšem
nebyl dílem náhody, ale výsledkem nároč-
né přípravy, která začala již v březnu sou-
středěním v Barceloně, další akcí byl pří-
pravný závod v rakouském Neusiedlersee,
který je pověstný velmi silným větrem
a vysokými vlnami. Následovala prestižní
regata v německém Kielu na Baltském moři,
kde se sjíždí několik set závodníků různých

lodních tříd. Poslední přípravou před mistrovstvím bylo soustředění na Liptov-
ské Maře, která simulovala podmínky francouzského jezera.

Petra patří k nejmladším závodníkům pole a již teď se svými zkuše-
nostmi poráží staré mořské vlky. V budoucnu proto může dosáhnout velmi
dobrých výsledků na domácím, ale i zahraničním poli.

Foto: archiv

Paní Mgr. Nevrlá je již čtyři roky vedoucí
HELP klubu, který výrazně pomáhá dětem se
zdravotním handicapem a také jejich rodičům.
Začala pracovat na změně společenské a soci-
ální izolace maminek a jejich postižených dětí.
Připravuje nejrůznější programy pro matky,
například kurzy práce s počítačem, základy
angličtiny asertivity, keramiky apod. Pořádá
besedy s odborníky z oblasti sociální, ze škol-
ských zařízení, úřadu práce. HELP klub se
účastní výstav zdravotních a kompenzačních
pomůcek a připravuje předváděcí akce. Rodiče
s dětmi slaví v HELP klubu Den dětí, Mikuláše,
setkávají se v tvůrčích dílnách. Velmi cenná je
spolupráce se studenty Pedagogického lycea.
Každoročně pořádá HELP klub týdenní ozdravný
pobyt dětí a společný prodloužený víkend.
V minulém roce byl založen oddíl vozíčkářů.

Poradenské středisko pro Rodinu
a dítě je od roku 1997 jedním ze středisek
organizace Sociálních služeb města Havířova.
Na jeho vznik měly vliv rodiny, které vychovávají
děti se zdravotním postižením. V evidenci je 60
rodin v poradenských službách, 24 rodinám jsou
poskytovány odlehčovací služby, 9 rodinám raná
péče. Středisko každoročně organizuje set-
kávání dětí, mladých lidí a jejich přátel se zdra-
votním i bez zdravotního postižení. Nejznámější
jsou letní Zahradní slavnosti a pravidelná klubo-
vá setkání lidí 2xměsíčně. V rámci podpory soci-
álního začleňování dětí byli pracovníci aktivně
u zrodu speciální třídy pro děti s mentálním
postižením při základní škole v Havířově. Oceně-
ny byly: Mgr. Květa Staňková, Mgr. Bohdana
Herzánová, Bc. Lenka Gwóźdzóvá a Zuzana
Stanislavová. Poděkování bylo dále uděleno
pracovnicím terénních odlehčovacích služeb.

Manželé Lidie Kubíčková a Rudolf
Kubíček mají své 2 vlastní dcery, zletilou
Kateřinu, která navštěvuje 5. ročník Filozofické

fakulty na Ostravské univerzitě, obor filologie
a polský jazyk a zletilou Karolínu, která navště-
vuje 4. rokem Střední zdravotnickou školu v Kar-
viné. Manželé Kubíčkovi si v říjnu 2001 podali
žádost na zprostředkování pěstounské péče se
záměrem poskytnout pomoc dětem z dětského
domova a vytvořit jim rodinu. V září 2002 přijali
do své rodiny dvě děvčátka - Terezu a Kláru.

Děti, které přijali do své péče, byly značně soci-
álně zaostalé. Dnes jsou z nich děti studující, kdy
jedna z nich zahájila studium v primě Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě. Jelikož manželé
Kubíčkovi mají stále potřebu pomáhat opuště-
ným dětem bez rodinného zázemí, přijali před
rokem do své péče malého nemocného Patrika.
Také u chlapce jsou znatelné značné pokroky.

Jiřina Nevrlá, Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
a rodina Kubíčkových získali ceny v sociální oblasti

Foto: Josef Talaš

Také letos udělovalo město cenu osobnostem a kolektivům v sociální oblasti. Odnesli si ji Mgr. Jiřina Nevrlá,
Poradenské středisko pro rodinu a dítě a rodina Kubíčkových.

Úspěšní mladí hokejisté
Dne 9.12. proběhl na zimním stadióně

v Havířově mezinárodní turnaj 3. tříd za
účasti týmů z Prostějova, Bohumína, Kar-
viné, Kopřivnice, Martina a domácích
borců z Havířova. Domácí hráči se umísti-
li na 2. místě, kdy nestačili pouze na hráče
týmu z Bohumína, kteří bez větších pro-
blémů zvítězili.

Z týmu HC HAVÍŘOV byli po zásluze
vybráni nejlepší brankář Shamil Litaev
a nejlepší hráči Jaroslav Mrowiec, který
zaznamel 14 gólů v pěti zápasech,
a Pavel Lenomar. Ceny předávali hráčům

prezident klubu HC HAVÍŘOV Ing. Jan Strmeň a extraligový hráč HC TŘINEC Jan Peterek. „Chtěl
bych poděkovat všem hráčům za předvedený výkon, rodičům za výborně uspořádaný turnaj
a velký dík také všem sponzorům turnaje,” řekl trenér René Ševeček.

Mgr. Jiřina Nevrlá s primátorem Františkem
Chobotem.

Mgr. Květa Staňková přebírá kytici z rukou
náměstka Ing. Eduarda Heczka za Poraden-
ské středisko pro rodinu a dítě.
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Kulturní dům Petra Bezruče
Galerie Maryčka 
Otevřeno: po - pá 14 - 18 h, mimo otevírací dobu zpřístupní
zájemcům výstavu pracovník informací, vstupné dobrovolné
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22.1. v 18.00 hodin - KD P. Bezruče v Havířově
Paweł Huelle: KĄPIELISKO OSTRÓW
polská scéna
Prodej vstupenek pro širokou veřejnost v pokladně 
KD Petra Bezruče v Havířově. Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

vý
st

av
a

Eva Václavková
scénografka a malířka

obrazy květin

vernisáž 
ve čtvrtek 3.1. od 17 h 

výstava končí 1.2. 2008

Manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním.
Komedie o dvou dílech.

Hrají: Rudolf HRUŠÍNSKÝ, Josef CARDA,
Jana ŠVANDOVÁ

Vstupné: 240, 220, 200 Kč

30. a 31.1. vždy od 18.00 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

Festival cestování za nevšedními
zážitky do zemí bývalého SSSR 
s názvem 
NAVÝCHOD (NABOCTOK)
komponovaný pořad přednášek 
a projekcí                

Vstupné 50 Kč

Klub přátel Hornického muzea pořádá v pondělí 14.1. od 16.30 hodin 
v loutkovém sále KD P. Bezruče přednášku Ing. Miroslava Mynáře 

na téma: Dosavadní zkušenosti s uzavíráním Dolu Dukla.

25.1. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče
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10.1. v 18.00 hodin
loutkový sál KDPB
Lanzarote, Fuerteventura
a Tenerife
Ostrovy věčného jara 
a dřímajících vulkánů
Cestopisná přednáška 
Radima Ptáčka

Vstupné dospělí 32 Kč
studenti 17 Kč

Společenský dům

loutkový sál KD P. Bezruče vždy v 15.00 hodin

12. a 13.1. O LÍNÉM HONZOVI Divadlo Smíšek

19. a 20.1. POHÁDKOVÉ ČAROVÁNÍ
Divadlo kouzel veselého Jirky

26. a 27.1. OBUŠKU, Z PYTLE VEN
Divadlo Oblázek Vstupné 35 Kč
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a Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin
v loutkovém sále KD P. Bezruče 

8.1. TRISTRAM SHANDY
(A COCK AND BULL STORY: TRISTRAM SHANDY, VB
2005, 94´, volná adaptace, titulky)
Komedie o natáčení filmu podle klasického románu,
který byl postmoderní ještě dřív, než byla moderna.
V hlavní roli britský komik Steve Coogan. Ceny: Zlatý
tulipán na MFF v Istanbulu 2006.
Režie: Michael Winterbottom 

15.1.  VENUŠE  
(VENUS, VB 2006, 95´, do 12 let nevhodný, art komedie,
titulky)
Láska kvete v každém věku. Maurice je stárnoucím, ale
stále slavným hercem. O jeho nejlepšího přítele Iana se
začne starat praneteř Jessie a požitkář Maurice v ní
najde zalíbení. Jeden z nejlepších britských filmů
poslední doby vynesl tvůrcům řadu nominací na pres-
tižní filmové ceny včetně Zlatých Glóbů a Oscara.
Režie: Roger Michell 

22.1. SATURNO CONTRO
(Itálie 2007, 110´, do 12 let nevhodný, drama, titulky)
Poutavý skupinový portrét přátel kolem čtyřicítky, kteří
se snaží zorientovat ve druhé polovině života. Jednoho
večera však do jejich reality vstoupí tragická událost.
Režie: Ferzan Ozpetek

29.1. KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ  
(KUNSTEN A TENKE NEGATIVT, Norsko 2006, 79´,
do 12 let nevhodný, tragikomedie, titulky)
Všechno, co potřebujete vědět k přežití. Vítejte
v klubu ! Tento snímek získal pozornost i srdce diváků
na MFF v Karlových Varech. V divácké anketě festivalu
se snímek umístil na druhém místě hned za Vratnými
lahvemi. Režie: Bard Breien 

Vstupné: 70 Kč, členové FK 60 Kč 

TANEČNÍ VEČERY
KD Radost - neděle od 17.00 do 22.00 hodin 

13.1. skupina Elton (Zdeněk Ryška)
20.1. Pastel duo (František Huňař)
27.1. Jaroslav Jeziorski                Vstupné 40 Kč

Kulturní dům Radost
Galerie v KD Radost
Alšova 11, Havířov-Město
otevřeno denně od 9 do 19 h

PF 1966 - 1996
Novoročenky 

našich předních fotografů
ze sbírky 

pana Antonína Válka, ASČF

10.1. - 1.2. 2008 
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JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA - pro začátečníky i pokročilé

ANGLICKÁ KONVERZACE
NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA

ITALŠTINA pro pokročilé, ČEŠTINA pro cizince

ODBORNÉ A PRAKTICKÉ KURZY
ŠITÍ A STŘIHŮ PRO MLÁDEŽ od 12 let a pro ženy

RUČNÍ PRÁCE - paličkování, pletení
KRESBY A MALBY - pro mládež a dospělé

POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti od 4 let
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - úterý dopoledne

TAI-ČI - út 18.15 h
JÓGA - st - 9 a 19 h, čt - 18.15 h, pá 16.30h

HUDEBNÍ VÝCHOVA
klavír, klávesy, sólový zpěv, kytara, el. kytara,

flétna, klarinet, saxofon

FOTOKROUŽEK
s výukou teorie a praxe - každé úterý od 16 do 19 h

Nabízíme ještě několik volných míst 
pro děti do kurzů 

pohybové výchovy a modelingu v těchto skupinách:

KOŤATA - pro děvčata i chlapce ve věku 3 - 4 let
2x týdně 45´- pravidelné cvičení formou hry 

se zpěvem a náčiním

NEON AEROBIC - 1. - 2. tř., zejména děvčata - 2x týdně 45´, 
pravidelné všestranné cvičení, základy aerobicu

MODELING - děvčata i chlapci ve věku 10 - 14 let 
- 1x týdně 45´, modelingová příprava, držení těla, 

společenské vystupování. Součástí celoročních kurzů 
je taneční vystoupení pro rodiče i veřejnost.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE ZÍSKÁTE 
na oddělení kurzů 

v KD P. Bezruče - 2. p., dv. č. 311-312, 
tel.: 596 808 047, 596 808 031, 777 767 090

29.1. v 19.00 hodin 
KD Radost
komorní koncert
SMETANOVO TRIO
JITKA ČECHOVÁ - klavír 
JANA VONÁŠKOVÁ-
NOVÁKOVÁ - housle 
JAN PÁLENÍČEK - violoncello

6.2. v 19.00 hodin
KD Radost
Koncert z cyklu 
Legendy Národního divadla
věnovaný památce 
BORISE RÖSNERA
„NEŽ RŮŽE ZKAMENÍ“
E N S E M B L E  M A R T I N Ů
Miroslav Matějka - flétna,
umělecký vedoucí
Radka Preislerová - housle
Bledar Zajmi - violoncello
Štěpán Kos v alternaci 
Markéta Janáčková - klavír
TEREZA KOSTKOVÁ a SAŠA
RAŠILOV - umělecký přednes

12.3. v 19.00 hodin
KD Radost
komorní koncert
KWARTET AKADEMOS
Anna Rechlewicz - I housle
Joanna Cogiel - II housle
Aleksandra Batog - viola
Danuta Sobik-Ptok - violoncelo
Anna Miech - klavír

16.4. v 19.00 hodin
KD Radost
komorní koncert
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ
KVARTETO
Marek Velemínský 
Václav Kučera 
Jan Tuláček
Patrick Vacík

24.4. v 19.00 hodin
KD Radost
Koncertní hold Otci vlasti, 
králi Karlu IV.
VIVAT CAROLUS QUARTUS
ŠTĚPÁN RAK - kytara, zpěv
ALFRED STREJČEK 
- umělecký přednes

13.5. v 19.00 hodin
KD Radost
komorní koncert 
„W.A. Mozart 
a jeho čeští současníci“
LYRA DA CAMERA
JITKA NAVRÁTILOVÁ 
- cembalo
JOHANA ROSICKÁ - soprán 
JOSEF SADÍLEK - trubka 

Přihlášky a legitimace
obdržíte v pokladně 

KD P. Bezruče od 7.1. 2008

Informace na tel.:
596 808 022, 777 767 082
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29.1. v 19.00 hodin - KD RADOST
KOMORNÍ KONCERT

SMETANOVO TRIO
JITKA ČECHOVÁ - klavír 
JANA VONÁŠKOVÁ-NOVÁKOVÁ - housle 
JAN PÁLENÍČEK - violoncello

Vstupné: 105 Kč, důchodci 95 Kč, studenti 75 Kč



Kulturní dům Leoše Janáčka

5. - 6.1. v 18.00 h
RESIDENT EVIL: ZÁNIK  
(RESIDENT EVIL:EXTINCTION, USA/VB/Německo 2007, CP 14.11. 07,
90´, do 15  let  nepřístupný, širokoúhlý/akční/sci-fi/horor, titulky, DS)
Nastal konec světa. Pokusný T-virus, vyrobený společností
Umbrella, byl vypuštěn do světa a proměnil jeho obyvatelstvo
v hordu potácejících se Zombie, které mají v oblibě maso.
V hlavní roli Milla Jovovich. Vstupné: 77 Kč

11. - 13.1. v 18.00 h
SUPERBAD
(USA 2007, CP 1.11. 07, 114´, do 15 let nepřístupný, komedie, titulky, DD)
Jak si rozdělat roštěnku. Varující příběh dvou dospívajících
chlapců, které čeká maturita. Sledujeme jejich zoufalé pokusy
zapůsobit na osoby, po kterých touží … během jedné
příšerné, potupné noci, na kterou po zbytek života vděčně
vzpomínáte. Vstupné: 77 Kč

18. - 20.1. v 18.00 h 
GYMPL  
(ČR 2007, 105´, přístup-
ný, komedie, DD)
Komedie o studen-
tech, učitelích, rodi-
čích a graffiti. Hrají:
Tomáš Vorel ml., Jiří
Mádl, Eva Holubová,
Tomáš Matonoha,
Milan Šteindler, Jiří
Schmitzer, Zuzana
Bydžovská, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Tomáš Hanák aj.
Režie: Tomáš Vorel                                             Vstupné: 72 Kč

24.1. v 16.00 h 
projekt „FILM A ŠKOLA“
(OEDIPUS REX, Itálie/Maroko 1967, 119´, do 15 let nepřístupný, titulky)
Moderní zpracování známého antického tématu. Sofoklův tragický
příběh je zasazen do předválečné Itálie. Mladým manželům se
narodil syn, na kterého otec velmi žárlí. Poté se děj přesouvá
do doby antické a sleduje osudy malého chlapce.
Režie: Pier Paolo Pasolini                

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

25. - 27.1. v 18.00 h
VÁŠEŇ A CIT    
(BECOMING JANE, VB/USA 2007, CP 11.10. 07, 120´, do 12 let nevhod-
ný, romantické širokoúhlé drama, titulky, DD)
Stala se ženou … Stala se legendou … Vášnivý milostný
příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové a Toma
Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány.
Díky filmu Vášeň a cit můžeme zjistit, že mezi Rozumem
a citem a Pýchou a předsudkem se odehrál opravdový život-
ní příběh …                                                       Vstupné: 77 Kč 
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VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí
Po - pá 11 - 18 h, so - ne 14 - 18 h, vstupné 10 Kč, žáci 5 Kč

Jiří Kráčalík - dotknout se hory
výstava fotografií ostravského cestovatele

doplněná poezií Jany Hochmannové

vernisáž v úterý 8.1. od 17 h
výstava potrvá do 1.2. 2008
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GYMPL 

5.2. v 19.00 hodin - KD Petra Bezruče
Petr Zelenka: TEREMIN
Hrají herci Dejvického divadla Praha: Ivan Trojan, David Novot-
ný, Martin Myšička, Jiří Bábek, Vendulka Křížová, Lenka
Krobotová, Jaroslav Plesl, Eliška Boušková, Pavel Šimčík,
Václav Jiráček, Petr Koutecký

6.2. v 19.00 hodin - KD Radost
Koncert z cyklu Legendy Národního divadla
věnovaný památce BORISE RÖSNERA „NEŽ RŮŽE ZKAMENÍ“
E N S E M B L E  M A R T I N Ů
Miroslav Matějka - flétna, umělecký vedoucí
Radka Preislerová - housle, Bledar Zajmi - violoncello
Štěpán Kos v alternaci Markéta Janáčková - klavír
TEREZA KOSTKOVÁ a SAŠA RAŠILOV - umělecký přednes

15.2. v 19.00 hodin - KD Radost
koncert - JIŘÍ SCHMITZER 
Čerstvý držitel Českého lva za roli ve filmu Kráska v nesnázích
a osobitý písničkář.

25.2. v 19.00 hodin - KD Radost
ARAZÍM z Fidlovačky aneb setkání s Tomášem Töpferem

ko
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21.1. v 19.00 hodin
KD L. Janáčka

ONDŘEJ HAVELKA 
a JEHO
MELODY MAKERS
uvádějí
Opět něco starého,
avšak fungl nového! 
Aneb něco nového,
stejně pěkně starého.
Vstupné 255, 235, 215 Kč
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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, informace 599 525 281, 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-pá 15-19 h, so-ne 17-19 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 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. - 2.1. v 15.30 a 17.45 h
ZLATÝ KOMPAS
(THE GOLDEN COMPASS, USA 2007, CP
13.12. 07 ´, přístupný, rodinný/dobrodružný,
české znění, DD)
Vzrušující fantastické dobrodruž-
ství, zasazené do světa, kde lidské
duše nabírají podobu zvířat, mluvící
medvědi vedou války a děti mizí
neznámo kam. Hlavní postavou
příběhu je dvanáctiletá dívka Lyra,
která se vydává na cestu, aby
zachránila svého přítele Rogera.

Vstupné v 15.30 h: 77 Kč
Vstupné v 17.45 h: 82 Kč  

1. - 2.1. ve 20.00 h
ve středu 2.1. též v 9.00 h
P.S. MILUJI TĚ  
(P.S. I LOVE YOU, USA 2007, CP 27.12. 07,
do 12 let nevhodný, komedie/drama, titulky, DD)
Slova, pro něž stojí za to žít …
MILUJI TĚ. Holly je provdána za
lásku svého života - Gerryho. Před
tím, než Gerry zemřel, napsal Holly
několik dopisů, které ji mají pro-
vázet nejen v jejím smutku, ale také
ve znovuobjevování sebe sama.
V hlavní roli Hilary Swank.

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

3. - 9.1. v 15.30 h
SHREK TŘETÍ
(USA 2007, 93´, přístupný, širokoúhlá/ani-
movaná/rodinná komedie, české znění, DD)
Konečně máte zelenou! Tentokrát jsou
dobrodružství ještě vypečenější, než
ta, která zlobříci prožili dosud.

Vstupné: 62 Kč  
3. - 9.1. v 17.45 h
ve středu 9.1. též v 9.00 h
CHYŤTE DOKTORA
(ČR 2007, CP 29.11. 07, přístupný, kome-
die, DD)

Komedie o lásce a jejích násled-
cích …  Film se opírá především
o výrazné herecké výkony a hlavně
sympatický výkon neherce a zpě-
váka Michala Malátného ze skupiny
Chinaski. Hrají: Tatiána Vilhelmová,
Iva Janžurová, Luděk Sobota, Zuza-
na Stivínová, Kryštof Hádek aj.
Režie: Martin Dolenský

Vstupné: 82 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

3.1. ve 20.00 h
NA DRUHÉ STRANĚ   
(AUF DER ANDEREN SEITE, Německo
2007, 121´, CP 15.11. 07, do 12 let nevhod-
ný, drama, titulky, DD)

Příběh o smrti a o životě v kulisách sou-
časného Istanbulu. Ali si připadá sám,
a tak se jednoho dne rozhodne, že do
svého domu pozve tureckou prostitutku
a bude jí za společnost platit …

Vstupné: 77 Kč 
4. - 9.1. ve 20.00 h
B E O W U L F
(USA 2007, CP 29.11. 07, do 12 let nevhodný,
fantasy/dobrodružný, titulky, DD)
V dávných dobách hrdinů žil mocný
bojovník, který zabil svého démonické-
ho soka. Tím vyvolal konflikt s jeho
nebezpečnou, zároveň však velmi svůd-
nou matkou. Z krále se stává legenda.

Vstupné: 77 Kč  
10. - 16.1. v 15.30 a 17.45 h
PAN VČELKA
(BEE MOVIE, USA 2007, CP 6.12. 07, 86´,
přístupný, animovaná komedie, české znění, DD)
Nekorunovaný král animovaných
pohádek, studio DRAM Works, se spoji-
lo se slavným komikem Jerrym Seinfel-
dem, a společně vás zavedou do
zábavného světa, ve kterém to hučí jako
v úlu. Lidstvo už tisícovky let krade vče-
lám med, aniž by za to platilo, nebo se
aspoň stydělo. Barry se proto rozhodne
postavit do čela včelí revoluce, která
má tuto nespravedlnost změnit.

Vstupné v 17.45 h : 82 Kč
Vstupné v 15.30 h : 77 Kč

10. - 16.1. ve 20.00 h
ve středu 16.1. též v 9.00 h
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: 
ZLATÝ VĚK      
(ELIZABETH:THE GOLDEN AGE, VB/2007, CP
22.11. 07, 114´, do 12 let nevhodný, historický,
titulky, DD)
Žena. Bojovnice. Královna. Postavila se
nejmocnější armádě světa. Unikla poku-
su o atentát. Kvůli vyššímu zájmu obě-
tovala svou lásku a nechala popravit
svou příbuznou. V hlavní roli Cate Blan-
chett a Clive Owen.

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

17. - 23.1. v 15.30 h 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 
(USA 2007, CP 20.12.07, 87´, přístupný, animova-
ná/rodinná/hudební/komedie, české znění, DD)
To bude mazec … Bratři Alvin, Simone
a Theodor jsou neobyčejné veverky,
které nejen že umí mluvit, ale umí
i výborně zpívat a zlobit.

Vstupné: 72 Kč

17. - 23.1. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 23.1. též v 9.00 h
VETŘELCI VS PREDÁTOR 2
(ALIENS VS. PREDATOR: REQUIEM,
USA 2007, CP 27.12. 07, do 15 let nepří-
stupný, širokoúhlé/akční/sci-fi, titulky, DD)
Na Zemi vypukne peklo … V blízkosti
amerického městečka dojde k nečekané
katastrofě. Vesmírný koráb ztroskotal
v lesích za městem. Místo mírumilov-
ných mimozemšťanů se z jeho útrob
vydrápou zrůdy dvou znepřátelených
vesmírných ras. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

24. - 30.1. v 15.30
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
(Francie 2006, 90´, přístupný, animovaná/rodin-
ná/komedie, české znění, DD)
Představte si svět plný skvělých, slušně
vychovaných a inteligentních zvířátek … tak
s tím teda rozhodně nepočítejte.

Vstupné: 50 Kč
24. - 30.1. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 30.1. též v 9.00 h
SSVVAATTBBAA  NNAA  BBIITTEEVVNNÍÍMM  PPOOLLII
(ČR 2007, CP 10.1. 08,  do 12 let nevhodný,
komedie, DD)
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou
v oblacích, hříšných touhách lásky
a jedné svatbě, která skončila málem
jako bitva u Waterloo. Hrají: Bolek Polív-
ka, Zlata Adamovská, Josef Somr, Moni-
ka Hilmerová, Jan Budař, Roman Vojtek,
Jana Doleželová, Marek Vašut, Jiří Pecha
aj. Režie: Dušan Klein Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

31.1. - 6.2. v 15.30 h
4. - 6.2. též v 17.45 h
ŘÍŠE HRAČEK  
(MR.MAGORIUM´S WONDER EMPORIUM,
USA 2007, CP 27.12. 07,  94´, přístupný, široko-
úhlý/rodinný, české znění, DD)
Kdo uvěří, může vidět zázraky. Proda-
vačka Molly a její excentrický šéf kralují
magickému hračkářství, kde hračky žijí
svým životem a prožívají vlastní příběhy.
V hlavních rolích Natalie Portman a Dus-
tin Hoffman. Vstupné v 15.30 h: 72 Kč

Vstupné v 17.45 h: 77 Kč

31.1. - 3.2. v 17.45 h
JAN SAUDEK  
(ČR/USA 2007, CP 20.12. 07, 95´, do 15 let
nepřístupný, DD)
V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu.
Světově uznávaný fotograf vypráví oso-
bitým způsobem syrově pravdivý životní
příběh hrdiny i odpadlíka.

Vstupné: 77 Kč
31.1. - 6.2. v 19.30 h
ve středu 6.2. též v 9.00 h 
AMERICKÝ GANGSTER
(AMERICAN GANGSTER, USA 2007, CP 3.1. 08,
156´, do 15 let nepřístupný, thriller, titulky, DD)
Strhující příběh o vzestupu a pádu jed-
noho z nejmocnějších mužů newyorské-
ho podsvětí a o neobyčejném poldovi,
který ho dostal na kolena. Film natočen
podle skutečného příběhu Franka Luca-
se. V hlavních rolích Oscary ověnčení
herci Russell Crowe a Denzel Washing-
ton. Režie: Ridley Scott Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč) 

Představení pro děti
6.1. KRTEK A MEDICÍNA  

6 pohádek - 71´
13.1. ČAROVNÉ POHÁDKY 2

7 pohádek - 66´ 
20.1. V ČERTÍCH SLUŽBÁCH       

6 pohádek - 68´
27.1. DVANÁCT MĚSÍČKŮ  

8 pohádek - 74´
Začátky představení vždy v neděli 

ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč

P
re

m
ié

ra
C

el
os

tá
tn

í 
p

re
m

ié
ra

P
re

m
ié

ra
P

re
m

ié
ra

P
re

m
ié

ra
P

re
m

ié
ra

P
re

m
ié

ra
P

re
m

ié
ra

P
re

m
ié

ra

P
re

m
ié

ra
P

re
m

ié
ra

P
re

m
ié

ra
P

re
m

ié
ra



Havířovský motocyklový závod-
ník Mario Rybář má už několik kol
před koncem seriálu Mistrovství
ČR (ofroad maratón, kubatura 450
cm3) titul v kapse a tak přemýšlí co
dál. Začíná ho velmi vážně lákat
seriál Mistrovství světa a také svě-
tově proslulá rallye Paříž - Dakar.

„Chtěl bych se dostat do seriálu
mistrovství světa a porovnat se
s těmi nejlepšími závodníky. Je to
ale o spousta penězích a tak uvi-
dím, zda to vyjde,“ svěřil se 28letý
motocyklista reprezentující tým
KBS UAMK. Výsledky na to má,
přestože poslední závod v Bran-
kách u Valašského Meziříčí příliš
nevyšel a s kolegou z Karviné
Janem Zarembou zde skončil až
devátý. „Stále jsme bojovali
o druhé místo a vypadalo to dobře,
ale deset minut před koncem
zadřel Honza motorku a tak jsme
se napříč závodním polem propad-
li. Ale i tak to bylo velmi hezké cro-
oscountry dvojic. Jinak mohu zcela
zodpovědně říci, že sezona byla
úspěšná,“ uvedl rodák z Bílovce.
Vítězství si odvezli Slováci Douša
a Svitko, druhé místo obsadili Mar-
tin a Vít Miklíkovi a třetí pozice
patřila Zdeňku Cyprianovi a Marti-
nu Volnému.

Již jsme v Radničních listech
informovali o letošním obrovském
úspěchu Maria Rybáře
v rakouském Ersburgu, kde
v Enduru zajel 50. místo při účasti
1 500 závodníků z celého světa.
Před nedávnem dosáhl u jižních
sousedů opět významného
umístění, když v šestidílném seri-
álu Endura Trophy dojel ze čtyř sto-
vek závodníků celkově na 10. místě
a ve své kategorii byl dokonce čtvr-
tý. „Byl to velmi náročný závod,
o čemž svědčí i fakt, že ze startov-
ního pole dorazila do cíle polovina
závodníků,“ přiblížil zápolení
úspěšný motocyklista. Seriál Mis-
trovství světa by chtěl zkusit co
nejdříve, Dakar pak do dvou až tří
let. „Už jsem si cvičně něco na
Dakaru projel. Je to úžasné a až
neuvěřitelné, když si představíte,
že v jednom okamžiku na vás praží
slunce, teploty šplhají nad 40 stup-
ňů a za chvíli jste třeba u nějakých
hor, které jsou pokryty sněhem,“
vzpomínal na své první zkušenosti
se saharskou rallye v roce 2000.

Ale ani soukromý život nechce
na úkor své motokrosové záliby
okrádat. Dokončil vysokou školu
podnikání v Ostravě a doufá, že
mu to umožní věnovat se po ukon-
čení profesionální dráhy nadále
popularizaci tohoto sportu v ČR.
„Chtěl bych nějaký závod coun-
trycrossu vymyslet a přilákat do
Havířova,“ přemýšlí o budoucnosti.
Jak to vše bude, ukáže čas. Jisté

je, že Havířov by si obdobnou
atrakci, která je ve světě velmi
populární, zasloužil. „Na motorce
se dají zažít i nečekané události.
To mě při trénincích na Libavé ses-
třelil jelen, takže jsem to odnesl
těžkým otřesem mozku a několika
zraněními. Týden před tím jsem
složil myslivecké zkoušky a ještě
jsem neměl možnost jelena ani
zblízka vidět a už jsme se setkali,
ale hůř jsem na tom byl tentokrát
já,“ dodal sympatický havířovský
závodník.
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Domácí titul má již v kapse,
teď zvažuje světový seriál a Dakar

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.
Za děti do 3. třídy se neplatí.

Informace: šéftrenér mládeže 
Jan Křivohlávek 777 774 078

trenér René Ševeček 
777 774 080

Konference se koná ve spolu-
práci s Lázněmi Darkov
a  Obchodně podnikatelskou fakul-
tou Karviná. Součástí konference
se stal tradičně slavnostní večer,
kdy se na kulturním představení
scházejí účastníci, partneři
a pozvaní hosté. Letošní slavnostní
večer - divadelní představení Těšín-
ské Niebo se z důvodů onemocně-
ní hlavního protagonisty představe-
ní nekonalo a finanční prostředky
určené na představení byly rozdě-
leny mezi postižené děti měst
Havířova, Třince, Českého Těšína
a Karviné - měst, odkud přichází
nejsilnější finanční podpora na

konání této akce.
Pravidelně finančně přispívá na

konání konference poslankyně
Parlamentu ČR PaedDr. M. Halíková.

Slavnostní předání šeku se usku-
tečnilo 31.10. 2007 v Hotelu Atom
v Ostravě na mezinárodní konfe-
renci „Perspektivy sociálního podni-
kání“. Předání se zúčastnili před-
stavitelé měst, partneři OS
TRIANON a to Obchodně podnika-
telské fakulty Karviná, Lázní Dar-
kov Karviná a partneři mezinárod-
ního projektu EQUAL Beskydy pro
všechny.

V. Šuňal

Vážení čtenáři, redakce Radničních listů Vám všem přeje ty nejkrásnější Vánoce a úspěšný
vstup do nového roku. Přejeme Vám, aby Vám v roce 2008 vycházelo vše podle Vašich 

představ a tajných přání, abyste byli stále naplněni optimismem, šťastní, a hlavně zdraví. 

Peníze pro postižené děti 
Netradičním způsobem se rozhodlo sdružení OS TRIANON Český

Těšín vyřešit zrušení slavnostního večera u příležitosti konání
V. mezinárodní konference Bez bariér bez hranic, kterou každoročně
sdružení organizuje.

Jance Svobodové z Havířova darovací šek předávají D. Vojnarová
z OS TRIANON (vlevo) a PhDr. V. Gradková s Doc. E. Pawerou
za statutární město Havířov. Foto: Ing. L. Bukovanský
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Junioři Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov uspěli na mezinárodním
turnaji v Maďarsku (Nyiregyháza). Startovalo pět států - Rumunsko, Polsko,
Slovensko, ČR a Maďarsko. Havířovské družstvo nastoupilo ve složení Patrik
Gančarčík, Silvestr Khek, Martin Zajac, Josef Šipula a Lukáš Ferko.

Nejlepší výkon družstva Havířova podal reprezentant ČR Patrik
Gančarčík, který ve dvojboji dal 238 kg (trh 108kg a nadhoz 130kg).
Výkony našich borců znamenaly celkem 1235 bodů a celkové druhé místo.
Vítězem turnaje se stalo Rumunsko.

Havířovští vzpěrači skončili druzí 

Nejlepší výkon z havířovského družstva podal na mezinárodním
turnaji Patrik Gančarčík. Foto: Pavel Khek

22. listopadu oslavili diamantovou svatbu
Radomír a Vanda Pěgřimkovi

Společná cesta životem začala pro pana Radomíra a paní Vandu
před více než šedesáti lety na Prašivé. Tam se seznámili. Na svět
přivedli dvě děti a dnes se těší ze čtyř vnuků a pravnoučka.

Pan Radomír pracoval na Dole A. Zápotocký, posléze Důl Lazy celý
produktivní věk - 41 let.

Paní Vanda pracovala v podniku na výrobu prskavek v Horní Suché.
„Mamka pravidelně čte knihy, časopisy, luští křížovky a sleduje

naučné hádanky v televizi. Do dnešních dnů se baví v klubech
důchodců, kde mají program pro sebe každý měsíc. A nějaké týdenní
pobyty na horách nebo jednodenní zájezdy, které je udržují v kondici.

Také mají zájmové aktivity v klubu Krojovaných horníků v Orlové
Lazích,“ prozradila na oslavence dcera Eva. „Svůj volný čas, který
měli, věnovali dětem, dovoleným, sbírání hřibů, koupání, sběru ovoce
a zeleniny a posléze svým vnukům. Děda je velký fanda fotbalu
a hokeje v Havířově, kde ještě v těchto dnech pravidelně chodí sledo-
vat zápasy.“

„Za celou rodinu bych chtěla upřímně poděkovat za jejich péči a snahu
vždy vyjít vstříc při jakémkoli problému nebo nesnázích. Jsou veselí, poho-
doví pro legraci a vše co souvisí s tím jak dlouho spolu vydrželi společnou
cestu života,“ připojila ke gratulacím slova díků dcera Eva.

Seminář zaměřený na možnosti čerpání finančních prostředků z regionálních
a jiných operačních programů uspořádalo v listopadu město ve spolupráci
s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Moravskoslezským
krajem a komisí Rady města Havířova pro strategický rozvoj.

O konferenci konanou v rekonstruovaném Kulturním domě Radost byl
obrovský zájem. Přes 160 podnikatelů, zástupců škol, mateřských ško-
lek, zástupců okolních obcí a zástupců neziskových organizací si přišlo
poslechnout přednášky týkající možností čerpání dotací z fondů Evropské
unie. Svůj referát na semináři přednesl také ministr průmyslu a obchodu
Ing. Martin Říman, poslanec PČR a předseda podvýboru pro veřejnou
správu a informační systémy Ing. Jaroslav Krupka, ředitel Regionální
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Ing. David Sventek, MBA,
vedoucí odboru evropských projektů Moravskoslezského kraje Ing. Hynek
Orság a další osobnosti a odborníci.

Více informací k možnosti získání dotací z EU prostřednictvím interneto-
vých stránek www.dobra-rada.cz nebo www.rr-moravskoslezsko.cz 

Město Havířov uspořádalo seminář 
k možnostem čerpání dotací z EU

Havířov  
město vzdělanosti
Na území města Havířova působí
již 3 vysoké školy - Humanitní uni-
verzita z Lodže, pobočka Ostrav-
ské univerzity a VŠ Hotelová
v Praze 8, Vysokoškolský institut.
A tak se pomalu nejmladší město
České republiky zapisuje na
seznam vysokoškolských půd. VŠ
Hotelová nabízí absolventům
vyšších odborných škol zkrácené
jednoleté (semestrální) studium
zakončené titulem Bc. Budoucí
bakalář studuje ve dvou oborech
zaměřených na hotelnictví a mar-
ketingové komunikace ve slu-
žbách.
Studenti marketingových komuni-
kací rozšiřují své dosavadní zna-
losti v předmětech jako je např.
grafika v mediálních komunika-
cích, informatika pro manažery či
v oblasti cizích jazyků. Budoucí
vysokoškoláci naleznou své
uplatnění v oblasti reklamy, novin
či veřejné správy. Vysokoškolský
institut připravuje v novém akade-
mickém roce možnost tříletého
studia ve výše jmenovaných obo-
rech.
Doufáme, že se Havířov zapíše
do podvědomí nejen díky své hor-
nické minulosti, ale i lidmi vysoko-
školsky vzdělanými.

Denisa Novotná, 

zve na 
Den otevřených dveří 

10.1. od 11.00 do 17.00 hod.

Tel. fax: 596 411 063, 596 420 224
www.zsmladeznicka.cz

e-mail: vedeni@zsmladeznicka.cz

Nejsme školou pouze výběrovou,
jak je mezi veřejností naše škola
prezentována, ale školou, která
nabízí žákům výukový program
ŠVP od 6. ročníku se dvěma voli-
telnými variantami.
varianta a) 
- navyšuje hodiny cizích jazyků,
českého jazyka, matematiky,
nabízí výukový program pro talen-
tované žáky - osnovy jsou přizpů-
sobeny víceletým gymnáziím
varianta b)
- navyšuje hodiny informatiky,
matematiky, jazyka českého
a nabízí individuální plány pro
integrované žáky   
Nadstandardní péče školy
výuka AJ, již od 1. ročníku 
(dvě hodiny týdně v rozvrhu
hodin aprobovanými učiteli)
Od 6. roč. možnost výběru mezi
třídou s : a) druhým cizím jazykem
(výběr z NJ, FJ, RJ, pokud se
přihlásí min. 12 ž.) b) navýšeným
počtem hodin informatiky, psaní
všemi deseti na PC
ve šk. roce 2007 / 2008
začínáme s výukou předmětů
tělesná výchova a zeměpis 
v anglickém jazyce 

Základní škola Havířov-Podlesí
Mládežnická 11/1564

zvou všechny rodiče, přátele školy
a širokou veřejnost na
Den otevřených dveří

23. ledna
Můžete si prohlédnout interiér
školy a v rámci dopoledních pro-
hlídek se podívat na ukázky výuky,
v odpolední prohlídce uvidíte práci
dětí v zájmových útvarech.

Dopolední prohlídky:
od 9 a od 10 hodin

Odpolední prohlídka: od 15 hodin
Zájemci jsou očekáváni ve vesti-
bulu školy.

Učitelé Základní školy 
Moravská v Havířově-Šumbarku 

zve budoucí prvňáčky a jejich
rodiče k slavnostnímu zápisu
do prvního ročníku, který se
uskuteční v pondělí 4. února 

od 14 do 17.30 hodin a v úterý
5. února od 14 do 17 hodin 

v prostorách školy.

Základní škola Moravská 
v Havířově-Šumbarku 

Den otevřených dveří
na Gymnáziu 

v Havířově-Podlesí 
na Studentské ulici

se koná v sobotu 12. 1.
od 9.00 do 13.00 hodin.

Pro žáky 5. a 9. tříd základních
škol a jejich rodiče 

jsou připraveny informace 
o podmínkách studia 

a prohlídka školy.

ZŠ na ul. Frýdecké 
v Havířově-Bludovicích zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 24.1. od 8 do 13 h

Přijďte nahlédnout do vyučování
a prohlédnout si moderní školu
s klidným a přátelským prostředím
a výbornými vzdělávacími výsled-
ky. Její výhodou je i snadná
dostupnost školními autobuso-
vými spoji i běžnými linkami
(č. 2, 4, 6, 10, 16, 21).

***********
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
(s sebou: občanský průkaz 

a rodný list dítěte)

4. 2. 2008 a  5. 2. 2008
od 12 do 18 hodin

Tato škola v klidné části města
nabízí přátelské prostředí pro děti
i dospělé, výuku angličtiny od
1. třídy, druhý cizí jazyk od 7. třídy,
výtvarné, sportovní, počítačové
a jazykové kroužky, práci
v pěveckém sboru, mimo vyučo-
vání výuku na hudební nástroje,
možnost stravování přímo ve
škole a využití školní družiny pro
děti od 1. do 5. třídy. Až ke škole
z centra města i celého okolí dojíž-
dějí zvláštní školní spoje.
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Charita i letos připravuje Tříkrálovou sbírku
Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je určen na podporu charitních projektů k pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí, organizuje v období

od 2.1. do 13.1. 2008 Sdružení české katolické charity.
„Solidarita s lidmi v nouzi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud

sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit. Zakusíme opravdovou
radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují,“ podotkla ředitelka Charity Český Těšín Petra Bezecná.

„Lidé, kteří mají zájem nám pomoci, se mohou ohlásit u místních koordinátorů sbírky. Věříme, že se stejně jako v uplynulých sedmi letech všude
setkáme s vřelým přijetím a vlídností. A již nyní děkujeme všem dárcům za štědrost a velkorysost. A zvláště děkujeme i za ty, kteří díky vaší štědros-
ti získali sociální jistoty a lepší podmínky k životu,“ doplnila Bezecná. Koordinace sbírky v Havířově: Iveta Fričová, Mgr. Zdeněk Šmahlík,
Centrum prevence pro děti a mládež v Havířově, Na Nábřeží č. 41, tel.: 604 253 904, 596 818 488

Měsíc listopad v Životicích prožili
v duchu projektu „SE SKŘÍTKEM
DO SVĚTA“. Tentokrát žáci s Dru-
žínkem poznávali světadíly a jejich
státy, pracovali s atlasem a také si
vyrobili svůj vlastní atlas, do které-
ho si zakreslovali největší státy svě-
tadílů a jejich státní vlajky. Doma si
děti připravily materiály a zajíma-
vosti ze světa, a potom si o nich se
skřítkem vyprávěly.

„Pro zpestření zábavně-výukové-
ho projektu jsme si do školy pozva-
li pár zajímavých hostů,“ uvedla
ředitelka ZŠ Životice Mgr. Blanka
Helštýnová. „Prvním z nich byl pan
Zbyněk Zibby Eller z Přerova, který
pobýval 6 let v Kanadě mezi indi-
ány. Besedu jsme zorganizovali pro
celou školu. Oblékli jsme se „po
indiánsku“ a vyrobili si čelenky
s peřím. Všechny velmi nadchlo
povídání o životě indiánů, dopro-

vázené zpěvem a bubnováním.“
Druhý zajímavý host byl pro děti

až do poslední chvilky překvape-
ním. Přijela totiž černošská skupina
Mbunda  z Afriky. „Přišli mezi nás
dva původní obyvatelé Konga.
V tradičním oblečení, vybavení pra-
vými černošskými bubny. Nejprve
nám zajímavou a vtipnou formou
vyprávěli o životě a tradicích lidí
v jejich zemi. Potom, oblečeni
v národních krojích, učili děti bubno-
vat, zpívat a tančit. Žáci zvolili krále
a královnu Konga. Do akce se
aktivně zapojily opravdu všechny
děti školy. Společnost našich zahra-
ničních hostů se jim velice líbila
a už dnes se těší na další setkání,“
popsala ředitelka Helštýnová.

Listopadové putování se skřít-
kem Družínkem je u konce, ale
zážitky dětem ještě nadlouho
zůstanou.

ŽIVOTICKÉ DĚTI SE SKŘÍTKEM OBLETĚLY SVĚT
Školní družina při ZŠ Životice v Havířově je sice malinká, ale plná

činností, nápadů a taky projektů. Po celý rok děti doprovází skřítek
Družínek. Připravuje jim zajímavé činnosti, soutěže, hry a zábavu.

„Průzkumníci“ se rozdělili do
malých skupin a na frekventova-
ných místech ve městě zjišťovali
odpovědi na 10 otázek. Respon-
denty rozdělili podle věku i pohlaví,
aby lépe zachytili názorové rozdíly
jednotlivých skupin. Celkem oslovili
334 lidí, z nichž 132 odmítlo odpo-
vídat, takže skupina odpovídajících
čítala 202 osob. Což je zcela určitě
relevantní vzorek občanů Havířova.

V první otázce, která sledovala
význam heren pro město a obyva-
tele, se 64% dotázaných domnívá,
že jsou škodlivé, 6% v nich vidí pro-
spěch, o neškodnosti je přesvědče-
no asi 17% odpovídajících.

Počet heren a výherních automa-
tů ve městě pokládá za přiměřený
19%, příliš velký 53% a 6% respon-
dentů by počet zvýšilo. Přibližně
22% tázaných nebylo schopno tuto
otázku posoudit.

Lze toto podnikání regulovat
a mělo by to „město“ udělat? 60%
obyvatel si myslí, že by město mělo
tuto oblast podnikání více regulo-
vat, 16% je opačného názoru
a přibližně čtvrtina se necítila kom-
petentní zaujmout stanovisko.

Další otázka navodila situaci
místního referenda o provozu
a počtu heren. 72% dotázaných by
hlasovala pro zrušení (35,1%) nebo
omezení jejich počtu i provozu
(36,6%). 15% lidí by zachovalo sou-
časný stav a 7% by bylo pro neome-

zený provoz i počet těchto zařízení.
Že herny představují problém pro

své okolí si myslí 44% lidí, 24% by
tuto formu podnikání omezovalo,
zatímco asi 27% se domnívá, že
jde o běžnou podnikatelskou aktivi-
tu, kterou není třeba nějak zvláště
omezovat a nepředstavuje pro své
okolí nějaký problém. Tento názor
pak úplně nekoresponduje s pos-
lední otázkou.

Následovala otázka na tělo:
Navštěvujete vy sami herny? 18%
odpovídajících řeklo, že ano - pravi-
delně (7%) či občas (11%).
Poměrně výraznou převahu mají ti
(77%), kteří do těchto zařízení
vůbec nechodí.

Když šlo o srovnání situace
v našem městě s jinými městy, tak
31% si myslí, že je stejná, 17% ji
pokládá za horší a 8% za lepší.
Poměrně mnoho respondentů
(44%) nebylo schopno toto sro-
vnání provést.

Co byste řekli tomu, kdyby ve
vašem domě vznikla herna? Asi
jako ostatní byste byli z 69% proti,
18% by bylo sice pro, ale mělo by
značné výhrady.

Tak takové jsou názory havířov-
ské veřejnosti na fungování heren
ve městě. Své by jistě řekli psycho-
logové, policisté, pracovníci sociál-
ních služeb a mnozí další. Konečné
slovo však musí říci městská samo-
správa.

A co takhle herny v Havířově ?
Pokud jste ve čtvrtek 15. listopadu v odpoledních hodinách narazi-

li v husté chumelenici na mladé lidi, kteří vás zastavovali a něco chtě-
li, nebyli to v žádném případě prodejci pochybného zboží, pojišťovací
agenti, příslušníci náboženských skupin ani náhončí podniků
nevalné úrovně. Šlo o studenty III.C Gymnázia Komenského, kteří
prováděli sociologický průzkum názorů veřejnosti na existenci a výz-
nam heren v životě města i jeho obyvatel.

Přihlášky na letní semestr studia a nové kurzy angličtiny připravu-
je v Havířově jazyková škola TOP School.

„Chcete se už jednou pro vždy naučit anglicky MLUVIT? Pokud ano, pak
právě pro vás je určena nabídka kurzů jazykové školy TOP School, která
má svou pobočku i v Havířově,“ připomněla vedoucí havířovské pobočky
TOP School Zuzana Stoklásková.

Jazyková škola TOP School má dlouholeté zkušenosti ve výuce anglič-
tiny speciální Callanovou metodou. Učí studenty v angličtině hlavně mluvit,
mluvit a zase mluvit. „Metoda je vhodná pro všechny věkové kategorie
a nezáleží, zda jste začátečník či pokročilý. Nyní máte jedinečnou
příležitost začít studovat angličtinu právě touto revoluční metodou,“
doplnila Zuzana Stoklásková. V lednu JŠ TOP School přijímá přihlášky na
letní semestr a otevírá nové kurzy běžné a intenzivní angličtiny. Navíc bude
od ledna JŠ TOP School nabízet jako jediná škola na Moravě BUSINESS
ENGLISH Callanovou metodou. Zájemci se mohou přijít podívat na bez-
platnou ukázkovou hodinu v havířovské pobočce v areálu Savely, kde se
blíže seznámí s výukou.

www.topschool.cz, havirov@topschool.cz, tel. 724 482 482 - ved. pobočky Havířov

Havířovští hudebníci hlaste se!
V soutěži Líheň 2008 máte přednost!
Sedmý ročník soutěže bude probíhat v měsících únor až
duben 2008 a přihlášky jsou přijímány již dnes na mejlovém
kontaktu slonina@vikingagency.cz, nebo poštovní adrese
Viking agency s.r.o., Ladova 292/5, 736 01 Havířov-Šumbark.
Přihláška musí obsahovat dvě nahrávky co možná
nejtypičtějších skladeb na jakémkoliv běžném hudebním nosi-
či či v MP3 a stručné info o kapele, složení, stylu, včetně
co největšího množství telefonních a mejlových kontaktů.
Pořadatelé se všem přihlášeným ozvou v nejkratším možném
termínu.

Jazyková škola TOP School 
zahajuje v Havířově letní semestr

Foto: archiv
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Asterix - středisko volného času Havířov
Na Nábřeží 41, Havířov-Město, tel. 596 811 175, www.svcha.eu

Jazyková agentura Skřivánek
i v letošním školním roce tedy uspo-
řádala vzdělávací soutěž pro žáky
7. - 8. tříd, jejíž výhrou je výuka
anglického jazyka nadaných dětí,
kterou věnuje tato společnost.
Snaží se tím přispět k tomu, aby tito
nadaní jedinci byli „lidé aspoň 2x“
a usnadnit jim cestu životem.

Do soutěže byla přizvána většina
škol v Havířově, výzvu pak přijalo
celkem 6 škol. Tento projekt se
snaží podpořit nadání a nadšení
pro cizí jazyky žáků, zvýšit jejich
kladný přístup k cizím jazykům.
Získané jazykové schopnosti
a dovednosti mohou žáci využít

k dalšímu uplatnění ve škole,
v praktickém životě a pro profilaci
dalšího studijního zaměření. Projekt
také přispívá k dobré spolupráci
mezi rodiči a školou.

V letošním školním roce měli žáci
za úkol napsat v angličtině úvahu
na téma „Cizí jazyky a já“. Úvaha
musela být psána vlastní rukou,
měla být max. 2 stránky dlouhá.
Učitelé angličtiny na školách, které
se soutěže zúčastnily, vybrali tři
nejlepší práce a poslali je na jazy-
kovou agenturu Skřivánek.
Ta pak zhodnotila práce finalistů ze
všech škol a vybrala tyto vítěze:

KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ,
TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM

Toto pořekadlo si asi, po vstupu České republiky do Evropské
Unie, uvědomuje čím dál tím více lidí. Obzvláště znalost angličtiny je
samozřejmostí.

Martina Šotkovská - ZŠ 1. máje - p. učitelka Křížková
Eliška Valečková - ZŠ F. Hrubína - p. učitelka Dočkalová

Kristian Csepcsar, Alice Santariusová - ZŠ Bludovice Selská 
s polským jazykem vyučovacím - p. učitelka Czerner

Adéla Tarinová - ZŠ M. Kudeříkové - p. učitelka Šumpichová
Lucie Svobodová - ZŠ Moravská - p. učitelka Glonková

Veronika Krajčovičová - ZŠ K. Světlé - p. učitelka Švrčková

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů!
7.1. od 17 - konkurz do nového

útvaru Karate, určeno pro
věkové kategorie 6 - 18 let,
cvičební úbor a pití s sebou,
další informace T. Mendl

26.1. v 15 - proběhne ve velkém
sále střediska havířovské
základní kolo soutěže „Dívka
roku 2008“. Přihlásit se
mohou dívky ve věku 13-15
let. Informace u pořadatelky
Mgr. Ivany Plačkové.Vstupen-
ky ve středisku od 10.1.

1. - 3.2. - výlet do Prahy pro děti
a mládež 12-18 let, informace
a přihlášky: L. Bitterová

RARÁŠEK - mateřské centrum
a klub pro maminky i otce na
mateřské dovolené, děti ve věku
2 - 5 let, pravidelně - středa
9 - 12 hodin

Kroužky, kluby, taneční soubory
stále přijímají nové členy:
Pondělí: Hajcmann Dance,
Aerobik
Úterý: Keramika, Brontíci - chova-
telský pro 6 - 12 let, Street Dance
pro mládež 
Mažoretky-Berušky - 5 - 9 let,
Zlatý řez- výtvarná přípravka pro
talentové zkoušky i další zájemce
Středa: Modeling, Klub novinářů
a moderátorů – věk 12-18 let, 
Čtvrtek: Keramika, Veselé barvič-
ky, Hry s medvídkem PÚ - 4-8 let,
kytara-akordy

Pátek: Dračí doupě-hry, Break
Dance
Asterix, středisko volného času 
pobočka - M. Kudeříkové 14,
Havířov-Město
tel. 596 811 031, www.svcha.eu,
e-mail:info@svcha.eu 
4.1. od 17 Diskotéka
5.1. 8 -12 Modelářská burza
12.1. od 8.30  Výroba loutek -

přijďte si vyrobit svou loutku
18.1. od 17 Diskotéka
19.1. od 8 Veřejná soutěž plasti-

kových modelářů
19.1. od 9  "Umíš logicky myslet?"

- soutěž logických her na PC
26.1. od 10   Zimní radovánky -

veřejná soutěž o cenu
YETTIHO (bude-li sníh)
Sraz účastníků v 10  hod.
pod ulicí ČSA (pod bufetem
Hvězda) saně a boby
s sebou.

Dále nabízíme 
na druhé pololetí šk r. 2007/2008 

tyto zájmové kroužky:

Modelářství - plastikové, lodní
Výpočetní technika
- pro začáteč-níky i pokročilé
Pro začínající i pokročilé kutily -
dřevomodeláři, mladý technik          
Umění a řemesla - filmový kroužek
Matematická příprava a doučo-
vání

Všem havířovským dětem i rodičům 
přeje příjemné prožití vánočních svátků 
a úspěšný nový rok kolektiv pracovníků  

SVČ  ASTERIX HAVÍŘOV 

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Hawierzowie-Błędowicach
Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích

srdečně zve na serdecznie zaprasza na
TRADYCYJNY BAL PZKO

TRADIČNÍ PLES PZKO
19.1. 2008

v 19.00 hod. v místnostech Domu PZKO        o godz. 19.00 w lokalach Domu PZKO
(U Zborůvky)

Do tańca przygrywa popularna orkiestra
K tanci hraje populární hudba

„FORUM“

Program balowy w wykonaniu zespołu tanecznego
Se společenskými tanci vystoupí soubor

„BŁĘDOWIANIE“

plesové atrakce, tombola, atrakcje balowe, loteria,
výborná kuchyně smaczna kuchnia

místenky v ceně 250 Kč miejscówki v cenie 250 Kč
(vstupné, večeře, káva, zákusek)       (wstępne, kolacja, kawa, ciastko)
je možno zakoupit v knihovně do nabycia w bibliotece 
v Domě PZKO v pondělky a středy  Domu PZKO w poniedziałki i środy
od 12.00 do 17.00 hod. od godz. 12.00 do 17.00
Tel. 596 434 114 Tel. 596 434 114

email: bledowice@pzko.cz                                   
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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

1/08

3/08

PRODEJ LEVNÉHO
KOJENECKÉHO TEXTILU

z velkoobchodu
budova lékárny (naproti veteriny)
Havířov-Pr. Suchá, Dělnická 60

8 - 15 h, tel. 777 156 235

2/08

5/08

6/
08

Srdečně zveme všechny bývalé i současné studenty,
rodiče a přátele na 10. reprezentační ples 

Soukromého gymnázia 
a Střední zdravotnické školy Havířov, s.r.o.

9. února 2008 - Společenský dům Reneta v Havířově
vstupné 200 Kč, místenka 50 Kč

Předprodej vstupenek je v kanceláři školy - tel. 596 884 703 (562)

7/
08

Půjčky opravdu pro všechny
i pro nezaměst., bez nahlížení do reg.

Nebankovní sektor.
Pro velkou vytíženost 

nabízíme možnost spolupráce.
Ha 737 187 541, 558 271 727

POZOR! NOVINKA!

8/08

9/08
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11/08

12/08
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AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
Nově otevřený u Zimního stadionu na ul. Hálkova 

mechanické a karosářské opravy automobilů všech značek
Tel.: 731 056 777

14
/0
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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

15
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16/08

Vánoce plné pohody a šťastný rok 2008 
bez dalšího zvyšování životních nákladů 

přeje PaedDr. Milada Halíková, poslankyně parlamentu ČR

13
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Vánoce v Havířově - návrat k tradicím

20.12. 14:30 VÁNOCE v knihovně: Výroba vánočních dekorací Pobočka. ul. Šrámkova
21.12. 9:00 - 18:00 Poklady ze skladů ASTERIX - středisko volného času   Na Nábřeží 41
21.12. 17:00 Vánoční koncert ZUŠ Leoše Janáčka Kostel Soběšovice
21.12. 18:00 Předvánoční taneční zábava s Janou Společenský dům
22.12. 17:00 Vánoční koncert folklorního souboru VONIČKA Evangelický kostel Havířov-Bludovice
22.12. 4. ročník vánočního turnaje rodinných dvojic ve stolním tenise CSVČ Dona Boska Havířov-Město
24.12. 22:00 - 23:00 Štědrovečerní půlnoční bohoslužba pod širým nebem Centrální park naproti Společenského domu
26.12. 14:30 J. J. Ryba - Česká mše vánoční Kostel sv. Anny
31.12. 19:30 Silvestrovský ples Dům PZKO Havířov-Bludovice
1.1. 00:15 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ Centrální park naproti Společenskému domu

CSVČ Don Bosko
Město

každou středu v lednu od 16:30 hod. online turnaj 
v počítačových hrách

24.1. Beseda „Bariéry v komunikaci“ spojená s výtvarnou  
soutěží „Lidé kolem nás“.

30.1. Miss střediska ve městě. Jste krásné? Jste šikovné? 
Jste zábavné? Přijďte si zasoutěžit o náš titul MISS.

31.1. Olympiáda k svátku Jana Boska. Čeká vás odpoledne
plné her. Začátek v 15:30 hod.

Šumbark
12.1. Výstup na Lysou horu
26.1. Florbal mladší 

Divadlo  ČÁRIFUK    !!!! NÁBOR !!!!
CSVČ Havířov provádí nábor do dramatického kroužku

provozovaného každou středu od 16:30 - 18:00 hod.
Máte-li ve své blízkosti nadějného herce či vy sami rádi sledujete
pohádky a chtěli byste si vyzkoušet ztvárnit některou z pohádko-
vých postav, pak neváhejte a kontaktujte nás na tel.: 731 600 214 

Městská knihovna
9.1. v 15.00 hodin - pobočka Seifertova zve děti na vyhodno-

cení soutěže „Adventní kalendář“; dále na zájemce čeká
kvízšou

15.1. od 14.00 hodin - Tvořivé odpoledne na pobočce Gen.
Svobody, Šumbark - provázkové koule (nafukovací baló-
nek omotaný špagátkem)  

22.1. v 18.00 hodin - Hudební oddělení 
Koncert studentů Ježkovy konzervatoře v Praze

25.1. od 16.00 hodin na pobočce na Dělnické ulici Čtení z prací
havířovských autorů literární skupiny SPI.

30.1. v 18.00 hodin - Hudební oddělení - Vernisáž výstavy
výtvarnice a malířky Bronislavy Ulmanové a jejích přátel.

Vánoční koncert
26.12. ve 14.30 hodin 
v kostele sv. Anny

Už počtvrté se na 2. svátek vánoční v  koste-
le sv. Anny v Havířově rozezní slavná Česká
mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání
smíšeného chrámového sboru Chorus
Annensis, posíleného o sbory Pěvecké sdru-
žení Ostrava, pěvecké sdružení Martinů Tři-
nec, městský ženský sbor Havířov, pěvecký
sbor Slezan Č.Těšín, členky sboru Ostrav-
ských učitelek a další. Sólové party zazpívají
Magda Bártková [soprán], Jana Reichenba-
chová [alt], Jaroslav Kotyk [tenor] a Bronislav
Jonszta [bas]. Doprovodný velký orchestr,
který budou tvořit učitelé, studenti umělec-
kých škol a profesionální hudebníci našeho
regionu, bude řídit dirigent Vítězslav Soukup.
Koncert začíná ve 14.30 hodin a na úvod
zazní vánoční intrády v podání žesťového
kvintetu z Jistebníku, poté vystoupí barytonis-
ta Jaroslav Kotyk, který nyní působí jako
pedagog na ZUŠ B. Martinů a zároveň spolu-
pracuje s orchestrem Národního divadla
Moravskoslezského v Ostravě. A pak už usly-
šíme to známé “Hej mistře, vstaň bystře...”
„Srdečně zveme všechny občany Havířova,
kteří mají rádi tradiční slavení Vánoc, k čemuž
jistě patří i poslech této kouzelné Rybovy
mše, aby si udělali odpolední procházku do
kostela sv. Anny a prožili s duchovní hudbou
pěkné sváteční odpoledne,“ pozval Havířova-
ny dirigent Vítězslav Soukup.

Novoroční koncert
neděle 6. 1. v 15h
evangelický kostel

Havířov-Prostřední Suchá,
Stará ul.

Vystoupí smíšený pěvecký
sbor Církve bratrské z Horní

Suché s doprovodem 
komorního orchestru

Dirigent: Tadeáš Danel
www.sucha.cz

Galerie SPIRÁLA
OBRAZY   MIRO MATIASKO       

(Kanada)
SOCHY     PAVEL VACHA (ČR)

vernisáž výstavy 8. ledna 
v 18.00 hod.

Výstava potrvá 
do 3. února 2008

ZUŠ Leoše Janáčka 
zusvrchl@volny.cz, www.

zuslj.wz.cz

15. ledna v 18.00 hodin
ve vstupní hale školy

Posezení se zobcovou flétnou
komorní koncert žáků ZUŠ

29. ledna v 17.30 hodin
v Komorním sále školy

Koncert žáků

Foto: Josef Talaš
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