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Prvním občánkem Havířova roku 2008 je holčička
Michaela Vráblová, která přišla na svět 2. ledna krátce
po 12 hodině. Váží 4,35 kg a měří 53 cm. Následující
den tj. 3. ledna dopoledne přišel novopečené mamin-
ce poblahopřát primátor města František Chobot.

Darem jí přinesl výbavičku, knížku Naše děťátko
a zlatý přívěsek se znamením Kozoroha. Primátor
mamince i jejímu děťátku popřál hlavně pevné zdraví
a hodně štěstí ve společném životě.

Za rok 2007 se narodilo 571 dětí (z toho 282 chlap-
ců a 289 dívek), poslední na Silvestra ve 12.35 hodin.
V roce 2006 se narodilo 544 dětí.

Mírný úbytek občanů Havířova pokračuje. K závěru
roku 2007 klesl stav obyvatelstva pod hranici 83 tisíc,
bilanci napravují částečně cizinci, kteří pobývají na
území města.

Jak vyplývá ze statistik, k poslednímu prosinci žilo
v Havířově 82 768 obyvatel + 778 cizinců s platným
trvalým pobytem. Na konci roku 2006 to bylo 83 033
obyvatel + 737 cizinců, na konci roku 2005 měl Havířov
83 988 obyvatel.

O úbytku obyvatelstva svědčí i další údaje.

V loňském roce zemřelo 432 mužů a 294 žen.
Z celkového počtu obyvatel žije 34 720 ve Městě,

2 539 v Bludovicích, 15 739 v Podlesí, 22 340 na Šum-
barku, 5 294 v Prostřední Suché, 1 064 v Životicích,
615 v Dolní Suché a 457 v Dolních Datyních. Dělení na
muže a ženy je vyjádřeno čísly 34 179  a 36 377, chlap-
ců do 15 let je 6 266 a dívek do 15 let 5 946.

Ve správním obvodu města Havířova (patří sem ještě
obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlic-
ko) žije 98 156 obyvatel.

Počet obyvatel klesl pod 83 tisíc

Kyvadlo lze uvádět do pohybu
dálkovým ovládáním. Osazení na
břitech je navíc snímáno videoka-
merou, aby se dalo vyhodnotit
případné poškození. „Je to vcelku
šikovně vyřešeno, takže ani ruční
zastavování kyvadla by nemělo
nijak vadit. Prostě se zastaví a až
bude kyvadlo uvolněno, zase se
samo spustí,“ komentoval práci
ostravských odborníků vedoucí
odboru investiční výstavby Magist-

rátu města Havířova Ing. Radoslav
Basel.

„Jsem potěšen, že se toto dílo
podařilo dokončit. Věřím, že Brána
s kyvadlem a pramenem, která je
znamením plynoucího času, bude
dobře sloužit, stejně jako se bude
dobře dařit občanům našeho
města,“ řekl při slavnostní přejím-
ce uměleckého artefaktu primátor
města František Chobot.

Foto: Josef Talaš

Kyvadlo již v pohybu
Zhruba od poloviny prosince je v pohybu kyvadlo na náměstí

Republiky. Rozpohybování realizovala ostravská firma, která má
bohaté zkušenosti s pohybem kostelních zvonů.

POŠLI TO DÁL 
aneb Koncert na podporu dobrých skutků

V rozmanitém kulturním programu vystoupí žáci, učitelé
a hosté ZUŠ Leoše Janáčka, ke zhlédnutí bude video-
projekce a prezentace činnosti havířovských nezisko-
vých organizací zabývajících se vlastní charitativní
činností.

Dne 28. února v 18.00 hodin   
velký sál KD P. Bezruče, Havířov-Město

Přijďte si poslechnout a případně poslat dál skvělé
myšlenky a skutky, které vykonávají možná právě Vaši
známí - třeba anonymně.Foto Josef Talaš
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„Podstatné je, že jde o první
výhradně havířovskou vysokou
školu“, vyzdvihl jeden z aspektů
vzniku generální ředitel Ing. Václav
Bezecný. Posluchači nové sou-
kromé vysokoškolské instituce se
budou vzdělávat ve dvou ekono-
mických oborech - Veřejná ekono-
mika a správa a Management
v sociální sféře. Zatím budou moci
využít bakalářské studium v pre-
zenční či kombinované podobě.
Podle rektora školy Prof. PhDr.
RNDr. Stanislava Poloučka, CSc.
by však instituce do budoucna
chtěla získat oprávnění i k poskyto-

vání magisterského studia.
Polouček připomněl také pod-

mínky přijetí - úspěšné zvládnutí
testu a maturita. Výuka bude
zahájena v září 2008 v budově
původně Základní školy Vítězslava
Nezvala v Havířově. Zájemci o stu-
dium se mohou hlásit už teď stan-
dardní cestou. Přijímací zkoušky
proběhnou v červnu a budou mít
podobu písemného testu
zaměřeného na znalosti v oblasti
společenských věd. Informace
zájemci naleznou na webu školy na
adrese www.vsss.cz

Havířov má první vlastní vysokou školu
Zejména zaměstnanci státního sektoru a uchazeči o práci v této

oblasti ocení vznik soukromé Vysoké školy sociálně-správní
v Havířově. Jejím zřizovatelem je Institut celoživotního vzdělávání
Havířov o.p.s.

Jednalo se o otevřenou jednoko-
lovou výtvarnou soutěž, o grafický
návrh, ve které mohl každý ucha-
zeč podat maximálně 2 návrhy.
Ve stanovené lhůtě bylo doručeno
celkem 9 návrhů od 7 uchazečů.
Pro zajištění anonymity bylo každé-
mu návrhu náhodně vybráno pís-
meno abecedy, kterými byly návrhy
označeny a tyto návrhy hodnotila
odborná komise složená ze zástup-
ců města, architektů a výtvarníků.
Určila následující pořadí nabídek:
1. místo - návrh „Světlo a voda“ 
umělce Doc. ak. sochaře Jana
Ambrůzka z Bohuslavic u Zlína 

2. místo - návrh „List s vodním 
proudem“ umělce Jiřího Sibinského  
z Václavovic
3. místo - návrh „Závoj“ umělce
Jiřího Moldříka z Havířova 

S autorem vítězného návrhu
budeme spolupracovat na zadání
projektové dokumentace. V roce
2008 bude zhotovena projektová
dokumentace pro potřeby změny
stavby a stavební povolení. Násle-
dujícím krokem bude rozhodnutí
o časovém horizontu realizace.
Předpokládá se, že nejpozději
v roce 2009 bude dílo před
KD Radost realizováno.

Ve středu 19. prosince předalo vedení města Havířova - primátor František
Chobot a náměstci Ing. Eduard Heczko, Ing. Zdeněk Osmanczyk a JUDr.
Bronislav Bujok - dárky dětem z dětských domovů a podobných zařízení.
Děti dostaly např. panenky, puzzle, auta na ovládání, vláčky, dřevěné
stavebnice, domeček pro panenky, počítačovou sestavu, dětské povlečení,
matrace, sportovní potřeby, masážní míč, sadu zvířátek, knížky, kočárky
a podobně. Foto: Josef Talaš 

V červenci letošního roku město vyhlásilo výtvarnou soutěž na
návrh vodního prvku před KD Radost. Vítězným se stal návrh
akademického sochaře Jana Ambrůzka „Světlo a voda“.

Vítání občánků v roce 2008
statutární město Havířov spolu s komisí pro občanské záležitosti
nabízí možnost slavnostního uvítání Vašeho dítěte v obřadní síni
na Zámku v Havířově.

Termíny obřadů v roce 2008:
10.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 27.7.,

31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 30.11. a 14.12.

Telefonické objednávky :
596 803 128, 596 803 129, 596 803 138 a 596 803 236.

Osobně: na odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova,
3. p., kanceláře A-307, A-305 nebo A-303;

na odboru vnitřních věcí - matrika, přízemí kanceláře A-006, A-005

Objednávky na e-mailovou adresu:
jancarova.kristina@havirov-city.cz

Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním obřadu!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Nejčastějšími jmény Jakub a Natálie
V roce 2007 byla nejčastější dávaná chlapecká jména Jakub (17x),

Tomáš (14x), Adam (14x), Jan (13x), David (11x), Ondřej (11x) a Matěj
(11x). Z holčičích jmen byla nejčastější Natálie (17x), Karolína (15x),
Tereza (12x), Vendula (9x) a Adéla (9x). Ze zvláštních a exotických jmen
lze jmenovat: Angelu, Aranku, Cheryl, Dejana, Fabiána, Jenifer,
Kolbeinna, Lenu, Liliánu, Lusinu, Mustafu, Noemi, Rozitu, Timura,
Vanessu. Možnost dát svým dětem 2 křesní jména využilo 13 rodičů.

Celkem 97 občanů pozvalo vedení města začátkem roku k tradič-
nímu poděkování a ocenění dárců krve. Dostavili se dárci krve, kteří
získali v loňském roce Zlatou Jánského plaketu nebo Zlatý kříž I., II.
nebo III. třídy nebo dosáhli ještě vyššího počtu odběrů. Jako uznání
významu darování krve dostali dárci čipové karty pro bezplatnou pře-
pravu v systému MHD Havířov v roce 2008.

Držitelů Zlaté Jánského plakety (40 odběrů) je za loňský rok 65, držite-
lů Zlatého kříže III. třídy (80 odběrů) je 20, držitelé Zlatého kříže II. třídy
(120 odběrů) jsou 4, držitelů Zlatého kříže I. třídy (160 odběrů) je 6. Zcela
mimo „měřitelné hranice“ pak byli dva dárci - jeden dovršil v loňském roce
220 bezpříspěvkových odběrů a druhý 305 odběrů.

Čipové karty na bezplatnou přepravu v systému MHD převzalo jako
poděkování za bezplatné dárcovství krve v posledních čtyřech letech
přibližně 400 havířovských občanů.

Město ocenilo dárce krve 

Primátor František Chobot v rozhovoru s veleúspěšnými dárci Pavlem
Štrbou (220 odběrů) a Osvaldem Valaškem (305 odběrů) po slavnostním
večeru v prostorách radnice. Foto: Josef Talaš

V roce 2007 bylo uzavřeno na území města Havířova 392 manželství
(z toho 45 manželství bylo církevních). Pro porovnání: v roce 2006 bylo
uzavřeno 457 manželství. Důvodem pro nižší počet svateb v letošním
roce je fakt, že do 10. června se v obřadní síni na Zámku neoddávalo
z důvodu rekonstrukce.

Zajímavostí je, že v Havířově uzavřeli v loňském roce manželství
například občané USA, Rakouska, Brazílie, Slovenska a Polska.

V obřadní síni se rovněž odehrávají jubilejní svatby - v loňském roce
jich bylo 15. Kromě 7 zlatých svateb (po 50 letech) to bylo 8 diamanto-
vých svateb (60 let manželství).

Loni na čtyři stovky manželství
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Nadační fond manželů L. a V. Klausových
daroval havířovským seniorům počítač 

Nově nabyté vědomosti a znalosti práce na počítači si mohou
havířovští senioři procvičovat na novém počítači, který Havířovu pro
tento účel věnoval Nadační fond Livie a Václava Klausových.

Slavnostní předání počítače do užívaní se uskutečnilo 11. ledna
v pobočce Městské knihovny Havířov ve Společenském domě za
účasti zástupců občanského sdružení AMOS Havířov a vedení města.

Nadační fond manželů L. a V. Klausových financoval v našem městě
počítačové kurzy v rámci projektu „Senioři komunikují“. Organizací
těchto kurzů bylo pověřeno občanské sdružení AMOS Havířov, které
zajistilo průběh výuky. Kurzů se zúčastnilo 50 havířovských seniorů.

Za účelem procvičování získaných vědomostí se nadační fond roz-
hodl věnovat městu jeden počítač v pořizovací ceně 25 000 Kč.
Počítač bude zařazen v půjčovně pro dospělé a studovně umístěné ve
Společenském domě. Přístup k práci na počítači pro seniory bude
časově korigován dle pokynů pracovnic knihovny.

V průběhu studia posluchači
vytvořili jednolitý kolektiv
a mimo výukové dny organizují
zájezdy a výlety do přírody,
organizují společenské akce,
kde se kolektiv stmeluje a utu-
žuje. Zde je nutno jmenovat
výlet na vrch Kamenitý, zájezd
na Pustevny s výstupem na
Radhošť, výlet do Mostů
u Jablunkova.

Na posledním setkání
k závěru roku vystoupil hlavní
organizátor „prezident“ třídy
pan Lörinc se zhodnocením
činnosti a hlavně s poděko-
váním Institutu za pořádání
výuky. Současně vyjádřil vděk
celého kolektivu Magistrátu
města Havířova za přístup
k občanům - seniorům a nema-

lou finanční podporu, která
umožňuje vyžití seniorů v jejich
volném čase.

„Každý z nás někde pracoval
a měl úzké vazby k lidem na
pracovišti. Po nástupu do
důchodu najednou nikdo
neměl čas na setkání s býva-
lými kamarády a kolegy. A teď
nám do života vstoupila Akade-
mie III. věku. V duchu jsem už
několikrát děkoval tomu, kdo
toto studium vymyslel! Je to
pokračování naší předešlé
aktivní činnosti. Máme práci,
činnost, zábavu, máme spolu-

žáky - kamarády, přátele.
Nemáme myšlenky na nemoci,
planě nediskutujeme a žijeme
plným životem - mládneme.
DĚKUJEME!“

„Myslím, že za to vše buďme
vděčni naší Akademii, ICV za
organizování akcí a výuky
a Magistrátu města Havířova,
kde pan primátor je naším vel-
kým fandou. Děkujeme za pod-
poru. Závěrem Vám chci citovat
přání nejmenované spolužač-
ky: „přála bych si, aby ta naše
škola trvala věčně“ a já
dodávám - souhlasím ve
všem!“

posluchači 
Akademie III. věku Havířov

Senioři - studenti Akademie hodnotí
V měsíci červnu 2007 zakončilo na Institutu celoživotního vzdělávání dvouleté studium Aka-

demie III. věku 60 havířovských občanů - seniorů. Pro skupinu 30 absolventů bylo celé studi-
um tak přitažlivé, že pokračují v dalším studiu po dobu jednoho roku.

„přála bych si,
aby ta naše škola

trvala věčně“ 

Foto: Josef Talaš

Pes 
není hračka

Vzhledem ke stálým útokům psů na člově-
ka, zvláště pak na děti, připravila Městská
policie Havířov nový preventivní projekt „Pes
není hračka“, který je určen žákům základ-
ních škol.

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti
dětí při kontaktu se psy, seznámení se základ-
ními povinnostmi a návyky při péči o ně. Náplní
besed budou také praktické rady týkající se sebe-
ochrany a dalšího postupu v případě útoku psa
na člověka, seznámení s povinnostmi dle obecně
závazné vyhlášky a praktická ukázka základů
výcviku psí poslušnosti.

Tyto besedy budou prováděny v rámci preven-
tivní činnosti havířovské městské policie strážni-
cemi (preventistkami) a psovodem. Pilotní pre-
ventivní besedy se uskutečnily na ZŠ Žákovská
a na ZŠ Gorkého. Besedy jsou určeny žákům
5. tříd. Do tohoto programu se mohou postupně
zapojit všechny havířovské základní školy.

Zastupitelé schválili v listopadu 2007 vydání
vyhlášky, která stanovila místa provozu automa-
tů a časově vymezila jejich provoz, a to od nedě-
le do čtvrtka od 10 do 22 hod. a v pátek a v sobo-
tu od 10 hod. do půlnoci. Vyhláškou schválenou
17. prosince je časové omezení změněno - pro-
voz hracích automatů je zakázán denně v době
od 7 do 13 hodin. Tato vyhláška nabyla účinnos-
ti 2. ledna.

Ve vyhlášce je stanoveno, že provozovat

výherní hrací přístroje je možné pouze v provo-
zovnách, ve kterých bylo k 1. prosinci vydáno
platné povolení k provozování výherních hracích
přístrojů. Na ostatních veřejně přístupných
místech je tato činnost zakázána.

V Havířově je přes 100 provozoven, ve kterých
je přes 600 automatů různých provozovatelů.

Za porušení podmínek stanovených v rozhod-
nutí města je možno udělit pokutu provozovateli
automatu až ve výši 150 tis.Kč.

Vyhláška omezuje provoz výherních automatů
Zastupitelé města Havířova se znovu zabývali Obecně závaznou vyhláškou k vymezení pro-

vozu hracích automatů. Schválili změnu časového omezení provozu automatů oproti vyhlášce
schválené před měsícem, a to tak, že provoz bude povolen denně v době od 13.00 hod. do 7.00
hod. Znamená to, že v době od 7 hod. do 13 hod. je provozování hracích automatů zakázáno.

Hasiči sází na mládež
Sbor dobrovolných hasičů Havířov-Město začíná
opět pracovat s budoucími hasiči záchranáři ve
věku 6 - 15 let. Kdo má zájem, obraťte se na
vedoucího mládeže Lva Kubu mobil 737 715 312.
Ten vám podá veškeré informace.

Starosta SDH Havířov-Město Došlík Emanuel Otakar

I takovéto situace vznikají v úředních
dnech na parkovišti za budovou Magistrátu
města Havířova. Někteří řidiči odstavují svá
vozidla na výjezdy z jedné části parkoviště
a znemožňují tak jiným řidičům bezproblé-
mový odjezd. Prosíme vás, abyste byli
k druhým řidičům tolerantní a svá vozidla
parkovali tak, aby nevadila při příjezdu
či odjezdu.

Řidiči nebraňte 
ve výjezdu!!!

Ve dnech 4. a 5. února se uskuteční na
havířovských základních školách
zápis dětí do prvních tříd. Hodinu zápi-
su si určuje samotná škola. V Havířově
je 17 základních škol. Do 1. tříd
v loňském roce bylo zapsáno 727 dětí.
Průměrně je v prvních třídách 25 dětí.
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Sledujete-li dění v naší republi-
ce, možná jste si všimli zpráv, které
oznamovaly, že v měsíci prosinci
byly Evropskou unií schváleny
a podepsány dohody o Regionál-
ních operačních programech. Pro
naše město je to zpráva důležitá,
protože právě Regionální operační
programy představují jeden ze
zdrojů dotací, které se dají využít
pro rozvoj Havířova.

Tyto operační programy byly již
v minulém dotačním období. Pro
nové období dochází ale k někte-
rým změnám. Města nad 50 000
obyvatel musí mít připraveny
kromě projektů i zvláštní strate-
gické dokumenty, tak zvané Inte-
grované plány rozvoje města

(IPRM), aby si mohla na dotace
z Regionálního operačního progra-
mu sáhnout. Důvod, proč Evropská
unie tyto IPRM prosazuje, je cel-
kem prostý. Je lépe investovat
peníze do celé skupiny vzájemně
propojených projektů, protože tyto
projekty se mohou vzájemně pod-
porovat a je tedy možno dosáhnout
vyššího efektu, než když jsou tyto
projekty realizovány samostatně,
bez vzájemné návaznosti. Každé-
mu je jasné, že současná realizace
projektů na rekonstrukci veřejného
osvětlení a úpravu chodníků ušetří
nejen náklady na zbytečné dvojí
rozkopání a úpravy, ale že ušetří
i nervy občanů, protože jim zkom-
plikuje život jen v nejmenší nutné

míře. Problémem ovšem je, aby na
oba projekty byly peníze ve
stejném čase. A to byl právě
u dotací častý kámen úrazu.

Teď tedy jde o to, aby výhody,
které IPRM přinese, převýšily kom-
plikace s jeho tvorbou spojené
a abychom byli schopni tyto plány
připravit v dosti napjatém termínu.

Podmínkou pro dobré zpraco-
vání IPRM je spolupráce s veřej-
ností. S tou máme zatím velmi
dobré zkušenosti, jak ukázala
anketa pro náměty ke strategické-
mu plánu města. Je sice pravda, že
svůj díl dostal i český smysl pro
humor a mnohé náměty nebyly
strategické, ale výsledky ankety
v současnosti využívají pracovní

skupiny pro tvorbu strategického
plánu a předpokládáme jejich vyu-
žití i při zpracování IPRM. Dou-
fáme, že naše spolupráce
s obyvateli i v oblasti IPRM přinese
mnoho dobrého pro obě strany.

Aby však tato spolupráce byla
možná, musíte se dovědět o IPRM
přece jen více. Tyto plány jsou dvo-
jího druhu. První, zónové,  řeší pro-
blémy vybrané vymezené oblasti
města. V Havířově počítáme s jed-
ním takovým plánem a podmínky
splňuje nejlépe Šumbark. Druhý
typ IPRM, takzvané tématické, má
za cíl řešit určitý vybraný okruh
problémů města. Tam už je volnost
výběru větší a proto velmi uvítáme,
když nám pomůžete svými náměty.

Zejména jsou vítány nabídky
spolupráce od různých občan-
ských sdružení a zájmových orga-
nizací, protože jejich delegáti
budou zastupovat nejen sebe, ale
i členy svého sdružení, nebo orga-
nizace. Anketní lístek pro náměty
je přiložen k tomuto výtisku Ra-
dničních listů. Tento lístek vám také
umožňuje podat návrh na členy
řídícího výboru, který bude práce
na IPRM koordinovat.

Postačí, když vyplněný tisko-
pis vložíte nefrankovaný do
kterékoliv poštovní schránky na
území Havířova. Díky vstřícnosti
České pošty jej brzy obdržíme.
Vzhledem k tomu, že pro zpraco-
vání IPRM je skutečně málo
času, musíme Vás požádat,
abyste své náměty zaslali
do 15. února.

Věříme, že s Vaší pomocí, pomo-
cí občanů Havířova, se nám pove-
de tyto zdroje úspěšně použít pro
zlepšení našeho města a života
v něm.

Pomozte zajistit pro Havířov dotace EU

V Havířově konference Rovné příležitosti - Rovné šance 
Dne 17. prosince se uskutečnila na Institutu celoživotního vzdělávání v Havířově závěrečná konfe-

rence k projektu Rovné příležitosti - Rovné šance, který byl financován z evropských strukturálních
fondů a rozpočtu ČR.

Cílem projektu bylo vytvoření 9 rekvalifikačních kurzů, které byly zaměřené na matky s dětmi, matky na mate-
řské dovolené, ženy v předdůchodovém věku a muže ve stejném postavení. Realizován byl v průběhu
25 měsíců. Za toto období byly zpracovány učební osnovy pro obory asistenti manažeři, všeobecní sanitáři,
cestovní ruch s německým, resp. anglickým jazykem, základy podnikání, ekonomové v malé a střední firmě,
samostatní likvidátoři pojistných událostí, pojišťovací zprostředkovatelé a u partnera v Bohumíně kurz na sou-
stružníky.

Pro všechny obory jsme získali potřebné akreditace MŠMT ČR, Ministerstva zdravotnictví a České národní
banky. Po získání těchto akreditací byla zahájena teoretická výuka posluchačů včetně praxe na odborných
pracovištích. Do učebního procesu (rekvalifikací) nastoupilo celkem 131 posluchaček a posluchačů, z nichž
dokončilo rekvalifikace 122, což představuje 93 % úspěšnost. Největším kladem celého projektu bylo, že
29 posluchaček a posluchačů získalo pracovní místa a další získali příslib zaměstnání. Za pozornost stojí
zvláště to, že jedna z absolventek kurzu Základy podnikání (p. Darina Kolářová) zahájila provoz fitcentra
v Bohumíně.

Na projektu se podíleli partneři ICV, a to Úřady práce Karviná a Ostrava, Střední škola Bohumín a Gender
Studies o.p.s. Praha. Celý projekt byl hodnocen jako vysoce efektivní, jak po stránce nákladů, tak po stránce
přínosu pro další vzdělávání a tím lepší uplatnění absolventů na trhu práce.

První etapa byla zakončena schválením Strategické-
ho plánu ekonomického rozvoje města, ve zkratce
SPERM I, který je k dispozici na internetových strán-
kách města. Obsahuje tzv. profil města, tedy statistické
a jiné údaje popisující město. Jsou v něm specifikovány
strategické cíle města, které bylo v době vzniku
SPERM I nutno stanovit. Tyto cíle budou upřesněny
a doplněny v právě připravované druhé etapě tvorby.

Na svém prvním zasedání komise projednala a při-
pomínkovala podkladový materiál nazvaný Strategický
plán rozvoje města, ve zkratce SPRM II. Shledala jej
vhodným jako podklad pro práci pracovních skupin,
které byly na tomto zasedání ustaveny. Pracovní skupi-
ny by měly upřesnit a doplnit priority a opatření
navržené v podkladových materiálech. Po ukončení
práce pracovních skupin bude upravený materiál opět
projednán Komisí pro tvorbu Strategického plánu.
Po projednání bude publikován na Internetu, jako pod-
klad pro jeho veřejné projednání, které by se mělo
konat v měsíci únoru. Po zapracování připomínek
a podnětů bude znovu projednán v Komisi pro tvorbu

Strategického plánu. Bude-li komisí schválen, posoudí
jej Rada města Havířova a na závěr bude předložen ke
schválení Zastupitelstvu města Havířova.

Nový strategický plán by měl sloužit nejen pro stra-
tegickou orientaci města. Bude také sloužit jako pod-
půrný materiál v žádostech o dotace z fondů EU
a v neposlední řadě i pro zpracování Integrovaných
plánů rozvoje města, ve zkratce IPRM. Tyto středně-
dobé plány by měly řešit problémy města tím, že budou
sdružovat projekty z různých oblastí.

Tím vznikne vzájemná podpora přínosů těchto projek-
tů, takže konečný výsledek bude lepší než v případě, že
by se tyto projekty realizovaly na sobě nezávisle.

O veřejném projednání budou občané města infor-
mováni a příslušná verse SPRM II bude v předstihu
zveřejněna na www stránkách města. Občané budou
moci zasílat své připomínky a také se zúčastnit
veřejného projednání. Doufáme, že ve spolupráci se
všemi občany se podaří vytvořit Strategický plán
rozvoje, který bude dobrým pomocníkem při rozvoji
našeho města.

Komise pro tvorbu Strategického plánu jednala
V závěru listopadu zasedala ve Společenském domě Komise pro tvorbu Strategického plánu města Havířo-

va.Tato komise s 48 členy má za úkol projednávat podkladové materiály pro 2. etapu tvorby strategického plánu
města. Předsedou je primátor František Chobot. Komise je složena ze zástupců odborné veřejnosti - zástupců
podniků, které mají podstatný vliv na život města, zástupců organizací zajišťujících ekonomické, sociální,
kulturní a pracovní služby, z členů komise Rady města pro strategický rozvoj, zástupců Rady města Havířova,
z vedení města a z pracovníků magistrátu města. Složení komise tedy zaručuje všestranné posouzení před-
kládaných materiálů.

Anketa
Koho navrhujete 

do řídícího výboru IPRM?

Jaká témata pro IPRM 
navrhujete?

Jméno……………………………
(není povinné)
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Schválený rozpočet na příští rok je sice sesta-
ven jako deficitní a saldo (příjmy-výdaje) je ve
výši - 171 003 tis. Kč, ale finanční zajištění toho-
to deficitu bude řešeno pouze z vlastních zdrojů,
tj. z prostředků účelových fondů města.
V žádném případě nepředpokládáme zapojení
cizích zdrojů, tedy půjček nebo úvěrů. Zůstatek
prostředků na těchto účelových fondech činil
k 1. 1. 2008 304 909 tis. Kč (včetně očekávané-
ho výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši
105 429 tis. Kč, zůstatek na fondech výrazně
převyšuje deficit) a rozpočtovaný zůstatek
k 31. 12. 2008 činí 90 823 tis. Kč.

Ukazatel dluhové služby, který je vypočten
na základě údajů uvedených ve schváleném roz-
počtu města na příští rok a podle metodiky MF
ČR platné v roce 2007, dosahuje hodnoty
5,40 %. Ve srovnání s hodnotou ukazatele vypo-
čtenou po úpravách rozpočtu IV. na rok 2007,
která činí 3,56 %, dochází sice k navýšení ho-
dnoty ukazatele dluhové služby v důsledku
navýšení splátek jistin a úroků z úvěru ve výši
180 mil. Kč čerpaného v říjnu až prosinci 2007,
ale přesto jsme hluboce pod úrovní ukazatele ve
výši 30 %, která představuje „hranici rizika“ pro
města a obce.

Ve schváleném rozpočtu jsou celkové výdaje
na rok 2008 ve výši 1 680 963 tis. Kč včetně
konsolidačních položek (jedná se o převody
peněžních prostředků ze základního běžného
účtu na účty fondů a naopak, převáděné částky
uvnitř organizace se vzájemně ruší a neovlivňu-
je se tak výše salda ani potřeba zdrojů).

Celkové příjmy (včetně konsolidačních
položek) jsou 1 509 960 tis. Kč, z toho daňové
příjmy 894 239 tis.Kč (59,23 %), nedaňové příj-
my 50 030 tis. Kč (3,31 %) a kapitálové příjmy
5 000 tis.Kč (0,33 %). Vlastní příjmy činí tedy
949 569 tis.Kč a předpokládané přijaté transfery
(dotace) vč. konsolidačních položek 560 691
tis.Kč (37,13 %).

Jak je z uvedených číselných údajů zřejmé,
představují daňové příjmy rozhodující podíl na
celkové výši příjmové oblasti rozpočtu města
a v této souvislosti bude nesmírně důležitým fak-
torem skutečný dopad nového zákona o rozpoč-
tovém určení daní z hlediska sdílených daní, tj.
do jaké míry se bude jejich skutečná výše plnění
v roce 2008 odlišovat od propočtů očekávaného
vývoje MF ČR.

Výdajová oblast rozpočtu města Havířova
je členěna do dvou základních částí - na
výdaje organizačních jednotek Magistrátu
města a na příspěvky a dotace organizacím.

V rámci výdajů organizačních jednotek, které
jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši
1 444 573 tis. Kč, počítáme v oblasti investic
(= výdaje odboru investiční výstavby) s těmito
většími akcemi (408 mil. Kč) : dokončení výstav-
by Domova důchodců, dokončení výstavby
hasičské zbrojnice v Havířově-Životicích, výstav-
ba světelné křižovatky U Skleníků x Orlovská x
Požárnická (41,3 mil. Kč, budeme žádat o dota-
ci), rekonstrukce chodníků Hlavní třídy (41 mil.

Kč), sanace obytného domu Fibichova a Hlavní
(25,5 mil. Kč, budeme žádat o dotaci), rekon-
strukce fasády ZŠ Frýdecká (8,7 mil. Kč, bude-
me žádat o dotaci), regenerace panelového síd-
liště Šumbark 7.etapa (12 mil.Kč, budeme žádat
o dotaci), rekonstrukce chodníků U Stromovky
(8,2 mil. Kč, budeme žádat o dotaci), výstavba
kryté sportovní haly ul. Žákovská (13,3 mil. Kč,
budeme žádat o dotaci), rekonstrukce schodiště
U Jitřenky (1 mil. Kč).

Od roku 2000 vzrostly investice více než
dvojnásobně (z cca 200 mil. Kč v roce 2000
na cca 450 mil. Kč v roce 2008).

Kromě realizace investičních akcí se nezapo-
míná na projektovou přípravu (25 mil. Kč).
Bude zadáno zpracování projektových doku-
mentací na odkanalizování městských částí
Šumbark, Bludovice, Životice, Dolní Datyně, dále
na cyklostezky, psí útulek, projekty na další
etapy regenerace panelových sídlišť na Šumbar-
ku, opravu místní komunikace na Hlinikách,
místní komunikace Selská, rekonstrukce škol-
ních budov apod.

V oblasti školství budou provedeny investiční
akce a opravy za cca 39,3 mil. Kč. Například
bude provedena rekonstrukce střechy včetně
zateplení fasády ZŠ K. Světlé (4 mil. Kč), oprava
sedlové střechy ZŠ Jarošova (5,5 mil. Kč), insta-
lace vzduchotechniky a modernizace kuchyně
MŠ Sukova (3,5 mil. Kč), rekonstrukce střechy
školní jídelny ZŠ Mládežnická (1,7 mil. Kč), opra-
vy sociálních uzlů ZŠ 1. máje (2 mil. Kč), rekon-
strukce pavilonu ZŠ M. Kudeříkové (3 mil. Kč),
opravy sociálních uzlů ZŠ Selská (1 mil. Kč),
rekonstrukce střechy MŠ Radniční (1,5 mil. Kč),
rekonstrukce střechy školní jídelny ZŠ Na Nábře-
ží (1,5 mil. Kč), zdvihací plošina pro imobilní žáky
ZŠ K. Světlé (0,8 mil. Kč) atd.

Předpokládáme, že městu se v průběhu
příštího roku podaří získat účelové dotace
(investičního nebo neinvestičního charakte-

ru) na některé z uvažovaných investičních
akcí nebo oprav většího charakteru, což ve
svém důsledku pro město přinese úsporu
vlastních finančních prostředků, které jsou
nyní zahrnuty ve schváleném rozpočtu.

Další výdaje jsou směřovány do oblasti
dopravy - opravy a údržba silnic (29,3 mil. Kč),
opravy a čištění chodníků (12,5 mil. Kč). Na péči
o vzhled obce a veřejnou zeleň bude vyčleněno
přes 36 mil. Kč (z toho na sekání trávy cca 10,2
mil. Kč, na ořezy a kácení stromů 7 mil. Kč, na
výsadbu zeleně a květinových záhonů cca 3,1
mil. Kč, na svoz komunálního, nebezpečného
odpadu a na separaci přes 54 mil. Kč, na veřejné
osvětlení a běžnou opravu a údržbu veřejného
osvětlení přes 18,5 mil. Kč, na zimní údržbu přes
12,7 mil. Kč. Na provoz MHD a na příměstskou
dopravu je určeno 45,5 mil. Kč. Na ekologickou
výchovu, monitoring půdy, monitoring ochrany
ovzduší, správu lesního hospodářství je určeno
celkem 775 tis. Kč.

V rámci „Příspěvků a dotací organizacím“ tvoří
důležitou součást výdajů města příspěvky na
provoz a investiční dotace příspěvkovým orga-
nizacím, jejichž zřizovatelem je město Havířov.
V současnosti je těchto organizací celkem 43
(20 MŠ, 17 ZŠ, ASTERIX-středisko volného
času dětí a mládeže, Městská knihovna, Měst-
ské kulturní středisko, Sociální služby města
Havířova, Správa sportovních a rekreačních
zařízení, SANTÉ-domov pro osoby se zdravot-
ním postižením) a jsou na tyto výdaje rozpočto-
vány prostředky ve výši 198,3 mil. Kč.

Dále jsou na rok 2008 rozpočtovány příspěvky
na sportovní a mimosportovní činnost ve městě,
a to ve výši cca 38 mil. Kč.

Z tohoto finančního objemu byly na dotace
subjektům ze sportovní sféry rozpočtovány 4,99
mil. Kč) a na dotace mimosportovním subjektům
pak 4,31 mil. Kč. Následně pak v průběhu I. čtvrt-
letí 2008 zpracuje odbor školství a kultury návrh
rozdělení uvedených prostředků mezi jednotlivé
subjekty a předloží jej ke schválení Zastupitel-
stvu města Havířova.

V neposlední řadě jsou v návrhu rozpočtu
zakomponovány dotace, které jsou již konkrétně
schváleny nebo stanoveny. Patří sem dotace na
ozdravné a rekondiční pobyty dětí (2,55 mil. Kč),
dotace na provoz krytého bazénu na plavání
veřejnosti a dětí ze ZŠ (2,1 mil. Kč), dotace na
mládežnický hokej (4 mil. Kč) a 11 mil. Kč na
hokej seniorů (Havířovská hokejová společnost),
dotace pro Městský fotbalový klub (2,65 mil. Kč),
dotace SK vzpírání Baník Havířov vč. dotace na
rekonstrukci sociálního zařízení vzpěračské haly
(1,95 mil. Kč), dotace na vodní záchrannou služ-
bu (100 tis. Kč), Armádě spásy (730 tis. Kč),
dotace Slavii Havířov - oddíly volejbalu a plavání
(800 tis. Kč), dotace SK stolní tenis Baník
Havířov (700 tis. Kč) a jiné další dotace do cel-
kové výše 28,7 mil. Kč.

Ing. Eduard Heczko
náměstek pro ekonomiku a správu majetku

Zastupitelstvo města Havířova schválilo rozpočet města Havířova na rok 2008. Schválený rozpočet města je sestaven na základě reálného zhod-
nocení finančních možností města na příjmové i výdajové straně. S ohledem na skutečnost, že ke dni schválení rozpočtu města na rok 2008 není
známo definitivní upřesnění finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům měst a obcí (dle rozpisu krajských úřadů), nebyly do rozpočtu města
zahrnuty finanční prostředky na příspěvky na péči a na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi (v příjmové i výdajové části).

Rozpočet počítá s investicemi přes 400 milionů
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Představujeme zastupitele města Havířova
 D ů c h o d c e ,

OSVČ, ženatý,
syn, vnučka
a vnuk, od ukon-
čení střední školy
jsem život zasvětil
práci v hornictví.
I nyní pracuji pro
doly v oblasti
uplatňování no-
vých chemických
materiálů ke zpe-
vňování hornin,
jejich kotvení
a protizáparovou
prevenci směřující
k vyšší bezpeč-

nosti hornické práce. O komunální politiku se
aktivně zajímám od roku 2000 a aktivně pracuji
v investiční komisi města a Městské realitní
agentuře.
V Havířově bydlím více než 40 let. Obyvatelé
města stárnou a mladých ubývá v důsledku
úbytku pracovních příležitostí v blízkém okolí.
Je proto nutné skloubit výstavbu dostatečně
kvalitního bydlení s hezkým zázemím pro mladé
rodiny a důstojným bydlením starší populace.
S řešením problému bydlení mladých souvisí
nejen hledání a vytváření nových pracovních
příležitostí kde má město rezervy, ale i zajištění
snadné dostupnosti do práce mimo město budo-
váním dopravních spojení do okolních měst
a průmyslových zón, dostatečného počtu parko-
vacích míst, moderní řešení dopravních uzlů,
kulturní a sportovní vyžití, dostatek odpočinko-
vých zón, přípravu pozemků pro individuální
bytovou výstavbu a další.
Volební programy koaličních levicově zaměřených
partnerů jsou si velmi blízké a jsou zaměřeny
k našim spoluobčanům a navazují na výsledky
práce zastupitelstev minulých let. Jejich realizací
spolu s ostatními zastupiteli za podpory občanů
města můžeme z našeho Havířova vybudovat
město pohody pro seniory a mladými vyhle-
dávané. Měli bychom mít na paměti, že nám dali
naši občané důvěru a tu bychom neměli zklamat.
Řiďme se, ať stojíme na levici nebo pravici poli-
tického spektra, heslem „s lidmi pro lidi”.

Ing. Jiří Šebesta
KSČM, 64 let

Bez polit. přísluš-
nosti 

   zvolen za ODS 
   dětský lékař a dět-

ský kardiolog
  Problémy: vandal-

ství, kriminalita,
nezaměstnanost,
malá údržba
bytového fondu,
neřešení bytové
problematiky -
prodej bytů, pře-
tíženost dopravy
městem - hlavně
centrem, údržba 
periferie města.

  Snaha o zajištění kvalitní zdravotní péče všem
obyvatelům města. S podporou všech zain-
teresovaných složek /vedením NSP, zdrav.
pracovníků, vedením města/ a samozřejmě
aktivní podporou občanů obnovit důvěru
v havířovské zdravotnictví

MUDr. Roman Dziedzinskyj 

  Vystudovala jsem
vysokou školu
s ekonomickým
zaměřením. Po
několika letech
práce v této oblasti
jsem dospěla
k závěru, že bych
se ráda věnovala
práci s lidmi, abych
jim mohla být více
p r o s p ě š n á .
V současné době
působím ve funkci
ředitelky ostravské-
ho centra pro
osoby se zdravot-
ním postižením - 

Čtyřlístek, které patří mezi největší v České
republice. Poskytujeme zde péči mentálně posti-
ženým občanům ve třech domovech, ve dvou
denních a jednom týdenním stacionáři. Věková
hranice je od tří let až po seniorský věk.

  Komunální politice se aktivně věnuji již druhé
volební období, tj. od roku 2002, kdy jsem byla
poprvé zvolena do zastupitelstva města. Zapo-
jila jsem se do práce jak v občanské, tak v soci-
ální komisi a jsem členkou řídícího výboru pro
komunitní  plánování.

  Za jeden z nejpalčivějších problémů našeho
města považuji nedostatek pracovních příleži-
tostí a z toho pak vyplývající odchod mladé
generace, hledající uplatnění v jiných místech
republiky. Z někdejšího města mladých se tak
postupně stává město seniorů.

  Také řešení tohoto problému zahrnuje volební
program naší strany. Věřím, že se nám podaří
splnit nejen tento, ale i další jeho jednotlivé
body.

Ing .Tamara Šeligová
ČSSD

  Ženatý, mám dvě
dcery 18-23 let.
Pracuji jako mana-
žer České pojišťov-
ny a.s.

  Má představa je
jasná. Město, které
je funkční. Ne pro
vyvolené, nebo
jednu skupinu oby-
vatel. Hodlám proto
podporovat pod-
mínky vedoucí
k prosperitě města
i jeho obyvatel. Chci
naplňovat potřeby
všech skupin tak,
aby na území 

Havířova investovali svůj čas, peníze a znalosti.
Město jim to má vracet ve stejné míře.

  Cítím, že velké rezervy jsou ve využívání mno-
hých městských struktur. Dle mého pohledu
můžeme udělat mnoho konkrétních kroků ke
zlepšení jejich využitelnosti. Budu se zabývat
revitalizací lesů a lesoparků na území města.
Lze zde vytvořit příjemné odpočinkové zóny
s propojením na cyklistické trasy v rámci regio-
nu. (Těrlicko, Žermanice)

  Chci ve městě bydlet se vším všudy, abych
pokaždé nemusel hledat náhrady někde mimo.

Miroslav Polak   
ČSSD, 49 let

Učitelka na ZŠ
1. máje, vdaná,
dcera a syn doktoři,
jeden vnuk na
vysoké VUT v Brně
a druhý na gym-
náziu, manžel ing.
v důchodu.
Komunální politice
se intenzivně věnuji
od roku 1989 
problémy: malá
vybavenost škol
moderní technikou,
velký počet žáků
v některých třídách,
velká nezaměstna-

nost, nedostatek pracovních míst, která mají za
následek sociálně slabé rodiny, práce pro město.
Veškerý svůj volný čas jsem vždy věnovala práci
s dětmi a práci pro školství.
Po roce 1989 jsem byla iniciátorkou vzniku škol-
ské a kulturní komise. Poslední tři volební období
jsem předsedkyní školské komise.
Po roce 1990 jsem upřela svou pozornost též na
potřeby učitelů - důchodců. Přičinila jsem se
o vznik klubu učitelů - seniorů v Havířově, stála
jsem u zrodu Akademie III. věku. Prosadila jsem
rovněž důstojné oslavy Dne učitelů v rámci města
Havířova. Dnes již tyto oslavy patří k tradici.
Během své dlouholeté činnosti v orgánech města
Havířova jsem pracovala také v komisi sociální
a jako předsedkyně letopisecké komise jsem se
podílela na tvorbě kroniky města.

Jiřina Brablcová
ČSSD

Po studiu na SPŠ
stavební a VŠB
Fakultě ekonomické
jsem nastoupil do
bankovnictví, kde
osmým rokem pra-
cuji na pozici ředite-
le bankovní pobo-
čky. O komunální
politiku se zajímám
po vstupu do ODS
v roce 2001.
Největší problémy
města jsou -
dopravní situace -
zvláště pak kruhový 

objezd (nejčastější
místo nehod v ČR) 
- odchod mladých lidí za prací po ukončení studia

do jiných regionů 
- podpora podnikání - vytvoření nových pracov-

ních míst  
Byl bych velmi rád, aby se město chovalo jako
"efektivní a zodpovědný" správce svěřených pro-
středků od obyvatel při zadávání investičních
akcí. Zde vidím jednu velkou příležitost pro milio-
nové úspory, které se dají využít např. pro vytvo-
ření nových parkovacích míst, sportovních hřišť
pro veřejnost atd. U stavebních zakázek mnohdy
nejsou dodrženy termíny dokončení, které stavby
prodražují. Jsou navyšovány ceny stavebních
zakázek, což může svědčit o neodborném
zadávání výběrových řízení a nedůsledné kontro-
le města jako stavebního dozoru. Jeden z mnoha
příkladů je havířovské "perpetum mobile" - kyva-
dlo na náměstí.
Přestože jsem zastupitelem opozice, rád pomo-
hu v otázkách získávaní prostředků ze strukturál-
ních fondů EU a bank pro financování potřebných
a užitečných věcí sloužících pro kvalitnější život
občanů našeho města.

Ing. Radek Foldyna 
ODS 
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Kulturní dům Petra Bezruče
Galerie Maryčka 
Otevřeno: po - pá 10 - 18 h, mimo otevírací dobu zpřístupní
zájemcům výstavu pracovník informací, vstupné dobrovolné
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12.2. v 19.00 h - sk. HAA, ČESKÁ SCÉNA   
V. Renčín, J Brabec, H. Čiháková: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

Prodej vstupenek pro širokou veřejnost v pokladně 
KD P. Bezruče v Havířově. Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč
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11.2. od 16.30 h - loutkový sál KD P. Bezruče
Klub přátel Hornického muzea pořádá přednášku 

MUDr. Karla Herboczka:
na téma Zdravotní problémy mužů po padesátce 
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5.2. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče

Petr Zelenka: T E R E M I N
Hrají herci Dejvického divadla Praha:

Ivan Trojan, David Novotný, Martin Myšička,
Jiří Bábek, Vendulka Křížová, Lenka  Krobotová,
Jaroslav Plesl, Eliška Boušková, Pavel Šimčík,
Václav Jiráček, Petr Koutecký

Vstupné: 260,- 240,- 220 Kč

loutkový sál KD P. Bezruče vždy v 15 hodin

2. a 3.2. O ČERVENÉ KARKULCE
Divadlo Pohoda Ostrava                            

9. a 10.2. JAK PRINCEZNA MÁŇA 
ZACHRÁNILA MARTINA Z PEKLA
Divadlo Andromeda Praha

16. a 17.2. O STATEČNÉM JANKOVI
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod 

23. a 24.2. ČERT A KÁČA
Divadlo Smíšek Ostrava                  Vstupné 35 Kč

d
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Oddělení MŠVV zve do kurzů
ANGLIČTINA pro začátečníky 2x týdně 3 vyuč. hodiny

HUDEBNÍ VÝUKA na flétnu, klarinet, saxofon a zpěv
KURZ AMATÉRSKÉ KRESBY A MALBY

FOTOKROUŽEK 
s výukou teorie a praxe - každé úterý od 16.00 hodin

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE ZÍSKÁTE na oddělení kurzů 
v KDPB - 2. p., dv. č. 310-311, 596 808 047, 596 808 031, 777 767 090

ku
rz

y28.2. v 18.00 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče
ČEŠI V ANTARKTIDĚ
Výstavba první české vědecké stanice na ostrově Jamese Rosse.
Přednáší RNDr. Hynek Adámek, geograf, reportér, který se
za National Goegraphic Česko zúčastnil výstavby stanice.

Připomeneme historii české vědecké přítomnosti v Antarktidě.
Poznáme, jak to vypadá na ostrově Jamese Rosse, kde vyrostla
naše vědecká základna, a prozkoumáme faunu a flóru ostrova.
Nahlédneme do obyčejného pracovního dne vědců a budeme
sledovat výstavbu stanice od vylodění materiálu až po dokonče-
ní.

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

Výstava Kurzu ručních prací 
MKS Havířov 

paličkování, vyšívání, 
háčkování, drhání
vernisáž ve čtvrtek 7.2. od 17 h
výstava potrvá do 2.3. 2008

Ženy či dívky !! Máte rády zpěv a krásu tónů, když zazní
v několika hlasech? Chtěly byste okusit nádhernou atmosfé-
ru při koncertních příležitostech?
Nově vznikající ženský pěvecký sbor při MKS Havířov hledá nové
členky ve věku od 15 do 50 let. Na repertoáru najdete vokální
interpretaci hudby od raného středověku přes klasiku až po
modernu z tvorby domácích i cizích skladatelů. Zkouška ženské-
ho pěveckého sboru se koná každý čtvrtek od 18 h v KD P. Bez-
ruče. Moc rádi přivítáme nové členky, které mají rády hudbu
a pěkně zpívají. Neznalost not není překážkou!                            
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a Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin
v loutkovém sále KD P. Bezruče                              
5.2. KÁMEN MUDRCŮ

(L´OEUVRE AU NOIR, Francie/Belgie 1988, 105´,
historický/filosofické podobenství, titulky)
Historická freska o osudech inkvizicí pronásledo-
vaného lékaře, která rezonuje s ideovými a lidskými
dilematy naší doby. Režie: André Delvaux 

12.2. NEZNÁMÁ 
(LA SCONOSCIUTA, Itálie 2006, 118´, drama, titulky)
Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě brzy
odhalí její smutnou minulost plnou násilí a ponižo-
vání. Ve snaze dosáhnout svých snů se snaží za
každou cenu, legální či nelegální, dostat práci.
Režie: Giuseppe Tornatore

19.2. ĎÁBLOVA DÍLNA   
(DIE FALSCHER, Rakousko/Německo 2007, 98´, do 12 let
nevhodný, drama/krimi/válečný, titulky)
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci
všech dob! Nacisté zfalšovali čtyřnásobek britské
devizové rezervy! Strhující vzpomínky vězně
č. 64401. Režie: Stefan Ruzowitzky

26.2. IRINA PALM  
(Belgie/Lucembursko/VB/Německo/Francie 2007, 103´, do 15
let nepřístupný, tragikomedie, titulky)
Příběh padesátnice Maggie, která se jednoho dne
nechá zaměstnat v nočním klubu v zoufalé snaze
získat peníze na operaci vážně nemocného vnuka.
Přijme práci, nad níž by se dosud při pouhé zmínce
zarděla studem. Režie: Sam Garbarski
Vstupné: 70 Kč, členové FK - 60 Kč 

Kulturní dům Radost

PŘEHLÍDKA 
ČESKÉ 
GRAFIKY
ukázky z tvorby 
našich vynikajících 
současných umělců
ve spolupráci s výtvarným
centrem Chagall

6.2. - 2.3. 2008
otevřeno denně od 9 do 19 h

Taneční večery 
KD Radost 
neděle od 17 do 22 hodin

3.2. skupina Elton (Zdeněk Ryška)
10.2. Pastel duo (František Huňař)
17.2. Jaroslav Jeziorski
24.2. skupina Hornet

Vstupné 40 Kč

loutkový sál KD P. Bezruče 

8.2. v 17.45 h     NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
(LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE, Francie/1972, 102´, titulky)
Oscarem za nejlepší neanglicky mluvený film oceněné dílo Luise
Buńuela je absurdní groteskou se surrealistickými prvky a satiric-
kým podtónem. Vypráví o skupince známých, kteří se chtějí sejít na
večeři, v níž ale nóbl hrdinům opakovaně kdosi nebo cosi zabrání.
Mistrné podobenství není jen karikaturou politického gangsterismu
a pokrytectví církve, ale odhaluje i „nenápadnou ošklivost“ kon-
zumní společnosti, z níž vymizel Bůh a kde svoboda zdevalvovala
do falešného zdání o tom, že je dovoleno vše na úkor druhých.
Film bude uveden spolu s předfilmem Andaluský pes (Francie, 1929, 16 ´).

8.2. ve 20.00 h  TY, KTERÝ ŽIJEŠ    Premiéra
(DU LEVANDE, Švédsko/Německo/Francie/Dánsko/ Norsko 2007, 95´, titulky) 
Podstatnou součástí kouzla současné tvorby Roye Anderson-
na je způsob, jímž si pohrává s takřka neviditelnou hranicí
mezi posměchem a soucitem, obřadním patosem a komedií.
Přestože se může režisérova poetika jevit výsostně surrealis-
tickou, Anderssonův fiktivní svět vychází z neodbytně pově-
domého, všednodenního základu a je vlastně ad absurdum
dotaženým extrémem jednoho neoddiskutovatelného prvku
naší reality: odráží vědomí, že věci tohoto světa se neovlivni-
telně vymykají kontrole.

9.2. v 17.45 h     NOVÝ SVĚT     Premiéra
(THE NEW WORLD, USA 2005, 135´, titulky) 
Ocenění: cena ALMA (cena udělovaná v USA latinskoamerickými
novináři) za vynikající herecký výkon, nominace na Oscara za kameru.
Ve snímku Nový svět nalezl Terrence Malick ideální podklad
pro své tematické i stylistické zaměření. Jeho filmy se vyzna-
čují převahou krásných poetických obrazů, přičemž obraz
představuje jak zdokumentovanou realitu, tak subjektivní
dojem. Malick se zároveň dotýká té nejprostší a přece nejdů-
ležitější látky: jakou roli hraje láska, smrt, příroda a konflikty
mezi lidmi.

9.2. ve 20.00 h   AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ  
(AGUIRRE, DER ZORN GOTTES, Německo 1972, 100´, titulky)  
Ocenění: cena Francouzského syndikátu filmových kritiků za nejlepší
zahraniční film, německé filmové ceny - nejlepší kamera, cena Národní
společnosti filmových kritiků USA (NSFC) - nejlepší kamera 
Protagonisty filmů Wernera Herzoga bývají výlučné osobnosti,
které posedlost „nemožnými“ sny a úkony přivede k definitivní roz-
tržce se společností i se samotnou realitou. Takový je i španělský
konkvistador Lope de Aguirre, který na sklonku roku 1560 v dopro-
vodu domorodých průvodců v povodí Amazonky hledá bájné zlaté
město Inků - El Dorado. Historické osoby a děje jen volně inspirují
originální vizi, do níž se obtiskla autorova fascinace dvěma
nespoutanými „přírodními“ živly: amazonskou džunglí a Klausem
Kinským v hlavní roli.

Vstupné: 70 Kč, pro členy FK 60 Kč 
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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

Koncert zahájí žákyně ZUŠ B. Martinů Tereza Stachová - klavír.

Vstupné:125, Kč, důchodci 115 Kč , studenti 85 Kč

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, finalista soutěže 
Star Dance 2007 

Vstupné: 150 Kč

25.2. v 19.00 hodin 
KD Radost

ARAZÍM z Fidlovačky 
aneb setkání 

s Tomášem Töpferem

Vstupné: 160 Kč

Oldřich Kulhánek 
V + W, litografie z roku 2005



Kulturní dům Leoše Janáčka

1. - 3. v 18.00 h
… A BUDE HŮŘ  
(ČR 2006, 86´, do 15 let nepřístupný, DD)
Generační film o hledání životních hod-
not a jistot, o střetu s policií a měšťáky.
Kniha … a bude hůř, podle předlohy spi-
sovatele Jana Pelce, se stala jedním
z kultovních undergroundových děl vypo-
vídajících o životě  a atmosféře minulého
režimu. I v současnosti oslovuje řadu čte-
nářů mladé generace.

Vstupné: 72 Kč  
8. - 10.2. v 18.00 h
BREAKOUT
(Švýcarsko 2007, CP 18.10. 07, 94´,
přístupný, hudební/teenager film, titulky,
DD)

Přesvědčivý snímek o životě předmě-
stských gangů, o cti, o přátelství
a o lásce, ale především je to příběh
mladíka a jeho útěku z mizerného
života pomocí hudby a tance.

Vstupné: 70 Kč

15. - 17.2. v 18.00 h 
TĚSNĚ VEDLE         
(THE HEARTBREAK KID, USA 2007, CP
15.11. 07, 115´, do 12 let nevhodný, široko-
úhlá/komedie, titulky, DD)

Až na svatební cestě Eddie zjistil, že
našel tu pravou. Dotyčná dáma ale bohu-
žel nebyla jeho novomanželka. Bratři Far-
rellyové, mistři svérázného humoru,
který nerespektuje žádná tabu, stvořili
další originální komedii plnou omylů.

Vstupné: 72 Kč
21.2. v 16.00 h 
projekt „FILM A ŠKOLA“
(LA GRANDE BOUFFE, Francie/Itálie 1973,
135´, do 15 let nepřístupný, drama, titulky)
Velké žranice se účastní čtyři muži, které
nám stručně úvodní sekvence představí
v jejich každodenním prostředí. Kdo ví, co je
mohlo sblížit a učinit přáteli, lidí tak rozdíl-
ných povah a povolání. Film získal cenu
FIPRESCI. Režie: Marco Ferrari    

Vstupné: 40 Kč
studenti a členové FK zdarma

22. - 24.2. v 18.00 h
ACROSS THE UNIVERSE
(USA 2007, CP 29.11. 07, 131´, přístupný,
širokoúhlý/muzikál, titulky, DD)

Milostný příběh, zasazený do divokých
šedesátých let plných protiválečných
demonstrací, meditací a rock´n´rollu. Milen-
ci Jude a Lucy, jejichž láska je od začátku
odsouzena k neúspěchu, jsou spolu
s malou skupinkou přátel a hudebníků
vtaženi do víru počínajícího protiválečného
a protikulturního hnutí. Film vytvořený
pouze za použití skladeb skupiny Beatles.

Vstupné: 77 Kč  
29.2. - 2.3. v 18.00 h
MICHAEL CLAYTON    
(USA 2007, CP 17.1. 08, do 12 let nevhodný,
drama/thriller, titulky, DD)
Michael je „vyjednavačem“ jedné z největ-
ších právnických firem v New Yorku. Tento
bývalý státní zástupce má na starosti tu
nejšpinavější práci ve firmě … V hlavní roli
George Clooney. Vstupné: 72 Kč 
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VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
po - pá 11 - 18 h, so - ne 14 - 18 h
vstupné 5 Kč, s katalogem 10 Kč
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Pojďte si hrát s pány malíři
Vasilijem Kandinským, Joanem Miróem 
a Pietem Mondrianem

interaktivní výstava 
přibližující moderní umění nejen dětem

5. - 29.2. 2008
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Vasilij Kandinskij, Žlutá-červená-modrá

6. března - KD Radost - Večer s Vlastimilem Harapesem

6. března - Společenský dům
Ocenění nejlepších sportovců statutárního
města Havířova za rok 2007

12. března - KD Radost - komorní koncert Kwartet Akademos

13. března - KD P. Bezruče 
Divadlo Palace Theatre 
- Neil Simon: Druhá kapitola

Překlad Ivo T. Havlů, režie: Petr Hruška
Hrají: David Prachař, David Matásek,
Valérie Zawadská, Martina Hudečková

19. března - KD Radost - Koncertní recitál Vladimíra Merty  

26. března - KD P. Bezruče - Spirituál kvintet - koncert
P
re
m
ié
ra
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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. - 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. Prodavač-
ka 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, v 17.45 h 77 Kč  

1. - 3.2. v 17.45 h
JAN SAUDEK          
(ČR/USA 2007, CP 20.12. 07, 95´, do 15 let nepří-
stupný, 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

1. - 6.2. ve 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 jedno-
ho z nejmocnějších mužů newyorského
podsvětí a o neobyčejném poldovi, který
ho dostal na kolena. Film natočen podle
skutečného příběhu Franka Lucase.
V hlavních rolích Oscary ověnčení herci
Russell Crowe a Denzel Washington.
Režie: Ridley Scott Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč) 
7. - 13.2. v 15.30 h
SIMPSONOVI VE FILMU 
(THE SIMPSONS MOVIE, USA 2007, 85´, přístupný,
širokoúhlý/animovaný/sitcom, české znění, DD)
Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy
potkalo. Jeden z nejúspěšnějších televizních
seriálů se konečně dočkal prvního celove-
černího filmového zpracování.

Vstupné: 67 Kč
7. - 13.2. v 17.45 h
H I T M A N  
(Francie 2007, CP 13.12. 07, 92´, do 12 let
nevhodný, akční thriller, titulky, DD)

Nemá jméno, nemá minulost, nemá slito-
vání … Agent 47 je produktem pokusu
šíleného vědce, který spojil pět různých
DNA, aby získal nezničitelného zabijáka,
který by ovšem bojoval ve službách
dobra. Vstupné: 77 Kč

7. - 13.2. ve 20.00 h
ve středu 13.2. též v 9.00 h
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY    
(LOVE IN THE TIME OF CHOLERA, USA 2007,
CP 17.1. 08, 138´, do 15 let nepřístupný, široko-
úhlý, titulky, DD)
Nesmrtelný příběh o lásce podle
románu G. G. Márqueze. Film o vášni
a o rozhodnutích, jejichž následky
mohou člověka pronásledovat celý
život. Napínavá a vzrušující cesta do
exotické Latinské Ameriky na přelomu
19. a 20. století. Vstupné: 77 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

14. - 20.2. v 15.30 h
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY   
(Španělsko/Německo/Francie 2008, CP 31.1. 08,
přístupný, dobrodružná/rodinná/komedie, české
znění, DD)
Asterix a Obelix jsou zpět! Tentokrát nás
čeká příběh plný sportovního zápolení
mezi Galy a jejich soupeři z celého
světa. V hlavních rolích Clovis Cornillac
a Gérard Depardieu. Vstupné: 72 Kč  

14. - 20.2. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 20.2. též v 9.00 h
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ        
(ČR 2008, CP 24.1. 08, 92´, přístupný, thriller, DD)

Vzrušující souboj s divokým přírodním
živlem, samozvanými strážci zákona
i hranicemi vlastních možností v novém
filmu Filipa Renče. Hrají: Jiří Langmajer,
Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia
Siposová aj. Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

21.2. - 27.2. v 15.30 h
KOUZELNÁ ROMANCE        
(ENCHANTED, USA 2007, CP 29.11. 07, 108´,
přístupný, komedie, české znění, DD)
Film o pohádkové princezně z minulos-
ti, kterou zlá královna přemístí do sou-
časnosti, je spojením klasické pohádky
společnosti Disney s příběhem moder-
ního New Yorku. Vstupné: 72 Kč  

21. - 27.2. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 27.2. též v 9.00 h
LOVCI POKLADŮ: 
KNIHA TAJEMSTVÍ   
(NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRET,
USA 2007, CP 14.2. 08, širokoúhlý/akční/dobro-
družný, titulky, DD)
V pokračování akčního trháku se lovec
pokladů Ben vydává na pátrání po

světě, aby dokázal nevinnost svého pra-
dědečka, který měl být zapleten do smrti
Abrahama Lincolna jako klíčový spikle-
nec … Tato cesta dovede Bena nejen
k novým překvapením, ale i ke stopování
nejcennějších světových tajemství.
V hlavní roli Nicolas Cage, Jon Voight
a Diane Kruger. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

28.2. - 5.3. v 15.30 h 
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
(THE ANT BULLY, USA 2006, 89´, přístupný,
animovaný/rodinný české znění, DD)
Gigantická bitva miniaturních rozměrů. Malý
Lucas brání mraveniště před jistým zniče-
ním, o které usiluje místní deratizátor.

Vstupné: 47 Kč

28.2. - 5.3. v 17.45 h
ve středu 5.3. též v 9.00 h
O ŽIVOT           
(ČR 2008, CP 7.2. 08, 90´, přístupný, komedie, DD)
Michal se Zitou se zúčastní oslavy na
lesní chatě. Vlivem lapálie, která se jim
stane jsou nuceni spěchat zpět do
města. Náhle jde sice „o život“, ale poně-
kud jiným způsobem, než jsme zvyklí.
Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou
Kotkem v hlavní roli. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

28.2. - 5.3. ve 20.00 h
JÁ, LEGENDA        
(I AM LEGEND, USA 2007, CP 10.1. 08, 110´, do
12 let nevhodný, širokoúhlý/akční/sci-fi, titulky, DD)
Robert je sice špičkový vědec, ale ani on
nedokázal zabránit šíření nebezpečného
viru, který byl vyvinut lidmi a nedá se
léčit … V hlavní roli Will Smith.

Vstupné: 77 Kč

Představení pro děti:

3.2. VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
2 pohádky - 64´

10.2. KRAKONOŠ A STRAŠIDLO
6 pohádek - 61´  

17.2. PARAPLÍČKO
5 pohádek - 63´

24.2. PSÍ KAMARÁDI
10 pohádek - 76´

Začátky představení 
vždy v neděli 
ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč
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ZŠ Gorkého
ŠVP s názvem "Škola pro život" 
vznikl na základě aktivní spolupráce a shody celého
pedagogického sboru. Je koncipován s integrovaným
průřezovým tématem environmentální výchovy, prolína-
jícím všechny vzdělávací oblasti, která se stala sou-
časně "zaměřením" školy. Poskytuje žákům kvalitní
základy všeobecného vzdělání v souvislosti s ekologic-
kým povědomím.Vytváří podmínky pro další vzdělávání,
komunikaci mezi lidmi a uplatnění se absolventů
v životě. Hlavním cílem je rozvíjet osobnost každého
žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se
rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to
vše v souladu s obecně uznávanými životními a mrav-
ními hodnotami.
ZŠ 1. máje
ŠVP navazuje na dlouholetou tradici a je zaměřen
na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných
předmětů. Současně je nadále věnována pozornost
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je
rozvíjet schopnosti a dovednosti nadaných žáků a inte-
grovat děti s handicapem; ve výuce upřednostňovat čin-
nostní učení se zaměřením na praxi. To znamená,
upřednostňovat efektivní metody, jako je skupinové
a projektové vyučování, které vede žáky k týmovému
způsobu práce, vzájemné pomoci a respektu.
ZŠ M. Pujmanové
U ŠVP s názvem "Škola pro život" je důraz kladen na
všestranný rozvoj osobnosti každého jednotlivce, pře-
dávání takových informací, které použijí při dalším stu-
diu a v budoucím povolání, zavádění efektivních metod
do výuky, preferování skupinového a projektového vyu-
čování, vedení žáků k týmové práci, k respektování
názorů jiných a k vzájemné pomoci, využívání komuni-
kační a informační technologie v rámci vyučovacích
předmětů, přesvědčování žáků o důležitosti výuky
cizích jazyků s ohledem na pracovní uplatnění v rámci
EU, vedení žáků k dodržování pravidel slušného cho-
vání, k respektování osobnosti každého jednotlivce.
ZŠ Mládežnická
ŠVP s názvem "Jazyky-brána do světa" je od r. 1990
zaměřen na nadstandardní výuku cizích jazyků. Výuka
AJ začíná od 1. tř., kvalitě výuky je věnována zásadní
péče a navýšený počet hodin, žáci se účastní poznáva-
cích studijních výjezdů do zemí, kde si mohou procvičo-
vat cizí jazyk, kterému se učí; další prioritou je znalost
informačních a komunikačních technologií. V 8. a 9. tř. je
navyšována hodinová dotace ČJ. Matematika je posilo-
vána formou "Cvičení z matematiky". Výsledky celostát-
ních srovnávacích testů žáků byly opakovaně nad celo-
státním průměrem.
ZŠ Kpt. Jasioka
Motivační název ŠVP "Strom" vychází z ekologického
zaměření školy a je symbolem základní myšlenky vzdě-
lávacího programu: Základní škola je pevný základ
vzdělání, který podporuje co nejširší všestranný rozvoj
osobnosti všech žáků s důrazem na utváření a rozvíje-
ní klíčových kompetencí: S-schopnosti, spolupráce,
snaha; T-tvořivost, tolerance, tradice; R-radost, rozvoj,
různorodost, O-otevřenost, odvaha, ochota; M-myšlení,
motivace, možnosti. Ekologická výchova prostupuje všemi
oblastmi ve všech ročnících. Žáci se účastní mnoha ekolo-
gicky zaměřených projektů a akcí. Další prioritou školy je
využití moderních komunikačních technologií; výuka infor-
matiky je ve ŠVP posílena zejména na II. stupni, kde se
vyučuje ve všech ročnících. Výukové programy jsou pou-
žívány k rozšíření a zatraktivnění výuky i v jiných předmě-
tech, např. cizím jazyku, matematice a dalších, a to i na
I. stupni a v přípravné třídě.
ZŠ K. Světlé
Motivační název ŠVP "Harmonie ducha i těla" je ori-
entován na potřeby žáka, motivuje a podporuje je
k aktivnímu učení. V průběhu základního vzdělávání je
kladen důraz na to, aby žáci získali takové kvality osob-
nosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokona-
lovat se ve zvolené profesi, během celého života se
dále vzdělávat a podle svých možností a schopností se
aktivně podílet na životě společnosti. Výukou podle
nového ŠVP se budou prolínat všechna průřezová
témata s přihlédnutím ke zvláštnostem integrovaných
žáků. Cílem je motivovat a vést žáky k aktivnímu učení.
V rámci výuky bude škola podporovat rozvoj klíčových
kompetencí s důrazem na propojení teoretických
poznatků s jejich praktickým využitím.

ZŠ a MŠ Frýdecká
ŠVP podporuje zvláště tyto oblasti : Jazykové připra-
venosti-výuka AJ jako hlavního cizího jazyka od  1. tř.,
druhý cizí jazyk od 7. tř., spolupráce s evropskými ško-
lami na projektu pro rozvoj AJ u dětí(e-twining). Počíta-
čové gramotnosti-práce v počítačové učebně i v jiných
předmětech než informatice, využití počítačů při práci
s dětmi s poruchami učení. Estetické výchovy-výborná
úroveň výuky výtvarné výchovy, velmi dobře vybavená
grafická a keramická dílna, práce v pěveckém sboru,
účast na dětských školních koncertech, výstavy před-
ních českých umělců přímo ve škole, pořádání mezi-
národní dětské výtvarné soutěže "Krásná jako kvítka...".
Sportovní zdatnosti-využití tělocvičny, moderního hřiště
i areálu školy a krásného přírodního okolí, účast na
městských a krajských turnajích a soutěžích.
ZŠ Moravská
Zaměření ŠVP vychází z výchovných a vzdělávacích
potřeb žáků, kvalifikovanosti pedagogů a požadavků
rodičů. Hlavními cíli je vedení žáků k pozitivnímu přístu-
pu k výuce a vzdělávání a rozvíjení jejich zájmu o vzdě-
lávání i v dalším životě, podporování touhy žáků sebe-
vzdělávat se a získávat další vědomosti, dovednosti
a návyky, posilování výuky cizích jazyků s cílem rozšíře-
ní komunikačních možností žáků, rozvíjení vnímavosti
a citlivých vztahů k lidem, prostředí i k přírodě, zaměře-
ní výchovy a vzdělávání na dovednosti žáků, navázání
na úspěšné projekty školy a další rozvíjení projektů,
prohlubování spolupráce s okolními subjekty, pravidelné
pořádání zimních pobytů se zaměřením na výuku lyžo-
vání a snowboardingu, zapojení se do mezinárodního
projektu Globe zaměřeného na ochranu přírody.
ZŠ Školní
ŠVP klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti žáků,
možnosti a schopnosti pedagogů a materiálního vyba-
vení školy. K těmto cílům vede zavádění efektivních
metod výuky, týmová práce formou skupinového a pro-
jektového vyučování, vzájemné respektování a ochota
spolupráce mezi žáky navzájem. Důležitou doplňující
úlohu tvoří zájmové vzdělávání ve školní družině orga-
nizované podle vlastního vzdělávacího programu, sy-
stém zájmových sportovních i mimosportovních krou-
žků a spolupráce se sdružením rodičů. Pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami bude se souhlasem
zákonných zástupců a vyšetření ve školském poraden-
ském zařízení vypracován vyškolenými pedagogy indi-
viduální vzdělávací plán.
ZŠ Jarošova
ŠVP s motivačním názvem "Cesta k dospělosti"
vyjadřuje snahu školy dosáhnout toho, aby její absol-
venti uměli využívat své schopnosti, měli zájem se
v souladu se svými reálnými možnostmi dále vzdělávat,
byli schopni komunikovat, rozvíjet a chránit své fyzické,
duševní a sociální zdraví. Zásadami realizace ŠVP jsou
otevřená škola, zdravá a bezpečná škola, škola s vnitřní
diferenciací vzdělávání žáků, škola efektivně využívající
prostředky ICT, škola respektující principy udržitelného
rozvoje. Mezi vzdělávací priority patří učení žáků tako-
vých znalostí a dovedností, které budou dobře uplatni-
telné v životě, zavádění do výuky činnostní učení se
zaměřením na praxi, zavádění efektivní metody výuky,
jako je kooperativní a projektové vyučování, vedení
žáků k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti
a vzájemnému respektu, k užívání komunikačních
a informačních technologií, ke zdravému životnímu
stylu, k dodržování stanovených pravidel chování
a sebehodnocení, věnování stejné péče všem žákům,
podporování žáků s různým druhem nadání.
ZŠ Gen. Svobody
Motivační název ŠVP je "Dobrodružstvím za
poznáním". Důraz je kladen na komunikaci, práci
s informacemi, tvůrčí práci žáků, orientace v běžném
životě. Výchovně-vzdělávací proces bude zaměřen na
integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
do běžných tříd, rozšířenou výuku TV, výuku flétny
v 1. a 2. třídách, přípravnou třídu pro děti ze sociokul-
turně znevýhodněného prostředí. Škola je otevřena růz-
ným zdrojům informací, zdrojům nových vyučovacích
metod, spolupráci s rodiči a dalším institucím a promě-
nám klimatu školy.
ZŠ Žákovská 
Ve ŠVP je kladen maximální důraz na komplexní roz-
voj kultivované osobnosti žáka a jako profilový předmět
je zvolena hudební výchova. Všem žákům je umožněno

využití jejich potenciálu pro rozvoj kompetencí ve všech
všeobecně vzdělávacích předmětech. V rámci globali-
zace, cestování a otevření světového trhu práce škola
připravuje žáky v oblasti cizích jazyků. Téměř ve všech
předmětech je využívána informační technologie,
mnohdy se specializovanými výukovými programy.
Pozornost je věnována také žákům sportovně založe-
ným a tvořivým, je jim nabízena zvýšená hodinová dota-
ce tělesné výchovy a množství zájmových i sportovních
kroužků.
ZŠ a MŠ Zelená
Tento ŠVP nese název "Otevřený svět" a je bez
zaměření. Škola motivuje a podporuje žáky k aktivnímu
učení se, a to nikoliv encyklopedickým vědomostem, ale
pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy
a sociální dovednosti. Hlavní důraz je kladen na komuni-
kaci, kooperaci a práci s informacemi, na šíření kladného
vztahu k životu v nejširším slova smyslu, na rozvoj indivi-
duálních schopností žáků při respektování individuálního
uplatnění učitele, jejich využití k týmové spolupráci, roz-
voji osobnosti a jejího uplatnění v celku. Stejná péče je
věnována jak žákům nadaným tak těm prospěchově
slabším. Charakter práce má v dětech mimo jiné podpo-
rovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání,
získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického
myšlení a schopnost sebehodnocení.
ZŠ F. Hrubína
ŠVP má název "Škola úspěšného života" Cílem je
získání kvalitních základů moderního všeobecného
vzdělání. Umožnění žákům osvojit si strategie učení
a motivování pro celoživotní učení. Podněcování žáků
k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů. Vedení žáků k všestranné, účinné a otevřené
komunikaci. Rozvíjení schopnosti spolupracovat
a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vedení
žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kul-
turám a duchovním hodnotám, učit je žít společně
s ostatními lidmi. Vytváření potřeby projevování pozitiv-
ních citů v chování, jednání a v prožívání životních situ-
ací; rozvíjení vnímavosti a citlivého vztahu k lidem, pro-
středí, k přírodě. ŠVP směřuje k tomu, aby si žáci osvo-
jili hlavní zásady a normy lidského jednání, aby se
u nich postupně utvářelo vědomí občanské odpověd-
nosti a aby získali nejdůležitější dovednosti a návyky
zdravého způsobu života.
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
Zaměření ŠVP je na komunikace, tj. komunikační
technologie jak s využitím nejmodernější techniky ,tak
na komunikaci mezi žáky, žáky a učiteli a mezi školou
a rodiči. Cílem je umožnění osvojení si strategie učení
a motivace pro celoživotní učení, podněcování žáků
k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů, vedení k všestranné, účinné a otevřené
komunikaci, rozvíjení schopnosti spolupracovat
a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, přípra-
va žáků k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svo-
bodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva
a naplňovali své povinnosti, vytváření u žáků potřebu
projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací, rozvíjení vnímavosti a citlivého vztahu
k lidem, prostředí i k přírodě.
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Selská
Cílem tohoto ŠVP je zejména šíření lidových tradic
a zvyků, poznávání zajímavých míst na základě lido-
vých legend, rozvíjení zájmu žáků o historii regionu. Pri-
oritou je výuka jazyků - polštiny, češtiny, angličtiny.
Vzhledem k menší naplněnosti tříd jsou ideální podmín-
ky pro individuální přístup k žákovi a rodinnou atmosfé-
ru školy.
ZŠ M. Kudeříkové
ŠVP školy s názvem "Škola, brána vědění"
vychází ze základního principu: "Ze školy by měl
vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, niko-
li jako specialista". Škola je již 40 let orientována na
rozšířenou výuku tělelesné výchovy, na což tento ŠVP
navazuje. Vzhledem k velmi rozsáhlému spektru vzdě-
lávacích potřeb žáků - od žáků nadaných až po žáky
s velmi vážným zdravotním a mentálním postižením - se
jeví jako velmi přínosné a smysluplné zaměřit strategii
školy směrem k tvořivému učení, které je založeno na
zvládání přirozených situací, na přizpůsobení se indivi-
dualitám žáků. Škola chce umožnit individuální uplatně-
ní každému žákovi.

Školní vzdělávací programy základních škol
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Novelou zákona č. 458/2000 Sb. provedenou
zákonem č. 670/2004 Sb., byla vložením odst.
6 § 78 „Měření“ dána držiteli licence povinnost
do 5let po nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit
v každém odběrném místě dodávky měření
dodaného množství teplé vody pro účely
poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou
energii, na její přípravu a rozvod na jednotlivá
odběrná místa, pokud nedojde k dohodě o způ-
sobu rozúčtování na jednotlivá odběrná místa
mezi všemi odběrateli a dodavatelem.

Jaký je konečný termín pro splnění povin-
ností uvedených v novele zákona?

Zmíněný zákon nabyl účinnosti dnem jeho
vyhlášení, to znamená, že pokud nedojde k výše
uvedené dohodě ve smyslu § 78 odst. 6, je
povinností držitele licence zajistit v každém
odběrném místě dodávky teplé vody měření
dodaného množství do 31. prosince 2009.
Přitom evropská legislativa obdobnou povinnost
nepožaduje. V současné době je již připraven
návrh novely tohoto zákona zpracovaný pracov-
níky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Stát-
ní energetické inspekce ČR, dle kterého je tento
termín odsunut na 31. prosince 2010.

Jaký názor mají na novelu zákona
teplárenské společnosti, kterých se to týká?

Předkladatelé zákona při této novele nebrali
v úvahu námitky teplárenských společností,
které tuto povinnost považovaly již tehdy za zby-
tečnou a neřešící podstatu problematiky měření
teplé vody na vstupech do objektů. Upozorňova-
ly zejména na nákladnost instalace a provozo-
vání měření, dopady na cenu teplé vody i dopa-
dy na konkurenceschopnost ekologické dodávky
tepelné energie a teplé vody. Teplárenské sdru-
žení České republiky, jako zástupce tepláren-
ských společností, které dálkově teplem a teplou
vodou zásobují přes 1,1 milionu, tedy téměř
75 % dálkově teplem zásobovaných domácnos-
tí, je pro zrušení té části § 78 zákona č. 458/2000
Sb., která povinnost měření teplé vody vyžaduje
a v tomto smyslu zpracovalo návrh na změnu
tohoto zákona.

Jak finančně náročná by byla realizace
takovéhoto měření?

Realizace měření vyvolává neúměrně vysoké
náklady. Jedná se o náklady na pořízení vlast-
ního měřidla, přičemž pořizovací cena jednoho
měřidla se pohybuje od 45 000 do 130 000 Kč

bez DPH v závislosti na velikosti objektu, přibu-
dou náklady na údržbu a opravy. Zvýší se
i náklady na spotřebovanou elektrickou energii
vlivem provozu čerpadla, které je součástí
měřidla. Všechny tyto zvýšené náklady zaplatí
konečný odběratel, a to bez výraznějšího efektu
ve změně způsobu rozúčtování nákladů na
dodávku teplé vody a bez dopadu na kvalitu
a spolehlivost dodávek teplé vody.

Jaké náklady by musela vynaložit
konkrétně HTS, a.s.?

V Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
(dále jen HTS) by se investiční náklady souvise-
jící s naplněním požadavku na měření teplé vody
pohybovaly v řádu 60 až 80 mil. Kč. Nárůst pro-
vozních nákladů (elektrická energie, ověřování,
revize, čištění, opravy a údržba, apod.) patních
měřičů je odhadován na cca 1 mil. Kč ročně.

Musela by HTS, a.s. zvýšit cenu dodávané-
ho tepla?

Vlivem výše uvedených nákladů by došlo
k nutnému navýšení celkové ceny tepla v průmě-
ru o cca 6 až 10 Kč/GJ.

Je možné snížit náklady na instalaci
patních měřičů např. výběrem vhodného
dodavatele nabízejícího kvalitní, ale levnější
měřiče?

Dosud nejsou povoleny žádné jiné způsoby
měření odebraného množství teplé vody na patě
objektu. Tím vznikl stav, kdy existuje pouze jediný
možný způsob měření odebraného množství teplé
vody na vstupu do objektu, který je chráněn paten-
tem a má pouze jediného výrobce; tento určuje
i cenu výrobku.

Zaručí nové měření větší přesnost?

Instalace patního měření teplé vody neřeší
komplexně problém měření a rozúčtování teplé
vody, nýbrž pouze mění přerozdělení ztrát mezi
objekty zásobovanými teplou vodou podle spo-
třeb těchto objektů na rozdíl od dosavadního
způsobu, tj. na základě spotřeb naměřených
u konečných odběratelů. U konečných spotřebi-
telů, domácností, bude nadále existovat rozúčto-
vání podle bytových vodoměrů uvnitř objektu
s více vlastníky. Dojde k větší přesnosti měření
spotřebované teplé vody pro jednotlivé zásobo-
vané domy vlastníků a některé nepoctivosti
(manipulace s bytovými vodoměry) se tak proje-
ví jen v rámci zásobovaného domu a nepřene-
sou se k odběratelům v dalších domech, čímž je
může vlastník domu snadněji odhalit.

Snaží se HTS, a.s. se svými odběrateli
tepla (zákazníky) dohodnout o způsobu
rozúčtování na jednotlivá odběrná místa
nebo se již připravuje na realizaci nového
měření?

K uvedené problematice bylo svoláno HTS
jednání s nejvýznamnějšími odběrateli tepla dne
29.6. 2006 a následně 3.5. 2007. Na těchto
jednáních zástupci HTS seznámili přítomné se
stavem a vývojem problematiky měření teplé
vody na patách objektů v legislativní a metrolo-
gické oblasti a také s výhodami i nevýhodami
instalace měření teplé vody na patách objektů
a o vysokých investičních nákladech na realizaci
tohoto způsobu měření. Rovněž informovali
přítomné o navrhovaném plánovaném postupu,
ve kterém HTS s ohledem na nevýhody instala-
ce měření teplé vody na patách objektů (vysoké
investiční náklady, vyšší provozní náklady, vyšší
poruchovost s dopadem na spolehlivost dodávek
teplé vody, apod.) bude preferovat uzavření
dohod mezi všemi odběrateli a dodavatelem
v jednotlivých okruzích předávacích stanic.

Zajímá se o tuto problematiku také město
Havířov?

Problematikou instalace patního měření dodávek
teplé vody se zabývala Rada města Havířova na
své schůzi dne 22.8. 2007 a uložila MRA, s.r.o.,
s ohledem na vysoké investiční náklady, prosazovat
při jednáních s dodavatelem a odběrateli teplé vody
variantu uzavření dohod o způsobu rozúčtování
nákladů na tepelnou energii, na její přípravu
a rozvod na jednotlivá odběrná místa  mezi odběra-
teli a dodavatelem teplé vody.

Vedoucí obchodního oddělení Ing. Josef Volný říká: Máme normu, kterou Evropská unie nevyžaduje

Jinak si však 26letý pracovník
Ministerstva vnitra, který vystudoval
Vysokou školu báňskou - Technic-
kou univerzitu, obor požární ochra-
na, soutěž velmi pochvaloval. „Mys-
lím, že otázky byly voleny poměrně
dobře a že to až tak jednoduché
nebylo. Přiznám se, že jednu či dvě
otázky jsem odpovídal spíše intui-
tivně, ale dopadlo to dobře. Hlavně
ale šlo o dobrou zábavu.Více jí bylo
o reklamních přestávkách,“ vyprá-
věl. Před soutěží měl největší strach
z umění, v kterém není tolik kovaný.
Na otázku, zda si při odpovědích
v kolektivu hasičů, které reprezen-

toval, nepomáhali, diplomaticky
odpověděl: „Hasiči vždy pracují
minimálně dva.“ Dodal však, že to
příliš nepotřeboval. Nejrůznější
informace jsou mu vlastní. Je jed-
ním ze správců internetové encyk-
lopedie Wikipedie a otázky v sout-
ěži ho až tolik nepřekvapovaly.
Nedá se však v žádném případě
říci, že to byla fraška. Tím, že sou-
těž byla spojena se zábavou, bylo
dost času na odpovědi. „Moc mě
udivilo, že jsem byl jediným ze
všech soutěžících, kdo správně
odpověděl na otázku, s kterými
zeměmi sousedí Slovensko. Pře-

kvapilo mě u Slováků, že to nevě-
děli,“ poznamenal. Soutěží si prý
dosud svobodný kpt. Jan Urbánek
dokázal, že by si troufl i na hru Staň
se milionářem. „Kdyby ta soutěž
běžela, asi bych se přihlásil,“ dodal
a z rukou primátora Chobota pře-
vzal několik upomínkových

předmětů jako ocenění, že dobře
reprezentoval město Havířov. Jan
Urbánek v soutěži Test národa zvít-
ězil mezi všemi soutěžícími, přesto-
že hasiči se umístili až třetí. Nejlépe
na tom byly celebrity, na 2. místě se
umístili novináři a na 4. místě
starostové.

Vítězi testu národa nejsou
encyklopedické znalosti cizí

Populární herec a komik Luděk Sobota v jedné ze svých nejslavnějších
scének děkoval za udělenou cenu slovy: „Děkuji, že jste mi dali tak
strašnou cenu, tedy cenu, která má tak strašnou cenu.” S troškou nadsáz-
ky použil obdobná slova i havířovský rodák Jan Urbánek, vítěz vědomost-
ní soutěže v testu národa mezi Čechy a Slováky. „Asi na celé té soutěži
byla nejstrašnější ta cena. Šestisvazková encyklopedie, která vážila snad
20 kilogramů a já ji přes celou Prahu nesl domů,“ řekl při setkání
s havířovským primátorem Františkem Chobotem.

Foto: Ivan Trnka
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18. Miss Fajn Karkulkou 2007 se poprvé v historii
stala "Karviňačka" Renáta Holmeisterová z orlov-
ského gymnázia a střední odborné školy.
Na snímku zapojuje DVD a televizi pod dohledem režiséra Davida Vig-
nera. Druhé a třetí místo zůstalo v Havířově zásluhou studentek
Střední školy z Havířova-Prostřední Suché Veroniky Urbancové
a Lucie Zagyiové. Titul Miss Fajn Karkulka Internet 2007 získala
Simona Waclavková z Karviné a u diváku v sále nejvíc zabodovala
Anna Perhalová z Havířova, z gymnázia na ulici Studentské.

KURZ KARATE 
TJ Start - SK Budo Havířov pořádá Kurz karate a sebeobrany. Karate je
vhodné pro všechny věkové kategorie, zejména pro děti od 6 let a mládež.
Jde o jeden z nejvšestrannějších sportů, který naučí zodpovědnosti. Podpo-
ruje zdravý vývoj každého cvičence a přispívá ke zlepšení psychické
a fyzické kondice. Tréninky vedou zkušení trenéři, cvičí se ve skupinách
podle věku. Na zájemce čeká plné sportovní vyžití, pestrá skladba tréninku
obohacená o prvky gymnastiky, strečinku, atletiky, úpolových her, nové
trendy cvičení a hlavně příjemný mládežnický kolektiv. Dále pořádáme letní
soustředění a sportovní akce. Začátečníci trénují 3x týdně.

Nábor: 1. - 29. února, zájemci se mohou přihlásit 
Po, St: 17 - 19 hodin - tělocvična SPSŠ Kolárova (boční vchod)

Út, Čt: 17 - 18.30 hodin, tělocvična ZŠ Kudeříkové (zadní vchod)
Bližší informace tel. 604 262 607 

Sdružení 
Taoistického Tai Chi

zve na ukázkovou hodinu
zdravotního cvičení 12. února 
v 18 h v tělocvičně ZŠ Školní.

Přezůvky s sebou.
Pravidelná skupina 

bude každé úterý v 18 hod.
Bližší informace získáte

www.taoist.cz 

„Hodně dlouho se havířovský rag-
byový klub snažil prosadit ragby do
škol, ale s malým úspěchem. Největ-
ším problémem bylo lámat psychické
bariéry - přetrvává totiž zkreslený
pohled na hru, ve které je fyzický kon-
takt základním prvkem - mnozí si
z neznalosti stále ještě myslí, že jde
o hru brutální, postavenou na hrubé
síle a „lámání kostí“,“ vzpomíná jeden
z představitelů havířovského Rugby
klubu Karel Gaman. „Teprve letos se
podařilo ledy prolomit, zřejmě
k tomu přispěly i televizní přenosy
z nedávného mistrovství světa, které
hru ukázaly v plné kráse a donutily
řadu lidí, jak potvrzují ohlasy na strán-
kách hlavních zpravodajských serve-
rů, změnit na ragby názor. A tak se
klubu po mnoha letech podařilo usta-
vit školní kroužky hned na čtyřech
havířovských školách a jedné v Albre-
chticích.“

Projekt „Ragby do škol“ dostal pod-
poru magistrátu města, vedení krouž-
ků se chopili ostřílení seniorští repre-
zentanti České republiky Jaroslav
Tomčík, který momentálně hraje v pol-
ské 1. lize za Juvenii Krakov, a Pavel
Indrák, ten se zase letos vrátil
z velšského Pwllheli, a na druhé
straně Martin Havlíček, účastník letoš-
ního mistrovství Evropy týmů do 18 let,
ale také šéftrenér klubu Radomír
Kloda a vedoucí klubového úseku
mládeže a rozvoje Jiří Kuchařík. Na
rozdíl od dřívějších pokusů, kdy se
klub pokoušel ve školních kroužcích

rozvíjet běžnou hru se skládáním, se
tentokrát zaměřil na mnohem jedno-
dušší formu hry zvanou touch (dote-
kové) ragby, a povedlo se. Hrát mohou
kluci i děvčata v jednom družstvu, pra-
vidla jsou jednoduchá, soupeř nesou-
cí míč je zastaven dotekem oběma
dlaněmi od pasu dolů. Při hře se
ovšem používají speciální opasky,
které mají na bocích pomocí suchého
zipu přivěšené tzv. tagy (pásky) a sou-
peř je zastaven právě utržením pásku.

Poprvé si kluci a děvčata zahráli
naostro při mikulášském odpoledni
ragbyového klubu v Městské sportovní
hale. V prvním turnaji zimní ligy touch
ragby, jak je série turnajů nazvána,
vyhrálo družstvo základní školy ze
Žákovské ulice, které všechny své
soupeře porazilo poměrně výrazně,
druhý skončil tým ZŠ Gorkého, třetí
byly Albrechtice a 4. místo zůstalo
týmu z Hrubínky. Do dubna, kdy se
liga přestěhuje na hřiště zúčastně-
ných škol, proběhnou ještě 3 turnaje
zimní ligy.

Foto: Radim Remiáš

Žáci ze Žákovské vyhráli 
turnaj v touch ragby

službách, obchodech a firmách ve městě
kulturních a sportovních akcích ve městě
a okolí
autobusových a vlakových spojích
ubytování a stravování 

INFORMAČNÍ CENTRUM PRODÁVÁ
mapy a pohlednice
suvenýry města (trička, odznaky, termohrnky, pru-

pisky, pexeso, kvarteto, kalendář
a další)

grafiky s motivem města od pana Hlavatého

vstupenky on-line předprodejů Ticket-Art,
Ticketstream, Ticketportal a Ticketpro
autobusové jízdenky s místenkou systému
AMSBUS
jízdenky na MHD Ostrava
blahopřání UNICEF

Městské informační centrum Havířov 
Dlouhá tř. 17, 736 01 Havířov-Město 

tel: 596 815 843, 596 817 512, 608 556 549
www.havirov-info.cz, info@havirov-info.cz

po - pá 7.30 - 18.00 h, so 8.00 - 12.00 h 
ne 13.00 - 17.00 h

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPLATNĚ POSKYTUJE INFORMACE O
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Když bylo v roce 1991 v Havířově - Dolní
Suché založeno soukromé gymnázium, zařa-
dilo se mezi první školská zařízení tohoto
typu v severomoravském regionu. Odvážný
podnikatelský záměr paní Pěvy Žaludové se
zdařil a škola po dvou stěhováních získala
moderní budovu na Šumbarku.

Vize zřizovatelky o tom, jaká by to měla být
škola, byla naprosto jasná: vytvoříme školu
zcela novou, kde šanci studovat, dokázat své
schopnosti, bude mít každý, kdo bude oprav-
du chtít. A to vše v atmosféře vzájemné tole-
rance, otevřenosti, tvořivosti a především
partnerství studentů a kantorů. Uplatníme
individuální přístup ke každému studentovi
…

O současnosti a budoucnosti Soukromého
gymnázia a Střední zdravotnické školy Havířov,
s.r.o., jsme hovořili s ing.Václavem Žaludem,
který po smrti své ženy převzal odpovědnost za
započaté dílo.

Rodiče přirozeně nejvíce zajímá proč právě
dát dítě k vám. Co v tomto ohledu můžete
nabídnout ?

Většina rodičů našich studentů už pochopila,
že vynaložené finanční prostředky na studium
(školné) nemohou být zásadní a rozhodující pře-
kážkou při výběru naší školy. Za toto školné totiž
poskytujeme studentům vyšší přidanou hodnotu
vzdělanosti s minimalizací rizika studijního
neúspěchu, který by mohl nastat častěji na
jiných školách a znamenat pro dítě i rodiče mno-
hem větší ztráty, a to nejen finanční.

O všem rozhodují naše nadstandardní služby,
s nimiž se jen zcela výjimečně setkáte na stát-
ních školách a zvláště individuální přístup, sou-

stavné doučování a konzultace zvyšují výrazně
předpoklady na úspěšné ukončení studia.

Jaké by měli mít žáci studijní předpoklady,
aby mohli vaši školu úspěšně absolvovat ?

Tento nadstandard umožňuje, aby k nám
nastoupili i žáci s průměrným prospěchem. Na
gymnázium i s nějakými trojkami, na střední
zdravotnickou školu i s nějakými čtyřkami a my je
dovedeme k úspěšnému absolvování. Pokud oni
sami ovšem chtějí spolupracovat.

Těmto záměrům a cílům máte asi podříze-
ny vlastní metody a formy práce ?

Usilujeme o to, abychom studenty v diskuzích
přesvědčili o správnosti našich záměrů a názorů,
o oprávněnosti našich požadavků, o objektivitě
našeho hodnocení. Při projektování nových voli-
telných a nepovinných předmětů pro školní rok
2008/2009 se jednak vracíme k netradičním
předmětům, zajišťujícím rozvoj osobnosti stu-
dentů (dramatická a osobnostní výchova, rétori-
ka, komunikace aj.), jednak reagujeme na potře-
by regionu předměty jako jsou základy manage-
mentu, základy marketingu, ekologie a trvale
udržitelný rozvoj, podnikový management, finan-
ční a pojistná matematika, počítačová matemati-
ka aj. Umožňujeme studentovi, aby měl částeč-
ně možnost volit vlastní pracovní tempo, aby měl
možnost výrazně ovlivnit vlastní vzdělávací cestu
právě výběrem volitelných předmětů.

Jak vysoké je vaše současné školné a nač
je využíváno ?

Školné na  gymnáziu je 12.tisíc a na střední
zdravotnické škole 10.tisíc korun ročně.

Školné je využíváno při poskytování nadstan-
dardních vzdělávacích služeb. Zejména při zajiš-
ťování kvality vyučovacího procesu, při zajištění

školních a mimoškolních aktivit. Počet žáků ve
třídě je maximálně 24, uplatňuje se široká nabíd-
ka volitelných předmětů, pravidelné konzultace
pro slabé i vynikající studenty aj. Každoročně
nabízíme snížení studijních nákladů pro studenta
o zhruba 2 tisíce korun (zapůjčením učebnic,
třídenní  úvodní soustředění 1. ročníků v Besky-
dech, odborné exkurze, lyžařský kurz apod.).
Pro zajištění kvalitního studijního zázemí máme
informační centrum s knihovnou, řízené profesi-
onálním pracovníkem. Poskytujeme i stipendia
do výše až 50 % školného.

Jaká forma propagace se vám nejvíce osvěd-
čila dnes, kdy došlo k poklesu počtu dětí ?

Nejvýznamnější naší devizou je spokojenost
studentů a rodičů s naší prací. Statisticky 74 %
našich nových studentů přichází na základě
doporučení svých známých.

Připusťme, že vaše snaha bude mít kladný
ohlas, kolik uchazečů v příštím školním roce
můžete přijmout ?

Na gymnázium můžeme přijmout 96 žáků na
čtyřleté denní interní studium a 24 dospělých na
dálkové studium, na střední zdravotnickou školu
na tříletý obor ošetřovatel-ošetřovatelka s vý-
učním listem 48 žáků. Zde je zajímavá skuteč-
nost, že absolventi se nemusí obávat případné
nezaměstnanosti. Významnou novinkou je před-
běžně schválený nový obor : Sociální péče - pečo-
vatelská činnost - tj.4leté denní interní studium
s maturitou, kam můžeme přijmout 48 žáků.

Co byste dodal na závěr ?
Snad motto školy: KAŽDÝ ŽÁK MUSÍ MÍT

ŠANCI PŘEDVÉST, CO JE V JEHO
MOŽNOSTECH, ZLEPŠOVAT SE, DOČKAT SE
UZNÁNÍ.

Škola, která stojí za pozornost

Konec roku byl pro žáky 4. a 5.
tříd, kteří reprezentují HC Panthers
Havířov, doslova plný hokeje. Na
prvním turnaji v Bohumíně sice
skončili žáčci 4. tříd třetí, ale
havířovský Vojtěch Aux byl vyhod-
nocen nejlepším brankářem turna-
je. Stejné umístění zopakovali
v mnohem silnější konkurenci na
turnaji v Krnově. Za pochvalu stojí
zejména výkon Jaroslava Mrowie-
ce, který je žákem 3. třídy. Soupe-
řům nasázel úctyhodných 13 bra-
nek. Do Karviné se na turnaj vyda-
li také žáci 5. tříd. Ti si vybojovali
stříbro, když  porazili slovenský
Trenčín 7:2  a polský Janov 15:0.
Brankářem turnaje byl vyhodnocen
havířovský Michal Lanča a nejlep-
ším střelcem Robin Puffer s 10
góly. „Všichni žáci podali výborné
výkony a při povzbuzování se pře-
konávali i jejich rodiče,“ hodnotil
trenér René Ševeček.

HC Havířov Panthers

POŘÁDÁ NÁBOR
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.
K zapůjčení helmy a brusle.
Informace: šéftrenér mládeže 
Jan Křivohlávek 777 774 078

trenér René Ševeček 

Úspěšní hokejisté
UŽ JSME DOMA 
1.2. od 20.00 hod.
Prvním únorovým koncertem je
vystoupení legendární teplické
kapely UŽ JSME DOMA.
Na české scéně patří UJD do
rodiny skupin jako jsou Psí vojáci,
Dunaj, Dybbuk, Ženy, Krásné
nové stroje, Zkopce a nebo Dvou-
letá fáma.
Především díky své originalitě, ale
také díky své píli a nezlomné vůli,
pronikli UJD po roce 1989 do
evropských klubů a vzápětí i na
severoamerický kontinent a do
Japonska. Kapela v brzké době
dovrší svůj dvoutisící koncert.

TATA BOJS - 14.2. od 20 hod.
Nanoalbum, Futuretro, Biorytmy,
Kluci kde ste? Ukončete nás …
Asi netřeba více představovat.

NAČEVA, PAVLÍČEK, 
DJ FIVE - 28.2. od 20 hod.
Návrat Načevy na hudební scénu
v jedinečném projektu. Deejaing
+ hlas + Topolova slova + trip hop
+ kytarové hrátky = stylově neza-
řaditelná Načeva, kytarový mág
Michal Pavlíček a v hip-hopu
zasazený skrečer DJ Five.
Vstupenky na všechny tři koncer-
ty jsou již v předprodeji, a to tra-
dičně ve Stolárně, v sázkové kan-
celáři Victoria tip a nově v CD
prodejně VIDEO MUSIC na Hlav-
ní třídě 70.

34
/0

8

STOLÁRNA ZVE Nový cyklus snižování nadváhy
Stály vás Vánoce několik kg navíc? Dali jste si „Novoroční závazek“,
že zhubnete? Hubněte s rozumem a MUDr. Šárkou Andělovou, CSc.
V Havířově zahajujeme opět nový cyklus skupinového kurzu snižování nadváhy -
STOP obezitě pod lékařským dohledem. „Zázračné diety nepomáhají. K trvalým úbyt-
kům je třeba zvolit způsob, při kterém nestrádáme, zdravotně nás nepoškozuje
a přitom nějaké kilo ztratíme a posléze si upravenou hmotnost udržíme,“ upozorňuje
MUDr. Andělová, která se touto problematikou zabývá.
„V odborných kurzech pod lékařským dohledem je riziko, že ztracená kila opět přibe-
rete, minimální. Tato skutečnost je potvrzena praxí.“ 
Zájemci mají možnost navštěvovat v Havířově skupinový kurz na ZŠ 1. máje vždy ve
čtvrtek od 16.30 do 19.00 hod. po dobu 12 týdnů. Předpokládané zahájení 31.1. 2008
(případná změna dle naplněnosti).

Bližší informace získáte na www.emnxxl.cz 
nebo na tel./fax 596 110 439, mobil 774 345 868 nebo 731 464 387
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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

14/08
16/08

17/08

18/08

20/08

V pátek 8. února 2008 pořádáme Den otevřených dveří,
projektový KARNEVALOVÝ DEN a zápis do 1. tříd základní školy,
speciálních tříd i do přípravného ročníku.

Příchozí si budou moci prohlédnout školu, která vzdělává žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, seznámit se s učiteli i vzděláva-
cími programy. Dopoledne budou probíhat v rámci projektového dne
soutěže, hry pro děti a hlavně karneval. K zábavě přispěje i živá
hudba - Kapela 1. patro.

Záštitu nad touto akcí převzal PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí
odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje.

Srdečně jsou zváni nejen rodiče budoucích žáků, ale i široká veřejnost.
Další informace najdete na internetových stránkách:

www.zsmanesova.cz 21
/0
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Pozvání do Základní školy, Havířov-Město, Mánesova

P Ř I J M E M E
DÁMSKOU KADEŘNICI 
na vlastní živnostenský list
SALON BEAUTY ALMA

Havířov-Město, 776 731 290
22/08

19/08

relaxace pro dospělé a seniory
únor až květen

1 x týdně 2 h, 750 Kč
Areál SPŠ stavební (naproti autobus. nádraží)

606 893 730, 595 175 010

Keramická dílna P. Chapčáková

KURZY KERAMIKY

www. sweb.cz/chapcakova
23/08

24/08

25
/0
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26/08

MASÁŽE
LYMFODRENÁŽ

PREVENCE CELULITIDY

BAŇKOVÁNÍ
Tel.: 602 147 311

Havířov - hotel Merkur
www.masazehavirov.cz

27/08
28/08

JÓGA v denním životě Havířov
605 545 643

29/08

30
/0
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MO KSČM oznamuje občanům
novou adresu svého sekretariátu:
Havířov-Město, Palackého 689/2

telefon 596 436 357
kscm.havirov@volny.cz

31/08

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!

32/08

Náprava držení těla, uvolnění
bolestí zad, odstranění souvis.

nemocí, nárůst vitality aj.

SPINAL TOUCH

v Havířově tel.: 737 752 136
33/08

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
ZDARMA prohlídka před STK

Nově otevřená stanice technické kontroly a měření emisí
Železničářů 1529/1c, Havířov-Město, 736 01, u rondlu směr Ostrava

STK-HAVÍŘOV
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Více než tři stovky tipů, jak trávit v Havířově
volný čas, nabízí v současné době Katalog
volnočasových aktivit pro děti a mládež
v Havířově. Tato webová databáze vznikla
v Havířově v roce 2005 a stále se rozšiřuje
a doplňuje.
Kluby, spolky a organizace, které se v Kata-
logu prezentují, mají možnost během
měsíce února zadat provedení „pololetních“
změn, a to prostřednictvím odkazu na
vstupní straně webového Katalogu volno-
časových aktivit na webových stránkách
města www.havirov-city.cz

1. - 3.2. „Za poznáním Prahy“ - výlet pro děti
a hlavně mládež. Bližší informace přímo ve stře-
disku Asterix osobně L. Bitterová nebo na tel. č.:
596 811 175,  775 050 463. Neváhejte, počet
účastníků je omezen.
16.2. - 23.2. „Cirkus“ - jarní tábor pro děti v TZ
Pstruží. Přihlášky a bližší informace získáte opět
u L. Bitterové osobně nebo telefonicky.
18.2. - 22.2. „Vláček přátelství“ nás odveze do
zemí Evropské unie, naučíme se francouzský
a polský taneček, maďarskou píseň, budeme
střílet jako Vilém Tell… - Příměstský tábor pro
děti ve věku 6 - 12 let, cena 650 Kč - zahrnuje
jídlo (svačinu, oběd, svačinu), pojištění, režijní
poplatek, pedagogický dozor, částečně materiál
na činnost, přihlášky se přijímají až do 14.2.,
další informace - Š. Jarošíková 
(tel. č. 607 913 728).
V době jarních prázdnin (stejně tak po celé
druhé pololetí) od pondělí do pátku můžete
navštívit hernu pro mládež s kulečníkem, bili-
árem a stolním fotbalem zdarma. Za úhradu
20 Kč/hod. za stůl mohou pak zájemci využívat
hernu stolního tenisu, posilovnu a internet
(10 Kč/hod).

„Jedna, dvě, socha jde“.. soutěž ve stavbě
sněhových soch. Je určena kolektivům ŠD, ale
také jednotlivcům, kteří mají čas v úterý nebo ve
středu odpoledne v době 13.30 - 16.30 hodin
přijít na náměstí ke kyvadlu. A kdy? No přece
hned jakmile napadne dostatek sněhu. Proto se
zaregistrujte včetně uvedení svého telefonního
čísla. Termín soutěže bude vyvěšen také
v Městském informačním centru na Dlouhé ulici.
Další informace ve SVČ Asterix u T. Mendla.
25.2. v 17.00  „Nugáty a nepečené cukroví“ -
zahajujeme rychlokurz na přání. Je určen
mládeži i dospělým zájemcům. Poplatek 150 Kč
nutno odevzdat s přihláškou do 20.2.
Podmínkou zahájení kurzu je minimálně 10 při-
hlášených zájemců. Další informace u vedoucí
kurzu Š. Jarošíkové.

1.2. Pá  od 17.00 Diskotéka
2.2. So 8.00 - 12.00 Modelářská burza
2.2. So 9.00 - 12.00   „Umíš logicky 

myslet?“ - přijď si ověřit své IQ !
9.2. So od 9.00 Skládání Puzzle - 

veřejná soutěž pro děti od 5 do 16 let
15.2. Pá  od 17.00 Diskotéka
16.2. So 9.00 - 12.30 Velikonoční dílna - 

navazujeme na úspěšnou vánoční dílnu dárků !
Pedig-pletení z proutí. Točení na kruhu, kerami-
ka - 1.3. můžete glazovat. Velikonoční dekorace
z přírodnin. Výroba šperku. Drátovali dráteníci -
přineste si láhev pěkného tvaru nebo vajíčko.
Na skle malované - hrníček, talířek s sebou.
Malování triček - tričko s sebou. Velikonoční
vystřihovánky. Ubrousková technika. Malování
perníčků. Poplatek: 20 Kč na materiál.
Odborné lektory zajistíme.
18.2. - 22.2. 9.00 - 15.00 Jarní prázdniny - hry 

a soutěže na PC.
Internet: 10 Kč/hod.

19.2. Út  od 10.00 Turnaj v šipkách
19.2. Út   11.00 - 13.00 Keramická dílna - 

vyzkoušejte svůj um.
20.2. St   od 15.00 Odpoledne plné her 

a soutěží pro všechny školáky.
21.2. Čt  10.00 - 12.00

Hrajeme si, soutěžíme - pro všechny 
děti, které nemají rády nudu.

29.2. Pá od 17.00 Diskotéka
Prosíme všechny účastníky akcí,

aby si s sebou brali přezůvky!
Připomínáme všem, kteří nevědí, co s volným
časem: „Asterix je tu pro Vás!“ Přijďte si vybrat
kroužek, klub nebo kurz podle svého zájmu
a časových možností. Pracovníci ve středisku na
ulici M. Kudeříkové i Na Nábřeží Vám ochotně
poradí.

AASSTTEERRIIXX AASSTTEERRIIXX AASSTTEERRIIXX AASSTTEERRIIXX AASSTTEERRIIXX AASSTTEERRIIXX

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

Astrologie v denním životě
Knihovna na ul J. Seiferta 

zve všechny příznivce hvězd,
tajemna a horoskopů na setkání 
s astrologem Milanem Gelnarem,

které se uskuteční ve čtvrtek 
28. února v 18.00 hodin

Každý čtvrtek Líheň zdarma!
Pojďte za muzikou do Jazzu!
Jen ti opravdu nejlepší, z desítek souborů přihlášených do soutěže amatérských hudebníků Líheň 2008,
budou od 14. února pravidelně k vidění každý čtvrtek v havířovském Jazz clubu. Pořadatelé soutěže
z Viking agency díky přispění města Havířov tak opět dají příležitost konfrontovat svou šikovnost
místním skupinám s celou republikou. Vstup je ZDARMA a více o soutěži (včetně podrobného progra-
mu, který se v těchto dnech upřesňuje), je na stránkách www.lihen.cz. Pro místní regionální skupiny trvá
možnost se přihlásit ještě do poloviny února 2008.

15.2. ve 20.00 h - JAZZ club Havířov - Koncert kapely "-123min." 
Předprodej v Jazz clubu nebo v Městském informačním centru Havířov 

v areálu ZŠ. M. Pujmanové 17,
Havířov-Šumbark Vás zve k návštěvě

Volné herny Po - Pá od 9.00 do 12.00 hod.,
Út a Čt také od 15.30 do 18.00 hod.

Každé úterý od 10.00 do 12.00 hod.
VÝTVARNÝ PROGRAM 

Každou středu od 10.00 hod.
přednášky, semináře, prezentace apod.

6.2. DOMÁCÍ HOSPODAŘENÍ 
- na čem se dá ušetřit

13.2. PREZENTACE PRODUKTŮ FIRMY
FINCLUB - doplňky stravy

27.2. JAK SE ŽIJE RODINÁM 
S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

Každý čtvrtek od 10.00 do 10.30 hod.
ŘÍKADLA S POHYBEM
od 16.00 do 17.00 hod.

logopedický kroužek RARÁŠEK

V PROVOZU JE BAZÁREK 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB

V době školních prázdnin 
(18. - 22.2.) je Sluníčko uzavřeno.

Více informací na tel. 774 276 162,
www.materskecentrumslunicko.eu

ASTERIX - Středisko volného času Havířov
Na Nábřeží 41, Havířov-Město
tel.: 596 811 175, www.svcha.eu

Mt. Devr 
aneb překonej nejvyšší horu světa

Vybrat si 10 různých vrcholů (z 20 navrže-
ných) a zdolat je v průběhu roku 2008.
Součet dosažené nadmořské výšky převyšu-
je v jakékoliv kombinaci vybraných vrcholů
nejvyšší horu světa Mt. EVEREST

URČENO: Pro všechny příznivce hor
KONTAKTY:

Ladislav Solana: asnhs@volny.cz
603 421 568

Pavel Budina: budina.pavel@seznam.cz
602 710 479, www.devr.unas.cz

Mateřské a rodinné centrum 
Sluníčko Havířov

Katalog volnočasových 
aktivit na www.havirov-city.cz 
připravuje aktualizaci
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