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Hlavním cílem zadání personál-
ního auditu bylo vytvořit hospodár-
ný, kvalitní a občanům blízký úřad,
a to jak z hlediska osobního přístu-
pu úředníků vůči občanům, tak
i z hlediska rychlosti při vyřizování
záležitostí. Audit prováděla nezávis-
lá pražská firma Trifid, jejímž úko-
lem bylo do nejmenších detailů
zmapovat činnost jednotlivých
zaměstnanců včetně jejich pracov-
ního nasazení a efektivity vykonané
práce s ohledem na související
úkony a agendy. Ze získaných dat
měla auditorská firma najít možné
nedostatky a rezervy a navrhnout
řešení pro zlepšení a zdynamičtění
činnosti úřadu. Hodnocení magist-
rátu bylo nad očekávání příznivé.
Rozsah skrytých rezerv byl velmi
malý, naopak byly nalezeny i agen-
dy, které jsou poddimenzovány.
Nově bylo navrženo například
posílit pozice projektových manaže-
rů pro získávání dotací z fondů EU.

Ke konci roku 2007 byl počet
zaměstnanců 320, s účinností od
1. 5. 2008 se sníží celkový počet
zaměstnanců zařazených do
Magistrátu města Havířova o 5
zaměstnanců na 315. Počet zamě-
stnanců se sníží např. v odboru
právních služeb, organizačním
odboru, odboru správy majetku
a ekonomickém odboru.

Většina navržených změn bude

z hlediska občanů pouze formál-
ních, například v rámci organizační
struktury magistrátu bude převede-
na část činnosti odboru místního
hospodářství, která se týká státní
správy, do stavebního úřadu. Ten se
nově bude jmenovat stavební a sil-
niční správní úřad. Název zbylé
agendy odboru místního hospo-
dářství a dopravy bude formálně
změněn na odbor komunálních slu-
žeb a na obsazení funkce vedou-
cího odboru komunálních služeb
bude vyhlášeno výběrové řízení.

V rámci odboru vnitřních věcí
nově vznikne oddělení matriky.
Agenda matriky samozřejmě již
existuje, nové je pouze její sdružení
do oddělení. Jednotlivé odbory
budou spadat pod konkrétní
náměstky primátora a nově také
vznikne tiskové oddělení, organiza-
čně zařazené přímo pod primátora
města. Dosud tuto činnost zajišťo-
vali zaměstnanci oddělení vnějších
vztahů a strategického rozvoje.

Další část změn, která by měla
vést ke zkvalitnění činnosti úřadu
a ke zlepšení vnímání úřadu samot-
nými občany, bude patrná na první
pohled: rada města schválila pro-
sklení dveří jednotlivých kanceláří
zaměstnanců, přemístění informač-
ního boxu v rámci vstupní haly
a zřízení klimatizace ve vestibulu
budovy C. Jedná se o prostor, kde

lidé čekají při vyřizování občan-
ských a řidičských průkazů
a cestovních dokladů. Nově bude
zaveden 5denní styk s veřejností,
kdy v úterý a pátek v době od 8.00
hod. do 12.00 hod. budou moci
občané vyřídit své záležitosti  na
základě předchozí objednávky.

Personální audit přinese změnu 
organizační struktury magistrátu

V červnu 2007 bylo radou města schváleno zadání personálního auditu na havířovském magistrátu. Jeho

úkolem bylo navržení optimální organizační struktury a určení případné rezervy v počtu zaměstnanců nebo

v jimi vykonávaných činnostech. Dalším úkolem bylo navrhnout optimální zastupitelnost úředníků.
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Velkou pozornost médií přitáhlo do Res-
taurace Radnice tradiční vyhodnocení čin-
nosti městské policie za rok 2007 spojené
s oceněním strážníků. Spolu se 42 strážníky,
kteří byli počátkem února vyhodnoceni za
úspěšné zákroky, nadprůměrné plnění pra-
covních povinností či roky služby u městské
policie, nastoupil před jednotku také deseti-
letý belgický ovčák Gert. Výčet úspěchů
tohoto „zaměstance“ městské policie byl
nemalý.

Strážníci byli ohodnoceni např. za 15 let práce

u městské policie, za nadprůměrné plnění pra-

covních úkolů během roku, za zadržení pachate-

le trestného činu, za zadržení pěti mladistvých

na útěku z výchovného ústavu podezřelých

z vloupání, za zadržení podnapilých osob, které

na veřejnosti střílely ze střelných zbraní, za

zadržení osoby podezřelé z trestného činu pro-

pagace hnutí směřující k potlačení práv  a svo-

bod člověka apod. Ocenění předával primátor

města Havířova František Chobot a ředitel Měst-

ské policie Ing. Bohuslav Muras.
Pes Gert z Hückelovy vily byl oceněn za dlou-

holetý služební výkon, úspěšnou reprezentaci
a preventivní činnost v projektu „Pes není hra-
čka“. Gert je belgický ovčák a letos bude mít 10
let. Za svou služební kariéru má na svém kontě
několik zadržených pachatelů trestné činnosti,
o uznání jeho služebních výcvikových kvalit svě-
dčí i to, že byl pozván, aby předvedl své umění
při závěrečném ceremoniálu mistrovství Evropy
celních psů ve vyhledávání drog. Nad rámec
svých pracovních povinností se prosadil i na poli
sportovní kynologie. „Zúčastnil se mnoha závo-
dů vždy s velkým úspěchem. Na mistrovství
světa v roce 2003 ve Švýcarsku se umístil na
6. místě a na mistrovství světa ve Slovinsku
v roce 2005 na 4. místě. Od roku 2000 se zúčast-
nil 10 obranářských soutěží a pokaždé byl na
1. nebo 2. místě, jen jedenkrát byl na 3. místě,"
popsal úspěchy svého svěřence Roman Vala.
Své špičkové kvality umocňuje Gert svou přátel-
skou povahou k dětem. Díky tomu absolvoval
v rámci nejrůznějších programů spoustu výcviko-
vých ukázek pro děti.

Přehled oceněných strážníků:

Beneš Jan, Bernacik Kazimír, Cabák Lubomír,

Danihel Jozef, Hamrozi Jiří, Jopek Erik, Mydlár

Jozef, Šimon Jaroslav, Vojnar Milan, Zuziak

Pavel, Durdilová Hana, Bc. Hanzl Vladimír,

Ing. Muras Bohuslav, Bajer David, Burkovič Jaro-

slav, Gryc Milan, Maslowská Veronika, Procház-

ka Miroslav, Walaszek Petr, Petruška Ján, Wojcik

René, Ďurkáč Karel, Vala Roman, Trpálek

Vojtěch, Anlauf Ondřej, Padyšák Zdeněk, Hara-

mia Dalibor, Bayer Tomáš, Braš Lumír, Walaszek

Petr, Danihel Martin, Kotrys Václav, Glezgo

Dušan, Procházka Miroslav, Fortelný Roman,

Rajnoch David, Funiok Marcel, Bc. Lepič Vrati-

slav, Gališin Marian, Harazim Alfons, JUDr.

Pytlík Miroslav, Vizvári Marcel.

Ocenění za dobrou práci převzalo 42 strážníků a vlčák Gert

Koncepci prevence kriminality, kterou připra-

vuje město ve spolupráci s Městskou policií

Havířov, Policií České republiky, Probační
a mediační službou a Centrem drogové pomoci

za účasti dalších odborníků včetně manažera

prevence kriminality, můžete doplnit i vy! Město
požádalo o spolupráci při tvorbě koncepce také
další organizace města, například základní

školy,  a žádá i občany města o jejich vyjádření

a postřehy v oblasti bezpečnosti ve městě
Havířově. K tomuto vyjádření slouží anketní
dotazník, který můžete v Radničních listech

vyplnit, vystřihnout a odevzdat buď do anketní

urny ve vestibulu Magistrátu města Havířo-

va, v Městském informačním centru, do

schránek důvěry všech základních škol,

do schránek důvěry Městské policie Havířov

na ul. Gen. Svobody 53/14, Balzakova 1190/2
a Karvinská 1 nebo ve všech pobočkách
Městské knihovny. Anketní lístky budou

k dispozici také na všech místech pro odevz-

dávání.
Využijte možnost svým vyjádřením přispět

k možným opatřením pro zvýšení bezpečnosti

obyvatel města!

Vyplněné anketní lístky můžete odevzdat
do 15. 3. 2008.

Jaká je podle vás kriminalita ve městě a jak se dá snížit? 

Zapojte se do ankety a přispějte svým názorem k návrhům
a řešení situace v Havířově

Výrazné ovlivnění kvality ovzduší v Havířově

má na svědomí zejména ostravská hutní výro-

ba. Potvrdila to studie, kterou na základě měře-
ní ovzduší v říjnu a listopadu loňského roku
zpracoval Zdravotní ústav Ostrava.

Cílem měření bylo zjistit, zda je možné iden-

tifikovat původce prachu v ovzduší. Ve městě
se měřilo na sedmi místech - na Šumbarku,
v Dolní Suché, Prostřední Suché, Dolní Datyni,

Bludovicích, na Podlesí a v centru města. Na

všech místech byl odebrán prach pro další ana-
lýzu těžkých kovů, pocházejících zejména
z hutní výroby. Jako doplněk měření byl stano-

ven benzen.

Při měření převládal jihozápadní vítr (od průmy-
slových komplexů), občas jej střídal vítr ze severo-
východu. Ze závěrů studie vyplývá, že město

Havířov je ovlivněno průmyslovými zdroji

v Ostravě. Kvalitu ovzduší zásadně ovlivňuje
počasí. Kovy analyzované v prachu (železo,
arsen) pocházejí z hutní výroby. V rámci města

existují významné rozdíly. Nejhůře vychází oblast
Šumbarku a nejlépe Bludovice a Podlesí.

Vyšší hodnoty polétavého prachu souvisí
spíše s významným zdrojem znečištění ovzdu-
ší typu metalurgické výroby a nikoli se zdroji

lokálního významu.
Vzhledem ke zjištěným výsledkům bude Zdra-

votní ústav pokračovat ve studii a v roce 2008
odebere na více místech celkovou prašnost
a prašný spad. Výsledky tohoto měření budou

známy v létě 2008.

Kvalitu ovzduší 
v Havířově 
výrazně ovlivňuje
ostravský průmysl 

1. Do jaké věkové skupiny patříte?
a. do 20 let
b. 20-40 let

c. 40-60 let

d. 60 let a více

2. Bojíte se vycházet za tmy ven?  

ANO NE

3. S jakou trestnou činností jste se

nejčastěji osobně setkal?
a. majetková trestná činnost 

- krádeže na osobě
- vloupání

b. násilná trestná činnost
c. výtržnictví
d. další trestné činnosti

4. Víte o aktivitách v oblasti prevence kri-
minality?

ANO NE

5. Jaká opatření byste v oblasti prevence

kriminality navrhovali?

6. Kdo se z Vašeho pohledu nejvíce podílí

na kriminalitě ve městě?
Místní, dospělí, mladiství, děti, lidé v produk-
tivním věku, senioři, jiní.

Anketa pro občany ke kriminalitě ve městě

Foto: Josef Talaš

Foto: Josef Talaš
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Havířovští si zvykli separovat 
Havířovští občané si zvykli separovat odpad, což je dobrým krokem pro zlepšení životního prostředí.

V roce 2007 bylo z našeho města odvezeno a uloženo na skládku více než 20 000 tun komunálního
odpadu. Obyvatelé Havířova vytřídili celkem 1 169 t druhotných surovin, z toho 483 tun papíru, 426 tun
skla a 260 tun plastu.

Společně s papírem se třídí do stejných nádob také obaly Tetrapack (obaly od mléka, džusů; za loňský rok

1,8 tun). Náklady na separaci odpadů za rok 2007 činily 8,6 milionů korun. O rok dříve bylo odvezeno a ulože-
no na skládku 18 tisíc tun komunálního odpadu, vytřídilo se 1 223  tun).

Podle množství vyseparovaného odpadu získává město příspěvek od společnosti EKOKOM, tento příspěvek

využívá na osvětu v oblasti separace odpadů. Za loňský rok to bylo 1,7 milionu korun.

V současné době máme v Havířově na plasty již 310 kontejnerů a 198 kontejnerů na sklo a 203 na papír.
V rodinné zástavbě se papír sbírá do modrých a plasty do žlutých igelitových pytlů a jedenkrát měsíčně se podle
stanoveného harmonogramu separovaný odpad sváží.

Separace odpadu má v Havířově patnáctiletou historii: zkušební provoz třídící linky na separovaný odpad byl

zahájen v roce 1993 a ve městě bylo rozmístěno celkem 300 kontejnerů po stovce na papír (modré kontejne-
ry), sklo (zelené kontejnery) a na plast (žluté kontejnery).

V roce 1996 nebyl ze strany odběratelů zájem o vyseparované plasty k druhotnému zpracování, proto byly

kontejnery do této doby určené pro separaci plastu rozděleny mezi sklo a papír.

Od 1.října 2000 byla znovu zahájena separace plastů. Od roku 2005 Havířov zahájil sběr nápojových obalů
Tetrapack (obaly od mléka, džusů, vína apod.), které občané mohou přidávat do kontejnerů určených pro sběr
papíru (u rodinných domků do modrých igelitových pytlů).

Do modrých sběrných nádob patří: noviny a časopisy, kancelářský papír (bez sponek), kartón a lepenka,
balící papír, neznečištěné papírové obaly, sešity, knihy bez vazby apod., dále krabice od mléka, džusů, vína

apod. (tetrapack). Dotřídění na jednotlivé komodity pak probíhá na třídící  lince. Obaly tetrapack nesmí obsaho-
vat zbytky nápojů.

Havířov je již několik let zapojen do systému EKO-KOM. Ze smlouvy o spolupráci vyplývají pro město povin-

nosti - zajistit sběr a třídění komunálního odpadu a vytříděné složky předávat k využití, poskytovat společnos-
ti EKO-KOM čtvrtletní informace o množství vytříděných a využitých komunálních odpadů. Město naopak zís-

kává od společnosti EKO-KOM příspěvek, který používá pro účely související s nakládáním s odpady, zejmé-
na na financování vzdělávacích a informačních programů, poradenské a konzultační činnosti v oblasti odpadů
a na financování systému sběru, třídění a využívání odpadů odložených občany. Velký důraz je kladen na osvě-

tu - aby si děti zvykly na to, že mají odpad separovat.

Statutární město Havířov, odbor místního hospodářství a dopravy
upozorňuje cestující veřejnost, že k celostátně vyhlášenému
termínu 3.3. 2008 budou provedeny také změny jízdních řádů linek
v systému městské hromadné dopravy Havířov.
Navržené změny představují zejména úpravy časových poloh odjezdů
spojů tak, aby bylo zajištěno zkvalitnění dopravní obsluhy dle požadavků
občanů i poznatků dopravce.
Ke změnám časových poloh spojů dochází v jízdních řádech linek
MHD č. 2, 5, 6, 9, 10, 14.
Všechny změny budou zapracovány do nových jízdních řádů linek městské
hromadné dopravy Havířov s platností od 3.3. 2008 do 13.12. 2008, po
jejichž schválení příslušným dopravním úřadem zabezpečí dopravce
ČSAD Havířov a.s. jejich zveřejnění na zastávkách městské hromadné
dopravy.
Schválené jízdní řády budou pro občany dostupné také na internetových
stránkách www.jizdnirady.cz

Přehled změn časových poloh spojů v navržených JŘ :

Linka č. 2 - spoj č. 99 ve 23.05 hod. - zkrácena jízdní doba o 7 minut
Linka č. 5 - zaveden nový spoj v neděli s odjezdem v 10.55 hod. ze

zast. Havířov, Pr. Suchá,prodejní stánek
- zaveden nový spoj v sobotu ve 20.00 hod. ze zast.

Havířov, Pr. Suchá,prodejní stánek a ve 20.25 hod.
z Havířova, Šumbarku, 2.etapa konečná

Linka č. 6 - spoj č. 11 v 5.58 hod. ze zast. Havířov, Podlesí, Havířov,
Podlesí, aut. nádr. uspíšen o 10 minut

Linka č. 9 - spoj č. 138 ve 4.45 hod. ze zast. Havířov, Šumbark, točna    
uspíšen o 10 minut

- spoj č. 11 v 5.30 hod. ze zast. Havířov, Podlesí, Těšínská
uspíšen o 5 minut

- spoj č. 12 v 6.10 hod. uspíšen o 5 minut  
Linka č. 10 - spoj č. 31 v 18.50 hod. ze zast. Havířov, Podlesí, Těšínská   

opožděn o 5 minut, současně opožděn spoj 34 v 19.05
hod. ze zast. Dolní Datyně, točna

Linka č. 14 - spoj č. 5 ve 13.33 hod. ze zast. Havířov, Pr. Suchá, prodej    
ní stánek opožděn o 10 minut

Uvítací tabule v Harlow 
upozorňuje na partnerství s Havířovem

Před vjezdem do anglického města Harlow je umístěna uvítací tabule,
která připomíná partnerství s Havířovem. Město Harlow je jedno z šesti
našich partnerských měst. Dalšími jsou italské Collegno, litevské Mažeiki-

ai, chorvatský Omiš, polské Jastrebie Zdroj a estonské Paide. Právě spo-

lupráce s Harlow trvá nejdelší dobu. Smlouva byla uzavřena  v srpnu 1990.

Na základě pozitivního ohlasu

občanů připravilo statutární město

Havířov ve spolupráci se spole-

čností ŽDB Group, a.s. Bohumín

opakovaně akci Sběr autovraků

osobních automobilů/vozidel

určených k likvidaci
Doba konání: dne 18. března

(úterý) v době od 11 do 16 hodin
Místo sběru: plocha parkoviště

na pozemku p. č. 3934 k.ú. Havířov-

Město (parkoviště u Motelu Formu-

le na ul. U Motelu)
Příplatek: bezplatně

Cena za fyzickou likvidaci 
autovraku:
Kompletní autovrak: bezplatně
Nekompletní autovrak: bez
motoru 600 Kč, bez převodovky

350 Kč

Potřebné doklady
Majitel vozu: občanský průkaz,
velký technický průkaz

Ostatní osoby: občanský průkaz

a plnou moc od majitele vozidla
jako souhlas k likvidaci, velký tech-
nický průkaz vozidla

Majitelé takto předaných autovraků

obdrží na místě od zástupce ŽDB
Group, a.s. (vlastnící souhlas KÚ
Moravskoslezského kraje ke sběru,

výkupu a využívání autovraků

a ostatních dopravních prostředků)
Potvrzení o převzetí autovraku
do zařízení ke sběru autovraků -

doklad potřebný pro vyřazení vozidla
z evidence motorových vozidel.
Bližší informace poskytnou pracov-

níci odboru místního hospodářství
a dopravy Magistrátu města
Havířova na tel: 596 803 332

a ŽDB Group, a.s. Bohumín,
tel. 604 228 312

VEŘEJNÁ SCHŮZE OBČANŮ 
Dolní Suché a Sdružení občanů 

Havířov-Dolní Suchá 
se koná 

ve středu 5.3. 2008 v 16 hodin
ve škole v Dolní Suché

Ing. Špiřík

Informace o připravovaných změnách jízdního řádu 
linky městské hromadné dopravy Havířov,
pro období platnosti od 3. 3. 2008 do 13. 12. 2008

Využijte možnost 
ekologického odstranění
autovraku

Foto: Petr Menšík
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MUDr. Jiřina Heroková
HPH

Dalibor Klimša
ODS 

Tomáš Kovalčík
ODS 

MUDr. Emilie Večeřová
ODS  

Ing. Tomáš Foldyna
ODS 

Původní povolání důlní technik, na Dole Gottwald

a později Důl František odpracováno 38 let.

Posledních 21 let jako výrobní náměstek.

V komunální politice jako zastupitel pracuji již

9. rokem. Jsem předsedou komise ŽP a více jak

10 let členem občanské komise Havířov-Bludovi-

ce. Jako člen této komise se domnívám, že vede-

ní města by mělo věnovat větší pozornost při pro-

jednávání a schvalování investičních akcí zejména

okrajovým částem města, aby i zde se našel

finanční prostor pro realizaci chodníků a oprav

silnic, na což poukazují občané.

Nejzávažnější a nejpalčivější problém ve městě

spatřuji v nedostatečné spolupráci a komunikaci

mezi politickými stranami. Domnívám se, že na

úrovni komunální politiky by měli mít všichni zájem 

jediný - pracovat pro lidi a rozvoj našeho města.

Ing. Karel Chodura 

KSČM

OSVČ, vdaná, 2 děti
komunální politikou se zabývám od roku:
- 1998-členka sociální komise RmH
- 2002 - zvolena do ZmH (dosud)
- 2004 - zvolena za člena RmH (dosud)
- předsedkyně komise sociálně-právní ochra-

ny dětí - výkon státní správy
- členka sociální komise Svazu měst 305a

obcí ČR
- oddávající na základě pověření ZmH
Město Havířov se bohužel řadí k regionům
s největším výskytem kriminality mládeže,
domácího násilí, týrání a zneužívání dětí.
Máme také smutné prvenství v požívání drog
a alkoholu u nezletilých dětí.
Moje práce v oblasti komunální politiky spo-
čívá především v sociální oblasti - práce

v komisi sociálně-právní ochrany dětí, příprava koncepce pro děti žijící
v nevhodném rodinném prostředí, která bude zaměřena nejen na pomoc
dítěti, ale celé rodině. Snahou je zamezit umísťování dětí do ústavní výcho-
vy a poskytnout všestrannou odbornou pomoc v takové míře, aby se dítě
mohlo v rodině zdárně vyvíjet. Mezi variantní řešení patří i náhradní rodin-
ná péče - pěstounské rodiny, které mohou tuto péči poskytnout, jestliže

toho nejsou schopni biologičtí rodiče.

Další významnou součástí mé práce je provádění občanských obřadů -

oddávající. Je mi potěšením, když mohu být průvodcem ve slavnostních

chvílích snoubencům, kteří vstupují do manželství. Spolu s kolektivem mat-

riky MmH připravujeme i oslavy dlouholetých manželských svazků, jako

např. zlaté a diamantové svatby.

Jsem ráda, že oceňování v oblasti sociální politiky se rozšířilo o kategorii

pěstounských rodin, což je pouze malý krůček vpřed v oblasti náhradní

rodinné péče. Každé prosazování sebeušlechtilejšího cíle vyžaduje kolek-

tivní rozhodování v Radě města a v Zastupitelstvu. Považuji za úspěch, že

jsme se dokázali na většině těchto záměrů shodnout. Co se povedlo mně

osobně - to zhodnotí občané při dalších komunálních volbách.

Jarmila Světlíková
ČSSD, 47 let

Jsem v důchodu, šťastně ženatý, mám
3 dospělé děti a 4 vnuky. Celkem 38 let jsem
opravdu rád pracoval na Dole Dukla
- komunální politice se věnuji od roku 1999
- za největší problém našeho města považuji

vysokou nezaměstnanost
- spolu s dalšími zastupiteli dlouhodobě usi-

luji o účinné řešení téměř kritické situace
v dopravě, které spočívá v urychlení staveb
na obchvatu města

- mám radost z toho, že se nám společným
úsilím daří postupně rekonstruovat nevyho-
vující chodníky, na vhodných místech stavět
nová parkoviště a dělené přechody pro
chodce i znovu zavádět do provozu fontány
jejich rekonstrukcí na uzavřený okruh vody.

V tomto volebním období budu mimo uvedené
cíle prosazovat důsledné zajišťování bezpeč-
nosti v dopravě, a to nejen stavbou světelné signalizace na dalších křižovat-
kách, ale i důrazným přesvědčováním neukázněných řidičů, že ulice města
nejsou závodní dráhou pro ověřování maximální rychlosti jejich vozidel.

Ing. Miloslav Hanus
KSČM, 63 let

Vladislav Fukała
KSČM 

Narozen v roce 1937 v Hrabyni, okres Opava.V roce 1960 ukončení studia na Hor-

nické fakultě VŠB a nástup tehdejší Důl 1. máj. Až do roku 1998 jsem pracoval na
různých závodech tohoto dolu Barbora, Gabriela, Darkov. V rámci  provozní čin-
nosti jsem úspěšně absolvoval dvě čtyřsemestrální postgraduální studia na VŠB.

V roce 1998 jsem byl zvolen jako poslanec za ČSSD do Sněmovny Parlamentu.

V tomto období jsem pracoval ve výboru pro Evropskou integraci.
V roce 2002 jsem byl zvolen zastupitelem Statutárního města Havířova a v obdo-
bí do roku 2004 jsem vykonával funkci radního.

Po opětovném nástupu do Sněmovny v roce 2004 jsem pracoval ve výboru zahra-

ničním a hospodářském. V posledních volbách do Sněmovny a v komunálních vol-
bách roce 2006  jsem byl opětovně zvolen poslancem a stal jsem se i zastupite-
lem Statutárního města Havířova. Ve sněmovně pracuji v hospodářském výboru.

Ing. Břetislav Petr
ČSSD

Představujeme zastupitele města Havířova
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V letošním roce již podruhé připravuje Středisko volného času Asterix

ve spolupráci s Magistrátem města Havířova ozdravné pobyty pro děti ze

sociálně slabších rodin, na které poskytuje město výraznou dotaci.

V loňském roce se 4 desetidenní turnusy konaly poblíž dalmatského

města Omiše, letos se pobyty uskuteční v městečku Trogir nedaleko Spli-

tu. Průzračné moře, bílé oblázkové pláže, atmosféra rybářského městečka

s přístavem, to vše utvoří rámec pro prázdninový pobyt havířovských dětí.

Dny plné slunce stráví účastníci koupáním a hrami na pláži, soutěžemi, dis-

kotékami, batikováním a zdobením triček a kamínků a také výlety do

městečka a okolí - to je jen část bohatého programu, který pro ně pracov-
níci Asterixu připravují. Protože zima pomalu končí, přípravy na léto už jsou
v plném proudu a věřte, že se děti mají na co těšit. Účastníci budou uby-

továni v samostatném apartmánovém domě v blízkosti moře. Stravu

budou opět připravovat čeští kuchaři a vloni dětem opravdu chutnalo! Pro-
fesionální tým pedagogů posílí samozřejmě zdravotník, plavčík a noční
ostraha. Na čtyři turnusy vyjede celkem 120 dětí - podmínky pro zápis

najdete v Radničních listech, ve Středisku volného času Asterix, Na

Nábřeží 41, Havířov-Město a na Odboru školství a kultury Magistrátu
města Havířova na ul. Svornosti a na webových stránkách  www.havirov-
city.cz  

Podmínky účasti dětí na rekondičně-ozdravných pobytech 
v Chorvatsku 2008

1. Trvalý pobyt v Havířově ke dni účasti

2. Věk od 7-14 let, plnění základní povinné školní docházky ve školním
roce 2007/2008, mimo žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku

v roce 2008 a jsou uvedeni v bodě 4.
3. Zdravotní stav dítěte, který nevylučuje rekondičně-ozdravný pobyt (pro-

hlášení rodiče, popř. zákonného zástupce).
4. Finanční spoluúčast zákonných zástupců:

5. Podmínky vztahující se k zákonným zástupcům:

4 uplatnění žádosti na ozdravný pobyt (vyplní žadatel v den zápisu
na místě)

4 předložení požadovaných dokladů platných ke dni zápisu dětí, a to
oznámení o dávkách státní sociální podpory, o přiznání sociálního

příplatku nebo přídavku na dítě

4 spoluúčast při úhradě nákladů spojených s účastí dítěte (dětí) na
rekondičně-ozdravném pobytu

6. Výjimky z výše uvedených podmínek, včetně uvedené dotace, schva-
luje individuálně Rada města Havířova.

7. Na výši dotace města není právní nárok.

8. Do ceny pobytu jsou zahrnuty veškeré náklady včetně pojištění.
9. Děti, které se zúčastnily ozdravných pobytů v Chorvatsku v roce

2007 za spoluúčasti města, mohou být zařazeny k účasti pouze

v případě, že nebude naplněna stanovená kapacita.

10. V případě vyššího počtu zájemců z nejnižší příjmové skupiny bude
rozhodnuto podle pořadí podání žádosti. Při zápise dětí v 1. kole
budou zapsány pouze děti žadatelů s příjmem rodiny do 2,4 násobku

životního minima včetně, při případném zápisu ve 2. kole budou

zapsány děti žadatelů s příjmem rodiny i nad 2,4 násobku životního
minima.
V obou kolech budou zapisovány děti podle pořadí, v jakém se dosta-

vily k zápisu.

11. V případě vyššího počtu zájemců z nejnižší příjmové skupiny bude
rozhodnuto podle pořadí podání žádosti.

Zápis dětí v 1. kole proběhne dne 19.3. 2008 od 9 do 17 hodin v pro-
storách Střediska volného času ASTERIX, Na Nábřeží 41, Havířov-

Město. K zápisu je nutno předložit průkaz totožnosti - OP zákonného
zástupce dětí, případně plnou moc jiné osoby starší 18 let.

Informace: Mgr. Jana Šmahlíková, tel. 596 803 138, 

internetové stránky: www.havirov-city.cz
Karla Nožičková, tel. 596 811 175, internetové stránky: www.svcha.eu

V únoru se konaly v havířovských základních školách zápisy do prv-
ních tříd. Snímek Josefa Talaše je ze ZŠ Na Nábřeží, kam přišla
v doprovodu rodičů i malá Kateřinka Maciejkowa.

S Asterixem za sluncem do Chorvatska

Kategorie Kritérium Spoluúčast Spoluúčast

zákonného zákonného

zástupce na 1. a 2. zástupce 
dítě na další dítě

1. do 2.0 násobku ŽM včetně 1 500,- Kč na dítě 3 000,- Kč
2. nad 2,0 do 2,4 násobku ŽM včetně 2 000,- Kč na dítě 4 000,- Kč

3. nad 2,4 násobku ŽM 5 000,- Kč na dítě 10 000,- Kč
4. děti z evidence odboru soc.věcí 

odd. sociálně právní ochrany 500,- Kč na dítě  500,- Kč

Termíny jednotlivých pobytů v Chorvatsku včetně příjezdů a odjezdů:
1. turnus      18.7. - 29.7. 2008               2. turnus      27.7. - 7.8. 2008
3. turnus        5.8. - 16.8. 2008               4. turnus      14.8. - 25.8. 2008  

SPORTOVEC 2007
Vyhlášení nejlepších sportovců 
města Havířova za rok 2007 
6. března od 18 hod. ve Společenském domě 

Oceněno bude 39 sportovců v kategoriích žáci a dorost, junioři
a dospělí.V kategoriích družstev bylo navrženo na ocenění 17 družstev.Sou-
časně budou v kategorii tělesně postižených oceněni 2 sportovci. Město
Havířov rovněž poděkuje třem nejlepším trenérům a třem zasloužilým pra-
covníkům tělovýchovy a sportu, přičemž jedno ocenění bude uděleno
in memoriam. Sportovci budou odměněni pamětní medailí a pamětním
listem. Současně budou vyhlášeni absolutní vítězové v jednotlivých kategori-
ích, kterým budou předány sportovní poháry.

V doprovodném programu se představí havířovské sportovní kluby 
Hudebním hostem bude soutěžící z II. řady Superstar - zpěvák

Michael Foret

Díky za poctivost
V Radničních listech se často poděkování neobjevují. Tentokrát však
učiníme výjimku. Do redakce přišel muž v středních letech a chtěl podě-
kovat za nalezení ztraceného mobilního telefonu, který pozbyl těsně poté,
kdy jej zakoupil. „Asi jsem si jej špatně dal do pouzdra a vypadl mi. To víte,
že mě to velmi mrzelo, protože nebyl nejlacinější a když hned o tak drahou
věc přijdete, je to špatný pocit. Ale hned na druhý den mi jej donesl strážník
městské policie. Z jeho slov jsem pochopil, že telefon našla jeho mamin-
ka. A tak bych chtěl  paní Věře Trpálkové i zmíněnému strážníkovi upřímně
poděkovat,“ řekl.
Co k tomu dodat? Měl prostě štěstí, že poctiví lidé stále existují. A to si
poděkování jistě zaslouží.

Zastupitelstvo města Havířova
schválilo nově přijatou obecně
závaznou vyhláškou změny ve
vymezení školských obvodů spádo-
vých základních škol, které stano-

vuje obecně závazná vyhláška

č. 1/2005. Důvodem pro změnu byl

zánik Základní školy Nezvalova.

Nová vyhláška rozděluje obvod této

školy mezi nejbližší základní školy,

a to ZŠ Na Nábřeží, ZŠ 1. máje

a ZŠ Frýdecká. Přesné vymezení

ulic včetně orientačních čísel najde-
te v plném znění obecně závazné
vyhlášky č. 10/2007 na stránkách
města www.havirov-city.cz v rubrice
Vyhlášky a nařízení. Podrobnější

informace o spádových oblastech

jednotlivých škol podají přímo ředi-

telé daných škol.

ZŠ Na Nábřeží 596 802 521

ZŠ 1. máje       596 411 135

ZŠ Frýdecká    596 411 325

Změny ve vymezení školských obvodů 
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Od počátku roku 2008 zavedla Havířovská

teplárenská společnost, a.s. účtování dodávek

tepla pro vytápění a ohřev teplé vody připravo-
vané decentralizovaně ve dvousložkových
cenách. Příprava teplé vody společně připravo-

vané v předávacích stanicích pro více odběr-
ných míst pak bude účtována nadále v jedno-

složkových cenách. Proměnná složka dvouslo-
žkové ceny je stanovena ve výši 308,21 Kč/GJ
bez DPH a stálá složka činí 90,29 Kč/GJsj/rok.

Cena tepla pro přípravu teplé vody společně při-
pravované pro více odběrných míst  je stanove-

na ve výši 374,96 Kč/GJ bez DPH.
Výhodou dvousložkové ceny je předcházení

významnějším rozdílům kalkulované jednotkové

ceny tepla oproti skutečné ceně, způsobené vli-

vem počasí v průběhu roku, a to jak ve pro-
spěch dodavatele, tak i ve prospěch odběratele.

Dvousložková cena znamená objektivní způsob
vyúčtování služeb, při kterém je v ceně tepla

vyjádřen podíl proměnných a stálých nákladů
a při kterém platby odpovídají věcně i časově

nabíhajícím nákladům. Tyto platby za dodávku
tepla jsou tímto i rovnoměrněji rozloženy
v průběhu zúčtovacího období. Změna způsobu

účtování dodávek tepla pro vytápění se týká
pouze přímých odběratelů HTS, a.s. (MRA, SBD,

RPG a další); změna způsobu účtování nákladů
na teplo se netýká domácností a nemá žádný
vliv na navýšení ceny tepla v roce 2008.

Cena tepelné energie pro rok 2008 je věcně
usměrňovanou komoditou a způsob regulace je

upraven Cenovým rozhodnutím Energetického

regulačního úřadu č. 5/2007. Vlivem nárůstu
nákladů, především nakupované tepelné energie
(vliv nárůstu cen černého uhlí), zemního plynu,

elektrické energie a zavedení ekologické daně,

dochází od 1. 1. 2008 ke zvýšení cen tepelné
energie dodávané z rozvodných tepelných
zařízení HTS. Oproti roku 2007 dochází ke

zvýšení výsledné průměrné ceny tepelné ener-
gie o 7,94 %, přičemž nárůst průměrné ceny
nakupované tepelné energie od Dalkia ČR, a.s.

je o 8,81 %. Průměrná cena tepla prodávaného
ze zařízení HTS, a.s. v roce 2008 je ve výši
392,68 Kč/GJ bez DPH; konečnou cenu tepla

pro obyvatelstvo od 1. 1. 2008 ovlivní rovněž
zavedení zvýšené sazby DPH z 5 % na 9 %.

Změna č.11 územního plánu

Havířov pokračuje ve spolupráci s VŠB i po skončení dvouletého
programu „Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních
a středních škol“. Tentokrát participuje na projektu Operačního pro-
gramu Rozvoje lidských zdrojů, jehož garantem je prof. Ing. Zdeněk
Diviš, CSc. z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Technické
univerzity Ostrava. Projekt nese název „Implementace multimediál-
ních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační
technologie“.

Hlavním záměrem projektu je vytvoření multimediálních vzdělávacích
programů pro studijní program Informační a komunikační technologie, kde
se jedná o realizaci 24 vzdělávacích přednášek v multimediálním zpraco-
vání.Vysvětlují se zde konkrétní problémy z odborných předmětů - princip,
podstata problému a jeho praktické využití. Tyto nové studijní materiály
budou po ověření na cílové skupině vysokoškolských studentů a partnerů
podkladem pro upevňování odborných znalostí zábavnou formou studia.

Moravskoslezský kraj prochází zásadní restrukturalizací, kde se klade velký
důraz kromě vzdělávání nových odborníků v klíčových informačních technolo-
giích také na neustálé zlepšování životního prostředí. Proto projekt zahrnuje
i neméně důležitou část, a to vzdělávání v environmentálních oborech. Odbor-
ným garantem je prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. z HGF VŠB - TUO. Vytvořené
multimediální přednášky jsou zde určeny studentům vysokých a středních škol,
ale také základním školám a široké veřejnosti, neboť starost o životní prostředí
Moravskoslezského kraje je významnou prioritou.

Důležitým partnerem v této oblasti je statutární město Havířov. „V rámci
spolupráce připravujeme například distribuci zpracovaných multimediál-
ních přednášek na základní školy, budeme spolupracovat při organizaci
Dne Země, kde VŠB přislíbila prezentaci těchto přednášek jak školám, tak
široké veřejnosti. V rámci této prezentace budou žáci, studenti a veřejnost
informováni mimo jiné o těžbě, zpracovávání nerostných surovin
a následné rekultivaci krajiny,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury

havířovského magistrátu RNDr. Iva Sandriová.

Podrobné informace k projektu ESF najdete na www.ucitelskeprogra-

my.vsb.cz

Tento projekt je spolufinancován  Evropskou unií a státním rozpočtem

České republiky.

Změny v cenách a účtování dodávek tepla firmou HTS v roce 2008

Město Havířov pokračuje ve spolupráci
s VŠB při získávání prostředků z ESF Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako úřad územního

plánování, oznamuje návrh opatření obecné povahy 
Změna č. 11 územního plánu města Havířova.
Zároveň vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návr-

hu, který řeší změnu funkčního využití v plochách bývalých kalových
ná-drží „Burianovka“ a „Castaldonovka“ z návrhových ploch - „rekultivace
na les“ na plochy - „průmyslová výroba a technické vybavení vyžadující
pásmo hygienické ochrany“ v kat. území Prostřední Suchá. Úplné znění
návrhu je k veřejnému nahlédnutí:

- v tištěné podobě po celou dobu: ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky
na úřední desce do dne konání veřejného projednání ( tj. 12.3. 2008)
u pořizovatele tj. na Magistrátu města Havířova - odboru územního rozvo-
je, Svornosti 2, Havířov-Město, v šestém patře budovy B, dveře č. 618,
denně: v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 8.00
do 14.00 hod. a pátek od 8.00 do 13.30 hodin.

Veřejné projednání se uskuteční 
12. března 2008 (středa) v 15.30 hodin v zasedací místnosti 

B 621 v 6. patře budovy Magistrátu města Havířova

Jednali o rychlostní komunikaci R67

„Městem prochází silnice 1. třídy
E11 a motoristé projíždějí městem
na komunikacích zúžených na
jedné straně mnohonásobně
zvýšenou potřebou parkovacích
míst, na druhé straně snahou
zvýšit bezpečnost chodců a pot-
kávají se  s motoristy místními. Ti
musí městem nebo jeho částí pro-
jet prakticky pokaždé. Při cestě za
nákupy, do práce, na úřady, do
okolních měst. Přesně totéž platí
pro motoristy z okolních obcí
a měst. Ti také nemají jinou
možnost než projet centrem
Havířova,“ uvedl projednávanou
problematiku primátor František

Chobot.

„Výsledek je ten, že se
v Havířově neúměrně zhoršuje
životní prostředí a hrozivě narůstá
nehodovost. Jediným řešení v tuto
chvíli je obchvat města. Mluví se
o něm už dlouho a proto jsme přik-
ročili ke svolání tohoto jednání.

Věřím, že setkání zainteresova-
ných stran bude impulsem, který
pomůže nabrat chystané stavbě
rychlostní komunikace správný
směr a rychlost.“

Na jednání bylo dohodnuto, že

se přibližně do měsíce přihlásí

zájemci o členství ve Sdružení pro

výstavbu rychlostní komunikace

R67 a obchvatu Havířova. Členy by

se měly stát především okolní obce

a také podnikatelé.

Ve stávajícím platném územním

plánu je vytyčena trasa obchvatu

Havířova s vazbou na rychlostní

komunikaci R67 až po Třanovice.
Trasa rychlostní komunikace vede

z Vrbice, přes Rychvald, Petřvald,

Havířov, Horní Suchou, Těrlicko do
Třanovic. Délka je 26-29 km. Kori-
dor je přijatý  také v rámci územ-

ního plánu velkého územního celku

Ostrava - Karviná. Při této náročné
stavbě se dá realizace výstavby
očekávat nejdříve za 10 až 15 let.

Řešení společného postupu při přípravě stavby rychlostní silnice
R67 bylo hlavním cílem jednání, na které v polovině února pozvalo

vedení města Havířova zástupce okolních obcí, podnikatelů, Ředitel-

ství silnic a dálnic a kraje. Konkrétně se věnovali úseku, který ozna-

čujeme jako severovýchodní obchvat města Havířova.

Statutární město Havířov vypisuje konkurs 

na obsazení místa ředitele 
ZŠ Karolíny Světlé 

s předpokládaným nástupem k 1.8. 2008
a

výběrové řízení 
na kronikáře města Havířova

Podrobnosti na úřední desce a webových stránkách města.
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10.3. od 16.30 h - loutkový sál KDPB
Klub přátel Hornického muzea pořádá

přednášku - Ing. Radomír Tabášek:
Čerpání důlních vod 

ve vodní jámě Jeremenko a jámě Žofie
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loutkový sál KDPB vždy v 15 hodin

1. a 2.3. BAJAJA
Teátr Víti Marčíka                 

Vstupné: 40 Kč

8. a 9.3. POHÁDKY 
ZE STARÉHO ŘECKA  
Eva Hrušková a Jan Přeučil

Vstupné: 40 Kč

15. a 16.3. JARNÍ POHÁDKA 
S KAPŘÍKEM TONÍKEM
Divadlo Smíšek Ostrava

Vstupné 35 Kč

čtvrtek 27.3. v 18.00 hodin 

loutkový sál KDPB

Ve znamení pruhů, hvězd a medvěda

KKAALL II FFOORRNN II EE

S Miroslavem Ševčíkem cestou po Kalifor-
nii. K vidění bude Yosemitský národní park,

jezero Mono Lake, zlatokopecké městečko
Bodie, národní park Dealth Halley či pobřeží

Pacifiku. Zrychlenou pouť zakončíme v San
Francisku.

Vstupné dospělí 32 Kč, studenti 17 Kč
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11.3. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče
sk. HAC, ČESKÁ SCÉNA 

V. Renčín, J. Brabec, H. Čiháková:

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

SCENA POLSKA 
25.3. - o godz.18.00 - sk. HAP
Ken Ludwig: PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERCEM
Prodej vstupenek pro širokou veřejnost 
v pokladně KD Petra Bezruče v Havířově.
Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

George Schneider, asi dvaačtyřicetiletý spiso-
vatel, se nemůže vyrovnat se smrtí manželky
Barbary. Zdá se, že heslem pro zbytek života
mu je: „Žádné Barbary už na světě nejsou...“
Z toho bolestivého dna se mu svým laskavým,
osobitým humorem a poněkud svérázným způ-
sobem snaží pomoci jeho mladší bratr Leo.
V podobně nešťastné životní situaci se po roz-
vodu ocitá Jennie Maloneová, sympatická,
atraktivní herečka, která /i přes svou nezlomnou
životní energii/ má co dělat, aby se vypořádala
s rozčarováním z nevydařeného manželství
a otevřela se novému citovému vztahu. A jelikož
Leo Sneider je tak trochu sukničkář a Jenniyna
temperamentní přítelkyně Fay se nejen snaží
pomoct kamárádce, ale také touží udělat něco
se svým životem - kromě běhání kolem bloku
a zdravé výživy - události se dávají do pohybu...

Vstupné: 220, 200, 180 Kč

Hrají:

David Prachař, David Matásek,
Valérie Zawadská, Martina Hudečková ad.

1.3. od 18.00 hodin 
loutkový sál KD Petra Bezruče

Amatérské divadlo 

Sputnik při MKS Havířov uvádí 

DIVADELNÍ
KABARET

u příležitosti 10. výročí 
založení AD Sputnik

Vstupné 37 Kč

13.3. v 19 hodin - velký sál KDPB
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7.3. v 17.45 h      ZABRISKIE POINT  
(USA 1970, 110 ´, titulky) 
Žádný z Antonioniho filmů neměl tak kontroverz-
ní ohlas jako snímek Zabriskie Point, jímž režisér
reagoval na aktuální politický fenomén. Protože
jej lákala Amerika a drsná krása její pouštní kraji-
ny, umístil příběh reflektující revoltu studentů proti
establishmentu právě tam. Na to, aby se pustil do
natáčení ryze politického filmu - jako řada jeho
generačně blízkých kolegů - byl ale příliš velký
individualista a navíc ho ona legendární vlna kon-
testace přitahovala spíše z pohledu boření morál-
ních tabu než z hlediska jednoznačného přitakání
levicovým idejím.
Režie: Michelangelo Antonioni

7.3. ve 20.00 h    
ŽELVY MOHOU LÉTAT            Premiéra
(LAKPOSHTHA HAM PARVAZ MIKONAND,
Írán/Irák 2004, 95 ´, titulky)
Ocenění: MFF Berlín - zvláštní uznání, MFF
Mexico City - cena diváků a cena za nejlepší film,
MFF Rotterdam - cena diváků, MFF San Seba-
stian - nejlepší film, MFF Tbilisi - nejlepší film,
MFF Tromso - nejlepší film
Třebaže se zdálo, že si námět ze života - nikoli
dětí ulice, ale doslova dětí minových polí - žádá
neorealistické ztvárnění, Ghobadí zvolil poetiku
o jeden řád komplikovanější: magický realismus.
Získal tím specifický efekt, jímž modifikuje bez-
mezný smutek vyprávěného příběhu. Jestliže se
zmrzačování, znásilňování a sebevraždy nezleti-
lých zobrazí jako fantaskní vize, jejich krutost
nepomine, je však transcendována do zdánlivě
milosrdnějšího estetického modu. Bolest se tím
ale nezmírní, bude jen intenzivněji svírat divákovo
srdce. Scénář a režie: Bahman Ghobadi  

8.3. v 17.45 h
OBRAZY STARÉHO SVĚTA
(Československo 1972, 73 ´)
Dušan Hanák už ve svých krátkých filmech pro-
jevil jistou fascinaci cizími uměleckými projevy, ať
výtvarnými, hereckými či hudebními. Snímky
dnes už klasika slovenské fotografie Martina Mar-
tinčeka, jimiž je film inspirován, jsou výsostným
uměleckým gestem, mají však i svou tajemnou
existenciální hlubinu. Hanák se ale nespokojil
s pouhou reprodukcí jejich světa, ale rozhodl se
tento svět filmovými prostředky před divákem
doslova znovu evokovat. Zmnožit a rozvinout
v drúzu lidských příběhů, které teprve ve svém
mnohohlasí vydají společný tón. Film bude uve-
den spolu s předfilmem „Přišel k nám Old Shat-
terhand“. Scénář a režie: Dušan Hanák

8.3. ve 20.00 h SVATÁ HORA 
(LA MONTANA SAGRADA/THE HOLY
MOUNTAIN, Mexiko/USA 1973, 114´, titulky)
Zástupce hnijící evropské společnosti, dítě koka-
kolové kultury, nebo latinskoamerický despera-
do? Alejandro Jodorowsky se vydává na cestu na
Posvátnou horu a během své cesty boří všechna
tabu. Zároveň máme co do činění s posvátným
iniciačním dílem, které je reakcí na autorovu teo-
rii o změně lidstva prostřednictvím filmů. Ty
mohou být účinnější než LSD, osvítí diváky a pak
dojde k novému třesku. Snímek je poprvé uváděn
v odpovídající obrazové kvalitě a s adekvátní hud-
bou, jak o tom „prokletý“ režisér snil víc než pat-
náct let. Scénář a režie: Alejandro Jodorowsky
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Kulturní dům Petra Bezruče 
Galerie Maryčka 
Otevřeno: po - pá 14 - 18 h, mimo otevírací dobu

zpřístupní zájemcům výstavu pracovník informací,

vstupné dobrovolné
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4.3. SNĚHOVÝ DORT 
(SNOW CAKE, VB/Kanada 2006, 112´, drama, titulky)
Příběh o lásce, přátelství a neortodoxním vztahu muže unika-
jicím své minulosti, autistické matky, která se musí vyrovnat se
ztrátou své dcery, a vášnivé ženy držící si lásku dostatečně od
těla. Režie: Mark Evans 

11.3. SICKO
(USA 2007, 113´, do 12 let nevhodný, dokument, titulky)

Jestli chcete zůstat zdraví, snažte se neonemocnět. Režisér
Michael Moore, držitel Oscara za film Bowling for Columbine
a Zlaté palmy z Cannes za film Fahrenheit 9/11 si ve svém
novém filmu bere na mušku americký zdravotnický systém.

18.3. ŠŤASTNÉ MÍLE
(LUCKY MILES, Austrálie 2007, 105´, do 12 let nevhodný, titulky)

Když na australském pobřeží přistane indonéská rybářská loď
s pasažéry z Kambodže a Iráku, začíná putování ilegálních
přistěhovalců do vysněného města.
Režie: Michael James Rowland

25.3. USA VERSUS JOHN LENNON
(USA 2006, 96´, přístupný, dokument/biografický, titulky)

Film odhaluje pokusy americké vlády umlčet Johna Lennona.
Ve snímku jsou rozsáhlé rozhovory s jeho nejbližšími. Jedná
se o jedinečný pohled na život a časy Johna Lennona.
Režie: David Leaf a John Scheinfeld

Vstupné: 70 Kč, členové FK - 60 Kč 

4.3. v 19.00 hodin 
KD Radost

VARHANNÍ KONCERT

Přemysl Kšica

Vstupné: 75 Kč 

důchodci 65 Kč, studenti 45 Kč

6. března v 19.00 hodin
KD Radost
Večer s Vlastimilem Harapesem
Večer vyprávění o životě předního českého 

tanečníka, choreografa a herce 
Vlastimila Harapese.
Večer doplní i několik písní z nového CD 

V. Harapese.

Vstupné: 160 Kč

Anna Rechlewicz 

I. housle

Joanna Cogiel 

II. housle

Aleksandra Batog 
viola

Danuta Sobik-Ptok 
violoncelo

Anna Miech
klavír

Vstupné: 120 Kč
důchodci: 110 Kč
studenti: 85 Kč

19.3. v 19.00 hodin
KD Radost

ZPÍVÁNÍ DO TMY 

Samostatný autorský recitál 
kytaristy, písničkáře

Vladimíra Merty
Starší písně i poslední tvorba

Vstupné: 120 Kč

17.3. v 19.00 hodin - KD Radost
SETKÁNÍ S KVĚTOU FIALOVOU

Oblíbená česká herečka 
KVĚTA FIALOVÁ 

bude mluvit s humorem sobě vlastním
o svém životě, herecké kariéře, práci

v televizi i před filmovou kamerou.
Druhá část pořadu je věnována 

dotazům.

Vstupné: 160 Kč

Taneční

večery
v KD Radost 

vždy od 17.00 hodin

2.3. Fr. Huňař  (Pastel duo)     
9.3. Jaroslav Jeziorski 

16.3. Notta bene         
30.3. Zdeněk Ryška (Elton)

Vstupné 40 Kč

Kulturní dům Radost
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26.3. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

SPIRITUÁL KVINTET 
První česká folková skupina, založená r. 1960 stála na pódiích spolu

s Pete Seegerem, prezidenty V. Havlem a G. Bushem, hrála pro prezidenta

B. Clintona a první dámy mnoha států. Především ale hraje již více než 45 let

pro posluchače všech věkových kategorií doma i v zahraničí.

Repertoár skupiny je nebývale široký - od moravských lidových písní,

renesančních, pražských, irských a skotských balad až ke gospelům

a spirituálům. Řada písní zlidověla, koncerty se často stávají společným muzi-

círováním Spirituál kvintetu a publika
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Spirituál kvintet hraje v obsazení:
Jiří Tichota - uměl. vedoucí  - 6 strun. kytara 

Jiří Cerha - zpěv, perkuse 
Zdenka Tichotová - zpěv, perkuse 

Irena Budweiserová - zpěv, perkuse 
Jiří Holoubek - zpěv, 12 strun. kytara 

Dušan Vančura - zpěv, kontrabas
Vstupné:

140, 120, 100 Kč

12.3. v 19.00 hodin - KD Radost
komorní koncert 

KWARTET AKADEMOS

Galerie Radost - otevřeno denně 11 - 19 hodin

XIV. bienále fotografického plakátu
slavnostní zahájení ve středu 5.3. od 17 h 
výstava potrvá do neděle 30.3. 2008

Vstupné 10 Kč, žáci, studenti a důchodci 5 Kč



KD Leoše Janáčka

1. -  2.3. v 18.00 h
MICHAEL CLAYTON
(USA 2007, CP 17.1. 08, do 12 let

nevhodný, drama/thriller, titulky)

Michael je „vyjednavačem“
jedné z největších 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     
7. -  9.3. v 18.00 h
VÁCLAV
(ČR 2007, 97´, přístupný, tragikomedie)

Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou
pod jednou střechou. Přestože je Václav vnímán jako místní šašek,
hlupák a problematický nezvladatelný kluk, my v něm (spolu
s maminkou) uvidíme dobráka s klukovskou duší a s hlavou plnou
milých lumpáren. Hrají: Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař, Jiří
Lábus aj. Režie: Jiří Vejdělek                                  Vstupné: 67 Kč

14. - 16.3. v 18.00 h
DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
(THE DARJEELING LIMITED, USA 2007, CP 24.1. 08, 92´, do 15 let nepří-

stupný, širokoúhlá/komedie, titulky)

Indie, vlak, tři bratři a několik pološílených žen … Film řeší vzta-
hy mezi bratry, jejich přítelkyněmi a světem okolo nich. Film
aspiruje na řadu prestižních filmových ocenění. Svou cestu svě-
tovými kiny úspěšně zahájil na několika filmových festivalech,
včetně toho berlínského. Vstupné: 72 Kč

20.3. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(LOLA RENNT, NĚMECKO 1998, 81´, do 12 let nevhodný, drama/akční, titulky)

Divoký závod s osudem, náhodou a časem aneb hra o to, jak sehnat
peníze, přijít včas a ještě zůstat naživu. Drama  o třech dějstvích
a dvou mezihrách … Lole a Mannimu je něco přes dvacet. Manni
pracuje jako kurýr pro pochybného překupníka s auty. Poslední akce
však nedopadne a Manni volá Lole a ta má dvacet minut na to, aby
sehnala sto tisíc na záchranu Manniho života. Režie: Tom Tykwer    

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma
21. - 23.3. v 18.00 h 
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ  
(BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU´RE DEAD, USA 2007, CP 21.2. 08, 117´,
do 15 let nepřístupný, kriminální/thriller, titulky)

Andy a Hank se chovají jako malé vystrašené děti, ale jejich
počínání má příliš radikální důsledky. Kolotoč zabíjení, který
rozběhnou díky své neschopnosti normálně fungovat, je pak
žene na samou hranu společensky únosného chování
a trest na sebe nenechá dlouho čekat. Vstupné: 72 Kč

28. - 30.3 . v 18.00 h
OKO
(THE EYE, USA 2008, CP 21.2. 08, do 15 let nepřístupný, thriller, titulky)

Sydney je známou losangeleskou koncertní houslistkou, která
v dětství přišla nešťastnou náhodou o zrak.Transplantace očí je
její jedinou šancí. Oko je nadpřirozený thriller, který testuje hra-
nice reality a z něhož vás bude mrazit až do morku kostí.

Vstupné: 72 Kč  
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ra 1.4. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
"Popová abeceda aneb největší česko - slovenské hvězdy 

od A do Z" - nový pořad VLADIMÍRA HRONA

29.3. - 6.4. - loutkový sál KD P. Bezruče

MINITEATRO JIŘÍHO TIBITANZLA 2008
Přehlídka malých zájezdových divadel hrajících pro děti

8.4. v 19.00 hodin - KD Radost

MARTA TÖPFEROVÁ
Recitál zpěvačky v latinskoamerickém rytmu. Totožné příjme-
ní s předním českým hercem není vůbec náhodné. Marta Töp-
ferová se ovšem na rozdíl od otce Tomáše nevydala na herec-
kou dráhu. Nakolik bylo její rozhodnutí šťastné můžete posou-
dit i z blížícího se vystoupení ...

13.4. v 16.00 hodin - Evangelický kostel, Havířov - Bludovice

„2. PREMIÉRA“ koncert komorní hudby
účinkuje HAPPY HORNING HORNISTS´- X - tet

14.4. v 19.00 hodin - KD Petra Bezruče

Edward Albee: KOZA aneb KDO JE SYLVIE?
Účinkují herci Činoherního klubu Praha,
v hlavních rolích Emília Vašáryová a Juraj Kukura

16.4. v 19.00 hodin - KD Radost
komorní koncert 

PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrick Vacík

18.4. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

PICASSO
Hrají Milan Kňažko a Vilma Cibulková
Režie Jiří Svoboda

21.4. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka

SCREAMERS - zbrusu nový pořad známé travesti skupiny

22.4. v 19.00 hodin - sál KD Radost

„MOZAIKY“ Jiří Slavík - kontrabas

24.4. v 19.00 hodin - KD Radost
Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.

VIVAT CAROLUS QUARTUS
ŠTĚPÁN RAK - kytara, zpěv
ALFRED STREJČEK - umělecký přednes
Hudbu složil Štěpán Rak

28.4. v 19.00 hodin - sál KD Radost

VEČER S YVONNE PŘENOSILOVOU
Populární zpěvačka a rozhlasová moderátorka YVONNE
PŘENOSILOVÁ bude tentokrát hovořit o svém životě, práci, 
písničkách.

Společenský dům
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23. března od 18.00 do 24.00 hod.
Společenský dům  

Velikonoční zábava 
s Janou
Vstupné 100 Kč

22.3. v 15 hodin - Společenský dům

KARNEVAL pro děti 
s kouzelníkem

Vstupné 35 Kčp
ro

 d
ě
ti

27. března od 18 hodin - Společenský dům

Den učitelů
spojený s oceněním nejlepších pedagogů 
statutárního města Havířova za rok 2007
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Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po-pá 13-19 h,
so, ne 14-16 h h Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena denně od 11 do 19 h 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 h Společenský dům, Dlouhá
tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena po-pá 14-18 h 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 h ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA h
KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov h www.mkshavirov.cz h 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. - 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
1. - 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)

1. - 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

6. - 12.3. v 15.30 h

DIVOKÉ VLNY
(SURF´S UP, USA 2007, 88´, přístupný, animova-
ná/rodinná/akční/komedie, české znění, DD)

Animovaná komedie pro malé i velké diváky

o tučňácích a jednom velkém surfařském
závodu. Vstupné: 47 Kč

6. - 12.3. v 17.45 h

LET´S DANCE 2 STREET DANCE
(STEP UP 2 THE STREET, USA 2008, CP 28.2.
08,  do 12 let nevhodný, hudební/romantické
drama, titulky, DD)

Vzpurná Andie začne studovat na Mary-
landské škole umění, snaží se zapadnout

a přitom si udržet starý styl života. Když
spojí své síly s nejlepším tanečníkem

školy Chasem, aby vytvořili formaci
a zvítězili v taneční soutěži The Street,

najde způsob, jak žít svůj sen a při tom
propojit své dva oddělené světy.

Vstupné: 77 Kč
6. - 9.3. ve 20.00 h 

LOVEC DRAKŮ
(THE KETE RUNNER, USA 2007, CP 7.2. 08,
122´, do 15 let nepřístupný, širokoúhlé drama,
titulky, DD)

Vždycky existuje způsob jak napravit

chybu. Lov papírových draků patří k nej-
oblíbenějším hrám afghánských dětí.
Dvěma z nich, nerozlučným kama-
rádům, ale osudově změnil život, když
jejich přátelství rozbil na padrť.

Vstupné: 77 Kč
10. - 12.3. ve 20.00 h
ve středu 12.3. též v 9.00 h 

MONSTRUM
(CLOVERFIELD, USA 2008, 84´, do 15 let
nepřístupný, katastrofický/thriller, titulky, DD)

Tahle noc změní život všem. A některým
ho ukončí. S thrillerem Monstrum vás
čeká stoprocentní adrenalinový zážitek,
s jakým jste se v kinosále určitě ještě
nesetkali. Vstupné: 77 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

13. - 19.3. v 15.30 a 17.45 h

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
(ČR 2008, CP 21.2. 08, 98´, přístupný, pohádka, DD)

Nejnovější film krále českých pohádek

Zdeňka Trošky. Hrají: Jan Dolanský,

Taťana Krchovová, Ladislav Potměšil,

Veronika Kubařová, Miroslav Táborský 

aj. Vstupné v 15.30 h: 77 Kč

Vstupné v 17.45 h: 82 Kč

13. - 19.3. ve 20.00 h

ve středu 19.3. též v 9.00 h

POKÁNÍ  
(ATONEMENT, VB 2007, CP 31.1. 08, 122´,
do 15 let nepřístupný, titulky, DD)

Příliš bujná fantazie dvanáctileté
„budoucí spisovatelky“ odstartuje tra-

gický příběh, který nenapravitelně
změní osudy tří lidí. Film natočen podle

slavné stejnojmenné knižní předlohy
spisovatele Iana McEwana.

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

20. - 26.3. v 15.30 h

PAST NA ŽRALOKA
(THE REEF, USA/Korea 2006, přístupný, animo-
vaná pohádka, české znění, DD)

Dobrodružství malého rybího kluka, který se
přestěhoval s rodiči na nový korálový útes.

Vstupné: 57 Kč
20. - 26.3. v 17.45 h

RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
(RAMBO IV, USA 2008, CP 21.2. 08, 100´, do 12
let nevhodný, širokoúhlý/akční/drama/thriller,
titulky, DD)

Nesmrtelný Rambo opět na scéně ! Čtvr-
tý díl série o vietnamském veteránovi
nás zavede do jihovýchodní Asie, kde se
stárnoucí John Rambo usadil.

Vstupné: 77 Kč 
20. - 26.3. ve 20.00 h
ve středu 26.3. též v 9.00 h

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ
HOLIČ Z FLEET STREET  
(SVWWNEY TODD: THE DEMON BARBER OF
FLEET STREET, USA 2007, CP 7.2. 08, 116´,
do 15 let nepřístupný, drama/muzikál, DD)

Nikdy nezapomenout. Nikdy neodpustit.
Nespravedlivě odsouzenému Benjamino-
vi, který musí ve vězení na druhé straně
světa strávit celých 15 let, se podaří unik-
nout do Londýna a je plně rozhodnutý

pomstít svou rodinu i zmařené roky.

V hlavní roli Johnny Depp.

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

27.3. - 2.4. v 15.30 a 17.45 h

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
(THE SPIDERWICK CHRONICLES, USA 2008,
CP 13.3. 08, 95´, přístupný, dobrodružný/rodin-
ný/fantasy, české znění, DD)

Do kin po celém světě se v únoru 2008

dostala další rodinná fantasy na motivy

stejnojmené série knih THE

SPIDERWICK CHRONICLES, kterou

napsali Holly Black a Tony DiTerlizzi. Film

vypráví o třech dětech, které mají

rozcházející se rodiče, a tak z rodinných

depresí utečou do kouzelného pohád-

kového světa. V jedné z hlavních rolí

uvidíme Nicka Nolteho jakožto strašidel-

nou příšeru. Vstupné v 15.30 h: 72 Kč 

Vstupné v 17.45 h: 77 Kč
27.3. - 2.4. ve 20.00 h
ve středu 2.4. též v 9.00 h 

3:10 VLAK DO YUMY 
(3:10 TO YUMA, USA 2007, CP 6.3. 08, 117´, do
12 let nevhodný, širokoúhlý western, titulky, DD)

Čas se pro jednoho z nich krátí … Russel

Crowe a Christian Bale v drsném příběhu

o střetu dvou mužů stojících na opač-
ných stranách zákona a morálky.

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

Představení pro děti:  
2.3. O DOROTCE -          10 pohádek - 75´

9.3. KRTEK A HODINY -    4 pohádky - 67´

16.3. A ZASE TA ŽOFKA -   6 pohádek - 61´

23.3. Z DEVATERA POHÁDEK - 
4 pohádky - 66´

30.3. KŘESADLO -              7 pohádek - 65´

Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin.

Vstupné: 15 Kč
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Poř.č. Název MŠ Charakteristika školního vzdělávacího programu

1. MŠ ČSA ŠVP má prvky "Zdravé mateřské školy". Důraz je kladen na spontánní činnosti a hry dětí, sestavování jídelníčku odborníky podle zásad

racionální výživy, stravování vychází z rodinných zvyklostí, preference samostatnosti dětí, nedílnou součástí života MŠ jsou tradice. Každo-

denní kontakt s rodiči a spolupodílení se na plánování výchovně vzdělávací práce.

2. MŠ Radniční Zaměření ŠVP je na etickou, komplexní estetickou výchovu a spolupráci s rodiči. Zajištění rovnováhy mezi svobodným rozvojem

osobnosti dítěte, respektování jeho jedinečnosti, rozvíjení a podpory základní lidské, morální a společenské hodnoty. Na základě proži-

tých emocí rozvíjení tvořivých projevů dětí v oblasti řeči, zpěvu, pohybu a výtvarných činností, naučení se základním schopnostem

a dovednostem, rozvíjení vnímání a vyjadřování jazykových, hudebních, pohybových a výtvarných představ. Podporování výchovných

zájmů rodičů o vlastní dítě, motivování je na spoluúčasti na jednotlivých akcích MŠ.

3. MŠ Lipová ŠVP s názvem "Barevná školka-colorful nursery" má zaměření na výuku anglického jazyka v rámci každodenního výchovně vzdě-

lávacího procesu metodou Helen Doron - přirozené učení prožitkem, pilotní a jediná MŠ v republice, která začíná tímto způsobem praco-

vat. Dalším zaměřením je výuka flétny, dramatický kroužek, návštěvy jízdárny na Pašůvce, pokračování s integrací postižených dětí.

4. MŠ Horymírova ŠVP s názvem "Naše Země kulatá je" je zaměřen na ekologickou a environmentální výchovu, ke zdravému způsobu života. Hlavním záměrem

při tvorbě ŠVP bylo, aby způsob vzdělávání, jeho obsah a metody práce maximálně respektovaly vývojové, fyziologické, emocionální a sociální

potřeby dětí. Cílem je rozvíjení dětské osobnosti po stránce tělesné, psychické, sociální a respektování její individuality.

5. MŠ Petřvaldská ŠVP "Proč" je zaměřen na podporu přirozených aktivit dětí v předškolním věku - pohyb, manipulace s předměty, hra, experimentování a

zvídavost; tedy touha poznávat a učit se vlastní zkušeností. Hlavními principy je každodenní dostatek přirozených pohybových činností ve

třídě a na školní zahradě, upřednostňování manipulace s didaktickým, výtvarným, technickým materiálem, jednoduchými nástroji

a nářadím před jednostranně zaměřenými hračkami; dostatek spontánní hry dětí; zařazování her a činností podporujících tvořivost, před-

stavivost a fantazii; upřednostňování metody "pokus-omyl" před poučováním a předáváním hotových poznatků.

6. MŠ Sukova ŠVP nese název "Barevná klubíčka". Důraz je kladen na rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si základů hodnot, na nichž

je založena naše společnost, a získáváním samostatnosti a schopnosti dítěte projevovat se jako samostatná osobnost působící na své

okolí. Kurikulum je obohaceno prvky "Zdravé mateřské školy" a "Začít spolu". V pěti prolínajících se oblastech - biologické, psychologické,

interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální je snaha docílit komplexního rozvoje osobnosti dětí.

7. MŠ Přímá Principy zaměření ŠVP jsou na vztah dětí k životnímu prostředí, šťastné děti a spokojení rodiče, hrajeme si od jara do zimy, brána jazy-

ků otevřená, dítě z takové "zvláštní rodiny"(děti ze sociálně slabých rodin, dětských domovů), zapomeňme na dril, šikana v MŠ.

8. MŠ U Stromovky Ve ŠVP jsou zařazovány prvky MŠ podporující zdraví a "Začít spolu". Cíli výchovy je rozvíjení dětské osobnosti, vedení ke zdravému

životnímu stylu, podpora přirozené aktivity dětí, posilování zdravého sebevědomí dětí, zvyšování jejich tolerance a úcty k druhým i k život-

nímu prostředí, rozvíjení kulturně-estetické dovednosti, základů estetického vztahu ke světu a životu, vedení k vnímání proměn našeho

okolí vlivem změn v přírodě a vlivem lidské činnosti (ekologie).

9. MŠ E. Holuba ŠVP obsahuje prvky "Zdravé mateřské školy". Cílem je rozvoj dětské osobnosti s důrazem na respektování osobnosti dítěte v soula-

du s věkovými zvláštnostmi, spolupráce s rodinou, včlenění rodičů do projektů a života MŠ.

10. MŠ Puškinova Cílem ŠVP je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, a získání osobní samo-

statnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, působící na své okolí. Ve ŠVP se "odpovídá" na otázku "Jaký chci být?" - zdravý

(např. rozvíjet povědomí o zdravém způsobu života), plný pohody (např. posilovat vztahy k rodině), chytrý (např. umožnit dítěti tvořivě se realizo-

vat) a ochránce přírody (např. vážit si živé přírody).

11. MŠ Resslova ŠVP s názvem "Barevný rok" je pokračování ŠVP z minulých let. Z důvodu specializace učitelek je zaměřen na estetickou výchovu,

logopedii a rozmanité tělovýchovné dovednosti. Hlavními specifickými cíli je vytváření prostor pro posilování prosociálního postoje k druhé-

mu, vytváření základů estetického vztahu ke světu, životu a umění a rozvoj komunikativních dovedností, nenásilnou formou rozvíjet řečo-

vý projev dětí, samostatné a souvislé vyjadřování vzhledem k individuálním a věkovým zvláštnostem.

12. MŠ Čelakovského Název ŠVP je "Podejme si ruce a poznejme svět". Dle Komenského "Školy hrou", "Zdravé MŠ”, ekologickými principy vytváří MŠ

zdravé a podnětné prostředí, jehož cílem je vychovat člověka komunikativního, přátelského, jehož součástí bude péče o své zdraví, o příro-

du, planetu Zemi a živé bytosti.

13. MŠ U Topolů ŠVP s názvem "Zdravý životní styl a sociální a citová výchova" má tyto priority - péči o zdraví dětí ve spolupráci s rodinou, zdravou

výživu, podporu přirozených aktivit, psychosociální podmínky, sexuální výchovu, hry a činnosti na rozvíjení emocionality, aktivity na

rozvoj vlastní identity, sebevědomí, sebepoznání, sebepojetí a sebehodnocení, vnímání a respektování potřeb jiných, schopnost volného

chování a ovlivnění vlastní situace.

14. MŠ Kosmonautů ŠVP má název "Projít branou" aneb "Zlatá brána otevřena, pěti klíči podepřena". Cílem programu pod heslem: "Estetická výchova

kultivuje tělo i ducha" je zdravé a spokojené dítě, kterému jsou vytvářeny optimální podmínky pro rozvoj jeho sebevědomí, samostatnos-

ti a učení...

15. MŠ Švabinského ŠVP s názvem "Duhový korálek" usiluje o dosažení optimální úrovně osobnostního rozvoje a učení dítěte předškolního věku. Obecnými

cíli jsou rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samo-

statnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Při vytváření programu bylo vycházeno

z naplňování priorit předškolního vzdělávání s důrazem na individualitu a vzdělávání každého dítěte s rozvíjením jeho učení a poznání

formou hry, vycházejících z přirozených potřeb a zájmu.

16. MŠ Balzacova ŠVP je vypracován na základě přijetí do sítě zdravých MŠ ČR "Zdravá mateřská škola ČR" - Mateřská škola podporující zdraví.

Tento vzdělávací program je ve 3letých cyklech evaluován jak školou, tak týmem SZÚ Praha. Z výsledků analýz je postaven nový 3letý

vzdělávací program, který je konzultován SZÚ Praha, na základě posouzení ŠVP MŠ obdrží certifikát na určité období.

17. MŠ Mládí ŠVP s názvem "Rodinný dům aneb učitelka a dítě na cestě ke spokojenosti" má rozvíjet jedinečnost dítěte, naplňovat potřeby každé-

ho dítěte v MŠ, dosahovat vysokého stupně samostatnosti a vlastní tvořivé aktivity dětí, vytvářet dobré prostředí s využitím profesionál-

ního umu učitelek, vytvářet kvalitativně nový vztah mezi učitelkou a dítětem, rozvíjet takové vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a dětmi

a mezi dětmi navzájem, aby zvyšovaly efektivitu působení MŠ na dítě. (pokračování příště)

Školní vzdělávací programy mateřských škol
Mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město:
Část Město: Čs. armády 5/201, Horymírova 7/1194, Lipová 15, Puškino-
va 7a/908, Radniční 7/619, Resslova 2/497, Sukova 2a, Švabinského
7/993, U Stromovky 60 
Část Podlesí: Balzacova 2/1190, Čelakovského 4/1240, E. Holuba 7/1403,
Kosmonautů 4/1319, Přímá 8/1333
Část Šumbark: Mládí 23/1147, Moravská 14/404 (odl. prac. U Školy
17/145, Havířov Dolní Suchá), Okružní 1a/1070, Petřvaldská 32/262,
U Jeslí 4/894
Část Prostřední Suchá: U Topolů 3/688

Mateřské školy, které jsou součástí základních škol:
Životice: Zelená - Město: Na Nábřeží - Bludovice: Frýdecká + odloučené
pracoviště Občanská, D. Datyně, Selská (s polským jazykem vyučovacím) 

Soukromé mateřské školy
Šumbark: MATEŘINKA, Okružní 13/1208 - město: Sadová 3/232
K. Čapka 8/800

Mateřské školy, jejichž zřizovatelem je kraj:
Speciální mateřská škola, Mozartova 2
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Každá škola má své tradice.
Také Soukromé gymnázium
a Střední zdravotnická škola
Havířov pořádá dnes již tradiční
akce. K nim patří přírodovědná
soutěž Všeznal, kterou škola orga-
nizuje pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.
V průběhu celého dopoledne
soutěžící procházejí odbornými
učebnami gymnázia a plní
zajímavé praktické úkoly z biolo-
gie, matematiky, fyziky, chemie, ze
zeměpisu a informatiky. Mohou
prokázat své znalosti, dovednosti
i schopnost pracovat v týmu.

Dvanáctého ročníku, se zúčast-
nilo rekordních 25 tříčlenných dru-
žstev ze 13 škol z Havířova, Horní
Suché, Těrlicka. Zvítězilo sympa-
tické chlapecké družstvo ze ZŠ kpt.
Jasioka - Adam Ripp, David Ulman,
Martin Michálek.

Ve stejném termínu uspořádala
zdravotnická škola 1. ročník nové
soutěže s názvem Zachraň lidský
život. Celkem 9 tříčlenných družs-
tev plnilo teoretické i praktické
úkoly z oblasti první pomoci - např.
jak zastavit krvácení, jak si poradit
se zlomeninou či popáleninami.
První místo získalo družstvo ze ZŠ
na ul. Gorkého - Kristýna Teperová,
Barbora Velčovská, Jakub Kunčic-
ký. Studenti 3. roč. SZŠ připravili
pro žáky ZŠ ukázky různých typic-
kých modelových situací a besedu
se záchranářem. Na vítěze obou
soutěží čekaly diplomy i zajímavé
knižní publikace.

Odměnou pro organizační týmy
obou soutěží byl nebývalý zájem
základních škol, kladné ohlasy
pedagogického doprovodu sou-
těžících žáků i přání, aby se v této
tradici zajímavého přiblížení pro-
středí střední školy žákům ZŠ roz-
hodně pokračovalo.

Mgr. Radomíra Mrázková,
zástupkyně ředitele

Kapka naděje přivezla dárek
V závěru ledna navštívila havířovskou nemocnici prezidentka Nadačního fondu Kapka

naděje Vendula Svobodová. Nemocnici darovala šek na úctyhodnou částku 650 tisíc korun.

V prostorách novorozeneckého oddělení ji přivítala ředitelka nemocnice Ing. Věra Kovářo-
vá. Přítomen byl rovněž zástupce společnosti ArcelorMittal Ostrava, která přispěla částkou
250 tisíc korun, Ing. Ivo Chmelík. Nadační fond Kapka naděje nemocnici daroval pro novoro-

zenecké oddělení inkubátor. Přístroj se dá rovněž využít jako vyhřívané lůžko s radiačním
zářičem.

Některé školy v Havířově mají určité zaměření tzv.
profilaci v předmětech. Zajímali jsme se, jak výuka
probíhá na škole Mládežnická, která je zaměřena (pro-
filovaná) na jazyky. Rodiče se totiž často ptají, zda
jejich dítě bude dostatečně připravené na střední školu
(např. ve fyzice), když má profilovaná škola v daném
ročníku (v 7. tř.) jen jednu hodinu fyziky týdně.

Jsou obavy rodičů oprávněné?
Za naši školu mohu říci, že oprávněné nejsou. Rámco-

vý vzdělávací program pro základní vzdělávaní (RVP ZV -
MŠMT ČR) je pro všechny školy povinný, stanovuje mini-
mální počet výukových hodin pro všechny předměty.

Není důležité, zda má žák jednu hodinu fyziky
v sedmé třídě, jelikož v osmé a deváté třídě má hodi-
ny dvě a tedy by měl bez problému navázat na učivo
střední školy. Máme dlouholeté zkušenosti na základě
odezvy našich bývalých žáků z podobného vzděláva-
cího programu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, kterým
tito žáci prošli a většina z nich je velmi úspěšná na
středních školách. Patří mezi nejlepší žáky. Tedy záleží
na součtu všech hodin na druhém stupni. Rozvržení
vyučovacích hodin do ročníků je v kompetenci ředitele
školy (po dohodě s učiteli).

Co když se ukáže, že dítě nemá na jazyky vlohy?
Žák se během svého vývoje vyvíjí, mění, s čímž náš

vzdělávací program počítá. Naši žáci se učí angličtinu
od první třídy. Na prvním stupni je navýšen počet hodin
angličtiny oproti minimu v RVP ZV. Když přecházejí
žáci na druhý stupeň, můžou si vybrat mezi dvěmi pro-
gramy.

Můžete uvést konkrétní příklad? 
Dítě se zájmem o výuku cizích jazyků si může od

šesté třídy vybrat druhý cizí jazyk (francouzštinu,
němčinu, ruštinu - podle naplněnosti skupiny). První
jazyk (AJ) je posílen o konverzaci i s cizím lektorem.

Další možností je, že si žák místo druhého cizího jazy-
ka zvolí větší počet hodin informatiky, přičemž angličti-
na je také posílena hodinami konverzace a procvičo-
váním. Tímto způsobem využíváme disponibilní hodiny.

Co znamenají disponibilní hodiny?
Ty dalo ministerstvo k dispozici školám na individu-

ální rozvoj žáků podle jejich dispozic a zájmů. My jsme
je využili navýšením hodin nejen cizích jazyků a infor-
matiky, ale navýšili jsme hodiny matematiky a českého
jazyka v určitých ročnících.

Máte ještě nějakou zvláštnost ve škole?
Žáci devátých tříd mají výuku zeměpisu a děti šes-

tých  tříd tělocviku v anglickém jazyce. Získali jsme na
to povolení ministerstva školství. Zajímavostí je i to, že
k nám opět přijdou učit na dva měsíce konverzaci
američtí lektoři.

Jak vypadal zápis do prvních tříd?
Zájem nás velmi mile překvapil a zřejmě otevřeme tři

první třídy.

Ředitelka Základní školy Mládežnická Radomila Vaníčková řekla:

Obavy rodičů jsou neopodstatněnéVŠEZNAL
2007/2008

MASÁŽE ZDARMA

Pro klienty Revírní bratrské
pokladny poskytuji 8 masáží 

v hodnotě 1 200 Kč 

z d a r m a

Masážní salon - M. Veselý

Široká 3, Tel. 774 845 657

Spotřebitelská
poradna 
- reklamace obuvi - 

DOTAZ:
Dobrý den, potřebuji poradit. Po pěti měsících od
koupi se dceři na sportovní značkové obuvi odle-
pila podrážka. Dcera obuv používala pouze jako
přezůvky ve škole, takže je nijak nezatěžovala.
Reklamační technik firmy, která mi obuv prodala
neuznal reklamaci s tím, že obuv je využitá
a hlavně, že jsem neuplatnil reklamaci neprodleně.
Nevím co je neprodleně? Reklamoval jsem obuv
při poškození, které vadilo užívání. Poraďte mi pro-
sím jak dál postupovat, když firma reklamaci neu-
znala a odmítla se mnou dále komunikovat. Děkuji 

ODPOVĚĎ:
Prodejce má pravdu v tom, že se závada má reklamo-
vat neprodleně, což u obuvi znamená ihned při výsky-
tu závady, aby se předešlo jejímu zvětšování až do sta-
dia neopravitelnosti. Ve vašem případě tedy ihned,
když se podrážka začne odlepovat nikoliv až se odlepí
celá. Přesto máte možnost kontaktovat soudního znal-
ce, dohodněte si s ním prohlídku obuvi, aby zkontrolo-
val, čím byla vada způsobena. Pokud zjistí, že byla
způsobena vadou materiálu nebo výroby, nechte si
vyhotovit nezávislý posudek. Ten musíte nejprve uhra-
dit, ovšem pokud vyzní ve Váš prospěch, máte nárok
na jeho proplacení od prodejce na základě § 598
Občanského zákoníku. Ceny za posudek se pohybují
u jednoduchých věcí v řádu stokorun, u složitějších
případů pochopitelně více. Seznam znalců najdete na
webu: www.justice.cz, nebo u kteréhokoliv soudu.
Se znaleckým posudkem máte velkou šanci na
úspěch. Naopak prodávající riskuje, že místo pouhé
částky za zboží bude muset platit třeba i podstatně
více. Doporučuji proto s tímto záměrem i jeho důsled-
ky seznámit prodejce předem. Přejeme úspěšné vyře-
šení vašeho problému.

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.,

www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)

Foto: Ivan Trnka
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Soutěž amatérských hudebníků
Líheň již má za sebou polovinu
základních kol, nicméně i nadále se
budou moci návštěvníci havířov-
ského Jazz clubu setkávat každý
čtvrtek s kapelami ze svého
města. Pořadatelé soutěže
z Viking agency totiž jako správní
patrioti nasadili do každého kola
soutěže vždy jednu kapelu
z Havířova.
„Už od počátku byla tato soutěž
výsostně spjata s Havířovem, tady
má kořeny, svou budoucnost i pod-
poru. Také proto, a nejen proto,
mají havířovské kapely oproti celé
republice tak trochu privilegium,“
vysvětluje Marek Slonina z Viking
agency s tím, že za vznikem festi-
valu Inkubátor i soutěže Líheň stojí
v podstatě právě havířovské kape-
ly. „To ony si stěžovaly na fakt, že
v regionu je malá možnost se
představit veřejnosti a  stály za
vznikem festivalu a následně i sou-
těže, která měla tento prostor ales-
poň zčásti zaplnit. Snad se to daří,
navíc dnes už to v Havířově žije i
na dalších místech, což je určitě
dobře,“ s potěšením dodávají
pořadatelé.
V rámci Líhně 2008 se tedy
i v březnových základních kolech
každý čtvrtek o půl osmé večer
objeví na pódiu Jazz clubu vždy
jeden zástupce Havířova, nicméně
kdo konkrétně to bude se zájemci
o dobrou muziku dozví na strán-
kách soutěže www.lihen.cz (přesný
program nebyl ještě v době
uzávěrky RL znám - pozn. autora).
Díky podpoře města a partnerů
soutěže, zejména pivovaru Rade-
gast, je vstup do klubu jako již tra-
dičně ZDARMA. Pro přespolní,
nebo ty, komu hudební styl právě
znějící Jazz clubem nesedí, pak
letos již podruhé pořadatelé připra-
vili další dvě scény, a sice v neda-
lekých klubech Templ v Ostravě
a Stoun ve Frýdku-Místku. Podrob-
nosti rovněž na www.lihen.cz

NAČEVA, PAVLÍČEK a dj FIVE 28.2. od 20 hodin 
nn

ABRAXAS ve Stolárně - koncert vypukne 6.3. ve 20:00
Opět po roce zopakuje rocková legenda Abraxas svou hudební show
v klasickém složení:
Slávek Janda - kytarový mág, skladatel, zpěvák a producent, Miroslav
Imrich - showman kapely, zpěvák, skladatel a producent, Ivan Pelíšek -
nekompromisní krotitel rytmů, bubnů a plechů, Zdenda Chládek - dunící
sentinel staromilských rockových variací. www.abraxas.cz

nn

MICHAL PROKOP a FRAMUS FIVE - 20.3. od 20:00 ve Stolárně
Michal Prokop - muž mnoha zájmů a profesí, v hudební oblasti znám pře-
devším jako zpěvák, pohybující se přibližně v trojúhelníku žánrů rock -
soul  blues. V posledních letech vyniká také jako televizní moderátor.
Jeho pořad Krásný ztráty patří už několik let k nejreprezentativnějším
pravidelným programům veřejnoprávní televize.
Framus Five zahraje ve hvězdném složení:
Roman Kubát - trubka, Jiří Šíma - sax, zpěv, Luboš Andršt - kytara,
Pavel Razím - bicí, Zdeněk Tichota - basa, Jan Kolář - klávesy, zpěv,
Michal Prokop - zpěv, akustická kytara, Jan Hrubý - housle

Vstupenky na všechny koncerty je možno zakoupit ve Stolárně,
v sázkové kanceláři Victoria Tip (vedle Renety) a v prodejně CD

a DVD Video Music na Hlavní třídě 70.

Maniačky opět mistryněmi republiky
Obhájením titulu mistryň republiky v pódiových skladbách na

Aquila aerobic team show havířovské Maniačky opět dokázaly, že
jsou jedním z nejlepších klubů v republice.

Po veleúspěšném postupovém mistrovství Moravy, které se konalo koncem
loňského roku ve Zlíně a kde získaly Maniačky tři zlaté medaile, jedno stříbro
a jeden bronz, se závodnice předvedly v tom nejlepším světle i v Praze.

Nejmladší Mini tým v kategorii 8 - 10 let pod vedením Ivany Kožmínové
a Lenky Hanákové vybojoval 4. místo a pro dívenky je to úžasný vstup do
závodní kariéry. Sestava Linka 150 v kategorii 11 - 13 let se pod vedením
Veroniky Segetové umístila na výborném 3. místě, a to i přes velmi hektické
chvíle, kdy přestala hrát aparatura a dívky musely svou náročnou sestavu
cvičit znovu. V kategorii 14 - 16 let získaly Maniačky titul mistrů republiky
se sestavou Limonádový Joe a dočkaly se tak zaslouženého vítězství.
V nejprestižnější smíšené kategorii vybojovaly Maniačky se sestavou
Svatební košile stříbrné medaile a jen o malý kousek jim uniklo první místo.

ZŠ M. Kudeříkové otevírá ve
školním roce 2008/2009 

vedle běžných tříd:
od 4., 5. a  6. ročníku  

třídy s rozšířenou výukou
tělesné výchovy se zaměřením

na atletiku a basketbal

Co nabízíme?
Jako jediná havířovská škola
v projektu Intenzifikace sportov-
ních tříd řízená MŠMT ČR
nabízíme 4 hodiny tělesné výchovy
týdně, min. 2 tréninky týdně, 2x
ročně sportovní soustředění, hřiště
i tělocvičny s umělým povrchem,
kvalifikované trenéry, účast na
soutěžích všech úrovní. V rámci
nového ŠVP nabízíme dětem od
6. ročníku další cizí jazyk (německý
nebo francouzský), školní lékařku
v budově školy.

Zápis a přijímací řízení 
do sportovních tříd se koná:

1. dubna 2008 v 9.00 hodin
v tělocvičně školy 2. dubna 2008

v 15.00 hodin v tělocvičně školy.

Talentové zkoušky obsahují: sprint

na 40m, skok daleký, autový hod

plným míčem, 6 minutový vytrva-

lostní běh. Jestliže ani jeden z ter-

mínů nevyhovuje - testy proběhnou

po individuální domluvě.

Výběru se mohou zúčastnit i mladí spor-
tovci na doplnění stávajících 6., 7., a 8.
tříd. Přihlášky a informace obdržíte na
sekretariátu školy nebo při talentových
zkouškách resp. na webových stránkách
TJ Start Havířov - www.atletikakuderiko-
va.estranky.cz nebo na stránkách školy
www.zsmk.cz 

vedoucí trenéři sportovních tříd:
atletika-Mgr.Jiří Zinecker, tel. 604 556 378
basketbal-Petr Choma, tel. 737 734 025

kancelář: 596 828 378 
škola: 596 811 239

mail: startha@volny.cz 
Nezapomeň sportovní oblečení, 
sportovní obuv a dobrou náladu.

Foto: archiv

ASTERIX ASTERIX ASTERIX ASTERIX ASTERIX ASTERIX

1.3. od 8.30 - „Jaro přišlo k nám“ - městské
kolo pěvecké soutěže žáků ZŠ
8.3. od 8.30 - městské kolo soutěže v recitaci   
14.3. od 15.30 - „Perníkové Velikonoce“ -
pečení velikonočních perníčků a ozdob z vizo-
vického těsta pro rodiče s dětmi, cena 90 Kč.
Krabici na výrobky s sebou.
17 - 19.30 každé pondělí - pokračuje kurz
smaltu, keramiky, malování na hedvábí
a kamínky pro mládež i dospělé. 200 Kč/měsíc
odevzdat s přihláškou při zahájení kurzu.
ZÚ Florbal - od března v úterý 16.30-18.30
pro děti od 7let v tělocvičně ZŠ 1. máje 
Klub Rarášek pro děti a rodiče 5x v týdnu od
14 do 19 výtvarné a pohybové aktivity ve
středu v době od 9.00 do 12.00  
5.3. „Travička zelená“ - veselé dovádění, výro-
ba velikonočních dekorací 
12.3. „Velikonoční krasličení“- zdobení per-
níčků a kraslic různými materiály
26.3. „Žába leze do bezu“ - pohybové hry,
říkanky, výroba masek na čarodějnický bál

Velikonoční prázdniny pro děti, mládež
i dospělé:
20.3. a  21.3. 10.00 - 18.00 herna pro mládež.
Kulečník, biliár a stolní fotbal zdarma. Stolní
tenis, posilovna - za účasti dospělé osoby 20
Kč/hod. Internet 10 Kč/hod.
20.3. a 21.3. 9.00 - 13.00 „Velikonoční kras-
ličení“ - zdobení kraslic různými technikami 
20.3. v 10.00 „Perníkové kraslice“ a ozdoby
z vizovického těsta pro děti i dospělé.
Cena 40 Kč. Krabičku na výrobky s sebou.
21.3. v 10.00 hod. - Velikonoční aerobik si
mohou přijít zacvičit všechny děti, které si při-
nesou vhodný úbor, přezutí a něco k pití
2.4. od 14.00 hod. - „Velikonoční šachový
turnaj“ je pro zájemce s rokem narození 1992
a mladší, vklad 20 Kč, přezutí s sebou, bufet
s občerstvením zajištěn.

Informace z oddělení tělovýchovy - obnovuje
se činnost útvaru Bojové umění, nově se může-
te hlásit do ZÚ Žonglování (pondělí, úterý 16.30-
18.30), volná místa jsou v kroužku šachovém
(úterý 16.00-18.00), aerobik je tu od pondělí do
pátku (dělení podle věku a zdatnosti). Bližší
informace vedoucí oddělení TV - L. Zajaczková,
telefon: 596 811 175, mobil: 603 438 726          

1.3. so od  9.00 Velikonoční dílna - pokračo-
vání z 16.2. - glazování výrobků
Keramická dílna - pro všechny, kteří mají zájem
o práci s hlínou
8.3. so od 9.00 - Batikování triček - bílé bavl-
něné tričko s sebou
8.3 so od 9.00 - „Piš rychle a bezchybně“
-prestižní soutěž v psaní na klávesnici pro
žáky od 6. tř.

13.3. čt od 15.00 - „Dejte vejce malovaný…“ -

velikonoční přípravy pro holky i kluky - 

s sebou vyfouknutá vejce, 10 delších prutů na karabáč

14.3. pá od 15.00 - Drátování pro začátečníky
- s sebou láhev pěkného tvaru a vyfouknuté vajíčko

14.3. pá od 17.00 - Diskotéka
28.3. pá od 17.00 - Diskotéka
29.3. so od 9.00 - Okresní kolo v programo-
vání - postupová soutěž vyhlášená MŠMTV
pro st. žáky 7. - 9. tř. a studenty SŠ, zájemci si
mohou propozice vyzvednout na ředitelství
svých škol nebo osobně v Asterixu 
(informace: oresanska@seznam.cz)

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

ASTERIX - SVČ, pobočka M. Kudeříkové 14

Havířov-Město, tel.: 596 811 031
www.svcha.eu 

Přijímací zkoušky 
do sportovních tříd

Každý čtvrtek do Jazzu
na havířovskou kapelu!
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Slavnostní koncerty absolventů
I. a II. stupně hudebního oboru

4., 11. a 18. března v 18 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Vstupné zdarma!

h
Hudební podvečery pro

veřejnost
(hudba klasická, populární, zpěv,

divadelní scénky)
5. března  v 17.00 hodin
13. března  v 17.00 hodin
19. března  v 17.00 hodin
27. března  v 17.30 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
Vstupné zdarma!

h
Vernisáž výstavy

"Učitelka Alžběta a její žáci"
27. března v 18.00 hodin
Galerie "Mlejn" Ostrava

h
ZUŠ B. Martinů 

pořádá kurzy pro dospělé:

4Tvůrčí fotografie4Keramika

4Figurální kreslení 

4Základy zpěvu

NOVĚ OTEVÍRÁME KURZ 
Točení na kruhu, modelování,

práce se sádrou
Kurzy probíhají každý pátek

od 15.30 hodin na výtvarném
oboru ZUŠ ul. Jiráskova, 

Havířov-Podlesí
Kurzovné 350 Kč/měsíc

Přihlášky do všech oborů 
na II. pololetí šk. roku

2007/2008 je možné podávat
na ředitelství ZUŠ Na Schodech 1,

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

ZUŠ Bohuslava Martinů 
zus.b.martinu@volny.cz, www.zusbm.cz

5. března v Komorním sále školy
Okresní kolo soutěže ZUŠ 

ve hře na akordeon

h
10. - 13. března 

od 14.00 do 17.30 hodin
ve třídách a sálech školy
Dny otevřených dveří

h
16. března v 15.00 hodin
v Evangelickém kostele 

v Havířově-Prostřední Suché
1. absolventský koncert

h
18. března v 17.30 hodin
v Komorním sále školy

Koncert žáků

h
19. března v 16.00 hodin
v Komorním sále školy

Jaro přichází
koncert žáků pěveckého oddělení

ZUŠ okresu Karviná

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz, www.zuslj.wz.cz

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

zve na výstavy
Dobroslava BROĎÁKOVÁ - grafi-

ky a kombinované techniky
Jana GEISLEROVÁ - litografie 

a keramické kachle
Výstava potrvá do 21. 3. 2008.

h
Ing. arch. Ladislav Lojda - Krajiny

Stanislav Havlík 
Malování do čtverce

Vernisáž výstavy se koná 
26. března v 18 hodin

Výstava potrvá do 25. dubna

h
1.3. - 30.4. bude v předsálí
půjčovny pro dospělé ul. Šrám-
kova probíhat výstava fotografií
Marcely Somolové - Boží muka

h
Od 3.3. pob. Seifertova: Březnové
klání - každý týden nová bodovací
soutěž k Noci s Andersenem 

6.3. 10.00 odd. pro děti Šrámkova:

Beseda se spisovatelkou Věrou

Řeháčkovou - akce pro školy

10.3. od 17. hod. pob. Dělnická:

Sušské čtení - Rozhovory z Bab-

ského elánu

14.3. odp. - pob. Werichova:

Velikonoce - netradiční výrobky

17. - 21.3. dětské oddělení Šrám-

kova: Co všechno (ne)víš o Veliko-

nocích - velikonoční luštění

18.3. ve 14 hod. - pob. Gen. Svo-

body: Velikonoční ozdoby opět

jinak - výroba velikonočních ozdob

19.3. ve 14 hod. - pob. U Jeslí:

Velikonoční krasličení, výroba veli-

konočních ozdob, přáníček, malo-

vání vajíček

19.3. od 14.00 - pob. Seifertova:

Knižní novinky - Klub učitelů

důchodců, ul. M. Kudeříkové -
povídání o nových knihách
20.3. od 14.30 dětské oddělení

Šrámkova: Velikonoce v knihovně

pokračují - příprava nadílky pro
koledníky
20.3. od 10 - 12 hod. - pob. Seifer-

tova: Zdobení vajec a magnetek

ubrouskovou technikou
21.3. pob. Werichova:
Čtení - Princezny jsou na draka

28.3. Noc s Andersenem

Dlouhodobé akce:

Anketa SUK 2007 

"Která kniha, vydaná v roce
2007, se vám nejvíce líbila?"

v dětských odd.

Škola naruby - projekt společného

čtení rodičů a dětí - dětská odd.

5., 12., 19. a 26. 3. počítačové LAN turnaje na městě od 16.30 hodin.
6.3. Fotbalový turnaj od 15.30 hodin na městě.
6.3. Beseda na téma Rasová diskriminace a lidské rasy kolem nás.

Začátek v 16.30 hodin na městě. Po besedě výtvarná soutěž na
téma této besedy.

8.3. Florbalový turnaj starších žáků na Šumbarku.
Prezence od 8.00 hodin.

10.3. Fotbalový turnaj ročníky 95 a mladší na ZŠ 1.máje od 15.30 hodin.
15.3. Předvelikonoční turnaj ve stolním tenise na Šumbarku. Kategorie

mladší, starší a dorostenci. Prezence od 8.00 hodin.
21.3. Vítáme jaro. Od 15.30 hodin pohádková olympiáda na městě.
21.3. Jarní diskotéka od 17.00 hodin na městě.

Výstavní síň Musaion Havířov, Dělnická 14, tel.: 596 813 456
Výstava lastur pod názvem Krásy moří a oceánů ze soukromých
sbírek Jany a Josefa Podhájských - výstava potrvá do 31. 3. 2008
otevřeno: út - pá 9.00 - 12.30 h, 13.00 - 17.00 h, so 9.00 - 13.00 h,

ne 13.00 - 17.00 h

h
Památník životické tragédie v Havířově-Životicích - tel.: 596 434 138

Stálá expozice: Okupace a odboj na Těšínsku
Výstava: Zmizelí sousedé - projekt Židovského muzea v Praze

výstava potrvá do 25. 5. 2008
otevřeno: út - pá 9.00 - 12.30 h, 13.00 - 17.00 h, so 9.00 - 13.00 h,

ne 13.00 - 17.00 h

Muzeum Těšínska 

Nejsme tu sami pro sebe
jsme tu s vámi pro druhé

Pomáhat může každý
Velikonoční sbírka 

18. - 19. 3. 2008
www.adra.cz

ŠACHOVÉ ODDÍLY - Slovan Havířov - Baník Havířov - Slavia Havířov

pořádají turnaj O pohár primátora Havířova

jako otevřený přebor v rapid šachu
v kategoriích muži, ženy, junioři

sobota 29. března - Radniční restaurace, Havířov

Švýcarský systém, 9 kol, 2x20 min na partii
Prezence od 8 do 8.45 hod., zahájení v 9 hodin, vyhlášení v 16 hodin

Přihlášky (jméno, příjmení, datum narození, ELO, VT) 
posílejte na adresu jkala@volny.cz do 26.3. 2008 

HC Panthers Havířov pořádá
V domě PZKO Bludovice

Reprezentační hokejový ples

22. března od 19 hodin
Kontakt : pan Kiss

tel.:732 116 006

KLUB FILATELISTŮ HAVÍŘOV
zve zájemce o filatelii do svých řad!

Havířovští filatelisté při MKS Havířov se scházejí

v Kulturním domě Leoše Janáčka vždy v každé liché pon-

dělí v roce (kromě letních prázdnin) od 14.00 do 16.30 hodin.

Klub zajišťuje odběr novinek českých a slovenských známek,

z knihovny klubu půjčují odbornou literaturu a katalogy známek,

poradí, jak sbírat poštovní známky, dopisy, pohlednice.

Do řad klubu jsou vítáni všichni zájemci o filatelii, sbírání poštov-

ních známek, dokladů o historii poštovního provozu, zvláště pak

mládež a začátečníci.

Přijďte 
mezi nás!

Městská knihovna Havířov
www.knih-havirov.cz 

m
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Koupím byt 2 + 1 
nebo menší v Havířově

777 620 386
35/08

36/08

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

42/08

37/08

38/08

39/08

40/08

44/08

K O U P Í M  
voj. a civilní vyznamenání a řády

Tel.: 608 420 808
45/08

46/08

4
1
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8

Nabízíme komplexní služby v areálu STK Havířov:

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

iměření 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

www.STK HAVÍŘOV.cz

47/08
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STŘÍHÁNÍ PSŮ
i v domácím prostředí 

přijedu - 736 681 056

49/08

5
0
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EVROPSKÁ SPOLEČNOST

PŘIJME větší počet pracovníků 

4 možnost práce i v zahraničí

4 zaškolení - ZDARMA
604 630 274

51/08

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

Nebankovní sektor.

Pro velkou vytíženost 
nabízíme možnost spolupráce.

Ha 736 643 788, 737 187 541

POZOR! NOVINKA!

43/08

Srdečně zveme 
na oslavy MDŽ 

dne 6.3. 2008 v 16 hodin 
v KD Petra Bezruče

MěV KSČM

52/08

4 + 2 v Ha-Bludovicích 

v hezkém a klidném místě.
Vytápění ÚT, plyn u domu.

Garáž + hosp. budova
Cena: 2 800 000 Kč

53/08

777 071 524, www.rkrealis.cz

PRODÁM rodinný dům 

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚROVÝ SERVIS

b Hotovostní až 500 000 Kč

b Hypo půjčka až 2 000 000 Kč

b Půjčky na bydlení (až 80% ceny)

b Vyplácení dluhů, exekucí, výkup
např. 50 000 Kč od 1 197 Kč/měs.

ŽÁDNÉ POPLATKY PŘEDEM!
608 852 750, 596 888 999 

54/08
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Je jaro, čas zrození, mláďátek, žlutých pam-
pelišek a všeléčivých kopřiv. Je čas veliko-

noční, pomlázky a vajíček. Symbolu života,
kterému se připisuje magická moc.

Ukázky lidových řemesel
modrotisk - Jarolímová • textilní techniky

a kraslice - Fraňová, Lasáková, Holubcová,

Mikulcová, Bodková, Kolodzijová • dřevořezba -
Filip • keramika - Malinová, Němčíková, Kirchne-
rová • obřadní pečivo - Stará • výroba březo-

vých metliček - Hořčica • pletení tatarů (kara-
báčů) - Svatoň  • drhání - Uhercová • paličko-

vání - Jakešová • drátkování - Bohušová, Wyrt-
zensová • vyšívání - Jakubcová • kraslice,
výroba ručního papíru - Petříková • kašírování

- Tesařová • předení na kolovrátku - Koždoňo-

vá • ošatky z lýka - Koudelková • velikonoční

ozdoby - Hoderová • velikonoční aranžmá

a květinová výzdoba - Střední zahradnická
škola Ostrava-Hulváky • košíkářství - Santé
• cukrářské výrobky - Střední odborné učiliště

BARON SCHOOL - cukrářské výrobky

Program:

10.00 h. Divadlo bez střechy

ZŠ Žákovská - zpěv
10.30 h   Daniel Drog (Jablunkov) - hra na gajdy

11.00 h. ZUŠ B. Martinů - Dívčí kvarteto zob-

cových fléten FLAUTINO - taneční 
skladby, lidové písně

11.30 h. Vonička - folklor 

13.00 h. Havířovské babky
14.00 h. Vonička - folklor

15.00 h. Gryff - vystoupení 
historického šermu ¨

a kejklířů

16.00 h. Blędowianie - folklor

Závěrečné muzikantské pohlazení na duši 

17.00 h. Šajtar

Tvořivý koutek

10-11 h. výroba tatarů (karabáčů)
11-12 h. malovaní kraslic
13-15 h. výroba dekorací

15-16 h. drátkování
Soutěž pro školy O nejlepší velikonoční snůšku 

občerstvení zajištěno 

VSTUP ZDARMA 

Velikonoce v Havířově

První Velikonoční jarmark
15.3. - Společenský dům Havířov (Reneta) 10.00 - 18.00 hod.

Datum        hodina             název místo
1.3. 9 Velikonoční dílna - pokračování z 16.2. - glazování výrobků              Asterix, ul. M. Kudeříkové
1. - 19.3. O nejpěknějšího beránka - soutěž pro děti i dospělé  Výstavní síň Musaion              

děti - beránek namalovaný, dospělí - beránek upečený z těsta,          Havířov-Město                                          
porotou budou všichni návštěvníci, 20.3. ve 14 h - předání cen. .

4.3. 9 - 10 - 11            Od tří králů po velkou noc - přednáška a beseda pro 1. a 2. st. Výstavní síň Musaion
ZŠ s folkloristkou p. Martou Gelnarovou

5.3. 9 - 12              Travička zelená - veselé dovádění, výroba velikonočních dekorací        Asterix, ul. Na nábřeží 
8.3. 9 - 15                Velikonoční omalovánky - pro MŠ, 1. st. ZŠ Výstavní síň Musaion

omalovávání dřevěných zvířátek, vše k dispozici
12.3. 9 - 12                Velikonoční krasličení - zdobení perníčků a kraslic různými materiály   Asterix, ul. Na Nábřeží
12. - 14.3. Povídání o Velikonocích CSVČ Dona Boska

Pro druhý stupeň ZŠ Havířov-Město
Význam a smysl křesťanských Velikonoc, na jednu skupinu cca 90 min.

13.3. 15 „Dejte vejce malovaný…“ - velikonoční přípravy pro holky a kluky - Asterix, ul. M. Kudeříkové
s sebou vyfoukané vejce, 10 delších prutů na karabáč

14.3. 9 - 16                Velikonoční pořad o perníku a vizovickém pečivu - pro školy          Výstavní síň Musaion
i veřejnost; perník z dřevěných forem - host. p. Studená, Majetín            Havířov-Město
malový medový perník - host p. Kallayová, Havířov 
vizovické pečivo - host p. Hába, Majetín

14.3. 13 - 17               Výtvarné odpoledne - výroba netradiční velikonoční výzdoby                Pobočka Městské knihovny 
ul. Werichova

14.3. 15 Drátování pro začátečníky - s sebou láhev pěkného tvaru  Asterix, ul. M. Kudeříkové
a vyfoukané vajíčko 

14.3. 15.30               Perníkové Velikonoce - pečení velikonočních perníčků a ozdob Asterix, ul. Na Nábřeží
z vizovického těsta pro rodiče s dětmi, cena 90,- Kč.
Krabici na výrobky s sebou.

16.3. 15                     Koncert - vystoupení absolventů, učitelů a hostů ZUŠ L. Janáčka          Evangelický kostel 
Havířov-Pr. Suchá

17. - 19.3. Povídání o Velikonocích CSVČ Dona Boska
Pro první stupeň ZŠ Havířov-Město
Význam a smysl křesťanských Velikonoc, na jednu skupinu cca 90 min.

18.3. a 19.3. 9 - 16 Velikonoční jarmark - podmalby na skle - A. Szpyrc Výstavní síň Musaion
výroba různých velikonočních dekorací, zdobení kraslic Havířov-Město
mnoha technikami - hosté

18.3. 14                     Velikonoční ozdoby opět jinak (výroba velikonočních věnců)              Pobočka Městské knihovny 
ul. Gen. Svobody

18.3. Besedy velikonoční tradice a zvyky (pro ZŠ)                                       Pobočka Městské knihovny 
Havířov-Životice

19.3. 16                       Jaro přichází - koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ okresu Karviná  Komorní sál ZUŠ L. Janáčka
19.3. 14                      Výroba kraslic, velikonočních přání Pobočka Městské  knihovny 

ul. U Jeslí
20.3. 10                       Perníkové kraslice a ozdoby z vizovického těsta pro děti               Asterix, ul. Na Nábřeží

i dospělé. Cena 40,- Kč. Krabičku na výrobky s sebou
20.3. 10 - 12                 Tvořivá dílna - Netradiční zdobení velikonočních ozdob                        Pobočka Městské knihovny 

ul. Seifertova
20.3. a 21.3. 9 - 13                  Velikonoční krasličení - zdobení kraslic různými technikami                Asterix, Na Nábřeží            
21.3. 15.30                   Vítáme jaro CSVČ Dona Boska            

Havířov-Město
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