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Tématem odborné konference,
která se konala 11. března v Kul-
turním domě Radost, bylo hod-
nocení realizace projektu Služby
sociální asistence pro rodiny
s dětmi. Na projekt město
v loňském roce získalo dotaci
z EU a z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje ve výši 1,8 mil. Kč.
Konference se zúčastnili odbor-

níci ze sféry sociálně právní

ochrany, zástupci okolních obcí,

kraje atd.V rámci tohoto projektu

vzniklo 6 pracovních míst pro

terénní pracovnice.

Na programu konference byly

přednášky týkající se ukotvení soci-

ální práce v sociálně právní

ochraně dětí, prezentace výsledků

terénní sociální práce ve vybraných

rodinách zařazených do projektu

"síť sociální integrace" a metody

vyhodnocení výsledků terénní soci-

ální práce v rodinách s dětmi. Při-

praven byl rovněž dokument nato-

čený v rodinách zapojených do

projektu. Primátor města František

Chobot mimo jiné uvedl: „Naše
město věnuje sociální problemati-
ce, která je nadmíru složitá, zna-
čnou pozornost. Právě zapojení
našeho města do projektu Společ-
ný regionální operační program je
důkazem, že nám není lhostejný
osud našich rodin,“ uvedl na konfe-

renci primátor města František

Chobot. „Za významné považujeme
i další aktivity, na které naše město
finančně přispívá. Jsou to rekreační
pobyty dětí v tuzemsku a v zahra-
ničí, kde se rekreují i děti z rodin
sociálně slabých. Řešena je i byto-
vá otázka, to znamená sociální
byty, startovní byty pro mladé rodi-
ny. Zvýšenou pozornost věnujeme
prostředí bydlení, sociální proble-

matikou se zabývají jednotlivé
komise včetně komise pro prevenci
kriminality.“

Sociální asistentky poskytují

pomoc rodinám sociálně zne-

výhodněným, s dětmi, rodinám

vícedětným a mnohoproblémovým,

kde převážná část rodin je dysfun-

kční. Celkem pracují s 97 rodinami.

Práce asistentek končí ve chvíli,

kdy je rodina schopna plnit všechny

své funkce sama.

O projektu:

Projekt Služby sociální asistence

pro rodiny s dětmi  reagoval na

potřebu regulace výskytu sociálně

patologických jevů v rodinách

s dětmi na území města Havířova.

Základním cílem projektu je pomocí

poskytování sociální asistence

přímo ve vybraných rodinách zlep-

šit životní situaci nejen samotných

rodin, na které je tento projekt

zaměřen, ale přeneseně způsobit

zvýšení průměrné úrovně života

havířovského obyvatelstva jako

celku. Ve vybraných rodinách

s dětmi, které se ocitly v krizové

sociální situaci, byly poskytovány

samostatné asistenční služby.

Záměrem asistenční služby v rodi-

nách s dětmi je pomoci rodinám

obnovit jejich soběstačnost a upev-

nit celkovou stabilitu rodiny. Tuto

službu vykonávají pracovnice oddě-

lení sociálně-právní ochrany dětí

magistrátu, odborně proškolené

a vedené realizačním týmem pro-

jektu.

Jedná se o přímou výchovnou,

vzdělávací a aktivizační činnost,

směřující k nápravě problémů

v rodinách s dětmi v oblasti vzděla-

nosti, pracovní a platební morálky,

hygieny, prevence kriminality

a jiných sociálně patologických

jevů. Asistentky, vykonávající tuto

činnost, zprostředkovávají rodinám

s dětmi poradenský servis, pora-

denské služby a přímo se podílejí

na řešení problémů rodiny za účas-

ti odborných pracovníků sociálně-

právní ochrany dětí.

O poskytování služby sociální

asistence může požádat každá

rodina, která nezvládá problémy

s dětmi, případně potřebuje sociál-

ní pomoc ze strany příslušného

orgánu sociálně-právní ochrany

dětí.

Pozvánka na jednání 
Zastupitelstva města Havířova

14. dubna 2008 od 8 hodin
v sále Kulturního domu Radost.

Interpelace a dotazy občanů 

jsou na programu od 14 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Další termíny jednání 

zastupitelstva jsou stanoveny

na 23. červen a 8. září.

Odborná konference Kam kráčíš maličký...
hodnotila výsledky projektu asistenční služby

Komise RMH pro BESIP informuje
Týden bezpečnosti v Havířově

Ve dnech 22.4. - 25.4. 2008 se na území města Havířova ve spolupráci s Policií ČR,

Městskou policií Havířov, Celní správou, hasičským záchranným sborem a autoškolou

Antonína Pollaka, uskuteční „Týden bezpečnosti“. V rámci této akce proběhne dne

24.4. (čtvrtek) v době od 16.00 do 18.00 hodin v loutkovém sále KD Petra Bezruče

bezplatná beseda (školení) s občany - účastníky silničního provozu, zaměřena přede-

vším na platné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Foto: archiv



4/2008 2

Rekreace seniorů 2008
Statutární město Havířov i v letošním roce organizuje tuzemské rekre-

ační pobyty seniorů. Rekreace se mohou zúčastnit občané s trvalým
pobytem na území města Havířova, kteří jsou poživateli  starobního nebo
plně invalidního důchodu a poslední rekreace seniorů se zúčastnili
v roce 2004,  tedy před třemi lety.

Rekreace seniorů bude hrazena z rozpočtu města Havířova, občan uhra-
dí alikvotní část ceny pobytu, maximálně  ve výši  60% ceny poukazu.

Zápisy rekreací se uskuteční v budově Městského klubu seniorů,
Studentská 9a, Havířov-Podlesí (autobusová zastávka „Bezručova“- linka
č.3 a 9).

JARNÍ REKREACE
Termín zápisu: 6. května 2008             od 7.00 hodin
1) Horský hotel „Sůkenická“ 14.06. - 21.06. 2008 2.520,- Kč 

Bílá - Staré Hamry    
2) Hotel „Pokrok“ 22.06. - 29.06. 2008 2.580,- Kč

Bílá - Staré Hamry

PODZIMNÍ REKREACE 
Termín zápisu: 15. července 2008       od 7.00 hodin
1) Penzion „U Studánky“ 19.09. - 26.09. 2008 2.800,- Kč

Horní Lomná 
2) Horský hotel „Sůkenická“    20.09. - 27.09. 2008 2.520,- Kč

Bílá - Staré Hamry     
3) Hotel “Srdce Beskyd“ 22.09. - 29.09. 2008 2.695,- Kč

Čeladná - Podolánky
4) Hotel „Javor“, Řeka 27.09. - 04.10. 2008 2.380,- Kč

Bližší informace: Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí,
kancelář 012, budova F, pí Pospíšilová, tel. 596 803 155

Na základě opaku-
jících se podnětů
a stížností občanů byl
proveden monitoring
výskytu holubů na území
města. Ornitologické
pozorování provedli pra-
covníci  pověřené speci-
alizované firmy. Problém
s přemnožením opeřen-
ců se projevuje především v centru
města, na náměstí Republiky, podél
Hlavní třídy a také v části Šumbar-
ku, především na ul. Obránců míru
a ul. Odboje. Další lokalitou
s poměrně velkým výskytem  holu-
bů je zastavěná oblast kolem ulice
Rossenbergových a Husovy ulice.
Půdy v domech jsou zaneseny

holubím trusem, uhynu-
lými kusy, a tím zde
narůstá zdroj alergenů
a nebezpečí rozšíření
nebezpečných infek-
čních nemocí. Odhad
počtu holubů na území
města je až 500 kusů.

Odchyt holubů zajistí
specializovaná firma

a jejich usmrcení zabezpečí veteri-
nární lékař. Holubi budou odchy-
táváni prostřednictvím klecí, které
budou nastraženy na rovných stře-
chách domů.

První zkušební odchyt bude pro-
bíhat přibližně 30 dnů a náklady
města budou činit přibližně 50 tisíc
korun.

V Radničních listech jste byli

několikrát informováni o průběhu

a využití ankety pro podávání

námětů k Strategickému plánu roz-

voje města. Tato anketa byla

úspěšná, pokud se týkalo počtu

zaslaných námětů. Ten dosáhl čísla

662, což je nečekaně mnoho. Je

pravdou, že ne všechny náměty

měly charakter námětů pro strate-

gické plánování. Většina představo-

vala náměty a někdy i stížnosti

spíše krátkodobého charakteru.

Veškeré náměty byly předány přís-

lušným odborům magistrátu,

příspěvkovým organizacím, nebo

i jiným subjektům, které předané

náměty mohou využít, nebo by se

k nim měly vyjádřit. Náměty strate-

gického charakteru byly také

poskytnuty pracovním skupinám,

které v současnosti pracují na prio-

ritách a opatřeních strategického

plánu.

Vzhledem k velkému počtu

námětů není možné komentovat

každý z námětů samostatně. Proto

jsme na základě vyjádření, o nichž

jsme psali v předchozím, připravili

souhrnná vyjádření podle skupin

sdružujících náměty s podobným

zaměřením. Pro informaci uvádíme

seznam těchto skupin a počty

námětů v nich.

Toto souhrnné vyjádření bude

k dispozici na www stránkách

města.

Otázky k radaru pomůže zodpovědět nový
materiál Úřadu vlády

S cílem poskytnout obyvatelstvu co nejúplnější informace související

s případným umístěním radarové stanice systému protiraketové obrany na

území ČR zpracoval Úřad vládního koordinátora pro komunikaci programu pro-

tiraketové obrany nové informační DVD. O fungování celého systému a jeho

jednotlivých komponentech hovoří bývalý náčelník generálního štábu generál

Šedivý. Vliv radiolokátoru EBR na životní prostředí a zdraví obyvatel žijících

v jeho blízkosti je podrobně vysvětlen MUDr. Peterem Bednarčíkem z Fakulty

vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Nechybí ani názory vrcholných

českých politiků, amerického velvyslance v ČR Richarda W. Grabera a před-

ních osobností českého kulturního a společenského života. Nové DVD je

možno zapůjčit v kanceláři A210 Magistrátu města Havířova, v případě zájmu

o DVD či brožuru k této problematice mohou občané: napsat na adresu:

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1-Malá Strana;

poslat sms ve tvaru: jméno, ulice, PSČ, DVD (nebo Brožura) na číslo 720

002 345 nebo napsat e-mailem protiraketam@vlada.cz

Veškeré dostupné informace mohou zájemci nalézt na www.protiraketam.cz

V pondělí 10. března byla
zahájena 1. fáze obnovy stro-
mové aleje Hlavní třídy, a to
vykácením 86 stromů z celkové-
ho počtu 180 lip. Ve velmi krátké
době zmizely padesátileté lípy od
podloubí až po přibližně prodej-
nu papírnictví za magistrátem
města. Po vykácení stromů bude
zajištěno vyfrézování pařezů,
a to nejpozději do 20. dubna.

Vytěžené dobré dřevo bude

uskladněno a použije je Základní

umělecká škola B. Martinů na

známé sochařské sympozium Lípa,

které se uskuteční v roce 2009.

Větve budou štěpkovány a odveze-

ny na kompostárnu, pařezy budou

zafrézovány.

Důvodem obnovy aleje je špatný

zdravotní stav jednotlivých lip

v aleji a zároveň nutnost řešit

rekonstrukci Hlavní třídy. Projekt

rekonstrukce řeší, kromě obnovy

aleje, opravu chodníků, vybudování

cyklostezek i výměnu veřejného

osvětlení. Vzhledem k výši předpo-

kládaných nákladů (63 mil.Kč)

a časové i technické náročnosti

rekonstrukce budou práce rozděle-

ny do několika etap a realizace

zabere dva až čtyři roky.

Zhotovitel rekonstrukce Hlavní

třídy a současně dodavatel nových

stromů bude vybrán formou veřejné

zakázky. Napříště budou havířov-

ský bulvár zdobit pyramidální habry,

které budou sázeny ve větším

sponu než dosavadní lípy. Pyrami-

dální habr doporučili odborníci

s ohledem na tvar koruny a relativ-

ní odolnost vůči negativním vlivům -

na odolnost proti zhutnění půdy, na

odolnost proti působení soli, na

odolnost vůči znečištění prostředí,

na odolnost snášet ořez, na ome-

zený opad plodů a květů a tím na

jednodušší údržbu chodníků.

Čas lip na Hlavní třídě se naplnilMěsto zajistí odchyt holubů
Vzhledem ke znatelnému přemnožení městských holubů a k čas-

tým stížnostem lidí na znečištění veřejného prostranství a jednotli-
vých domů připravilo město odchyt těchto ptáků. Nejvíce si lidé
stěžovali na poškozené a znečištěné fasády domů, ucpané okapy,
zanášené půdy či špinavý městský mobiliář.

Anketa námětů pro Strategický
plán rozvoje města

Zaměření Počet
bydlení 16

cyklostezky a bruslení 17

dopravní infrastruktura 32

ekonomika 17

hromadná doprava 12

image města 16

kultura 24

kyvadlo 7

organizace dopravy 8

parkování 16

parky a zeleň 21

prostředí 25

služby 24

sociální 18

soužití a kriminalita 30

sport 21

školství 14

turistika 4

údržba a opravy prostředí 22

volný čas a atrakce 27

zahrádkáři 291

Celkem 662

Magistrát žádá
občany, aby holu-
by nekrmili, jelikož
tím napomáhají
rozrůstání holubí
populace a tím
nárůstu zdravot-
ních rizik pro oby-
vatele města.

Foto: Josef Talaš
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Opět tady máme jaro a občané začínají s jarním úklidem svých
domácností a zbavují se starých a nepotřebných věcí. Kam umístíme
tento objemný odpad, abychom si zachovali pěkné prostředí?

Tak jako v jiných oblastech společenského života město každoroč-

ně oceňuje osobnost a kolektiv za zvlášť mimořádnou činnost
v sociální oblasti. Jsme přesvědčeni, že i za rok 2008 jsou mezi námi
osobnosti i celé kolektivy, kteří si zmiňované ocenění zaslouží. Komi-

se sociální z obdržených návrhů na ocenění navrhuje Radě města

Havířova osobnost a kolektiv za aktivní přístup nad rámec svých pra-
covních a společenských povinností, nebo dobrovolnou činností pro
své spoluobčany, jejichž zdravotní problémy, stáří nebo životní osud

pomoc vyžadují.

Návrhy pro ocenění jed-
notlivce musí obsahovat:

44 charakteristiku a přehled cel-
kové činnosti navrhovaného,

44 jeho přínos při zpracování pro
jektů, nebo jejich realizace
v sociální oblasti.

Návrhy pro ocenění kolekti-
vů musí obsahovat:

44 přehled  o aktivitách  a  čin-
nosti  navrhovaného  kolektivu
a  jeho  přínos  pro občany
města Havířova v sociální

oblasti.
Návrhy na ocenění je možno

podat nejpozději do 31.07. 2008

na podatelnu Magistrátu města
Havířova, Svornosti 2, Havířov-
Město.

Doc. RSDr. Eduard Pawera,CSc., v.r.
předseda komise sociální

Nová recepce na policejním

oddělení v Havířově
První recepce místo původní dozorčí vrátnice policejní služebny v okre-

se Karviná byla otevřena na obvodním oddělení 1 na ulici Svatopluka

Čecha v Havířově. 3. března slavnostně přestřihl pásku okresní ředitel

PČR plukovník Martin Hrinko spolu s primátorem města Františkem

Chobotem. Úprava foyeru havířovské služebny v rámci projektu Policie ČR

„P 1000“ byla dokončena s celkovými náklady čtyř miliónů korun. Nechybí

bezbariérové přístupy a sociální zařízení pro handicepované osoby, vyba-

vené navíc i o přebalovací pult pro miminka. K dispozici je taky dětský kou-

tek. Cílem projektu je zajistit modernizaci služeben, jak z hlediska služeb

pro občany v duchu hesla „policejní služebna - místo důvěry a bezpečí“,

tak z hlediska zlepšování pracovních podmínek pro policisty. Ponuré

a nehostinné kanceláře a čekárny se zamřížovanými okny se postupně

stanou minulostí. Budou nahrazovány moderními recepcemi, ve kterých

budou civilní zaměstnanci kvalifikovaně a efektivně pomáhat občanům při

vyřizování jejich běžných záležitostí. Proto bylo započato s rekonstrukcí

služeben po celém území republiky. Bude v nich zachován jednotný vizu-

ální ráz a základní prvky vybavení interiéru.

Foto: Josef Talaš

Harmonogram přistavení VPK - duben 2008 
I. Stanoviště kontejnerů
1. - 10. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá: U Topolů,  
U Pískovny, Na Pavlasůvce 

(žel. stanice)
Havířov-Životice:

Na Stezce, Na Polanech
Havířov-Datyně: J. Kotase-točna

II. Stanoviště kontejnerů
20. - 30. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá:

Na Pavlasůvce, U Hřiště, 
Nový Svět (ZO), Fryštátská

Havířov-Bludovice:
Hraniční, Květná 

III. Stanoviště kontejnerů 
1. - 7.4.

Dvořákova, Moskevská-park, 
Na Dolanech, Selská, Svážná, 

U Pošty, Fryštátská, Želivského,
Padl. hrdinů (obchod), Kochova, 

U Parkoviště, Ostrovského, 
Lazecká (u lesa)

8. - 14.4.
G. Klimenta, Dlouhá třída-zdr.stř.,
Slovanská, Železničářů, Točitá, 
B. Němcové, Odlehlá, Jedlová,

Švabinského, Větrná, 
Na Pacalůvce

15. - 21.4.
A.S. Puškina, Místní, Na Nábřeží-

let. kino, Družstevnická, Školní 
(v zatáčce u garáží), Kpt. Jasioka

ZŠ, Mezidolí-U Sosáka, Soví,  
U Pošty, Kosmonautů, 

ŠumbarskáxNová, Okrajová 41 
(u parkoviště)

22. - 29.4.

1.máje, Alšova, Hálkova, 
Kpt. Nálepky, Šrámkova, 

P. Bezruče, Padlých hrdinů
(obchod), E. Destinnové, 

Gen. Svobody,  Petřvaldská
(pož.zbroj.), Prachatická x Nad

Tratí

Informace k separaci biologicky rozložitelných odpadů (BRKO)
u rodinných domků ve městě Havířově v roce 2008

Od 21.4. 2008 bude pokračovat svoz BRKO obdobně jako v roce 2007.

Svoz bude prováděn od 6.00 hodin, proto je vhodné igelitové pytle

přistavit k popelové nádobě den předem.

městská část:
Bludovice

Dolní Datyně 

městská část:
Prostřední

Suchá
Dolní Suchá

městská část:
Životice
Město 

Šumbark

Vážení spoluobčané

duben 21., 28. 22., 29. 25.
květen 5., 12., 19., 26. 6.,13., 20., 27. 2., 9., 16., 23., 30.

červen 2., 9., 16., 23., 30. 3.,10.,17., 24. 6.,13., 20., 27.

červenec 7.,14., 21., 28. 1., 8.,15., 22., 29. 4., 11., 18., 25.
srpen 4., 11., 18., 25. 5., 12., 19., 26. 1., 8.,15., 22., 29.
září 1., 8., 15., 22., 29. 2., 9., 16., 23., 30. 5., 12., 19., 26.

říjen 6., 13., 20., 27. 7., 14., 21., 29. 3.,10.,17., 24., 31.

listopad 3. 4. 7.

Využití dotace na opravu 
chodníků a sanaci obytného domu
Havířov se v minulém roce zapojil do programu Přesídlování krajanů z Kazachstánu.
V rámci tohoto programu město přidělilo dva obecní byty pro rodiny krajanů, kteří se
vrátili z Kazachstánu do České republiky. Na druhé straně město Havířov získalo
v rámci tohoto programu za každý poskytnutý byt účelové neinvestiční dotace na roz-
voj bytového fondu obce a na opravy obecní infrastruktury v celkové výši
1 080 000 Kč. Část těchto nákladů (380 tis.Kč) byla využita na opravy chodníků,
konkrétně na ul. Slovenského národního povstání v Havířově-Šumbarku (180 tis.Kč)
a Na Nábřeží v Havířově-Městě (200 tis.Kč). Další část dotace ve výši 700 tis.Kč byla
použita na sanaci obytného domu na ul.Mánesova. Tato oprava byla zahájena v roce
2007 a dokončena bude do konce května letošního roku. Celkové náklady spojené
s opravou tohoto domu budou přibližně 14 milionů korun.

V souladu s platnou OZV
o nakládání s komunálním a sta-
vebním odpadem na území města
Havířova je možné ukládat komu-
nální odpad pouze na místa
k tomuto účelu určená.

Objemný odpad je možno celo-
ročně odevzdávat na sběrném
dvoře odpadů, který se nachází
v areálu Technických služeb
Havířov a.s, v Havířově-Městě na
Karvinské ulici, na středisku odpa-
dového hospodářství. Sběrný dvůr
je v provozu každý den v týdnu
vždy od 7 do 18 hodin. Slouží
pouze pro občany Havířova, proto
je nutno se prokázat  platným
dokladem s uvedením místa trvalé-

ho bydliště. Pokud občané nemají
možnost sami odvézt objemný
odpad na sběrný dvůr, mohou si
odvoz za úplatu zajistit přímo
u Technických  služeb Havířov na
telefonním čísle 596 802 601. Pro
odložení objemného odpadu dále
slouží velkoprostorové kontejnery,
které budou dle harmonogramů
rozmístěny v jednotlivých částech
města od dubna 2008.

Upozorňujeme všechny občany,
že pokud objemný odpad odloží
volně na veřejném prostranství,
případně u popelnic, dopouštějí se
tímto přestupku, za který může být
uložena pokuta až do výše
50 000 Kč.

Je čas jarního úklidu a věčné otázky:
Kam s ním?
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Má-li poplatník daně z nemovi-
tostí více nemovitostí, které se
nacházejí v působnosti různých
správců daně v rámci jednoho
finančního ředitelství, budou
v zájmu urychlení distribuce do
obálek vkládány společně složenky
za všechny tyto finanční úřady.
Jednotlivé složenky budou opatře-
ny názvem a číslem účtu místně
příslušného finančního úřadu,
kterému je příslušná platba určena.
Na alonži složenky bude i nadále
informace pro poplatníka o počtu
splátek a výši daňové povinnosti,
případně o výši daňového nedo-
platku za předchozí zdaňovací
období.

Má-li poplatník daně z nemovi-
tostí nemovitosti u více finančních
úřadů v působnosti různých finan-
čních ředitelství, obdrží obálku se
složenkami za každé dotčené
finanční ředitelství samostatně.
Vzhledem k centrálnímu zpracování
a rozesílání složenek musí být
údaje na složenky za jednotlivé
finanční úřady předány v předstihu
tak, aby složenky mohly být poplat-
níkům doručeny v dostatečném
předstihu s ohledem na první ter-
mín splatnosti daně z nemovitostí,
který je do 31.5. zdaňovacího obdo-
bí. Je proto pravděpodobné, že
někteří poplatníci zaplatí daň
v mezidobí, tj. dříve než obdrží slo-
ženku. V takovém případě budou
údaje na alonži složenky sloužit
pouze ke kontrole daňové povin-

nosti a k případnému doplacení
rozdílu mezi vyměřenou daňovou
povinností a částkou již uhrazenou.

Pro platbu daňové povinnosti
u každého z dotčených finančních
úřadů bude poplatníkovi daně
zaslána jedna složenka, pokud
jeho daňová povinnost u tohoto
finančního úřadu činí nejvýše
5000 Kč, nebo dvě složenky, pokud
je tato daňová povinnost vyšší než
5000 Kč a daň se tedy platí ve dvou
splátkách. Daň vyšší než 5000 Kč
lze však zaplatit i najednou jedinou
složenkou, a to v termínu první
splátky daně.

Jestliže poplatník podal daňové
přiznání po 31.1.2008 a v něm
vypočtená daň se liší od daňové
povinnosti uvedené na složence,
uhradí daň ve výši vypočtené
v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí
platebním výměrem nebo hromad-
ným předpisným seznamem.

Ve specifických případech,
zejména tehdy, jestliže bude výše
daňové povinnosti poplatníkům
daně sdělována platebními výměry
či hromadnými předpisnými sezna-
my, jim budou složenky i nadále
zasílány či jinak distribuovány
(např. prostřednictvím obcí) jednot-
livými finančními úřady. Tuto
možnost zvolí jednotlivé finanční
úřady v závislosti na konkrétních
podmínkách v daných lokalitách
v zájmu včasného a efektivního
doručení složenek poplatníkům.

Informační leták Ministerstva financí 

INFORMACE K ZASÍLÁNÍ DAŇOVÝCH SLOŽENEK 
PRO PLATBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2008 

K 1. 2. 2008 vstupují v platnost nové podmínky poskytování
finančních výpomocí z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti
ÚP v Karviné.V případě, že zaměstnavatel hodlá zaměstnat ucha-
zeče o zaměstnání, který je obtížně umístitelný na trhu práce,
může ÚP přispět buď na mzdové náklady ve výši 7 000 příp.
9 000 Kč měsíčně, a to po dobu 6 nebo 12 měsíců, nebo na poříze-
ní majetku potřebného ke zřízení pracovního místa až do výše
100 000 Kč.

Dalším způsobem podpory ze strany ÚP jsou příspěvky až do výše
50 000 Kč uchazečům o zaměstnání, obtížně umístitelným na trhu
práce, kteří zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

Bližší podmínky lze získat v kanceláři č. 613, v 6. patře budovy ÚP na
tř. Osvobození 60a/1388, Karviná-Nové Město, tel: 950 126 461.

Žádosti o finanční výpomoci ÚP, včetně podmínek k jejich získání nalez-
nete také na webových stránkách ÚP v Karviné:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ka_info/informace_up/zamestnavatelum/apz

Dotace úřadu práce 
při zřízení a vyhrazení pracovních míst

Den Země 2008 - 21. dubna 2008
Město Havířov se i letos aktivně zapojuje do akce zaměřené na ekologii

a zdravé životní prostředí s názvem „DEN ZEMĚ“. Akce, která je určena
všem věkovým skupinám, si klade za cíl vést obyvatele města k ochraně
životního prostředí.

Centrum dění bude soustředěno v prostorách náměstí Republiky
v pondělí 21. dubna od 9.00 do 13.00 hodin a od 16.00 do 18.00 hodin.
Další stanoviště budou připravena na Lučině.

Program v dopoledních hodinách bude určen zejména pro žáky
havířovských škol a v odpoledních hodinách bude věnován veřejnosti.

Mimo jiné se představí firmy zabývající se likvidací odpadů. Veřejnost se
také může těšit na  ukázky výcviku dravců.

Sluníčkový den pro opuštěné děti 
Nadační fond Rozum a Cit pořádá 17. dubna již tradičně

svoji celorepublikovou sbírku na podporu opuštěných dětí a pěstounských

rodin. Do projektu Sluníčkový den se v letošním roce zapojí na 1400 stu-

dentů středních škol ze 70 měst České republiky a přes 60 mateřských

a základních škol. V ulicích se budete moci setkat s kovovými plackami

nebo magnetkami nesoucími symbol sbírky - sluníčko. Výtěžek sbírky

bude použit na nákup zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomů-

cek pro děti vyrůstající v pěstounských rodinách. Nadační fond dále pravi-

delně podporuje služby odborné pomoci při výchově dětí v pěstounské

péči a aktivity sloužící k rozvoji náhradní rodinné péče. Více informací

o nadačním fondu a náhradní rodinné péči naleznete na www.rozumacit.cz

případně na www.pestounskapece.cz. Činnost fondu můžete podpořit

i zasláním dárcovské sms ve tvaru: „DMS ROZUMACIT“ na číslo 8777.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa vyu-
žívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro
platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složen-
ky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých
finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně
dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady.

Velikonoční 
šachový turnaj
Středa 2. dubna v ASTERIXU Na Nábřeží
Účast: družstva žáků základních škol v Havířově, nar. 1992 a mladší

Zahájení: 14 hod., prezence od 13.30, ukončení v cca18 hod.

Způsob hry: švýcarským systémem 2x 15 minut, 7 kol

Počet žáků z jedné školy neomezen

Hodnocení družstev škol: součet bodů 3 nejlepších žáků, alespoň

jeden mladší narozený po r 1955

Pořadatel: ASTERIX Havířov + Baník Havířov

Rozhodčí: Ing. Jiří Špiřík - Baník Havířov

Další info: ASTERIX, tel. 596 811 175

Poslední den v březnu končí
myslivecký rok a to je čas bilanco-
vání práce myslivců za uplynulé
období. Ne jinak tomu bylo i v
Havířově v sobotu 15. března.
Zdejší myslivecké sdružení má 37
členů, kteří hospodaří na 1 080
hektarech honitby v okolí Havířova.
Odchov, krmení a ochrana zvěře,
ověřování jejího množství s  kontro-
lou zdravotního stavu, udržování
a stavba posedů, krmelců
a políček, to je část činnosti, kterou
mimo jiné havířovští myslivci, za
účasti primátora Františka Chobota
a předsedy Českomoravské mysli-
vecké jednoty (ČMMJ) Ing. Jarosla-

va Palase, hodnotili. V honitbě
odpracovali, kromě svých povin-
ností, 6 666 brigádnických hodin.
K odchovu bažantů ve voliérách
zakoupili 250 kuřat, v plánovaných
odlovech zvěře ulovili 22 kusů srnčí
zvěře, 16 zajíců a 50 bažantů.
Zlikvidovali také predátory - 15 lišek
a 5 kun.

Jak řekl předseda ČMMJ
Ing. Jaroslav Palas, Myslivecké
sdružení Havířov se svými výsledky
řadí mezi ty dobré nejen v okrese
Karviná, ale i republikově. Za zmín-
ku stojí, že například v příštím mys-
liveckém roce také plánují vysadit
na 500 stromků.

Na snímku zleva: Primátor Havířova František Chobot, předseda
ČMMS Ing. Jaroslav Palas a předseda Mysliveckého sdružení Havířov
Václav Přeček.

Havířovští myslivci hodnotili

Foto: Josef Talaš
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Havířovské sprotovce, kteří v loňském roce vzorně reprezentovali

svými výkony naše město, kraj i republiku, pozvalo město 6. března

do Společenského domu k slavnostnímu vyhodnocení tradiční ankety

Sportovec roku.

V kategoriích žáci, dorost, junioři a dospělí bylo vyhodnoceno celkem

39 sportovců a 17 družstev. Současně byli oceněni 3 nejlepší trenéři,

jeden in memoriam, 3 zasloužilí pracovníci tělovýchovy a sportu a v kate-

gorii tělesně postižených 2 sportovci. Sportovci byli odměněni pamětní

medailí a pamětním listem. Současně byli vyhlášeni absolutní vítězové

v jednotlivých kategoriích, kterým byly předány sportovní poháry.

V roce 2007 získali havířovští sportovci:

a 51 titulů mistra České republiky

a 1 titul mistra Evropy, 2 tituly vicemistrů Evropy, 3 x 3. místo a 6. místo na ME

a 1 titul vicemistra světa, 2 x 5. místo a 8. místo na MS
Absolutním vítězem v kategorii žáci a dorost byl vyhlášen Petr Kaminski z atle-

tického oddílu Slavia Havířov, v kategorii junioři Patrik Krywult z SK vzpírání Baník

Havířov, z kategorie dospělí Jaroslav Goj a Aleš Hekera, oba z Klubu sálového fot-

balu SC Premium Havířov, a z kategorie družstva - dospělí Florbalový klub Torpe-

do Havířov.

V kategorii trenéři získali ocenění Ivo Polášek, trenér oddílu atletiky Slavia
Havířov, a Roman Pich, trenér Klub sálového fotbalu SC Premium Havířov.

V kategorii zasloužilí pracovníci TV a sportu byl oceněn Adolf Cienciala

z SK vzpírání Baník Havířov, Ladislav Všolák z oddílu atletiky Slavia Havířov

a  Ferdinand Polák - in memoriam, Městský fotbalový klub.

Zvláštní ocenění získala Kamila Charvátová - umělecká vedoucí mažoretek

KALA - Městské kulturní středisko Havířov. Důvodem zvláštního ocenění je

skutečnost, že mažoretkový sport není sportem klasickým, proto ji komise

nezařadila mezi trenéry, ale navrhla udělit zvláštní ocenění za její dlouhole-

tou práci.

Město ocenilo nejlepší sportovce za rok 2007

Tato trenérka a instruktorka inline

bruslení, která pro děti v období prázd-

nin organizuje Letní sportovní školu inli-

ne bruslení a míčových her, připravila

na jarní měsíce pro všechny zájemce

kurz inline bruslení pro havířovskou

veřejnost. „Pro nejrychlejší zájemce je
připravena možnost získat výukovou
lekci zdarma. Další ocenění obdrží nej-
mladší a nejstarší účastník
a bude vyhlášen také „Největší sympa-
ťák s nejrychlejšími pokroky v jízdě“,“
uvedla instruktorka Lenka Mišičková.

První kurz je naplánován na tři dny

a první turnus se uskuteční od

25. do 27. dubna. V případě většího

zájmu se bude další kurz konat v květ-

nu. Akce je určena jak pro začátečníky,

mírně pokročilé, tak i zdatnější bruslaře

bez ohledu na věk, kteří se chtějí v jízdě

zdokonalit a taky zažít spoustu zábavy.

„Pro zájemce je připravena možnost
zkonzultovat vhodné vybavení na tento
sport. Kdo nebude mít brusle nevadí.
Budete mít možnost si brusle
či výstroj vypůjčit,“ doplnila Mišičková.

Přihlásit se můžete 
na lmisickova@post.cz 

či na telefonní čísle 731 722 606.
Bližší informace na 

www.inlinesport.wbs.cz

Příznivci in-line bruslení 
se mohou přihlásit do kurzu

Je vám mezi 6 a 100 lety? A máte chuť se naučit jezdit na inline

bruslích s možností získat výukovou hodinu zdarma? Právě pro vás

je určen kurz, který připravila CK Maixner ve spolupráci a instruktorkou

Lenkou Mišičkovou.

Havířovští sáloví fotbalisté 

stále v jednom kole
HAVÍŘOV, JILEMNICE - "My už ty poháry nebudeme mít kam dávat," smáli

se reprezentanti ČR v sálové kopané Aleš Hekera a Jaroslav Goj. "A co tepr-
ve potom, jestli se vám podaří obhájit titul mistrů republiky. To se budete
muset přestěhovat!", dodal trenér Roman Pich.Všichni tři totiž byli mezi hlav-
ními oceněnými sportovci města Havířova za rok 2007. Jejich celek
PREMIUM Havířov nakonec mistrovský titul neobhájil a na závěrečném tur-

naji v Jilemnici získal "pouze" bronzové medaile a pohár za třetí místo. Oba
hráči však byli vybráni do all stars i do reprezentace, s níž je na konci břez-

na čekala obhajoba bronzových medailí na Mistrovství Evropy v Belgii.
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„K tomuto kroku jsme se rozhod-
li již dávno, teprve dnes jej zde
veřejně prezentujeme. Tímto tedy
vyzýváme veškeré osoby působící
na poli kultury, ať už amatérské
pisatele, básníky, hudebníky, filma-
ře a další, či sportu, od jednotlivců,
přes sportovní oddíly, sdružení
a tělovýchovné jednoty. Každý, kdo
se bude chtít představit na
veřejném fóru na některém z míst
konání této akce, by měl nicméně
co nejdříve zaslat přihlášku,“
vysvětlují pořadatelé z havířovské
Viking agency a PARA consulting.

Přihlášky kulturních souborů
a jednotlivců je nutno zaslat na
mejlovou adresu produkce@vikin-

gagency.cz, nebo poštou na Viking

agency s.r.o., Ladova 292/5, 736 01

Havířov-Šumbark pod heslem

PARAINKUBÁTOR a musí obsaho-

vat pár vět o konkrétním umělci,

případně ukázku tvorby, nebo

odkaz na internetové stránky, kde

potřebné informace pořadatelé

naleznou. Zájemci o prezentaci

sportovních aktivit by pak měli přih-
lášku zaslat pod stejným heslem na
david.rojicek@paraco.cz, nebo
poštou na PARA consulting s.r.o.,
Čelakovského 1238/12, 736 01
Havířov-Podlesí. Přihláška by měla
obsahovat náplň sportovní aktivity
a nabídku možné prezentace.

„Vybraní umělci i sportovci
dostanou prostor na multižánrové
akci PARAINKUBÁTOR 2008, která
je ojedinělou v celé České republi-
ce svým propojením sportovních
soutěží pro osoby s postižením
PARAlympiády a letitého hudeb-
ního festivalu INKUBÁTOR,“ upřes-
ňují pořadatelé akce z havířovské
Viking agency a PARA consulting.

Více o akci, která o víkendu

12. - 15.6. změní Havířov v Mekku

kultury a sportu, najdete na

www.parainkubator.eu. O kulturním

programu akce pak naleznete

podrobnosti na www.festivalinkuba-

tor.cz a sportovní části na

www.paraco.cz.

15 studentů gymnázia Komen-
ského z Havířova v doprovodu
němčinářky dostalo možnost
vycestovat na týdenní vzdělávací
seminář do Bad Kissingenu
v Bavorsku. Nabídka přišla dva
dny před zahájením akce, rozhod-
nutí bylo tedy rychlé a dostalo
plnou podporu vedení školy.

Akce byla financována spolko-
vým ministerstvem, byla určena
především pro studenty VŠ, a tedy
pro gymnazisty byla poměrně
náročná.

V týdenním programu byly
exkurze do měst s bohatou kul-
turně historickou tradicí, světové
památky UNESCO, jako např.
Fulda, Erfurt, Weimar, Würzburg.
Kromě mnoha prohlídek paměti-
hodností - Bonifaciusdom, zámek,
knihovna, archív, Mariendom a kra-
mářský most v Erfurtu, prohlídka
Výmaru, prohlídka arcibiskupské
rezidence a zámecké zahrady ve
Würzburgu s pevností Marienberg
- byli studenti také přijati na univer-
zitě ve Fuldě, kde vyslechli dvě
přednášky o možnostech studia na
německých univerzitách a histo-
rickém vývoji dané oblasti.

V programu byla také návštěva
bývalého vězení státní tajné policie
v bývalé NDR a návštěva koncen-
tračního tábora Buchenwald.
Nechyběla ani prohlídka krásného
lázeňského města Bad Kissingen
s ochutnávkou léčivých pramenů

a večerní relaxace v termálních
lázních.

Kromě bohatých zážitků
a spousty nových poznatků a vědo-
mostí se studenti vrátili s hlubšími
znalostmi jazyka a pozitivnějším
vztahem k jeho studiu.

Mgr. Ivana Vlčková

Gymnázium Komenského

Na XIX. ročníku halové pohárové
soutěže mladých hasičů, která je
zároveň XVII. ročníkem neoficiál-

ního mistrovství Čech, Moravy,

Slezska a Slovenska, zápolili mladí

hasiči od 6 do 15 let z Čech, Mora-

vy, Slezska, Slovenska a Polska.

Nejlepší výkony v soutěži mladých

dobrovolných hasičů podali dobráci

z obce Veselá a odvezli si velký

putovní pohár. V kategorii mladších

žáků se stali vítězi hasiči z Dolní

Bečvy následováni SDH Jarcová

a SDH Veselá. V kategorii starších

žáků zvítězili hasiči z Veselé, druzí

byli hasiči z Měníka a třetí z Kar-
viné-Hranic. Příští rok se bude
konat jubilejní 20. ročník soutěže.
"Je to neuvěřitelné, že se nám daří
každý rok udělat soutěžní klání
mladých hasičů, o nějž je takový
zájem z celé republiky. Startovní lis-
tina bývá uzavřena dlouho před
konáním. Příští ročník bude jubilej-
ní, ale rozhodně nehodláme dělat
něco monstrózního," uvedl starosta

sboru Emanuel Došlík starší.

Havířovští dobráci, přestože

skončili ve druhé půli startovního

pole, odvedli heroický výkon.

Havířov NEstojí …
a jde se přidat k jubilejní 

celorepublikové 10. Bambiriádě 2008
I vy, děti, rodiče a přátelé dobré zábavy přijďte 

ve dnech 23. - 24. května k Městské sportovní hale (Slavii),
o zábavu nebude nouze.

Připraveny jsou soutěže, atrakce, lezecké překážky, skákací hrad,

prezentace volnočasových kroužků a činností neziskových sdružení,
sportovní program, ukázky hasičů a záchranářů, kulturní program.
Na páteční dopoledne se chystá druhý ročník Her bez hranic pro

základní a mateřské školy, na sobotní dopoledne přehlídka

havířovských hudebních skupin a pěveckých talentů.

Návštěvní doba bambiriádního městečka:

Pátek 23. května 8 - 21 hodin

Sobota 24. května 8 - 13 hodin

Hlavní pořadatel: Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury 
a SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, Havířov, e-mail: vlahof@seznam.cz

tel. 603 469 439 Mgr. Vladimíra Hoferiková

Více informací včetně formuláře přihlášky pro zájemce 

najdete na stránkách města www.havirov-city.cz

PODĚKOVÁNÍ
Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, chce

touto cestou vyjádřit poděkování panu primáři geriatrické-
ho oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově
MUDr. Kaifoszovi a zároveň všem jeho pracovníkům
za projevenou vstřícnost, ochotu a spolupráci při zajištění
občanů v sociální tísni.

Včelaři shánějí 
exponáty 
pro muzeum

Nové exponáty pro nové pro-
story včelařského muzea, které
je součástí Domu včelařů v Chle-
bovicích, shánějí včelaři z Frýd-
ku-Místku.
„Víme ze zkušeností, že často
staré včelařské věci končí na sme-
tištích, neboť rodiny neví, kam by
tyto věci mohly nabídnout,“ upozor-
nili frýdeckomístečtí včelaři. „Rádi
bychom proto upozornili na
možnost poskytnout včelařské
pomůcky našemu muzeu. Naším
velkým úkolem v posledním období
je větší propagace velice opo-
míjeného oboru včelařství a k tomu
slouží i naše muzeum. Muzeum
a skanzen je tu nejen pro včelaře,
ale především k výchově dalších
včelařů a k práci s mládeží.“
Nové prostory ve včelařském
muzeu otevřou v Chlebovicích
začátkem dubna.
Více na www.vcelaricifm.cz.

Havířov se opět červenal . . .
800 mladých hasičů, snad budoucích profesionálů, se setkalo

o poslední únorové sobotě na palubovce městské sportovní haly při
soutěži, kde každý chce být tím nejlepším.

Jedinečnou možnost prezentace 

nabízí PARAINKUBÁTOR 2008! 
Jedinečnou možnost všem havířovským umělcům všech žánrů

a stylů a rovněž všem sportovním nadšencům nabídne letos akce
PARAINKUBÁTOR 2008. Pořadatelé se, díky významné podpoře
města Havířov, rozhodli prezentovat zde veškeré jednotlivce, skupiny
i oddíly, které projeví o účast zájem.

Gymnázium Komenského:

Evropská setkání v Bad Kissingenu

Foto: Josef Talaš
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14.4. od 16.30 h - loutkový sál KDPB

Klub přátel Hornického muzea pořádá

přednášku - Ing. František Papřok:

Vzpomínky záchranáře

p
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á
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KD P. Bezruče                       ČESKÁ SCÉNA  

15.4. v 19.00 - sk. HAA
22.4. v 19.00 - sk. HAC
Eugene O´neil: MĚSÍC PRO SMOLAŘE

SCENA POLSKA

29.4. o godz. 19.00 - sk. HAP
Neil Simon: OKRUCHY CZUŁOŚCI
Prodej vstupenek pro širokou veřejnost 

v pokladně KD Petra Bezruče v Havířově.

Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč
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Přehlídka malých zájezdových divadel 

29.3. - 6.4.
loutkový sál KD P. Bezruče

sobota 29.3.
a neděle 30.3. v 15.00 h

INDIÁNSKÁ POHÁDKA
O MLSNÉM MEDVÍDKOVI

Divadlo V batohu Frenštát pod Radhoštěm

pondělí 31.3. v 9.00, 10.30 a 16.00 h

KRÁLOVNA BAREV
Divadýlko z pytlíčku Pardubice

úterý 1.4. v 9.00, 10.30 a 16.00 h

PÍSMENKA NA POLŠTÁŘ
Divadlo Tramtárie Olomouc

středa 2.4. v 9.00, 10.30 a 16.00 h

JAK SE VODNÍCI USADILI 
V ČECHÁCH ANEB KOUZELNÝ

PROUTEK A PRAOTEC ŠPLOUCH
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod

čtvrtek 3.4. v 9.00, 10.30 a 16.00 h

O RŮŽENCE
Divadlo Kapsa Karlovy Vary

pátek 4.4. v 9.00, 10.30 a 16.00 h

BOHATÝRSKÁ POHÁDKA
Divadlo Koráb Brno

sobota 5.4.
a neděle 6.4. v 15.00 h

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU
Zemanovo dřevěné divadlo Brno

Vstupné 35 Kč

Kulturní dům Petra Bezruče 
Galerie Maryčka 
Otevřeno: po - pá 14 - 18 h, mimo otevírací dobu

zpřístupní zájemcům výstavu pracovník informací,

vstupné dobrovolné

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 
Vstupné: 280, 260, 240 Kč

18.4. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče

PICASSO

Paříž roku 1941. Pablo Picasso vyslýchán

slečnou Fischerovou.

Hrají 

Milan Kňažko 

a Vilma Cibulková
Režie Jiří Svoboda

Vstupné: 245, 225, 205 Kč
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17. ročník

17. 4. od 18 hodin - loutkový sál KDPB

NOVÝ ZÉLAND

nebo také AOTEAROA - jak říkají své zemi
její původní maorští obyvatelé a což zname-
ná Země dlouhého bílého mraku, se těší
velkému zájmu cestovatelů. Shodně tvrdí, že
je to jeden z posledních rájů této planety.
Přesvědčit se chtěl i havířovský dobrodruh
Josef Hanibal.

Vstupné dospělí 32, studenti 17 Kč

loutkový sál KD P. Bezruče 

vždy v 15 hodin

12. a 13. 4.
O ZTRACENÉ PANENCE 

Divadlo Smíšek Ostrava   

19. a 20.4.

MAXIPES FÍK 
Divadlo Špílberg Brno

26. a 27. 4.
O RUSALCE 

Divadlo Oblázek Ostrava 

Vstupné 35 Kč

Ženský pěvecký sbor CANTICORUM 

působící při MKS Havířov 
hledá nové členky ve věku od 15 do 50 let, 

které rády zpívají a chtěly by okusit atmosféru
vystoupení při koncertních příležitostech. Na reper-

toáru najdete vokální interpretaci hudby od raného

středověku přes klasiku až po modernu z tvorby
domácích i cizích skladatelů. Zkouška ženského

pěveckého sboru se koná každý čtvrtek od 18 h.

v KD Petra Bezruče. Ženy či dívky, umíte-li zpívat,
přijďte mezi nás, neznalost not není překážkou.

1.4. v 19.00 hodin
velký sál KDPB

"Popová abeceda 

aneb 

největší česko - slovenské

hvězdy od A do Z"

Nový pořad 

VLADIMÍRA HRONA
Vstupné 160, 140 Kč

z
á
b

a
v
a

Greta Valentová-Monsberger
obrazy a keramika

Vernisáž ve čtvrtek 3.4. od 17 h

výstava potrvá do 27.4. 2008
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 Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin 
v loutkovém sále KD P. Bezruče 
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Kulturní dům Radost

8.4. NA DRUHÉ STRANĚ Premiéra

(AUF DER ANDEREN SEITE, Německo 2007, 121´,  do 12 let nevhodný,

drama, titulky) Příběh o smrti a o životě v kulisách současného
Istanbulu. Ali si připadá sám, a tak se jednoho dne rozhodne,
že do svého domu pozve tureckou prostitutku a bude jí za spo-
lečnost platit … Režie: Fatih Akin

15.4. 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY Premiéra

(4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE, Rumunsko 2007, 113´, do 15 let nepří-

stupný, drama, titulky) Vítěz Zlaté palmy z MFF v Cannes 2007.
Šokující příběh dvou dívek za železnou oponou v Bukurešti
1987. Sehnat mýdlo Lux a západní cigarety je pro Otilii to
nejmenší, co může pro Gabitu udělat … Režie: Cristian Mungiu 

22.4. SKAFANDR A MOTÝL Premiéra

(LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON, Francie/USA 2007, 120´, do 15 let

nepřístupný, titulky) Film je natočen podle skutečné události,
o mladém úspěšném muži, pracujícím jako šéfeditor ve fran-
couzské Elle, který po náhlé mozkové příhodě ochrne na celé
tělo. Film získal cenu za nejlepší režii na MFF v Cannes 2007.
Režie: Julian Schnabel

29.4. OBČAN HAVEL
(ČR 1994-2007, 119´, přístupný, dokument) Film nahlíží do zákulisí poli-
tických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla.
Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta
či trápení při nácviku děkovací řeči. Režie: Pavel Koutecký a Miro-
slav Janek

Vstupné: 70 Kč, členové FK - 60 Kč 

loutkový sál KD Petra Bezruče  

11.4. v 17.45 h      STRACH A CHVĚNÍ
(STUPEUR ET TREMBLEMENTS, Francie 2003, 107´, do 12 let nevhodný,
titulky) Podle starého japonského protokolu se žádá, aby se  před císaře

předstupovalo „se strachem a chvěním“. Podobné pocity zažívá dnes

a denně mladá Amélie v mamutí tokijské obchodní firmě Yumimoto. Pode-

psáním roční smlouvy si sice splní svůj sen vrátit se do Japonska, kde pro-

žila nezapomenutelné dětství. Netuší však, co ji v novém zaměstnání čeká.

Režie: Alain Corneau

11.4. ve 20.00 h     ŽÁDOSTIVÁ TĚLA
(LES CORPS IMPATIENTS, Francie 2003, 90´, do 15 let nepřístupný, titul-
ky) Příběh spalující sexuální vášně a lásky mezi touhou a smrtí. Odvážné

milostné drama tří lidí. Tváří v tvář skutečnosti, lásce a životu. Film věro-

hodně popisuje trápení mladé trojice, spjaté především sexuálními vazbami.

Jeho autentičnost podporují nejen spontánní herecké výkony, ale

i snímání obrazu digitální kamerou. Režie: Xaver Giannoli

12.4. v 17.45 h      VADÍ NEVADÍ
(JEUX D´ENFANTS, Francie 2003, 95´, do 12 let nevhodný, titulky)
Láska je hra na život a na smrt. Vadí-nevadí je pro někoho nevinná dětská

hra, jiným však může pěkně zamotat život. A právě to se stalo Julianovi

a Sofii. Oba dva hře v dětství propadnou natolik, že se jim vymkne z rukou

a výrazně ovlivní celý jejich život. Hravá komedie o vážných věcech.

Režie: Mann Samuell

12.4. ve 20.00 h    INVAZE BARBARŮ
(LES INVASIONS BARBARES, Francie/Kanada 2003, 99´, do 12 let
nevhodný, titulky) Proč ho nenechají v klidu umřít? Tragikomedie o posled-

ních věcech člověka. Profesoru historie Rémymu bylo nedávno padesát

a má neoperovatelný mozkový nádor. Nevšední komorní snímek se závaž-

ným tématem, který mapuje situaci dnešní střední generace intelektuálů

v minulosti i současnosti a zároveň vyzdvihuje rodinnou soudržnost a sílu

přátelství. Režie: Denis Arcand  

Vstupné na všechna představení: 70 Kč, členové FK - 60 Kč
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8.4. v 19.00 hodin 

KD Radost

M A R TA  
TÖ P F E R OVÁ
Špičková zpěvačka world music

Marta Töpferová se vrací do své

bývalé vlasti na koncertní turné.

Nebývá to obvyklé, aby český

umělec skutečně prorazil ve

světě. V případě české zpěvačky

a skladatelky Marty Töpferové

(shoda jmen není náhodná, jedná
se o dceru Tomáše Töpfera) se to

podařilo: Marta se stala pojmem

především v oblasti worldmusic.
Složení kapely:

Marta Töpferová - hlas, cuatro a skladby 

Neil Ochoa (Venezuela)

Marcel Bárta - dechové nástroje
Tomáš Liška - kontrabas

“Marta Töpferová je česká zpěvačka jejíž srdce patří latinsko-ame-
rické hudbě. Ponořuje se do karibských a jihoamerických stylů jako
je kubánský son, venezuelský joropo a portorikánská bomba, hraje

na cuatro a zpívá s elegantním toužením v hlase.” - New York Times.

Vstupné 160 Kč

17.4. v 17 hodin - KD Radost
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

hudebního oddělení při MKS Havířov
Vstupné 35 Kč

13.4. v 16.00 hodin 
Evangelický kostel
Havířov-Bludovice

„2. PREMIÉRA“
koncert komorní hudby 
v netradiční podobě účinkuje 

HAPPY HORNING HORNISTS´- X - tet

16.4. v 19.00 hodin - KD Radost
komorní koncert

PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Marek Velemínský

Václav Kučera

Jan Tuláček

Patrick Vacík

Koncert zahájí žák 

ZUŠ B. Martinů

Pavel Hanus - kytara

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

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,

z Moralit Karla IV.
sestavil a průvodní slovo,

s využitím motivů 

z prací Jindřicha Pecky 
a Františka Kožíka, 

napsal Alfred Strejček

Koncert zahájí žáci 
ZUŠ B. Martinů

Martin Dubec - zpěv, Terezie Krainová - el. klávesy, Jan Padyšák - kytara

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

22.4. ve 20.00 h - sál KD Radost

„ M O Z A I K Y “

Jiří Slavík - kontrabas
Komorní koncert posluchače Královské hudební
akademie/Royal Academy of Music v Londýně.
V programu zazní skladby J. S. Bacha a J. Slavíka.

Vstupné 80 Kč 



KD Radost

5. -  6.4. v 18.00 h

O N C E  
(Irsko 2006,  86´, do 12 let nevhod-
ný, hudební/melodrama, titulky, DD)

On je pouliční muzikant a jeho

snem je živit se hudbou, ale to

se mu vůbec nedaří. Ona je

výborná pianistka z Čech, která

odešla do Irska kvůli obživě

a prodává na ulici růže.

Vstupné: 70 Kč     

11. a 13.4. v 18.00 h             CHYŤTE DOKTORA 
(ČR 2007,  přístupný, komedie, DD)

Komedie o lásce a jejích následcích …  Film se opírá především

o výrazné herecké výkony a hlavně sympatický výkon neherce a zpě-
váka Michala Malátného ze skupiny Chinaski. Hrají: Tatiana Vilhel-

mová, Iva Janžurová, Luděk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof

Hádek aj. Režie: Martin Dolenský                              Vstupné: 72 Kč

17.4. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(GESCHICHTE VOM WEINENDEN KAMEL, Německo/Mongolsko 2003, 90´,
přístupný, drama, titulky)

Film patří mezi nejpříjemnější překvapení ve světové kinematografii

posledních let. Dva studenti Vysoké filmové školy v Mnichově - ona
z Ulanbátaru a on z Florencie - natočili absolventský film pohybující
se mezi dokumentem a hraným dramatem. Děj filmu začíná v poušti

Gobi na jihu Mongolska na jaře roku 2002. Velbloudí samice po

těžkém porodu odvrhne své mládě. Je to vzácně se vyskytující albín.
Režie: Luigi Farloni a Davaa Byambasuren 

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

18. - 20.4. v 18.00 h

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ   
(ČR 2008, 92´, přístupný, thriller, DD)

Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci

zákona i hranicemi vlastních možností v novém filmu Filipa Renče.
Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia Siposová
aj. Vstupné: 77 Kč

25. - 27.4. v 18.00 h 

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
(THE BUCKET LIST, USA 2008, CP 3.4.08, 97´, do 12 let nevhodný, komedie,
titulky)

Ještě si něco užít …Svět miliardáře a obyčejného mechanika se

už ani více lišit nemohou. Společně se vydají za největším
dobrodružstvím svého života, na cestě se stanou nerozlučnými

přáteli a naučí se, jak brát vzestupy i pády s nadhledem a humo-
rem. V hlavních rolích Jack Nicholson a Morgan Freeman.

Vstupné: 77 Kč
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1.5. - nám. Republiky - MÁJOVÉ SLAVNOSTI

5.5. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
GAZDINA ROBA
Účinkují herci Divadla pod Palmovkou Praha:
Jitka Čvančarová j.h. /Tereza Kostková, Jan Teplý/Petr Štěpán
j.h., Marcela Nohýnková/Zdena Herfortová j.h., Rostislav Čtvrt-
lík/Radek Zima, Barbora Valentová, Kateřina Macháčková, Zuza-
na Slavíková, Ivo Kubečka, Hana Seidlová, Rudolf Jelínek, Eva
Kodešová, Ondřej Kavan, Jan Teplý/Petr Štěpán j.h./ Radek
Zima, Jan Révai, Otto Rošetzký, Ivan Jiřík, Lucie Morávková/
Tereza Kočková

11.5. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče 
L Ú Č N I C A - SLOVENSKÝ TRIPTYCH

13.5. v 19.00 hodin - KD Radost
komorní koncert „W.A.Mozart a jeho čeští současníci“
LYRA DA CAMERA

14.5. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
„BANÁNOVÁ VELRYBA, aneb nové show Haliny Pawlowské“

19.5. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka
EVA PILAROVÁ - koncert

26.5. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN
Hrají herci Divadla Bez Zábradlí Praha: Jiří Bartoška, Karel
Heřmánek, Veronika Freimanová, Zdeněk Žák, Josef Carda,
Dana Morávková, Petr Pospíchal, Kateřina Janečková, Martin
Kubačák

28.5. v 19.00 hodin - KD Radost
koncert skupiny JABLKOŇ

30.5. - náměstí Republiky - SLAVÍME DEN DĚTÍ !

29.5. - 1.6. - Společenský dům - Výstava kaktusů a sukulentů 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
otevřeno po - pá 11 - 18 h, so - ne 14 - 18 h

vstupné 10 Kč, děti, studenti a důchodci 5 Kč

PEKING 
V PŘÍPRAVÁCH NA LOH
výstava ve spolupráci s Velvyslanectvím ČLR 

a Sdružením umělců Moravy a Slezska v Brně

představuje čínskou přírodu, 

historické památky a moderní sportoviště 

Vernisáž v úterý 1.4. od 17 h
výstava potrvá do pátku 2.5. 2008

Společenský dům
TANEČNÍ VEČERY
každou neděli  od 17 do 22 hodin 

6.4. Fr. Huňař             
13.4. Notta bene
20.4. Zdeněk Ryška (Elton)      
27.4   Jaroslav Jeziorski          Vstupné 40 Kč

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

SCREAMERS - Zbrusu nový pořad známé travesti skupiny.

Vstupné: 270, 250, 230 Kč

galerie “schodiště”
7 přírodně-plesnivých černí 

výstava kreseb a maleb studentské skupiny:
Lucie Anna Přerovská, Jan Hájek, Simona Malovaná, Hana Furmančíková

Vernisáž v úterý 8.4. od 17 h
výstava potrvá do pátku 9.5. 2008

28.4. v 19.00 hodin - KD Radost

VEČER S YVONNE PŘENOSILOVOU
Populární zpěvačka 
a rozhlasová moderátorka 
YVONNE PŘENOSILOVÁ 
bude tentokrát hovořit o svém
životě, práci, písničkách.
Svým neopakovatelným humorem
bude YP glosovat svoji pěveckou
kariéru, život v emigraci, práci
v rozhlasové stanici Svobodná
Evropa, návrat a život po emigraci.
Během večera zazní i nejznámější
hity Y. Přenosilové, které jsou oblíbené u jejích posluchačů. Druhá část
pořadu je věnována dotazům diváků. Vstupné 135 Kč

Galerie Radost 
otevřeno denně 11 - 19 hodin

KAREL FUKALA
obrazy

Umění dávných časů...
...aneb zlaté české ručičky

vernisáž ve středu 2.4. od 17 h

výstava potrvá do neděle 27.4. 2008

Vstupné 10 Kč, studenti a důchodci 5 Kč

KD Leoše Janáčka
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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. -  2.4. v 15.30 a 17.45 h

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
(THE SPIDERWICK CHRONICLES, USA 2008,
CP 13.3.08, 95´, přístupný, dobrodružný/rodinný/
fantasy, české znění, DD)

Do kin po celém světě se v únoru 2008
dostala další rodinná fantasy na motivy
stejnojmenné série knih THE
SPIDERWICK CHRONICLES, kterou
napsali Holly Black a Tony DiTerlizzi. Film
vypráví o třech dětech, které mají roz-
cházející se rodiče, a tak z rodinných
depresí utečou do kouzelného pohád-
kového světa. V jedné z hlavních rolí uvi-
díme Nicka Nolteho jakožto strašidelnou
příšeru.

Vstupné v 15.30 h 72 Kč, v 17.45 h 77 Kč

1. - 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

opačných stranách zákona a morálky.

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

3. - 9.4. v 15.30 h 

RRAATTAATTOOUUIILLLLEE                
(USA 2007, 110´, přístupný, širokoúhlý/animova-
ný/rodinný, české znění, DD)

Nejoriginálnější komedie letošního roku

o tak bizarním přátelství, jaké si jen lze před-

stavit. Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy,

který odvážně sní o tom, že se stane

vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvěz-

dičkové restauraci. Vstupné: 52 Kč

3. - 9.4. v 17.45 h

JUMPER 
(USA 2008, CP 6.3.08, 88´, přístupný, širokoúh-

lý/dobrodužný, titulky, DD) Kdekoliv. Cokoliv.

Hned. Film natočil Doug Liman, režisér

filmů Agent bez minulosti a Mr. a Mrs.
Smith. Jeho strhující a dynamická režijní

práce film žene neustále kupředu. Spolu

s postavami tak navštívíme nejrůznější
místa naší planety. Vstupné: 82 Kč

3. - 9.4. ve 20.00 h, ve středu 5.3. též v 9.00 h

10 000 PŘ. N. L.  
(USA 2008, CP 13.3.08, 109´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlý /historický, titulky, DD)

Legenda. Bitva. První hrdina. Skupina
nedobrovolných hrdinů se při svém puto-

vání musí utkat s šavlozubými tygry, pre-

historickými stvůrami, s bohem, který
nemilosrdně zotročuje jejich lid, i sami
se sebou.

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

10. - 16.4. v 15.30 h

DIVOČINA
(THE WILD, USA 2006, 94´, přístupný, animova-
ná pohádka, české znění, DS)

Za zvířátky nemusíte jen do ZOO. Přijďte

na ně do kina !        Vstupné: 57 Kč  

10. - 16.4. v 17.45 h
14. - 16.4. též ve 20.00 h
ve středu 16.4. též v 9.00 h

O RODIČÍCH A DĚTECH 
(ČR  2008, CP 6.3.08, 110´, přístupný, komedie,

DD) Milovat je lidské - chybovat je dědič-
né. Komedie o otcích, synech a ženách
jejich života. Hrají: Josef Somr, David
Novotný, Jiří Lábus, Zuzana Stivínová aj.
Film natočil Vladimír Michálek, režisér
filmů Zpomenuté světlo, Amerika, Anděl
Exit nebo Babí léto - ocenění Český lev

ve 4 kategoriích.

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

10. - 13.4. ve 20.00 h 

SOUKROMÁ VÁLKA 
PANA WILSONA 
(CHARLIE WILSON´S WAR, USA 2007, CP
14.2. 08, 102´, do 15 let nepřístupný, komediální
satira, titulky, DD)

Podle skutečné události. Tohle by si

přece nikdo nevymyslel. Pád sovětské-

ho impéria měl na svědomí jediný
člověk. Stačilo k tomu málo - sehnat
dost peněz na to, aby afgánští partyzáni

mohli proti Rusům začít bojovat zbraně-

mi, které by měly reálnou šanci je ohro-
zit. V hlavních rolích Tom Hanks a Julia
Roberts. Vstupné: 77 Kč  

17. - 23.4. v 15.30 h

ZLATÝ KOMPAS 
(THE GOLDEN COMPASS, USA 2007, přístup-
ný,  rodinný/dobrodružný, české znění, DD)

Vzrušující fantastické dobrodružství, zasa-

zené do světa, kde lidské duše nabírají

podobu zvířat, mluvící medvědi vedou války

a děti mizí neznámo kam. Hlavní postavou

příběhu je dvanáctiletá dívka Lyra, která se

vydává na cestu, aby zachránila svého

přítele Rogera. Vstupné: 52 Kč  

17. - 23.4. v 17.45 a  20.00 h
ve středu 23.4. též v 9.00 h

VENKOVSKÝ UČITEL      
(ČR 2008, CP 20.3.08, 117´, do 15 let nepřístup-

ný, DD) „Každý někoho potřebuje“. Osudy
tří hlavních hrdinů -  Učitele, Marie
a Chlapce - jejichž náhodné setkání roz-
poutá velký příběh lásky, přátelství
a odpuštění. Každá z postav si
s sebou nese tajemství, každá touží po
lidské blízkosti. V hlavních rolích hrají:
Pavel Liška, Zuzana Bydžovská a Ladi-
slav Šedivý. Režie: Bohdan Sláma             

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

24. - 30.4. v 15.30 h

LOVCI DRAKŮ
(DRAGON HUNTERS, Francie/Německo/Lucem-
bursko 2008, CP 24.4. 08, 80´, přístupný, animo-
vaný/dobrodružný, české znění, DD)

Ztracení poutníci a novopečení cestova-

telé, vítejte na palubě! Připravte se na

průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za

každým rohem, na seznámení s nejsta-

tečnějšími hrdiny a nejrychlejší běh

svého života (ten budete nutně potřebo-

vat, až se na vás pohrnou draci z obou

stran Velké západní zdi)! Vstupné: 67 Kč

24. - 30.4. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 30.4. též v 9.00 h

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA    
(ČR 2008, CP 17.4.08, 90´, přístupný,
komedie, DD) Máte pocit, že je vaše rodi-

na praštěná? Seznamte se s Hanáko-

vými. Film chce navázat na půvab a obli-
bu tradičních českých veseloher. Je to

příběh o směšných lidských slabůst-

kách, komických i absurdních situacích,
které nutně musí potkat soužití několika
generací, ale především o sounáležitosti,

toleranci a lásce, která drží rodinu pohro-

madě i v těch nejtěžších situacích. Hrají:
Eva Holubová, Jaromír Dulava, Jiří Mádl,
Ivana Chýlková, Marián Labuda aj. Režie:

Patrik Hartl 

Vstupné: 87 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

Představení pro děti:
6.4. PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA 

-  11 pohádek - 76´

13.4. O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO

VIDĚLA - 6 pohádek - 63´ 

20.4. MYŠÍ KOČIČINY - 7 pohádek - 63´

27.4. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 

A KOČIČCE - 5 pohádek - 64´

Začátky představení vždy v neděli 

ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč
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Poř.č. Název MŠ Charakteristika školního vzdělávacího programu
18. MŠ Okružní 1a Záměrem ŠVP s názvem "Mozaika poznávání" je rozvoj osobnosti dítěte, rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků

a dovedností dětí, rozvoj osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se, rozvoj vnímání světa kolem sebe. Je kladen

důraz na tvořivost pedagoga, uplatňování hlavní vzdělávací metody, aktivitu dítěte, emoční prožitky dětí, respektování

specifiky předškolního vzdělávání, spojení vzdělávacích témat se životem, důsledné realizování evaluačních analýz

obsahu, metod a forem nabídky činnosti dětem, spoluúčast s rodinou při akcích školy.

19. MŠ U Jeslí ŠVP s názvem "Sedmikráska", zaměřený na environmentální výchovu, směřuje k maximální spokojenosti dítěte, jeho

pocitu jistoty a bezpečí, vytváří atmosféru laskavosti, porozumění, tolerance, empatie, zajištění bezpečnosti svěřených

dětí, poskytnutí optimálního množství podnětů pro rozvoj osobnosti dětí, respektování potřeb, souvisejících se zdravým

vývojem, vytvoření prostoru k rozvíjení sociálních kontaktů a prožívání nových rolí ve skupině.

20. MŠ Moravská Prioritami ŠVP s názvem "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v MŠ" jsou hra a dostatek prostoru pro její

rozvoj, rozvíjení estetického cítění a vnímání, pohybové zdatnosti a dovednosti dětí, seberealizace a samostatnost dítěte ve všech

činnostech, prevence vandalismu a agresivity, spolupráce s rodiči, vztah dítěte k životnímu prostředí.

21. MŠ U Školy název ŠVP odloučeného pracoviště - „Pojďte si s námi hrát a při tom poznávat svět přírody a lidí.“

Cíl: dovést každého jedince k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schop-

nostem a dovednostem důležitým pro celý další život přirozené výchovy a vlastních prožitků. Rozvíjet zdravé sebevědo-

mí, sebejistotu a tvořivost dětí a položit základy celoživotního vzdělávání.

22. MŠ K. Čapka Náš ŠVP s motivačním názvem "Putujeme se sluníčkem" provází dítě právě probíhajícím ročním obdobím. Hledá

a vzbuzuje v dětech zájem o poznání všeho nového v prostředí, které ho obklopuje a ve kterém momentálně žije. Pozo-

ruje a rozvíjí poznatky o přírodě kolem sebe a vzbuzuje zájem o ekologickou oblast. Slunce jako symbol světla,tepla

a lásky provázející nás ke zdraví, přátelství, objevování, naslouchání, vnímání, pozorování, seznamování a radostnému

prožívání svého dětství. Cílem našeho programu je dovést dítě, aby na základě optimálního rozvoje svých individuálních

předpokladů získalo základy pro další vzdělávání s naprostou orientací v životě. Připravuje děti, aby se v budoucnu

zajímaly o nové poznatky a učení, aby se staly samostatnými osobnostmi a partnery schopnými projevit se a žít v sou-

ladu s obklopujícím prostředím.

23. MŠ Mateřinka ŠVP - s názvem Hrajeme si celý rok aneb Kdo si hraje nezlobí. Filosofií školy je vychovávat děti ke zdravému život

Okružní ul. nímu stylu a podpoře zdraví. Pracují podle modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole a moder-

ních metod projektového učení. (Solné jeskyně, vlastní sauna, výlety a pobyty v přírodě.) Dílčí projekty jsou zaměřeny

na rozvoj lásky k naší zemi. Na každém výletě se dozvím něco o světě. Angličtina každý den aneb Cookie and friends

pro všechny děti (ne jako zájmový kroužek )(více na www.materinka.info)

24. MŠ Mozartova ŠVP I my zde žijeme. Filosofií mateřské školy je vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu pro

děti se zrakovým, mentálním, kombinovaným postižením po dobu jejich pobytu v mateřské škole, zajišťovat všestrannou

péči  zrakově a mentálně postiženým dětem pomocí souhrnů speciálně pedagogických postupů a metod, jimiž se pro-

vádí zlepšování funkce postižených zrakových analyzátorů, a přispívat k výchově předškolních dětí s handicapem ke

zdravému životnímu stylu a rozvíjení možnosti socializace a adaptace ve společenském životě. Dlouhodobý vzdělávací

cíl: Získat samostatnost a základy kompetencí důležitých pro další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání s ohledem na

stupeň postižení dítěte a z toho vyplývajících zvláštností v oblasti psychiky. Krátkodobé vzdělávací cíle: Zajistit dětem

se zrakovým postižením, dětem s mentální retardací a kombinovaným postižením prostředí s dostatkem podnětů. Vést

děti ke zdravému životnímu stylu. Reedukace a kompenzace zrakových funkcí formou pleopticko - ortoptických cvičení.

Vést děti k osvojování samostatnosti a schopnosti umět se uplatnit ve společenském životě.

25. MŠ U Křížů ŠVP s názvem „ Rok s jablůňkou“ je zaměřen na rozvoj environmentální výchovy dítěte prostřednictvím přímého pozo-

rování koloběhu přírody a na rozvoj  esteticko-pracovních dovedností, které se prolínají v jednotlivě rozpracovaných blo-

cích. Respektuje spontánnost dítěte, jeho osobní zájmy a potřeby s cílem  přiměřeným způsobem dosáhnout základů

jednotlivých kompetencí pro další život. Důraz je zde kladen na hru a zájmové činnosti dítěte, které jsou hlavní formou

vzdělávání. Současně je u dětí rozvíjena osobní samostatnost s cílem rozvinout u dítěte základy projevovat se jako samo-

statná osobnost působící na své okolí.

26. MŠ Na Nábřeží ŠVP "Z pohádky do pohádky". Zaměření - pohádkou probouzet v dětech tvořivou energii, která by rozjela všechny

poznávací schopnosti, jejich fantazii, zájmy a nadání a tím přinesla radost, osobní spokojenost a pohodu. Využitím příle-

žitostí, jež se naskytnou, a spoluprací s rodinou rozvíjet schopnost dětí vidět věci z více stran, respektovat druhé,

uplatňovat vlastní náměty a nápady, a tím získávat zdravé sebevědomí a sebedůvěru.

27. MŠ Občanská MŠ podporující zdraví "Vrabčáci"- respekt k přirozeným lidským potřebám - rozvíjení komunikace a spolupráce

28. MŠ Frýdecká Motto: "Pojďte, podáme si ruce. Spolu to objevíme, vymyslíme, dokážeme." - výchovně vzdělávací proces směřo-

vat k osobnostnímu rozvoji dítěte se zřetelem k prosociálnímu jednání - respektovat osobní potřeby každého dítěte

a vývojová specifika preprimárního věku.
29. MŠ Selská ŠVP s názvem "Domowe przedszkole" vychází z filozofie mateřské školy, jejímž smyslem je vytvořit MŠ s rodinnou

atmosférou s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme
zdravé, podnětné, pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kama-
rádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené
výchovy. Chceme nejen položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, ale
taktéž vést děti k odpovědnosti za své chování. Nedílnou součástí programu je také regionální edukace, která je založe-
na na prožitcích dítěte a která uspokojuje potřebu poznání. Vybízí dítě k hledání  původu své rodiny, obce, životního stylu
rodičů, dědečků, pradědečků, vštěpuje úctu ke svým předkům.

Školní vzdělávací programy mateřských škol

ZŠ Mánesova
ŠVP pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením nese název „Škola bez bariér“. ŠVP je přizpůsoben

a zaměřen na osobnostní rozvoj dítěte. Vzhledem k tomu, že neustále dochází k přílivu nových informací, vede škola žáky k dovednosti tyto

informace vyhledávat a používat.
Ve výchovně - vzdělávacím procesu budou aplikovány efektivnější formy a metody vzdělávání. Především skupinová, činnostní a projektové

vyučování, vedení žáků k týmové práci, k respektování názorů jiných k vzájemné pomoci, využívání komunikační a informační technologie.

Škola již tradičně poskytuje vzdělání žákům i se středním až těžkým mentálním postižením. Tito žáci jsou vzděláváni podle individuálních

vzdělávacích programů vypracovaných s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Rovněž i žáci s poruchou ze spektra autismu mají v naší škole

podmínky pro získání vzdělání pod vedením speciálních pedagogů k tomu speciálně zaměřených. Škola je bezbariérově upravena a přizpůsobena

i pro imobilní žáky.
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Mateřské centrum Majáček 
pořádá burzu dětského oblečení

BURZA - JARO 2008
kdy: 15. - 17. dubna 

kde: budova Apoštolské církve na ulici Selská 29 
v Havířově-Bludovicích

výběr oblečení: pondělí 14. dubna 15.00 - 17.00 hod.

prodej zboží: 15. - 17. dubna 8.30 - 11.00 hod.

výdej neprodaného zboží: čtvrtek 17. dubna 11.00 - 15.00 hod.

Podrobnější informace naleznete na www.majacek.com nebo přímo 

v Majáčku, který je v provozu úterý - čtvrtek od 8.30 - 11.00 hod.

Přijďte si nakoupit pro svoje děti nebo prodat to, z čeho už vyrostly.

Školní projekt ZŠ Gen. Svobody:

Přes název zpět k minulosti
Lidé žijící na Šumbarku kolem ní možná i denně procházejí, některá

mládež ji navštěvuje a jde krásně vidět z mnoha míst. Škola Gen. Svobo-

dy, která je vcelku známa nejen na Šumbarku například akcemi, které

pořádá, úspěchy v různých soutěžích a další činností, se může pyšnit také

svou historií a třeba i takovým názvem a jeho odůvodněním.

Nechápete? Pochopíte!
I přesto, že je nám škola známá, víme o ní opravdu všechno? Neexis-

tuje něco, o čem jsme celá ta léta nevěděli a přitom jsme to měli přímo

před nosem?

A proto se ve dnech 25. až 29. února 2008 uskutečnil projekt (za který

mimochodem vděčíme Mgr. Kupczakovi a Mgr. Šimsovi), zaměřený na

život Ludvíka Svobody. Na přípravě se společně s pány učiteli podíleli žáci

osmých tříd a výsledek práce pak deváté třídy předvedly v nově zaříze-

ných učebnách s interaktivní tabulí žákům prvního a druhého stupně.

Také jsme si mohli prohlédnout krásnou plaketu, ocenění, které nám

bylo uděleno Pražskou společností Ludvíka Svobody.

Že stále nechápete? No ano, jak vlastně tato osobnost souvisí s naší

školou? Co se vlastně stalo, že jeho jméno neseme v názvu? Důvod je

opravdu prostý. V červnu roku 1939  uskutečnil Ludvík Svoboda  přechod

protektorátních hranic do Polska mezi Šenovem a Šumbarkem.

Tak vidíte, co vše se skrývá za obyčejnými věcmi, se kterými se tak

často setkáváme. Kromě nově nabytých informací si ale mohli žáci z hodi-

ny také odnést stránkový životopis, doplňovačku a křížovku, které byly

dalším zpestřením hodiny. Mýma očima, projekt byl velmi povedený a bez-

pochyby i mnohými vítán. Nejenom, že jsme se většinou dověděli něco

nového a můžeme oslňovat svými znalostmi okolí, ale také se některé třídy

vyhnuly písemkám či zkoušení, což se opravdu moc cení.
Barbora Benešová, žákyně třídy VIII. B ZŠ

v Havířově-Šumbarku, ul. Gen. Svobody

Žáci a učitelé na ZŠ Jarošova se rozhodli, že poslední únorový den,
který letos připadl na 29. únor, stráví ve škole trochu jinak. Pro všech-
ny Jarošáky byl vyhlášen „ Kravatový den“. Kdo se chtěl do této akce
zapojit, přišel v pátek 29.2. do školy s pečlivě uvázanou kravatou
u krku. Ve třídách i na chodbách si žáci i učitelé obdivně prohlíželi
bohatou škálu různých vzorů, barev a velikostí kravat. Mezi třídami
proběhla soutěž o největší počet kravaťáků.

Tento netradiční den pokračoval ještě od 18 hodin ve školní družině, kde
se sešli žáci I. stupně na Kravatovém bále, který se nesl v duchu zábavy,
tance a soutěžení. Po vydařeném večeru se všichni účastníci odebrali do
svých spacáků a plni dojmů usínali po boku svých kamarádů. Kravatový
den byl pokračováním veselých a zábavných dnů jako byly: pyžamový,
čepicový a barevný. Všichni se těšíme, jaký další neobvyklý den pro nás
vymyslí organizátorky těchto akcí paní vychovatelka Lenka Curzydlová
a paní učitelka Mgr. Jana Vavříčková. Mgr. Alena Michnová

Na začátku školního roku

2007/2008 vyhlásil Krajský úřad

Moravskoslezského kraje soutěž

o titul „Ekologická škola v Morav-

skoslezském kraji“ a současně

vyzval školy všech stupňů v regio-

nu k účasti.

Do soutěže Ekologická škola

Moravskoslezského kraje se přih-

lásilo 46 škol. Velká konkurence

byla zejména mezi základními ško-

lami. Odborná porota kvůli adminis-

trativním nesrovnalostem šest přih-

lášek vyřadila. Posuzovala proto

projekty 40 účastníků. Hodnotila

například jednorázové a průběžné

aktivity škol, systém třídění odpadů,

šetření vodou a energiemi. Porotu

také mimo jiné zajímalo, je-li zaříze-

ní zapojeno do sítě M.R.K.E.V.

(metodika a realizace komplexní

ekologické výchovy).

Mezi zúčastněnými školami sou-

těžila v kategorii základních škol

za město Havířov Základní škola na

ulici Gorkého, která za své dlouho-

dobé ekologické vzdělávání a půso-

bení získala pro následující období

roku 2008 titul "Ekologická škola

v Moravskoslezském kraji" formou

Referenčního listu za mimořádné

ekologické aktivity v oblasti moni-

torování životního prostředí.

Slavnostní vyhlášení soutěže

a předání ocenění se uskutečnilo

9. listopadu 2007 v zasedací míst-

nosti zastupitelstva kraje, kde ředi-

tel školy převzal z rukou hejtmana

kraje Evžena Tošenovského

referenční listy a věcné dary.

Foto: Mgr. Jana Vavříčková

Ekologický titul 
Moravskoslezského kraje pro ZŠ Gorkého

ZŠ Gorkého rozšířila svou sbírku ocenění a titulů v oblasti ekolo-
gie. K titulu Republiková škola udržitelného rozvoje a Ekologická
škola EU přibylo další ocenění Ekologická škola v Moravskoslez-

ském kraji.
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První zlatou získal v polovině

února v pražské Stromovce naděj-

ný mílař a vytrvalec a prvním rokem

dorostenec Petr Kaminski, který

suverénně vyhrál na trati 3000m

časem 9:13,12min. Pokoušel se

i o dubl, neboť další den startoval

i na trati 1500m, kde skončil na

4. místě v čase 4:16,96min.

K lepšímu umístění mu zabránila

přicházející viróza a hekticky

rozběhnutý začátek závodu.

Druhou zlatou získal mezi doros-

tenci Pavel Maslák v běhu na

400m v novém českém rekordu

48,82s. Rovněž i on se pokoušel

o dvě zlaté, když se v sobotu sna-

žil uspět i na trati 60 m překážek.

O vítězství jej připravila kolize hned

na první překážce, takže nakonec

doběhl čtvrtý časem 8,33s.

Strhující výkonnostní růst zazna-

menal junior Robin Weiss, který se

umístil na druhém místě ve skoku

o tyči výkonem 4,42m, což je nový

rekord oddílu. Nutno podotknout, že

na podzim se tento závodník

nedostal ještě přes rovné čtyři

metry. Robin je rovněž skvělým

vícebojařem, což potvrdil sedmým

místem v halovém sedmiboji na

MČR.

Na pěkném devátém místě se

umístil ve vrhu koulí (13,76m)

mladý nadějný Marek Bárta (také

prvním rokem dorostenec). V kate-

gorii juniorů skončil na jedenáctém

místě v trojskoku Zdeněk Hrůza

výkonem 12,89m.

„Umístění i výkony našich závod-

níků jsou velice pěkné. Chtěl bych

podotknout, že pro účast na Mist-

rovství ČR musí mít závodníci

splněné ostré limity Českého atle-

tického svazu, takže se zde sešli

skutečně ti nejlepší z nejlepších

u nás. Ostatní závodníci prokázali

dobrou výkonnostní úroveň na

Mistrovství Moravy a Slezska, které

se konalo v Bratislavě 14 dní před

MČR,“ informoval předseda AO

Ing. Ivo Polášek.

Pěvecká soutěž

Havířovská nota - 4. ročník

Havířov 16. května 2008

Soutěž vyhlašuje ZUŠ L. Janáčka za podpory Statutárního města
Havířova za účelem rozšíření výběru kulturních aktivit mládeže.

Podmínky soutěže
Soutěž je určena pro neprofesionální zpěváky města Havířova a okolí ve

věku od 6 do 26 let. Místem konání soutěže je ZUŠ Leoše Janáčka,

Havířov, Vrchlického 1a/1471, Havířov-Podlesí. Soutěž proběhne 16. květ-

na 2008 v Komorním sále školy od 14.00 hod. Koncert vítězů se bude

konat 19. června 2008 v 17.00 hod. v Reprezentačním sále ZUŠ

L. Janáčka, kde budou předány diplomy a ceny vítězům všech kategorií.

Soutěž je vypsána ve čtyřech věkových kategoriích. Rozhodujícím datem

pro věkovou kategorii je 31. prosinec 2008.

I. kategorie .........6 - 10 III. kategorie      16 - 20

II. kategorie      11 - 15               IV. kategorie      21 - 26          

Soutěžní repertoár je stejný ve všech kategoriích. Soutěžící zazpívá jednu

píseň lidovou (maximálně 3 sloky) a jednu píseň dle vlastního výběru.

Soutěžící mohou zpívat bez doprovodu ( a capella ), doprovázet se sami

nebo s doprovodem. Výkony soutěžících bude hodnotit 5členná odborná

porota.

Přihlášku získáte na ZUŠ L. Janáčka a na webových stránkách školy

(www.zuslj.hostuju.cz) a města (www.havirov-city.cz).

Přihlášky zasílejte na adresu ZUŠ Leoše Janáčka, Vrchlického 1a/1471,

Havířov-Podlesí, 736 01 do 9. května 2008.

Časový harmonogram bude soutěžícím zaslán po uzávěrce přihlášek.

ATLETI AO SLAVIA HAVÍŘOV 
MAJÍ DVĚ ZLATÉ MEDAILE Z MČR

Malá výprava AO Slavia Havířov se mezi atletickou špičkou na

Mistrovství České republiky dorostu a juniorů v hale vůbec
neztratila, naopak získala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.

Mateřské a rodinné centrum Slu-
níčko Havířov je prostor sloužící ke
vzájemnému setkávání rodin
s dětmi. Jednou z aktivit, které
MaRC Sluníčko Havířov nabízí,
jsou vzdělávací kurzy pro rodiče.
11. února byl závěrečným testem
ukončen vzdělávací kurz Asistence,
realizovaný Hospodářskou komo-
rou okresu Karviná v projektu
Ženy naší generace, realizovaném
v rámci Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů „Podpora
rovných příležitostí žen a mužů na
trhu práce“. Tento projekt je spolufi-
nancován Evropským sociálním
fondem EU a státním rozpočtem
České republiky.

Kurz probíhal v MaRC Sluníčko
Havířov v prostorách ZŠ M. Pujma-
nové v Havířově-Šumbarku od září
2007 do února 2008 v délce 360
vyučovacích hodin a úspěšně jej
absolvovalo 21 maminek z Havířo-
va a okolí. Projekt maminkám
umožnil rozšířit si vlastní dovednos-
ti a znalosti a lépe se tak uplatnit na
trhu práce či případně zahájit vlast-
ní podnikatelskou činnost. Náplní
kurzu bylo seznámit účastníky
s aktuálními legislativními podmín-
kami, s marketingem, finančními
produkty, účetnictvím, osvojení si
komunikačních dovedností, zvlá-
dání informačních technologií
a praktické ověření získaných zna-
lostí. Účast v kurzu byla pro
maminky zcela zdarma stejně jako
poskytnutý výukový materiál. Pro
děti bylo v době výuky zajištěno
hlídání v místě konání kurzu. Záro-
veň je zajištěno pro účastníky pora-
denství po absolvování kurzu.

Další kurz, který mateřské cent-
rum pro maminky na mateřské
a rodičovské dovolené připravilo,

má název Náhradní máma. Přináší
účastníkům informace o řešení
zátěžových a náročných situací,
o mezilidských transakcích, budou
se zde řešit témata jako je komuni-
kace a komunikační dovednosti,
asertivita, základy zdravovědy; kurz
první pomoci zaměřený na děti,
péče o domácnost a bezpečnost
a další. Kurz byl zahájen 15.2. 2008
a účastní se ho 25 maminek.

Maminky mají o vzdělávání
během mateřské dovolené velký
zájem, a tak Sluníčko plánuje další
vzdělávací kurzy. Jejich zahájení
předpokládají v září 2008.
www.materskecentrumslunicko.eu

Maminky ze Sluníčka 
úspěšně absolvovaly vzdělávací kurz

Noc ve škole se na ZŠ Žákovská uskutečnila 29. února a byla pouze
pro šesťáky. Sraz u školy byl v 17:45 hod. Učitelé nás zavedli do
sálku, ve kterém jsme dostali razítka na ruku (podle těchto razítek
jsme byli zařazeni do skupin). Pak nám učitelé zahráli divadlo o prin-

cezně Naději, kterou jsme my jako rytíři měli vysvobodit. Každou sku-

pinku doprovázel a chránil jeden deváťák.

Museli jsme navštívit 11 království (11 stanovišť). Každé stanoviště

hlídalo strašidlo. Museli jsme splnit úkoly, které se týkaly učiva 6. ročníku,

například poznat rodové a druhové jméno živočichů, složit báseň, zazpívat

píseň, seřadit historická období. Za splněné úkoly jsme dostali kousek

plánku, který nás dovedl k pokladu.

Když jsme v temné noci poskládali zašifrovanou mapu k pokladu, tak

jsme vyzvedli zlaté dukáty a pergamen. Poté, co jsme našli poklad, byli

jsme pozváni na královskou hostinu, a na ní jsme předali pergameny králi.

Odměnou jsme dostali pizzu. Mňam! 

Všichni jsme se shodli na tom, že to naši učitelé dobře vymysleli. Byla

to velká sranda!!! Ve 21 hod. si pro nás přišli rodiče a my jim všechno

vyprávěli.
Michaela Pracuchová a Magdaléna Hoňková, žákyně 6.A ZŠ Žákovská 

ZŠ Žákovská: NOC VE ŠKOLE

Dětský koutek 

funguje tři roky 
Dětský koutek, který najdete

v prvním patře magistrátu, je

v provozu celé tři roky. Provozní

doba je přizpůsobena úředním

hodinám magistrátu, v pondělí

a ve středu od 8.30 hod. do 13

hod. a od 14 hod. do 17 hod., ve

čtvrtek je otevřeno od 8.30 hod.

do 13 hodin. Rodiče zde mohou

zdarma nechat dítě v době vyři-

zování svých záležitostí na magis-

trátu. Dětský koutek je určen

dětem starším 3 let nebo mladším

v doprovodu rodičů. Během

týdne se zde vystřídá v průměru

10 dětí.

Provozovatelem dětského koutku

je Mateřské centrum Havířov -

dětský svět.

Město přispívá na provoz dětské-

ho koutku a zároveň poskytuje

bezplatný nájem místnosti.

Foto: archiv
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ASTERIX ASTERIX ASTERIX ASTERIX ASTERIX ASTERIX

6.4. od 9 h - „Hornický kahan“- tradiční sou-

těž ve společenském tanci pořádá občanské

sdružení Flodur tentokrát ve spolupráci se stře-

diskem Asterix. Přijďte podpořit potleskem děti

a mládež tanečních kroužků SVČ Asterix i další

přihlášené taneční páry. Soutěž se uskuteční

v Dělnickém domě v Horní Suché, celodenní

vstupné 80 Kč (k dostání v den akce na místě).

30.4. v 16.30 h - „Slet čarodějnic“ i černo-

kněžníků, prostě karnevalový rej. Tentokrát se

sejdeme na hřišti za MŠ na Místní ulici a po

zahajovacím rituálu se odebereme do sálu SVČ

Asterix Na Nábřeží. A pozor, soutěžit se bude

o titul Miss Saxana a Mistr Rumburak! Milé čaro-

dějnice a strašidla, oprašte své čarodějnické

umění a přijďte přesvědčit o svém kouzlu poro-

tu. První slet organizuje pro všechny čarodějni-

ce, čarodějky, černokněžníky i ostatní strašidla

žijící na území Havířova SVČ Asterix ve spolu-

práci s občanským sdružením ČSŽ. Občerstve-

ní (sušení netopýři, houby i různé lektvary) bude

v hojné míře zajištěno, jen si opatřete dostatek

černokněžnických grošů (1 groš= 3 Kč a je

k dostání ve směnárně SVČ Asterix pouze

v den sletu). Vstupné platí pouze civilní osoby

(všichni bez čarodějnických masek) ve výši 10

čarodějnických grošů. Další podrobnosti ke

sletu a soutěži získáte u ježibaby Š. Jarošíkové.

Připomínáme:

akaždé pondělí od 17 h pokračují kurzy smaltu,
keramiky a kreslení na hedvábí, měsíční

poplatek 250 Kč

a každou středu od 9 h setkávají se v klubu
Rarášek maminky (i tatínkové) se svými

nejmenšími ratolestmi (2-6let). Na programu

výtvarné činnosti, cvičení rodičů s dětmi,

pohybové hry, návštěva zvířátek v teraris-

tické pracovně. Programy se upravují podle

věku dětí a přání rodičů. Podle zájmu budou

zařazeny i besedy s lékařem a kosmetičkou,

dietologem, apod.

5.4. so    8 - 12 Modelářská burza
5.4. so    9 - 13 Keramická dílna a točení na

kruhu
5.4. so    9 - 13 Malování triček - přineste si

tričko a 30 Kč na materiál
11.4. pá   17 Diskotéka
12.4. so   9.30 Jarní výšlap 
- Havířov a okolí. Pevnou obuv, sportovní oble-
čení a svačinu s sebou!
19.4. so  9 - 13 Řemeslná dílna - pokračo-
vání vánoční a velikonoční dílny. Udělejte si :
šperk, pedig - pleteme z proutí, drátování - při-
neste si láhev hezkého tvaru. 30 Kč na materiál
19.4. so  9 „Venku svítí sluníčko, pro-
táhni si tělíčko“ - pro děti školního věku. Přijďte
si zasoutěžit v různých disciplínách - sportovní 
oblečení, pevná obuv. V případě deště proběh-
ne soutěž v budově. Přezutí s sebou.
25.4. pá 17 Diskotéka
25.4. pá  15   Drátování - nejen pro začátečníky
26.4. so   9.30 Soutěž „Na kolečkách“ 
(kola, kolečkové brusle, koloběžky s sebou!)

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 

Galerie Spirála
výtvarné centrum Chagall

PETR PAVLIŇÁK - obrazy 

Vernisáž - úterý 15.4. v 18 h

23.3. oslavila 100 let paní Anna

Halamová z Havířova-Šumbarku.

Popřát jubilantce především

pevné zdraví přišli zástupci komi-

se pro občanské záležitosti.

KYNOLOGICKÝ KLUB 

Havířov-Bludovice pořádá

Tříměsíční výcvikový kurz 

pro začátečníky 

kurz začíná 3. dubna v 17 hodin

a dále každý čtvrtek

v prostorách kynologického 

cvičiště Havířov-Bludovice 

(pod AN)

vhodné pro každého pejska

Info na tel. 602 783 513

Na sto padesát dívek
z havířovských základ-
ních a středních škol se
zúčastnilo klání O putov-
ní pohár DFC Havířov.
Mladé fotbalistky ovládly
Městskou sportovní halu
11. a 12. března. Turnaj
pořádal Dívčí fotbalový
klub (DFC) Havířov ve
spolupráci se Střední
školou z Havířova-Pros-
třední Suché a Základní
školou Frýdecká. První

den soupeřilo šest druž-

stev ze základních škol, největší fotbalové umění předvedlo družstvo ze

ZŠ Pujmanové, druhé skončily dívky ze ZŠ Kpt. Jasioka a třetí ze ZŠ

Frýdecká. Taktéž za střední školy nastoupilo na palubovku šest družstev.

Vyhrály dívky z Baron school před Střední školou z Havířova-Prostřední

Suché a SPŠ stavební. Další kolo turnaje je naplánováno na
13. - 14. května. DFC Havířov tak znovuvzkřísilo tradici dívčích
fotbalových turnajů.

Dívčí fotbalový turnaj už má své vítěze

Foto: Lubomír Kminiak

… přesně tak
b y c h o m
mohli nazvat
d o p o l e d n í
p r o g r a m
v mateřské
škole, když ji
navštíví žáci
8. třídy. Děti
z M Š
Petřvaldské
a žáci ZŠ
Žákovské si takové dopoledne
užívali poněkolikáté. Smích, sout-
ěže, skákání na míčích, skládání
maxi věže ze stavebnice, zpěv za
doprovodu kytary - to vše ve
vzájemné souhře 3-6letých dětí
a jejich 14letých kamarádů.
V čem vidíme přínos těchto
setkávání? Netradiční dvojice či
nevšední program není pouhým

zpes t řen ím
výuky v obou
typech škol.
Školáci se
v praxi učí
v n í m a t
a odhadovat
p o t ř e b y
malých dětí,
n e z i š t n ě
p o m á h a t ,
p o z n á v a t

sebe a své možnosti. Ti nejmenší
se v přátelské atmosféře zbavují
strachu a ostychu z nových vzta-
hů. A tak slova … “pojď, vlez mi na
záda“ mohou být předzvěstí
budoucí přátelské atmosféry ve
škole a konkrétními, zajímavými
krůčky v boji se šikanou.

Leona Draslíková
učitelka MŠ Petřvaldské

Pojď, vlez mi na záda...



4/2008 15

Koupím byt 2 + 1 
nebo menší v Havířově

777 620 386
55/08

56/08

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

62/08

57/08

58/08

59/08

60/08

61/08

PŘIJMU KADEŘNICI 
s živnostenským listem 

Havířov tel. 736 768 592

63/08

Havířovská plynařská firma

p ř i j m e

INSTALATÉRY, PLYNAŘE

Tel. 602 523 097, 596 410 887

64/08

M A S Á Ž E
Sportovní, zdravotní a relaxační

informace: 773 271 707

65/08

MASÁŽE
LYMFODRENÁŽ

PREVENCE CELULITIDY

BAŇKOVÁNÍ
Tel.: 602 147 311

Havířov - hotel Merkur C
www.masazehavirov.cz

66/08

67/08

AGENTURA KLOKÁNEK
Vás zve na 

VARHANNÍ KONCERT 
13.4. od 14.30 hodin

kostel sv. Anny

Vstupné 40 Kč 

68/08

PRONAJMU pracovní místo

na nehtovou modeláž

603 735 782 

70/08

71/08

72/08

Nově otevřeno: po - pá od 7 do 18, so 8 - 12 h

Železničářů 1529/1c, Havířov-Město, u rondlu směr Ostrava

www.STKHAVIROV.cz
69/08

Velikonoční sbírka - ADRA 
tu není jen pro velké pohromy

Již sedmým rokem se mohla česká

veřejnost podílet na podpoře celé

řady projektů organizace ADRA

prostřednictvím Velikonoční sbírky.

Ta se uskutečnila 18. a 19. března.

Třetina výtěžku sbírky s mottem

Pomáhat může každý bude použita

na projekty realizované v regionech

ČR, třetina na dlouhodobé zahrani-

ční projekty a poslední část bude

připravena pro okamžitou pomoc

při mimořádných událostech.

„ADRA si velmi váží všech drob-
ných přispěvovatelů a podporova-
telů. Jsme si vědomi, že bez jejich
praktických projevů důvěry bychom
těžko mohli uskutečnit mnohé pro-
jekty,“ uvedl za ADRA Havířov Jan

Haleš.



RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, vydává Městské

kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, www.mkshavirov.cz, příjem inzerce tel.: 596 808 039, fax 596 808 020,
kratochvilova@mkshavirov.cz, tisk: Tiskárna Ringier Print, Ostrava, registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 10.4.,
náklad 36 000 ks, distribuce - Pošta - Havířov 1, N E P R O D E J N É

4/2008 16

Ziskem pěti medailí si okořenili Těrličtí záchranáři únorový závod s náz-

vem "Blanenská dvěstěpadesátka". Do místa konání závodu se sjelo přes

70 závodníků a závodnic z celé České republiky. Dvěstěpadesátka je

závod, ve kterém se kombinují dovednosti potřebné pro připravenost

plavčíků - například hod záchranným kruhem, plavání ve ztížených

podmínkách nebo plavání se základní potápěčskou výstrojí.

Těrlicko si ze závodů odvezlo prvenství v mužské i ženské kategorii, a to

zásluhou Hany Gospodarykové a Tomáše Křesálka, který svým vítězstvím

ukončil dlouholetou nadvládu blanenských závodníků. V mládežnické kate-

gorii Martin Bartusek obsadil třetí místo. Kateřina Maikranzová vybojovala

první místo a na stupně vítězů ji doprovodila třetí Tereza Kyszková.

Dalším podnikem, kde se pokusí Těrličtí zúročit náročnou přípravu, je

mládežnická Grand Prix Moravia s mezinárodní účastí záchranářů. Těrličtí

budou v Brně obhajovat druhé místo z minulého ročníku.

2., 9., 16., 23.4. TRACKMANIA LIGA o nejlepšího trackmaniaka.

Začátek vždy v 16.30 hodin v internetovém klubu na městě

1.4. APRÍLOVÝ DEN zábavná soutěž ve městě. Opravdu bude!!! ?

17.4. RADIM CUP fotbalový turnaj ve středisku na městě

18.4. Fotbalový turnaj na ZŠ Moravská. Hlaste se ve středisku na Šumbarku

19.4. MISS MAŽORETKA. Nejlepší mažoretka bude jen jedna. Tak přijďte

na Šumbark.

23.4. ŠUMBARSKÉ ŠIKULKY umíte zpívat, tancovat, předvádět divadlo??.

Tak se přijďte projevit. Začátek od 15.30 hodin.

26.4. FLORBALOVÝ TURNAJ pro mladší žáky. Začátek v 8 hodin na Šumbarku

29.4. MATOUŠ CUP fotbalový turnaj pro ročníky 90 a mladší ve městě

26.4. Naši reprezentanti ve stolním tenise Katka Juřicová, Lucka Šajnová,

Michal Šup, Olda Václahovský, Ivo Loska a trenér Jiří Matuš odjíždě-

jí na Mezinárodní Salesiánské hry ve Slovinsku. Držíme jim všem

palce.

Foto: Petr Urbánek

Těrličtí vodní záchranáři sbírali medaile

1., 8., 9., 15., 22. a 29.4. v 18 h

v Komorním sále školy

absolventské koncerty
�

16.4. v Reprezentačním sále školy

v 8.30 hodin a 10.00 h pro školy

v 17 h pro veřejnost

Muzikálový koktejl

program muzikálových písní 

a tanců 

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

ZŠ K. Světlé a ŠSK při ZŠ 

pořádají  29.4. v 17 hod.
v KD Leoše Janáčka
slavnostní akademii 

k 40. výročí školy 

Srdečně zveme.

Otevřeno:

út 11 - 15 h, st 11 - 16 h

Přijďte, rádi vám ochotně 

a bezplatně poradíme.

�

Kde nás najdete:
Havířov-Město, Příčná 2

(budova bývalého sídla Policie)
3. patro, dveře č. 16

tel: 604 162 900

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

Slavnostní koncerty absolventů

I. a II. stupně hudebního oboru

1., 8., 15. a 30.4. v 18 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Vstupné zdarma!
� 

Hudební podvečery pro veřejnost

(hudba klasická, populární, zpěv,

divadelní scénky)

3., 4., 9., 10., 16., 17., 22., 23.,

24., 25. a 29.4. v 17 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

vstupné zdarma!

� ZUŠ B. Martinů pořádá kurzy 

pro dospělé :

Keramika � Figurální kreslení

NOVĚ OTEVŘENÝ 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 školní rok 2008/2009 

je už možné podávat

na ředitelství ZUŠ Na Schodech 1,

Havířov-Město

tel : 596 813 128.

tel/fax : 596 811 490

Organizace INNA
CENTRUM POMOCI

pro onkologické pacienty

ⓦ 26.3. - 25.4. odd. hudby

a umění, Pavlovova, Ing. arch.
Ladislav Lojda - krajiny a Stani-
slav Havlík - malování do čtverce.

ⓦ 1.3. - 30.4. v předsálí půjčovny

pro dospělé, ul. Šrámkova, výsta-
va fotografií Marcely Somolové
- Boží muka.
ⓦ 11.4. pob. Werichova, 15.00 h -

další Čtení v knihovně, při

kterém se děti dozví něco

o rytířích, a dokonce si mohou

vyzkoušet rytířskou zbroj. Pak už

pro ně bude hračka vyrobit si svou

vlastní rytířskou přilbici, i když jen

z papíru.

ⓦ pob. v Havířově-Pr. Suché -

11. dubna (pátek) od 9-12 hod.

Romský den. Součástí třetího

ročníku akce bude kulturní vystou-

pení, čtení romských knih, ochut-

návka pečiva.

ⓦ 14. - 25.4 - pob. Seiferta -

Ekokvíz - 2týdenní ekologické

minimum pro děti ke Dni Země -

každý den budou pro děti připra-

veny otázky k ochraně životního

prostředí 

ⓦ 15. 4. od 15 h - odd. hudby

a umění, Pavlovova, Tvůrčí odpo-

ledne pro dospělé s názvem

Falešná mozaika (tvořit se bude

z materiálů, které můžete zakou-

pit ve výtvarných potřebách

fa OPTYS nebo přímo na místě

v knihovně).

ⓦ 16.4. pob. Werichova, 15 h -

Výroba loutek z kartonu. Násle-

dující měsíc si s nimi nacvičíme

a zahrajeme divadlo. Jako lektor-

ku jsme si pozvali Mgr. Radku

Holubcovou.

ⓦ 17.4. - 18 h - pob. Seiferta

- Světové oceány aneb Idioti na
plavbě kolem světa - přednáška

Jindřicha Kuchejdy 

ⓦ 21.4. - 8 + 9 h - pob. Seiferta -

akce ke Dni Země: Žákovská
ekologická konference ZŠ

Gorkého za účasti zástupců

Magistrátu města Havířova Ing.

Jana Smoly a Ing. Marie Delon-

gové 

ⓦ 21.4. Bazar knih ke Dni Země 

ⓦ 25.4. - pob. Werichova, 15.00 h

- Poslední dubnové čtení bude

věnováno vodníkům. A protože

vodníci žijí ve vodě mezi rybami,

jednu si děti vyrobí.

ⓦ 28.4. - od 8 do 12 - pob. Seiferta

- Arménie - přednášky členů

nadace ARCHA pro žáky ZŠ

s doprovodnou výstavou fotografií

ⓦ 29.4. pob. Werichova, 15 h.

Vylosování 5 výherců dubnové

soutěže.

ⓦ 30. 4. v 18 h - odd. hudby a umění,

Pavlovova - Vernisáž výstavy

Martin Šťáva - Obrazy 

Městská knihovna Havířov
www.knih-havirov.cz 

Blue Effect - Stolárna 17.4. od 20:00 
Opět po roce předvede ve Stolárně své umění kytarový mág Radim

Hladík se skupinou Blue Effect. Můžeme se těšit na dvouhodinový

průřez tvorbou B.E. okořeněný přídavkem zahraniční rockové klasiky.

Kapela, která se na scéně pohybuje už od roku 1968, svou činnost

začátkem devadesátých let na delší čas ukončila. Uvedení do rockové síně

slávy před třemi lety přimělo Hladíka k vzkříšení této legendy, která letos

oslaví již 40 let.

JAN KŘÍŽEK - zpěv, kytara, klávesy
WOJTTECH - basová kytara

VÁCLAV ZIMA - bicí a RADIM HLADÍK
Vstupenky je možno zakoupit ve Stolárně, v sázkové kanceláři Victoria Tip 

(vedle Renety) a v prodejně CD a DVD Video Music na Hlavní třídě 70.
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