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Při úpravě ul. Orlovské bude
snížena její průjezdnost, která bude

upravena dopravním značením.
Dále bude při realizaci této stavby

uzavřen průjezd komunikace
ul. Orlovská z ulic Požárnická

a U Skleníku. První objízdná trasa
pro lokalitu Havířov-Šumbark bude

vedena po ulicích U Nádraží, Ople-
talova, Okružní, Petřvaldská a částí
ulice Požárnická. Druhá objízdná

trasa pro lokalitu Havířov-Město
bude vedena po ulicích Orlovská,
Dělnická a po ulici Hlavní třída.

Směry objízdných tras budou upra-
veny dopravním značením.

Stavba bude ukončena 5.8.
2008. Magistrát žádá všechny

účastníky silničního provozu

v zájmu bezpečnosti o zvýšenou
trpělivost a kázeň ve ztížených

dopravních podmínkách daných
touto stavbou.

Od května přechází

část bytové agendy
na Městskou 
realitní agenturu

V souvislosti se změnou orga-

nizační struktury magistrátu došlo
k převodu částí agendy odboru
správy majetku Magistrátu města

Havířova, týkající se bytové politi-

ky města, na správce bytového
fondu, Městskou realitní agenturu
Havířov, s.r.o, s účinností od 1. 5.

2008.

Veškeré záležitosti týkající se
bytových pořadníků, podání
nových žádostí o byty 0+1, jejich

aktualizace, žádosti o bytovou
náhradu, žádosti o podnájem

bytu, žádosti o umístění podnikání
v bytě a agenda veřejných sou-
těží na pronájmy zadlužených

bytů  a půdních vestaveb bude od
1. 5. 2008 vyřizovat Městská rea-

litní agentura, s.r.o se sídlem 
U Lesa 865/3a, Havířov-Město, 
telefon 596 808 120.

Začíná výstavba 

světelné křižovatky na Orlovské

Město využilo dotaci na opravy chodníků
V roce 2007 byla odboru místního hospodářství a dopravy poskytnu-

ta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů obce

vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na území města Havířova
dle § 84 zákona č.325/1999 sb., o azylu v celkové výši 190 080 Kč.
Tato finanční částka byla použita následovně:

33 376 Kč - oprava chodníku na ulici Hálkova 
61 560 Kč - oprava chodníku na ulici Slovenského národního povstání
36 864 Kč - oprava chodníku na ulici Československé armády

58 280 Kč - oprava chodníku na ulici Na Nábřeží

Statutární město Havířov zahájí 20. května výstavbu světelné křižo-

vatky ulic Orlovská x Požárnická x U Skleníku. Generálním projektan-
tem stavby je projekční společnost Technoprojekt, a.s. Stavbu bude

realizovat společnost ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.

U příležitosti oslav Dne učitelů byli 27. března ve Společenském domě oceněni
nejlepší pedagogové, žáci a družstva. Více na straně 4.

Město ocenilo nejlepší žáky a učitele

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA:
Informace k privatizaci 

bytového fondu města 
Havířova včetně seznamu

budov navržených 
k privatizaci a Zásad převodu

obytných budov z majetku
města - strana 11 - 14

Foto: Josef Talaš
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V rozpočtu města je na letošní rok vyčleněno 8,3 mil. Kč na plošné
opravy chodníků a 14 mil. Kč na plošné opravy vozovek.

Město vlastní přibližně 86,5 km chodníků a 170 km vozovek. V letošním
roce bude z důvodu špatného stavu řešen chodník na ulici U Nádraží mezi
Dukelskou a Anglickou (700 tis.Kč), obě strany chodníku na ulici Radniční
(1,4 mil.Kč), pravá strana chodníku ulice Okrajová mezi Dlouhou třídou
a Těšínskou (4,2 mil.Kč). Dále to budou chodníky ulic Edisonova, Resslo-
va a Makarenkova (dohromady za 2 mil.Kč).

Z místních komunikací se letos opravy budou týkat ulice Gen. Svobody
(3,5 mil.Kč), J. A. Komenského včetně spojovací komunikace ke Gorkého
(1 mil.Kč), Vrchlického včetně parkoviště a chodníků (3 mil.Kč), Myslbeko-
vy včetně chodníků (1 mil.Kč), vozovky na ulici Karvinské mezi Českou
a Dělnickou (1,8 mil.Kč) a U Stadionu a Hálkovy včetně chodníků
(3,7 mil.Kč). Vzhledem k dobrému počasí se již v předjaří podařilo opravit
chodníky na ulici  J. Švermy a ulici Uzavřené, rovněž je hotová předlažba
parkoviště mezi magistrátem a hřištěm ZŠ Na Nábřeží.

Plošné opravy chodníků 
a vozovek pro rok 2008

Návrhy jsou vystaveny od
30. dubna do 4. června 2008
k veřejnému nahlédnutí na odboru
územního rozvoje, v kanceláři
B-602, v pondělí a  středu od 8.00
do 17.00 hod., v úterý a čtvrtek od
8.00 do 14.00 hod. a v pátek od
8.00 do 13.30 hod. Veřejné projed-
nání návrhů se uskuteční 4. června
2008 v 15.00 hodin ve Společen-
ském domě Reneta.

Vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prosp-
ěšných staveb, veřejně prosp-
ěšných opatření a zastavitelných
ploch a zástupce veřejnosti  mohou

proti návrhům podat námitky nejpo-
zději při veřejném projednání.
V námitce je nutno uvést odů-
vodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené
námitkou. Každý může nejpozději
při veřejném projednání  uplatnit
své připomínky. Připomínky
a námitky lze přede dnem konání
veřejného projednání uplatnit píse-
mně na adrese Magistrát města
Havířova, odbor územního rozvoje,
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město.
K později podaným připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.

„Sbírka se konala ve více jak sto
městech naší republiky a naši sbě-
rači se umístili na skvělém druhém
místě,“ uvedl regionální koordinátor

sbírek organizace ADRA Karel Fol-

warczny. „Jsem rád, že se našim
dětem a studentům podařilo vybrat
tak vysokou částku, především
proto, že počasí bylo opravdu kruté,
a přesto děti šly do akce s plným
nasazením. O to víc mě mrzelo,
když dospělí, kteří neměli zájem
přispět, nedokázali své odmítnutí
říct lidsky, ale chovali se až vul-
gárně. To si myslím, že pro děti
není dobrý příklad chování a dobrá
zkušenost. Na druhé straně si velmi
vážím sponzorů, kteří darovali pro
dobrovolníky občerstvení a roz-
váželi teplý čaj.“ Finanční prostřed-

ky, které byly vybrány, budou rozdě-
leny do tří částí. První třetina bude
věnována na další rozvoj havířov-

ského bezbariérového zařízení

Santé. Do 31.5. letošního roku ve
spolupráci s Magistrátem města
Havířova bude předložen grantové

komisi v ADŘE projekt. Druhá třeti-

na je určena pro okamžitou pomoc
při mimořádných událostech doma
i ve světě. Poslední třetina je urče-

na na dofinancování dlouhodobých

rozvojových projektů.
„Hlavní motto sbírky - Pomáhat

dle svých možností může každý -
bylo v městě Havířov splněno,“
uzavřel Folwarczny.

Zemřel radní města Eduard Pawera
25.3. 2008 náhle zemřel dlouholetý člen Zastupitelstva města 
Havířova a radní města 
Doc. RSDr .Eduard Pawera, CSc. (71 let) 

Členem rady města byl od roku 2002

a v posledních letech zastával mimo jiné také
funkci předsedy sociální komise. Během svého
působení v komunální politice se velmi aktivně

věnoval sociální oblasti a péči o postižené obča-
ny, za což byl městem oceněn jako osobnost

v sociální oblasti za rok 2004.

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY Č. 13 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA

HAVÍŘOVA A ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
PODLE NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

Změna č.13 řeší komplexní aktualizaci územního plánu na

základě dílčích požadavků právnických a fyzických subjektů

a potřeb v území. Současně se projednává návrh Územního
plánu města Havířova upraveného podle nového stavebního

zákona č.183/2006 Sb.

Velikonoční sbírka humanitární organizace
ADRA byla v Havířově úspěšná 

Kladení věnců 
u příležitosti oslav 
Dne osvobození ČR
se koná 6.5. v 9 hodin
Zástupci města, Svazu bojovníků

za svobodu, Československé obce

legionářské a dalších organizací

položí květiny a pokloní se památ-
ce padlých u těchto památníků:

Pamětní deska vojákům a letcům

u Kostela sv. Anny, Památník vla-
stenců u nádraží ČD, Pomník
obětem 2. sv. války na hřbitově

v Havířově-Šumbarku, Památník

obětem 1. sv. války Památník
s válečným hrobem a Památník
obětem obou světových válek na

hřbitově v Havířově-Prostřední

Suché, Památník Životické
tragédie.

Přes nečekaný návrat zimy se výtěžek velikonoční sbírky ADRA,
konané 18. a 19. března, vyšplhal na 79 870 Kč.V Havířově se do sbír-
ky v roli sběračů zapojili žáci a studenti: SŠ Havířov-Prostřední
Suchá ul. Kapitána Jasioka, SPŠS Havířov-Podlesí, Gymnázium
Studentská, ZŠ Frýdecká, ZŠ Gorkého, ZŠ Generála Svobody,

ZŠ Albrechtice a mládež a děti CASD.

Fotoarchiv: ADRA

V katalogu jsou rozděleny
oblasti podle jejich funkčního využi-
tí (městské centrum, plochy pro
těžkou výrobu, lehkou výrobu, byd-
lení v rodinných domech, občan-
ské vybavení) a podle jednotlivých
lokalit. Prvními, kteří budou moci
CD s katalogem získat, budou
návštěvníci veletrhu URBIS, který
se koná příští týden v Brně. Dále
bude katalog zveřejněn na interne-
tových stránkách města a k dispo-
zici budou na magistrátu města CD
s katalogem.

Havířov je 11. největším městem

České republiky (83 000 obyvatel,
32,07 km2), poskytuje celou řadu
příležitostí k podnikání. Svou blíz-
kostí od hranic s Polskou republi-
kou (cca 15 km) a Slovenskou
republikou (25 km) se stává strate-
gickým bodem pro možnou expanzi
výroby i obchodu na sever
a východ. Procházející centrální
železniční trať Ostrava - Český
Těšín a dále hustá síť autobusové,
nákladní i kamionové dopravy
vytváří výhodné podmínky pro pře-
pravu materiálu i pracovních sil.

Katalog má pomoci podnikatelům
Město Havířov vydalo Katalog rozvojových území města, který byl

pořízen v souvislosti s aktualizací územního plánu. Katalog je určen
podnikatelským subjektům, pro které by se mohl stát průvodcem
a odrazovým můstkem při plánování jejich příštích podnikatelských
aktivit na území našeho města. V Havířově jsou k dispozici vhodné
volné plochy jak ve vlastnictví státu, města a rovněž i pozemky sou-
kromé. Rozvojové plochy obsažené v katalogu byly v rámci aktuali-
zace územního plánu projednány mimo jiné i s dotčenými orgány.
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Výběr z Lesního zákona 
č. 289/1995 Sb.§19
1) Každý má právo vstupovat do

lesa na vlastní nebezpečí, sbírat
tam pro vlastní potřebu lesní
plody a suchou na zemi ležící
klest. Při tom je povinen les
nepoškozovat, nenarušovat lesní
prostředí a dbát pokynů vlast-
níka, popřípadě nájemce lesa
a jeho zaměstnanců.

§20
1) V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho
b) provádět terénní úpravy, narušovat

půdní kryt, budovat chodníky,
stavět oplocení a jiné objekty

c) vyzvedávat semenáčky a sazeni-
ce stromů a keřů lesních dřevin

d) těžit stromy a keře nebo je
poškozovat

e) sbírat semena lesních dřevin,
jmelí a ochmet

f) sbírat lesní plody způsobem,
který poškozuje les

g) jezdit a stát s motorovými vozidly
h) vstupovat do míst oplocených

nebo označených zákazem vstu-
pu

i) vstupovat do prostorů, kde se
provádí těžba, manipulace nebo
doprava dříví

j) mimo lesní cesty a vyznačené
trasy jezdit na kole, na koni, na
lyžích nebo saních

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat
otevřené ohně a tábořit mimo
vyhrazená místa

l) odhazovat hořící nebo doutnající
předměty

m) narušovat vodní režim a hrabat
stelivo

n) pást dobytek, umožňovat výběh
hospodářským zvířatům a prů-
hon dobytka lesními porosty

o) znečišťovat les odpady a odpadky
2) Rozdělávat nebo udržovat ote-

vřené ohně je zakázáno také do
vzdálenosti 50m od okraje lesa.

5) Organizované nebo hromadné
sportovní akce lze v lese konat
na základě oznámení orgánu
státní správy lesů. V oznámení,
které musí být předloženo
nejméně 30 dnů před dnem
konání této akce, pořadatel
uvede místo a termín konání této
akce, předpokládaný počet
účastníků, způsob zajištění
a souhlas vlastníka lesa. Orgán
státní správy lesů může do 15
dnů ode dne doručení oznámení
stanovit doplňující podmínky.

Lesní stráž
Je fyzická osoba zajišťující ochran-
nou službu v lesích při obecném
užívání lesů občany. Orgán státní
správy lesů vydá lesní stráži slu-
žební odznak a průkaz. Lesní stráž
dohlíží na dodržování povinností

spojených s obecným užíváním
lesů. Lesní stráž je při své činnosti
oprávněna zjišťovat totožnost
osoby, která při obecném užívání
lesa porušuje ustanovení zákona
o lesích, ukládat a vybírat pokuty za
přestupky v blokovém řízení,
předvést bezodkladně policejnímu
orgánu osobu, kterou přistihne při
přestupku, nelze-li jinak zjistit její
totožnost.
Obdobné oprávnění má i Stráž
přírody a Myslivecká stráž, včetně
prohlídky dopravních prostředků
a zavazadel za účelem zjištění, zda
se v těchto prostředcích a zavaza-
dlech nenachází neoprávněně
nabytá zvěř.
Výběr ze Zákona o myslivosti
č.449/2001 Sb.
§9 Omezení a zákazy dané
v zájmu ochrany
1) Je zakázáno plašit zvěř jakým-

koliv způsobem, s výjimkou
opatření k zabránění škodám
působeným zvěří a dovolených
způsobů lovu. Dále je zakázáno
rušit zvěř při hnízdění a kladení
mláďat a provádět další činnosti
záporně působící na život zvěře
jako volně žijících živočichů,
pokud nejde o činnosti při
obhospodařování pozemků nebo
o činnosti při návštěvách honiteb
jako součástí krajiny.

2) Rovněž je zakázáno poškozovat
nebo ničit slaniska, napajedla,
zařízení pro přikrmování, pozoro-
vání a lov zvěře a další myslivecká
zařízení. K jejich vybudování
a umístění je nutný předchozí sou-
hlas vlastníka honebního pozem-
ku. Nedá-li žádný z vlastníků
honebních pozemků v honitbě
tento souhlas, rozhodne o umístě-
ní slaniska, napajedla nebo
zařízení pro přikrmování zvěře
orgán státní správy myslivosti.

§10 Povinnosti vlastníků domácích
a hospodářských zvířat a vlastníků
pozemků
1) Je zakázáno vlastníkům domácích

zvířat, včetně zvířat ze zájmových
chovů a zvířat z farmových chovů
zvěře, nechat je volně pobíhat
v honitbě mimo vliv svého majitele
nebo vedoucího.

OKÉNKO PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV

Jarní období vyláká mnohé z nás na výlety mimo ruch města. Nezapomínejme na
dodržování určitých pravidel a na ohleduplné chování k přírodě.

Informace pro žadatele 

o dotace z rozpočtu

města Havířova 

v roce 2008

Zastupitelstvo města Havířo-
va dne 14.4. 2008 schválilo
finanční příspěvky jednotli-
vým žadatelům o dotace.
Celkový přehled a informace 
o dotovaných činnostech 
naleznete na adrese:
www.havirov-city.cz 
Informační servis, Dotace.

Sběr nebezpečných odpadů a starého železa
jaro 2008

Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnika-
tele!) sběr nebezpečných odpadů (ledničky, pračky, televize, počítače,
elektroodpad, autobaterie, oleje, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky, léky
apod.) a staré železo, a to formou pojízdné sběrny, která bude přista-

vena dle níže uvedeného harmonogramu:

Termín Místo přistavení 

Město 2.5. 1.máje 

Podlesí 13.30-15.30 (parkoviště)

2.5. PERMON 

16.00-18.00 (parkoviště)

3.5. Garážnická

8.00-10.00 (garáže)

3.5. Balzacova

10.30-12.30 (parkoviště)

9.5. Na Nábřeží

13.30-15.30 pod Labužníkem

9.5. Hálkova 

16.00-18.00 (garáže)

10.5. Moskevská 

8.00-10.00 (gar.za Aral)

Bludovice 10.5. Rodinná

10.30-12.30 (garáže)

30.5. Květná

13.30-15.30 (za motorestem)

Životice 30.5. Padlých hrdinů

16.00-18.00 (restaurace)

Dolní 31.5. Lazecká

Suchá 10.30-12.30 (u lesa)

Termín Místo přistavení

Šumbark 16.5. Jarošova

13.30-15.30 (gar. u Bivoje)

16.5. Lidická 

16.00-18.00 (park. Tenas)

17.5. Petřvaldská 

8.00-10.00 (točna)

17.5. Školní 

10.30-12.30 (gar. ul. Řadová)        

23.5. Moravská 

13.30-15.30 (parkoviště)

23.5. Jedlová

16.00-18.00 (park. u točny)

Prostř. 24.5. Lísková

Suchá 8.00-10.00 (gar.)

24.5. Kpt. Jasioka 

10.30-12.30  (ZŠ)

31.5. Na Pavlasůvce 

8.00-10.00 (železniční stan.)

Dolní 6.6. J. Kotase  

Datyně 13.30-15.30 (točna)

6.6. Datyňská

16.00-18.00 (U Sosáka)

Jak se do lesa volá ...

I. Stanoviště kontejnerů 
1. - 10. den v měsíci:

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

Na Pavlasůvce (žel.stanice)   
Havířov-Životice:

Na Stezce, Na Polanech

II. Stanoviště kontejnerů
20. - 30. den v měsíci:

Havířov-Pr. Suchá:
Na Pavlasůvce, U Hřiště, 

Nový Svět (ZO), Fryštátská 
Havířov-Bludovice:
Hraniční, Květná

III. Stanoviště kontejnerů 
30.4. - 5.5.

J. Wericha, Balzacova, Bludovická,

Větrná, Soví, Okrajová 11-vedle
rampy u obchodu, Haškova, 
M. Pujmanové, Železničářů,
Frýdecká-Stružník, Lazecká 

(u lesa), U Pošty, 
17. listopadu - u garáží

6. - 12.5.
Atriová, Čs.armády, Slovanská,

Lípová, J. Gagarina, Jarošova ZŠ,
Letní, K. Světlé-Luna, Padlých

hrdinů (obchod), Svážná, 
Petřvaldská (pož. zbroj.), 
J. Kotase - točna, Selská

13. - 19.5.
Jaselská, Klidná, Mickiewiczova, 
Slezská, Stavbařská, Žákovská,

Kosmonautů, Mládežnická, 

Ladova, Mládí, Nad Tratí x Na
Kopci, Mezidolí-U Sosáka, Školní

(v zatáčce u lesa)

20. - 26.5.
Kpt. Vajdy, Majakovského, 

Mozartova, Sadová, J. Vrchlického, 
B. Němcové, M. Pujmanové, 
Olšová, Frýdecká-Stružník,

Petřvaldská (točna), Moravská

27.5. - 2.6.
Anglická, M. Kudeříkové, Gorkého,

Ostrovského, Kubelíkova, A.S.
Puškina, Soví, G. Klimenta, 

Resslova, Na Kempách (u ZO),
Padlých hrdinů (obchod) 

Harmonogram přistavení VPK květen 2008
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Ocenění učitelů a žáků při oslavách Dne učitelů v roce 2008

Ocenění pedagogové:
Mgr. Vlasta Hrušová ze ZŠ M.
Kudeříkové, Mgr. Olga Mertová ze
ZŠ Moravská, Mgr. Ludmila Poled-
níková ze ZŠ Žákovská, Mgr. Ivana
Petřvaldská ze ZŠ M. Pujmanové,
Mgr. Helena Michenková ze ZŠ
Mládežnická, Šárka Seidlová ze
ZŠ Gen. Svobody, Mgr. Táňa
Janíčková ze ZŠ 1. máje, Mgr.
Marie Mynářová ze ZŠ Gorkého,
Bc. Hana Benešová ze Střední
školy řemesel a služeb, Květuše
Pokorná ze ZUŠ Bohuslava Marti-
nů, Ing. Miroslava Perhalová ze
Střední průmyslové školy stavební,
Markéta Janková ze ZUŠ Leoše Janáčka, Jindřiška Maszjarová ze MŠ
Resslova, Mgr. Emilie Sojková ze ZŠ Mládežnická, Mgr. Miroslava Křižán-
ková ze ZŠ Jarošova, Mgr. Zdeňka Havajová z Gymnázia Komenského,
Mgr. Karla Snopková ze ZŠ K. Světlé.

Fotopříloha: Josef Talaš

Ocenění žáci 
a studenti:
Studenti Gymnázia Komenského:

Jiří Černý, Vít Ferfecký, Lukáš Fol-

warczny, Tomáš Holub, Hana Kesle-

rová, Lada Nedorostová, Marek

Winogrodzky, Petr Zahraj, Přemysl

Ciompa, Filip Dobrovský, Tomáš

Tomis, Klára Janečková, Martin

Brablc, Tereza Vachoušková, Ondřej

Bouchala, Eliška Vrbová 

žáci ZŠ Mládežnická: Ondřej

Babka, Jan Kapolka, Adéla Firlová

žákyně ZŠ Selská: Dorota Nowako-

vá, Dominika Czechová žákyně ZŠ
M. Kudeříkové: Šárka Danačíková

žák ZŠ Žákovská: Ondřej Dvořák 

žák ZŠ Kapitána Jasioka: Jakub
Holubec žákyně ZŠ K. Světlé:
Michaela Kavková 

Oceněná družstva:
Družstvo dopravní soutěže - starší žáci ZŠ Moravská:

David Szabo, Tomáš Szöcs, Michaela Hanáková, Eliška Kyšková

Mezinárodní projekt Občan ZŠ M. Pujmanové - Lenka Szokalová, Niko-

la Dindová, Šárka Daňková, Dominika Hloušková, Kamila Kubečková,

Eleni Trichasová

sU příležitosti oslav Dne učitelů byli 27. března ve Společenském
domě oceněni nejlepší pedagogové, žáci a družstva. Na programu
slavnostního večera bylo vystoupení dechového kvintetu Karla Luke-
še, souboru Bledowianie, zahráli Stanleys Dixie Street Band, předsta-

vil se Školní sportovní klub K. Světlé se skladbou „Voda živá“

a módní přehlídku připravilo MKS Havířov. Ocenění učitelé byli

představeni formou krátkých videovizitek.

V rámci letošních oslav Dne učitelů ocenění z rukou představitelů
města převzalo 17 pedagogických pracovníků za dlouholetou nad-
standardní pedagogickou činnost, 25 žáků a studentů za přední
umístění ve vědomostních sou-těžích, a to na úrovni krajské, okresní

a celostátní, a 2 družstva za vynikající umístění v krajském kole

dopravní soutěže a za mezinárodní projekt „Občan“.
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Členská schůze rybářů místní organizace Havířov se konala
v polovině března. Na programu měli havířovští rybáři hodnocení uply-
nulého roku. Pozvání na schůzi přijal primátor Havířova František Chobot.
Ve svém vystoupení poděkoval rybářům za jejich vztah k přírodě a ocenil
jejich práci při výchově mladých rybářů. Do nové sezony popřál rybářům
pěkné úlovky. Členská základna havířovské organizace ČRS měla koncem
roku 2007 celkem 1 771 členů, z toho 61 mládeže od 15 do 18 let,
129 dětí do 15 let, 51 žen a 37 držitelů ZTP. Organizace má k dispozici tři
rybochovná zařízení, na kterých provádí chov ryb. V roce 2007 byly
do revíru Stonávka 2A, Dukla 1A a Lučina 1P vysazeny ryby v celkové
hodnotě 1 036 560 Kč. Převážně se jednalo o kapry, zlomkem o pstruhy.

„Ostrahu nad rybochovnými a sportovními revíry provádí rybářská
stráž,“ uvedl předseda organizace Václav Brož. „V loňském roce provedla
rybářská stráž celkem 1197 kontrol a zkontrolovala 5271 rybářů. Zjistila
53 přestupků, zadržela 13 povolenek a 4 pytláky.“

Havířovští rybáři se také starají o své nástupce v kroužcích mládeže,
které vedou zkušení instruktoři a rybáři. Zúčastňují se různých akcí
a rybářských závodů, na kterých sbírají své první vavříny.

Noví zájemci o členství v organizaci havířovských rybářů se mohou
dostavit každé pondělí od 15 do 18 hod. na Balzacovu 6 v Havířově-Pod-
lesí, telefonicky se dohodnout na  596 410 398 

nebo na www.rybari-havirov.cz
Rybáři na schůzi rekapitulovali roční práci, ale také rozdávali oceně-
ní - a gratulace. Odznak „Za dlouholeté členství“ spolu s přáním
pevného zdraví a mnoha krásných úlovků převzal z rukou předsedy
MO  ČRS Havířov Václava Brože nejstarší, ale stále aktivní člen této
organizace Jaroslav Ševěček (vpravo). 8. dubna se dožil 90 let.

Foto: Stanislav Krčka

Havířovští rybáři rekapitulovali rok 

Policie ČR obvodní oddělení
Havířov 1:
Adresa: Sv. Čecha 1, 
736 01 Havířov-Město 
Telefon: 596 805 541 
Fax: 596 805 558
E-mail: kaoophav1@mvcr.cz
vedoucí oddělení:
npor. Mgr. Bc. Martin DOBEŠ
komunikační hodiny vedoucího
obvodního oddělení s veřejností:
každou středu 15 - 17 hodin

Policie ČR obvodní oddělení
Havířov 2:
Adresa: Kubelíkova 1, 
736 01 Havířov-Podlesí 
Telefon: 596 433 333-5 

Fax: 596 412 924 
vedoucí oddělení:
npor. Bc. Jiří DAMBORSKÝ
komunikační hodiny vedoucího
obvodního oddělení s veřejností
každý čtvrtek 15 - 17 hodin

Policie ČR obvodní oddělení
Havířov 3:
Adresa: Moravská 31, 
736 01 Havířov-Šumbark 
Telefon: 596 884 863-6 
Fax: 974 734 758 
vedoucí oddělení:
npor. Mgr. Daniel PILÁR
komunikační hodiny vedoucího
obvodního oddělení s veřejností
každou středu 15 - 17 hodin 

Policie ČR zavedla 

komunikační hodiny pro veřejnost
Pro lepší komunikaci obvodního oddělení Policie ČR s veřejností

jsou pro veřejnost dostupní vedoucí jednotlivých obvodních odděle-

ní PČR Havířov i v uvedených komunikačních hodinách. Občané se

mohou obrátit na uvedené vedoucí jednotlivých oddělení se svými

podněty, názory, nebo případnými stížnostmi.

840 11 33 44
Havarijní linka 
společnosti RPG Služby nonstop

Společnost RPG Byty, která v rámci Moravskoslezského kraje
vlastní a spravuje přes 44 000 bytů, zavedla v rámci dalšího zkvalit-

ňování svých služeb nájemníkům nonstop provoz Havarijní linky.

Hlavním účelem zřízení této linky bylo usnadnění života nájem-
níkům, kteří potřebují nahlásit havarijní stav nebo vážnou poruchu ve

svém bytě. Dříve museli nájemníci volat na různá telefonní čísla jed-

notlivých dispečinků podle druhu závady, poruchy či havárie. Od zpro-
voznění Havarijní linky jim stačí pouze jedno telefonní číslo 840 11 33

44. Doposud bylo možno na toto číslo volat mimo pracovní dobu

Klientských center společnosti RPG Byty a o víkendech nonstop.

Od začátku března 2008 je Havarijní linka v provozu nepřetržitě 7 dní

v týdnu. Operátoři této linky jsou připraveni přijmout jakékoli hlášení
poruchy, závady či havárie a zajistit vyřešení vzniklé situace.

Běžné dotazy týkající se bydlení v bytech společnosti RPG Byty

mohou nájemníci i nadále adresovat na Zákaznickou linku 840 293

546 (neboli 840 BYDLIM) v pracovních dnech od 8 do 17 hodin, popř.

e-mailem na adresu info@rpgbyty.cz  

Do Havířova přijelo na 550 dele-
gátů z celé ČR. Celou akci měla

pořadatelsky na starost havířovská
organizace Junáka pod vedením

Ivana Fabíka. Nejdůležitějším
bodem programu byly volby do

náčelnictva Junáka, dále se pro-
bírala a plánovala strategie organi-
zace do dalších pěti let. Valný sněm

se schází jednou za tři roky,
v Moravskoslezském kraji to bylo
poprvé.

„Skauting existuje celé století. Je
nemyslitelné, že by se výchovné
metody a cíle sto let nezměnily. Ale
na druhou stranu si myslím, že

základní myšlenka skautství dosud
překonána nebyla a dlouho ještě
nebude,“ řekl na úvod sněmu pri-
mátor města František Chobot.
„Také já jsem byl v mládí skautem.
Učili jsme se, jak přežít v přírodě
spoustu dalších praktických doved-
ností, například jak rozdělat oheň,
zorientovat se v terénu, poznat
rostliny, zvířata, postarat se o sebe,
naučit se vážit si přírody, spoleh-
nout se na sebe a věřit kamarádo-
vi. V dnešní době se tyto praktické
dovednosti rozšiřují o umění, jak
přežít ve společnosti, ale základ
zůstává stejný.“

Junáci z celé republiky 

se sešli v Havířově na sněmu

Od pátku 11. dubna do neděle 13. dubna Havířov hostil delegáty
XII.Valného sněmu Junáka. Sněm se uskutečnil v Kulturním domě Petra

Bezruče.Valný sněm je nejvyšším orgánem Junáka, odpovídající jednání
představenstva v akciové společnosti. Na sněm jsou delegováni dospě-

lí členové Junáka jako zástupci nižších jednotek organizace.

Foto: Josef Talaš
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30.4. v 18.00 hodin - Odd. hudby a umění, Pavlovova 2: vernisáž výsta-

vy obrazů Martina Šťávy. Výstava potrvá do 23.5. 2008.

6.5. budeme na pobočce Generála Svobody vyrábět dárek pro

maminky - zápich do květináče. Akce se koná od 13 do 16 hodin.
Zveme všechny děti, které chtějí potěšit své maminky! 

6.5. v 15 hod., pob. Seiferta - Májové tvoření - výroba dárečků

a veselého překvapení pro maminky 

9.5. pobočka Werichova: Pravidelné čtení a povídání v knihovně,

ve kterém se dozvíme něco o dracích a jak s nimi bojovat.

9.5. 14.30 - 16 hodin - dětské odd. Šrámkova: Tvořivý pátek ke Dni

matek 

13.5. od 15.00 hod. - oddělení hudby a umění, Pavlovova: tvůrčí dopo-

ledne pro dospělé FROST - ZDOBENÍ SKLA. Tvořit se bude
z materiálů zakoupených ve firmě Optys nebo přímo na místě
v knihovně. Na setkání se těší lektorka Iveta Janoušková.

14.5. Od 15 hod. - pob. Werichova - První třídní schůzka pro děti

a jejich rodiče, kteří se zapojili do projektu Škola naruby. Jako
host přijede ilustrátor A. Dudek.

16.5. v 16.00 hodin - pobočka Suchá: odpoledne plné her (dáma,

člověče nezlob se, karty, hry se slovy).

22.5. v 18 hod., pob. Seiferta - přednáška Mgr. Bohuslava Binky, Ph.D.

z Masarykovy univerzity v Brně na téma Česká politická repre-
zentace a životní prostředí 

23.5. pobočka Werichova: další čtení v knihovně. Tentokrát probereme

všechna známá strašidla a nějaká si samozřejmě i vyrobíme.

28.5. v 18 hodin - Oddělení hudby a umění, Pavlovova 2: Koncert

komorního souboru pedagogů ZUŠ Leoše Janáčka.

28.5. v 18 hodin Oddělení hudby a umění, Pavlovova 2: vernisáž výsta-

vy malovaného hedvábí a skla Ivety Janouškové a airbrush
Tomáše Sedláře. Výstava potrvá do 27.6. 2008. Květen-červen,
knihovna Šrámkova ul.: výstava fotografií Ing. Radislava Hájka 

31.5. pob. Seifertova: básnický festival 

Městská knihovna Havířov  www.knih-havirov.cz 

Děti se nemohou dočkat, my knihovnice si zoufáme a přemýšlíme, jaký
zajímavý program pro ně vymyslíme. Nejinak to bylo při letošním, již
osmém, nocování. Díky 70. výročí  úmrtí Karla Čapka byla příprava progra-
mu poněkud jednodušší. Inspiraci jsme čerpaly z jeho skvělých knížek
Dášeňka, Pudlenka a Devatero pohádek. Vznikl tak několikahodinový pro-
gram, ve kterém se hrálo, soutěžilo, přemýšlelo, sportovalo, tvořilo, ale
hlavně se v něm děti seznámily s krásou českého jazyka, který K. Čapek
tak mistrovsky ovládal. Děti vymýšlely slova vyjádřující vlastnosti psů
a koček, učily se syčet a vrčet, dávaly si psí jména, vyráběly si psí známky
a psí knížky, opravovaly chyby v dopise, který psal Frantík své Mařence...
Nezapomnělo se ani na psaní a posílání pozdravů rodičům nebo kama-
rádům. K tomu jsme využily pohlednice, jejichž autory byli ilustrátor Jiří Vot-
ruba a spisovatelka Martina Drijverová. Pohlednice byly vydány pro tuto
příležitost a následně rozeslány všem spacím místům. (Trošku nás překva-
pilo, že děti neuměly napsat adresu a dokonce ani nalepit známku.) 

Spáči z poboček J. Seiferta a Gen. Svobody navíc navštívili služebny
Městské policie. Možná proto, aby se dozvěděli nějaké informace o loupe-
žníku Lotrandovi. V dětském oddělení na ul. J. Wericha místo toho pomáha-
li vodníkovi čistit rybník a bojovat s čertem při loutkovém představení.
Zahrály ho maminky našich čtenářů Lívie Tarasovičová a Renáta Mikulová.
Představení bylo úžasné a my jsme se bavily při pohledu na děti zcela
ponořené do děje.

Při tom všem byly postupně snězeny maminčiny buchty, svačiny a další
dobroty z domácích zdrojů a nastal čas spánku. Zalézání do spacáků
doprovázelo čtení na dobrou noc. Některé to uspalo, některé bohužel ne.
Nakonec však podlehli i ti nejodolnější a my knihovnice jsme si mohly ales-
poň na chvilku vydechnout. Ráno jsme vyhlásily vítěze nočního soutěžení,
předaly medaile Spáči r. 2008, Nespavci r. 2008, Ukecané dítě a Hodné
dítě. Medaili Zlobivé dítě jsme letos naštěstí udílet nemusely. Všem spáčům
jsem předaly tašky s dárky od knihovny a sponzorů a poslaly je zpátky
domů ke svým  rodičům.

A na závěr ještě několik statistických čísel. 28. března 2008 nocovalo ve
třech pobočkách Městské knihovny Havířov 50 dětí a 8 knihovnic. Spáči se
tak stali součástí akce, které se zúčastnilo 22 046 dětí a 5 027 dospělých.
Spalo se na 664 evidovaných místech střední Evropy. Nocovalo se v kni-
hovnách veřejných, školních, ve školách mateřských, základních, střed-
ních, školních družinách, v občanských sdruženích, dětských domovech…
Spalo se v České republice, na Slovensku, Slovinsku, v Polsku, Rakousku
i Německu. Společné soutěže nocujícím dětem připravila nakladatelství
Fragment, ComputerPress a Albatros. Prostě noc byla opět skvělá, dětem
přinesla spoustu zážitků a já bych vše zakončila citací pozdravu z České-
ho Krumlova: „To by bylo, abychom děti nenaučili číst a mít rádi knížky!
Čtení nazdar!“                                                                 Dana Kochová 

Noc s Andersenem
Konec března je doba, na kterou se těší mnoho dětí.

Těší se na to, jak na jednu noc vymění své teplé, měkou-
čké postýlky za tvrdou podlahu knihovny při každoroční
akci Noc s Andersenem.

Foto: Dana Kochová

Foto: Dana Kochová

Šachové soutěže družstev 2007/2008
Končí šachové soutěže družstev 2007/2008. Z havířovských družstev

nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo Baníku Havířov, které v 2. lize
skončilo na výborném 4. místě. V krajské soutěži skončilo na 2. místě

(těsně za postupem) družstvo Baníku Havířov B, třetí skončilo družstvo
Slavie Havířov. V okresním přeboru Karviná skončilo družstvo Slovanu
Havířov na 1. místě a postupuje do krajské soutěže. Ing. Jiří Špiřík
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Galerie Maryčka 
Otevřeno: po - pá 14 - 18 h, mimo otevírací dobu

zpřístupní zájemcům výstavu pracovník informací,

vstupné dobrovolné

Kulturní dům Petra Bezruče
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lo velký sál KD P. Bezruče
ČESKÁ SCÉNA   
27.5. v 19.00 - sk. HAA
Josef Topol: HLASY PTÁKŮ

SCENA POLSKA 
20.5. o godz. 19.00 - sk. HAP

Julius Verne: W OSIEMDZIESIĄT DNI
DOOKOŁA ŚWIATA

Prodej vstupenek pro širokou veřejnost 

v pokladně KD P. Bezruče v Havířově.

Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

4.5. v 18.00 h - loutkový sál KDPB
Vzácná návštěva 

aneb zamilovaný HARLEKÝN
Vstupné 37 Kč

23.5. v 17.00 h - loutkový sál KDPB
HRA NA OBCHOD 

v podání amatérského divadla SKŘÍTEK
Vstupné 37 Kč

5.5. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

GAZDINA ROBA
Účinkují herci Divadla pod Palmovkou Praha:
Jitka Čvančarová j.h. , Jan Teplý/Petr Štěpán j.h.,
Marcela Nohýnková/Zdena Herfortová j.h.,
Rostislav Čtvrtlík/Radek Zima, Barbora Valentová,
Kateřina Macháčková, Zuzana 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                                                 Vstupné: 260, 240, 220 Kč

d
iv

a
d

lo Amatérské divadlo SKŘÍTEK při MKS Havířov pořádá premiéry

11.5. v 19.00 hodin

velký sál KDPB

LÚČNICA 
SLOVENSKÝ TRIPTYCH
Účinkují:

45členný taneční soubor 
a sólisté Lúčnice

14členný orchestr Zlaté husle
4členná pěvecká skupina Lúčnice

Vstupné: 220, 200 Kč

z
á
b

a
v
a

14.5. v 19.00 hodin  velký sál KDPB

BANÁNOVÁ VELRYBA,
aneb nové show 

Haliny Pawlowské
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

loutkový sál KDPB - vždy v 15 hodin

3. a 4.5. Klauni v cirkuse 

Divadlo Modrý slon Ostrava
Vstupné 35 Kč

10. a 11.5. Malá luční pohádka 

Divadlo Smíšek Ostrava

Vstupné 35 Kč
17. a 18.5. Prasečí slečinky 

Divadýlko z pytlíčku Pardubice

Vstupné 40 Kč

24. a 25.5. Humor, hry a triky veselého
Jirky - Divadélko kouzel veselého

Jirky Ostrava Vstupné 35 Kč

Klub přátel Hornického muzea
pořádá přednášku 

12.5. od 16.30 h - loutkový sál KDPB
Ing. Jiří Eliáš:

Odstřel těžních věží na Dole Dukla

p
o

h
á
d

k
y

Zoja Wallerová
OBRAZY A OBRÁZKY

OD DĚTSTVÍ AŽ DODNES

ukázky výtvarných prací 
z let 1938 - 2008

Vernisáž v pondělí 5.5. od 17 h

výstava potrvá do 31.5. 2008

26.5. v 19.00 hodin - velký sál KDPB
Hrají herci Divadla Bez Zábradlí Praha:

Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Veronika

Freimanová, Zdeněk Žák, Josef Carda, Dana

Morávková, Petr Pospíchal, Kateřina
Janečková, Martin Kubačák

Vstupné: 280, 260, 240 Kč
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KD Radost

6.5.  11 HODINA
premiéra   

(THE 11TH HOUR, USA 2007,
93´,  do 12 let nevhodný, doku-
ment, titulky)

Je to naše generace, která
změnila svět navždy …
Ve filmu  uvidíte více než
50 předních vědců, mysli-
telů a vůdčích osobností,
kteří nám zprostředkují
šokující fakta a budou  diskutovat o nejpalčivějších otázkách
naší planety.
Režie: Leila Conners Petersen a Nadia Conners

13.5. SEXUÁLNÍ REKONSTRUKCE  
(THE SHAPE OF THINGS, USA/VB/Francie 2002, 96´, do 15 let nepřístupný,

příběh, titulky) Co ze sebe nechá muž udělat, když miluje. Láska-sex-

umění. Nesmělý a neohrabaný student Adam se seznámí s emancipo-
vanou Evelyn. Pod jejím vlivem se mladík postupně promě-ňuje nejen
vnějším vzhledem, nýbrž i vnitřně. Režie: Neil LaBute 

20.5. MULHOLLAND DRIVE
(Francie/USA 2001, 145´, do 15 let nepřístupný, thriller/drama, titulky)

Film, v kterém se poprvé otevřeně vypráví o absurdním světě
jménem Hollywood, kde hraje důležitou roli závist, kariérismus
a zákulisní manipulace. Režie: David Lynch

27.5. DECH premiéra     
(SOOM/BREATH, Jižní Korea 2007, 84´, do 15 let nepřístupný, drama, titulky)

Symbolický film o krizích partnerských vztahů a svazcích, které
partnerům neumožňují volně dýchat. V hlavní roli velká asijská
hvězda Chang Chen, známý z filmu Tygr a drak.
Režie: Kim Ki-duk                                                 

Vstupné: 70 Kč, členové FK - 60 Kč 

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

LYRA DA CAMERA

Jitka Navrátilová - cembalo    Johana Rosická - soprán
Kateřina Chudobová - flétna Bledar Zajmi - violoncello

Vstupné: 100 Kč, důchodci 90 Kč, studenti 75 Kč
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Galerie Radost 
otevřeno denně 11 - 19 hodin

Vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč

Vladimír Jiránek
KRESLENÝ HUMOR

2. - 31.5. 2008

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin v loutkovém sále KD P. Bezruče 

Jablkoň přichází s programem, kterým se obrací především na mladou generaci, střední

generaci a generaci starší. Jablkoň začala koncertovat před dvaceti lety pod křídly pra-

žské Jazzové sekce. Svou činnost později dělila mezi rockové a folkové akce, občas
zabrousila i do oblasti jazzu a vážné hudby. Od roku 1990 vystupovala skupina téměř
výhradně v zahraničí, do Čech se vrátila až v roce 1998. V současném koncertním pro-

gramu Jablkoň úspěšně kombinuje své tradiční hledačské pojetí  s novými ‘normálními’

písničkami. Občas se skupinou vystupuje také náš přední houslový virtuóz Jaroslav Svě-
cený, další odnoží je Malá lesní Jablkoň, neboli duo Němec - Carvan, jehož písničková

vystoupení bývají naplněna poetickým klidem a úsměvnou pohodou.

Michal Němec - zpěv, kytara

Martin Carvan - akustická kytara, zpěv
Petr Chlouba - bicí, perkuse, vibrafon
Johnny Jůdl - baskytara, fagot, zpěv
Anna Duchaňová - zpěv, altsaxofon

Vstupné: 160 Kč

28.5. v 19.00 hodin - KD Radost

koncert skupiny JABLKOŇ
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JABLKOŇ SLAVÍ 30 LET, OSLAVTE TO S NIMI
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Společenský dům
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2. - 4.5. v 18.00 h

JAN SAUDEK 
(ČR/USA 2007, 95´, do 15 let nepřístupný, DD) V pekle svých vášní, ráj

v nedohlednu. Světově uznávaný fotograf vypráví osobitým způso-

bem syrově pravdivý životní příběh hrdiny i odpadlíka.

Vstupné: 67 Kč

9. - 11.5. v 18.00 h

P.S. MILUJI TĚ 
(P.S. I LOVE YOU, USA 2007, do 12 let nevhodný, komedie/drama, titulky, DD)

Slova, pro něž stojí za to žít … MILUJI TĚ. Holly je provdána za

lásku svého života - Gerryho. Před tím, než Gerry zemřel, napsal

Holly několik dopisů, které ji mají provázet nejen v jejím smutku, ale

také ve znovuobjevování sebe sama. V hlavní roli Hilary Swank.

Vstupné: 67 Kč  

15.5. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(USA 1967, 111´, do 12 let nevhodný, drama/krimi, titulky) Potkali se v roce

1930. Během okamžiku se zamilovali, vyloupili obchod, ukradli auto

a už se nikdy nerozdělili. Klasický gangsterský příběh, noviny chrlí

informace o jejich činech a přisuzují jim i akce, které neprovedli.
Do svého konce, ale i po něm se Bonnie a Clyde stávají neslavně

populární dvojicí ... Film získal 2 OSCARY. Režie: Arthur Penn

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma
16. - 18.5. v 18.00 h

VENKOVSKÝ UČITEL 
(ČR 2008, 117´, do 15 let
nepřístupný, DD)
„Každý někoho potřebuje“.

Osudy tří hlavních hrdinů

- Učitele, Marie a Chlapce

- jejichž náhodné setkání

rozpoutá velký příběh

lásky, přátelství a odpuštění. Každá  z postav si s sebou nese tajem-

ství, každá touží po lidské blízkosti. V hlavních rolích hrají: Pavel

Liška, Zuzana Bydžovská a Ladislav Šedivý. Režie: Bohdan Sláma  

Vstupné: 72 Kč

23. - 25.5. v 18.00 h 

HRANICE SMRTI 
(FRONTIER(S), Francie/Švýcarsko 2007, CP 17.4. 08, 108´, do 18 let nepří-

stupný, širokoúhlý/thriller/horor, titulky) Zapomeňte na Saw a Hostel.
Přichází Hranice smrti. Další filmový masakr, krutá podívaná

jen pro silné žaludky, téměř dvě hodiny napětí a strachu.
Vstupné: 77 Kč

30.5. - 1.6. v 18.00 h 

KULIČKY   
(ČR 2008, CP 1.5. 08, 80´, přístupný, komedie) Povídkový film o tom,
jak ženy manipulují s muži. O drobných vydíráních, o pláči,

o slzách, o schopnosti se obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve
službách, o tom jak využít empatii. Režie: Olga Dabrowská         

Vstupné: 77 Kč
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VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO

Zdeněk Hudeček 
K R Á S A  N E U M Í R Á

obrazy a kresby 

z let 1968-2008

vernisáž 
v úterý 6.5. od 17 h
výstavu uvede 
PhDr. Karel Bogar

výstava potrvá 
do 30.5. 2008

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

EVA PILAROVÁ - koncert

Vždy usměvavá, plná

elánu, říká se jí

královna swingu, a to

oprávněně. Narodila

se v Brně, zahrála si

v řadě filmů, jako jsou

Kdyby tisíc klarinetů,

Lov na mamuta, Zlo-

čin v šantánu. Naz-

pívala desítky písni-

ček a vydala řadu alb,

také je čtyřnásobnou

slavicí.
Přijďte se podívat na koncert EVY PILAROVÉ!

Vstupné: 140, 120, 100 Kč
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Taneční
večery

ve Společenském domě
každou neděli 

od 17 do 22 hodin

4.5. Zdeněk Ryška 
Vstupné 40 Kč

18.5. Kubemusik
Vstupné 50 Kč

25.5. F. Huňař  
(Pastel duo)

Tančí TŠ HORIZONTY

Vstupné 40 Kč

foyer

výstava prací dětí z MŠ zaslaných do výtvarné soutěže 

konané u příležitosti Mezinárodního dne na podporu rodiny

19. - 30.5. 2008

Ticho, olej na plátně, 2000 

2.6. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče
Jaroslav Havlíček: PETROLEJOVÉ LAMPY
Hrají: herci Divadla Na Jezerce Praha
Barbora HRZÁNOVÁ, Radek HOLUB, Miloš HLAVICA, Vilém
UDATNÝ, Bořík PROCHÁZKA, Věra KUBÁNKOVÁ, Jan
HRUŠÍNSKÝ/ Jan ČENSKÝ, Zdeněk HRUŠKA, Zdena
SAJFERTOVÁ, Tereza NĚMCOVÁ, Alexej OKUNĚV, Johana
SLÁDKOVÁ/ Natálie ŠENKIOVÁ/ Sarah HAMIOLLAVA

14.6. od 12.30 hodin - náměstí Republiky
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
u příležitosti Evropského svátku hudby

20.6. v 18.00 hodin - Společenský dům
"U VÍNEČKA S NÁLADIČKOU"
koncert dechového orchestru Náladička s překvapením

27.6. - havířovské letní koupaliště 
"HURÁ NA PRÁZDNINY!"
atrakce pro děti, havířovské taneční soubory, 
MAXIM TURBULENC, PETR BENDE

1.6. a 8.6.
Taneční večery ve Společenském domě
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kino Centrum h kino Centrum h kino Centrum
2. - 7.5. v 15.30 h

WINX CLUB - VÝPRAVA 
DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ  
(WINX CLUB-IL SEGRETO DEL REGNO
PERDUTO, Itálie 2007, CP 1.5. 08, 89´, přístupný,
animovaný/akční/dobrodružný/rodinný, české

znění, DD) Před šestnácti lety se
nejmocnější bojoví mágové Magické
dimenze obětovali, aby porazili Zlo. Nyní
je osud království v rukou mladé dívky
Bloom, víly Dračího pramene. Uspěje
a porazí ty nejděsivější stvůry z nočních
můr?                                 Vstupné: 70 Kč  

2. - 7.5. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 7.5. též v 9.00 h

B O B U L E
(ČR 2008, CP 27.3. 08, 90´, přístupný, komedie,
DD)

Jednu láhev pro ni, ať je povolnější. Dru-

hou pro mě na kuráž. Letní komedie,

která nás zavede na moravské vinice.

Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer,

Václav Postránecký, Tomáš Matonoha,

Lucie Benešová, Tereza Voříšková aj.

Režie: Tomáš Bařina          Vstupné: 82 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

8. - 14.5. v 15.30 a 17.45 h 

H O R T O N
(HORTON HEARS A WHO!, USA 2008, CP 10.4.
08, 85´, přístupný,  animovaný/rodinný, české

znění, DD) Tvůrci Doby ledové přicházejí
se zbrusu novou pohádkou pro děti

i dospělé. Příběh, který si už po celém

světě získal své fanoušky.
Horton je skvělý film pro každého, doka-
zuje to nejen kouzelně barevná a propra-

covaná animace postaviček, ale i humor

pro všechny věkové kategorie.
Vstupné v 15.30 h: 72 Kč, v 17.45 h: 77 Kč

8. - 14.5. ve 20.00 h
ve středu 14.5. též v 9.00 h

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
(NO COUNTRY FOR OLD MEN, USA 2007, CP
28.2. 08, 122´, do 15 let nepřístupný,

širokoúhlý/thriller, titulky, DD) Kdybyste v pus-
tině našli hromadu mrtvol a auto s kuf-
rem narvaným drogami a penězi, co

byste udělali? Vzali je nebo nechali

ležet? Odpověď na tuhle pokušitelskou
otázku dávají bratři Coenové ve svém
nejnovějším filmu podle románu Corma-

ca McCarthyho. Vstupné: 77 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)  

15. - 21.5. v 15.30 h

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 
(Španělsko/Německo/Francie 2008, přístupný,
dobrodružná/rodinná/komedie, české znění, DD)

Asterix a Obelix jsou zpět ! Tentokrát nás
čeká příběh plný sportovního zápolení
mezi Galy a jejich soupeři z celého světa.
V hlavních rolích Clovis Cornillac       a
Gérard Depardieu. Vstupné: 67 Kč

15. - 21.5. v 17.45 h 

IRON MAN
(USA 2008, CP 1.5. 08,  do 12 let nevhodný,

akční/dobrodružný/sci-fi, titulky, DD) Znuděný

miliardář, který vlastní průmyslový

kolos, pije a randí s modelkami. To ho

ale už moc nebaví, a tak se rozhodne

bojovat proti zločinu. Díky svému prů-

myslovému impériu má přístup k tech-

nologiím, o kterých se může většině lidí

jen zdát. Nejzajímavější z nich je hyper-

moderní bojový oblek, se kterým

dokáže létat a pomocí kterého bude

zachraňovat svět. Vstupné: 82 Kč 

15. - 21.5. ve 20.00 h

ve středu 21.5. též v 9.00 h

27 ŠATŮ   
(27 DRESSES, USA 2008, CP 27.3. 08, 109´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlá/komedie, titiulky,
DD)

Navždy za družičku? Hlavní hrdinka

svým naturelem připomene Bridget
Jonesovou, ale v daleko laskavějším

a zároveň bojovnějším provedení.
Lehká romantická komedie se stala

nečekaným hitem například v Austrálii.
Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

22. - 28.5. v 15.30 h

PAN VČELKA     
(BEE MOVIE, USA 2007, 86´, přístupný, animo-

vaná komedie, české znění, DD) Lidstvo už
tisícovky let krade včelám med, aniž by za

to platilo, nebo se aspoň stydělo. Barry se
proto rozhodne postavit do čela včelí revo-
luce, která má tuto nespravedlnost změnit.

Vstupné: 62 Kč  
22. - 25.5. v 17.45 a 20.00 h
26. - 28.5. jen v 17.45 h
ve středu 28.5. též v 9.00 h

KARAMAZOVI    
(ČR/Polsko 2008, CP 24.4. 08, 113´, přístupný,

drama, DD) Originální adaptace Dostojev-
ského, v níž nechybí typický Zelenkův
humor, nadsázka a mystifikace. Film je
o morálce, povaze člověka, lidském svě-
domí, vině, trestu a odpuštění.
V hlavní roli Ivan Trojan.
Režie: Petr Zelenka           Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
26. - 28.5. ve 20.00 h

ÚTĚK DO DIVOČINY
(INTO THE WILD, USA 2007, CP 24.4. 08, 148´,
do 15 let nepřístupný, širokoúhlý, titulky, DD)

Chris se vymykal odjakživa, ale to, co
udělal bezprostředně po absolvování
univerzity, ho dělá výjimečným i mezi
výjimečnými. Všechny své dosavadní

úspory věnoval charitě a s minimální

výbavou a přípravou vyrazil napříč Spo-

jenými státy na Aljašku, kde chtěl

vyzkoušet život v divočině.

Vstupné: 77 Kč  

29. a 31.5. - 4.6. v 15.30 h

ŘÍŠE HRAČEK 
(MR. MAGORIUM´S WONDER EMPORIUM,
USA 2007, 94´, přístupný, širokoúhlý/rodinný,
české znění, DD)

Kdo uvěří, může vidět zázraky. Prodavačka

Molly a její excentrický šéf kralují magické-

mu hračkářství, kde hračky žijí svým živo-

tem a prožívají vlastní příběhy. V hlavních

rolích Natalie Portman a Dustin Hoffman.

Vstupné: 57 Kč  

29.5. - 4.6. v 17.45 a 20.00 h

ve středu 4.6. též v 9.00 h

30.5. jen ve 20.00 h   

U MĚ DOBRÝ
(ČR 2008, CP 15.5. 08, 102´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlá/komedie, DD)

Filmová komedie na motivy povídek
Petra Šabacha podle scénáře Petra Jar-

chovského v režii Jana Hřebejka. Hrají:

Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka
Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vlady-
ka, Petr Forman aj. Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

Představení pro děti: 
4.5. VLÁČEK KOLEJÁČEK

6 pohádek - 65´
11.5. DOMA JE DOMA

6 pohádek - 72´           
18.5. KAMARÁD KAPŘÍKŮ

3 pohádky - 63´
25.5. ČARODĚJNÉ POHÁDKY III.

8 pohádek - 66´
Začátky představení 

vždy v neděli ve 14.00 hodin.
Vstupné: 15 Kč
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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 
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Zastupitelstvo města Havířova schválilo dne 23.1. 2006 základní rozvo-
jový dokument v oblasti bydlení - Koncepci bydlení statutárního města
Havířova (dále jen Koncepce), podle kterého jsou postupně zpracovávány
realizační projekty a předkládány ke schválení orgánům města. Jedním
z projektů Koncepce je i privatizace bytového fondu města Havířova
oprávněným nájemcům, která byla postupně připravována pracovní skupi-
nou bytové politiky Magistrátu města Havířova, složenou ze zástupců
vedení města, pracovníků odborných útvarů Magistrátu a vedení Městské
realitní agentury, s.r.o. Rozhodnutí, týkající se její realizace, přijalo Zastupi-
telstvo města Havířova na zasedání dne 14.4. 2008 a schválilo záměr
prodeje 2 561 bytů, tj. cca 33% bytového fondu města Havířova.

Pravidla pro privatizaci obytných budov jsou obsažena v „Zásadách pře-
vodu obytných budov z majetku města Havířova“.
Seznam všech obytných budov a zastavěných pozemků, které splňovaly
požadované parametry a mohou být privatizovány, jsou uvedeny v Sezna-
mu obytných budov navržených k privatizaci.

V „Zásadách pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na
společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona
č. 72/94 Sb., v platném znění“ jsou obsažena pravidla privatizace bytů
v domech, kde již v minulosti došlo k převodu bytové jednotky do osob-
ního vlastnictví nájemcům počátkem 90. let minulého století a město

Havířov již není výlučným vlastníkem obytných  budov.
Seznam těchto budov a zastavěných pozemků je uveden v druhém
Seznamu obytných budov, ve kterých byly v minulosti prodány byty.

(Kompletní znění obou „Zásad“ je zveřejněno také na internetových
stránkách města www.havirov-city.cz - magistrát města - odbor
správy majetku - informace).

Orgány města rovněž schválily „Postup při zajištění agendy a služeb
souvisejících s privatizací bytového fondu města“ odpovídající výše
uvedeným Zásadám .
Z uvedeného postupu mimo jiné vyplývá, že veškeré informace o přibližné
ceně obytného domu a bytů a veškeré činnosti spojené s privatizací bude
zajišťovat správce domovního fondu města Havířova - Městská realitní
agentura, s.r.o., se sídlem na ul. U Lesa 3a v Havířově-Městě.

Vzhledem k tomu, že cena za 1m2 obytné plochy bytů dle znaleckých
posudků je poměrně vysoká, bude Zastupitelstvo města Havířova jednat
na svém zasedání, konaném dne 23.6. 2008, o přijatelné ceně za 1m2

obytné plochy bytů.
Ing. Eduard Heczko

náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku

PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU MĚSTA HAVÍŘOVA

Dle I. „Zásad převodu obytných budov z majetku města Havířova:
- obecné informace, týkající se převodu obytných budov z majetku města

Havířova (technický stav budov, výměra obytné plochy budovy, orientační
cena celé budovy jako prvotní informace při jednání s občany atp.)
poskytne Městská realitní agentura, s.r.o. prostřednictvím kontaktního
místa situovaného v sídle společnosti na ul. U Lesa 3a v Havířově-Městě
( tel. 596 808 135, 737 263 195, e-mail: www.mra.cz)

- písemné žádosti občanů o převod obytných budov z majetku města příj-
me a bude evidovat Městská realitní agentura, s.r.o, která prověří, zda
žádost naplňuje podmínky pro vytvoření oprávněného zájemce (právnic-
kou osobu vytvořenou ze 100% oprávněných nájemců bytů a která bude
jednat za své členy), v souladu s částí II, písm. f) Zásad a o naplnění této
skutečnosti bude písemně informovat oprávněné nájemce

- Městská realitní agentura, s.r.o. připraví materiály pro jednání orgánů
města o konečném schválení seznamu obytných budov, u kterých
oprávnění zájemci projeví zájem o privatizaci a po schválení prodeje obyt-
ných budov Zastupitelstvem města Havířova oprávněným zájemcům pro-
vede úkony související s převodem vlastnictví

Dle II. „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na
společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona
č. 72/94 Sb., v platném znění:

- obecné informace, týkající se převodu bytů z majetku města Havířova
(výměra obytné plochy bytu a podílu na společných částech domu, orien-
tační cena bytu jako prvotní informace při jednání s občany atp.) poskyt-
ne Městská realitní agentura, s.r.o. prostřednictvím kontaktního místa situ-
ovaného v sídle společnosti na ul. U Lesa  3a v Havířově-Městě
(tel. 596 808 135, 737 263 195, e-mail: www.mra.cz)

- Městská realitní agentura, s.r.o. zašle do 30 dnů od schválení záměru pro-
deje bytů v domech oprávněným nájemcům písemnou informaci o zámě-
ru převodu bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu z majetku města a bude centrálně evidovat došlé žádosti
oprávněných nájemců

- Městská realitní agentura, s.r.o. zadá zpracování prohlášení vlastníka na
jednotlivé domy, ve kterých bude projeven zájem oprávněných nájemců,
zadá zpracování znaleckých posudků a v souladu se zákonem č. 72/94
Sb., v platném znění, zašle oprávněným nájemcům písemnou nabídku 

- Městská realitní agentura, s.r.o. bude průběžně připravovat materiály pro
jednání orgánů města o konečném schválení převodu vlastnictví konkrét-
ní jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu, u kterých
oprávněný nájemce projeví zájem o privatizaci a po schválení prodeje
bytových jednotek a spoluvlastnictví na společných částech domu Zastu-
pitelstvem města Havířova oprávněným nájemcům provede nezbytné
úkony související s převodem vlastnictví.

Postup při zajištění agendy a služeb souvisejících s privatizací bytového fondu města

SEZNAM OBYTNÝCH BUDOV NAVRŽENÝCH K PRIVATIZACI
Podle "Zásad převodu obytných budov z majetku města Havířova" 

poř. číslo adresa               parc. č. počet

budovy bytů

poř. číslo adresa               parc. č. počet

budovy bytů

poř. číslo adresa               parc. č. počet

budovy bytů

k.ú. Havířov - Město 
1. 17. listopadu 15/1032         953          12

17. listopadu 17/1033 954 12

17. listopadu 19/1034 955 12
celkem 36

2. A. Staška 2/1091 2 287 12
A. Staška 4/1090 2 285 12

A. Staška 6/1089 2 286 12
celkem 36

3. Beskydská 2/784 671 14
Beskydská 4/783 670 12

celkem 26
4. Bieblova 5/612 460 12

Bieblova 7/611 461 14
Na Nábřeží 95/610 462 14

celkem 40
5. Čajkovského 1/833 517 14

Čajkovského 3/834 516 14

Čajkovského 5/835 515 14
Čajkovského 7/836 514 14

Čajkovského 9/837 513 14

celkem 70
6. Dlouhá 20/900 862 12

Dlouhá 22/901 863 12

Dlouhá 24/902 864 12
celkem 36

7. Dlouhá 49/490 1 090 18
celkem 18

8. Dlouhá 61/1044 1 048 12
celkem 12

9. Dlouhá 67/1029 928 12
Dlouhá 69/1030 927 12

Dlouhá 71/1031 926 12
celkem 36

10. Dvořákova 15/83 53 8
celkem 8

11. Hakenova 1/727 571 8

Hakenova 3/726 572 11
Hakenova 5/725 573 8

celkem 27
12. Husova 5/5451 180 15

celkem 15
13. J. Hory 2/1101 2 310 12

J. Hory 4/1100 2 309 12
J. Hory 6/1099 2 308 12
celkem 36

14. Žižky 3/805 722 12
celkem 12

15. K. V. Raise 1/1076 2 270 12
K. V. Raise 3/1077 2 271 12
K. V. Raise 5/1078 2 272 12
celkem 36

16. K. V. Raise 8/1082 2 278 12
K. V. Raise 10/1081 2 277 17
K. V. Raise 12/1080 2 276 18
K. V. Raise 14/1079 2 275 12
celkem 59
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17. Klidná 1/699 609 13
Klidná 3/698 610 12
celkem 25

18. Klidná 13/795 702 11
celkem 11

19. Klidná 18/779 673 12
Klidná 20/778 672 14
celkem 26

20. Kpt. Nálepky 1/744 735 11
Kpt. Nálepky 3/743 736 11
celkem 22

21. Lipová 14/602 444 12
Lipová 16/603 445 13
Lipová 18/604 446 14
celkem 39

22. Lipová 17/717 584 21
celkem 21

23. Lipová 19/716 585 12
Na Nábřeží 103/715 586 15
Na Nábřeží 105/714 587 13
Na Nábřeží 107/713 588 13
Na Nábřeží 109/712 589 12
celkem 65

24. Makarenkova 2/519 1 117 18
Makarenkova 4/518 1 118 18
Makarenkova 6/517 1 119 18
celkem 54

25. Makarenkova 10/515 1 103 18
celkem 18

26. Mánesova 12/529 1 145 10
Mánesova 14/528 1 144 14
Mánesova 16/527 1 143 10
celkem 34

27. Mánesova 42/989 993 44
celkem 44

28. Mánesova 44/990 992 8
Mánesova 46/991 991 12
Mánesova 48/992 990 8
celkem 28

29. Mozartova 9/1064 2 258 12
Mozartova 11/1065 2 257 12
Mozartova 13/1066 2 256 12
Mozartova 15/1067 2 255 12
celkem 48

30. Mozartova 17/1068 2 254 18
celkem 18

31. Mozartova 7/1063 2 259 18
celkem 18

32. Národní 31/964 762 10
Národní 33/965 761 14
Národní 35/966 760 12
celkem 36

33. Příčná 4/294 1475 8
Stavbařská 1/296 1 477 8
Stavbařská 3/295 1 476 8
celkem 24

34. A .S. Puškina 1/911 915 12
A. S. Puškina 3/910 916 12
A. S. Puškina 5/909 917 12
celkem 36

35. A. S. Puškina 2/904 867 12
A. S. Puškina 4/905 868 12
A. S. Puškina 6/906 906 12
celkem 36

36. Radniční 9/635 397 11
Radniční 11/634 396 12
Radniční 13/633 395 12
celkem 35

37. S. K. Neumanna 1/804 721 15
celkem 15

38. Slovanská 2/1219 2 015 18
Slovanská 4/1218 2 014 18
Slovanská 6/1217 2 013 18
celkem 54

39. Slovanská 3/1221 2 017 18
Slovanská 5/1222 2 018 18
Slovanská 7/1223 2 019 18
celkem 54

40. Slovanská 8/1216 2 012 18
Slovanská 10/1215 2 011 18
Slovanská 12/1214 2 010 18
celkem 54

41. Stavbařská 5/325 1 500 8
Stavbařská 7/324 1 501 8
Tesařská 4/323 1 502 8
celkem 24

42. Stavbařská 9/319 1 512 8
Tesařská 3/320 1 511 8
celkem 16

43. Stavbařská 8/279 1 460 15
celkem 15

44. Sukova 1/818 511 10
celkem 10

45. Sukova 6/822 498 15
Sukova 8/823 497 10
celkem 25

46. Sv. Čecha 4/546 1 179 13
celkem 13

47. Svornosti 7/158 228 8
V Parku 12/157 229 8
celkem 16

48. V Parku 8/192 231 8
V Parku 10/193 230 8
celkem 16

49. Tolstého 1/941 822 10
Tolstého 3/940 823 14
Tolstého 5/939 824 10
celkem 34

50. Tolstého 2/936 788 10
Tolstého 4/937 787 14
Tolstého 6/938 786 10
celkem 34

51. Turgeněvova 2/893 870 10
Turgeněvova 4/894 871 14
Turgeněvova 6/895 872 10
celkem 34

52. Uzavřená 13/1014 1 028 43
celkem 43

53. Zednická 2/314 1 517 8
Zednická 4/315 1 516 8
Zednická 6/316 1 515 8
Zednická 8/317 1 514 8
celkem 32

k.ú. Šumbark 
54. Dukelská 11a/693 244 6

Dukelská 11b/694 243 6
Dukelská 11c/695 242 6
Dukelská 11d/696 241 6
celkem 24

55. Dukelská 5a/681 262 6
celkem 6

56. E. Destinové 14/1165 944/106 13
E. Destinové 16/1166 944/107 12
celkem 25

57. E. Destinové 1a/1167 944/2 23
E. Destinové 1b/1168 944/3 23
celkem 46

58. H. Malířové 2/1152 944/156 16
H. Malířové 4/1153 944/160 23
Malířové 6/1154 944/161 16
celkem 55

59. Jarošova 4a/748 145 8
Jarošova 4b/749 146 8
Jarošova 4c/750 147 8
celkem 24

60. Konzumní 16/383 2105/518 17
Konzumní 18/384 2105/527 18
Konzumní 20/385 2105/529 17
celkem 52

61. Lidická 52a/1176 944/10 23
Lidická 52b/1177 944/11 23
celkem 46

62. M. Pujmanové 14/1117 944/392 12
celkem 12

63. M. Pujmanové 20/1120 944/494 23
M. Pujmanové 22/1121 944/498 23

M. Pujmanové 24/1122 944/499 23
celkem 69

64. Mládí 4/1097 944/340 17
Mládí 6/1098 944/336 17
Mládí 8/1099 944/328 12
Mládí 10/1100 944/324 12
celkem 58

65. Mládí 11/1107 944/452 17
Mládí 9/1106 944/448 17
celkem 34

66. Mládí 16/1141 944/304 23
Mládí 18/1142 944/299 23
Mládí 20/1143 944/294 16
Mládí 22/1144 944/291 16
celkem 78

67. Moravská 23/427 2105/334 17
Moravská 25/428 2105/331 17
Moravská 27/429 2105/328 16
celkem 50

68. Moravská 35/479 2105/241 23
Moravská 37/478 2105/246 24
Moravská 39/477 2105/251 23
Moravská 41/476 2105/256 23
Nákupní 7/471 2105/262 24
Nákupní 9/472 2105/269 23
Nákupní 11/473 2105/274 23
celkem 163

69. Nákupní 6/423 2105/376 23
Nákupní 8/422 2105/369 23
Nákupní 10/421 2105/368 24
Nákupní 12/420 2105/363 23
celkem 93

70. Obránců míru 3/619 324 6
celkem 6

71. Obránců míru 9/701 232 6
Obránců míru 11/702 231 6
Obránců míru 13/703 230 6
Obránců míru 15/704 229 4
celkem 22

k.ú. Prostřední Suchá 
72. Plynárenská 7/668 1 334 6

Plynárenská 9/667 1 335 6
Plynárenská 11/666 1 336 6
celkem 18

73. Hornická 59/677 1 322 4
celkem 4

74. Hornická 61/678 1 323 4
celkem 4

75. Hornická 65/680 1326/3 6
Hornická 67/681 1326/4 6
celkem 12

k.ú. Bludovice
76. Dlouhá 81c/1121 362 15

Dlouhá 81d/1120 361 15
celkem 30

Celkem navrženo k privatizaci 76 budov 
s celkem 2 561 byty 

poř. číslo adresa               parc. č. počet
budovy bytů

poř. číslo adresa               parc. č. počet
budovy bytů

poř. číslo adresa               parc. č. počet
budovy bytů

Seznam obytných budov  
určených k privatizaci, ve kterých
byly v minulosti prodány byty  
Privatizace podle „Zásad pro převod vlast-

nictví bytové jednotky a spoluvlastnictví

na společných částech domu z majetku
města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb.,
v platném znění “

k.ú. Havířov-město
Klidná 5/697  parc. č.611    11 bytů
Klidná 15/794   parc.č. 701   10 bytů

Klidná 17/793    parc.č. 700   10 bytů
S. K. Neumanna 3/803 

parc. č.720    12 bytů

Sukova 4/821 parc. č.499   9 bytů

k.ú. Prostřední Suchá
Hornická 63/679 parc. č. 1324    2 byty
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Část I.
Úvodní ustanovení

Tyto zásady upravují převod vlastnictví obytných budov 
a zastavěných pozemků obytnými domy do vlastnictví právnické osobě.

Část II.
Vymezení pojmů

Pro účely těchto zásad se rozumí

a)  budovou, trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je pro-

storově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami 

a střešními konstrukcemi, včetně přípojek inženýrských sítí

b)  obytnou budovou  jsou budovy specifikované v písm. a) této části, které

obsahující  bytové jednotky, společné prostory nebo nebytové prostory

k výlučnému užití oprávněným nájemcům bytů

c)  bytem, místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí sta-

vebního úřadu určeny k bydlení

d)  nebytovým prostorem, místnost nebo soubor místností, které jsou podle

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení 

(prostory sloužící k podnikatelské a obdobné činnosti - obchody, skla-

dy, apod.)

e)  oprávněnými nájemci bytu jsou dosavadní nájemci s řádně uzavřenými

nájemními smlouvami, kteří řádně platí nájemné a úhrady spojené

s užíváním bytu a nemají dluhy vůči městu Havířovu a do podpisu kupní

smlouvy není vůči nim vedeno jednání o ukončení nájemního poměru

f)  oprávněný zájemce je právnická osoba vytvořená ze 100% oprávně-

ných nájemců bytů, jednající za své členy 

Část III.
Předmět převodu vlastnictví

Předmětem převodu je:
1. a) vlastnictví budovy jako celku

b) pozemku, který tvoří zastavěnou plochu pod bytovým domem, ohra-

ničený obvodem bytového domu
2. součástí smlouvy o převodu budovy a pozemku budou ustanovení

o zřízení věcného břemene užívání anglických dvorků a přístupu

k budově po přístupových chodnících spojenou s povinnosti údržby na

náklady nabyvatele budovy. Přesná specifikace věcných břemen bude
součástí kupní smlouvy.

Část IV.
Výběr budov a podmínky jejich převodu

1. Zastupitelstvo města Havířova schválí obecný záměr privatizace obyt-

ných budov a zastavěných pozemků těmito budovami v majetku města
dle varianty C), Koncepce bydlení Statutárního města Havířova,

v souladu se zákonem o obcích, v platném znění, včetně termínů do
kdy se oprávnění nájemci mohou vyjádřit. Privatizovány nemohou být 

budovy po celkové sanaci, budovy s nebytovými prostory, budovy
s byty v DPS, budovy se střešní nástavbou a půdní vestavbou, budovy
s právním problémem.

2. K privatizaci budovy a pozemku přistoupí zastupitelstvo města pouze
za podmínky, že zájem na odkoupení projeví všech 100% oprávněných
nájemců bytů konkrétní budovy.

3. Budova, kde bude tento 100% zájem oprávněných nájemců, bude
posouzena dle technických a právních parametrů. Pokud nebudou pře-
kážky k převodu, bude stanovena odhadní cena dle platných právních

předpisů a budou oprávnění nájemci vyzváni k založení družstva nebo
občanského sdružení, které v zakládacích dokumentech prokáže, 
že toto je založeno výlučně za účelem nákupu budovy s byty.
Toto družstvo (sdružení) jako nový vlastník budovy neprodleně po pro-
vedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí převede jed-
notlivé byty do osobního vlastnictví fyzickým osobám - členům družstva
nebo občanskému sdružení.

4. Seznam konkrétních budov a zastavěných pozemků, podmínky převo-

du schvaluje Zastupitelstvo města Havířova.

Část V.
Stanovení ceny

1. Kupní cena je  tvořená z uvedených položek:

a) budova a pozemek-zastavěná plocha za cenu dle znaleckého posud-

ku zpracovaného znalcem na základě platného právního předpisu

o oceňování nemovitostí

b) věcné břemeno na přístupové chodníky, anglické dvorky atp., za cenu

smluvní 3.000 Kč jednorázově

c) paušální částka ve výši 10.000 Kč, která zahrnuje náklady spojené

s realizací převodu, t. j. náklady na zpracování znaleckého odhadu,

vyhotovení kupní smlouvy, náklady spojené s vkladem do katastru

nemovitostí, apod.

2. Součástí projeveného zájmu oprávněných nájemců bytů, kteří projevi-

li zájem o převod vlastnictví budovy je složení částky dle bodu 1 pís c)

každým oprávněným nájemcem bytu na účet města Havířova, jako

kauce,  která bude zúčtována u podpisu kupní smlouvy. V případě

změny stanoviska, odstoupení od koupě, neuzavření kupní smlouvy

bude oprávněný nájemce povinen uhradit městu Havířovu veškeré
prokazatelné náklady spojené s realizací převodu.

Město Havířov, v případě neuskutečněného prodeje zaviněného na

straně města, vrátí kauci oprávněným nájemcům.
Vrácení kauce oprávněným nájemcům a úhrada prokazatelně zmaře-
ných nákladů budou oboustranně  vyrovnány do 30 dnů od vzniku

povinnosti.

3. Cenová nabídka bude pro oprávněného zájemce platná po dobu dvou
let po jejím učinění.

Část VI.
Platební podmínky

1. Při převodu vlastnictví  nabyvateli bude kupní cena uhrazena do 45 dnů

od podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na vklad do katastru nemo-
vitostí bude podán prodávajícím po zaplacení kupní ceny. Po marném

uplynutí této lhůty má právo prodávající odstoupit od této kupní smlou-
vy. Při podpisu kupní smlouvy musí oprávněný zájemce doložit, že práv-

nická osoba je tvořena 100% oprávněných nájemců.
2. Vlastnické právo k nemovitostem přejde na nabyvatele vkladem do

katastru nemovitostí, vkladem se považuje zápis vlastnictví do katastru
nemovitostí.

3. Město bude až do celkové výše 10% kupní ceny zakoupeného domu
hradit náklady na jeho opravy a rekonstrukci, pokud budou doklady
o těchto nákladech a žádost o jejich proplacení předloženy právnickou

osobou do 5 let od data uzavření kupní smlouvy.

Část VII.
Tyto "Zásady převodu obytných domů z majetku města Havířova" nabýva-

jí účinnosti dnem schválení  Zastupitelstvem města Havířova.

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA 
odbor správy majetku        

I. „Zásady převodu obytných budov z majetku města Havířova“

II. „Zásady pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu  
z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění„    

Schváleno ZMH dne 18.6. 2007
Novelizace schválena ZMH dne 14.4. 2008

I. „Zásady převodu obytných budov z majetku města Havířova“



5/2008 14

Část I.
Úvodní ustanovení

Tyto zásady upravují spoluvlastnictví budovy, u nichž spoluvlastník budovy
je vlastník bytu  jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílo-
vým spoluvlastníkem společných částí budovy.

Část II.
Vymezení pojmů

Pro účely těchto zásad podle zák. č. 72/94 Sb., zákona o vlastnictví bytů,
v platném znění (dále jen zákon) se rozumí:
a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je pro-

storově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střeš-
ními konstrukcemi; rozhodnutím vlastníka lze za budovu považovat rovn-
ěž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena čís-
lem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána tak, že může plnit
samostatně základní funkci budovy

b) jednotkou byt  jako vymezená část domu podle tohoto zákona

c) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí sta-

vebního úřadu určeny k bydlení

d) domem s byty ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví

podle tohoto zákona (dále jen "dům")

e) zastavěným pozemkem pozemek zastavěný bytovým domem, ohraniče-

ný obvodem bytového domu

f) oprávněnými nájemci bytu jsou dosavadní nájemci s řádně uzavřenými

nájemními smlouvami, kteří řádně platí nájemné a úhrady spojené

s užíváním bytu a nemají dluhy vůči městu Havířovu a do podpisu kupní

smlouvy není vůči nim vedeno jednání o ukončení nájemního poměru.

Část III.
Předmět převodu vlastnictví

1. Výběr jednotek pro převod schvaluje Zastupitelstvo města Havířova        

v budovách, které jsou v majetku města Havířova, kde v minulosti bylo

převedeno vlastnictví některých bytových jednotek dle zák. č. 52/1966

Sb.,zákon o osobním vlastnictví  bytů,  ve znění pozdějších předpisů.

2. Předmětem převodu je:

a) vlastnictví jednotky

b) spoluvlastnictví společných částí domu
c) spoluvlastnictví převáděného zastavěného pozemku 

3. součástí smlouvy o převodu jednotky a spoluvlastnictví zastavěného

pozemku budou ustanovení o zřízení věcného břemene užívání anglic-
kých dvorků a přístupu k budově po  přístupových  chodnících spojenou
s povinností údržby na náklady nabyvatele.

Část IV.
Podmínky převodu

1. Zastupitelstvo města Havířova zveřejní v souladu s ustanovením
§ 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, nejméně po dobu 30 dnů před projednáním
v orgánech obce svůj záměr převést bytové  jednotky.

2. Městská realitní agentura, s.r.o. zašle oprávněným nájemcům do 30 dnů
od schválení záměru návrhu na převod jednotky a podílu na  společných
částech domu Zastupitelstvem města Havířova písemnou informaci.

Po projevení zájmu o odprodej oprávněnými nájemci, zpracuje spole-
čnost MRA, s.r.o. prohlášení vlastníka a v souladu se zákonem č. 72/94

Sb.,  v platném znění, zašle nájemcům písemnou nabídku.
3. Stanovisko oprávněného nájemce musí být prodávajícímu písemně sdě-

leno do 6 měsíců ode dne, kdy mu byla doručena nabídka. Součástí sta-

noviska oprávněných nájemců, kteří projevili zájem o převod jednotky
a podílu na společných částech domu, je složení částky  ve výši

10 000 Kč každým oprávněným nájemcem bytu na účet města Havířo-
va, jako kauce, která bude zúčtována u podpisu kupní smlouvy. V přípa-

dě změny stanoviska, odstoupení od koupě, neuzavření kupní smlouvy
bude  oprávněný nájemce povinen uhradit městu Havířovu veškeré pro
kazatelné náklady spojené s realizací převodu. Město Havířov, v přípa-
dě neuskutečněného prodeje zaviněného na straně města, vrátí kauci
oprávněnému nájemci. Vrácení kauce oprávněným nájemcům a úhrada
prokazatelně zmařených nákladů budou oboustranně vyrovnány
do 30 dnů od vzniku povinnosti.

4. Nepřijme-li oprávněný nájemce nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy
mu byla doručena, může být převeden  byt jiné osobě, a to formou
dražby.

Část V.
Postup při převodu

1. Režim je upraven jednotlivými ustanoveními  zákona o vlastnictví bytů.
2. Pokud nebude o převod vlastnictví jednotek ze strany oprávněných

nájemců a případně jiných osob zájem, zůstanou tyto v majetku města
Havířova.

Část VI.
Stanovení ceny

1. Kupní cena je cena tvořená z uvedených položek:

a) bytová jednotka, podíl na společných částech domu, podíl na pozem-

ku - zastavěná plocha za  cenu odhadní dle znaleckého posudku

zpracovaného znalcem na základě platného právního předpisu

o oceňování nemovitostí

b) věcné břemeno na přístupové chodníky, anglické dvorky atp., za

cenu smluvní ve výši 300 Kč na bytovou jednotku jednorázově

c)  paušální částka ve výši 10.000 Kč, která zahrnuje náklady spojené

s realizací převodu, t.j. zpracování znaleckého odhadu, prohlášení

vlastníka, vyhotovení kupní smlouvy, náklady spojené s vkladem

do katastru nemovitostí, apod.

2. Prodej nemovitosti jiné osobě bude realizován dražbou  s tím, že cenou

vyvolávací a minimální je cena kupní, dle části VI, bodu 1), časově aktu-

alizovaná ve smyslu platných právních předpisů.

3. Výše kupní ceny stanovená v písemné nabídce zasílané oprávněnému

nájemci bude po dobu realizace převodu vlastnictví jednotky zachována
(§ 22 zák. č. 72/94 Sb., § 43a a násl. o.z.), nejdéle však po dobu jedno-
ho roku ode dne doručení nabídky.

Část VII.
Platební podmínky

1. Při převodu vlastnictví oprávněnému nájemci bude kupní cena uhrazena
do 45 dnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na vklad do katast-
ru nemovitostí bude podán prodávajícím po zaplacení kupní ceny. Po

marném uplynutí této lhůty má právo prodávající odstoupit od této kupní

smlouvy.
2. Při převodu vlastnictví jiné osobě bude platba realizována dle podmínek

dražby.

3. Město Havířov zašle oprávněným nájemcům částku ve výši 10% kupní

ceny na účet určený k úhradě nákladů spojených se správou domu
a  pozemku (fond oprav) založeného společenstvím vlastníků jednotek
domu s byty dle zákona.

4. Vlastnictví přechází na nabyvatele zápisem do katastru nemovitostí.

Část VIII.
Společná a závěrečná ustanovení

1. V případě převodu vlastnictví  města Havířova  na jinou osobu dle těch-
to zásad přecházejí na nabyvatele veškerá práva, povinnosti a závazky

vůči oprávněným nájemcům a uživatelům bytů.
2. Tyto "Zásady pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na spo-

lečných částech domu z majetku města Havířova" nabývají účinnosti
dnem schválení  Zastupitelstvem města Havířova.

II. „Zásady pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu  
z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění„         
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Studenti hodnotili návštěvu takto:

„Již první dojem byl úchvatný -
vestibul školy s velkým akváriem
a pozvání do jídelny na občerstvení
- pohoštění čajem. A pak už násle-
doval dobře zorganizovaný pro-
gram, kdy jsme po skupinkách pro-
cházeli s rusky mluvícími studenty
po škole, byli jsme  ve vyučovacích
hodinách, poslouchali jsme a srov-
návali české školní osnovy a osno-
vy ruské školy. Tak už víme, že se
v ruské střední škole děti učí
11 let, nemají plavání, ale  taneční
výchovu, v rámci učebních hodin si
mohou udělat řidičský průkaz, ve
třídě se hlásí jinak než my a jednu
sobotu v měsíci chodí do školy.
A školní oblečení nejsou rifle, trička
a mikiny - ale obleky s košilí!  

Jedna naše skupinka byla na
hodině ruštiny a zjistili jsme, že
naše čtení je ve srovnání s rus-
kými školáky zatím jenom slabiko-
vání a že máme co dohánět! Ale je
fakt, že oni se učí rusky od naroze-
ní, a my máme za sebou teprve
první rok výuky tohoto jazyka.

Vyvrcholením našeho nabitého
celodenního programu byl Koncert
družby. V této škole mají vlastní
kulturní zařízení - velké podium,
ozvučovaní techniku, hlediště -
a v těchto prostorách předvedly
ruské děti své kulturní vystoupení
a zazpívaly nám i jednu českou pís-
ničku. Na oplátku jsme vystoupili
my se svou dramatizací pohádky
„Budko, budko, kdo v tobě pře-

bývá…“. Tuto pohádku jsme nastu-
dovali samozřejmě v ruštině
a v krajském kole Puškinova
památníku jsme s ní získali

4. místo. I teď v Praze jsme byli
úspěšní, nic jsme nepopletli
a všichni nám tleskali.“ 

Ruštináři z gymnázia Studentská 
bodovali před ruským publikem

Skupina ruštinářů z Gymnázia Studentská přijala pozvání na Den otevřených dveří do ruské školy při

velvyslanectví Ruské federace v Praze. Protože to z Havířova do Prahy je trochu z ruky, vyrazili v počtu

9 studentů 2B s prof. Neupauerovou již ve 3 hodiny ráno raníčko, a v 10 dopoledne zacinkali na zvonek

ruské střední školy na Krupkově náměstí v Praze.

ASTERIX ASTERIX ASTERIX

28.6. - 9.7. Velké Karlovice     3 950 Kč     K. Kaziměrčíková 
19.7. - 30.7. Třemešek u Oskavy 3 800 Kč L. Vaculíková
30.7. - 10.8. Třemešek u Oskavy 3 800 Kč V. Orešanská

Příměstské tábory: 
7.7. - 11.7. V. Orešanská 650 Kč
18.8. - 22.8. K. Kaziměrčíková             650 Kč

28.6. - 12.7. Pstruží 3 800 Kč L.Bitterová
12.7. - 25.7. Pstruží 3 800 Kč I. Plačková
25.7. - 1.8. Pstruží (Rod. s dětmi) 1 820 Kč Š. Jarošíková
1.8. - 14.8. Pstruží 3 700 Kč T. Mendl
14.8. - 27.8. Pstruží 3 550 Kč L. Zajaczková

9.7. - 19.7. Velké Karlovice 3 500 Kč T. Mendl
9.7. - 19.7. Velké Karlovice 3 550 Kč L. Zajaczková
10.8. - 23.8. Třemešek u Oskavy 4 200 Kč  M. Kubelková

Příměstské tábory: 
30.6. - 4.7. Š. Jarošíková 650 Kč
21.7. - 25.7. T. Mendl 650 Kč
28.7. - 1.8. Procházková 650 Kč
25.8. - 29.8. Š. Jarošíková 650 Kč

13.7. - 20.7. integrovaný     Dolní Bečva Retaso      Š. Jarošíková
19.7. - 28.7. SPO                 Velké Karlovice

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 

Přehled letních táborů 2008 

19.5. po od  16.00 h 
v knihovně na ulici Šrámkově
Prezentace činnosti SVČ 
Asterix - přijďte si nazdobit
perníčky, prohlédnout album 
s fotografiemi z činnosti 
a vybrat si z katalogu nejen
letní tábory, ale také zájmové      
kroužky pro příští školní rok.

28.5. st v 16.30 h 
ve Společenském domě Reneta
se uskuteční „U nás na pouti“ 
- tradiční přehlídka celoroční
práce zájmových útvarů 
- keramika, výtvarné práce, aj.
V předsálí bude možno zakoupit
si keramiku a další výrobky dětí 
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč 

každé pondělí od 17.00 h 
pokračují kurzy smaltu,
keramiky a kreslení 
na hedvábí,
měsíční poplatek 250 Kč

každou středu od 9.00 h 
se setkávají v klubu Rarášek
maminky (i tatínkové) se svými
dětmi ve věku 2-5let. Na progra-
mu výtvarné činnosti, cvičení
rodičů s dětmi, pohybové hry,
návštěva zvířátek v teraristické
pracovně. Programy se upravují
podle věku dětí a přání rodičů.
Podle zájmu budou zařazeny 
i besedy s lékařem, 
kosmetičkou, dietologem apod.

2.5. pá od 17.00 h Klub modelářů

2.5. pá od 15.00 h 
Batikování triček, textilu a papíru
- přineste si tričko a látku.
Přivítejte léto v novém tričku!

3.5. so od 9.00 h         
Keramická dílna a glazování

5.5. po od 15.00 h      
„Pro maminku dáreček máš za
chvilinku“ - výroba drobných
dárků ke Dni matek.

9.5. pá od 17.00 h - Diskotéka

17.5. so od 9.00 h        
Finálová soutěž o nejlepšího
Pařana na PC 

23.5. pá od 18.00 - 21.00 h
Bambiriádní diskotéka 
- tentokrát netradičně 
ve stanu u haly Slavia

ASTERIX
Středisko volného času Havířov,
příspěvková organizace
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 

Žáci ruské školy se předvedli svým hostům na Koncertu družby vystoupením v ruských krojích.
Foto: Mgr. Libuše Neupauerová
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Dějepisná soutěž Permoníček 

na ZŠ Moravská - 5. května 
Soutěž je určena žákům 6. (I. kategorie) a 7. (II. kategorie) tříd všech

základních škol v Havířově a širším okolí a je zaměřena na dějepisné zna-

losti, které žáci těchto ročníků získají během školního roku v dějepise.
Znalosti jsou prověřovány testy a žáci mohou používat atlasy, které si buď

přinesou, nebo jim je škola po předchozí domluvě zapůjčí.
„Proč tuto soutěž, která nemá v kraji obdobu, pořádáme? Na počátku

jsme chtěli žáky motivovat k hlubšímu zájmu o dějepis, který jinak bývá
mezi ostatními předměty často nezaslouženě opomíjen. Zjistili jsme však
na základě minulých tří ročníků, že děti se o dějiny skutečně zajímají,“
uvedla Mgr. Hamtáková ze ZŠ Moravská.

Každý rok se soutěže zúčastnilo přes osmdesát žáků z přibližně
třinácti základních škol. Letos o soutěž projevily zájem i školy mimo

Havířov. Info: www.zsmoravska.cz   

PRO KOHO? > studenti, pracující, absolventi … každý,
kdo chce udělat něco pro sebe a smysluplně vyplnit čas

CO ČEKAT? > neformální konverzace, komunikační hry, malá 
skupina, přátelská atmosféra

KDY a KDE? každý čtvrtek od 19.00 hod. v objektu mateřské
školky na ulici Přímá (nové kolo začíná 5. června 2008)

REGISTRACE - Kontakt: E-mail: english.talks@seznam.cz
Web: english-talks.blogspot.com, tel.: 739 730 998 Jakub

Pořádá: ESK Havířov, Lašská 4, Havířov-Město 736 01

English Talks - Konverzační angličtina

Jako každé jaro tak i letos probíhala pěvecká soutěž mladých zpě-
váčků slezských lidových písní pod názvem „Jaro přišlo k nám“.

Žáci základních škol v šesti kategoriích postupně absolvovali škol-

ní a městské kolo, ze kterého vítězové postoupili do kola regionál-

ního. Základní školu na ul. Žákovská reprezentovala v sólovém

zpěvu Janina Ptaková se ziskem třetího místa. Dále pak v kategorii

dua - tria zastupovaly I. stupeň Viktorie Hedvika Plawná a Karin

Janíková, které získaly 2. místo, II. stupeň reprezentovaly Karolína

Markéta Plawná, Kateřina Hoňková a Kateřina Jančíková se ziskem

3. místa.

Několikaměsíční příprava a obětování volného času s vyuču-

jícími (Mgr. D. Kusinová a Mgr.V. Sochora) byla po zásluze odměně-

na. Vždyť patřit mezi nejlepší v celém Moravskoslezském kraji je

hodno obdivu a samozřejmostí pro naši školu. Všem zpěvačkám

děkuji a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Mgr. Vít Sochora

Úspěch ZŠ Žákovské

Tradičně byl zájem veliký - letos
se na exkurzi přihlásilo přes šede-
sát žáků. Většina chtěla vidět na
vlastní oči to, o čem se učí v hodi-
nách dějepisu. Přestože v rámci
učiva o druhé světové válce žáci
vidí i dokumenty týkající se kon-
centračních táborů, mnozí  si teprve
až zde uvědomí, že to byla hrůzná
skutečnost.

Když se následně v hodině
slohu měli k Osvětimi vyjádřit,
napsali toto:

… Jakmile jsme dojeli a já spatři-
la hlavní budovu, která byla vstu-
pem do Osvětimi, zamrazilo mě
v zádech. Paní učitelka nás vedla
dovnitř a já se bála, že to na mě
bude hodně emocionálně působit
a třeba tam omdlím. Nejdříve jsme
zhlédli dokument v polském jazy-
ce, a pak se vydali na prohlídku.
Průvodce nám detailně popisoval,
co se tu zhruba před 60-70 lety
dělo. Všechno jsem si představova-
la a nemohla jsem pochopit, že to
někdo mohl vůbec dopustit!
Pochody smrti, zabíjení dětí...
Nikdy bych  to nechtěla zažít…

Iveta Mužíková

… Teprve při této exkurzi jsem si
plně uvědomil, jak surově a bezo-
hledně zde bylo s lidmi zacházeno.
Životní podmínky zde byly hrozné.
Ani po této prohlídce si nedokážu
plně představit každodenní utrpení
a obavy lidí, kteří zde byli vězněni.
Velmi zajímavé byly také exponáty.
Ty mě překvapily svou autentič-
ností. Václav Tichý

…Obrázky a vše ostatní mi přišlo
neuvěřitelné. Ani jsem tak moc
nevnímala, co nám říkal pan prů-
vodce, spíš jsem sledovala věci
kolem sebe. Nejhorší to pro mě

bylo, když jsme stáli u pamětní
stěny a já si uvědomila, že na tom
samém místě, kde stojím, umírali
lidé. Dali jsme tam květinu a drželi
minutu ticha…  Nedá se určit, co
bylo v Osvětimi nejhorší, protože
tam bylo nejhorší všechno… Pak
jsme pokračovali do Březinky.
Navštívili jsme zde dvě budovy,
které sloužily jako ubytovny
vězňům ... Původně to byly stáje
pro koně a přitom tam drželi lidi!
Viděli jsme i trosky plynových
komor … Nevím,  jestli bych se do
Osvětimi chtěla ještě někdy podívat
-  to utrpení mi stačilo vidět jednou.

Bára Blaníková

Věřím, že si žáci na základě této
exkurze uvědomili hodnotu lidské-
ho života. A to je přece to nejdůle-
žitější…

Mgr. Hamtáková, ZŠ Moravská  

Žáci ZŠ Moravská v Osvětimi
Tak jako každý rok se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze do kon-

centračního tábora Osvětim a jeho pobočného tábora Březinka.

Nový kurz in-line
bruslení se koná v květnu
První kurz in-line bruslení pro
zájemce z Havířova a okolí se
setkal s velkým ohlasem, a proto
organizátoři plánují další kurz
v polovině května. Kurz pod vede-
ním zkušené instruktorky in-line
bruslení Lenky Mišičkové je určen
pro všechny bez rozdílů věku,
kteří se chtějí na bruslích naučit
jezdit, zdokonalit se a taky zažít
spoustu zábavy. Kdo nebude mít
brusle nevadí, mohou si brusle
či výstroj za výhodných podmínek
vypůjčit. Info: Ing. Lenka Mišičko-
vá, tel. 731 722 606
www.inlinesports.cz

Foto: Vít Sochora
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Velmi jasně se již nyní rýsuje
jedna z největších letošních akcí
v Havířově - PARAINKUBÁTOR
2008! O víkendu 12.-15. června
bude díky spojení sportovní akce
nejen pro osoby s postižením
a letitého hudebního festivalu sku-
tečně co zažít! Havířov poctí
návštěvou sportovci z celé republi-
ky, řada významných umělců
a výrazný prostor dostanou i místní
spolky a jednotlivci.

Program se ještě dolaďuje,
základní termíny jsou ale známy.
Vše vypukne slavnostním zahajo-
vacím Benefičním koncertem
v Městské sportovní hale ve čtvr-
tek 12. června, kdy pro všechny
zájemce proběhne nejen seznáme-
ní s akcí samotnou, ale i vystoupe-
ní skvělé rytmické skupiny postiže-
ných studentů The Tap Tap z Jed-
ličkova ústavu v Praze. Navíc bude
zahájení doplněno prezentací
havířovských sportovních oddílů -
vstup je ZDARMA - a mohou si zde
návštěvníci naposledy zakoupit
zlevněné vstupné na následující
dny plné sportu a kultury.

Páteční dopoledne 13. června
bude patřit zejména školám, pro
které je připraven Den plný sportu -
PARAdays. Ve spolupráci s Atletic-
kým oddílem Slavia Havířov se od
deváté ranní v areálu Městské
sportovní haly uskuteční atletické
závody složené z klasických i para-
lympijských disciplín. Na závěr
všem přes poledne zahraje oblíbe-
ná dětská kapela Maxim Turbulenc.
Zúčastnění žáci 3.- 4. tříd havířov-
ských základních škol navíc mají
zajištěno bezplatné občerstvení
a spoustu dárků a cen. Odpoledne
pak již bude patřit spíše milovníkům
dobré hudby, když v Letním kině
a jeho okolí vypukne hudební část
akce, na které vystoupí řada míst-
ních kapel, ale hlavními jmény roz-
hodně pro tento večer budou Dan
Bárta, Michal Hrůza, Horkýže Slíže
a Bow Wave. Hrát se bude na dvou
scénách a připraven je i bohatý
doprovodný program a stanové
městečko.

V sobotu 14. června už to bude
žít současně opravdu všude, když
se už od deváté ranní v areálu
Městské sportovní haly a na okol-
ních sportovištích rozběhne ta
pravá PARAlympiáda 2008. Potěší
všechny kdo mají rádi pohyb, sport,
aktivitu, atraktivnost i zábavu
a poběží až do jedné odpolední.
Plnit některé z celkem 35 disciplín
si budou moci vyzkoušet jak spor-
tovci s postižením, tak všichni, kdo
budou mít zájem. Dopoledne
v okolí areálu Letního kina proběh-
ne další ročník akce Grafitti Jam, na
které se budou umělecky prezento-
vat na povolených plochách spreje-
ři z České i Polské republiky,
zatímco ostatní hudební scény
nabídnou ty nejlepší havířovské
rockové kapely. Svůj prostor během
dne ale dostanou i místní divadel-
níci a další umělci. Od druhé odpo-
lední se pak na sportovištích usku-
teční Český pohár v basketbale
vozíčkářů, kterým zároveň začíná
období práce Národního mužstva
před mistrovstvím Evropy, které
proběhne na konci července ve

Švýcarsku. A program zde vyvrcho-
lí vystoupením souboru Kysucký
Horal a spoustou netradičních sou-
těží. Závěr programu pak bude
patřit v případě příznivého počasí
balónovému létání a ohňostroji.
V Letním kině a na okolních scé-
nách se naopak od druhé odpoled-
ní objeví jak další havířovské kape-
ly, tak hlavní hvězdy celé akce: Chi-
naski, Pražský výběr 2, Vypsaná
fixa, Priessnitz, Niceland, Indy
a Wich  a mnozí další.

Celá gigantická akce PARA-
INKUBÁTOR 2008 bude mít po
výrazném sobotním závěru ještě

velmi zajímavý nedělní program.
Dopolední hodiny budou na sporto-
vištích opět patřit sportuchtivým,
pro které budou připraveny opět
nové paralympijské disciplíny,
odpolední hodiny pak těm, kdo mají
rádi filmovou tvorbu. V havířov-
ském Jazz clubu proběhne odpo-
lední promítací rozloučení s akcí
s prezentací tvorby amatérských
havířovských filmařů, básníků
a dalších menšinových žánrů.

Přesný časový program i další
důležité informace najdou zájemci
na www.parainkubator.eu, podrob-
nosti o kulturní části pak na

www.festivalinkubator.cz a o spor-
tovní části na www.paraco.cz.
Do konce měsíce dubna stojí vstu-
penka na tuto gigaakci pouhých
150 korun (Městské informační
centrum). „I v květnu ale budeme
mít velmi lidové vstupné 200 korun
a v červnu 250 korun. Akci takové-
ho rozsahu bylo možné připravit jen
díky výrazné podpoře města
Havířov, které akci vzalo pod svou
záštitu a jistě toho nebude litovat,“
svorně uzavírají pořadatelé
z havířovských společností PARA
consulting a Viking agency.

PARAINKUBÁTOR 2008? PARAlympiáda a INKUBÁTOR v jednom! 
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Den řemesel - Slavnostní zahájení sezony 
na Kotulově dřevěnce - 1. května 9.00 - 17.00 h
Muzeum Těšínska zve všechny obdivovatele a milovníky lidového

umění a řemesel k návštěvě Kotulovy dřevěnky.
Řemeslníci z Bukovce, Košařisk, Frýdku-Místku i Havířova předvedou

zpracování vlny a lnu, tkaní na stavu, předení na kolovrátku, ruční výrobu
provazů a dřevěných loutek. Uvidíte práci šindeláře, řezbáře, metláře,

košíkářky a perníkářky, zajímavá bude výroba sýra salašnickým způso-
bem. Příjemnou atmosféru navodí lidoví muzikanti z Jablunkova. Zpestře-
ním budou malá kůzlátka.

Kotulova dřevěnka se nachází na ulici Hálkově č. 4, pod obchodním
domem Kaufland u autobusového nádraží v Havířově. Bližší informace je
možné získat na tel. 602 709 731 a www.muzeumct.cz.Vstupné je pro děti

do 6 let zdarma, děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci - 15 Kč,  dospělí -
30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) - 60Kč.

Srdečně zveme k prohlídce, ochutnávce i nakupování.

Velikonoce klepaly na dveře,
a proto se ve sdružení rodičů dětí
s postižením,  jejich přátel a odbor-
níků - JÍZDA rozhodli udělat si 18.3.

tvůrčí kreativní odpoledne.

Do speciální třídy na ZŠ  M. Kude-

říkové v Havířově přišly děti se

zdravotními potížemi i bez, přišli

opět veselí studenti z Baron school,

rodiče a další nadšenci. Všichni

pospolu pak vytvořili nejen jedineč-

né velikonoční ozdoby, ale i báječnou

atmosféru plnou jarní  energie.

Dělaly se: magnetky (vajíčko

zdobené razítkovacími fixy), zápi-

chy (vajíčko z vlnitého barevného

papíru), velikonoční přáníčka

okrášlená barevnými kvítky, stoján-

ky na ubrousky na sváteční stůl

zdobený omalovánkou zvířátek,

nerozbitná vajíčka z polystyrenu

a látky zastrkávací metodou. Dět-
ským ručkám pomáhaly studenti
vykrajovat velikonoční symboly
(kohoutek, slepička, kuře, ovečka,

králíček, vajíčko, ptáček...) ze

solného těsta na velikonoční výzdo-

bu (po usušení se dále zdobí).

Vlastní tvorbě dětí se meze neklad-

ly, a tak vznikaly jedinečné kraslice,

ale i jednoduchá vajíčka posypaná

třeba mákem.
„K dobré náladě přispělo i občer-

stvení - tvarohové a povidlové čer-
stvé koláče a malé vánočky, které
nám věnovalo pekařství Mayak,“
uvedla za Jízdu předsedkyně sdru-

žení Zdeňka Vavrouchová. „Děkuje-
me za pomoc studentům vedeným
paní Bajtkovou a těšíme se na další
zajímavé odpoledne.“

Hody, hody doprovody...

Petra Chrobáková ze třídy 
p. uč. Miroslavy Kupské,

ZUŠ B. Martinů,
srdečně zve na slavnost-
ní absolventský koncert 
dne 27.5. v 18.00 hod.
v koncertním sále ZUŠ 

na ul. Sadová.

Výstavní síň 
Muzea Těšínska

Musaion Havířov, Dělnická 14
tel. 596 813 456

bezbariérový vstup

Umělecká výstava:
Řezbáři

Vernisáž: 28.4. 2008 v 17 h

výstava potrvá do 31.8. 2008
otevřeno:

po - pá 9 - 12.30  13 - 17

so 9 - 13, ne 13 - 17

Slavnostní koncerty absolventů
I. a II. stupně hudebního oboru
6., 13. a 27. května v 18 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Vstupné zdarma!
✿

Hudební podvečery pro veřejnost
(hudba klasická, populární, zpěv,

divadelní scénky)
7., 14., 15., 20., 22., 28., 29.

a 30. května v 17 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

vstupné zdarma!
✿

Taneční akademie
21. května v 17 hodin

velký sál KDPB Havířov
✿

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 možné podávat na ředitelství
ZUŠ Na Schodech 1, 

Havířov-Město
tel.: 596 813 128.

tel/fax : 596 811 490

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

Pozvánka 
na Slavnostní akademii

Učitelé a žáci ZŠ Jarošova
v Havířově-Šumbarku ozna-

mují všem bývalým kolegům,
žákům a přátelům školy, že se

dne 15. 5. v 16.00 hod. bude
konat ve Společenském domě

Reneta Slavnostní akademie
k 50. výročí založení školy na

ulici Jarošova. Srdečně zveme
a těšíme se na vaši návštěvu.

ZŠ Kapitána Jasioka

v Havířově-Prostřední Suché
pořádá ve čtvrtek 29.5.
v 17 hodin u příležitosti 

50. výročí otevření budovy školy 
slavnostní akademii 

v KD Petra Bezruče.
Ve středu 28.5.

od 14 do 18 hodin  

srdečně zveme do prostoru naší
školy na Den otevřených dveří.

Katalog 
volnočasových aktivit 

pro děti a mládež
Více než 300 odkazů a tipů, 

jak v Havířově trávit volný čas
Sport - Kultura - Další aktivity 
Kroužky - kluby - organizace -

komerční sportoviště
www.havirov-city.cz

Pohár primátora 
za nejdelšího 
uloveného kapra
24hodinové rybářské závody

v lovu kaprů připravila havířovská

organizace českého rybářského

svazu. Veřejné závody se budou

konat na revíru 471 028 Dukelské
nádrže 1 A - nádrž Bartošůvka.
Rybáři si rozlosují místa 3.5. od

6.30 hodin do 7.00 hodin, poté

bude zahájen závod a ukončení
závodu bude 4.5. v 7.00 hodin. Po
kontrole bodovacích průkazů

bude provedeno vyhlášení výsled-

ků závodů a předání cen.
Účastník musí mít platnou povo-
lenku na daný revír. Úlovky se

budou zapisovat do bodovacích

průkazů. Způsob lovu: 2 pruty na
položenou, plavanou nebo jejich
kombinace (1 prut položená,

1 prut plavaná).

Každý závodník si může ponechat
za závod jednoho kapra. Toho si
po ulovení zapíše do sumáře

a v bodovacím průkazu ho

zakroužkuje. Ponechaná ryba se
nesmí měnit.
Vítěz získá pohár primátora města

Havířova za ulovení nejdelšího
kapra, pro úspěšné rybáře jsou
připraveny zajímavé ceny.

Nádrž Bartošůvka bude zarybně-
na mírovou rybou, a až do začát-
ku závodů hájena, což bude ozna-

čeno cedulemi.
www.rybari-havirov.cz

6. května v 16 hodin
v Reprezentačním sále školy

Školkohrátky
pořad pro mateřské školy

✿

13. května v 17  hodin
v Reprezentačním sále školy

Jarní koncert
vystoupení souborů, sborů

a orchestrů školy
✿

pěvecká soutěž
HAVÍŘOVSKÁ  NOTA
16. května od 14 hod.
v Komorním sále školy

Soutěž vyhlašuje ZUŠ L. Janáčka 
za podpory Statutárního města
Havířova pro rozšíření výběru 

kulturních aktivit
pro neprofesionální zpěváky jen 

z města Havířova 
ve věku od 6 do 26 let.

✿

Informace v ZUŠ L. Janáčka,

Vrchlického 1471/1a,

Havířov-Podlesí,

tel. a fax: 596 411 064

e-mail: zusvrchl@volny.cz,

www.zuslj.hostuju.cz

nebo www.havirov-city.cz

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

Foto: archiv
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Luboš Pospíšil 

ve Stolárně
Na turné ke své nové desce
zavítá do havířovské Stolárny
Luboš Pospíšil.
Matador české hudební scény
s nespočtem hitů na kontě se po
sedmiletém "půstu" opět hlásí
o slovo, v únoru 2008 spatřila svět-
lo světa nová řadová deska. Luboš
Pospíšil a jeho letitý spolupracovník
Bohumil Zatloukal (též Hudba
Praha) se nedávno po vzoru Radi-
ma Hladíka obklopili mladými muzi-
kanty a pod obnovenou značkou
5P připravili nový repertoár. Jako
vždy v kooperaci s jedním z nej-
osobitějších českých básníků
Pavlem Šrutem, jehož inspirační
studna je zřejmě bezedná. Luboš
Pospíšil navazuje na to nejlepší ze
své bezmála čtyřicetileté hudební
kariéry, do kapely se vrátily klávesy
(Ondřej Fencl), což umožňuje
oprášení nejednoho letitého kleno-

tu, za bicí usedla vycházející hvěz-

da mezi tuzemskými bubenicemi

Pája Táboříková, rytmiku dotváří

prvotřídní baskytarista z někdejší

Nebřenského Vltavy Martin Štec.

Koncert se koná 22.5. 2008

od 20 hodin. Vstupenky je možno

zakoupit ve Stolárně, v sázkové

kanceláři Victoria Tip (vedle Rene-

ty) a v prodejně CD a DVD Video

Music na Hlavní třídě 70.

Více info na: www.lubospospisil.cz

Přeplněný sál havířovského Kulturního domu Leoše Janáčka při-
vítal v pátek 4. dubna 12 finalistek 16. ročníku mezinárodní soutěže
krásy studentek středních škol Miss Reneta 2008. V soutěžním klání
s názvem Óda na květiny zvítězila a titul Miss Reneta 2008 získala
studentka Gymnázia a Jazykové školy v Uherském Brodě Lenka Láta-

lová (na snímku uprostřed). První vicemiss se stala Lucie Vítoslavská

ze Středního odborného učiliště služeb v Praze (vlevo).Titulem druhá

vicemiss se může honosit gymnazistka z Ostravy-Hrabůvky Lucie

Klukavá (vpravo). Divákům se ale nejvíce líbila havířovská studentka

Soukromého gymnázia a Střední zdravotnické školy Kristina Georgiu,

která získala šerpu s titulem Miss Reneta 2008 publikum.
Foto: Josef Talaš

LETNÍ TÁBORY 
S CSVČ HAVÍŘOV

CENTRUM PREVENCE 
SLAVÍ DESÁTÉ VÝROČÍ
ZAHÁJENÍ SVÉ ČINNOSTI

Pracovníci Centra prevence
pro děti a mládež v Havířově si
dovolují pozvat širokou veřej-
nost 5.5. 2008 od 8.00 do 18.00
hod. na Den otevřených dveří.

S ohledem na aktivity centra
jsou zvány zejména děti
a mládež, jejich rodiče a pedago-
gové. Zařízení vzniklo původně
jako městská instituce v r. 1998
a jeho současným realizátorem je
Charita Český Těšín. Jeho pra-
covníci působí jako lektoři primár-
ní prevence v mateřských,
základních a středních školách ve
městě Havířov. Jimi realizované
prožitkové programy jsou
zaměřeny především na prevenci
závislostí, šikany a rozvoj psy-
chosociálních dovedností.

Centrum nabízí rovněž akredi-

tované vzdělávací aktivity pro

pedagogy a pracovníky pomáha-

jících profesí, také se zde můžete

obracet individuálně pro pomoc

při řešení problémových situací.

Centrum najdete v objektu Stře-

diska volného času ASTERIX

(bývalý Dům dětí a mládeže), na

Nábřeží č. 41. Všichni jsou srdeč-

ně zváni k bližšímu seznámení

s tímto pracovištěm!

Nabízíme vašim dětem možnost zúčastnit se letního tábora

ve Pstruží v Beskydech. Tábor je určen pro děti ve věku 6-15 let.

Kapacita je 25 dětí na turnus. V areálu se nachází sportovní hřiště
a bazén, možnost hrát stolní tenis a stolní fotbal.
Termíny jednotlivých turnusů jsou:

1. turnus 4. - 9. srpna 2008             2. turnus 11. - 16. srpna 2008
Cena jednoho turnusu je 1200 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování v plně
zařízené turistické základně Orlí hnízdo, 5x denně strava, program celo-

táborové hry Expedice Himalaja, celodenní výlet.
Přihlášky obdržíte ve střediscích CSVČ

nebo na internetových stránkách www.csmdonbosco.cz

Co ví široká veřejnost 
o mentální retardaci ?

Tuto otázku si položila Daniela Novotná, studentka 3. ročníku Peda-

gogického lycea na SŠ Suché v Havířově - Prostřední Suché a ve své

studii v rámci středoškolské odborné činnosti se zabývala proble-

matikou mentálního postižení a postoji veřejnosti k této problemati-

ce. Zde jsou výsledky jejího výzkumu.

Prostřednictvím dotazníků, který mi vyplnilo 226 respondentů, jsem
zjistila, že převažují lidé, kteří se s lidmi s mentálním postižením setkávají
méně často či vůbec, avšak zároveň většina respondentů uvedla, že sou-
hlasí s integrací těchto osob do společnosti zdravých lidí. Dále si také
většina dotazovaných myslí, že tyto osoby nejsou nebezpečné. Zajímavé
byly odpovědi, že jsou nebezpeční sami sobě a také v případě neodborné
práce s nimi, kterými respondenti vystihli, že někteří jedinci s mentální
retardací potřebují dohled osoby, která je zná a ví, jakým způsobem s nimi
pracovat. Na otázku příčiny mentální retardace většina dotázaných uvedla
více správných odpovědí, ale objevily se také kuriózní odpovědi jako napří-
klad démoni, karma, stres či nic. Respondenti ve většině uvedli, že nejsou
schopni posoudit, zda je o osoby s mentální retardací v našem státě posta-
ráno dobře, což přisuzuji faktu, že většina dotázaných nemá s takovouto
osobou kontakt, a proto nemají zájem o tuto otázku. V reakcích na ni se
však ve skupině starších respondentů projevovala nespokojenost s politic-
kou situací v ČR. Z odpovědí vyplynulo, že většina dotázaných by byla
ochotna podpořit humanitární akci pro osoby s mentálním postižením.
Což hodnotím velmi kladně.

Při vyhodnocování dotazníků mládeže se poměrně často na více otázek
objevovala odpověď nevím. Osvěta problematiky mentálního postižení by
se měla zlepšit, protože to může přispět kladnému přijímání osob s handi-
capem do společnosti. Je dobré začít už u dětí a mládeže.

Ve své práci jsem došla k závěru, že naše společnost se s těmito lidmi
teprve učí žít, ale stává se jim stále více otevřenější a přístupnější, což je
dobře. Kladné postoje ke znevýhodněným lidem by se měly podporovat,
protože i tito lidé mají právo na harmonický život, nesvázaný posměchem
či odmítáním ze strany druhých. A nikdy nevíme, jestli se nás tento pro-
blém nebude někdy týkat.

Daniela  Novotná [diaanel@centrum.cz]

MĚSTO: V květnu na Městě velká tipovací soutěž k MS v hokeji
5.5. znalostní soutěž ve Městě co víte o Baníku Ostrava.

10.5. od 8.00 h turnaj dvojic v kalču (stolní fotbal) k 15. výročí zalo-
žení střediska. Na Šumbarku. Startovné zdarma, kategorie
max. do 25let.

15.5. od 15.30 h fotbalový turnaj na Městě. Kategorie mladší a starší
17.5. od 8.00 h turnaj ve florbale pro střední žáky na Šumbarku.
21.5. od 16.30 h počítačový turnaj ve hře Trackmania ve Městě.
23.-24.5. budeme na Bambiriádě, tak se přijďte podívat.
29.5. od 15.30 h fotbalový turnaj na Městě Kategorie mladší a starší.
30.5. od 17.00 h schodišťový maratón ve Městě.

ŠUMBARK: 10.5. TURNAJ  V KALČO!!!!!!!
17.-18.5. Turnaj ve florbale - střední žáci ročník 94 - 95
31.5. Pouť - Svatý kopeček + prohlídka ZOO
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Milí příznivci vody,
dovolujeme si vás pozvat na

KDY: 10.4. od 15.00 hod.
KDE: plavecký bazén 

ZŠ F. Hrubína

Rodiče - pozvěte také kamarády,
spolužáky svých dětí, 

ať je veselo a milo

Na všechny se těší sdružení
JÍZDA-občanské sdružení rodičů
dětí s postižením, jejich přátel 

a odborníků.
Cena - 50 Kč za rodinu

20 Kč za jednotlivce

Další navrhované termíny:
čtvrtek 24.4., 15.5., 29.5.

V případě zájmu napište email na
adresu:jizda.o.s.-havirov@email.cz
nebo  SMS na mob.776 692 405.

Kontroly 
v MHD
V tarifních podmínkách systé-
mu MHD v Havířově je umo-

žněna bezplatná přeprava poli-

cistů v uniformě - jak strážníků

městské policie, tak Policie ČR

(prokáží se čipovou kartou
a služebním průkazem).

Na základě žádosti zástupců

Policie ČR město schválilo bez-
platnou přepravu také pro

2 policisty v občanském

oděvu. Policie ČR bude mít

2 přenosné čipové karty. Cílem

je zajištění preventivních kon-
trol zaměřených na krádeže

v autobusech městské

hromadné dopravy.

Město poskytne
dotaci 
Českému svazu
ochránců přírody 
i včelařům 

Rada města Havířova

v dubnu schválila poskytnutí

dotace Základní organizaci

Českého svazu ochránců příro-

dy Nový Jičín ve výši 20 000 Kč

na provoz Stanice pro záchranu

živočichů a střediska ekologické

výchovy v Bartošovicích na

Moravě. Jde o specializované

zařízení ochrany přírody, které

přebírá zraněné a jinak handica-
pované chráněné i nechráněné
druhy volně žijících živočichů

z celé Moravy a Slezska.

V roce 2007 bylo ze správního
území statutárního města
Havířov přijato 24 exemplářů

a dalších 5 zůstalo v péči

z roku 2006. Jednalo se napří-
klad o zraněné ptáky - sovu,
poštolku, puštíka, jestřáby, káně,

krahujce - nebo zajíce

či netopýra.
Nález raněných či jinak handi-

capovaných živočichů mohou

občané nahlásit odboru život-

ního prostředí Magistrátu města
Havířova nebo přímo bartošo-
vické stanici, která je schopna

zajistit odborný převoz živočichů

v případě, že se jedná
o zvláště chráněné, velké či úto-
čné jedince. Rada města rovněž

schválila poskytnutí dotace
základní organizaci Českého
svazu včelařů v Havířově ve

výši 36 000 Kč a základní orga-
nizaci Českého svazu včelařů
v Horní Suché ve výši 15 000

Kč na obnovu a léčení včelstev.

Den ragby - 17. května
Den ragby v Havířově už není jen veteránský turnaj, ale další akce,

jak pro mládež, tak pro dospělé. Základem této slavnosti šišatého
míče je turnaj ragbyových veteránů Havířovský krocan, který se
zrodil před pěti lety z nápadu uspořádat protiváhu zaběhanému
vyškovskému turnaji o Šišku tlačenky.

Letos se havířovští ragbisté

sejdou s příznivci a hosty k ragby-

ovému festivalu v sobotu 17. květ-

na a na programu bude 5. ročník

turnaje Old Boys o Havířovského

krocana, finálový turnaj havířovské

školní ligy v touch ragby a plánuje

se mezinárodní střetnutí mužů.

O skutečného pečeného krocana si

to rozdají pětatřicetiletí a starší

hráči, mezi nimiž nebudou výjimkou

ani „mládenci,“ kterým je dost přes

60 let. Hrát budou veteráni Polska

(výběr), Lichfieldu, Old Boys Praha

(výběr českých klubů) a Moravy

(hráči RC Havířov a RC Olomouc).

Angličanům z klubu Lichfield RFC,

budou obhajovat loňské prvenství,

se v našem regionu zalíbilo nato-

lik, že šéf týmu Frank Cook přihlásil

svůj tým už v září minulého roku.

Podobně jako v loňském roce,

by si měli zahrát i havířovští muži

doplnění hráči dalších moravských

klubů proti zahraničnímu soupeři.

Podle původních plánů mělo být

soupeřem Havířovských národní

mužstvo Slovenska, to ale nakonec

bude hrát proti Maďarsku, kluboví

funkcionáři proto jednají o startu

jiného týmu, ve hře je i národní tým

Rakouska.

Turistický závod 
v Havířově 
přilákal závodníky 
z celého kraje

Na 200 milovníků turistiky
a pohybu se sešlo 12. dubna na ZŠ
Moravské v Havířově Šumbarku,
aby porovnalo své síly v různých
disciplínách. Tento outdoorový
sport, kterého se mohou zúčastnit
všichni, kdo mají rádi pohyb, se
nazývá Turistický závod a má již
dlouholetou historii. Závodníci roz-
děleni do kategorií podle věku
v něm plní úkoly, jako je plížení,
hod kriketovým míčkem, poznávání
kulturních památek, mapových
značek, dřevin, orientace s buzo-
lou v terénu nebo lanová lávka.

Havířovského závodu se zúčast-
nilo 162 hlídek z celého kraje. Nej-
hojnější zastoupení měli závodníci
z Palkovic, Ostravy, Frýdlantu nad
Ostravicí, Orlové, Bohumína a sa-
mozřejmě i z Havířova.

Družstvo ze Základní školy

Moravská zastupovalo šest závod-

níků, a to mladší žákyně Adriana

Hradská, mladší žák Josef Grepl,

starší žákyně Kateřina Baurová

a Denisa Barišová, starší žák

Lukáš Brúder, mladší dorostenec

Marek Baur a mladší dorostenka

Simona Sýkorová. Těmto závod-

níkům se na trati dařilo a obsadili

celkem 9. místo v poháru.
„Celkově se tento závod vydařil

a ráda bych touto cestou ještě
poděkovala paní Hrčkové, Lubo-
míru Jaglovi, Jiřímu Krulišovi,
Bohuslavu Piskovi, Rostislavu
a Marii Pavlasovým, manželům
Piskovým a Ožanovým, panu
Greplovi a všem dalším vedoucím
a rodičům, kteří se na přípravě
závodu podíleli,“ vyjádřila díky ředi-
telka závodu Ivana Zbořilová.

více na 

www.turisticky-zavod.cz

Týdenního soutěžního festivalu malých zájezdových
divadel pro děti s názvem 

Miniteatro Jiřího Tibitanzla 2008
se zúčastnilo 7 divadel z České republiky
Pro děti, ale i jejich rodiče, odehráli profesionální herci v prvním dubnovém

týdnu celkem 16 představení, vždy před plně obsazeným Loutkovým diva-

dlem Karola Kurjana v Kulturním domě Petra Bezruče. Hlavní cenu si odve-

zlo pardubické Divadýlko z pytlíčku za výrazné loutky, fantazii a svérázný

humor v představení Královna barev. Cenu havířovských dětí, které zastupo-

vala pětičlenná porota žáků ZŠ Na Nábřeží, získalo Divadýlko Mrak z Hav-

líčkova Brodu. Dětem se líbila jeho veselá, výpravná pohádka, plná kouzel

a čarování Jak se vodníci usadili v Čechách aneb Kouzelný proutek a praotec

Šplouch. Foto: Josef Talaš
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74/08

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

80/08

75/08

76/08

77/08

78/08

79/08

73/08

83/08

Firma SLONKA přijme 3 vyučené pracovníky stavebních profesí 
do trvalého pracovního poměru.

Informace: Stolařství Slonka, Šenov, Petřvaldská 486
pí Chovancová tel: 596 887 039, 6:30 - 14:30

81/08

PŘIJMU KADEŘNICI  
do zavedeného kadeřnictví

v centru Havířova 

na nám. Republiky 1B.
TEL: 736 774 725

82/08

84/08

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

Nebankovní sektor.

Pro velkou vytíženost 
nabízíme možnost spolupráce.

Ha 736 643 788, 737 187 541

POZOR! NOVINKA!

85/08

86/08

87/08

88/08

PRONAJMU pracovní místo
na nehtovou modeláž

603 735 782 
89/08

M A S Á Ž E
Sportovní, zdravotní a relaxační

Kollárova 2, Havířov-Podlesí

Příznivé ceny!
informace: 773 271 707

90/08

Nemáte peníze na převod bytu? Na MRA? 
Zaplatíme Váš byt + doplatíme Vám 

s možností doživotního užívání.
Více info na: 800 888 123

91/08

92/08

Jedině s CK ORIGINAL s. r. o.
do rakouských letních Alp!

relaxace - koupání
turistika - cyklistika

Zveme cestovatele 
všech věkových kategorií!

Dítě do 10 let v doprovodu 

dvou dospělých zcela zdarma

Při nákupu do konce května sleva 5 % 

na zájezdy z našeho letního katalogu 

93/08

Hlavní tř. 49, Ha-Město, 596 815 299,
732 252 729, www.ckoriginal.cz

Havířovská plynařská firma
p ř i j m e

INSTALATÉRY, PLYNAŘE
Tel. 602 523 097, 596 410 887

94/08

U Z Á V Ě R K A
Radničních listů 

na červen do 9.5.
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