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Krásné, slunečné dopoledne v pátek 9. května

přivítalo děti ze 13 mateřských školek z Havířova

a Těrlicka na hřišti Základní školy M. Kudeříkové.

Předškoláci, kluci i holky, zde přišli zápolit na olym-

piádu Sportovních her mateřských školek 2008.

Za nadšeného povzbuzování kamarádů, učitelek, rodi-

čů i prarodičů, bojovala pětičlenná družstva v kla-

sickém štafetovém běhu, skoku v jutových pytlích, hodu

tenisovým míčkem  do dálky i na cíl, skocích do dálky
a v překážkové chůzí s udržením míčku v kornoutku.

Všechna zúčastněná chlapecká i dívčí družstva si

vedla velmi zdatně, ale zvítězit mohlo jen jedno. S vel-

kým náskokem zvítězila MŠ U Jeslí, která zvítězila ve

čtyřech z pěti soutěžních disciplín, před MŠ Balzacova

a MŠ Horymírova. Vítězné družstvo si zároveň zajistilo

účast v krajském kole 19. května v Ostravě.

Cílem velké sportovní akce pro předškoláky je, aby

se pohyb stal každodenním koníčkem dětí, zdravým

řešením volnočasových aktivit a zároveň podnítil

v dětech zájem o sport. Do projektu je zapojeno

7 krajů a předpokládá se zapojení až 120 tisíc dětí ze

2 tisíc mateřských škol. Patronkou celorepublikové
akce Sportovní hry MŠ 2008 je lyžařská rekordmanka
Kateřina Neumannová. Foto: Josef

Předškoláci na Sportovních hrách 

prokázali velkou zdatnost i bojovnost

Parlamentní výbor jednal 
v Havířově

Primátor statutárního města Havířov František Chobot spolu
s představiteli města přijal na radnici poslance Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky.

Po oficiálním přijetí se uskutečnila schůze výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj. Na programu bylo projednání zkušeností s čerpáním

fondů EU, Regionální operační program, územní plánování, stavební řád
a otázky turistického ruchu. Poté poslanci odjeli na Důl Lazy, kde
v hornických uniformách sfárali do dolu. Foto: Josef Talaš

Zástupci zhotovitele firmy Tchas

přítomné informovali o rozpracova-
nosti stavby a postupu jednotlivých
prací a řemesel ve vztahu

k následnému nástupu prací na
interiérovém vybavení. V dané
době probíhala stavba sádrokarto-

nových příček, pracovalo se na
omítkách, lití podlah, obkladech a
rozvodech zdravotechniky. Radní si

prohlédli technologickou část
objektu, rehabilitační část, oddělení

prádelny a prostory kaple. Zástupci

zhotovitele ujistili radní, že práce
probíhají podle harmonogramu
a termín dokončení stavby bude

dodržen. V listopadu tohoto roku
by tak stavba měla být zkolaudo-
vána, v posledním čtvrtletí roku

budou přijímáni zaměstnanci
zařízení a v první polovině příštího
roku domov seniorů s kapacitou

86 lůžek přivítá první obyvatele.
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Radní zkontrolovali postup
výstavby domova seniorů

Kontrolního dne na stavbě domova seniorů na Seifertově ulici se
zúčastnili začátkem května členové Rady města Havířova. Před

samotnou prohlídkou stavby seznámil primátor František Chobot

a jeho náměstek Ing. Zdeněk Osmanczyk radní s historií průběhu
schvalování lokality pro stavbu domova důchodců, zpracování pro-
jektové dokumentace, výběru zhotovitele stavby a v neposlední řadě

s účelem a využitelností tohoto zařízení. Prohlídky se zúčastnil

rovněž ředitel domova seniorů MUDr. Dlábek.
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UPOZORNĚNÍ pro klienty živnostenského úřadu 
Dne 30.6. 2008 bude živnostenský úřad Magistrátu města Havířova

u z a v ř e n . Důvodem je přechod na novou verzi Informačního sys-
tému Registru živnostenského podnikání po novele živnostenského
zákona účinné k 1. 7. 2008.

Ve dnech 2. - 4. 6. 2008 se koná ve společném areálu MP a HZS na
ul. Karvinská 1a vždy od 8.00 do 11.30 hod. Den otevřených dveří za
účasti všech složek Integrovaného záchranného systému. Vedle
dopředu objednaných základních a mateřských škol se mohou této
akce zúčastnit i občané Havířova.

V rámci této akce se 3. 6. 2008 od 14 do 17 hod. koná na všech
komisariátech Městské policie Havířov (komisariát č.1, ul. Karvinská
1a, komisariát č. 2, ul. Balzacova 2 a komisariát č. 3, ul. Gen. Svobody 53)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Další příležitost seznámit se s prací Městské policie Havířov a Policie ČR
budou mít obyvatelé Havířova v polovině července v rámci bloku tří akcí,
které se budou konat v různých částech města. K vidění budou například
ukázky práce psovodů, ukázky policejní techniky i samotných zásahů. Vše
bude doplněno zábavnými soutěžemi pro děti a mládež. Bližší informace
přinesou červencové Radniční listy.

Den otevřených dveří 
Policie České republiky

Policie České republiky, Obvodní oddělení Havířov 1 připravilo pro obča-
ny města Havířov v termínu od 2. do 4. 6. 2008 v době od 8 do 12 hod.
Dny otevřených dveří, kde bude možno spatřit pracoviště Obvodního oddě-
lení, Služby kriminální policie a vyšetřování, včetně kriminalistické techni-

ky, příp. další vyčleněné prostory či vybavení. Akce bude probíhat sou-

časně s Dny otevřených dveří na Správě Městské policie Havířov,

ul. Karvinská č. 1a, Havířov-Město, kde bude mimo jiné prezentována čin-

nost Policie České republiky a dalších složek Integrovaného záchranného

systému.

V úterý 6. května zástupci města, Svazu bojovníků za svobodu,
Československé obce legionářské a dalších organizací položili květi-
ny a poklonili se památce padlých u příležitosti oslav Dne osvoboze-
ní ČR. Navštívili památník vojákům a letcům u kostela sv. Anny,
Památník vlastenců u nádraží ČD, Pomník obětem 2. sv. války na hřbi-

tově v Havířově-Šumbarku, Památník obětem 1. sv. války, Památník

s válečným hrobem a Památník obětem obou světových válek na

hřbitově v Havířově-Prostřední Suché a Památník Životické tragédie.

Foyer havířovského magistrátu 
zdobí prehistorický strom

V červnu roku 2002 byl při dobývání ve stropě porubu 81 115 odkryt

zkamenělý kus stromu. Porub byl dobýván v porubských vrstvách

ostravského souvrství ve sloji č. 479 (481) - Neznámá 3 - v prvním důl-

ním poli závodu Dukla. Místo nálezu tohoto unikátu se nacházelo 810 m

pod povrchem.

Stratigraficky fosilie patří ke spodnímu namuru. Její stáří je odhado-

váno na 310 milionů let.

Fosilie stála v foyeru Dolu Dukla, od 18. dubna 2008 stojí ve vestibu-

lu Magistrátu města Havířova.

Poklonili se památce padlýchMěstská policie zve 
na Den otevřených dveří 

Mimosoudní řešení 

spotřebitelských sporů
Od 1.4. 2008 spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu pilotní pro-

jekt - Projekt mimosoudního řešení sporů. Cílem tohoto projektu je

zlepšení přístupu spotřebitelské veřejnosti ke spravedlnosti - posky-

tuje jí účinné prostředky, kterými bude moci uplatnit svá práva. Spe-

cifikem spotřebitelských sporů je to, že se většinou jedná o spory

relativně nízké hodnoty. Nákladnost a zdlouhavost soudního řízení

mnohé spotřebitele od vymáhání jejich zákonných práv odrazuje.

Dosud, až na výjimky, neexisto-
valy dostatečné a účinné mimo-
soudní prostředky, kterými by spo-
třebitelé mohli svá práva  uplatnit.
A právě na absenci účinných mimo-
soudních prostředků k realizaci
spotřebitelských práv reaguje nový
projekt MPO.

Projekt mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů stojí na
třech pilířích - kontaktu znesváře-
ných stran prostřednictvím kontakt-
ních míst, mediaci a rozhodčím
řízení. Výhod tohoto systému je
několik.

Asi nejvýznamnější výhodou je
výrazná úspora nákladů. Zprostřed-
kování kontaktu a poskytnutí infor-
mací na kontaktním místě i media-
ce jsou zcela zdarma, rozhodčí
řízení je zpoplatněno. V systému
odpadají rovněž nemalé náklady na
zastoupení advokátem. Vzhledem
k přetíženosti českých soudů trvá
soudní řízení v průměru rok a půl.
Vyřešení spotřebitelských sporů
v rámci projektu by mělo trvat do
60 dnů, ve složitějších případech
nejdéle 90 dnů. Celý systém je
založen na principu dobrovolnosti
obou stran.

Spotřebitelské informační cent-
rum SOS - Sdružení obrany spotře-
bitelů, Krajské organizace MS kraje
na Střelniční ulici 8 v Ostravě je

jedno z kontaktních míst v našem
kraji, kde se mohou spotřebitelé
obrátit se žádostí o zprostředkování
kontaktu a poskytnutí informací.

Velká část sporů vzniká přede-
vším z nedostatku informací,
z neporozumění a z neschopnosti
stran spolu komunikovat. A úkolem
kontaktního místa je především
navázání kontaktu mezi spornými
stranami, poskytnutí kvalifikované
informace ohledně práv a povin-
ností stran a možných řešení
nastalé situace. Mělo by již na
počátku zachytit většinu nedoro-
zumění a předejít tak dalším
zbytečným soudním sporům.

Pokud nedojde k dohodě stran,
může spor rozhodnout rozhodce.
Rozhodčí nález je závazný a vyko-
natelný. Má tedy stejnou váhu jako
rozsudek soudu.

SOS - SDRUŽENÍ OBRANY
SPOTŘEBITELŮ o.s.

www.spotrebitele.info

Poradní dny SIC:
Po 14-18 hodin

Út  14-17 hodin
St po telefonické dohodě

Čt    9-12 hodin

Poradenská linka 

900 08 08 08 (8 Kč/min)

Regulaci počtu
toulavých
koček zajišťuje
odchyt a následná
kastrace
Začátkem května zahájila
městská policie odchyt a kastra-

ci toulavých koček. V rozpočtu
města na letošní rok je na kas-

traci koček vyčleněna částka
20 tisíc korun. Kastraci zajišťuje

smluvní veterinář. Každoročně
se na katastru Havířova podaří

odchytit okolo 20 koček. Kočky
jsou po kastraci vypuštěny zpět

do svého teritoria.
Výskyt toulavé kočky mohou lidé
hlásit přímo Městské policii

Havířov (tel.č. 596 813 432,
596 884 774).

O řidičích 
a bodech:

V celém správním obvodu
města Havířova, do kterého

patří i Albrechtice, Těrlicko,

Horní Suchá a Horní Bludovi-
ce, je evidováno cca 60 tisíc
řidičů. Celkem již má 5 761

řidičů minimálně 1 bod.

Nejvíce řidičů je z věkové
kategorie kolem 30-40 let.
Vévodí tomu věk 28 let

(185 řidičů má body). Zajíma-

vostí je také to, že 2 řidiči
s body jsou 84letí.

12 bodů (odebrání řidičského

průkazu) již získalo 89 řidičů.

Nejčastějšími přestupky
jsou překročení povolené
rychlosti, dále pak nepřipou-

tání se bezpečnostními pásy,
telefonování za jízdy a neroz-

svícená světla.

Foto: Josef Talaš
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Kvůli stálému nepořádku i čer-
ným skládkám zintenzivnili pochůz-
ky a kontroly strážníci městské poli-
cie. Řeší přestupky občanů proti
veřejnému pořádku, jako je znečiš-
tění veřejného prostranství
a  odkládání odpadů mimo vyhra-
zená místa a neoprávněné založení
skládky. Za zjištěné přestupky
ukládají pokuty v blokovém řízení
nebo přestupek postoupí k dořeše-
ní Magistrátu. Bloková pokuta může
být uložena na místě do výše
5 000 Kč.

Magistrát města Havířova, odbor
životního prostředí, kontroluje pod-

nikatele, kteří ze své činnosti pro-

dukují odpad, zda mají zajištěnu

likvidaci veškerých odpadů u osoby

oprávněné k nakládání s jednotli-
vými druhy odpadů, zda veškeré
odpady třídí, odděleně shromažďu-
jí, přednostně nabízejí k využití
a vedou jejich průběžnou evidenci.

Podnikatelům, kteří nemají zajiš-
těno využití nebo odstraňování
odpadů v souladu se zákonem
o odpadech nebo využívají systém
pro nakládání s komunálním odpa-
dem zavedený městem bez
písemné smlouvy se statutárním
městem Havířov, může  být uložena
pokuta do výše 300 000 Kč. Proto
je určitě lepší a levnější dodržovat
zákony a mít řádně uzavřeny

smlouvy na likvidaci odpadů

s oprávněnou osobou.
Povinné vybavení kola stanovuje

vyhláška č. 341/2002 Sb. - příloha

č. 13. Důležitý je také výběr

správné barvy oblečení, tedy pe-

strých a viditelných barev nejlépe

doplněných reflexními prvky. Zapo-

menout byste neměli na ochrannou

přilbu, která je pro všechny

do 18 let povinná.

Kola bez dozoru lákají zloděje.

Ochranou před nimi (pokud musíte

kolo bez dozoru ponechat) je kvalit-

ní zámek, kterým kolo uzamknete

k nějaké pevné části. Dalším ze

způsobů ochrany je registrace

jízdních kol.

Pro občany města Havířova tuto

nepovinnou a bezplatnou službu
provádí Městská policie Havířov,

ul. Karvinská 1a (u hasičské zbroj-

nice) již třináctým rokem. Jejím

cílem je  přispět k ochraně majetku

občanů, snížit počet krádeží kol

a zajištěná nebo nalezená kola

vrátit zpět původním majitelům. Evi-

dence se provádí v úřední dny

pondělí a středu 8.00 - 11.30

a 13.00 - 17.00 hodin.

K registraci je zapotřebí OP

a jízdní kolo, u zánovních kol také

doklad o jeho nabytí.

K 1. 4. 2008 využilo této služby

1 745 občanů z Havířova a blízké-

ho okolí.

Zcela určitě se také vyplatí si

kolo proti krádeži pojistit a sjednat

si také pojištění odpovědnosti pro

případ, že způsobíte s kolem

škodu někomu jinému.

Městu vadí nepořádek kolem popelnic
Pracovníkům Magistrátu města Havířova vadí nepořádek na kontej-

nerových stáních a veřejném prostranství. Někteří neukáznění
občané odkládají odpady mimo kontejnery, a tím způsobují znečiště-
ní veřejného prostranství. Občané města mají celoročně  možnost
bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb
Havířov na ulici Karvinská 63, Havířov-Město (dříve skleníky)
objemné a nebezpečné odpady. Provozní doba sběrného dvora je
pondělí až neděle od 7.00 do 18.00 hodin.

Okénko prevence Městské policie

Vyrážíme na kola

Jaro je již v plném proudu, a tak můžeme na silnicích vidět
spoustu příznivců cyklistiky.

Ještě před tím, než na projížďku vyjedete, nezapomeňte se
přesvědčit, zda má vaše kolo správnou výbavu a zda je v pořádku.
Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, myslete také na dodržování

zásad bezpečné jízdy a pojištění.

1. Očkování a přeočkování proti vzteklině se mohou účastnit psi starší

6 měsíců, kteří ještě nebyli očkováni v r. 2008

2. Pes musí být nejméně týden před očkováním odčerven proti vnitřním

parazitům  

3. K očkování pes musí být opatřen náhubkem a v doprovodu osoby

starší 15 let 

4. K očkování přineste očkovací průkaz psa

Místa a termíny svodů:
2.6. 2008 - pondělí

Ha-Šumbark 

hasičská zbrojnice (za Třískou)    8.00 - 10.00 hod., 
očkuje MVDr. Horák - 85 Kč/pes

Ha-Dolní Suchá 10.30 - 11.30 hod.,

ve dvorové části MŠ                očkuje MVDr. Vaculík - 40 Kč/pes
3.6. 2008 - úterý
Ha-Město, Podlesí, Bludovice 8.00 - 11.00 hod., 

bývalý psí útulek očkuje MVDr.Vaculík - 40 Kč/pes

(zem. usedlost Štýrských)
Ha-Dolní Datyně 11.30 - 12.30 hod., 
bývalá budova MNV očkuje MVDr. Vaculík - 40 Kč/pes

Ha-Město, Podlesí, Bludovice 15.00 - 18.00 hod., 

bývalý psí útulek očkuje MVDr. Javora - 55 Kč/pes
(zemědělská usedlost Štýrských)

4.6. 2008 - středa
Ha-Prostřední Suchá 13.00 - 17.00 hod., 

veterinární klinika          očkuje MVDr. Polák - 85 Kč/pes
6.6. 2008 - pátek

Ha-Životice, 8.00 - 10.00 hod., 
hřiště u ZŠ Životice očkuje MVDr. Javora - 55 Kč/pes

Ha-Šumbark 13.00 - 15.00 hod., 
Bývalá veterinární ordinace očkuje MVDr. Horák - 85 Kč/pes
ul. Gen. Svobody

Pod zdravotním střediskem

Náhradní termín: 6.9. 2008    
Veterinární klinika v Prostřední Suché

14.00 - 17.00 hod., očkuje MVDr. Polák - 85 Kč/pes

Statutární město Havířov přispívá ze svého rozpočtu na vakcínu 20 Kč 

na každého psa.

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, 
Osinky-Podélná

II. Stanoviště kontejnerů

20. - 30. den v měsíci:
Havířov-Pr. Suchá:

Na Pavlasůvce, U Hřiště, 
Nový Svět (ZO) 

Havířov-Bludovice:
Hraniční, Květná

III. Stanoviště kontejnerů 
3.6. - 9.6.

Jaselská, Slezská, Zednická, 
Kosmonautů, Na Pacalůvce, 

17. listopadu, E. Krásnohorské,
Mládežnická, Nákupní, Mládí,

Lazecká (u lesa) 

10. - 16.6.
Kpt. Nálepky, Majakovského,

Mozartova, Radniční, Slovanská,
Švabinského, Sadová, E. Holuba,

Školní (v zatáčce u gar.), 
Dl. třída-Terasa, Žákovská, 

Na Dolanech, Frýdecká-Stružník,
J. Kotase-točna

17. - 23.6.
Moskevská-park., U Lesa,  

Tajovského, Okrajová-parkoviště,
K. Světlé-Luna, J. Vrchlického, 
Selská, Větrná, Padlých hrdinů
(obchod), Nad Tratí x Na Kopci,

Hornická (napr. RD č.3), U Pošty,
Mezidolí-U Sosáka

24. - 30.6.
Místní, Kubelíkova, J. Žižky, 
Kochova, Kpt. Jasioka ZŠ, 

U Pošty, Olšová, Edisonova, 
Nový Svět (čp. 45), Svážná,
Petřvaldská (pož. zbrojnice), 

Na Pacalůvce

Harmonogram přistavení VPK
červen 2008

Hromadné očkování psů 

proti vzteklině 

Foto: Bohdan Dvořák
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Den Země byl završením celoročních ekologických aktivit

Akce zaměřená na ekologii a zdravé životní prostředí s názvem

„DEN ZEMĚ“ propukla na havířovském náměstí Republiky 21. dubna.

Město se tak i v tomto roce aktivně zapojilo do projektu určeného

všem věkovým skupinám, který si klade za cíl vést obyvatele města

k ochraně životního prostředí. Centrum dění bylo na náměstí Repub-

liky, další stanoviště byla připravena v parku Na Nábřeží.

Během dne se tvořil oblíbený had z PET lahví, z plechovek od

nápojů jste si mohli poskládat
nové logo města, představily se
firmy zabývající se likvidací odpa-
dů, Státní zdravotní ústav Ostrava
přistavil vozidlo měřící kvalitu
ovzduší, Městská knihovna
pořádala prodejní bazar knih, pod
taktovkou SVČ Asterix vznikala
zeměkoule z odpadových materi-
álů. Děti i dospělé zaujaly ukázky
výcviku dravců a předvedení
výcviku služebních psů.

V parku Na Nábřeží připravil
Asterix přírodovědnou stezku,
Český svaz ochránců přírody zaji-
stil výklad u řeky Lučiny
a sportovní aktivity, Junák zabez-
pečil lezeckou lanovou dráhu.

Ve Společenském domě se
konaly multimediální přednášky
s environmentální tematikou
dopoledne pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

a 1. ročníků SŠ a odpoledne pro

veřejnost.

Program havířovského Dne

Země ukončila svým hudebním

vystoupením skupina Ve znamení

zebry.

Dopoledne byl program Dne

Země zaměřen na školy, a těch se

(přes nepříjemně chladné a větrné počasí) na náměstí a dalších sta-

novištích sešlo opravdu hodně. Pro mnohé ale byl tento den pouze

završením a možností prezentace celoročních ekologických aktivit.

Mnohé školy a školky se zapojují do sbírání víček PET lahví, sběru

papíru, třídění odpadu, připravují různé ekologické projekty

a soutěže. Tady je pár příkladů:

ZŠ Na Nábřeží:

Den Země je na Základní škole Na Nábřeží
každoročně provázen čištěním okolí řeky Lučiny
s podporou Magistrátu města Havířova. Po celý
školní rok žáci sbírají víčka z PET lahví, která si
odváží specializovaná firma. Z víček vyrábějí
také dekorativní obrázky, které využívají při
výzdobě školy. Sbírají také starý papír a vybité
baterie. Z vybraných peněz sponzorují zvířata
v ostravské ZOO. V tomto roce jsou to výr velký
a tygr ussurijský, které škola sponzoruje částkou
7 000 Kč. V rámci Dne Země si vytvářejí jednot-
livé třídy projekty a projektové dny, kdy se sezna-
mují s okolím „Přírodní památky Meandry řeky
Lučiny“. Vybraní žáci se účastní přírodovědných
soutěží. Vyvrcholením je každoročně přírodověd-
ná stezka ke Dni Země organizovaná učiteli
školy, které se účastní všechny ročníky. Tento rok
druhého května 2008 vyrazila celá škola do teré-
nu. Cílem bylo poznat své okolí a otestovat nejen
své fyzické schopnosti, ale i znalosti a doved-
nosti v oblasti ekologie a přírodovědy. Na několi-

ka místech v okolí Havířova na ně čekaly discip-
líny jako šplh na laně, hod granátem na cíl, sle-
pecká dráha, orientace v terénu, střelba a zákla-
dy zdravovědy. Fyzicky náročné disciplíny pak
doplňovaly náročné otázky z oblasti přírodovědy,
vlastivědy, zeměpisu a přírodopisu.

ZŠ Zelená 
školní projekt „Den země“

Hned v ranních hodinách proběhl ve všech
třídách na celé škole brainstorming na téma
environmentální výchova (žáci měli za úkol
zjišťovat mezi sebou i personálem školy informa-
ce týkající se např. třídění odpadu, znalostí
z oblasti flóry a fauny).

Poté se všichni sešli při společném úklidu
okolí školy. Hlavní náplní projektu byl rozvoj zna-
lostí o Zemi - děti byly rozlosovány do skupin dle
barev - světadílů. V komunitním kruhu si vyměni-
li informace o konkrétním světadílu a na školním

hřišti si vytvořili velké mapy. Ty pak vyplňovaly
víčky z PET lahví, která sbíraly po celý školní rok.

Současně v rámci projektu probíhal ve školní
družině sběr starého papíru. Žáci nasbírali skoro
1 000 kg a z těžce vydělaných peněz se budou
těšit v rámci Školy v přírodě.

ZŠ Frýdecká
Environmentální výchova provází žáky celý

rok. Jsou to například různé besedy o ekologii,
sběr kaštanů, výroba krmítek, brigády v okolí
školy nebo přenášení žab u Těrlické přehrady.
Samotný Den Země znamená například sběr
odpadků v lese a okolo potoka na Stružníku,
vysazování okrasných dřevin v parku školy,
výsadbu květin na zahradě, průklest a vysazo-
vání ovocných stromů, jarní úklid a vyhlášení
celoškolních soutěží týkajících se životního pro-
středí.

ZŠ Gorkého
V pondělí 21. dubna 2008 se uskutečnila na

naší škole akce Den Země. Proč tento den?
Naše Země měla svátek a my jsme jí chtěli něco
dát. Uklízeli jsme v okolí školy, v lesoparku Stro-
movka a v okolí řeky Lučiny (pod altánkem).
Kreslili jsme plakáty s ekologickou tematikou,
hráli jsme soutěživé hry. Od rána vybírali žáci
9. ročníků starý papír, nejmenší žáci byli na
vycházce v přírodě - Stromovka, Lučina - určo-
vali živočichy a rostliny, sbírali drobné odpadky,
pozorovali přírodu.

Zúčastnili jsme se i oslav Dne Země pořáda-
ných městem na náměstí Republiky. Starší žáci
prováděli jarní úklid v lesoparku Stromovka
a v okolí řeky Lučiny. Kromě drobného odpadu - 

Foto: Josef Talaš
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Město Havířov je partnerem Vysoké školy
báňské - Technické univerzity Ostrava v Opera-
čním programu Rozvoje lidských zdrojů v pro-
jektu „Implementace multimediálních forem do
výuky“. V souvislosti s řešením projektu byly
vysokou školou pod vedením prof. Ing. Zdeňka
Diviše, CSc. zpracovány multimediální před-
nášky s environmentální tematikou, a to „Sou-
časnost a perspektivy těžby nerostných surovin“,
týkající se energetických, stavebních a jiných
surovin autorů Ing. J. Závady, Ph.D., Ing.
J. Paříka  a „Rekultivace a regenerace krajiny po
povrchové těžbě a po hlubinné těžbě“ autorů
Ing. K. Cechlové, Ing. M. Pullmanové.

V rámci spolupráce města Havířova
s VŠB - TU Ostrava byly tyto přednášky veřejně
prezentovány na pravidelné akci města ke Dni
Země 21. dubna. Přednášky s promítáním ve
Společenském domě byly určeny žákům základ-
ních škol. V multimediálních přednáškách
o těžbě nerostných surovin byla ukázána dlou-
holetá historie těžby rud, která byla v devade-

sátých letech minulého století ukončena. Dále
byla popsána těžba a úprava černého a hnědé-
ho uhlí, ropy a zemního plynu a těžba a úprava
uranové rudy a stavebních surovin, jako jsou
štěrkopísky, písky, vápenec, sádrovec, grafit,
suroviny pro keramickou výrobu a stavební
kámen. Mimo to byla v dokumentu také zmíně-
na těžba drahých kamenů a polymetalických
konkrecí z mořského dna oceánu.

Další část prezentovaných přednášek se
zabývala rekultivacemi po povrchovém i hlu-
binném dobývání uhlí, žáci byli seznamováni
s postupnými dopady na životní prostředí, a to
jak v oblastech Ostravsko-karvinského revíru,
tak i v Severočeské a sokolovské hnědouhelné
pánvi, která patří mezi největší v Evropě. Rekul-
tivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí
představuje dlouhodobý, po technické i biolo-
gické stránce složitý proces. Obnova území pro-
bíhá po desetiletí.

Pro žáky havířovských škol však byla určitě
zajímavá prezentace rekultivace současného

Ostravska, které zdaleka nepředstavuje jen prů-
mysl a dávno není jen "černé" od uhlí, jak je
často označováno. Navzdory tomu, že je zde
snaha minimalizovat dopady těžby černého uhlí,
je velká část ploch Ostravsko-karvinského revíru
postižena negativními následky těžby, které jsou
představovány především odvaly tzv. haldami
a poklesy. Tyto prvky vznikají jako následek
těžby černého uhlí na zával, kdy se část hlušiny
z těžby a zpracování uhlí ukládá na zemský
povrch a vznikají haldy. V krajině dochází k roz-
sáhlým devastacím ploch, jejichž obnova
a návrat k přírodě blízké podobě je náročná
a z časového hlediska dlouhodobá. Prezentace
zpracovaných přednášek pokračovala i v odpo-
ledních hodinách, kdy bylo promítání určeno
široké veřejnosti. Díky financování projektu
Evropskou unií a státním rozpočtem České
republiky budou všechny tyto přednášky poskyt-
nuty školám, které projeví zájem.

Město spolupracuje s VŠB - TU Ostrava 

v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů 
v projektu „Implementace multimediálních forem do výuky“

papíry, igelity - jsme našli i vyhozené televize,

koberce, oblečení, pneumatiky, kočárky, lyže

a další "nepotřebné" věci, které zde lidé vyhodi-

li. Zjistili jsme, že okolí řeky bylo mnohem

čistější než vloni.

Tři naše družstva se zúčastnila přírodovědné

soutěže, kterou pořádala organizace Asterix -

středisko volného času. Naše mladší družstvo

získalo 1. místo (J. Vyležík, D. Kajzar, E. Pakize-

rová). Ve starší kategorii jsme získali nejen

1. místo (J. Haratyk, J. Černý, J. Szromek), ale

také 2. místo (M. Čada, K. Tökölyová, D. Otisk).

Na trase čekalo soutěžící 10 stanovišť, kde

museli prokazovat znalosti o přírodě - poznávání

rostlin, třídění odpadu, lanová dráha, dravci

a sovy, dopravní značky, aj.

Novinkou oslav Dne Země bylo uspořádání

Žákovské ekologické konference za účasti

zástupců odboru životního prostředí a odboru

místního hospodářství MmH (Ing. M. Delongová,

Ing. J. Smola), která se uskutečnila v knihovně

na ul. Seiferta. Proběhly dvě besedy - pro žáky

1. a 2. stupně naší školy. Nejdříve se žáci pochlu-

bili zástupcům města svými ekoaktivitami - měření

teploty a spotřeby energie ve škole, měření kvality

deště a kvality vody ve Stromovce a v Lučině,

péče o květiny ve škole, vysázení růží před školou,

příprava ekostezky ve škole i v okolí školy, aj.

Potom společně diskutovali o životním prostředí

v našem městě - likvidaci stromů na Hlavní třídě,

dopravě, psích výkalech, cyklistických stezkách

a mnohých dalších tématech.

ZŠ Jarošova:
Každoročně se zapojujeme do akce Jarní

úklid se školami ve spolupráci s odborem

místního hospodářství MmH. V letošním roce

třídy I. stupně (5 tříd) vyčistily část lesa za are-

álem bývalého Tenasu a také blízké okolí školy.

Další 3 třídy II. stupně pak provedly úklid okolí

garáží za restaurací Bivoj na Šumbarku.

Další akce ke Dni Země pak proběhly přímo

ve škole. Jedná se zejména o tyto akce: nástěn-

ka Den Země v přízemí budovy školy, školní

kolo soutěže s environmentální tematikou pro

3. ročník a 8. + 9. ročník, vycházka do lesa spoje-

ná s naučnou stezkou zaměřenou na poznávání

přírody a sběrem odpadků, jarní péče o květiny ve

škole a zařazení tématu do výuky (prvouka, VV, ČJ

- sloh, RV, OV, P, AJ, atd.)

ZŠ Kapitána Jasioka:
Náš Den Země se uskutečnil ve čtvrtek 24.4.

2008. Žáci 1. stupně se seznamovali s okolím

školy, navštívili Dub u Sušanky, žáci 5. třídy

uklízeli prostor před školou. Žáci 2. stupně pra-

covali na školní zahradě a v prostoru za školou,

uklidili zahradu MŠ U Topolů, lesopark

v Havířově-Podlesí, čistili Sušanku na naší eko-

ploše. V průběhu celého týdne probíhal ve škole

sběrový týden papíru, celoročně sbíráme bate-

rie, víčka od PET lahví, alobal a pomerančovou

kůru. Z akcí pořádaných ve městě se žáci

zúčastnili Přírodovědné stezky, skládání hada,

přednášky v Renetě a přednášky o Arménii

v knihovně na ul. Seifertově.

ZŠ Školní:
- 2.5. Školní Den Země = celoškolní branně-eko-

logická soutěž tříd. Žáci procházeli kontrolními

stanovišti v okolí školy a na území lesa za Šum-

barkem, kde plnili stanovené úkoly (např. učili se

třídit odpady z domácnosti, učili se poznávat

přírodniny, vyráběli plakáty s ekologickou temati-

kou, vyráběli postavy zvířat z odpadních

materiálů atd.).

- 30.4. Ve všech ročnících školy postupně

proběhly přednášky ekologického odborníka

o ohrožených druzích plazů a obojživelníků

s ukázkou těchto živočichů. Žáci měli možnost

vzít si do ruky živé žáby, hady a ještěrky.

- 25.4. Ve spolupráci s Policií ČR proběhla

dopravně-ekologická akce, při které žáci pře-

dávali zastaveným řidičům vlastnoručně namalo-

vané obrázky s uvedenou tematikou.

- jarní sběrový týden, ve kterém do přistaveného

kontejneru žáci denně přinášejí starý papír.

Do akce se zapojují také občané z okolních

domů. Výtěžek ze sběru je každoročně darován

ZOO Ostrava na výživu patronátního zvířete klo-

kana rudokrkého. Pro nejlepší sběrače pořádá

SRP zájezd do ZOO.

MŠ Švabinského
V naší mateřské škole se environmentální

výchovou zabýváme mimo jiné i v ekologickém

kroužku, který vznikl v roce 2003. Děti v kroužku

získávají vědomosti na základě vlastních prožit-

ků, poznáváním, experimentováním, zkou-

máním, hledáním souvislostí apod. Jsme zapoje-

ni do projektu „Medvídek Nivea poznává a chrání

přírodu i sebe“. Vytvořili jsme si ve třídě „Koutek

experimentů medvídka Nivea“. Také jsme měli

besedu na téma „Co ví kapička Jára“, organizo-

vanou ekologickým sdružením Vita Ostrava. Děti

získaly hravou formou elementární poznatky

o koloběhu vody v přírodě, o tom, odkud se voda

bere u nich doma, kam se ztrácí a jak s vodou

šetřit. Děti získávají kladný vztah k přírodě

vycházkami do blízkého lesa, kde pozorují krásu

a život v přírodě, ale také určují, co do lesa nepa-

tří a pomáhají také při úklidu naší školní zahrady

(sběr papírků apod.). V rámci oslav Dne Země

připravili pro naše školkové děti, ve spolupráci

se ZŠ Žákovská, velcí kamarádi z deváté třídy

a jejich třídním učitelem divadelní představení

„O čistém a špinavém království“. Do představe-

ní byly zapojeny i děti, kdy pomáhaly princi ze

Špinavého království splnit dva těžké úkoly, týka-

jící se třídění odpadu a určení, do jakých kontej-

nerů patří. Po velmi zábavném divadelním před-

stavení jsme byli „odměněni“ ukázkou výcviku

dravých ptáků, uskutečněnou na školním hřišti

ZŠ Žákovská. Děti měly možnost vidět nád-

herné, zákonem chráněné dravé ptáky zblízka

a dozvědět se o nich něco zajímavého.
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Dnem starých řemesel zahájila o prvomájovém dnu Kotulova
dřevěnka svou letní sezonu. Téměř tisícovka návštěvníků, většinou
rodin s dětmi, mohla obdivovat skromné dobové bydlení zdejších
předků a nahlédnout do stálé expozice v nejstarším zachovaném
roubeném stavení na uzemí Havířova.

Dospělí i děti si mohli vyzkoušet výrobu provazů, vlny, metel či nazdobit
perníčky. K vidění bylo zpracování lnu, tkaní látky, práce na kolovrátku
a výroba ovčího sýra. Folklórní soubor Bukoň z Jablunkova se postaral
o veselé lidové písničky z našeho kraje.

Jak uvedla pracovnice Muzea Těšínska Soňa Kavanová, rok od roku při-

chází na slavnostní zahájení provozu Kotulovy dřevěnky stále více návštěv-

níků a je potěšitelné, že taky stoupá zájem podívat se na tento havířovský

historický klenot i v průběhu roku.

Provozní doba dřevěnky je od úterý do pátku od 9.00 do 12.30

hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. V sobotu od 9 do 13 hodin

a v neděli od 13 do 17 hodin. Foto: Josef Talaš

Objekt bude zpřístupněn veřej-
nosti v čase od 9.00 do 16.00
hodin, budou probíhat prohlídky
v prostorách denního stacionáře,
současně Vám poskytneme
potřebné informace týkající se
poskytovaných sociálních i zdravot-
ních služeb pro seniory a občany
se zdravotním postižením.

Denní stacionář
Nabízíme Vám odbornou pomoc

v případě, že si přejete zahnat
osamělost a strávit příjemné chvíle
ve společnosti dalších seniorů
v našem zařízení. Stacionář je
zaměřen na poskytování služby
osobám, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Péče je zde zaměřena pře-
devším na asistenci a pomoc při

běžných denních činnostech a vypl-
nění volného času.

Klientům je k dispozici denní
a relaxační místnost, jídelna,
kuchyňka pro nácvik sebeobsluž-
nosti, prostory pro aktivizaci a ergo-
terapii a stálý dohled odborného
personálu.

Respitní péče
Tato služba je poskytovaná oso-

bám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném domácím pro-
středí.

Cílem služby je umožnit pečující
fyzické osobě nezbytný odpočinek
k načerpání dalších sil. Služba je
zabezpečována pobytovou formou.

Přeboru havířovských škol
v šachu jednotlivců, který se konal
24. dubna na ZŠ Kapitána Jasioka,
se zúčastnilo celkem 88 žáků
z deseti havířovských škol. „Turnaj
jsme zorganizovali ve spolupráci
s TJ Baník Havířov, oddíl šachů
a s pomocí šachového oddílu Slo-
van Havířov,“ uvedl ředitel
ZŠ Kapitána Jasioka Mgr. Marek
Bulawa. „Zároveň bychom chtěli
poděkovat za finanční prostředky
na ceny, které nám magistrát
poskytl jako zřizovatel formou
navýšení rozpočtu“.

V kategorii 1. - 5. tříd zvítězil Pat-
rik Melzer ze ZŠ 1. máje před Ště-
pánem Koláčkem ze ZŠ M. Kude-
říkové a Davidem Lichosytem ze
ZŠ Mládežnická. V kategorii
6. - 7. tříd byl nejlepší Michal Vale-
nčík ze ZŠ Školní, za ním skončil
Radek Huráb ze ZŠ Kapitána
Jasioka a Adam Čala ze ZŠ Školní.
Mezi nejstaršími kraloval Martin
Hričko ze ZŠ 1. máje, na druhém
místě skončila Veronika Slívová
z Gymnázia Studentská, na třetím
Martin Michálek ze ZŠ Kapitána
Jasioka.

V rámci rozvojového programu ,,Podpora environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty“ vyhlášeného MŠMT  ČR byl zpracován na
ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbark projekt na úpravu části atria
pro vybudování koutku živé přírody.

Rozpočet na realizaci koutku činil 100 tisíc Kč. V říjnu 2007 MŠMT pro-
jekt schválilo a škola získala tuto státní dotaci. Od listopadu 2007 začala
postupná realizace projektu ostravskou firmou WB Garden. Do budování
koutku živé přírody se zapojili samotní žáci ZŠ Gen. Svobody, a to výrobou
krmítek pro ptáky, pěstováním bylin v truhlících, navážením štěrku a úkli-
dem v prostorách atria.

Koutek živé přírody tvoří záhon o rozloze 84 m2 se skalkou
z vápenců, osázený druhově různorodými zakrslými dřevinami
a víceletými rostlinami, mechy, kapradinami a štěrkovou cestičkou. Koutek
bude využíván všemi žáky školy,
zejména při výuce přírodopisu, pra-
covních činností, výtvarných činností,
k relaxaci o velkých přestávkách.
Přispívá i k celkové estetizaci školy.

Dokončením tohoto projektu na
škole ale s životním prostředím
neskončili - škola získala další dotaci
z MŠMT na projekt ,,Naučnou stez-
kou od jara do zimy“, která se zabývá
poznáváním keřů a bezprostředně
navazuje na projekt předchozí. Oba
projekty zpracovaly paní učitelky
Ing. Y. Bielová a Mgr. B. Drabinová.

Mladí havířovští šachisté

měřili své síly

Sociální služby města Havířova
si Vás dovolují pozvat na „Den otevřených dveří“, který se uskuteč-

ní 9.6. 2008 v prostorách objektu Denních a pobytových služeb pro
seniory, ul. Moskevská 1103/1f, Havířov-Město.

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající pře-
nesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle § 73 odst. 3 záko-

na č. 326/1994 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvi-

sejících zákonů, upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozem-
ky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své činnosti ome-
zovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky

a porost na nich před šířením pleve-

lů a činit na vlastní náklady opatření
k zamezování jejich výskytu.

Žádáme, aby v termínu do 30.6.

2008 byly pozemky posekány.
Pracovníci odboru životního pro-

středí budou po uvedeném ter-
mínu provádět kontroly. V přípa-
dě, že tento termín nebude

dodržen, orgán státní správy ve
věcech rostlinolékařské péče

zahájí správní řízení, na základě
kterého lze uložit pokutu.

ZŠ Gen. Svobody:

Koutek živé přírody v atriu školy

Lidé mají zájem o výpisy z rejstříků
Během prvního čtvrtletí letošního roku požádalo na magistrátu

v Havířově celkem 1 474 lidí o ověřené výpisy z obchodního rejs-

tříku, rejstříku trestů a z katastru nemovitostí.Tyto ověřené výstu-
py zajišťujeme v rámci projektu Czech Point.

Největší zájem je o výpisy z rejstříku trestů, kde za uplynulé tři
měsíce bylo 1355 žádostí. O výpis z obchodního rejstříku požádalo
85 lidí a z katastru nemovitostí 34 lidí. Vzhledem k velkému zájmu lidí

o výpisy byla rozšířena pracoviště pro jejich vydávání. Kromě oddělení
matriky (kanc. A 004 - A 007) a kanceláře na živnostenském úřadě
B 415, je nově k dispozici lidem také kancelář B 013 v oddělení míst-

ních poplatků.

Nezapomeňte posekat trávu!

Důležitá zpráva pro profesionální řidiče
Dne 1.4. 2008 nabyla účinnosti novelizace zákona č. 247/2000Sb.

O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel. Podle tohoto předpisu jsou povinni řidiči vlastnící platný doklad -
Osvědčení profesní způsobilosti řidiče zažádat o nový doklad - Průkaz
profesní způsobilosti řidiče nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti
novelizace zákona, t.j. do 1.10. 2008. Po tomto datu již nebude možno
Osvědčení profesní způsobilosti řidiče za Průkaz profesní způsobilosti
řidiče vyměnit, a to ani v případě, že Osvědčení profesní způsobilosti řidi-
če bude platné.

Z tohoto důvodu vyzýváme všechny řidiče, kteří jsou držiteli platného
Osvědčení profesní způsobilosti řidiče a ještě si nepodali žádost o vydání
Průkazu profesní způsobilosti řidiče u Magistrátu města Havířova, odbo-
ru vnitřních věcí - evidence řidičů, aby tak učinili nejpozději do 1.10.2008.
Informace podá Magistrát města Havířova, odbor vnitřních věcí - eviden-
ce řidičů - tel. 596 803 193, 596 803 195, 596 803 196, 596 803 378,
596 803 380, 596 803 381. Žádost (+ 1 ks fotografie, občanský průkaz,
řidičský průkaz, platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče a 200 Kč
správní poplatek) je možno podat ve dnech Po, St 8-17 hod., Čt 8-14
hod. nebo se lze telefonicky objednat na dny Út, Pá na
tel.č. 596 803 384, 596 803 286.
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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

v
ý
s
ta

v
a

ČESKÁ SCÉNA   
3.6. v 19.00 - velký sál KDPB - sk. HAC
Josef Topol: HLASY PTÁKŮ
Prodej vstupenek pro širokou veřejnost 

v pokladně KD P. Bezruče v Havířově.
Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

d
iv

a
d

lo

Klub přátel Hornického muzea
pořádá přednášku 

9.6. od 16.30 h - loutkový sál KDPB
Ing. Jaroslav Klát:

Historie hledání uhlí a rud v Podbeskydí

Lučina očima 
výtvarné skupiny KVAŠ

Maří Magdalena Čechová

Josef Čmiel
Danuše Drábková

Radomír Kolek

Milena Nezhodová
František Procházka

Irena Slonková

Vernisáž ve čtvrtek 5.6. od 17 h 

výstava potrvá do neděle 29.6. 2008

1.6. v 18.00 h - loutkový sál KDPB

Vzácná návštěva aneb zamilovaný HARLEKÝN
hraje amatérské divadlo Skřítek - Vstupné 37 Kč

19.6. v 16.30 hodin - KDPB 
Taneční akademie 
pohybových kurzů
pořádá oddělení pohybové

výchovy při MKS Havířov

Vstupné 37 Kč

1.6. v 15.00 hodin 
loutkový sál KDPB 

O ZELENÉ 
KARKULCE 
Divadlo Křesadlo 

Třinec   

Vstupné: 35 Kč  

p
o

h
á
d

k
a

12.6. v 19.30 hodin - velký sál KDPB
Leonard Gershe:

MOTÝLI
„Co je víc? 
Milovat, nebo být volný jako motýl?“
Love story plná humoru a nečekaných

poznání. Jméno Leonarda Gershe není

v  Čechách příliš známé. Neprávem. Byl

to velmi úspěšný autor a hrál se mno-

hokrát i u nás. Jeho Motýli se objevili na

repertoáru několika českých divadel

a později i soukromých hereckých spo-

lečností. K napsání Motýlů inspiroval

Gershe podle vlastních slov rozhlasový

pořad. Šlo o zpověď slepého mladého

muže, který vyprávěl o svém životě

a pocitech. Jeho schopnost vyrovnat se s handicapem Gershe upoutala. Většinový postoj

k postiženým je totiž jiný: málokdo z nás dokáže zapomenout na bariéry a jednat se slepcem

či vozíčkářem spontánně, přirozeně a rovnocenně. Zkušenost Dona Bakera a jeho předobrazu

z reálného života není jistě ojedinělá.

Hrají herci Divadla Palace Praha:
Vojta Kotek, Klára Jandová, Valérie Zawadská, Richard Trsťan 

Vstupné: 220, 200, 180 Kč

T
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14.6. od 12.30 hodin 
náměstí Republiky

u příležitosti 
Evropského svátku hudby

Taneční orchestr Z. Bittmara, 
Dech. orchestr při ZUŠ L. Janáčka, 

Těrličanka, Hlučíňanka, Hasičanka, 
Azeťanka, Akorďanka, Náladička, Májovák

V případě chladného a deštivého počasí 
ve Společenském domě.

z
á
b

a
v
a

Josef Čmiel

Milena Nezhodová
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KD Leoše Janáčka kino Úsvit 

Společenský dům
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raVÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO

Nejkrásnější dětem
- ilustrace dětských knížek a obrázky nejen pro ty nejmenší

Vernisáž v úterý 3.6. od 17 h
výstava potrvá do pátku 27.6. 2008

p
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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  
7. - 8.6. v 18.00 h

BLÁZNOVO ZLATO
(FOOL´S GOLD, USA 2008, CP
24.4. 08, 112´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlý/komedie/dobrodružný,

titulky, DD) Ben Finn předsta-
vuje milého novodobého
hledače pokladů, posedlého
hledáním legendárního krá-
lovnina věna z 18. století.
Jenže Finn není jediný, který chce poklad nalézt. A honba za
pokladem může začít …                                      Vstupné: 70 Kč

12.6. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(NORTH BY NORTHWEST, USA 1959, 136´, do 12 let nevhodný,  titulky)

Na útěku před špiony, kteří se neštítí použít práškovací letadlo jako
smrtící zbraň. Jeden z nejlepších filmů Alfreda Hitchcocka je právem
považován za jeho kvintesenciální dílo, soustřeďující všechny

základní atributy jeho tvorby, od nevinně pronásledovaného hrdiny,

přes panovačnou matku až po chladnou, tajemnou blondýnku

a velmi černý smysl pro humor. Režie: Alfred Hitchcock

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

13. - 15.6. v 18.00 h

CLONA
(SHUTTER, USA 2008, CP 24.4. 08, 84´, do 15 let nepřístupný, horor, titulky,

DD) Smrt může být začátek … Film není jen další z řady hororů

na asijský způsob, je to překvapivě silný příběh o strachu

uvnitř každého z nás a utrpení, které jsme na sebe schopni

přivolat. Vstupné: 70 Kč

20. - 22.6. v 18.00 h 

SOUDNÝ DEN 
(DOOMSDAY, VB 2008, CP 3.4. 08, do 12 let nevhodný, akční/horor/sci-fi,

titulky, DD) Smrtelný virus vyhladí stovky tisíc životů ve Velké

Británii. Za 25 let je virus jménem „Sekáč“ úplně zapomenut.

Jenže teď začal v Londýně znovu vylézat na povrch …               

Vstupné: 70 Kč

27. - 29.6. v 18.00 h 

SUPRHRDINA
(SUPERHERO MOVIE, USA 2008, CP 24.4. 08, 85´, do 10 let nevhodný,

akční/komedie, titulky, DD) Takový elesťáky neměl ani Spiderman.
Ricka jednou kousne geneticky upravená vážka a on získá

nadlidské schopnosti jako neuvěřitelnou sílu a pancéřovou

kůži. Parodie na filmy, od Spidermana, Batmana až po Fantas-
tickou čtyřku, vás dostane. Vstupné: 70 Kč
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KD Radost
Galerie Radost - otevřeno denně 11 - 19 hodin

vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč

Výstava prací absolventů
ZUŠ Bohuslava Martinů 

v Havířově

Vernisáž 

ve středu 4.6. od 17 h

výstava končí ve čtvrtek

26.6. 2008

6.7. AKORĎANKA
13.7. NÁLADIČKA
20.7. AZEŤANKA

27.7. HASIČANKA

3.8. TĚRLIČANKA
10.8. AKORĎANKA
17.8. AZEŤANKA

24.8. TĚRLIČANKA
31.8. NÁLADIČKA

PROMENÁDNÍ KONCERTY
park za KD Radost

Každou 
prázdninovou neděli od 16.00 do 18.00 hodin

v
ý
s
ta

v
a

Darina KRYGIELOVÁ

Bronisław LIBERDA

Barbara KOWALCZYKOVÁ
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kino Centrum h kino Centrum h kino Centrum
1. - 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 

1. - 4.6. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 4.6. též v 9.00 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
Vladyka, Petr Forman aj. Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

5. - 11.6. v 15.30 h

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
(USA 2007, 87´, přístupný, animovaná/rodinná/
hudební/komedie, české znění, DD)

To bude mazec … Bratři Alvin, Simone
a Theodor jsou neobyčejné veverky, které
nejen že umí mluvit, ale umí i výborně zpívat
a zlobit. Vstupné: 60 Kč

5. - 11.6. v 17.45 a 20.00 h 
ve středu 11.6. též v 9.00 h 

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY 
(INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE
CRYSTAL SKULL, USA 2008, CP 22.5. 08, 123´,
přístupný, širokoúhlý/dobrodružný, titulky, DD)

Jedna z nejslavnějších postav filmové
historie se vrací na stříbrné plátno.
Indiana Jones v charakteristickém klo-
bouku a s bičem coby nepostradatelnou
zbraní. Univerzitní profesor a muž, který
objevil legendární Archu úmluvy,
zachránil posvátné Sankarové kameny
a nalezl Svatý grál. Teď bude pátrat po
další slavné relikvii - záhadné Křišťálové
lebce. V hlavních rolích Harrison Ford
a Cate Blanchett.

Vstupné: 80 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

12. - 13.6. a 15. - 18.6. v 15.30 h

KOUZELNÁ ROMANCE
(ENCHANTED, USA 2007, 108´, přístupný,
komedie, české znění, DD)

Film o pohádkové princezně z minulosti,
kterou zlá královna přemístí do součas-
nosti, je spojením klasické pohádky spo-
lečnosti Disney s příběhem moderního
New Yorku. Vstupné: 50 Kč

12. - 13.6. a 15. - 18.6. v 17.45 h 

BOBULE 
(ČR 2008, 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: 75 Kč

12. - 18.6. ve 20.00 h 
ve středu 18.6. též v 9.00 h

MONGOL - ČINGISCHÁN 
(Německo/Kazachstán/Rusko/Mongolsko 2007,
CP 17.4. 08, 129´, do 12 let nevhodný, široko-
úhlý/historický/dobrodružný, titulky, DD)

Byl zrozen k vítězství. Ovládal polovinu
tehdy známého světa. Sjednotil Mon-
golsko, dobyl tisíce let trvající okolní
říše. Životní příběh jednoho z nej-
úspěšnějších vojevůdců naší civilizace.

Vstupné: 75 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 38 Kč)

19. - 25.6. v 15.30 h                                  

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
(ČR 2008, 98´, přístupný, pohádka, DD)

Nejnovější film krále českých pohádek

Zdeňka Trošky. Hrají: Jan Dolanský, Taťana
Krchovová, Ladislav Potměšil, Veronika
Kubařová, Miroslav Táborský aj.

Vstupné: 70 Kč

19. - 25.6. v 17.45 a 20.00 h

SPEED RACER   
(USA 2008, CP 8.5. 08, 134´, přístupný, široko-
úhlý/dobrodružný/akční, české znění, DD)

Náročná celostátní rallye, kde se bojuje
na život a na smrt, nenese svůj název
Zkouška ohněm nadarmo … Speed chce
zvítězit čestným způsobem v témže
závodu, který jeho bratra stál život.

Vstupné: 75 Kč

26.6. - 2.7. v 15.30 h

SHREK TŘETÍ
(USA 2007, 93´, přístupný, širokoúhlá/animova-
ná/rodinná komedie, české znění, DD)

Konečně máte zelenou! Tentokrát jsou
dobrodružství ještě vypečenější než ta,
která zlobříci prožili dosud.

Vstupné: 55 Kč

26.6. - 2.7. v 17.30 a 20.00 h
ve středu 2.7. též v 9.00 h

SEX VE MĚSTĚ 
(SEX AND THE CITY: THE MOVIE, USA 2008,
CP 5.6. 08, 144´, do 12 let nevhodný, široko-
úhlá/komedie, titulky, DD)

Film je pokračováním seriálových příbě-
hů čtyř hlavních postav - Carrie, Samant-
hy, Charlotte a Mirandy, o tom, jak pro-
žívají své životy na Manhattanu čtyři
roky po skončení seriálu. Užívají si
peněz, sexu a života a hodně o tom
mluví. Vstupné: 75 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 38 Kč)  

Představení pro děti: 

1.6. ZAHRADA - 5 pohádek - 74´

8.6. PANE, K PRINCEZNÁM 
SE NEČUCHÁ - 4 pohádky - 63´

15.6. ČARODĚJNÉ POHÁDKY IV.
- 8 pohádek - 63´

22.6. MACH A ŠEBESTOVÁ 
NA PRÁZDNINÁCH I.
- 8 pohádek - 63´

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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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 

Pořadatelé a účinkující
akce PARAINKUBÁTOR
2008 žádají o toleranci! 
Největší sportovně-kulturní projekt
letošního roku v Havířově - avizo-
vaná červnová akce PARAINKU-
BÁTOR 2008 - je za dveřmi
a opravdu je nač se těšit. Vždyť do
našeho města zavítají největší
hudební hvězdy, zasportují si para-
lympionici z celé republiky, ale pře-
devším se jistě dobře pobaví oby-
vatelé Havířova. Mnozí z nich
budou na akci přímo vystupovat,
nebo se na ní organizačně podílí.
„Opravdu jsme do organizace
v uvozovkách zatáhli všechny, kdo
projevili zájem, a dali jim možnost
se v rámci akce prezentovat.
Například na hudebním poli se
objeví více než dvacet skupin
a jednotlivců z Havířova. Rovněž
se budou prezentovat místní filma-
ři, básníci, divadelníci, či sprejeři.
Možnost dostal prakticky každý,“
vysvětlují pořadatelé z havířov-

ských společností Viking agency

a PARA consulting. Stejný prostor

jako na poli kulturním pak dostanou

Havířované na poli sportovním.

Budou si moci vyzkoušet desítky

velmi netradičních disciplín, které

budou plnit účastníci PARAgames

(sportovních her pro osoby s těle-

sným postižením). „Nechceme sou-
těže uzavřít jen pro soutěžící,
a proto prostor dostanou i návštěv-
níci, nebo děti ze základních škol,
pro které je připraveno páteční
sportovní dopoledne,“ upřesňují

pořadatelé.

Akce je v těchto dnech již kom-

pletně připravena a jména hostů, či

přesné disciplíny, i informace pro
návštěvníky jsou již na interneto-

vých stránkách akce www.parain-

kubator.eu, více o sportu na
www.paraco.cz a kultuře na
www.festivalinkubator.cz. Pro

samotný hladký průběh akce ale

samozřejmě bude zapotřebí i bez-
problémové chování návštěvníků
a také tolerance obyvatel Havířova.
„Chtěli bychom požádat obyvatele
města, aby tolerovali místy zvýše-
nou hladinu hluku při hudební pro-
dukci, zvýšený pohyb osob, či
drobná omezení dopravního provo-
zu a pohybu na běžně dostupných
lokalitách. Rovněž velká návštěva
lidí s handicapem bude vyžadovat
při pohybu městem větší opatrnost
a toleranci. Buďme na jeden víkend
v roce na sebe příjemnější a tole-
rantnější a užijme si společně velký
kulturně-společenský svátek, který
je ojedinělý v celé republice,“
žádají svorně pořadatelé.
Akce PARAINKUBÁTOR 2008 se

koná v lokalitách Letního kina
a Městské sportovní haly a v jejich
blízkém okolí 12. - 15. června 2008

a vstupenky jsou ještě k zakoupe-
ní v předprodejích (Ticketstream
a Infocentra).

Městské kulturní středisko Havířov vyhlašuje veřejnou soutěž 

na provozovatele gastronomického zařízení v KD Radost v Havířově.
Podrobnosti najdete na www.mkshavirov.cz "Poptávková řízení", nebo na tel. č.: 596 80 80 30.

Termín podání nabídek do 30.5. 2008 v 10°° hod.

Závody motokár 
aneb i zde máme úspěchy
Dne 12.2. 2008 se Dominik Fusek
(2. B, ZŠ Zákovská) zařadil do rodi-
ny Easy ČR. Že nevíte, o co jde?
Dominik jezdil 4 roky závody mini-
kár a právě v únoru přešel ke spor-
tovnímu týmu "PH Racing Team",
kde začal jezdit motokáry. Dominik
jezdí ve třídě EASY 60. Ve dnech
12. - 13.4. 2008 se ve Vysokém
Mýtě konal "Hobby Cup 2008", kde
jel Dominik svůj první závod
v motokárách. A právě zde dokázal
získat krásné 3. místo. Dominikovi
gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů!
Více informací o zmiňovaném
motokárovém týmu naleznete na
www.phracing.estranky.cz

Havířovští judisté 
bodují
V prvním kole I. ligy se družstvo
mužů ukázalo ve výborné formě.
Všechny zápasy naši přesvědčivě

vyhráli a bez ztráty bodů vedou

skupinu. Tím si připravili dobrou
pozici o postup do finálové skupiny.
Družstvo je velmi silné, skládá se

ze zkušených extraligových borců

a mladých juniorů - Nedorost,
Surma M., Surma R., Tamáš,
Hanzl, Kuzník, Jurečka, Vrner,

frenštátský M., Byžovský, Chrobák.

Junioři na mistrovství ČR v Jičíně
si vedli velmi dobře, za účasti 196
závodníků z ČR se umístili: ve

váze do 60 kg Jan Nedorost -

7. místo, ve váze do 81 kg Přemysl
Verner 5. místo a nelépe se umístil
Alexandr Jurečka, který se stal mist-

rem ČR ve váze do 90 kg. Všechny

své zápasy ukončil před časovým
limitem. Tím si řekl o nominaci do
reprezentace ČR a bude se připravo-

vat na ME juniorů.

1. liga vzpírání mužů

družstev v Rotavě
Na 1. kole 1. ligy mužů družstev,
které se uskutečnilo na půdě
nováčka soutěže 26.4. v Rotavě,
obsadilo družstvo Havířova druhé
místo. Družstvo nastoupilo ve slo-
žení Viktor GUMÁN, Rudolf
LUKÁČ, Petr SOBOTKA, Radek
VESELÍK, Miroslav CICHÝ a Jan
GOSPOŠ. Nejlepší výkon Havířo-
va podal Viktor Gumán 
váha 77,5kg  dvojboj 315kg
(150 - 165) to dalo 392 Sincl.bodů
a zároveň to byl druhý nejlepší
výkon prvního kola. Lepší byl jen
Těšovič ze Sokolova - 415 Sincl.
bodů.
Druhý nejlepší z družstva Havířo-
va byl Jan Gospoš. Při váze 85kg
zvládl ve dvojboji
310 kg nový osobní rekord
(140 - 170 ) - 367 Sincl. bodů.
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Hudební podvečery pro veřejnost
(hudba klasická, populární, zpěv,

divadelní scénky)
3., 4., 5., 11., 12., 17., 18.

a 19. června v 17.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

vstupné zdarma!
✿

Vernisáž absolventů 
výtvarného oboru

Křest CD komorní hudby
4. června v 17.00 hodin

Galerie KD Radost
✿

Udělování pochval žákům 
za školní rok 2007/2008
10. června v 17 hodin

koncertní sál ZUŠ B. Martinů 
ul. Sadová

✿

Vernisáž prací absolventů 
kurzů keramiky a figurálního 

kreslení pro dospělé
10. června v 17 hodin
Galerie Spirála Havířov

✿

ZUŠ Bohuslava Martinů

nabízí ve školním roce 2008/2009

pro děti od 5 let výuku

v hudebním oboru

✔ přípravná hudební výchova 

✔ hra na hudební nástroj (klavír,

housle, violoncello, kytara, bas.

kytara, bicí, el. klávesy, akorde-

on, dechové nástroje 

✔ zobcová, příčná flétna, trubka,

saxofon, fagot, ...)

✔ sólový zpěv, sborový zpěv

v literárně-dramatickém oboru

v tanečním oboru 

(klasika, moderní tanec....) 

Maniak aerobik

ve výtvarném oboru 

(malba, grafika, keramika, tvůrčí

fotografie....) Dále ZUŠ B. Martinů
pořádá kurzy pro dospělé

Tvůrčí fotografie

Keramika

Figurální kreslení
Točení na kruhu 

a práce se sádrou

Přihlášky do všech oborů 
na školní rok 2008/2009 

je možné podávat během měsíce

června na ředitelství ZUŠ 
B. Martinů 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

2. června v 17 hodin
v reprezentačním sále školy

Taneční akademie
✿

11. června v 17 hodin
ve vstupní hale školy

Vernisáž žáků výtvarného oboru
✿

17. června v 18 hodin
ve vstupní hale školy

Posezení se zobcovou flétnou
komorní koncert žáků ZUŠ

✿

19. června v 17 hodin
v reprezentačním sále školy

Koncert vítězů soutěže
HAVÍŘOVSKÁ NOTA

hudební doprovod 
Band ZUŠ Leoše Janáčka

a cimbálová muzika Vonička
✿

INFORMACE:
ZUŠ Leoše Janáčka, 

Havířov-Podlesí, 
přijímá pro školní rok 2007/2008

žáky od 5 let 

do hudebního, tanečního 

(vyučuje se klasický, moderní 

a lidový tanec), 

literárně-dramatického 

a výtvarného oboru.

Možnost studia i pro dospělé.

Přijímací řízení v červnu 

pondělí-pátek 14.00-17.00 hodin

Bližší informace na sekretariátě

ZUŠ, tel. 596 411 064

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

Taneční škola 
HORIZONTY

si Vás dovoluje pozvat 
na pohybovou show

DVACÁTÝ DEVÁTÝ
pátek 6.6. v 17 hodin 

v KD L. Janáčka
Hosté:

Taneční škola 

PALAS P.J. NACURY
Maniac Aerobic p. I. Kožmínové

Vstupenky v pokladně 
KD L. Janáčka od 19.5.

Již počtvrté se na ZŠ Moravská konala dějepisná soutěž Permo-
níček, která byla určena žákům 6. (I. kategorie) a 7. (II. kategorie) tříd

všech základních škol v Havířově a širším okolí.
Soutěž je již tradičně zaměřena na dějepisné znalosti, které žáci

těchto ročníků získají během školního roku v dějepise.
Znalosti byly prověřovány testy a žáci mohli  používat atlasy.

Letos se soutěže zúčastnilo 15 škol - kromě havířovských se napří-
klad zúčastnila ZŠ Albrechtice, ZŠ Orlová-Lutyně či Gymnázium

v Bohumíně.

V I. kategorii se umístili:

V II. kategorii se umístili:
místo: Lukáš Brúder    ZŠ Moravská

místo: Lucie Ryšková   ZŠ Mládežnická
Denisa Mišinová  ZŠ Moravská

3. místo: Petr Schabjuk   ZŠ Gorkého
Mgr. Hamtáková, ZŠ Moravská

ZŠ Mánesova:
HALÓ, tady speciální
školství!

Děti vyráběly 

mandaly 
z plastových víček

Vysoké stropy v mezipatře naší

školy ožily veselými obrázky
a dekorativními kruhy. Plastové

mandaly vytvořily v pracovním
vyučování žákyně osmé třídy

pomocí kartonu, samolepicí fólie,
tavné pistole a hromady barevných

víček. Jejich práce se líbí spolu-
žákům i dospělým pracovníkům
školy. Děvčata prokázala nejen

svou šikovnost a smysl pro krásu,
ale i pořádnou dávku vytrvalosti -

vždyť výroba těchto poměrně vel-
kých objektů nebyla až tak úplně
jednoduchá. Zcela snadné nebylo

ani jejich zavěšení. Ale výsledek
stojí za tu námahu, nemyslíte?        

Mgr. Šárka Kavanová, učitelka

ZŠ K. Světlé v Havířově slavila 40 let
Lidé se scházejí z různých důvodů - veselých i smutných. Jedním

z těch veselých mohou být například oslavy narozenin. Starší lidé se
obvykle neradi zmiňují o svém věku, ale naše škola je dáma ve
středním věku, a tak svou čtyřicítku nemusí tajit. Naopak - za 40 let se
už získají nějaké zkušenosti, vědomosti, znalosti a dovednosti,
o které se dá podělit s ostatními. Navíc je hezké, když se na naroze-

niny sejde širší rodina: známí, spolužáci, bývalí i současní učitelé,

hosté. Slavnostní akademii jsme dali motto „Namaluj krásný sen“.

Příprava akademie dala nám

všem, učitelům a žákům, hodně

práce. Pořád jsme měli pocit, že je

co vylepšovat. Pak ale přece jenom

nastal náš důležitý den a my jsme

byli připraveni předvést rodičům

a havířovské veřejnosti svá vystou-

pení.

Báječnou atmosféru akademie

navodili moderátoři Veronika Brožo-

vá a Michal Zemánek z 9. třídy. Na

pódiu se střídala sportovní a tane-

ční vystoupení všech našich žáků,

od nejmenších až po žáky devátých

tříd. Vše bylo vhodně doplněno

recitací a zpěvem.

Svůj krásný sen snily také inte-

grované děti, které se za pomoci
pedagogických asistentek začlenily

do cvičení se spolužáky. Jednotlivá

vystoupení měla spád, vyzařovala
z nich radost, hravost, energie,

uspokojení. Nechyběla však ani

tréma, strach, že se jim něco nepo-

daří.

Práce na tomto díle se zúčastni-

lo mnoho cvičenců, recitátorů i uči-

telů, ale největší břímě nesla na

zádech paní učitelka Mgr. Alena

Přehnilová, která si vzala na starost

nejen nácvik většiny čísel, ale i režii

a každý detail.

Nakonec jsme ale všichni měli

pocit uspokojení z povedeného

díla. Tím spíš, že naši příbuzní

i známí, kteří akademii viděli, proje-

vili nadšení i uznání. Potlesk se

vyprodaným sálem ozýval po

každém čísle a na tvářích

přítomných lidí se objevovaly
střídavě slzy a smích.

Mgr. Lenka Drábková 
a Mgr. Věra Pletánková

1. místo : Luong Ha My ZŠ Moravská, Havířov
2. místo : Ošlejšek Martin ZŠ Albrechtice

3. místo: Gabryš Patrik ZŠ Mládežnická, Havířov
Szczyrbová Eva ZŠ U Kapličky, Orlová

ZŠ Moravská: Děti mají zájem o historii
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Rok se s rokem sešel a stolní tenisté Církevního
střediska volného času sv. J. Boska v Havířově
jako každý rok opět vyrazili na 19. mezinárodní
salesiánské hry, které se konaly 26.4. - 1.5. 2008
ve slovinské Ljubljaně. Na hry vyrazilo z Havířo-
va celkem pět stolních tenistů. „Kromě pestrého
programu, který pro nás pořadatelé připravili,
byly vidět i skvělé sportovní výkony a po zásluze
si naši sportovci odvezli celkem pět ocenění,“
uvedlo za církevní středisko trenér Jiří Matuš.
„V mladší kategorii to byl 1. Michal Šup
a 3. Olda Václahovský v jednotlivcích. Dále tito
dva borci vyhráli čtyřhru a navíc Olda Václahov-
ský a Katka Juřicová skončili na 1. místě ve
smíšených párech. V kategorii starších se nepo-
dařilo obhájit loňské 3.místo a Ivo Loska skončil
těsně za podiem na čtvrtém místě. Navíc v cel-
kovém hodnocení mladší družstvo stolních tenistů
obdrželo cenu za nejlepší reprezentační tým.“
Příští rok čekají salesiány jubilejní 20. mezi-
národní hry, které se budou konat v Itálii. „Jako
trenér jsem velice spokojen a věřím, že i do
budoucna se nám podaří udržet tuto vysokou
kvalitu stolního tenisu v našem středisku“.

Jiří Matuš

BERUŠKY Z MŠ RADNIČNÍ VZORNĚ
REPREZENTOVALY MĚSTO HAVÍŘOV

Nejmenší mažoretky Berušky z MŠ Radniční se v sobotu 3.5. zúčast-
nily celostátní nepostupové mažoretkové soutěže s názvem O POHÁR
ZE ZÁMKU, která se konala ve městě Kolíně. I přes dlouhou cestu, kterou

na soutěž absolvovaly, dosáhly výborného umístění. V konkurenci

šestnácti souborů v kategorii Děti - formace a Děti - duo získaly:

Pohár a 1. místo v soutěži formací a 2. místo v soutěži Duo.

K dosaženým úspěchům jim blahopřejeme.

Další informace o mažoretkách Beruškách získáte na adrese:

www.mazoretkyberusky.estranky.cz

Koncerty ve Stolárně
29.5. ŠAJTAR - kapela ovlivněná mnoha hudebními směry. Výsledkem je osobitá výpověď jednotlivých

instrumentalistů s ojedinělým nástrojovým obsazením (např. cimbál). Od svého vzniku v roce 1998 prošla kape-

la různými žánrovými změnami až k dnešní rockové podobě s folklórními prvky. Šajtar za 10 let své existence

odehrál mnoho koncertů nejen v Čechách, ale i v zahraničí od Anglie až po Japonsko. Hráli mimo jiné i bel-

gickému královskému páru a doprovázeli Jaromíra Nohavicu na koncertním turné. Sestava: Tomáš Jochec -

kytara, housle, kavakigno, zpěv; Kateřina Bílá - cimbál, kontrabas; Martin Beck - flétna, klarinet, saxofon, zpěv;

Vladimír Oháňka - baskytara, zpěv; Roman Šmahlík - bicí. Koncert začíná ve 20 hod.

Prodej vstupenek na místě za 60 Kč.

11.6. HROBOVÉ TICHO a 2nd BAND Dvojkoncert rockových kapel. Od 20 hod.Vstupenky na místě.

Foto: zleva Michal Šup, Olda Václahovský,
Jiří Matuš, Ivo Loska, Katka Juřicová,
Lucka Šajnová

Městská knihovna

Havířov
3.6. od 9.30 do 11.00 
pobočka Seifertova 

- setkání s tematikou
EKOLOGICKY 

ŠETRNÁ DOMÁCNOST 
včetně bezpečnosti hraček.

Setkání se uskuteční v prostorách
Komunitního centra Armády spásy
na ul. J. Seiferta 8 ve spolupráci
s Městskou knihovnou Havířov.

4.6. od 14 h - pobočka Seiferta 
- soutěž o ochraně životního

prostředí EKOLYMPIÁDA 2008
pro žáky základních škol 

a víceletých gymnázií 
na téma globální svět.

Také v tomto roce jsou připraveny
zajímavé soutěže i ceny. Soutěž je
určena pro tříčlenná družstva žáků
13-15 let. Přihlásit se můžete na
adrese seiferta@knih-havirov.cz 

24.6. a 26.6. od 13 do 16 h 
pobočka Gen. Svobody.
Na prázdniny s tričkem 

z knihovny - výtvarná odpoledne.

Dlouhodobé akce:
Škola naruby - projekt společného

čtení rodičů a dětí - dětská odd.
Aktuální akce a Vaše čtenářské
konto na www.knih-havirov.cz

Dětská bohoslužba
u příležitosti Dne dětí

1.6. v 9.30 hodin
evangelický kostel

Havířov-Prostřední Suchá,

Stará ul. - www.sucha.cz

Capoeira - rozpis tréninků 
úterý  17-19 SPŠ Stavební 

čtvrtek 17-19 SPŠ Stavební

sobota 17-19 ZŠ 1. máje

Velkého bowlingového turnaje
ZÁMEK BOWLING CUP
2007/2008, jehož 5. ročník byl
zahájen počátkem listopadu
minulého roku v havířovské
Bowling Radegast Aréně na
zimním stadionu, se zúčastnilo
50 tříčlenných družstev
z Moravskoslezského kraje.

Do finálového střetnutí v neděli
20. dubna se po 13 kolech probojo-
valo 8 kolektivů. Nejlepší formu pro-
kázalo družstvo ve složení Petr
Mikliš st., Petr Mikliš ml. a Antonín
Váňa z Valašského Meziříčí.
Odvezli si hlavní cenu 60 tisíc Kč

s hodnotnými pozornostmi sponzo-

rů. Havířovští pořadatelé turnaje

však měli připravené kvalitní

ocenění pro všechna finálová

mužstva a také pro nejlepší

jednotlivce.

Město: Haškova 1, Havířov, tel.: 596 810 145

4., 11. a 18.6.

Počítačový LAN turnaj v různých závodních

a sportovních hrách od 16.30 hod. v internet
klubu.
2.6. Den dětí - olympiáda plná her.

Začátek v 15.30 hod.

20.6. Schodišťový maraton. Pojďte si vyzkou-
šet, kolik schodů zvládnete.
Začátek v 17.00 h.

Šumbark: Lomená 9, Havířov, tel.: 596 884 853

7.6. Turnaj dvoučlenných družstev ve stol-
ním tenise. Prezentace do 8.00 hod.
v tělocvičně střediska.

14.6. Fotbalový turnaj o pohár Dominika 
Savia, pro kategorie 93-95.

Prezentace v 8.00 hod.

Společné akce:

Celý měsíc červen probíhá velká tipovací sou-
těž na ME 2008 ve fotbale.

10.6. Akademie k 15. výročí vzniku střediska
v KDPB

Salesiánská reprezentace na hrách ve Slovinsku opět úspěšná

Foto: Josef Talaš
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Soukromá Mateřinka 

v Havířově-Šumbarku slaví…
U příležitosti 15. výročí školy zasadily děti na školní zahradě okrasný

strom a těší se na další akce.

Slavnostní ,,stužkování“ školáků, Hravou maturitu, velkou oslavu k výro-
čí školy a oslavy Dne dětí.

Rodiče, děti a přátelé Mateřinky se sejdou na školní zahradě 6. června

odpoledne. „Pobaví je naše mažoretky Kopretinky, pohádka, společně si
zazpíváme a budeme si hrát…“ prozradila z programu ředitelka Pavla
Dedková. „Děkujeme všem hodným lidem, kteří MATEŘINKU v uplynu-
lých letech podporovali a mají nás rádi. Děkujeme všem rodičům, kteří si
nás vybrali a svěřovali nám své děti od září 1993 do péče. Všechny děti
absolventy zdravíme a věříme, že Mateřinka pro ně byla dobrým startem
do života.“ 

Učitelka hry na klávesy Taťána Kře-
šová se svými úspěšnými žáky.

Foto: archiv

Ve dnech 24. - 25.4. 2008 se
v ZUŠ B. Smetany v Karviné opět

po dvou letech soutěžilo ve hře

na elektronické klávesové

nástroje v rámci celostátní sou-

těže „Konfrontace“.

Žáci ze třídy p. uč. Taťány Křešové

si zahráli, jak v solové hře, tak ve

hře komorní-souborové. Zúčastnilo

se celkem kolem 120 soutěžících

ze Základních uměleckých škol

z celé republiky. Naši žáci si vedli

velmi dobře a všichni získali oceně-

ní poroty.

V I. kategorii těch nejmladších

Dáša Pawlasová získala stříbrné

pásmo. Ve II. kategorii získala Nela

Vandáková bronzové pásmo.

Ve IV. a VI. kategorii získaly bron-

zové pásma Jana Fukalová a Adri-

ana Vandáková. VII. kategorii

v sólové hře obhájil Adam Rafaj
pásmo stříbrné.

Komorní hry se zúčastnili:

I. kategorie - soubor ve složení -
Dáša Pawlasová, Klára Janušková,
Matěj Mazůrek a druhý soubor ve

složení Nela Vandáková, Jana

Fukalová, Karolína Levková byli
hodnoceni bronzovým pásmem.
III. kategorii zastupovali Adam

Rafaj, Adriana Vandáková, Barbora

Lindovská a obdrželi stříbrné
pásmo. Nejstarší žákyně IV. kate-
gorie komorní hry ve složení: Ivana

Bednárová, Romana Hrbková,

Marie Turzová byly oceněny
pásmem stříbrným.

Anglický den na Frýdecké 
legrace, zábava i poučení

Angličanem se vším všudy: toto
je kroket. Foto: archiv

Poslední den měsíce dubna
vyměnili na ZŠ Frýdecké vyučování
za zábavu. Uspořádali tzv. Anglický
den, jehož smyslem bylo, aby se
žáci seznámili s anglickými sporty,
jídlem, kulturou a tradicemi.

Všichni žáci přišli do školy v uni-
formě - bílé halence či košili, tmavé
sukni nebo kalhotách, s připnutým
emblémem školy a vlastnoručně
vyrobenou kravatou.

Ráno se všichni shromáždili niko-
liv ve třídě nad otevřenými učebni-
cemi, ale na dvoře před školou. Den
začal ochutnávkou anglické
snídaně. Třídy zamířily do rozkvetlé-
ho školního sadu k prostřeným sto-
lům, které byly plné jídla. Každý
ochutnal vařené fazole, páreček,
smažené vejce a zeleninu.

Poté vše pokračovalo podle pře-
dem připraveného rozvrhu na jed-
notlivých stanovištích ve škole
a jejím okolí. Zkoušeli jsme péct
pravé anglické sušenky cookies.
Vůně pečených koláčků se linula
po chodbách školy. Chutnaly
výborně! Potom všechny žáky roz-
proudila anglická písnička od Beat-
les, kterou jsme se učili zpívat.
Naše paní učitelka, Američanka,
která nás už dva měsíce učí angli-
čtinu, nás naučila americký country
tanec. Dále se hrály zvláštní sporty,
jako lacross, kroket, baseball nebo
freesbee.

„Naučili jsme se úplně nové
sporty. Dobře se hrál třeba kroket.
V trávníku byly branky z drátů
zaražené do země a pod nimi se
obrovskou palicí pinká míček.“
vysvětluje Marek Bór. „Tančit
country byla velká zábava. Myslím,
že takový den bychom mohli zase
zopakovat.“ říká Honza Svoboda.
„Děti odcházely s úsměvem na
rtech,“ tvrdí Jarka Kopecká. „Celý
den byl zvláštní a nezapomenutel-
ný,“ vzpomíná Erika Palarčíková,
žákyně 8. třídy.

Všichni žáci odcházeli s úsmě-
vem domů a už se těšili na další
podobný den, který pro ně škola
připraví. Žáci 8.A

Soutěž potvrdila kvalitu
výuky hry na klávesové
nástroje na MKS Havířov 

Havířovský aquapark zahajuje 
31. května sezonu!

Úspěch florbalové 
přípravky SFK Havířov
Třetí místo v Lize přípravek divize
VII. ročníku 2007-2008, tak to je
výsledek nejmladších nadějí

florbalového klubu SFK Havířov.
Kluci vybojovali svůj první pohár,
medaile a jsou nejlepším havířov-

ským týmem ve své kategorii.
Staň se členem týmu a přijď
si zatrénovat, více info na

www.sfkhavirov.ic.cz

Plavecký bazén 

Kombinovaný bazén s atrakcemi
Dětský bazén 

Skokanský bazén

2 tobogány - mořské vlny - divoká řeka - skluzavky - vzduchové
lehátko - vodní trysky - vodní zvon - perličkové a masážní trysky

Hřiště na volejbal, nohejbal, stoly na stolní tenis, občerstvení
Provozní doba do prázdnin od 9 do 18 hodin 

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč, důchodci 40 Kč

děti do 2 let a invalidé vstup zdarma 
poslední 2 hodiny 30 Kč

www.ssrz.cz, tel.: 596 813 957
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Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení 
z evidence motorových vozidel

odvoz zajištěn

Info.: 596 440 417, 732 788 556

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

102/08

97/08

98/08

99/08

100/08

101/08
95/08

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!

106/08

96/08

Městské kulturní středisko

Havířov 

nabízí reklamní prostor 

ve výlohách Společenského

domu v Havířově.

Info: 777 767 084

mks/08

Pronajme v centru města 
nebytový prostor

vhodný jako prodejna nebo provozní kanceláře

o celkové ploše 138 m2 včetně sociálního zázemí,
situované v 1. patře, výkladní skříň a vitrína v přízemí,

vchod z ulice u Dlouhé třídy 13a 
CENA k jednání: 2.300 Kč/m2/rok + služby

Uzávěrka nabídek 31.7. 2008

Bytové družstvo Centrum Havířov
Dlouhá třída 13, Havířov-Město, tel: 596 811 306 

103/08

Instalace Windows + záloha 
celého systému + odstranění virů 

u Vás doma - 732 470 503

Máte problémy s počítačem?

104/08

Hledám seriózní a pracovité
lidi do svého týmu. Vhodné i pro

ženy na MD - TEL.: 606 438 168
105/08

V Ý K L A D  K A R E T
Chcete poznat svou budoucnost?

Havířov 603 358 855

107/08

108/08

109/08

Máte vyšší výdaje než příjem?
Nabízíme možnost přivýdělku.
Volejte ještě dnes 603 469 598,

739 291 351 - Mgr. Dostál

110/08

MASÁŽE

LYMFODRENÁŽ
PREVENCE CELULITIDY

BAŇKOVÁNÍ
Tel.: 602 147 311

Havířov - hotel Merkur C
www.masazehavirov.cz

111/08

112/08

NABÍZÍM pracovní místo 

pedikérce a manikérce
Havířov-Reneta - 603 111 218

113/08

Městské kulturní středisko Havířov vyhlašuje veřejnou soutěž 
na provozovatele gastronomického zařízení v KD Radost 

v Havířově. Podrobnosti najdete na www.mkshavirov.cz 
"Poptávková řízení", nebo na tel. č.: 596 80 80 30.

Termín podání nabídek do 30.5. 2008 v 10°° hod. m
k
s
/0

8
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