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Hlavním požadavkem zadání
bylo, aby nové stránky byly pře-
hlednější a jednodušší při hle-
dání potřebných informací.
Jednotlivé sekce jsou logicky

provázané, aby měl návštěvník

šanci dostat se k požadované

informaci po více liniích, aniž by

musel znát strukturu magistrátu.

Zcela nový je grafický design,

který vychází z nového jedno-

tného vizuálního stylu města,

včetně barevného rozčlenění na

sekce pro občana, turistu a pod-

nikatele. Grafický design je

nezávislý na prohlížeči a velikos-

ti monitoru, je variabilní a přizpů-

sobuje se velikosti monitoru.
Stránky jsou přizpůsobeny pro
zrakově postižené spoluobčany
podle specifikace BlindFriendly.

Velmi potřebná pro občany

a pravděpodobně nejnavštěvovaně-

jší bude sekce Potřebuji vyřídit

v hlavním levém menu. V pravém

menu jsou webkamery včetně

týdenního archivu a také aktuální

informace o počasí. V tomto sekto-

ru se v příštím roce objeví obra-

zové zpravodajství nového měst-

ského informačního kanálu.

Nové stránky jsou stavěné tak,

aby byly užitečné občanům, kteří

potřebují vyřídit své záležitosti.

Naleznou zde formuláře, seznam
institucí, které jsou ve městě, čísla
tísňového volání. Školáci zde nalez-
nou informace, na které se často
ptají - o historii a současnosti

města, počtu obyvatel, rozloze

a poloze města. Také zde jsou kon-

takty na školská zařízení. Pro

zahraniční turisty jsou připraveny

jazykové mutace v polštině,

angličtině a němčině a také jim jistě

poslouží seznam ubytovacích

zařízení.

Na stránkách je také mapa

města, jízdní řády MHD, fotogalerie

nebo videokronika s krátkými

video ukázkami z významných

akcí konaných ve městě.

Pro jednoduchou orientaci slouží

fulltextové vyhledávání včetně

barevného rozlišení hledaného

slova v textu.

Nové internetové stránky města

Havířova byly vytvořeny s přihléd-

nutím k počítačovému a softwarové-
mu vybavení běžnému v českých

domácnostech a firmách. Nevyža-

dují proto žádný nadstandardně
výkonný počítač.

www.havirov-city.cz 
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Slavnostním zahajovacím Benefičním koncertem v Městské sportovní hale
ve čtvrtek 12. června vše začalo. Vystoupila skvělá rytmická skupina postiže-
ných studentů The Tap Tap z Jedličkova ústavu v Praze. Navíc se prezentovaly
havířovské sportovní oddíly a vůbec sportovci z celé České republiky.

Páteční dopoledne patřilo školám, pro které organizátoři připravili Den
plný sportu - PARAdays. Ve spolupráci s Atletickým oddílem Slavia Havířov
se od deváté ranní v areálu MSH uskutečnily atletické závody složené
z klasických i paralympijských disciplín. Tečkou za sportovním dnem byl
koncert Maxim Turbulenc. Odpolední Letní kino bylo v hudebním stylu.
Dan Bárta, Michal Hrůza, Horkýže Slíže a Bow Wave, to jsou protagonisté
hojné účasti a dobré nálady, která vládla celou akcí.

Ovšem ta pravá PARAlympiáda vyběhla ze  startovní mety v sobotu,
kde to žilo skutečně všude, na všech sportovištích. Ve 35 disciplinách se
představili jak sportovci s postižením, tak všichni, kdo měli zájem. China-
ski, Pražský výběr 2, Vypsaná fixa, Priessnitz, Niceland, Indy a Wich
a mnozí další dotvářeli slavnostní náladu v areálu Letního kina.

V neděli po sportovním klání ukončil celou akci odpočinek v havířov-
ském Jazz clubu ve víru odpoledního promítání a rozloučení s akcí pre-
zentací tvorby amatérských havířovských filmařů, básníků a dalších  žánrů.

Video a další foto z akce na www.havirov-city.cz

Město má nové internetové stránky
www.havirov-city.cz
webové stránky v novém kabátě a s novou strukturou 

Víkend ve znamení
PARAINKUBÁTORu 2008

Foto: Josef Talaš
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V přírodě 
nesahejte na mláďata!

Pokud srnče v klidu leží, je vše

v nejlepším pořádku. Jedenáctý
den po narození už začíná chodit
se svou matkou. Opuštěné srnče

zmateně pobíhá, píská a kvílí.

Je slyšet půl kilometru daleko.
Zajíci nemají pelech. Samice

rodí mláďata například uprostřed

louky. Malí zajíčci v klidu čekají

a krmí se až v noci. Zaječice je
schopna nakrmit i cizí mláďata.
Malého zajíce z frekventované

cesty můžete přenést jen za

pomoci kusu dřeva nebo lopaty
a maximálně do vzdálenosti
10 metrů.

Mládě, na které sáhnete,
zabíjíte!!! V lepším případě ho
odsoudíte k životu v zajetí!

Pouze zraněná mláďata potře-
bují lidskou péči. Tu jim poskytnou
odborníci ze záchranných stanic.

Kontakt:
605 428 752, 605 182 969

6. srpna uplyne 64 let od chvíle, kdy příslušníci gestapa zavraždili 36 občanů Životic 
a okolních obcí. PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ k uctění památky obětí

se uskuteční v sobotu 2. srpna 2008 od 10 hodin u Památníku životické tragédie 
v Havířově-Životicích. Součástí pietního aktu bude kladení věnců a kytic k hrobu obětí.

V době konání pietního aktu bude omezena doprava. Od 10.00 do 10.30 hodin 
bude uzavřena silnice pro MHD i osobní vozidla.

Dopravně bezpečnostní akci
„Týden BESIPu“ na území města

Havířova připravila Komise Rady

města Havířova ve spolupráci
s Policií ČR OŘ DI Karviná, Měst-
skou policií Havířov a Celní správou

ČR 21. - 25. dubna. V tomto obdo-

bí bylo PČR DI Karviná uloženo 46
blokových pokut v částce 32 000
Kč + 3 oznámení na Krajský úřad

Moravskoslezského kraje vozidla

T.I.R. Nejčastěji se jednalo o nedo-
držení povolené rychlosti, nedání
přednosti v jízdě, nesprávný způ-

sob jízdy, technický stav, telefono-

vání za jízdy a bezpečnostní pásy.
Městská policie Havířov v tomto
období vykázala 320 přestupků

v dopravě, kdy z tohoto počtu bylo

řešeno 63 domluvou, 192 přestup-
ků blokovou pokutou v celkové výši
71 010 Kč a 65 přestupků bylo

oznámeno správnímu orgánu

k dořešení. 24. dubna provedla

Celní správa kontrolní vážení
nákladních vozidel na sil. č. I/11
ul. Ostravská, zvážena byla čtyři

vozidla a výsledek byl tentokrát

negativní.
22. a 24. dubna se uskutečnila

v rámci akce komise BESIP spo-

lupráce s žáky ZŠ Gorkého, Na

Nábřeží a Moravské. Při této akci
celkem 18 žáků základních škol
spolupracovalo se strážníky MP

Havířov při řešení přestupků

v dopravě a v rámci této spolu-
práce byli žáci seznamováni se
základními pravidly bezpečného

pohybu na komunikacích.

24. dubna se konala ve spolu-
práci s lektorem Autoškoly Anto-
nína Pollaka v Kulturním domě

Petra Bezruče beseda s občany -
řidiči, které se zúčastnilo cca

55 občanů.

Primátor města přijal oceněného 

ředitele Ing. Milana Černého

Ředitel Sociálních služeb města Havířova Milan Černý dostal prestižní
ocenění. To udělovala Rada České republiky pro jakost a časopis Sociální

péče v rámci 3. ročníku Ceny kvality v sociální péči. Ředitel převzal oceně-

ní v kategorii Cena sympatie 22. května na slavnostním večeru v Kongre-

sovém centru Lázeňská Kolonáda v Poděbradech. „V této kategorii se hod-
notil celkový přístup, zájem nebo komunikační dovednosti. Ve třetím
ročníku Ceny kvality v sociální péči se hodnotilo sedm kategorií. Havířov
se dostal do úzké nominace i v poskytování služeb pro osoby se zdravot-
ním postižením. Zkusíme se prosadit v dalším ročníku, jelikož si myslím,
že právě v této oblasti děláme hodně nad rámec a hranice našeho města,"
uvedl Milan Černý.

Havířovští úředníci jsou v Morav-
skoslezském kraji druzí nejvy-
tíženější, pro občany a podnikatele
jsou sedmí počtem úředních hodin
a šetří čas občanů umístěním
velkého množství informací a for-
mulářů na internetové stránky.
Občanům i podnikatelům samo-
správa pomáhá v rámci kraje nej-
lepším navigačním systémem,
rychlými a kvalitními odpověďmi
a podporou veřejné dopravy.

Podstatou soutěže Město pro
byznys bylo určení pořadí měst
s nejlepšími podmínkami pro podni-
kání v České republice i v jednotli-
vých krajích. Pro zajištění co nej-
větší objektivity soutěže byla města
hodnocena na základě padesáti
kritérií rozdělených do šesti oblastí.
Zdrojem hodnot každého kritéria
byla statistická data nezávislých
a odborných institucí a odborníky
garantovaný výzkum.

Cena sympatie pro ředitele Sociálních služeb 

Havířov vyhrál v oblasti 
kvality veřejné správy

V oblasti kvality veřejné správy soutěže Město pro byznys vyhrál
v rámci našeho kraje Havířov. Vyplývá to z žebříčku soutěže Město
pro byznys, kterou vyhlásil týdeník Ekonom. Hospodaření obce,
rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace
jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková
mohou být nejrychleji zlepšena. Nejlépe se v hodnocení umístili
úředníci v Havířově.

Ekologické okénko:

Komise Rady města Havířova 
pro BESIP informuje:

Ohlédnutí za Týdnem bezpečnosti
Přerušení 

dodávky 
teplé vody

Od 7.7. do 11.7. 2008

proběhne plánovaná letní
odstávka v dodávkách
tepla od dodavatele

DALKIA Česká republika,
a.s.

V tomto období nepote-
če teplá voda u všech
odběratelů, kteří jsou

napojeni na soustavu
centralizovaného zásobo-
vání teplem.

Mimořádná příležitost 
pro čerpání příspěvků

Úřad práce v Karviné podpoří přijetí uchazečů
o zaměstnání, kteří jsou evidovaní na úřadě práce minimálně
6 měsíců finančním příspěvkem na mzdové náklady, vč. poji-
stného, max. do výše 13 000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců na
uchazeče o zaměstnání, doporučeného úřadem práce.

Podmínky a bližší informace naleznete na webové stránce
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ka_info/informace_up/zamestna-
vatelum/apz nebo v kanceláři č. 613, v 6. patře budovy
ÚP v Karviné, na tř. Osvobození 60a/1388, Karviná-Nové Město,
tel: 950 126 461.

Foto: Josef Talaš
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P o d ě k o v á n í  

Magistrát města Havířova 
odbor sociálních věcí, děkuje paní

MUDr. Vítězslavě Brabcové,
praktické lékařce na ulici 

Švermova 4 v Havířově-Městě, 
za nezištnou a profesionální

pomoc při řešení mimořádných

sociálních situací a spolupráci při
zajištění občanů v sociální tísni.

I. Stanoviště kontejnerů
1. - 10. den každý měsíc:

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

Na Pavlasůvce (žel. stanice)   
Havířov-Životice:

Na Stezce, Na Polanech, 
Padlých hrdinů - obchod

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

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

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

III. Stanoviště kontejnerů 
1. - 7.7.

1.máje, P. Bezruče, Kpt. Vajdy,
Selská,Větrná, Želivského, 

Rodinná naproti garážím, Lidická 
(č. 52a - u hřiště), G. Svobody, 

Kmochova, Na Dolanech 

8. - 14.7.

Atriová, Čs.armády, J. Wericha,
Lípová, Balzacova, J. Gagarina,
Soví, Letní, Petřvaldská - točna, 

J. Kotase - točna, Lazecká 
(u lesa), U Pošty

15. - 21.7.
Jaselská, Klidná, Mickiewiczova,

Bludovická, Žákovská, Mládí,

Kubelíkova, E. Krásnohorské, 
Kosmonautů, Mládežnická,
Školní (v zatáčce u garáží)

22. - 28.7.

Kpt. Nálepky, Majakovského,
Matuškova, K. V. Raise, Radniční,

Slovanská, M. Pujmanové, 
Frýdecká-Stružník, 

Osinky-Podélná, Na Pacalůvce

29.7. - 4.8.
Železničářů, U Lesa, 

M. Kudeříkové, Družstevnická,
Točitá, Jarošova ZŠ, Nákupní,

Mezidolí - U Sosáka, Prachatická
x Nad Tratí, Petřvaldská

(pož. zbroj.)

Harmonogram přistavení VPK

Město podepsalo s RPG memorandum 
o spolupráci při budoucím využití 
areálu bývalého Dolu Dukla
Memorandum 3. června podepsali (zleva) výkonný ředitel RPG Petr
Skrla, primátor Havířova František Chobot a generální ředitel RPG
Tony Aksich. „Jde nám o spolupráci s majitelem areálu tak, aby
město Havířov mohlo ovlivnit jeho další využití k prospěchu obyva-
tel Havířova a okolních obcí,“ přiblížil materiál primátor František

Chobot.

Zatímco v roce 2004 bylo proin-
vestováno do bytových domů
v opravách a investicích celkem
410 milionů korun, v roce 2005
stály opravy a investice do byto-
vých domů 460 milionů korun.
V roce 2006 se částka opět zvedla,
a to na 474 miliony korun.
V loňském roce pak byly do oprav
bytového fondu investovány 632
miliony korun. Oproti roku 2004 se
tak množství investovaných pro-
středků zvýšilo o 65 %.

Tyto peníze šly na modernizaci
a komplexní opravy domů, ale také
na zateplení, zavedení termoregu-
lace, rekonstrukce kanalizačních
a vodovodních řadů a přípojek,
rekonstrukce rozvodů inženýrských
sítí, opravy balkonů, střech
a komínů, výměny oken a dveří,
provádění maleb a nátěrů, opravy
hydroizolace domů, generální opra-

vy výtahů, drobnou údržbu i demo-
lice objektů, které již nebylo možné
opravit.

„V tomto trendu chceme pokra-
čovat i v dalších letech, počítáme,
že proinvestované prostředky
v roce 2008 budou opět vyšší, než
tomu bylo v rekordním roce 2007,“
uvedl nový generální ředitel skupi-
ny RPG Real Estate Tony Aksich.
Výkonný ředitel skupiny Petr Skrla
k tomu dodal: „Osvědčuje se nám
koordinovaný a koncepční postup
při opravách bytového fondu
s městy a obcemi, jako například
v Havířově, Stonavě, Karviné nebo
Ostravě.“

Nejvýznamnější investiční akcí
roku 2007 přitom byla výměna
oken, která se týkala více než 170
domů a přišla na více než 110 mili-
onů korun.

RPG Real Estate vloni investovala do

oprav domů a bytů 632 miliony korun
V roce 2007 investovala realitní skupina RPG Real Estate do oprav

bytového fondu částku 632 miliony Kč. 190 milionů z této částky
představují opravy domů v Havířově. Je to rekordní nárůst za posled-
ní dva roky, po které RPG RE svěřený bytový fond spravuje.

Milí rodičové,

statutární město Havířov spolu

s Komisí pro občanské

záležitosti Vám nabízí

možnost slavnostního uvítání

Vašeho dítěte v obřadní síni

na Zámku v Havířově.

Termíny obřadů v roce 2008:

27.7., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10.,

26.10., 9.11., 30.11. a 14.12.

Telefonické objednávky: 596 803 128,

596 803 138, 596 803 129, 596 803 236

Osobně: na odboru školství a kultury 

Magistrátu města Havířova, 
3.p., kanceláře A-307, A-305 nebo A-303;

na odboru vnitřních věcí 

- matrika, přízemí kanceláře A-006, A-005

Objednávky na e-mailovou adresu:

jancarova.kristina@havirov-city.cz
Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním obřadu!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Akademii třetího věku
zdárně dokončilo 
dalších šest desítek
havířovských seniorů

Senioři studovali po dva roky ve

čtyřech semestrech a zabývali se

řadou oborů. Mezi důležitější

a nejžádanější předměty patřila

angličtina a práce s počítačem

a internetem. Posluchači se vzdě-

lávali také v sociální politice,

finančním poradenství, komunální

politice, zeměpisu, občanském

a trestním právu a v dalších

předmětech. Slavnostnímu předání
osvědčení o ukončení studia a také
propagačních materiálů města byl

přítomen i primátor František Cho-

bot. „Vážím si všech, kteří jsou
ochotni místo sezení u televize
naslouchat méně populárním
věcem a pracují nadále na zvyšo-
vání svého vzdělání," řekl primátor.

Akademie třetího věku běží
v Havířově již od roku 1999, který
byl vyhlášen Rokem seniorů. Od té

doby se při studiu vystřídalo přes

220 studentů a město na akademii
přispělo více než 1,5 milionu korun.
V loňském roce byl zahájen další

běh akademie, který bude ukončen

po čtyřech semestrech.

Sociální služby města Havířova
informují:

„Havířovské jesličky“ 
nabízí rodičům dětí své služby:

✔ Umístění dítěte pro pracující rodiče.

✔ Umístění dítěte pro rodiče na mateřské dovolené

(na dobu 5 dnů v měsíci, aniž přijdou o rodičov-

ský příspěvek).

✔ Umístění dítěte na hodinové hlídání dle potřeb

rodičů.

Provozní doba jeslí je od 6.00 do 16.30 hodin.

Přijďte si osobně prohlédnout zařízení, 

dle domluvy na níže uvedených telefonních číslech:

Zařízení Edisonova     

tel. 596 815 763 (Edisonova 1, Havířov-Město)

Zařízení U Jeslí           

tel. 596 814 116 (U jeslí 2 Havířov-Šumbark)

Další informace přineseme 

v příštím vydání Radničních listů.
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Pódiového kulturního programu se
zúčastnilo 17 organizací nebo jednotliv-
ců a 4 hudební skupiny. Vlastní prezen-
tace činnosti a soutěže na 26 stanovi-
štích připravilo 19 neziskových organi-
zací a škol.
Havířovskou Bambiriádu obohatilo již
druhým rokem velké sportovní klání

Hry bez hranic - soutěže se zúčast-

nilo 12 družstev MŠ (Resslova, Balzacova,
Mládí, Moravská, U Stromovky, Puškinova,
Radniční, ČSA, U Jeslí, Okružní, Horymíra,

Lipová) 11 družstev ZŠ (Jarošova, Kude-
říkové, Světlé, Gorkého, Moravská, Hru-
bína, Školní, Mládežnická, Kpt. Jasioka,
Pujmanové, Frýdecká)
Vítězové:
ZŠ: 1. místo ZŠ Karolíny Světlé

2. místo ZŠ Pujmanové
3. místo ZŠ Gorkého

MŠ: 1. místo MŠ Lipová
2. místo MŠ Moravská
3. místo MŠ U Jeslí

Ve spolupráci s Městskou knihovnou
Havířov se konala v rámci Bambiriády  na
pobočce na ul. Seiferta doprovodná akce
Výtvarné odpoledne s Asterixem.
V Havířově se konala Bambiriáda pošesté.
Dosavadní místa konání:
2003 - Havířov, park Na Nábřeží 
2004 - Letní kino Havířov
2005, 2006, 2007, 2008 
- areál Městské sportovní haly Havířov

23. - 24.5. areál Městské sportovní haly
NÁVŠTĚVNOST: 3 180 os. (pátek 2 500 os., sobota 680 os.) + 750 účinkujících  

STŘÍPKY Z HAVÍŘOVSKÉ BAMBIRIÁDY

Fotopříloha na straně 4 a 5 
Josef Talaš
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prap. Pavel Boček 
Kontakt: Tel. 974 734 741 
Okrsek č. 1: úsek Havířov-Podlesí 
ohraničen ulicemi Dlouhá třída, 
17. listopadu, Těšínská, 
Karolíny Světlé a Kubelíkova.

pprap. Martin Scheibinger 
Kontakt: Tel. 974 734 741 
Okrsek č. 2: úsek Havířov-Podlesí 
ohraničen od ul. Kubelíkova ulicemi 
Dlouhá třída včetně lesoparku na 
HD Merkur, Jurije Gagarina, 
Těšínská po ul. Karolíny Světlé.

pprap. Tomáš Klajmon 
Kontakt: Tel. 974 734 741 
Okrsek č. 3: úsek Havířov-Podlesí 
ohraničen ulicemi Dlouhá třída včetně

lesoparku nad ul. Studentská, 

ul. Studentská, Mládežnická, 
V Zátiší, 17. listopadu po kř. s ul. Dlouhá
třída, včetně přilehlých ulic vně obvodu.

pprap. Josef Masák 

Kontakt: Tel. 974 734 741 
Okrsek č. 4: úsek Havířov-Město 

ohraničen ulicemi 17. listopadu, 
Moskevská, Mozartova, Matuškova, 

Dlouhá třída ke kř. s ul. 17. listopadu.

pprap. Petr Tarina 
Kontakt:Tel. 974 734 741 
Okrsek č. 5: úsek Havířov-Město od kř. ulic Dlouhá třída

-17. listopadu přes kř. ulic 17. listopadu - Národní třída,
ul. Na Nábřeží, Klidná, Jana Žižky, 1. máje, 

Dlouhá třída po kř. s ul. 17. listopadu.

prap. Miroslav Petruška 
Kontakt: Tel. 974 734 741 
Okresk č. 6: úsek Havířov-Bludovice s ul. Selská,

Frýdecká, Těšínská, Havířov-Životice s ulicemi Padlých
Hrdinů, Přátelství s přilehlými ulicemi a Havířov-Pros-

třední Suchá s ohraničením ulicemi Fryštátská, Dělnická,

Pomezní a Hornosušská s přilehlými ulicemi ve vnitřní
části obvodu.

pprap. Tomáš Steklý 
Kontakt: Tel. 974 744 651 
Okrsek č. 1: úsek Havířov-Město, 
ohraničen ulicemi Hlavní třída, Národní
třída, Na Nábřeží, Datyňská, Formanská
a Ostravská směrem od Ostravy 
s přilehlými ulicemi ve vnitřní části 
obvodu. Katastrální hranice s obcemi 
Horní Datyně, Havířov Šumbark, 
a Havířov Podlesí.

pprap. Stanislav Obadal 
Kontakt: Tel. 974 744 651 
Okrsek č. 2: Úsek Havířov-Město
ohraničen ulicemi Dlouhá třída, Hlavní
třída, Orlovská, U Stromovky, Rossen-

bergových a Husova s přilehlými ulicemi

ve vnitřní části obvodu. Katastrální hrani-
ce s obcemi Havířov-Podlesí, 
Havířov-Šumbark a dále Horní a Prostřední Suchá.

pprap. Viliam Kunay 
Kontakt: Tel. 974 744 651 
Okrsek č. 3: Úsek Havířov-Město ohrani-

čen ulicemi Dělnická, Moskevská, Mozar-

tova, Astronautů, Matuškova, 
1. máje, Rošického, Klidná, Na Nábřeží,
Československé armády, Hlavní třída, 

Náměstí Republiky, Národní třída, Husova, 

Svatopluka Čecha, Rossenbergových, Mánesova.

pprap. Libor Ptáček 
Kontakt: Tel. 974 744 651 

Okrsek č. 4: Úsek Havířov-Město 
a Havířov Prostřední Suchá ohraničen
ulicemi Dělnická, Vodní, Orlovská, částí

Karvinská a U Stromovky s přilehlými uli-

cemi ve vnitřní části obvodu. Katastrální
hranice s obcemi Havířov-Dolní Suchá, 

Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá.

Policie blíž lidem
Ve snaze poskytnout kvalitnější policejní službu občanům a dále v sou-

ladu se zaváděním nových progresivních prvků do policejní praxe v duchu
Community policing vytvořila místní policie s ohledem na řadu faktorů roz-
dělení svého služebního obvodu do několika okrsků. Policisté - okrskáři,
kteří byli díky své dobré místní a osobní znalosti vybráni svým vedoucím,
jsou takto občanům města kontaktními osobami pro řešení lokálních pro-
blémů na místní úrovni. Okrskáři komunikují s občany, kterým také posky-
tují formou zákaznického principu základní policejní službu tzn. informují
o stavu místní kriminality, dopravní nehodovosti a cílených policejně-pre-
ventivních aktivitách aj. Okrskář je partnerem nejen pro občany, ale i pro
státní i nestátní instituce, zúčastňuje se veřejných jednání obce, řeší
s představiteli měst a obcí problémy a na základě pozvání nebo z vlastní
iniciativy se může zúčastnit i jiných setkání, na kterých se řeší bezpeč-

nostní téma, přičemž se jako profesionál vyjadřuje k dotčenému tématu
nebo přednáší o prevenci (např. účast ve školách, školkách, v domovech
důchodců, v mysliveckých a rybářských sdruženích, ve vyloučených loka-
litách aj.). Představujeme čtenářům vybrané policejní okrskáře, počet
a hranice okrsků vč. kontaktů. Jedná se o policisty v převážné míře z řad
hlídkové služby místně příslušného obvodního oddělení, nelze tedy přesně
určit dlouhodobě dopředu konkrétní dny nebo hodiny jejich výkonu služby
v okrsku (tzn., že výkon okrskáře v okrsku je spíše nepravidelný, ale
koordinovaný s ohledem zejména na bezpečnostní situaci).

Přehled okrskářů vč. dalších zajímavých informací můžete nalézt na
webových stránkách karvinské policie www.pcrkarvinsko.cz.

plk. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., ředitel

Obvodní oddělení - Havířov 1

pprap. Petr Gřešek 
Kontakt: Tel. 974 734 751 

Okrsek č. 2: Území "Šumbark Zadky"

Obvod úseku tvoří ul. Jarošova, 

U Nádraží, Anglická, Ostravská, Odlehlá

a katastrální hranice s obcemi Šenov 

a Petřvald.

pprap. Ondřej Vámoš 
Kontakt:Tel. 974 734 751 
Okrsek č. 1: Území "Šumbark II.etapa 
+ Dolní Suchá" Obvod úseku tvoří 
ul. Petřvaldská, Na Parceli, U Nádraží,
Orlovská, Vodní, Dělnická, Hořanská 
a dále katastrální hranice s obcemi Horní Suchá, 
Orlová a Petřvald.

pprap. Tomáš Dršťák 
Kontakt: Tel. 974 734 751 

Okrsek č. 3: Území "Starý Šumbark" Obvod úseku

tvoří ul. Jarošova, Petřvaldská, U Nádraží, U Závor 
a katastrální hranice s obcemi Petřvald a Šenov.

Obvodní oddělení - Havířov 2 Obvodní oddělení - Havířov 3

Nouzová telefonní čísla 
a kontakty:
Policie ČR                                       158
PČR OO Havířov 1: Telefon: 596 805 541
PČR OO Havířov 2: Telefon: 596 433 333-5
PČR OO Havířov 3: Telefon: 596 884 863-6
Městská policie                                156
Hasiči                                             150
Lékařská záchranná služba              155
Vodní záchranná služba
Krizové telefonní číslo         725 148 006
Stanice VZS na Těrlické přehradě 

607 694 431
Stanice VZS na Žermanické přehradě                

723 908 397

Dopravní policie

pprap. Radka Nytrová 
Kontakt: Tel. 974 734 259 

Okrsek č. 1: Havířovsko

prap. Stanislav Pros

Kontakt: Tel. 974 734 259 
Okrsek č. 1: Havířovsko
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Galerie Maryčka 
Výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací
vstupné dobrovolné

Kulturní dům Petra Bezruče
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POHÁDKY V PARKU 
za Kulturním domem Radost 

13.7. v 15.00 hodin

PAT A MAT 2 - Divadlo Křesadlo Třinec

27.7. v 15.00 hodin

O ZTRACENÉ PANENCE
Divadlo Smíšek Ostrava 

10.8. v 15.00 hodin

VESELÁ ŠKOLA KOUZEL
Divadélko kouzel Ostrava 

24.8. v 15.00 hodin 

VESELÁ ŠKOLIČKA - Divadlo Smíšek Ostrava

V případě nepříznivého počasí v sále Kulturního domu Radost.
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Ivo Liberda a Natálie Liberdová
fotografie z cest

vernisáž ve čtvrtek 3.7. od 17 h

výstava končí 1.8. 2008
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kino Centrum h kino Centrum h kino Centrum
1. - 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  

1. - 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)  

3. - 9.7. v 15.15 a 17.45 h

LETOPISY NARNIE: 
PRINC KASPIAN 
(THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINC
CASPIAN, USA 2007, CP 19.6. 08, 144´, přístup-
ný, dobrodružný/fantasy, české znění, DD)

Hrdiny filmu jsou opět sourozenci

Pevensieovi - Peter, Zuzana, Edmund

a Lucie. Jsou povolaní z válkou sužo-

vané Anglie, aby pomohli vrátit svobodu

mírumilovným obyvatelům bájné Narnie

a nastolit na trůn legitimního dědice

trůnu, mladého prince Kaspiana. Druhý

díl filmové série natočil v loňském roce

stejný režisér Andrew Adamson

(m.j. tvůrce dvou prvních Shreků).

Vstupné v 15.15 h: 75 Kč, v 17.45 h: 80 Kč

3. - 9.7. ve 20.15 h 

ve středu 9.7. též v 9.00 h

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

Jedna z nejslavnějších postav filmové histo-
rie se vrací na stříbrné plátno. Indiana

Jones v charakteristickém klobouku

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)  

10. - 16.7. v 15.30 h

ARTHUR A MINIMOJOVÉ
(USA/Francie 2006, 103´, přístupný,
širokoúhlý/rodinný, české znění, DD)

Hledání dědečkova pokladu, který je údajně

ukryt kdesi na zahradě v Říši Minimojů.
Vstupné: 45 Kč

10. - 16.7. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 16.7. též v 9.00 h

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
(ČR 2008, CP 5.6. 08, 95´, do 12 let nevhodný,
komedie, DD)

Když už nevíte koho podvádět, zbývá
podvádět snad jen sám sebe. František
je muž v produktivním věku. Ve své pro-
fesi dosáhl jistého kreditu. Se svou
manželkou se nastěhoval do nového
domu. Jednoho dne šlápne poněkud
vedle a spustí tím těžko kontrolovatel-
nou lavinu událostí. Režie: Jan Pruši-
novský                             Vstupné: 80 Kč  

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)
17. - 23.7. v 15.30 h

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
(BACK TO GAYA, USA/VB/Německo 2004, 91´,
přístupný, české znění, DD)

Pohádková říše Gaja je v ohrožení. Nebez-

pečná cesta do světa lidí. Vstupné: 45 Kč

17. - 23.7. v 17.45 h 

MEJDAN V LAS VEGAS   
(WHAT HAPPENS IN VEGAS …, USA 2008,
CP 15.5. 08, do 12 let nevhodný, titulky, DD)

Štěstí na dosah? Tradiční romantická

komedie o dvou mladých lidech, jejichž

osudy se nečekaně, ale o to intenzivně-

ji, střetnou v jednom z nejhříšnějších

měst světa. V hlavních rolích Cameron

Diaz a Ashton Kutcher. Vstupné: 80 Kč

17. - 23.7. ve 20.00 h

ve středu 23.7. též v 9.00 h

OKO BERE
(21, USA 2008, CP 29.5.08, 123´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý, titulky, DD)

Nejnadanější studenti odjíždějí každý
víkend pod falešnou identitou do
Vegas, kde využívají svých dovedností
k tomu, aby si v kartách přišli na slušné
peníze. Jejich potenciál objevil svéráz-
ný profesor matematiky a génius
v oboru statistiky. Vstupné: 80 Kč  

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

24. - 30.7. v 15.30 a 17.45 h                       

KUNG FU PANDA  
(USA 2008, CP  90´, přístupný, širokoúhlá/rodin-
ná/komedie, české znění, DD)

Připravte se na něco pandastického. Ve
studiu DreamWorks se zrodil nový hrdi-
na, který dokáže skvěle konkurovat jeho
dosavadnímu tahounovi Shrekovi.
Zatímco zelený zlobr se konečně usadil,
na scénu nastupuje mladý, neklidný, roz-
tomilý a totálně nešikovný pandí chlapík
jménem Po. Humor, který je nadčasový,
nestárne a pobaví malé i velké diváky.
Vstupné v 15.30 h: 75 Kč, v 17.45 h: 80 Kč

24. - 30.7. ve 20.00 h
ve středu 30.7. též v 9.00 h

SMRT ON-LINE 
(UNTRACEABLE, USA 2008, CP 29.5. 08,
do 15 let nepřístupný, thriller, titulky, DD)

Jeniffer je agentka FBI, která společně
se svým kolegou Griffinem pátrá ve dne
v noci po lidech porušujících zákony
prostřednictvím internetu. Jednoho dne
dostanou tip na bizarní stránky, na kte-
rých jejich autor zabíjí nejenom zvířata,

ale také lidi. Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)
31.7. - 6.8. v 15.30 h

LOVCI DRAKŮ     
(DRAGON HUNTERS, Francie/Německo/Lucem-
bursko 2008, 80´, přístupný, animovaný/dobro-
družný, české znění, DD)

Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé,

vítejte na palubě! Připravte se na průzkum

ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým

rohem, na seznámení s nejstatečnějšími

hrdiny a nejrychlejší běh svého života (ten

budete nutně potřebovat, až se na vás

pohrnou draci z obou stran Velké západní

zdi)!                                   Vstupné: 60 Kč  

31.7. -  6.8. v 17.30 a  20.00 h

ve středu 6.8. též v 9.00 h

BATHORY
(SR/ČR/UK/HU 2007, CP 10.7. 08, 140´, do 15
let nepřístupný, širokoúhlý/thriller, DD)

Historický velkofilm Juraje Jakubiska
a současně nejdražší filmový projekt
střední Evropy přivádí k životu krvavou

legendu Čachtické paní. Hrají: Anna

Friel, Vincent Regan, Karel Roden,
Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek
Polívka, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková,

Franco Nero aj. Vstupné: 80 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)
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Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna zavřena od 1.7. do 24.8.
Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna zavřena od 1.7. do 31.8.
Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna zavřena od 1.7. do 5.9.
Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna zavřena od 1.7. do 31.8.
Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, informace 596 812 243, pokladna otevřena po - so 15 - 20.30 h, ne - 13.30 - 20.30 h 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 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. Telefonicé rezervace na jednotlivé programy se přijímají od 2. dne zahájení prodeje.
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VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO

v červenci a srpnu zavřena

Galerie Radost 
otevřeno denně 11 - 19 hodin
vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč

Havířovské 
hornické slavnosti 

5. až 7. září  2008
Pátek 5.9. od 16.00 - náměstí Republiky:

● taneční orchestr Z. Bittmara ● Žákovský

estrádní orchestr ZUŠ L. Janáčka

● Náladička

Areál Městské sportovní haly: od 17.30

Prouza ● Chinaski ● J.A.R.

Sobota 6.9. od 12.30 

Areál Městské sportovní haly:
● Michal Nesvadba ● Dechový orchestr
Akorďanka ● Hradišťan ● Leoš Mareš

● Lúčnica ● Zuzana Smatanová
● Lucie Bílá s kapelou ● Kryštof 
● sk. Chris Norman - frontman sk. SMOKIE 

● soutěž v přetahování lanem 
(pětičlenná mužská i ženská družstva od 18 let)

Neděle 7.9. od 14.00

Areál Městské sportovní haly:
● havířovské amatérské skupiny 
● URIAH HEEP
● fotbalová zóna FC Baník Ostrava

Vstupné: 50 Kč, děti do 10 let zdarma

Změna programu vyhrazena

Letní kino  
4. - 6.7. ve 21.30 hodin
LETOPISY NARNIE: 
PRINC KASPIAN
(THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINC CASPI-
AN, USA 2007, CP 19.6.08, 144´, přístupný,
dobrodružný/fantasy, české znění, DD)

Hrdiny filmu jsou opět sourozenci Peven-
sieovi - Peter, Zuzana, Edmund a Lucie.
Jsou povolaní z válkou sužované Anglie,
aby pomohli vrátit svobodu mírumilovným
obyvatelům bájné Narnie a nastolit na trůn
legitimního dědice trůnu, mladého prince
Kaspiana. Druhý díl filmové série natočil
v loňském roce stejný režisér Andrew
Adamson (m.j. tvůrce dvou prvních Shreků).

11. - 13.7. ve 21.30 hodin
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
(ČR 2008, CP 5.6. 08, 95´, do 12 let nevhodný,
komedie, DD)

Když už nevíte koho podvádět, zbývá pod-
vádět snad jen sám sebe. František je muž
v produktivním věku. Ve své profesi dosá-
hl jistého kreditu. Se svou manželkou se
nastěhoval do nového domu. Jednoho
dne šlápne poněkud vedle a spustí tím
těžko kontrolovatelnou lavinu událostí.
Režie: Jan Prušinovský

18. - 20.7. ve 21.30 hodin
MEJDAN V LAS VEGAS
(WHAT HAPPENS IN VEGAS…, USA 2008,  CP
15.5. 08, do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)

Komedie o dvou mladých lidech, jejichž
osudy se nečekaně, ale o to intenzivněji,
střetnou v jednom z nejhříšnějších měst
světa v Las Vegas. V hlavních rolích
Cameron Diaz a Ashton Kutcher.

25. - 27.7. ve 21.30 hodin
KUNG FU PANDA
(USA 2008, CP 3.7. 08, 90´, přístupný, rodinná
komedie, české znění, DD)

Připravte se na něco pandastického. Ve
studiu DreamWorks se zrodil nový hrdina,
který dokáže skvěle konkurovat jeho
dosavadnímu tahounovi Shrekovi. Zatím-
co zelený zlobr se konečně usadil, na
scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomi-
lý a totálně nešikovný pandí chlapík jmé-
nem Po. Humor, který je nadčasový,
nestárne a pobaví malé i velké diváky.

Vstupné na všechny filmy: 75 Kč           
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Chcete se stát modelkou?
V kurzech MODELINGU

při MKS Havířov 
najdete možnost jak se jí stát.

Info: 596 808 030, 777 767 090

KD Leoše Janáčka

KD Radost
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Havířovský
výtvarný salon 2008

Městské kulturní středisko Havířov

pořádá letos v prosinci ve VSVW již
6. ročník přehlídky výtvarníků našeho
města. Na výstavě se mohou prezentovat

jak renomovaní umělci, profesionálové,

tak rovněž mladí a začínající autoři,
studenti uměleckých škol i amatéři,
tvořící pro radost a potěšení své

i ostatních lidí. Vedle kresby, malby a gra-

fiky se představí sochařská tvorba,
objekty, keramika, umělecké kovářství,
ale také tapiserie, textil, fotografie i další

výtvarné obory. Zájemci si mohou

vyzvednout přihlášku u pracovníků
informací v KDPB, KDLJ nebo VSVW
a tamtéž je odevzdat do 15.9. 2008.

K výstavě vytiskneme plakát a katalog ve

formě skládačky. Výstavní plochu pro
každého autora určíme na základě
přihlášek - do konce září zašleme další

potřebné informace. Účastnický poplatek
pro výdělečně činné je 250 Kč,

pro ostatní 150 Kč.

Kontaktní adresa:

MKS Havířov, Mgr. Heiser 
Hlavní tř. 31a, 736 01 Havířov-Město, 

heiser@mkshavirov.cz

osobně: Výstavní síň V. Wünscheho, 
KDLJ, Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí

výstava abstraktních obrazů 

havířovského výtvarníka

vernisáž ve středu 2.7. od 17 h

výstava potrvá do 1.8. 2008

14.9. v 19.00 hodin - velký sál KDPB
Miguel de Cervantes - M. Lasica 
- J. Satinský - V. Strnisko: DON QUIJOTE
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser

24.9. v 19.00 hodin - sál KD Radost
RADŮZA

Koncert známé a vynikající písničkářky,
harmonikářky a šansoniérky.
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Koncert + Hip-hop + Fireshow
Ewy Farné

27.9. 2008
v letním kině Havířov se uskuteční 
koncert havířovské rodačky Ewy Farné.

Tento koncert bude doprovázet vystoupení 

Hip-hop a Fireshow.

Vstupné 120 Kč pro veřejnost a 30 Kč pro děti střediska 

v předprodeji (podmínkou je odevzdaná přihláška v novém školním roce).

Pátek 30.5. 2008 byl pro žáky
naší školy beze sporu radostným.

Žáci 1. stupně oslavili tento den
putováním po proudu řeky Lučiny
po stopách tajemného cestovatele.

Škola připravila pro děti malé
občerstvení, se kterým vyrazily po
šipkách a cestou plnily úkoly
s přírodovědně-ekologickou tema-
tikou. V cíli u dětského hřiště pod
Labužníkem jsme strávili příjemné
chvilky se slíbenou zmrzlinou.

Žáci 2. stupně si užili dopoledne

v konírně, v areálu minigolfu
a v lesoparku, který zpříjemňuje
okolí naší školy a umožňuje spous-
tu školních i mimoškolních aktivit.

Některé třídy zlákala možnost si
užít bazénu naší školy, který je jinak
využíván v rámci hodin TV i po
vyučování již od prvních tříd.

Spokojenost ve tvářích našich
žáků nám byla největší odměnou.

Mgr. Naděžda Tenčíková, 
učitelka I. st.

Výstavní síň Muzea Těšínska
Musaion Havířov, Dělnická 14,

bezbariérový vstup
tel.: 596 813 456

Výstava: Řezbáři (lidové umění)
výstava potrvá do 31.8. 2008

otevřeno:
út - pá  9.00 - 12.30 h

13.00 - 17.00 h
so 9.00 - 13.00 h
ne 13.00 - 17.00 h

●

Památník životické tragédie 
v Havířově-Životicích

tel.: 596 434 138
Stálá expozice:

Okupace a odboj na Těšínsku
Výstava: 1918 - vznik republiky 

- historická výstava
výstava potrvá do 31.3. 2009

otevřeno: út - pá 9.00 - 12.30 h      
13.00 - 17.00 h, so 9.00 - 13.00 h
ne 13.00 - 17.00 h

●

Kotulova dřevěnka
Havířov-Bludovice, Hálkova 4,

tel.: 596 813 456 a 602 709
731

Stálá expozice:
Lidové bydlení a tradiční 
zemědělství na Těšínsku

otevřeno: út - pá 9.00 - 12.30 h,
13.00 - 17.00 h, so 9.00 - 13.00

h, ne 13.00 - 17.00 h
●

Archeopark 
v Chotěbuzi - Podoboře

tel.: 558 761 227, 721 193 517
otevřeno: v úterý až pátek  

na objednávku
so - ne  9.00 -17.00 h

poslední prohlídka v 16 h

Škola začala psát svou historii před padesáti

lety, kdy do Odborného učiliště Výstavby Ostrav-
sko-karvinských dolů (OU VOKD)  nastoupilo
v oborech zedník a tesař 138 učňů. Prvním ředi-

telem byl Gustav Kaleta. Škola tehdy sídlila

v Ostravě. Z důvodu rostoucího zájmu o studi-
um a nabídky učebních oborů došlo k přestěho-
vání učiliště z Ostravy do úplně nové budovy

školy v Havířově. V roce 1962 byla zahájena

výstavba a v roce 1963 se již zde začalo vyučo-
vat. O deset let později již škola nabízela 11 pro-
fesí, počet žáků přesahoval tisícovku. Odborné

učiliště VOKD patřilo léta mezi největší zařízení

tohoto druhu u nás a svým charakterem a dlou-
holetou tradicí se řadí mezi deset nejstarších uči-
lišť v České republice.

Nabídka učebních oborů se neustále rozrůsta-

la. Hlavní důraz byl od počátku kladen na odbor-
nou přípravu i na kulturní a umělecko-zájmovou
činnost. V roce 1972 byla založena Dechová

hudba mladých OU VOKD, která měla na svém
kontě velký počet vystoupení a také reprezento-

vala koncernový podnik i odborné učiliště
v zahraničí. Již od počátku fungování odborné-
ho učiliště hrál velmi důležitou úlohu sport. „Žáci
naší školy se pravidelně účastnili a účastní spor-
tovních turnajů, v nichž dosahují dobrých
výsledků. Dříve se umísťovali na předních mí-
stech v republikových přeborech v plavání,

kopané i atletice. V posledních letech slaví
úspěchy především v turnajích ve florbalu, fot-
bale, volejbalu a v atletice,“ řekl současný ředi-
tel školy Ing. Josef Wolny.

Škola je umístěna v blízkosti nádraží ČD a má

dobré autobusové spojení s dalšími obcemi
regionu. Nabízí možnost vzdělání žákům
z širokého okolí. Do roku 1994 poskytovala

střední odborné vzdělání žákům v oborech sta-

vebních, strojních a řemeslných. Následovaly
změny a rozšíření  vzdělávací nabídky o maturit-
ní obory a nástavbové studium, čímž se škola

stala atraktivnější i pro žáky, kteří chtěli dosáh-

nout úplného středního odborného vzdělání.
Úspěšní maturanti mohou pokračovat ve studiu
na vysoké škole. Co se týče současné nabídky,

škála je široká. Počínaje obory vzdělání ukonče-

nými maturitní zkouškou (autotronik, mechanik
instalatérských a elektrotechnických zařízení
budov, management ve stavebnictví, nábytkář-

ství, silniční doprava/diagnostika motorových
vozidel, technická zařízení budov, přes obory

vzdělání ukončené výučním listem (automecha-
nik, instalatér, klempíř/stavební výroba, klempíř
/strojírenská výroba, lakýrník, malíř, mechanik

silničních strojů, obkladač, tesař, truhlář, zedník),
konče možností nástavbového studia ukončené-
ho maturitou (provozní technika, stavební provoz

a podnikání) pro absolventy učebních oborů.

Škola taktéž nabízí možnost vzdělávání
dospělých v rekvalifikačních kurzech pro obory

instalatér, zedník a zámečník pořádaných ve

spolupráci s Úřadem práce Karviná.
Od roku 2000 škola spolupracuje se Stavební

fakultou VŠB TU Ostrava. Hlavním důvodem

spolupráce je oboustranný zájem na dosažení

co nejvyšší úrovně přípravy absolventů. Od roku
2002 trvá spolupráce s polskou školou Jastrze-
bie Zdroj, která je zaměřena na oblast sportu

a tělovýchovy a také na oblast kultury. Obě školy

v rámci vzájemné spolupráce pořádají různé
přátelské zápasy a turnaje. Tradicí se staly spo-
lečné turistické výlety. Obě strany intenzivně

a s nadšením poznávají krásy spřátelené země.

Škola a pedagogičtí pracovníci prosazují
partnerský přístup v jednání se studenty, rodiči
i budoucími zaměstnavateli. Studenty motivují

nejen účastí na odborných soutěžích řemesl-
ných dovedností a znalostí, olympiádách, ale

také pořádáním různých sportovních turnajů.
V září školního roku 2007/2008 nastoupilo ke

studiu celkem 993 žáků, z toho 397 ke studiu

oborů ukončených maturitní zkouškou, 50
k nástavbovému studiu a 546 žáků ke studiu

oborů ukončených výučním listem.
Mottem školy s padesátiletou tradicí se stalo

latinské přísloví „Nestačí vědět, vědění se musí
použít“.

ZŠ F. HRUBÍNA:

Den Dětí ve znamení smíchu
ZUŠ Bohuslava Martinů 

zus.b.martinu@volny.cz, www.zusbm.cz

výstavu kreseb 
a keramiky z kurzů pro dospělé

do 13. července 2008
Galerie Spirála Havířov

●

Základní umělecká škola 
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, 

akordeon, dechové nástroje - zob-
cová, 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 na ředitelství
ZUŠ B. Martinů

Muzeum Těšínska

Střední škola technických oborů
„škola letos již s padesátiletou tradicí“
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Úspěchy pěveckých sborů

havířovské Základní školy na

ulici Žákovská v minulých

měsících opět přesvědčily

o kvalitách těchto uměleckých

těles i o kvalitách jejich vedení.

Tak jako každý rok i letos se děti

s výukou rozšířené hudební výcho-

vy (RVHV) zúčastnily krajského

kola celostátní soutěže v dětských

pěveckých sborech konané

v Orlové. Sbor Rozmarýnek pod

vedením Mgr. Daniely Navrátilové si

vyzpíval v silné konkurenci sborů

ZUŠ krásné stříbrné pásmo. Dru-

hým sborem reprezentující město

Havířov byl sbor Hlásek vedený

Mgr. Danou Kusinovou. Tento sbor

získal ocenění nejvyšší, a to pásmo

zlaté.

Sbor Hlásek se ještě počátkem

května poprvé zúčastnil festivalu

Poodří Františka Lýska ve Staré

Vsi. „Organizátoři festivalu si sbor

vybrali při loňském vítězném tažení

na mezinárodním festivalu „Svátky

písní“ v Olomouci,“ uvedl

Mgr. Vít Sochora ze ZŠ Žákovské.

Sbor vystoupil na nádvoří tam-

ního zámku s 20 minutovým pro-

gramem po boku místního

smíšeného pěveckého sboru Lašan

a vysokoškolského pěveckého

sboru VŠB-TUO. Děti zazpívaly

převážně lidové písně s doprovo-

dem klavíru či fléten. Vystoupení

Hlásku doplnilo pěvecké trio děvčat

z 9. A třídy (K. Hrabcová, T. Kanto-

rová, S. Bochničková) s lidovými

písněmi. „Na náš sbor musím pro-

zradit perličku - jako jediní svým

zpěvem krásně rozcvrdlikali místní

zámecké vlaštovky. Přeji našim

sborům více takových úspěšných

měsíců,“ doplnil Vít Sochora.

Sborům ze „Žákovské“ to stále zpívá

Ve školním roce 2007-2008 oslavila mateřská škola Čelakovského
v Havířově-Podlesí své 40. výročí. Na oslavy byli pozváni zastupitelé
města a bývalí zaměstnanci školky.

Učitelky s dětmi připravily pro hosty roztomilý program a děti si proml-

saly na výročním dortu. Slavnostní raut pro hosty zajistila firma Leon

Security, za což jim děkujeme. Odpoledne na zahradní slavnosti byly před-

školní děti pasovány na školáky rytířem. Pro děti byl připraven skákací

hrad, elektrická autíčka a další hry. Rodiče poděkovali p. řed. Motyčkové

velkou kyticí za její obětavou práci.

MŠ Čelakovského slavila kulatiny

Mažoretky KALA při MKS
Havířov ve dnech 23. až 25. květ-
na v Chovatsku v Opatii bojova-
ly na  Mistrovství Evropy Grand
Prix v mažoretkovém sportu.

Naše město reprezentovaly ve
třech kategoriích tři celky, kadet-
ky, juniorky a seniorky týmu
mažoretek KALA MKS Havířov

pod vedením Kamily Charvátové.

Mistrovství se zúčastnilo

5 zemí Evropy, Slovensko,
Polsko, Maďarsko, Chorvatsko
a Česko.

Startovalo 63 skupin.
Ty nejmenší z mažoretek si

vybojovaly 1. místo v pocho-
dovém defilé a 1. místo v pódio-
vých sestavách. Staly se
mistryněmi Evropy Grand Prix.

Na 2. místě s titulem vicemistr

Evropy Grand Prix se umístily

dívky ze středního celku. Nej-

starší děvčata se umístila na

3. místě v náčiní Baton s titulem

II. vicemistr Evropy Grand Prix.

Letos poprvé KALA soutěžila

v náčiní pom-pom a vybojovala

titul vicemistr Evropy Grand

Prix.

Co děvčatům popřát? Hodně

sportovních úspěchů.

Gratulujeme!

Na Gorkého
fotili 
s Foretem 

Základní škola Gorkého, kon-
krétně 8.B, se představila v hlav-
ní roli výchovného fotokomixu,
jehož tématem je boj proti kouření
mladistvých. Roli učitele tělocviku
si vyzkoušel Michael Foret ze
Superstar, učitelku angličtiny
představuje Eva Chudová a do
pozice ředitele se stylizoval sku-
tečný třídní učitel 8.B, populární
moderátor Jiří Jekl. Připravovaný
fotokomix je součástí CD nosiče,
který vyrábí Občanské sdružení
Volání naděje. Tato organizace již
připravila více než 30 komixů
s tématy, která reagují na problé-
my mládeže, dospívajících dětí,
žáků a studentů. Příběhy jsou
určeny pro děti - žáky
2. stupně základních škol a stu-
denty středních škol. Mezi zpraco-
vanými tématy se objevuje rasis-
mus, šikana, domácí násilí, sexu-
ální obtěžování, krádeže a další.
Každý příběh má v sobě skryté
ponaučení. Školy, které svým
žákům a studentům komixy
v hodinách pouští, témata
následně probírají. Děti samotné
mezi sebou diskutují o tématu
a navrhují různá řešení. Školy
s příběhy dostávají i metodické
pokyny, aby kantoři věděli, jak
materiály využívat. Příběhy jako
učební pomůcku v rámci prevence
sociálně patologickcýh jevů dopo-
ručila komise krajských metodiků
Moravskoslezského kraje. V komi-
xech účinkují známé osobnosti,
focení si vzal na starost zkušený
Patrik Hejdus z Občanského
sdružení Volání naděje. Všichni
protagonisté se akce zúčastnili
bez nároku na honorář.

Mažoretky KALA při MKS Havířov
MISTRYNĚ EVROPY GRAND PRIX

Foto: archiv
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Soutěže se účastnila tříčlenná
družstva žáků 2. stupně. Celou
soutěž pojali netradičně. Žádná
promenáda v plavkách, žádné
nádherné šaty, ale naopak…
Družstva předem  losovala z růz-
ných období: pravěk, antika, rene-
sance, baroko, 60. léta, současnost
a budoucnost. Přípravy byly ná-
ročné, jak pro pořadatele, tak pro
soutěžící. Ti si doma museli sami
vymyslet a vytvořit dobové kostýmy.
Bylo se na co koukat, fantazie
žákům rozhodně nechybí.

Soutěžilo se v 5 disciplínách:
překážkový běh, přišívání knoflíků,
okrajování nejdelší slupky jablka,
kvíz a volná disciplína. Nejza-
jímavější byl překážkový běh.
V obřích nafukovacích botách
a kostýmech zdolat překážkovou
dráhu není žádná legrace! Na vol-
nou disciplínu si žáci připravili vlast-
ní příběh, týkající se daného obdo-
bí, který poté předvedli porotě.
„Neandrtálci“ doslova ukamenovali
mamuta, „Baroko“ zase předvedlo
milostný příběh se současnými
prvky, „Hippísáci“ popili, zakouřili
a zazpívali si ….

Vše sledovala odborná porota,
složená ze zástupců rodičů, učitelů

i dětí, a také diváci. Nakonec poro-
ta vyhlásila vítěze soutěže. Vítěz-
ným družstvem se stalo ,,Baroko“.
Titul Miss školák získal Ondřej
Beňo, titulem Miss školačka se
může pyšnit Sára Urgacsová.
Diváci svými hlasy zvolili Miss sym-
patie, kterou se stala Šárka Teofilo-
vá. A protože se žádná soutěž neo-
bejde bez cen, byli všichni výherci
odměněni krásnými cenami, které
zakoupilo SRPŠ. A aby nebylo líto
i ostatním soutěžícím, dostali slad-
kou odměnu.

Velké poděkování patří p. uč.
Gabriele Němcové, která tuto sou-
těž organizovala ve spolupráci se
Sdružením rodičů a přátel školy.

Pavel Matyáš
(student tercie gymnázia - člen poroty) 

Největšího úspěchu dosáhla
Martina Brodová v oboru Země-
dělství a potravinářství s prací na

aktuální téma „Tajemná éčka“.
Martina získala 1. místo a postupu-
je do celostátního kola SOČ. Další
1. místo v krajském kole obsadila
Lucie Woznicová v oboru Kultura,
2. místo Daniela Novotná v oboru
Pedagogika a psychologie, 3. místo
Veronika Wojnarová v oboru Histo-
rie a Hana Altmanová v oboru
Geologie a geografie.

Školu dobře reprezentovaly
v SOČ také Kateřina Vodáková/
2. místo v okresním kole/, Michaela
Hrušková/ 3. místo v okresním
kole/ a Petra Ožanová.

Základní škola Nezvalova vycho-
vávala a vzdělávala mladé Havířo-
vany pětačtyřicet let. Dvě genera-
ce. Učit se tady začalo v pololetí
roku 1962, kdy do ještě ne zcela
dokončené stavby přešlo z ostat-
ních základních škol IV. a V. obvodu
931 žáků ve 23 třídách. Škola měla
ale jen 17 tříd, a tak se od první do
páté třídy chodilo do školy na
směny. Prvním ředitelem školy byl
Jaroslav Bílek.

K 1. lednu 1962 bylo v Havířově
20 základních devítiletých škol, bylo
v nich 10 691 žáků, které učilo
405 učitelů. Havířov měl tehdy asi
55 tisíc obyvatel.

Za přelomový rok v historii školy
je možné považovat rok 1979, kdy
byly poprvé na škole zřízeny spor-
tovní třídy se zaměřením na lední
hokej. Jednalo se o třetí a čtvrtou
třídu. Od té doby jsou na škole
Áčka - třídy s rozšířenou výukou
ledního hokeje. Velkou devizou pro
mladé hokejisty byla blízkost zim-
ního stadionu, ale přesto skloubit
učení se dřinou na ledě není hrač-
ka. O volnou ledovou plochu byla
v Havířově vždycky nouze, a tak
tréninky bývaly ráno od pěti, šesti
hodin. „Kluci pak přišli do školy a ve
třídě usnuli. Tak jsme sportovcům
vyšli vstříc a udělali jsme rozvrh se
začátkem vyučování na deset. Tré-
ninky tak mohly být od sedmi nebo
od osmi. Tento systém funguje do
dneška,“ vzpomíná poslední ředitel
ZŠ Nezvalova Mgr. Jan Bystroň.

Jan Bystroň vedl školu celých
osmnáct let. I pro něj bylo velmi
důležité pochopit rozdílné potřeby
mladých sportovců. Za jeden pro-
vaz musel táhnout celý učitelský
sbor. Nezvalka vychovala odhadem
čtyři stovky hokejistů. Mnozí pokra-
čují v kariéře profesionálních spor-
tovců. Prohrávat a vítězit se učili
právě na této škole.

„Za jeden z největších mezi-
národních úspěchů považuji Van-
couver v roce 2000, kde byl výběr
žáků osmých a devátých tříd.
Dovezli stříbrnou medaili. Sedmé

třídy ve Švýcarsku vybojovaly zlato.
A úplně největší úspěch podle
mého názoru byl předloňský zisk
titulu mistrů republiky.“

Významných úspěchů ale v celé
historii školy nedosahovali pouze
žáci sportovních tříd. I v ostatních
třídách probíhala výuka, žáci se
každoročně účastnili vědomostních
a sportovních soutěží, olympiád.
Například dívky 8. a 9. tříd se pro-
bojovaly do finále soutěže ve flor-
balu dívek. Významnou, a pro žáky
určitě velmi příjemnou součástí živo-
ta školy byly akce výborně fungu-
jícího klubu rodičů. „Byly to například
výlety na bobovou dráhu, za
koníčky, soutěže, florbal, karnevalo-
vá zábava,“ vzpomíná Jan Bystroň.

Od roku 1994/1995, kdy bylo
v základních školách 11 323 dětí,
ve školách každým rokem dětí
ubývá. V Havířově je ve školním
roce 2007/2008 17 základních škol.
V nich je 6 809 dětí. Kapacita
všech ZŠ je 10 543 míst.

Historie Základní školy na ulici
Vítězslava Nezvala končí. Školní
budova, kterou procházely tisíce
havířovských dětí na své cestě za
vzděláním, ale nepřestane být škol-
ní budovou. Jen děti, které budou
sedět v učebnách, brouzdat po
chodbách a naplňovat je polohlas-
ným opakováním učiva nebo i hlasi-
tým smíchem, budou o něco větší.
Školní budova na ulici Nezvalově se
do budoucna stane vysokoškol-
ským pracovištěm.

ZŠ Školní: MISS ŠKOLÁK, MISS ŠKOLAČKA ZŠ Nezvalova: Poslední zvonění se odkládá
31. srpna 2007 dopsala svou historii Základní škola na ulici

Vítězslava Nezvala.Tento den se z ní stala součást Základní školy na
ulici Františka Hrubína. Na jeden školní rok. Poté - 27. června 2008 -
žáci opustí školní budovu a Nezvalka přestane být Nezvalkou. Zařadí
se na neveselý seznam zrušených škol vedle školy Palackého,
Kollárovy a několika škol mateřských. Důvod je prostý. Nedostatek
dětí a s tím související ekonomická neudržitelnost provozu
školského komplexu.

STROMLAND
Ve Stromovce vzniká nové lanové centrum!

Přibližně v polovině července se mají havířovští milovníci adrenalinových
a silových sportů dočkat zcela nové možnosti vyžití v podobě lanového
centra Stromland. Jak sám název napovídá, Stromland najdete v lesoparku
Stromovka, a to na konci přilehlém k hřišti ZŠ Kudeříkové.

Lanové centrum bude otevřeno pro širokou veřejnost, rodiny, ziskové
i neziskové organizace, školy (zvláštní tělocvik), firmy (pořádání team-
buildingu) a také jako tréning pro bezpečnostní a záchranné složky.
„Letos se mohou návštěvníci těšit zatím na 17 překážek, aerotrim - tedy
trenažér stavu beztíže a UV noční společenskou hru. Ta bude jako
překvapení,“ uvedl provozovatel Stromlandu Jan Bolf.

První okruh, který ve Stromovce vznikne, bude podle slov provozova-
tele patřit k těm snadnějším, ovšem stavba druhého těžšího okruhu na
sebe nedá dlouho čekat. Stromovka by se tak záhy měla stát místem
nejen klidného odpočinku, ale i relaxace a aktivní zábavy pro všechny
věkové kategorie.

Miss školák, Miss školačka a Miss sympatie. Tak tyto tituly se udě-
lovaly na akci, která se konala v sobotu 24.5. na ZŠ Školní
v Havířově-Šumbarku.

Úspěch Střední školy v Havířově-Suché 

ve Středoškolské odborné činnosti 
Studentky 3. ročníku oboru Pedagogické lyceum se zapojily

do 20. ročníku Středoškolské odborné činnosti, která je soutěží talen-
tované mládeže v různých oborech lidské činnosti.

Ze školního kola soutěže postoupilo devět studentek do okresního
kola v Českém Těšíně, kde sedm studentek uspělo a postoupilo
do krajského kola v Opavě.

Velký 
slet 
čarodějnic 
nad Havířovem

Čarodějnice zatoužily poznat
panorama a krajinu krásného
zeleného města Havířov. „Sraz si
daly čarodějnice 30. dubna
v klubu Bambino. Pak třikrát
zakroužily nad Havířovem
a odletěly směrem na seřadiště
v parčíku za bývalou restaurací
Lučina. Zde se připojily
i malé čarodějky,“ uvedla účastni-
ce „Sletu čarodějnic“ Božena
Bílková. Čarodějnický rej uspo-
řádal Český svaz žen ve spolup-
ráci se Střediskem volného času
Asterix. Všechny čarodějky obd-
ržely průkaz z roku 1613, opra-
vňoval je k bezpečnému letu na
dopravním prostředku z dob
minulých, tedy na koštěti.

Jelikož všechny krasavice byly
náležitě upravené a dokonalé,
titul „Miss“ nezískala žádná. Již
dnes organizátoři slibují konání
sletu v roce 2009.

Foto: Petr Gomola

Vysoká škola sociálně-správní,
Institut celoživotního vzdělávání

Havířov o.p.s.
Junácká 3, 736 01  Havířov-Podlesí

tel.:+420 596 411 343
fax: +420596 413 382

email: info@vsss.cz
www.vsss.cz

Nabízí pro akademický rok
2008/2009

2. termín přijímacích zkoušek 
pro denní i kombinovanou formu 

studia v

3letých bakalářských oborech 
(titul Bc.)

✔ Veřejná ekonomika a správa

✔ Management v sociální sféře

Termín podání přihlášky      Termín přijímací zkoušk

Do 29.8. 2008                   2.9. 2008

Do 19.9. 2008                 23.9. 2008
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Problematické v názvu obce je její pomnožné

číslo. Název obce Dolní Datyně v pomnožném

čísle (obdobně i Sedliště, Řepiště apod.) má

historické kořeny. Ve starých listinách, na razít-

cích úřadu obce, spolků a dalších dokumentech
je název uváděn v pomnožném čísle, např.

"Kampelička v Dolních Datyních". Po záboru

obce polským vojskem v roce 1938 polská
správa rovněž používala název v pomnožném
čísle, např. "... grunt w Dólnych Datyniach".

V novějších publikacích je uváděn název pře-

vážně také v pomnožném čísle, v jednotném
čísle zpravidla jen autory, kteří nepocházejí
z tohoto kraje a název obce si neověřili. V ně-

kterých případech i v jedné publikaci, např.

„Kronika města Havířova“, je název obce uváděn
promíchaně jak jednotném, tak i pomnožném
čísle, obdobně je to i v některých zápisech komi-

sí RMH. Ve skloňování názvu je nejednotnost.

Záležitost byla konzultována s Ústavem pro
jazyk český v Praze, který k tomu zaujal stano-
visko: „…místní jména zakončená na -yně jsou

obvykle rodu ženského a skloňujeme je podle

vzoru růže. Ani obce Sedliště a Řepiště bychom
nezařadili mezi názvy pomnožné, ale skloňovali
bychom je jako podstatná jména středního rodu

- dle vzoru “moře…". Ani dalšími konzultacemi
se záležitost jednoznačně nevyjasnila. Zavedení

názvu v jednotném čísle by místním obyvatelům
zněl nepřirozeně a někteří by jej mohli považovat
i za název jiné obce. Například formulace: „ …byl

jsem v Dolní Datyni, Sedlišti a Řepišti …“ by
byla pro místní obyvatele i poněkud matoucí

a „uši trhající“. Možná s další imigrací obyvatel
do našeho regiónu časem dojde ke změně
postoje k názvům místních obcí. Pro jejich pře-

jmenování by byla asi potřebná i příslušná legi-

slativní úprava a nelze vyloučit ani to, že k tomu

dojde chaoticky tak, že neinformovaní lidé

začnou používat svévolně změněného názvu,

jak se to stalo např. u názvu sousedního lesa

Bobčok, kde zaměstnanci Magistrátu Havířova

začali v písemnostech používat název Babčok,
čímž vzniká někdy dojem, že se jedná o dva
různé lesy.

Název obce Dolní Datyně byl nejdříve jen

Datyně. První zjištěna  zmínka o Datyních je
z r. 1529. Až po vzniku Horních Datyň r. 1576
bylo potřeba Datyně rozlišit a od r. 1577 se již

vyskytuje název Dolní Datyně. Publikace o histo-

rii Horních Datyň, napsaná autorem ze starého
rodu této obce, se o vztahu k Dolním Datyním
nezmiňuje a název Horní Datyně používá rovněž

v pomnožném čísle, např. „kronika Horních

Datyň“. Při mém průzkumu stanoviska k názvu
obce v Horních Datyních jsem náhodně vybra-
ným dvaceti občanům položil otázku: „kde jste se

narodil (a)?“ a odpověď ve všech případech byla:

„v Horních Datyních“, žádná odpověď nebyla
v „Horní Datyni“.

V současnosti je obec Dolní Datyně částí

města Havířova a domnívám se, že není důvod

k jejímu přejmenování. Pokud by požadavek na
přejmenování nabýval na agresivitě, bylo by
vhodné k tomu vyvolat oficiální jednání a pokud

možno za účasti těch, kterých se to nejvíce týká
- občanů městské části Havířova-Dolních Datyň.

Svým příspěvkem se obracím zejména na

zaměstnance Magistrátu města Havířova a novi-
náře, aby šířili osvětu v tomto směru.

Ing. Miroslav Szop 
předseda občanské komise RMH 

pro městskou část Havířov-Dolní Datyně

Odkud vzalo jméno Datyně svůj počátek

Název obce Dolní Datyně, soudě podle těšínského slova „dater“ ve smyslu daru, byla snad
ves darovaná, daná. Koncovka jména zní podvojně, protože šlo o dvojí vesnici. Ještě před
jejím osamostatněním jedna část, zvaná Losek, patřila k Šenovu a ostatní část k Dolním
Bludovicím. Aby bylo vyjádřeno, že se jedná o obě části, zavedl se název obce v pomnožném
čísle. Další  verzí  vzniku názvu je od polského slova „datek“, což ve staropolštině zname-
nalo „kus území oplývající úrodou a přírodou“. Zdejší půda však velké úrodnosti nenasvěd-
čuje, byla však výborná pro výrobu keramiky vyráběné v místních dílnách. Obec však byla
bohatá na zvěř. Další obcí stejného jména jsou nedaleké Horní Datyně. Jiné Datyně se již
v Čechách, Moravě, Slovensku ani Slezsku nevyskytují. Obdobný název obce (Datyń) je ve
vojvodství Volyně v Polsku, cca 10 km od hranice s Německem. Německý název se vyskytu-
je ve tvaru Nieder Dattin, Niederdattin, polsky Dolne Datynie.

Pohlednice Dolních Datyň z meziválečného období, kterou zpracoval fotograf Josef Košťál z Václavovic.

Budova místní školky a školy.

Dosud funkční zvonice z r. 1896.

Pohled na centrum obce z místa loveckého zámečku,
o jehož demolici bylo rozhodnuto v r. 1967.

Razítko místního spořitelního spolku z r. 1932.

Razítko spořitelny z r. 1947.
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V měsících červenec 
a srpen platí 

v Městské knihovně 
letní půjčovní doba.

Bližší informace na 
www.knih-havirov.cz

3.7. - 29.8.
SANTÉ - zařízení pro zdravotně
postižené Havířov a Městská kni-
hovna Havířov - oddělení hudby
a umění Pavlovova 2, 736 01
Havířov-Město, tel. 596 813 622
Vás zvou na prodejní výstavu
výrobků klientů domova
SANTÉ. Výstava probíhá ve
dnech 3.7. - 29.8. 2008 v prosto-
rách oddělení hudby a umění na
Pavlovově ulici č. 2, Havířov-
Město.

8., 15., 22. a 29.7.
Pobočka Městské knihovny
Havířov na Dělnické ulici
v Havířově Pro-střední Suché
přivítá již tradičně děti každé
úterý dopoledne.
LETNÍ ÚTERKY V KNIHOVNĚ
jsou připraveny na 8., 15., 22.
a 29. července v čase od 9.00 do
12.00 hodin. Pro děti jsou připra-
veny hry, kvízy, putování po
Cestě Vikingů a malování sluncí.

10., 17., 24., 31.7 a 7., 14., 21.,
28.8.
Dětské oddělení na Šrámkově
ulici pořádá 10. ročník Tvořivého
léta. Začínáme 10.7., tvořit se
bude od 9-12 hod. a od 13-16
hod., pak každý následující čtvr-
tek ve stejnou dobu až do 21.8.
Program Tvořivého léta bude
vystaven na webových stránkách
knihovny do poloviny června.

Dětské odd. Werichova ul. Kniho-
molovy radovánky - každý týden
bude pro děti připraven jeden
úkol (kvízy, výtvarná dílna,
křížovky, čtení apod.), za jehož
splnění dostanou hrací peníze.
Na konci prázdnin si za
nasbírané peníze mohou koupit
nějakou cenu.

Pobočka Generála Svobody -
Soutěžíme celé léto. Každý týden
nové otázky, hádanky, úkoly
a kvízy po celou dobu letních
prázdnin.

Dlouhodobé akce:
Škola naruby - projekt společné-

ho čtení rodičů a dětí 
- dětská odd.

Aktuální akce a Vaše čtenářské
konto na www.knih-havirov.cz

Pohádkové království
knížek má další 
své obyvatele

Na květen jen tak nezapome-
ne většina havířovských
prvňáčků. Během roku se naučili
psát, počítat a hlavně číst.
Odměnou za jejich snažení byla
slavnostní návštěva knihovny.
V zábavném programu knihovni-
ce zjistily, že děti byly opravdu
pilné, hodně toho ví a že si
zaslouží stát se členy pohád-

kového království knížek.

Ale to není jen tak. Musí s tím

souhlasit nejen vládce pohád-

kové říše Sešit I nebo jeho man-

želka Čítanka II., ale hlavně rodi-

če prvňáčků. Většina z nich to

schválila a král je tak mohl paso-

vat na Čtenáře. Děti mu na oplát-

ku slíbily, že se budou pečlivě

starat o knihy, nebudou jim

ohýbat rohy ani v nich listovat

špinavýma rukama, budou je

chránit před zvířaty a malými

dětmi a nebudou jim ohýbat rohy.

Za to dostaly čtenářský průkaz,

díky kterému se do království

dostanou a pasovací dekret, aby

jim rodiče věřili, že mají doma

opravdového rytíře - čtenáře

nebo rytířku - čtenářku.
A co prvňáčci, kterým to rodi-

če nedovolily? Složili slib, že

budou hodně číst, aby se brzy
těmi Čtenáři stali. Doufejme, že
tento slib i dodrží.

Dana Kochová

Obrovský úspěch dosáhli dva závodníci ze Sportovního klubu Baník Havířov
v kategorii masters na Mistrovství Evropy v Bohumíně.

Zlatou medaili a titul Mistra Evropy získal v kategorii A-1 (35-39let) ve váze do 94kg
RADEK VESELÍK. Byl perfektně připraven, zvládl všech šest platných pokusů

a vytvořil si osobní rekordy. V trhu zvládl postupně 128 -133 - 136 a v nadhozu 156
- 161 - 164 kg a suverénně zvítězil.

do 94kg
1. (90,20kg) Veselík Radek CZE   300 (136 - 164)      ročník 1971

2. (88,60kg) Olubek Sebastian POL   272 (122 - 150)                1973
3. (92,03kg) Tuzincin Branislav SVK   262 (115 - 147)                1972

Bronzovou medaili a třetí místo vybojoval pro Havířov v kategorii A-3 (45-49let)

ve váze + 105kg MIROSLAV ŠTEFANIK, který zvládl ve dvojboji 250kg, trh 110kg
a nadhoz 140 kg.

+ 105kg
1. (113,13kg) Trebichavský Jan      SVK  266   (120 - 146)           ročník 1960

2. (123,10kg) Klusák  Zdenek        CZE  265   (120 - 145)                     1959

3. (114,40kg) Štefanik Miroslav CZE  250   (110 - 140)                     1963

V absolutním pořadí Kategorie A -1 ze všech závodníků této věkové kategorie

se umístil Radek Veselík na čtvrtém místě výkonem 380 bodů.

Pořadí nejlepších
1. (105kg)   Martynyuk Vasil        UKR  327  (145 - 182)       404 bodů

2. (+105kg) Sushchak Vladimír    RUS  361  (161 - 200)       399
3. (77kg)     Jurkievich Hennadiv  UKR  270  (120 - 150)       381

4. (94kg)     Veselík  Radek                CZE  300   (136 - 164)     380

ME Masters 17. - 24. 5. 2008 Bohumín

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,
děti z dětského domova 15 Kč, důchodci 40 Kč

děti do 2 let a invalidé vstup zdarma 
poslední 2 hodiny 30 Kč, www.ssrz.cz, tel.: 596 813 957

ZUŠ Leoše Janáčka,
Havířov-Podlesí 

přijímá 
pro školní rok 2008/2009 

žáky od 5 let 
do hudebního, tanečního 
(vyučuje se klasický, moderní 

a lidový tanec),

literárně-dramatického 
a výtvarného oboru.

Možnost studia i pro dospělé.

Bližší informace poskytne 
sekretariát ZUŠ Leoše Janáčka,
tel. 596 411 064,zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz

Havířovský aquapark 
v červenci od 8 do 20 hodin! 

Lyžařská škola 
Alpinia 

zahajuje svoji činnost 
22.9. 2008 v 17 hodin

v tělocvičně ZŠ Mládežnická.
Bližší informace

www.alpinia.estranky.cz nebo
tel. 731 414 197

Městská knihovna
Havířov
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123/08

115/08

116/08

117/08

119/08

120/08

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

121/08

122/08

114/08

124/08

PRONAJME V CENTRU
HNOJNÍKA NOVÉ KANCELÁŘE

Celkem 600m2 kanceláří a 800m2 skladů. Veškeré služby zajištěny,

vzdálenost 1km od nové dálnice z Frýdku-Místku na Český Těšín.
Dojezd z Havířova do 15 minut.
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2
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BONAP-ICCZ s.r.o.
739 53 Hnojník 408, www.bonap-iccz.cz

Cena za kanceláře: 1 800 Kč/m2/rok + DPH + služby.

Kontakt: ing. Jan Křístek, 608 250 277

Nabízím k pronájmu 
nebytový prostor 

26m2 ke komerčním účelům
v novém objektu v Ha-Šumbarku -
ul. gen Svobody. 3 Mbit. internet,
v budově 1 byt. jednotka a ordinace
zubního lékaře. Možnost vlastních
úprav před kolaudací v 7/08

tel.: 774 413 7761
2
6
/0
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Studentky, maminky na MD,

šikovné důchodkyně 

- chcete si přivydělat?
774 499 749

127/08

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!

128/08
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