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Zastupitelé na svém jednání  23. června schválili zru-
šení privatizace městských bytů. Privatizace bude
možná pouze u domů, ve kterých již byly v minulosti

byty privatizovány. Důvodů pro zastavení prodeje  je

vícero. Změna podmínek privatizace, znevýhodnění
občanů, jejichž byty nebyly do privatizace zařazeny,
a v neposlední řadě je důvodem i výskyt spekulujících

nabídek různých subjektů.
„Verdiktu vynesenému zastupitelstvem předcházelo

jednání politických klubů, které projednávalo tuto
závažnou problematiku skutečně podrobně. Navrhova-
ná prodejní cena bytu 5 - 6 000 Kč za metr čtvereční
obytné plochy byla na jednu stranu pro mnohé stávající
nájemníky neúnosně vysoká, ale na druhou stranu byla
pouze třetinou ceny tržní, a proto by dávala velký
prostor ke spekulacím,“ přiblížil pozadí nejdiskutovaněj-
šího bodu jednání červnového zastupitelstva náměstek

primátora pro ekonomiku Ing. Eduard Heczko. „Ten,
kdo by pravděpodobně na takovýchto spekulacích
nejvíce tratil, by byli důvěřiví senioři a sociálně slabší
vrstva obyvatel. Město by prodalo svůj majetek vlastně
pod cenou, a to by znamenalo zvýhodnění nových
majitelů bytů na úkor ostatních obyvatel města. Vzhle-
dem k očekávanému vývoji výše nájemného se dá
předpokládat, že v horizontu dvou let bude nájemní
bydlení samofinancovatelné, a tudíž nebude pro město
ztrátové, jako tomu bylo až dosud.“

Do poloviny května Městská realitní agentura přijala

celkem 36 žádostí, většinou se jednalo o 1 - 2 žádosti
za jeden dům, tudíž ani zdaleka požadovaných 100%
nájemníků, jak bylo v zásadách privatizace. Ani jeden

dům tak nesplnil nastavené podmínky a byty tak
nemohly být prodány. Městské byty tedy zůstanou

i nadále nájemní.

Termíny jednání 
Zastupitelstva města Havířova

do konce roku 2008
8. září, 3. listopadu 

a 15. prosince 
od 8.00 hodin 

v sále Kulturního domu Radost

Interpelace a dotazy občanů 

jsou na programu od 14 hodin.
Jednání jsou přístupná veřejnosti.

Osudový den pro dominantu
Dolu Dukla nastal ve čtvrtek
19. června. Železobetonová ski-
pová věž měřila 96 metrů a váži-
la přibližně šestnáct tisíc tun.
Věž byla uvedena do provozu
v roce 1983 a pomohla k vytěže-
ní 32 milionů tun uhlí. Byla
poslední ze tří věží, které v are-
álu Dolu Dukla sloužily k těžbě
uhlí. Obě menší věže už byly
před časem odpáleny. Před
začátkem útlumu na Dukle pra-
covalo 1 600 zaměstnanců,
z nichž okolo tisícovky stále pra-
cuje na dalších šachtách OKD.

Z původních přibližně sedmde-
sáti objektů v areálu jich nyní stojí
patnáct, pět z nich čeká likvidace.
V areálu zůstane deset objektů
včetně čtyř památkově chráněných
budov - staré zámečnické dílny
z roku 1907, lampovny, kombaj-
nové dílny a kompresorovny.
O dalším využití areálu bude město
jednat s novým vlastníkem RPG
Real Estate. Bývalý areál Dolu
Dukla se zařadí mezi tak zvané
brownfieldy, území postižené prů-
myslovou činností, která jsou pře-
stavěna pro nové podnikatelské
využití. V prostorách areálu by měly
vzniknout například výrobní haly
pro lehký průmysl a komerční
zařízení.
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udělal tečku za historií šachty

Havířov další byty prodávat nebude

Foto: Josef Talaš
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Primátor města František Chobot přijal honorárního konzula Ruské
federace v Ostravě Ing. Aleše Zedníka (vlevo). Při setkání, jehož
hlavním motivem bylo navázání kontaktů nově jmenovaného konzula
s důležitými městy v regionu, došlo ale také na konkrétní záležitos-
ti. Honorárního konzula například zajímal stav válečných hrobů
ležících na katastru města. Byl potěšen tím, že nezapomínáme na
padlé hrdiny a pravidelně udržujeme jejich hroby a také uctíváme
jejich památku.

Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání 23.6. 2008 schválilo

pro zpracování „Integrovaného plánu rozvoje města“ pro čerpání dotací

z Integrovaného operačního programu pro zónu Šumbark II Za Teslou.Tato

zóna je vymezena hranicemi, které tvoří křižovatka ul. M. Pujmanové a ul.

Jarošovy, navazuje ul. Jarošova po křižovatku s ul. Lidickou, dále část ul.

Lidické po křižovatku s ul. Šípkovou, celá ulice Šípková od křižovatky s ul.

Lidickou po hranice katastru města (Pěžgovský les), dále jsou hranice

zóny totožné s hranicemi katastru města až po křižovatku ul. Mládí s ul.

M. Pujmanové, hranice pokračuje po ul. M. Pujmanové až po křižovatku ul.

M. Pujmanové a ul. Jarošovy, čímž se zóna uzavírá.

V rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 5.2 -
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích je možné získat dotace na

projekty revitalizace veřejných prostranství a regenerace panelových domů.

Více informací se můžete dozvědět na internetových stránkách města.

V minulých číslech Radničních
listů jste byli informováni, že pokra-
čují práce na druhé etapě Strate-
gického plánu rozvoje města
Havířova. Pracovní skupiny, vytvo-
řené pro všechny oblasti tohoto
plánu, připravily návrhy priorit
a opatření. Strategický plán byl tedy
připraven pro konečné schválení,
které začalo veřejným projednáním
29. května tohoto roku. Poté byla
opět svolána Komise pro tvorbu
strategického plánu, která na svém
zasedání v úterý 3. června, za
předsednictví primátora Františka
Chobota, připravené dokumenty
schválila. Po projednání v dalších
komisích a Radě města Havířova
byl návrh předložen zastupitelstvu.
V pondělí 23. června 2008 se
konalo zasedání Zastupitelstva
města Havířova, které předložený
návrh Strategického plánu rozvoje
města Havířova, II. etapu s koneč-
nou platností schválilo.

Představa, že tím všechno
zdárně končí, je ovšem představou

mylnou. Ve skutečnosti je to
začátek nové, náročnější etapy -
realizace strategického plánu. Hlav-
ním prováděcím dokumentem pro
tyto části jsou Akční plány, které
budou zahrnovat vždy dvouleté
období a obsahovat již konkrétní
akce, naplňující cíle strategického
plánu.

Ze strategického plánu vycházejí
i jiné rozvojové dokumenty. Na
posledním zasedání zastupitelstva
byl také projednán a schválen Inte-
grovaný plán rozvoje města „Přitaž-
livé město“, který bude financován
z Regionálního operačního progra-
mu a měl by přispět ke zlepšení
životních podmínek v Havířově.
Vypracování Integrovaných plánů
rozvoje města je nutnou podmínkou
pro čerpání dotací z některých
fondů. Kromě schváleného integro-
vaného plánu připravuje Havířov
i jiný integrovaný plán využívající
zdroje Integrovaného operačního
programu. O všech rozvojových
aktivitách můžete najít další aktuál-
ní informace na webových strán-
kách města.

Návrh vyhlášky byl vypracován
z důvodu četných žádostí občanů

našeho města, kteří byli neustále
obtěžováni podnapilými osobami,

postávajícími nebo polehávajícími,
případně i žebrajícími a pokřiku-

jícími zejména před supermarkety,
„večerkami“ a nonstop prodejnami

potravin, nádražími, u zastávek
MHD, ve veřejných parcích atd.

Tolerováním podobného jevu se
zároveň dětem a mládeži dává
najevo, že celodenní zahálení

s krabicí levného vína či s lahví
v ruce, zpestřované příležitostným

žebráním je jednáním normálním.
Ve spolupráci s městskou policií

byla vybrána místa, která jsou

z hlediska narušování veřejného
pořádku v důsledku požívání alko-

holu v našem městě nejvíce

problémová.

Zákaz konzumace alkoholu bude

platit na všech dětských sportoviš-
tích a dětských hřištích, v prostoru,
který je vybaven dětským

a sportovním mobiliářem (např. pís-

koviště, skluzavky, kolotoče, šplha-
cí tyče a lana), a v okruhu 50 m od
nich. Dále v prostoru přístřešků

a čekáren a zastávek veřejné silnič-

ní a městské hromadné dopravy
a v okruhu 50 m od nich. V nepo-
slední řadě v prostoru u školek

a škol a zařízení sloužících
k volnočasovým aktivitám dětí,
a v okruhu 50 m od nich, před pro-

dejnami potravin a v okruhu 50 m
od nich a na vymezených místech
veřejného prostranství.

Kompletní znění:
www.havirov-city.cz

Účastníkům ankety byla polože-
na otázka, zda se bojí vycházet za
tmy ven. Ze všech dotazovaných
respondentů odpovědělo 378
kladně, což představuje 45 %
z celkového počtu respondentů,
a 471 záporně, tj. 55%. Mezi skupi-
nu občanů, kteří mají obavu
vycházet za tmy ven, patří přede-
vším starší věková skupina obyva-
telstva a obavy jsou směřovány
především do okrajových částí
města a také do lokality Havířov-
Šumbark.

Část výzkumu byla zaměřena na
problematiku spojenou s osobní
zkušeností s trestnou činností.
Více než polovina respondentů se
setkala s výtržnictvím a majetko-
vou trestnou činností. U výtržnictví
jsou uváděny především večerní
a noční hodiny. Často byla označo-
vána oblast Havířov-Šumbark.

Další otázka zjišťovala, zda res-
pondenti vědí o aktivitách města
v oblasti prevence kriminality.
Z celkového počtu dotazovaných
odpovědělo kladně 356 responden-
tů, což představuje 42 %, a dále
493 respondentů odpovědělo
záporně, tj. 58 % z celkového
počtu dotazovaných. Mezi těmi, kdo
o takových  aktivitách vědí, jsou pak
spíše osoby mladší a také osoby
s vyšším vzděláním. Jako osoby
páchající nejčastěji trestnou činnost

byli ve 48 % odpovědí označeni

mladiství.

Lidé také navrhovali opatření ke

snížení kriminality. Nejčastěji se

jednalo o zvýšení počtu policistů

v ulicích a jejich častější návštěvy

rizikových míst, provádění častěj-

ších nočních kontrol restaurací,

kontrol zastaváren a sběren, ome-

zení počtu heren na území města,

zavedení většího množství bezpeč-

nostních kamer do ulic (např.

v městské části Šumbark), dále

zřízení další služebny policie na

náměstí T.G. Masaryka v Havířově-

Šumbarku. Dále navrhovali přísněj-

ší sankce pro všechny osoby

páchající trestnou činnost, snížení

věkové hranice trestní odpovědnos-

ti, rozšíření pravomocí policie,

zpřísnění obecních vyhlášek (např.

zákaz konzumace alkoholu na

veřejnosti). Mezi další návrhy také

patří zajištění tlačítek v bytech

seniorů, kurzy sebeobrany, namát-

kové kontroly drog na školách, větší

ochrana obětí domácího násilí

a častější kontroly majitelů velkých

psů.

Návrhy budou předloženy radě

města a poté i zastupitelům

v rámci projednávání koncepce

prevence kriminality.

Zastupitelé schválili 
Strategický plán 
a Integrovaný plán rozvoje

Integrovaný plán rozvoje města 
- Integrovaný operační program

Alkoholu se rozsvítila červená 
Zastupitelé schválili vydání Obecně závazné vyhlášky k zabezpe-

čení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují
veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu.

Lidé v anketě navrhovali opatření 

ke snížení kriminality
Anketu týkající se kriminality ve městě vyhlásilo město v březno-

vých Radničních listech. Ankety se zúčastnilo celkem 849 občanů.

Největší zastoupení zapojených občanů bylo ve věkové kategorii

20 - 40 let, druhou největší skupinou byli občané ve věku 40 - 60 let.

Foto: Josef Talaš
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Na základě nového ustanovení
v Zákoně o stabilizaci veřejných
rozpočtů je obec zmocněna
obecně závaznou vyhláškou stano-
vit pro všechny nemovitosti na
území celé obce jeden místní koefi-
cient ve výši 2, 3, 4 nebo 5.

Zastupitelé statutárního města
Havířova stanovili pro všechny nemo-
vitosti na území místní koeficient 3.

Obecně závazná vyhláška, která
stanoví koeficienty při výpočtu

daně z nemovitostí, nabude účin-
nosti 1.1. 2009.

Stanoveným koeficientem se
vynásobí stávající daňová povin-
nost poplatníka za jednotlivé stavby
a pozemky podléhající dani
z nemovitostí. Daň z nemovitosti
bude příjmem rozpočtu města
a bude využita k financování akcí
ve prospěch občanů.

Kompletní znění na 
www.havirov-city.cz

Opravy objektů budou částečně pokryty ze tří
významných dotací.

Ze státního rozpočtu město obdrželo 10milio-
novou dotaci na opravu bloku obytných domů
v Havířově-Městě na Hlavní třídě 72, 74 a na
Fibichově 27 a 28. Celkové náklady kompletní
sanace domu budou činit 25 milionů.

Další dotace do Havířova doputovala z Fina-
nčního mechanismu EHP/Norsko, z tzv. „Nor-
ských fondů“, a to ve výši 7, 725 milionů na opra-
vu a modernizaci Základní školy Frýdecká. Sou-
částí rekonstrukce bude oprava střechy, výměna
oken a dveří, rekonstrukce a zateplení fasády.
Učitelé budou už na podzim vyučovat v pěkně
opravené škole. Celkové náklady budou činit
13 milionů.

Třetí je určena na regeneraci panelového
sídliště Havířov-Šumbark II. etapa. Dotaci ve výši
4 miliony městu  přidělilo Ministerstvo pro místní
rozvoj.

Regenerace sídliště byla zahájena v roce
2001, v letošním roce následuje 7. etapa.
Zahájení stavby je plánováno na říjen letošního
roku a ukončení přibližně na duben 2009.
Celkové náklady na 7. etapu činí zhruba 16 mili-
onů. Zahrnuje výstavbu dětského hřiště ze štěr-
kopísku, další 3 dětská hřišťátka s pískovištěm
a dětskou hrací sestavou, lavičky. Nynější asfal-
tové hřiště bude přebudováno na multifunkční
hřiště s pískohlinitým povrchem a antukou. Dále
dojde k rozšíření počtu parkovacích míst. Stáva-
jící prochozené chodníky na travnatých částech
budou vydlážděné a zkultivována bude také
zeleň a zkulturněna kontejnerová stání pro sepa-
rovaný odpad.

Celkové náklady na prvních 6 etap byly již 167
milionů. Z této částky se městu podařilo získat
53 milionů formou dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj z programu na podporu regenera-
ce panelových sídlišť.

Odhad celkových nákladů na 10 etap regene-
race Šumbarku je více než 300 milionů.

Dotace znamenají pro město významnou fina-
nční pomoc. „Havířov už tradičně patří mezi
úspěšná města v čerpání dotací a vyplatilo se
zřízení samostatného oddělení pro strategii
a čerpání dotací“, řekl náměstek pro hospodář-
ský rozvoj Ing. Zdeněk Osmanczyk (ČSSD),
který oddělení řídí v rámci svěřených  pravomo-
cí. Dále dodal, že město připravuje projekty
a žádosti o dotace ze strukturálních fondů Evrop-
ské unie, a to například na odkanalizování částí
města Havířova, zateplení, výměny oken a opra-
vy střech škol, školek a ostatních budov v majet-
ku města, výstavbu protipovodňové hráze na
řece Lučině, modernizaci ústavu soc. péče
Santé, opravu a modernizaci sídliště Šumbark
v lokalitě Za Teslou a mnoho jiných akcí, které
povedou ke zlepšení bydlení ve městě.

Meandrům Lučiny bylo ulehčeno

od plastových předmětů, PET láhví,
obalů od sladkostí, pneumatik.
Byly nalezeny i „kuriozity mezi

odpady“ - plastová židle, torzo

počítače a zapomenutá dětská
koloběžka z let minulých.

Odpadků byla celá traktorová

vlečka. Dobrovolníci vyčistili břeh

a řeku Lučinu v úseku od ulice

Chopinova po ulici Gustava Klimen-
ta. Jedná se o úsek, který spadá do

chráněného území Meandry řeky

Lučiny.
Havířovská chlouba je opět čistá

a bez odpadů. Odměnou za vyči-

štění řeky byl dobrovolníkům

pohled na vyhřívající se užovku
a dvě obydlená hnízda ledňáčků.

Děkujeme všem, kteří se zúčast-

nili a těm, kterým na přírodě záleží.

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), Fryštátská

Havířov-Bludovice:

Hraniční, Květná 

III. Stanoviště kontejnerů 

5. - 11.8.
Dvořákova, Tajovského, Soví, 

Nad Tratí x Na Kopci, Želivského,
Osinky-Podélná, U Pošty, 

Moskevská - park.

12. - 18.8.

G. Klimenta, M. Kudeříkové, 
Dlouhá třída-zdr.stř., Junácká,

Balzacova, B. Němcové, Odlehlá,
Konzumní, J. Kotase-točna

19. - 25.8.

A. S. Puškina, Komunardů, 
Na Nábřeží-let.kino, 

Školní (v zatáčce u lesa), 
Kpt. Jasioka ZŠ, Petřvaldská 

(pož. zbroj.), Kochova, 
Na Dolanech, Lazecká (u lesa) 

26. - 1.9.
1.máje, Kpt. Vajdy, E. Destinnové,
K. Světlé, Selská, Frýdecká-Stru-

žník, Moravská, Svážná, 
Na Pacalůvce, 

Prachatická x Nad Tratí, U Pošty

Soutěž Městská policie 

očima dětí má své vítěze 

Město získalo dotace 21,7 miliónů 
na opravy a modernizaci objektů

Zastupitelé stanovili koeficient

výpočtu daně z nemovitostí 

Harmonogram přistavení VPK - SRPEN 2008

Náhradní termín hromadného
očkování psů v Havířově:

4. 9. 2008
Veterinární klinika 
v Prostřední Suché

14.00 - 17.00 hodin 
očkuje MVDr. Polák - 85 Kč/pes

Lučina opět krásná a čistá

V posledním

týdnu uplynulého

školního roku byl

vyhodnocen v pořa-

dí již 5. ročník

výtvarné soutěže

s názvem Městská

policie očima dětí.

Soutěž pro žáky 1.,

2. a 3. tříd základ-

ních škol tradičně

připravuje Městská

policie v Havířově.

Do letošního ročníku se zapojilo pět desítek dětí z 8 havířovských

základních škol.

Porota vybrala v kategorii 1. tříd jako nejlepší práci Nicolky Pučové,
druhá byla Kateřina Szturcová a třetí nejhezčí kresbu měla Markéta

Takáčová. Všechna tři děvčata jsou ze ZŠ Gen. Svobody. V kategorii 2. tříd

zvítězil Jan Pasterny ze ZŠ Gen. Svobody, za ním se umístil Michal Sloni-
na ze ZŠ F. Hrubína a třetí nejlepší se stala Klárka Marcinkechová ze ZŠ
Gen. Svobody. V kategorii 3. tříd vyhodnotila porota jako nehezčí kresbu

Daniela Dobeše ze ZŠ F. Hrubína, druhou nejzdařilejší práci měla Terezka

Černochová z téže školy a třetí místo obsadila Karolína Kuchařová ze ZŠ
Moravská.

Pro ocenění si děti přišly v doprovodu rodičů na ředitelství městské poli-

cie na Karvinské ulici. Městští strážníci jim tam kromě předání diplomů

a hezkých cen připravili atraktivní ukázky výcviku služebních psů a pro-
hlídku moderního policejního dispečinku.

Sobotní dopoledne 21. června patřilo Lučině. Milovníci přírody,

Český svaz rybářů a ochránci přírody  věnovali svůj volný čas čiště-
ní Lučiny od odpadu, který do přírody nepatří.

Foto: Josef Talaš
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Před několika dny jste zahájil oficiální pro-
voz nového pracoviště vaší pojišťovny

v Havířově. Proč jste se rozhodli mít filiálku

v našem městě?
Protože tady v Havířově máme téměř 3 500

klientů a chceme, aby byli s našimi službami

spokojeni. Jestliže dosud museli s každou

maličkostí cestovat do Ostravy nebo Karviné,
komplikovalo jim to život. Navíc, zájem o naše
služby v Havířově vzrůstá, takže jsme se

rozhodli jednat a otevřít kancelář přímo v tomto

statutárním městě.Víte, my jsme si dali v ZP MV
ČR jasnou strategii - jít klientům vstříc. A otevře-
ní havířovského pracoviště je jeden z kroků, jak

tuto vizi naplnit.

Kde vás mohou Havířovští najít?
Bude stačit, když si zajdou na magistrát. Nové

pracoviště ZP MV ČR sídlí totiž přímo v budově C

Magistrátu Města Havířova, v ulici Svornosti 2.
Jak bude otevřeno?

Kancelář v prvním patře s číslem 208 bude
otevřena každé pondělí od 8.00 do 11.30 hod.
a od 12.30 do 17.00 hod. a středu od 8.00 do

11.30 hod. a od 12.30 do 16.30 hodin.
Myslíte, že otevření nového pracoviště

bylo správné rozhodnutí?
Jednoznačně. Hned první den zkušebního

provozu navštívilo toto pracoviště ZP MV ČR

více než 20 klientů. Uvítali především to, že si

zde mohou vše vyřídit bez dojíždění a ušetřit tak
spoustu času, který by jinak strávili cestováním
do Ostravy či Karviné.

Říkáte, že v Havířově vzrůstá zájem o vaše

služby. Čím to je?
Lidé chtějí mít přehled o tom, co jim která

zdravotní pojišťovna nabízí. Současná doba vede

občany k šetrnějšímu přístupu k jejich zdraví.

Na druhé straně chtějí občané vědět, zda když
se budou o své zdraví více starat, budou nějak
odměněni. A my v ZP MV ČR je ve snaze

o zdravý životní styl výrazně podporujeme.

Jak například?
Na prevenci máme postaven celý program

rozšířené zdravotní péče. Naši klienti získají

finanční bonusy za to, že se nechají vyšetřit -

ženy například na mamografu, muži mohou
absolvovat vyšetření na karcinom tlustého střeva
a možností je samozřejmě více. Přispíváme na

očkování. Například na očkování proti papiloma-
viru, který může za vznik rakoviny děložního
čípku, přispíváme dívkám, ale i chlapcům

(mohou být přenašeči viru) až 2 500 Kč. Při-
spíváme i na to, že si naši klienti koupí vitamíny,
opalovací krémy s vyšším faktorem, že se chtějí

odnaučit kouřit nebo zhubnout, že chodí plavat.

O co z vaší nabídky mají klienti největší
zájem?

O příspěvek na plavání, na cyklistické

a v zimě lyžařské helmy a na očkování. Hodně

se lidé ptají také na příspěvky týkající se preven-
ce. Mimochodem, spočítali jsme, kolik od nás
může na bonusovém programu za rok získat

čtyřčlenná rodina: Když využije jen některé

z nabízených produktů, může čerpat kolem
9 000 Kč, když se na čerpání produktů soustře-
dí více, může získat klidně i přes 11 000 korun.

Co ještě svým pojištěncům nabízíte?

Jak už jsem říkal, chceme se našim klientům
více přiblížit a víme, že mnohým nevyhovuje
systém, kdy musí dojít k nám na pobočku. Proto

jsme rozjeli unikátní projekt, tzv. mobilní praco-

viště, se kterým chodíme k zaměstnavatelům,
na úřady typu správy sociálního zabezpečení,

někdy i do nákupních center, kde si mohou naši
klienti vyřídit své záležitosti nebo noví zájemci se

mohou zaregistrovat.
A především nabízíme našim klientům jistotu,

že jsou pojištěni u stabilní, solidní a vstřícné

pojišťovny, která své služby stále rozšiřuje.
Kdyby tomu tak nebylo, neměli bychom přes

milion klientů a nebyli bychom největší
zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v zemi.

...tak se jmenoval cyklus akcí, které uspořádala Městská policie Havířov
ve spolupráci s městem, Policií ČR a za vydatného přispění Městského
kulturního střediska v polovině července. Cílem akcí bylo přiblížit dětem,
mládeži, ale i dospělým a starším obyvatelům okrajových městských částí

práci bezpečnostních složek, ale také připomenout zásady prevence nega-

tivních společenských jevů a v neposlední řadě pobavit a zpříjemnit

prázdninový den. A tak se obyvatelé starého Šumbarku mezi ulicemi

Anglická a Jarošova, nového Šumbarku na náměstíčku ulice Moravské

a Prostřední Suché ve dvorové části ulice Hornické  mohli přijít podívat

například na ukázky výcviku služebních psů městské policie, ukázky

zadržení pachatele cyklohlídkou městské policie a ukázky zadržení pacha-

tele hlídkou PČR. Na programu byly také znalostní testy z oblasti preven-

ce, sebeobrany a bezpečnosti v silničním provozu, byla tu zkušební lase-

rová střelnice, zájemci si mohli prohlédnout vybavení služebního vozidla,

cyklohlídek, velký zájem vzbudily také ukázky výstroje a výzbroje policie.

Celý den bavil děti z pódia moderátor David Zbavitel. Na děti čekaly

soutěže, kreslení na tabuli, kouzelnická výchova, karaoke show, soutěže

ve zpěvu a spousta další zábavy.
Foto: Josef Talaš

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Ing. Jaromír Gajdáček pro Radniční listy:
Otevřením pracoviště v Havířově jdeme vstříc našim klientům

Poznejme se... 
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PARAINKUBÁTOR 2008
byl jednoznačně dominantní akcí první půle roku. Hudba, sport a zábava pro malé i velké,

zdravé i hendikepované, mladé, staré (i střední). Celkem 6 000 účastníků.

Takto se zrcadlil Parainkubátor v objektivu Josefa Talaše:
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Dobrovolníci
společníci 
osamělých seniorů

Tak se nazývá služba, kterou
nabízí občanské sdružení  Seni-

or servis již sedmým rokem

v Ostravě, Havířově a Karviné.
V rámci této služby působí stov-

ka dobrovolníků, kteří bez nároku

na odměnu navštěvují osamělé

seniory v domácnostech a sociál-
ních ústavech. Stávají se tak
jedenkrát týdně jejich společníky,

doprovází je na procházku nebo

k lékaři, předčítají jim a poskytují
různé drobné služby. Dobrovolníci
mají hrazeno místní jízdné, jsou pojiš-

těni po dobu výkonu dobrovolnické

služby a 4x do roka se zúčastňují
doškolování a výměny zkušeností.
Dobrovolnická služba Senior servis

má akreditaci Ministerstva vnitra.
„Před šesti lety nebylo zřejmé,

zda bude někdo ochoten se do
takové činnosti zapojit. Dnes však
je už patrné, že pro řadu lidí může
přinášet taková dobrovolná aktivita
potěšení,“ uvedla Iveta Marešová
z občanského sdružení Senior

servis. „Chcete-li i vy patřit mezi
nás, můžete zavolat nebo prozvonit
na telefonní číslo 777 680 718.“

Na uvedeném telefonním čísle

se mohou také přihlásit ti, kteří mají
o návštěvy dobrovolníků zájem.

„Havířovské jesličky“ nabízí rodičům dětí své služby:
✔ Komplexní odbornou péči určenou dětem. O děti pečují sestry, které

mají profesní znalosti v oboru dětské psychologie a pedagogiky.
✔ Individuální přístup k dětem, který navozuje pocity bezpečí a důvěry.
✔ Komplexní vybavení zařízení odpovídající věku a bezpečnosti dítěte.

Vybavení kvalitními, nezávadnými hračkami, které odpovídají věku
a schopnostem dětí.

✔ Denně připravujeme pro děti program, který umožňuje všestranně roz-
víjet osobnost dítěte. Do programu zařazujeme zdravotní cviky pro děti,
cviky na rozvoj pohybových schopností dětí, hudebně-pohybové hry,
rozvoj rytmických schopností dětí, zpěvu. Děti mají možnost vyzkoušet
různé rytmické nástroje, manipulační hry, hry na rozvoj rozumových
schopností, výtvarné činnosti pro děti - děti se seznamují s různým
výtvarným materiálem a různými výtvarnými technikami.

✔ Rozlehlé zahrady využíváme k pobytu dětí venku a různým sezonním
činnostem - koupání, hrám s přírodninami, koulování a k další zábavě.
Za příznivého počasí přenášíme co nejvíc činností s dětmi ven.

✔ Dle domluvy s rodiči zajistíme otužování dětí.
✔ Pro děti připravujeme oslavu různých svátků - Velikonoce, oslavy

Dne dětí, Mikuláše, Vánoce, s dětmi prožíváme i oslavy narozenin.
Provozní doba jeslí je od 6.00 do 16.30 hodin. Přijďte si osobně

prohlédnout zařízení, dle domluvy na 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)

Dívka pomohla při neštěstí
Pohotová a na vysoké odborné úrovni byla pomoc, kterou poskyt-

la studentka 2. ročníku Střední zdravotnické školy z Havířova-Šum-
barku Lucie Baranková při květnové tragické nehodě provazochodce
Manuela Berouska.

Zranění artisty po pádu z lana při vystoupení v Novém Jičíně byla

takového charakteru, že bohužel ani včasná pomoc jeho život zachránit

nemohla. Dívčin aktivní přístup ocenili v děkovném dopise pozůstalí pro-

vazochodce, stranou nezůstala ani Lucčina škola. Z rukou ředitele školy

Josefa Grochovského převzala Lucie Baranková na předprázdninovém

setkání se studenty malý dárek a pochvalu (na snímku).

Sociální služby 
města Havířova informují:

Posluchači se mohou vzdělávat
v předmětech: výpočetní technika,
angličtina a další cizí jazyk dle
zájmu uchazečů, psychologie,
zdravý životní styl, poruchy pohy-
bového ústrojí, práce s internetem,
finanční poradenství, sociální politi-
ka, komunální politika, věda, kultu-
ra, Evropská unie, historie a polito-
logie, zeměpis a geografie, vesmír
a astronomie, občanské a trestní
právo.

V současné době probíhá výběr
zhotovitele akademie. Z tohoto
důvodu budou potřebné informace
v nejbližších dnech zveřejněny na
internetových stránkách města
Havířova www.havirov-city.cz.
Případně se mohou zájemci
dotázat přímo na odboru školství
a kultury MmH, tel. 596 803 132.
Zápis bude pořádat vybraný zhoto-
vitel v měsíci srpnu.

Podmínkou pro zařazení do Aka-
demie III. věku Havířov je řádné
vyplnění přihlášky, úhrada kur-
zovného/semestr, uchazeč musí
být občanem města Havířova ve
starobním nebo invalidním důcho-
du.

Nové čtyřsemestrální studium
seniorů je určeno pro začátečníky
a není určeno pro absolventy
dřívějších akademií pořádaných
městem Havířov.

Město Havířov zve k účasti na

PIETNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

věnovaném 64. výročí popravy 36 občanů Životic

a okolních obcí hitlerovskými okupanty

ŽIVOTICE - SOBOTA 2. SRPNA 2008

zahájení v 10.00 hodin

Památník životické tragédie bude otevřen od 9 hodin

Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu.

Hlavním výborem PZKO a Muzeem Těšínska.

Akademie III. věku Havířov

Škola Plánovaný Provoz So - Ne 

prázdninový o prázdninách Provoz ve všední

den

provoz 2008 a v září - říjnu v září - říjnu

ZŠ 1. máje víkend prázdniny 

10.00 - 20.00 10.00-20.00                   

víkend škol.rok 17.00 - 19.00

10.00 - 19.00

ZŠ Frýdecká 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 denně do 18 hod.

ZŠ Gen. Svobody 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 denně 9.00 - 21.00

ZŠ Gorkého víkend prázdniny

9.00 - 11.00 9.00-11.00 a 15.00-18.00                  

17.00 - 20.00 víkend škol.rok  15.00 - 18.00

9.00-11.00 a 15.00-18.00

ZŠ Jarošova 10.00 - 19.00 10.00 - 19.00 15.00 - 19.00

ZŠ K. Světlé 17.00 - 20.00 9.00 - 17.00 středa až pátek

15.00 - 18.00

ZŠ M. Kudeříkové víkend prázdniny 

17.00 - 21.00 17.00 - 21.00  

víkend škol.rok   18.00 - 19.00

11.00-18.00

ZŠ M. Pujmanové   9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 denně 9.00 - 21.00

ZŠ Mládežnická otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně

ZŠ Moravská žádný žádný žádný

ZŠ Selská 8.00 - 14.00 uzavřeno denně do 19.00

ZŠ Školní otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně

bývalá ZŠ V. Nezvala 9.00 - 20.00 9.00 - 20.00 denně 9.00 - 20.00

ZŠ Zelená otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně

ZŠ Žákovská 11.00 - 21.00 9.00 - 21.00 14.00 - 20.00

Město Havířov v měsíci říjnu nově otevře osmý ročník
čtyřsemestrálního studia seniorů Akademie III. věku
Havířov v letech 2008 - 2010.

Přehled provozu hřišť pro veřejnost 
u základních škol města Havířova v r. 2008 

Foto: Jiří Velička
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Kulturní dům Petra Bezruče

v
ý
s
ta

v
a

POHÁDKY V PARKU 
za Kulturním domem Radost 

10.8. v 15.00 hodin 

Veselá 
škola kouzel 
Divadélko kouzel Ostrava 

24.8. v 15.00 hodin

Veselá školička 
Divadlo Smíšek Ostrava 

p
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V případě nepříznivého počasí 

v sále Kulturního domu Radost.

HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC - SHOW
22.8. od 14 hodin - náměstí Republiky 

Prezentace závodních motocyklů, strojů motorkářských klubů a veteránů.

V programu vystoupí hudební skupiny: FAT SKEWERS, TEAM REVIVAL, LEGEND'S

Michaela Poljaková 
sochy

Lucie Lazecká 
obrazy, grafika 

Galerie Maryčka - Výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací, vstupné dobrovolné

5. - 31.8. 2008 - vernisáž ve čtvrtek 14.8. od 17 h

V případě nepříznivého počasí 

v sále Kulturního domu Radost.
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kino Centrum h kino Centrum h kino Centrum
1. - 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  

1. - 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)

7. - 13.8. v 15.30 h

SISSI A YETTI  
(LISSI UND DER WILDE KAISER, Německo
2007, CP 24.7. 08, 85´, přístupný, animo-
vaná/dobrodružná komedie, české znění, DD)

Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nád-

herném světě. Vše je dokonalé, než je
Sissi unesena. Ačkoli nemá žádnou
stopu, kterou by sledoval, vydává se

neohrožený a nebojácný Franz do

horečnatého stíhání únosců.
Vstupné: 65 Kč  

7. - 13.8. v 17.45 h

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
(GET SMART, USA 2008, CP 10.7. 08, 110, do
12 let nevhodný, akční/komedie, titulky, DD)

Když je jednoho dne napadeno velitel-

ství americké zpravodajské tajné služby
a identita většiny zaměstnanců je pro-

zrazena, jejímu šéfovi nezbývá nic jiné-
ho, než do akce poslat horlivého analyti-

ka Smarta, který už dlouho sní o tom, že
se superhvězdným Agentem 23 vytvoří

neporazitelnou dvojku. Vstupné: 75 Kč 

7. - 13.8. ve 20.00 h
ve středu 13.8. též v 9.00 h

WANTED 
(USA 2008, CP 26.6. 08, 109´, do 15 let nepří-
stupný, širokoúhlý/akční, titulky, DD)

Vyber si svůj osud. Organizace ná-
jemných vrahů, která odnepaměti
udržuje na světě křehkou rovnováhu
podle pravidla „Zabij jednoho, za-
chráníš tisíce“. Wanted je jedním
z největších amerických filmů, který se
točil v České republice. Loni na jaře tu
štáb, včetně Angeliny Jolie a Jamese
McAvoye, strávil bezmála dvanáct
týdnů. Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)  

14. - 20.8. v 15.30 h

WINX CLUB - VÝPRAVA 
DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ   
(WINX CLUB-IL SEGRETO DEL REGNO
PERDUTO, Itálie 2007, 89´, přístupný, animova-
ný/akční/dobrodružný/rodinný, české znění, DD)

Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví
mágové Magické dimenze obětovali, aby

porazili Zlo. Nyní je osud království v ru-

kou mladé dívky Bloom, víly Dračího pra-

mene. Uspěje a porazí ty nejděsivější stvů-

ry z nočních můr?              Vstupné: 60 Kč  

14. - 20.8. v 17.45 a 20.00 h 

ve středu 20.8. též v 9.00 h 

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
(THE MUMMY: TOMB OF THE DRAGON
EMPEROR, 2008, CP 31.7. 08, 114´, přístupný,
širokoúhlý/dobrodružný, české znění, DD)

Rošťácký dobrodruh Rick bude zase

chránit svět před zlem, které přestalo

respektovat nápis na vlastním náhrob-

ku, kde stojí klasické „Odpočívej

v pokoji“. Nutno poznamenat, že hrob,

v němž přebývá titulní antihrdina, co do

velkoleposti strčí egyptské pyramidy

hravě do kapsy. Vstupné: 80 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 41Kč)  

21. - 27.8. v 15.30 h

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

Film vypráví o třech dětech, které mají roz-

cházející se rodiče, a tak z rodinných depre-

sí utečou do kouzelného pohádkového
světa. V jedné z hlavních rolí uvidíme Nicka
Nolteho jakožto strašidelnou příšeru.

Vstupné: 60 Kč 

21. - 27.8. v 17.45 h

TEMNÝ RYTÍŘ  
(THE DARK KNIGHT, USA 2008, CP 7.8. 08,
152´, do 12 let nevhodný, akční, titulky, DD)

Batman se vrací… Tentokrát spolu
s komisařem a státním návladním se

vydává po stopě šíleného psychopata,
který s vražedným smyslem pro humor

zanechává na místech činu hrací karty
s žolíkem. Vstupné: 75 Kč  

21. - 27.8. ve 20.15 h
ve středu 27.8. též v 9.00 h

NEUVĚŘITELNÝ HULK
(THE INCREDIBLE HULK, USA 2008, CP 17.7.
08, 112´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý/akční,
titulky, DD)

V občanském životě je Bruce sympatický
vědec s křehkou duší, ve stavu zuřivosti
šílené monstrum Hulk, které bezmyšlen-
kovitě ničí vše kolem sebe. Zničit ďábla
v sobě samém je jeho hlavní vědecký cíl.
Impozantní proměny nálad způsobilo
mimořádně silné ozáření. V hlavní roli
Edward Norton. Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

28.8. - 3.9. v 15.30 h

VALL-I   
(USA 2008, CP 14.8. 08, 103´, přístupný, rodinná/
animovaná/pohádka, české znění, DD)

Film začíná v roce 2700. Poslední robot

VALL-I stále plní úkol čištění Země se

svým mazlíčkem švábem Halem, který

mu dělá společnost. Malý roztomilý

robot bydlí v maringotce plné zvláštnos-

tí z lidského života a jeho největší poklad

je stará videokazeta s filmem Hello Dolly.

Vstupné: 75 Kč

28.8. - 3.9. v 17.45 h 

JAK UKRÁST NEVĚSTU
(MADE OF HONOR, USA 2008, CP 17.7. 08,
101´, přístupný, komedie, titulky, DD)

Hrdina filmu Tom si užívá života, je sexy,

je úspěšný a ví, že se může kdykoliv spo-
lehnout na Hannah, svou okouzlující nej-

lepší kamarádku. Všechno dokonale fun-

guje až do chvíle, kdy Hannah odjede na
šest týdnů do Skotska …  Vstupné: 80 Kč

28.8. - 3.9. ve 20.00 h

ve středu 3.9. též v 9.00 h

AKTA X: CHCI UVĚŘIT
(THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE, USA 2008,
CP 24.7. 08, 105´, do 12 let nevhodný, širokoúh-
lý/ sci-fi thriller, titulky, DD)

Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí
za dalším případem, jehož vyšetřování
nás zavede do světa paranormálních

jevů. Akta X patří mezi nejoblíbenější

seriály všech dob. Za filmem stojí stejný
realizační tým jako za celým seriálem
i prvním celovečerním filmem.V hlavních

rolích David Duchovny a Gillian Ander-

son. 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 otevřena od 25.8. po - pá 13 - 19 h,
so, ne 14 - 16 h ● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena od 1.9. denně od 11 do 19 h ● Kulturní dům
Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena od 5.9. po - pá 15 - 19 h, so - ne 17 - 19 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena od 1.9. po - pá 14 - 18 h. ● Kino Centrum, nám. Republiky,
Havířov-Město, informace 596 812 243, pokladna otevřena po - so 15.00 - 20.30 h, ne - 13.30 - 20.30 h ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
● 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.
Telefonické rezervace na jednotlivé programy se přijímají od 2. dne zahájení prodeje.
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KINO ÚSVIT v měsíci srpnu nehraje
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Letní kino  
1. - 3.8. ve 21.00 hodin

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

Historický velko-
film Juraje Jaku-
biska a sou-
časně nejdražší
filmový projekt
střední Evropy
přivádí k životu krvavou legendu Čachtické paní. Hrají: Anna
Friel, Vincent Regan, Karel Roden, Deana Jakubisková-Horvátho-
vá, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Franco Nero aj.

Vstupné: 80 Kč
8. - 10.8. ve 21.00 hodin

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
(GET SMART, USA 2008, CP 10.7. 08, 110, do 12 let nevhodný, akční/
komedie, titulky, DD)

Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zpravodaj-
ské tajné služby a identita většiny zaměstnanců je prozrazena,
jejímu šéfovi nezbývá nic jiného, než do akce poslat horlivého
analytika Smarta, který už dlouho sní o tom, že se superhvězd-

ným Agentem 23 vytvoří neporazitelnou dvojku. Vstupné: 75 Kč

15. - 17.8. ve 21.00 hodin

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE           
(THE MUMMY: TOMB OF THE DRAGON EMPEROR, USA 2008, CP 31.7.
08, 114´, přístupný, širokoúhlý/dobrodružný, české znění, DD)

Rošťácký dobrodruh Rick bude zase chránit svět před zlem,

které přestalo respektovat nápis na vlastním náhrobku, kde

stojí klasické „Odpočívej v pokoji“. Nutno poznamenat, že

hrob, v němž přebývá titulní antihrdina, co do velkoleposti strčí

egyptské pyramidy hravě do kapsy. Vstupné: 80 Kč

22. - 24.8. ve 21.00 hodin

STALO SE
(THE
HAPPENING,
USA 2008, CP
13.6. 08, 90´,
do 15 let nepří-
stupný,  thriller,
titulky, DD)
Mohli jsme to
vycítit šestým

s m y s l e m ,

viděli jsme
znamení a teď
se to stalo. Na

světě se objevila nová epidemie - rychle se šířící - a je smrtel-

ná. Jejím nejhorším symptomem je pak naprostá ztráta základ-
ního pudu každého jedince - pudu sebezáchovy. Další dyna-
mický thriller s nečekaným začátkem, prostředkem i koncem.

Přesně tak, jak to umí jen opravdový mistr napětí, režisér

M. Night Shyamalan. Vstupné: 75 Kč 

29. - 31.8. ve 21.00 hodin

JAK UKRÁST NEVĚSTU   
(MADE OF HONOR,
USA 2008, CP 17.7.
08, 101´, přístupný,
komedie, titulky, DD)

Hrdina filmu Tom
si užívá života, je

sexy, je úspěšný
a ví, že se může

kdykoliv spole-
hnout na Hannah,
svou okouzlující

nejlepší kamarád-
ku.Všechno doko-
nale funguje až do chvíle, kdy Hannah odjede na šest týdnů do

Skotska …                                                         Vstupné: 75 Kč 
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Kulturní dům Radost
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Bohumil Kubíček

"Umění je kouzlo života,
s kterým se musí umět

zacházet"

výstava obrazů 
k životnímu jubileu 

havířovského umělce

vernisáž 
v úterý 5.8. od 17 h

výstava potrvá do 27.8. 2008
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Havířovské hornické slavnosti (program na straně 16)

●● 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 

●● 1.10. v 19.00 hodin - kostel sv. Anny
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová - umělecká vedoucí

Sólista: RICARDO MASAHIDE MINASI 
- barokní housle (Itálie)
Koncert v rámci 5. ročníku 
SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU



Chcete se stát modelkou?
V kurzech MODELINGU při MKS Havířov 

najdete možnost jak se jí stát. Info: 596 808 030, 777 767 090
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PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA
pro dospělé, začátečníky i pokročilé

18.8. - 29.8. 2008

Velkou měrou k obnově tohoto závodu přispěla výstava AMK Těrlicko,
kterou v loňském roce uspořádali k příležitosti 40. výročí vzniku Zlatého
kahance na Těrlickém okruhu. Pořadatel závodu občanské sdružení
PROSPORT - CZ z Havířova spolu s AMK Těrlicko a dalšími dobrovol-
níky pilně pracují na znovuzrození závodu. V současné době se provádí
úprava areálu parkoviště závodních strojů, které bude rozšířeno o přile-
hlou plochu, ta by měla zaručit dostatek prostoru pro všechny přihlášené
jezdce. Organizační zázemí, které se nacházelo v prostoru startu a cíle,
bude nahrazeno mobilními alternativami. Výstavba závodní tratě, na kte-
rou pořadatelé kladou velký důraz, bude zahájena již 14 dní před
konáním závodu. Na bezpečnost jezdců a diváků budou dohlížet zkuše-
ní traťoví komisaři a pořadatelská služba z Hořických zatáček, AMK
Těrlicko, bývalí traťoví komisaři okruhu Havířov-Šenov, motorkářské kluby
vedené Havířovskými Havrany, dobrovolníci a v neposlední řadě spolky
dobrovolných hasičů obcí Těrlicko, Těrlicko-Hradiště, Stonava, Albrechti-
ce, Havířov-Životice, Havířov-Město, Horní Suchá, Stanislavice, Horní
Bludovice, Lučina, Soběšovice, Dolní Domaslavice a Bruzovice. Díky
darům sponzorů budou mít na závody děti vstup zdarma. Návštěvníkům
závodu bude nabídnuta prohlídka parkoviště závodních strojů.
V pátek před samotným závodem proběhne v Havířově na náměstí
Republiky výstava závodních motocyklů, kde si diváci mohou prohléd-
nout zblízka závodní speciály a také motocykly členů motorkářských
klubů, kteří se přijedou podívat na závody. Bude zde možnost zakoupit si
vstupenky a programy závodů.

Pro diváky, kteří se příjdou v pátek 22.8. 2008 podívat na náměstí
Republiky na závodní stroje, je připraven ve spolupráci s MKS Havířov
koncert kapel LEGEND'S, REVIVAL BAND PAĽA HABERY
a FAT SKEWERS.

Jaké stroje a jezdce uvidíme?
Divákům se představí závodní speciály, které jezdily před více než

pětatřiceti lety. Ty dnes závodí v kategorii Klasik, a to ve třídách do 175
ccm, do 250 ccm, do 350 ccm a nad 350 ccm. Jsou to stroje, na kterých
jezdívala úspěšná generace československých jezdců, jakými byli např.
František Šťastný nebo Gustav Havel. Své jezdecké umění na historic-
kých motocyklech přijede předvést nejúspěšnější jezdec těchto tříd,
vídeňský univerzitní profesor Martin Loicht, který startoval na Těrlickém
okruhu v letech 1989 - 1990. Nebude chybět ani celá česká jezdecká
špička těchto tříd, jakými jsou Eduard Klimek, Karel Kalina, Martin
Veselý, Pavel Navrátil, Lubomír Koudelka, Petr Kunz, Jan Volák, František
Loučka, Frank Mrázek, Jiří Lefan a další. Jedinečnou podívanou nabídne
závod třídy sidecar, který bude mít na Těrlickém okruhu svou premiéru. Na
startu nebude určitě chybět ostravsko - havířovská posádka Richard Bílý,
Ing. Milan Vorel, kteří zvítězili na letošním závodě v Uherském Hradišti.

Třída do 125 ccm přinese napínavý boj mezi našimi Oldřichem Podlip-
ným a Patrikem Kolářem spolu s německým jezdcem René Lohsem.
Ve volných třídách do 600 ccm a nad 600 ccm to bude souboj vítěze
letošních dvou závodů z Hořických zatáček a Radvanického okruhu
Michala Dokoupila, Přemka Glinze a Petra Schulce.

Účast přislíbil také mistr Francie v závodech do vrchu Johnathan
Gotschlly, se kterým přijedou do Těrlicka další čtyři krajané. Druhou
ženou startující na této trati možná bude Nadin Motte z Francie, která by
rozšířila francouzské zastoupení na počet šest jezdců. Osobně se byl na
okruh podívat Jirka Brož a věříme, že letos bude jeho jméno také na
startovní listině.

Předvést se v domácím prostředí přijedou jezdci jako Pavel Schwarz,
Bronislav Staš a Miroslav Bařák.

Podrobné informace o závodech HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC
na Těrlickém okruhu najdete na internetových stránkách 

www.terlickyokruh.nolimit.cz
„Jménem organizátorů bych chtěl všechny pozvat na jubilejní

25. ročník závodů na Těrlickém okruhu,“ uvedl prezident občanského
sdružení PROSPORT - CZ Petr Hrabčák. „Zároveň bych chtěl poděkovat
panu primátorovi Františku Chobotovi, radě a zastupitelstvu města,
pracovníkům magistrátu a všem organizacím a dobrovolníkům, kteří
pomáhají podpořit tento motoristický podnik.“                           

Obnovený motocyklový závod
na Těrlickém okruhu za dveřmi 

Slavný mezinárodní závod silničních motocyklů na Těrlickém
okruhu u Havířova bude mít po 18leté přestávce svou obnovenou
premiéru. Závod, který se pojede pod novým názvem HAVÍŘOVSKÝ
ZLATÝ KAHANEC, se uskuteční ve dnech 23. - 24. 8. 2008.
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Na ambulanci plastické chirurgie
se s příchodem léta začali opako-
vaně setkávat s pacienty, u nichž
dochází ke kombinaci nepříznivých
účinků slunečního záření s alergic-
kou reakcí na lokální protizánětlivé
přípravky, které se používají
k léčbě nemocí a poúrazových
stavů pohybového ústrojí.

„V průběhu jednoho týdne jsme
na našem oddělení museli hospita-
lizovat nezávisle na sobě již dvě
pacientky, u kterých došlo po apli-
kaci protizánětlivé masti na kotníky
a následném opalování k rozvoji
bouřlivé alergické reakce s poško-
zením kůže na místech vymeze-
ných použitím masti,“ upozornil pri-
mář oddělení plastické chirurgie
Nemocnice Třinec MUDr. Daniel
Furmánek. „Reakce byla dopro-
vázena mohutným otokem posti-
žené končetiny, vyrážkami na
mnoha místech těla a dýchacími
obtížemi.“

Léčba těchto, v krajním případě
až život ohrožujících stavů, je
samozřejmě náročná. Vyžaduje
pobyt v nemocnici, celkové
podávání léčiv včetně infuzí a pravi-
delnou lokální péči o poraněná
místa. Nejlepší prevencí je ochrana
před škodlivými účinky slunečního
záření a dobrá informovanost
o možných nežádoucích účincích
běžně používaných léčivých pří-

pravků. Informace o lécích získáte
v lékárně nebo u praktického léka-
ře. Problematikou postižení kůže
v souvislosti se sluněním se
zabývají kožní lékaři, závažné
případy pak končí u plastického chi-
rurga.

Konzultaci plastického chirurga
je možné absolvovat v Nemocnici
Třinec a v ambulanci v Českém
Těšíně. Od začátku srpna je nově
otevřena ordinace plastické chirur-
gie Léčebného centra Havířov-
Šumbark na Kochově ulici.
Ordinační hodiny jsou každý čtvrtek
od 10 do 12 hodin.

Pozor na sluneční záření
V letních měsících přibývá v lékařských ordinacích pacientů, kteří

přicházejí s problémy, způsobenými nadměrnou expozicí slunečnímu

záření. Jde o celkovou reakci (úžeh) nebo místní projevy ve smyslu

solární dermatitidy.

Pečeného krocana, hlavní cenu

turnaje, snědli havířovští veteráni,

kteří se k turnaji spojili s veterány

olomouckými do týmu Moravy

a postupně porazili anglický Lichfield

RUFC 12:5 a Old Boys Praha 33:17.

Lichfield pak vyhrál nad OB Praha

21:5 a získal 2.místo. Výběr Polska

na poslední chvíli účast odřekl.

V rámci Dne ragby se také hrál

turnaj ligy školních kroužků

v nekontaktním ragby. Závěrečný

7.turnaj sice vyhráli školáci

z Gorkého, ale nepřekonali v cel-

kovém hodnocení Albrechtické, ti si
odvezli nejen hlavní cenu, ale také

si vybojovali účast v celorepubli-

kovém finále v Praze. Konečné
pořadí školní ligy: 1. ZŠ Albrechtice
68 bodů, 2. ZŠ Gorkého 64, 3. ZŠ

Žákovská 61, 4. ZŠ Školní 40, 5. ZŠ

Hrubínova 38.
Na přelomu května a června hráli

havířovští Old Boys pod hlavičkou

Moravy v Praze na dalším veterán-

ském turnaji.Tentokrát uspěli v kon-

kurenci 14 družstev, z toho

12 zahraničních. Vyhráli svou sku-

pinu, když porazili Etrusky z Peru-

gie 33:0 a Vikingy ze Stockholmu

14:7, ve finále se už jim tolik neda-

řilo, prohráli se Zlatými Kozáky

z Ukrajiny 0:24 a v souboji

o 3.místo s Old Boys Praha 7:14

a skončili čtvrtí.

Muži Havířova letos okusili nový

systém soutěží, který začal na jaře

zápasy ve třech skupinách Poháru

KB a skončí na podzim jednokolo-

vou extraligou a 1. ligou. Havířovští

sice skončili ve skupině až třetí za
Brnem a Vyškovem, ale postup do
desetičlenné extraligy si nakonec

vybojovali také, když prošli vítězně

vylučovacími boji o 2 postupová
místa – porazili Iuridiku Praha
rekordně 121:0, Bystrc 30:11 a ve

finále pak Přelouč 26:15. Sezona

ragbistům začíná už 16. srpna, kdy
hrají v Praze se Slavií a doma se
představí 23. srpna v zápase

s Tatrou Smíchov.

Krocan neopustil Havířov
Příznivci šišatého míče v Havířově mají dobrý důvod být se závě-

rem jarní sezony nadmíru spokojeni - tým veteránů Rugby Clubu

Havířov vyhrál při Dnu ragby turnaj o Havířovského krocana a na

konci května vybojoval 4. místo na turnaji Golden Prague a muži jsou

znovu v extralize.

ZŠ Školní: Papír pomáhá léčit
Zní to jako nesmysl? ! Jde o akci žáků ZŠ Školní

v Havířově-Šumbarku. Každé jaro soutěží třídní kolek-
tivy ve sběru starého papíru. Peníze takto získané

putují již po čtvrté jako dar dětskému oddělení havířov-
ské nemocnice. Do této akce se letos významně zapo-

jili i dospělí z okolí školy. 25. června předali zástupci
vítězného 4. a 6. ročníku 5 436 Kč do rukou
náměstkyně ředitele RNDr. Z. Wroblowské. Ta poděko-

vala všem účastníkům sběrové akce a zároveň
informovala, že za peníze nemocnice pořídí digitální

váhu pro nemluvňata. Děti mohly v rámci této návště-
vy nahlédnout na oddělení intenzivní péče a pozdravit
nemocné kamarády na pokojích, v herně nebo

v místnosti, kde probíhá výuka.
Text a foto: Mgr. Helena Luková

Foto: archiv



8/2008 12

23. září 2008 v 18 hod.
v tělocvičně ZŠ Školní.

Cvičení vedou akreditování
instruktoři      

Přezůvky s sebou
Pravidelná skupina bude 

každé úterý od 18 hod.
Bližší informace získáte

www.taoist.cz 

Sdružení Taoistického Tai Chi
zve na ukázkovou hodinu

zdravotního cvičení

Pocta Havířovu
Paní Jozefa Babíková, starší dáma
chodící o berlích, poslala do
redakce dopis, ve kterém vyjádřila
svůj krásný vztah k Havířovu a ve
kterém děkuje všem, kteří se
o město starají. K tomu připojila
krátkou básničku:

Havířov je krásné město,
kdo tam bydlí, ten se má.

Já tam bydlím,
samá zeleň, květy, růže,
tam já ráda chodívám.

Rovněž je tam dobrá parta,
s kterou já si zazpívám.

●

Senioři, neseďte 
v křesle 

s rukama v klíně
Klub věrných turistů
se představuje 
a zve do svých řad

Klub věrných turistů zahájil
svou činnost na podzim roku
2003  dnes již historickou akcí -
zájezdem na zříceninu hradu
Vikštejn a návštěvou Hradce
nad Moravicí. Od té doby jsme
uskutečnili 49 akcí s počtem
1 276 účastníků a našlapali
jsme 360 km.

Za náměty a pomocí s organi-
zací a přípravou písemných prů-
vodců stojí Institut vzdělávání
a rekvalifikace Havířov. Bližší
informace o naší činnosti najdete
na www.kvtivr.estranky.cz

Těší nás, že sledovanost
našich stránek má vzestupnou
tendenci. Na ukázky naší činnosti
se můžete podívat také ve Video-
kronice na webových stránkách
města www.havirov-city.cz.

Senioři i mladší spoluobčané:
pokud máte zájem, přidejte se
k nám a nebudete litovat. Budete
dělat něco pro své zdraví a fyzic-
kou kondici.

V srpnu plánujeme pěší
pochody okolo Havířova, a to:

7. srpna - odjezd místní dopra-
vou č. 3 v 13.30 hod. z autobu-
sového nádraží. Vystoupíme
u vodojemu a pak přes lesy na
Šumbark.

21. srpna - odjezd místní
dopravou č. 2 v 13.17 z autobu-
sového nádraží. Vystoupíme
Těrlicko-hráz, přehrada, zastávka
hotel Fridrich a končíme na
Hájence.

Na podzim plánujeme autobu-
sové zájezdy do Jeseníků na Čer-
venohorské sedlo, dále autobu-
sem na vykopávky Předmostí
u Přerova a také dvoudenní vla-
kový zájezd Broumov-Bylnice.

Z redakční pošty

Nejvíce se dařilo dorostenci
Pavlu Maslákovi, který zvítězil
v běhu na 300 m překážek časem
36,96 s a na 100 m byl druhý
časem 10,65 s za Martinem Říča-
řem, který mu na této trati vzal
český rekord (10.52 s). Druhým
úspěšným dorostencem byl Petr
Kaminski, který zvítězil v běhu na
2000 m překážek s téměř stome-
trovým náskokem před dalšími
borci a dosáhl skvělého času
6:10,57 min. Zlato doplnil ještě
bronzovou medailí v běhu na 3000
m, který se běžel o den později
a docílil času 9:13,10 min. Ve vrzích
se zaskvěl dorostenec Marek Bárta
výkonem v hodu diskem 49,09 m,
který mu dopomohl k zisku

stříbrné medaile. Výbornou formu

potvrdil pátým místem ve vrhu

koulí.

V juniorské kategorii uspěla

Ingrid Okenicová v běhu na 800 m

a časem 2:16,57 min. získala stříbr-

nou medaili, stejně jako junior Karel

Ketner v chůzi na 10 km.
„Nebýt dvou hrubých taktických

chyb, tak by Ingrid jistě získala
zlato, které se jí již hodně dlouho
vyhýbá,“ řekl trenér slávistických

běžců Ivo Polášek.
Ani ostatní atleti se na těchto

závodech neztratili. Dorostenka
Kristýna Bubíková byla v běhu na
400 m šestá. Junior Rosťa Kyzlink
v hodu diskem obsadil sedmé
místo. Oba překonali svůj dosavad-
ní osobní rekord. Do desátého
místa se ještě umístili v běhu na
3000 m překážek Vojtěch Miklas -
8. místo a Karel Ketner - 10. místo,
juniorka Zuzana Strháková skončila
desátá v běhu na 1500 m. 12.
místo obsadila Kateřina Küblová
v hodu oštěpem.

Nejúspěšnější dorostenci AO
Slavia Havířov - Pavel Maslák, Petr
Kaminski a Marek Bárta byli těmito
výsledky nominováni na Mezistátní

utkání do 17 let konané v Maďar-

sku. Do funkce reprezentačního

trenéra běhů byl nominován Ivo

Polášek, předseda AO. „Doufám,
že se našim nejlepším atletům
bude dařit minimálně stejně dobře
jako na mistrovství republiky
a dopomohou českému reprezen-
tačnímu družstvu k co nejlepším
výsledkům,“ dodal před mezistát-

ním utkáním Ivo Polášek.

ZŠ Žákovská:
Sbor Hlásek zakončil 
náročnou sezonu 
vystoupením v Děčíně 

Sbor Hlásek pod vedením
Dany Kusinové, který tvoří děti
3. - 5. tříd s rozšířenou výukou
hudební výchovy, reprezentoval
svou školu ZŠ Žákovská a město
Havířov na hudebním festivalu
„Růžová zahrada“ v Děčíně.

Účast na festivalech a soutěžích
se stala tradicí, a tak po zlatém
pásmu v Orlové, po zpívání pro
děti v Havířově nebo na zámku ve
Staré Vsi, se sbor Hlásek vydal na
své poslední vystoupení tohoto
školního roku do Děčína. Sbor
získal pozvání díky loňskému
vystoupení na festivalu v Brně,
kterým jednoznačně zaujal pořada-
tele. Krásné prostředí děčínského
zámku a tamní zahrady podpořily
důstojnost a atmosféru celé hudeb-
ní přehlídky. Vystoupily různé
ansábly a sbory z celé České
republiky, mezi kterými se sbor
Hlásek zařadil jako nejlepší.

Tradičně byl pro děti připraven
vedlejší program, a tak si mohli
mladí zpěváčci prohlédnout Rum-
cajsovo město z jičínské rozhled-
ny, nebo projít skalní město ve
Hřensku. Mezi nejzajímavější záži-
tek se zajisté zařadila jízda na
lodičkách s rapujícím převozníkem
ve Hřensku. Celoroční úsilí dětí
a pedagogů tak bylo úspěšně
zakončeno a všechny čeká zaslou-
žený odpočinek.

Vít Sochora

DVĚ ZLATÉ A ČTYŘI STŘÍBRNÉ
PŘIVEZLI MLADÍ ATLETI Z MISTROVSTVÍ ČR

O víkendu 21. a 22. června se uskutečnilo v Edenu na pražské
Slavii Mistrovství České republiky dorostu a juniorů, na které zamíři-
la i výprava AO Slavia Havířov. Ta si zde vedla vynikajícím způsobem,
neboť získala dvě zlaté, čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Mateřská škola se zapojila nejen
do sportování v rámci 1. sportov-

ních her mateřských škol, ale také

do souběžně vyhlášené výtvarné
soutěže. V rámci sportovních her
probíhala soutěž v kreslení "Zvířát-

ko, můj kamarád sportovec". Cel-

kem bylo odesláno 1 425 obrázků
od 314 mateřských škol ze 13 krajů
České republiky. Porota ve složení

Martin Vohralík, Josef Justian,

Josef Hrubý a Marek Krátký měla
těžký úkol, a nakonec vybrala 71
obrázků ze 2 věkových kategorií,

které postoupily do celorepubli-

kového finále.
Obrázek Elenky (pod vedením p.

učitelky Jarmily Čermákové ze třídy

Medvíďat) v celorepublikovém hla-
sování zvítězil !

2 nejlepší obrázky, z každé kate-

gorie jeden, získávají poukázku na
14denní letní dopolední program
v jazykové MŠ Kindergarten.

Vítězný obrázek Elenky.
Více na www.rodinnesportovnihry.cz

Rozšíření vědomostí v každém věku
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, připravuje v akade-

mickém roce 2008/2009 otevření nového ročníku Univerzity třetího věku. Podmínkou přijetí ke studiu
je dosažení věku nad 40 let, absolvování střední školy, odevzdání přihlášky na OPF Karviná do konce

září a zaplacení administrativního poplatku ve výši 400 Kč.
Pro zájemce je koncipován tříletý a pětiletý studijní program, vycházející z akreditovaných studijních pro-

gramů OPF v Karviné. Studium je bezplatné. Výuka probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách formou

přednášek, studium je zakončeno slavnostní promocí, na které absolventi tříletého a pětiletého studia obdrží
z rukou děkana fakulty osvědčení o absolutoriu. Kontakt: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné,
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná. Hodně studijních úspěchů. Telefon 596 398 334, u3v@opf.slu.cz

MŠ Balzacova:

Elen vyhrála celostátní výtvarnou soutěž
1. místo v celorepublikové výtvarné soutěži „Zvířátko,

můj kamarád, sportovec“ získala Elen z Mateřské

školy Balzacova.
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Celkem pět medailí navzpírali mladí borci Sportovního klubu Baník
Havířov koncem června na Mistrovství ČR starších žáků. V domácím
prostředí naši mladí vzpěrači zabodovali a svými výsledky se stali
nejúspěšnějším oddílem v republice.Tady jsou jejich medailové výkony:
1. místo a titul Mistr ČR získal - do 56kg MIRGA Lukáš 142  
(61 - 81) (na snímku) do 69kg  MIRGA David 170  (75 - 95)

2. místo  -  do 62kg    SIVÁK Lukáš 118  (53 - 65)

3. místo  -  do 36kg    KONOPKA Libor 64  (28 - 36)

do 45kg    PAVEL Lukáš 65  (27 - 38)

4. místo  -   do 69kg   TANHAUZER Jan 98  (43 - 55)

Ve svátek tance, hudby a sportu
se proměnila sobota 7. června
2008 na Základní škole na ul.
Frýdecké v Havířově-Bludovicích.
První sobotu v měsíci červnu se
totiž v duchu tradice mnoho
desítek let staré konají známé Dět-
ské radovánky, pořádané Rodičov-
ským sdružením školy. Historická
školní kronika uvádí, že první Rado-
vánky se zde uskutečnily již ve
školním roce 1923/1924 (!), a to
ještě před postavením současné
budovy školy v roce 1926.

Po slavnostním nástupu všech
žáků na ploše školního hřiště a vy-
věšení státní vlajky za zvuků hymny
se děti s obrovským nadšením
pouští do programu. Mezi nejrozto-
milejší patří úvodní vystoupení
malých dětí z mateřské školky.

Potom plochu hřiště ovládli čer-
nokněžníci a čarodějnice z 1. třídy
a za nimi děti ze druhé, třetí, čtvrté
třídy, střídaly se kostýmy, hudební

styly a krokové variace.
Nejvíce vždy diváci čekají na

závěrečné vystoupení, které patří
9. třídě. Letos to byl tanec ve stylu
hip hop streetu. „Nacvičovali jsme
i odpoledne po vyučování. Je nám
líto, že ve škole končíme, určitě po
vystoupení budeme brečet. Proč
jsme nacvičovali chlapci i děvčata
společně? Protože je to tradice této
školy, poslední společné vystoupe-
ní patří vycházejícím žákům, aby
se rozloučili se školou. Zvláště kluci
mají těžké prvky - přemety, stojky
a salta,“ řekla Radka Kameníková.
Dva žáci 9. třídy celé Radovánky
také uváděli.

„Nejtěžší pro všechny je vystou-
pit před lidmi,“ vystihl žák 7.B Alex
Bílek, že pro děti je nejenom těžké
dodržovat stanovené kroky,
přesnou sestavu vystoupení
a načasování jednotlivých cviků,
ale také osmělit se a veřejně
vystoupit před mnoha lidmi.

ZŠ Frýdecká: Poslední škola v Havířově

zachovávající dlouholetou tradici Radovánek

Koncert EWY FARNÉ

+ Hip-hop + Fireshow
DON BOSCO FEST
27. 9. 2008
U příležitosti letošních oslav 15 let svého trvání připravilo Církevní stře-
disko volného času Havířov řadu doprovodných akcí. Jednou z nich je
koncert třinecké rodačky Ewy Farné. Součástí akce zvané Don Bosco

Fest bude také koncert hip-hoperů z Havířova a okolí a Fireshow.
Celá tato akce se bude konat v Letním kině Havířov.
Vstupné 120 Kč pro veřejnost a 30 Kč pro děti střediska v předprodeji

(podmínkou je odevzdaná přihláška v novém školním roce). Pouze na
koncert Hip-hop možnost zakoupit vstupné na místě v ceně 40 Kč.

Je konec školního roku a s ním
nastává čas bilancování. Můžeme
si říct, povedlo se. Z mnoha akcí,
které se na naší škole konaly, vzpo-
meňme např. celoškolní karneval,
projekt „Ochrana člověka za mimo-
řádných událostí“ - ukázka
záchranných akcí s využitím naše-
ho bazénu, projekt Den Země, Den
dětí na mnoho způsobů, sportovní
soutěže, exkurze, výlety.

V letošním roce vstoupil v plat-
nost učiteli vypracovaný ŠVP pro
1. a 6. ročník. Název ŠVP „Škola
úspěšného života“ není jen prázd-
ným heslem. Podle tohoto vzdě-
lávacího programu vyučujeme cizí
jazyky již od druhého ročníku.
Důkazem dobré přípravy našich
žáků je i výborné uplatnění  našich
žáků na středních i odborných ško-
lách.

Výukový program školy probíhá
v mnoha učebnách: PC učebna,
2 učebny cizích jazyků, učebna

hudební výchovy vybavená nejmo-
dernější technikou, v učebnách
chemie i přírodopisu nechybí inter-
aktivní tabule, keramická dílna,
dílny pro zručné kluky i děvčata,
tělocvična a v neposlední řadě
nově  zrekonstruovaný bazén.

Naše škola je situovaná do velmi
příjemné části Havířova-Podlesí.
Sousedí s velikým lesoparkem,
kde žáci tráví spoustu času při škol-
ních i mimoškolních aktivitách.
Aktivní pohyb provozujeme nejen
v tělocvičně, ale i na našem
bazéně. Žáci od prvních tříd mají
zde jednu hodinu týdně v rámci
výuky, nepovinně pak také v krouž-
cích plavání.

V sousedství školy stojí také
Gymnázium na ul. Studentské, kde
se naši žáci každoročně umísťují
v hojném počtu.

Co dodat? Snad jen: „Přijďte se
podívat!“

Mgr. Naděžda Tenčíková

ZŠ Mládežnická: Jazyk hrou
Soutěž Jazyk hrou je určena žákům 9. roč. ZŠ a odpovídajících

ročníků víceletých gymnázií z okresu Karviná.V pátém ročníku soutěže
zápolily dvoučlenné hlídky v jazyce anglickém, francouzském nebo
německém. Žáci absolvovali deset úkolů, které byly zaměřeny na prak-
tické použití jazyka, obsahem byla slovní zásoba, gramatika, reálie.
Během tříminutových limitů soutěžící doplňovali, dokreslovali a skládali
rozmanité úkoly. O zájmu dětí o jazyku a atraktivitě soutěže svědčí
hojná účast - stejně jako v minulých letech i letos soutěžilo 42 hlídek.

ZŠ F. Hrubína: Nemáme jen bazén

Havířovský pěvecký sbor Canticorum působící při
Městském kulturním středisku Havířov, reprezentoval dne
7. června 2008 město Havířov na pěveckém festivalu Cantate
2008 v Luhačovicích.

Sbor byl divácky úspěšně ohodnocen a zařazen do kategorie profi
sborů. V současné době sčítá sbor přibližně 30 členek a nebrání se

nově příchozím, kvalitním „hlasům“. Rádi Vás uvítáme při našich
zkouškách v KD Petra Bezruče, každý čtvrtek od 18 do 20 hodin.

Foto: archiv

Foto: archiv

Foto: archiv
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HAVÍŘOVSKÝ AQUAPARK 
v srpnu od 9 do 19 hodin! Prodloužení dle počasí

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

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

Variace nadále spolupracují

s Městským orchestrem mladých

z Dolního Benešova.
V letošním roce členové obou

souborů prožili společně Velikono-

ce na karnevalech v belgickém

městě Manage a francouzském
Denain. Závěr května patřil mezi-
národnímu hudebnímu festivalu

Hlučínské jaro. Zabojovat o cenu

ministra kultury Polska Zlota Lira
2008 si mažoretky odskočily kon-
cem června do Rybníka. Největším

úspěchem v letošním roce byla

beze sporu reprezentace Moravy
a Slezska na mezinárodním festiva-
lu mládežnických dechových

orchestrů a mažoretek FIJO

v Chebu.

Příprava na vystoupení byla

velmi náročná. Kromě defilé ulicemi
města musela skupina nacvičit

7 pódiových skladeb pro zahájení

festivalu, monstrkoncert a závěreč-
ný ceremoniál. Tento program byl
předveden nejen v Chebu, ale i ve

Svatém Kříži a ve Františkových

Lázních.
Ve druhé polovině prázdnin poje-

dou Variace reprezentovat Havířov

na turné po jižní Francii.

Variace zvou všechny dívky,
které mají zájem o tento druh záj-
mové činnosti, na zápis: 2.9. 2008

na ZŠ Žákovská v době od 15 do

17 hod.
Nácviky se konají v úterý a ve

čtvrtek.

Úspěšný rok 
skupiny mažoretek Variace

Letošní rok je pro členky skupiny Variace velmi hektický. Zúčastňují

se jak klasických vystoupení určených pro mažoretky, kde se drží kla-

sického repertoáru, tak akcí sportovních, kde se snaží pobavit publi-

kum svižnou modernou. A tak od ledna  do konce března jako roz-

tleskávačky fandily fotbalistům oddílu Torpedo Pegres Havířov.

Přestávky vyplňovaly pódiovými skladbami.

Více než tři stovky tipů, jak trávit v Havířově volný čas, nabízí v sou-
časné době Katalog volnočasových aktivit pro děti a mládež v Havířově.

Tato webová databáze vznikla v Havířově v roce 2005 a stále se rozši-
řuje a doplňuje. Rozšíření se týkalo především komerčních sportovišť,

takže v současné době už Katalog může sloužit nejen dětem, ale také
sportuchtivým dospělým. Najdete zde jak tenisové kurty, tak „webově
dobře utajený“ krytý bazén, solária, posilovny a podobně. Výhodou Kata-

logu je rovněž fulltextový vyhledávač, který pomůže najít mladým nebo
i rodičům pro svou ratolest ten nejvhodnější sport, kroužek či klub.

Katalog volnočasových aktivit se aktualizuje dvakrát ročně, vždy na
začátku školního roku a v pololetí. Začátkem září tedy mohou organizace
zúčastněné v projektu zadat provedení změn na svých stránkách,

případně se mohou ozvat i další zájemci, kteří zatím zájem o prezentaci
v Katalogu neprojevili.

Redakce upozorňuje na možnost uveřejnění náboru dětí a mládeže
do oddílů, kroužků a klubů v Radničních listech na září. Radniční listy na
září mají uzávěrku 11. srpna.

Katalog volnočasových aktivit připravuje aktualizaci

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Hawierzowie-Błędowicach
Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích

srdečně zve na serdecznie zaprasza 
tradiční na tradycyjne

39.
DOŻYNKI ŚLĄSKIE
SLEZSKÉ DOŽÍNKY

30.8. 2008

v 14.30 hod. v zahradě Domu PZKO o godz. 14.30 w ogrodzie 
(U Zborůvky) Domu PZKO

WYSTĄPIĄ

VYSTOUPÍ

zespoły folklorystyczne

folklorní soubory

„Vonička“ 

„Błędowianie“

orkiestra

kapela

„Těrličanka“

Dožínkový obřad, koláče, Obrządek dożynkowy, kołacze,

speciality slezské kuchyně, specjały kuchni śląskiej

pečeň na rožni, tombola pieczeń z rożna, tombola

Za nepříznivého počasí W razie niepogody

v místnostech Domu PZKO w lokalach Domu PZKO

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 grafiky 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

Foto: archiv
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www.havirov-city.cz, kontaktujte redakci RL redakce@havirov-city.cz, nebo tel. 596 803 398, 596 803 237
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130/08

134/08

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

136/08

137/08

Městské kulturní středisko
Havířov 

nabízí reklamní prostor 
ve výlohách Společenského

domu v Havířově.
Info: 777 767 084

mks/08

131/08

132/08

V Ý K L A D  K A R E T
O s o b n ě  i  t e l e f o n i c k y

Havířov 603 358 855
138/08

N e j d o s t u p n ě j š í  p ů j č k y  
bankovní i nebankovní sektor

vyplácíme exekuce

Pro velkou vytíženost 
nabízíme možnost spolupráce.

Ha 736 643 788, 737 187 541

POZOR! NOVINKA!

139/08

135/08

140/08

Máte vyšší výdaje než příjem?
Nabízíme možnost přivýdělku.

603 469 598 - 776 497 608

739 291 351 - Mgr. Dostál

141/08

Hledám 2 organizačně schopné

ženy, muže, studentky.
Tel.: 606 438 168

142/08

143/08 129/08
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