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ZŠ Jarošova oslavila padesátku

 

„Nepřehlédni  nás!“ - pod tímto
názvem připravila Městská policie
Havířov sérii besed s předškoláky.
Na konci každé besedy, na nichž se
vystřídaly děti ze všech 29 mateřs-
kých škol, policistky-preventistky
předaly každé skupince reflexní
vesty s nápisem „Městská policie
Havířov dětem“. Při procházkách
mateřských škol městem bude ves-
tou vybavena vždy první a poslední
dětská dvojice. Tím bude skupinka
dětí mnohem lépe vidět a zvýší se
tak bezpečnost dětí.

V rámci besed policisté vysvět-
lovali dětem, jak se mají chovat
v silničním provozu, jak bezpečně
přecházet silnici, poznávat barvy
na semaforu a co znamenají, učili je
poznávat dopravní značky, a další
důležitá pravidla.

Na tuto akci město vyčlenilo
z Fondu pro zvýšení bezpečnosti
a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku
30 tisíc korun. Ty byly použity právě

na zakoupení ochranných reflex-
ních vest. Fond pro zvýšení bezpeč-
nosti je tvořen penězi získanými
především z udělených pokut nebo

darů od občanů a organizací a je
využíván především pro preventivní
akce v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality.

Nejhůře třetí v republice je Havířov svou úrovní

péče o své obyvatele. Svědčí o tom postup do

finále celostátní soutěže Obec přátelská rodině.
V červenci se Havířov přihlásil na základě výzvy

Ministerstva práce a sociálních věcí k účasti v soutěži

Obec přátelská rodině. Soutěž navazuje na kampaň

„Společnost přátelská rodině“, kterou od roku 2004
organizuje Síť mateřských center a která usiluje
o usnadnění života a zvýšení společenské prestiže

rodiny.

Práce na vyplnění formuláře a zpracování dokumen-
tace přineslo své ovoce. Město postoupilo v kategorii
měst s obyvateli nad 50 tisíc do 2. kola. V tom se

Havířov „utká“ se dvěma krajskými městy - Brnem

a Hradcem Králové, která byla spolu s Havířovem
vybrána z 15 přihlášených měst. Celkem se soutěže

zúčastnilo podle informací Ministerstva práce a sociál-
ních věcí přes 200 měst a obcí.

V říjnu kontrolní a hodnotící tým složený ze zástup-

ců Ministerstva práce a sociálních věcí, komise pro
rodinu (komise Poslanecké sněmovny PČR), sítě
mateřských center, asociace center pro rodinu

a dalších organizací navštívil naše město. Odborná

komise pak ve 2. kole zvolí v každé z 5 kategorií vít-
ěze, který bude oceněn titulem Obec přátelská rodině
a finanční odměnou. V kategorii měst nad 50 tisíc oby-

vatel je tato odměna 2 miliony korun. Výsledky se

dozvíme do konce listopadu.
Již samotný fakt, že jsme se dostali do finále, je pro

město velký úspěch, který deklaruje úroveň města

v oblasti péče o občany.

Volby do krajského zastupitelstva z pohledu Havířova
V Havířově se ve dnech 17. a 18. října 2008 zúčastnilo voleb do krajského zastupitelstva 26 092 voličů, což je 38,46 % z celkového počtu
voličů. Platných hlasů bylo 25 882. Nejvíce voličů - 50,05 % - hlasovalo pro ČSSD, dalších 19,79 % podpořilo ODS a 19,39 %  KSČM.

V roce 2004 přišlo k volbám do krajského zastupitelstva 25,42% voličů. Více než 35% dalo svůj hlas ODS, skoro 30% KSČM a 18% ČSSD.

Podle kandidátních listin by měli v krajském zastupitelstvu zasednout tito Havířované:
Miroslav Polak (ČSSD) a Ing. Petr Podstavka (ODS).

Krajské zastupitelstvo má 65 členů. V Moravskoslezském kraji žije 1 249 897 obyvatel, v Havířově 82 768 obyvatel.

Reflexní vesty zvýší bezpečnost našich dětí

Havířov se dostal do finále 
soutěže Obec přátelská rodině

Pozvánka
na jednání Zastupitelstva

města Havířova

pondělí 3.11. 2008 
od 8.00 hodin v sále 

Kulturního domu Radost.

Interpelace a dotazy občanů

jsou na programu 
od 14 hodin.

Jednání je přístupné 

veřejnosti. Další jednání

zastupitelstva je naplánováno
na 15.12. 2008

Foto: Josef Talaš
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Regenerace panelového sídliště

na Šumbarku pokračuje 7. etapou 
Ještě v letošním roce bude zahájena další etapa regenerace pane-

lového sídliště v Havířově-Šumbarku. Regeneraci panelového sídli-
ště Havířov-Šumbark II. etapa město zahájilo v roce 2001, a v letoš-
ním roce je připravená 7. etapa. Celkové náklady na 7. etapu budou
skoro 17 milionů Kč, přibližně čtvrtinu nákladů město pokryje dotací,
kterou se podařilo získat z Ministerstva pro místní rozvoj.

Změnami projde prostor, který je
vymezen ulicemi Orlí, Nákupní
a Moravskou, tzv. obytný blok 27.

Stavba bude zahájena v říjnu
letošního roku a dokončena bude
přibližně v dubnu 2009. Zahrnovat
bude výstavbu dětského hřiště ze
štěrkopísku, další 3 dětská hřišťát-
ka s pískovištěm a dětskou hrací
sestavou, lavičky apod. Nynější
asfaltové hřiště bude přebudováno
na multifunkční hřiště s pískohlini-
tým povrchem a antukou. Dále
dojde zdvojnásobení počtu parko-
vacích míst. Stávající vyšlapané
cestičky na travnatých plochách
budou vydlážděné, aby nedocháze-
lo k další devastaci zeleně, zkul-

turněna budou také kontejnerová
stání pro separovaný odpad.

Regenerace Šumbarku II. etapa
byla zahájena v roce 2001 a cel-
kové náklady na prvních 6 etap byly
již 167 milionů Kč. Z této částky se
městu podařilo získat 53 milionů Kč
formou dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj z programu na pod-
poru regenerace panelových sídlišť.

Na sídlišti Šumbark II je 2 200
bytů, žije zde více než 6 tisíc obyva-
tel. Regenerace Šumbark II byla roz-
dělena do deseti ročních etap a byla
zahájena v roce 2001. Celkové
odhadované náklady byly vyčísleny
na více než 300 milionů Kč.

„Havířovský úřad města 

je v republice snad jeden ze sta.

To se jen tak těžko vidí,
jak se stará o starší lidi.

Na dovolené v Horní Lomné 

to nebylo vůbec skromné.

V „Penzionu U Studánky“ 
psal nám život další stránky.

I když stále pršelo,
domů se nám nechtělo.
Mnoho jídla, dosti pití,

člověk se tu skvěle cítí.
Chtěli bychom přijet znova,
my důchodci z Havířova.

Městu za to děkujeme,
ze života se radujeme.“

Havířovští senioři

Horní Lomná - Penzion U STUDÁNKY

19.9. - 26.9. 2008

Autor: Petr Budina

Kritéria přijetí do Domova seniorů Havířov navazují na ustanove-
ní Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen zákona), a Vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

1. Podmínky poskytnutí sociálních služeb 
Zařízení poskytuje pobytové služby v souladu s § 49 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
starším občanům, kteří mají zejména z důvodu věku sníženou sobě-
stačnost v základních životních dovednostech, nejsou schopni samo-
statně si zajistit základní životní potřeby a vyžadují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
Přijetí do zařízení je vždy výsledkem spolupůsobení všech níže
uvedených podmínek.

I. Stanovení věku: dosažení důchodového věku pro nárok na starobní
důchod  n e b o  starší 65 let

II. Soběstačnost a schopnost si zajistit péči
a) Omezená schopnost si zajistit péči o vlastní osobu - v souladu

s § 9, odst. L. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů

b) Omezená schopnost soběstačnosti ve zvládání základních životních
dovedností - v souladu s § 9, odst. 2., zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

III. Další podmínky
● trvalé bydliště Havířov
● trvalé bydliště mimo Havířov v mimořádných situacích hodných

zřetele - zejména v situacích, kdy trvalé bydliště v Havířově mají
děti žadatele, případně osoby blízké, v době podání žádosti měl
žadatel trvalé bydliště v Havířově a podobně

● nepříznivý zdravotní stav
● sociální osamělost 
● sociální krizová situace

2. Podmínky odmítnutí poskytnutí sociální služby zařízením
Zařízení  m ů ž e  odmítnout poskytnutí sociální služby, když:
● neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schop-

no zajistit požadavky a osobní cíle (§ 91, odst. 3, písmena a) záko-
na o sociálních službách)

● nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby (§ 91
odstavce 3, písmena b) zákona o sociálních službách

● zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování poby-
tových služeb (§ 91 odstavce 3, písmena c) zákona o sociálních
službách a § 36 prováděcí vyhlášky), a to:

● zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytnutí ústavní péče
ve zdravotnickém zařízení

● zájemce o službu není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutní
infekční nemoci

● chování zájemce o službu by z důvodu duševní poruchy závažným
způsobem narušovalo kolektivní soužití

● zájemce o službu je chronickým alkoholikem, osobou nepřizpůsobi-
vou (dělající výtržnosti) osobou, která je agresivní a narušovala by
klidný způsob života ostatních obyvatel

● zájemce o umístění v zařízení nesplňuje podmínky cílové skupiny
zájemce o umístění v zařízení, je soběstačný a není závislý na cizí

27. listopadu 2008 od 9 hodin do 12 hodin se uskuteční v prosto-
rách Kulturního domu RADOST v rámci výstupů „Komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“ konference jako pre-
zentace a systém tvorby „Katalogu sociálních služeb“ ve městě
Havířově. Konference se účastní zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé
sociálních služeb. Mimo hlavní program bude připravena i nabídka
a prezentace sociálních služeb zúčastněných poskytovatelů.

Statutární město Havířov nabízí
v souladu s vyhlášeným obecním záměrem města 

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
pro ordinaci praktického lékaře pro dospělé
v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá na ulici Budovatelů 991/20b,

a to na dobu neurčitou. Celková  výměra ordinace činí 104 m2.
Součástí uzavření nájemní smlouvy je možnost 

přidělení obecního bytu na území města Havířova.
V případě zájmu bližší informace poskytne 

Magistrát města Havířova, odbor správy majetku.

Setkání, iniciované primátorem
Františkem Chobotem, mělo za cíl
zabývat se problémovým tématem,
kterým je společné soužití obyvatel
této městské části. V otázkách
občanů se vyrojila celá řada dalších
problémů, které obyvatele Šumbar-
ku trápí. Romové o setkání zájem
neprojevili. Potvrdilo se, že problé-
my nemají Romové, ale občané
s nimi v této čtvrti žijící. V připo-
mínkách šumbarských obyvatel
zaznělo, že se jim nelíbí, že z části
Šumbarku se stalo romské ghetto.
„Necítíme se tady bezpečně,

v noci vůbec a dokonce ani ve dne,
je tady nehorázný nepořádek,
domy jsou v dezolátním stavu,“
stěžovali si účastníci setkání.
Obecně špatný stav domů a bytů
v majetku společnosti RPG byl
dalším diskutovaným problémem.
„Podobná setkání, kdy obyvatelé
naplno řeknou, co je trápí, nejsou
vůbec zbytečná,“ komentoval set-
kání primátor František Chobot.
„Cením si získaných poznatků
a podle připomínek budeme postu-
povat při hledání řešení problémů,
o nichž byla na setkání řeč.“ 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ZAŘÍZENÍ
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

Město připravuje konferenci 
o Katalogu sociálních služeb

Vedení města hledalo řešení 

soužití obyvatel Šumbarku
Na 150 obyvatel havířovského Šumbarku přišlo 6. října do tělocvič-

ny Základní školy Jarošova na setkání s vedením města, zástupci

městské a státní policie, realitní agentury, RPG, a dalších složek

veřejného i společenského života města.

Sociální služby města 

Havířova zvou na setkání

POZNEJTE 
HAVÍŘOVSKÉ JESLE 
- přijďte si s námi pohrát!

19.11. 2008 v 16 hodin
zvou zaměstnanci jeslí na ul.
Edisonova 1 v Havířově-Městě
rodiče a prarodiče na návštěvu
do jeslí. Bude pro ně připravena
prohlídka zařízení a vybavení
jeslí, informace o provozu a čin-
nosti jeslí, hračkách a pomůc-
kách pro děti jeslového věku. Na
dalším setkání v prosinci bude
pro rodiče připravena ukázka
zdravotních a dechových cvičení
s dětmi a pomůcek k procvičo-
vání těchto cviků. V době pro-
hlídky je zajištěno hlídání dětí.

Další info na tel.: 596 815 763

Klienti, kteří mají zájem o umístění v Domově seniorů po uvedení 
do provozu, mají podat přihlášku do konce roku 2008.
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Záměr vybudovat na území
města do roku 2010 dva až tři
sběrné dvory vychází z Plánu
odpadového hospodářství. „Je
důležité, aby sběrné dvory byly
umístěny tak, aby byla zajištěna
dobrá dostupnost pro obyvatele
města, proto město hledá vhodné
lokality v různých částech města,“
zdůvodnil náměstek primátora Ing.
Zdeněk Osmanczyk. Jednou
z vybraných lokalit pro umístění
sběrného dvora byla také lokalita
na ul. Nad Terasou v Havířově-
Podlesí. Investorem těchto staveb
má být společnost Technické služ-
by, která pro město zajišťuje kom-
plexní nakládání s odpady.

V červenci byla odboru komu-
nálních služeb magistrátu města
doručena petice občanů, ve které
občané žádají, aby Magistrát města
Havířova upustil od záměru vybu-
dování sběrného dvora na ul. Nad

Terasou v Havířově-Podlesí. Ob-
čané především argumentovali vel-
kou dopravní přetížeností dané
lokality, která by se pravděpodobně
zřízením sběrného dvora ještě více
zkomplikovala. Také upozorňovali
na nedostatek parkovacích míst
Obsahem této petice se zabývala
Rada města Havířova na své schů-
zi 23. července. Rada uložila odbo-
ru komunálních služeb svolat jed-
nání za účasti investora, projektan-
ta a zodpovědných pracovníků
Magistrátu města Havířova se
členy petičního výboru. „Na základě
výsledků jednání město vyzvalo
investora stavby, aby nepokračoval
v přípravách na budování sběrné-
ho dvora v této lokalitě. V souladu
se závazky vycházejícími z Plánu
odpadového hospodářství bude
město hledat pro výstavbu sběrné-
ho dvora jinou lokalitu,“ uzavřel
Ing. Osmanczyk.

Sběrný dvůr se nad Terasou
budovat nebude

Nesouhlas občanů žijících v lokalitě Nad Terasou s umístěním
sběrného dvora přispěl k rozhodnutí upustit od záměru výstavby
sběrného dvora v této lokalitě.

Konference se uskutečnila

v Kulturním domě Radost 9. října,

zúčastnili se jí zástupci krajského

úřadu, okolních obcí, Národního

památkového ústavu, renomovaní

architekti, představitelé vysokých

škol a další osobnosti.

Cíle, které konference sledovala,

vyjádřil primátor František Chobot:
„Havířov je městem, které vyrostlo
takzvaně na zelené louce přede-
vším s cílem zajistit bydlení pro
pracující okolních dolů a hutních
podniků. Tento fakt měl vliv na bou-
řlivý růst a rozvoj města, útlum
těžby a těžkého průmyslu na

Ostravsku znamenal pro město
komplikace. Přesto však při
důkladnějším pohledu vychází
najevo, že naše město Havířov
neplnilo, neplní a v budoucnu ani
nebude plnit pouze funkci města
pro bydlení. Havířov má své koře-
ny, historickým vývojem prokázané,
také v oblasti industriální. O ty se
bude opírat ve svém dalším rozvoji
s cílem zajistit zvýšení zaměstna-
nosti, stabilizovat počet obyvatel
a zajistit patřičnou dopravní
a občanskou vybavenost ke spoko-
jenosti všech obyvatel našeho
města“.

Odborná konference na téma 
Industriální dědictví Havířova 
nastínila možnosti dalšího rozvoje města

Přesně rok od konání odborné konference „Sorela - tvář města
Havířova“, která se týkala vzniku města Havířova a konala se u příle-

žitosti otevření rekonstruovaného Kulturního domu Radost, uspo-

řádalo město navazující konferenci s názvem Havířov a rozvoj jeho

industriálního dědictví.

UPOZORNĚNÍ
PRO SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍKY
Živnostenský úřad Magistrátu města Havířova upozorňuje, že podle

Čl. II přechodných ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve

znění pozdějších předpisů, p l a t n o s t Osvědčení samostatně hos-

podařícího rolníka, vydaného podle zákona č. 105/1990 Sb., o sou-

kromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, končí k datu

1. 5. 2009.

Pokud byste ve své činnosti hodlal(a) dále p o k r a č o v a t po

tomto datu, je nutné, abyste se zaevidoval(a) jako zemědělský podnika-

tel podle výše uvedeného zákona o zemědělství na zdejším živnosten-

ském úřadě.

Workshop k dotační politice EU a ČR
V úterý 23. září se v Kulturním domě Radost uskutečnil jednodenní

odborný workshop zaměřený na dotační politiku Evropské unie a České

republiky. Účastníci semináře získali cenné informace o dotacích a osvo-

jili si principy a procesy související s přípravou a realizací projektů
využívajících financování z dotačních zdrojů.

Budoucnost  Havířova v květech?
Výsledky hlasování.

20. ČERVNA 2009 BYCHOM MOHLI PŘEKROČIT POMYSLNÝ PRÁH
ZNOVUOBNOVENÍ TRADICE „HAVÍŘOVA V KVĚTECH“.

V sobotu 20. června 2009 by mohla vyvrcholit akce „Havířov v kvě-
tech“  květinovým korzem, které projede městem. Tisíce občanů by

mohly mít opět možnost zhlédnout aranžérské umění zahradníků

aranžérů floristů z celé České republiky. Akci by provázely dechovky,
tradiční folklorní soubory, havířovské mažoretky, taneční soubory,  děti
ZŠ a MŠ. Chybět by neměla jízda v kočárech nebo veteránech. Barev-

ný průvod by uzavřela  pánská i dámská jízda na koních...

Četné dotazy občanů mladého a zeleného města, města květů
přiměly ke snaze  tradiční akci „Havířov v květech“ vrátit a vdechnout jí
nový život. Měli jste možnost zapojit se do hlasování na internetových

stránkách města, nebo v Radničních listech. A zde  jsou výsledky.

Ankety se zúčastnilo celkem 1 418 respondentů.

Na otázku „NOVÉ HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI ZALOŽENÉ

NA TRADICI „HAVÍŘOV V KVĚTECH“ by se měly jmenovat:
❁ Havířov v květech, souhlasilo 946 občanů
❁ Rozkvetlý Havířov, souhlasilo 94 občanů

❁ Havířovský festival květů, souhlasilo 148 občanů
❁ Pro nový název akce hlasovalo 21 občanů

259 občanů absolutně zamítlo myšlenku pořádat festival květů.
Myšlenka a možnost uspořádat každoročně „Havířov v květech“,

vyvrcholení celoročního úsilí o zlepšení životního prostředí mladého

města, by byla odměnou všem, kteří v Havířově žijí.
Děkujeme všem, kteří jste se ankety zúčastnili.

Na základě nabytí platnosti nové-
ho stavebního zákona nastala obci

s rozšířenou působností, což je

i Havířov, povinnost pořídit územně
analytické podklady pro celé správ-
ní území (v našem případě také pro

Albrechtice, Horní Suchou, Horní
Bludovice a Těrlicko). Územně ana-

lytické podklady obsahují podklady
pro rozbor udržitelného rozvoje
území. Zahrnují zjištění a vyhodno-

cení stavu a vývoje území, jeho
hodnot, limity využití území, zjištění

a vyhodnocení záměrů na provede-

ní změn v území. Dále je obsahem

rozbor udržitelného rozvoje území ve

vztahu k životnímu prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území, a dále

pro určení problémů k řešení

v územně plánovací dokumentaci.
Pro pořízení územně analytic-

kých podkladů jsme vybrali na

základě veřejného výběrové řízení
společnost, která nám zpracuje do
konce letošního roku rozbor udrži-

telného rozvoje území.

Město Havířov získalo další dotaci
Dotaci ve výši jednoho milionu korun, tedy plných sto procent nákla-

dů se podařilo městu získat z Integrovaného operačního programu
Evropské unie. Peníze jsou určeny na zpracování územně analytických
podkladů pro tvorbu územního plánu nebo regulačního plánu.

Foto: Josef Talaš
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Systém prevence kriminality v České republice na období let 2008 až
2011 je založen na třech úrovních - republikové, krajské a městské. Měst-
skou úroveň tvoří síť velkých měst (nad 25 tisíc obyvatel), která mají
možnost čerpat státní finanční prostředky z kapitoly MV ČR na realizaci
Městského programu prevence kriminality.
Město Havířov se do Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra
České republiky (dále jen MV ČR) aktivně zapojilo v roce 1996.
Do konce roku 2008 bude realizováno již 76 různých projektů:
12 z oblasti situační prevence, 54 programů sociální prevence, 4 pro-
jekty o informování občanů a 6 projektů, u kterých byly finanční pro-
středky přiděleny obligatorně.
Celkem na všechny tyto projekty bylo vynaloženo přibližně 23 100 000 Kč, 
z toho použitá dotace MV ČR činila 11 195 000 Kč (tj. 48 %), město se
podílelo 8 896 000 Kč (tj. 39 %), zbylých 13 % bylo hrazeno z jiných zdro-
jů (MŠMT ČR, MPSV ČR a další).

Koncepce prevence kriminality 
na léta 2009 až 2011 v Havířově

Koncepce je zásadním materiálem určujícím okruhy a postupy preventiv-
ních opatření, který schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne 8.9. 2008
č.usn. 578/11/ZM/08. Při stanovování priorit vychází ze Strategie prevence
kriminality na léta 2008 až 2011 a navazuje na Strategický plán rozvoje
města II (usnesení ZMH č. 507/10/ZM/08 ze dne 23.6. 2008).
Koncepce je zpracována na základě vyhodnocení výsledků bezpečnostní
analýzy, která zahrnuje 
✔ analýzu prevence kriminality, 
✔ institucionální analýzu,
✔ sociálně demografickou analýzu,
✔ výsledky ankety „Občané o kriminalitě ve městě Havířově“,
✔ výstupy z minimálních preventivních programů základních škol,
✔ výstupy z dotazníkového šetření studentů středních škol a učilišť,
✔ doporučení skupiny expertů (jmenovaných usnesením ZMH 

č. 383/8/ZM/08 ze dne 28.1. 2008);
a) určuje priority, které budou směřovat k řešení identifikovaných problé-

mů města a vytipovaných rizikových lokalit;
b) stanoví odpovědnosti za přípravu preventivních opatření a časový plán

jejich realizace;
c) vytváří obsahový i organizační rámec pro každoroční zpracovávání

Městského programu.
Při plánování programů prevence kriminality bylo důležité popsat počet
a typy trestné činnosti, strukturu pachatelů a nejčastější objekty kriminality
v havířovských lokalitách. Podklady zpracovala Policie ČR a Městská
policie Havířov ze svých statistik.
V institucionální analýze byl zpracován přehled organizací a institucí,
jejichž činnost se vztahuje k prevenci kriminality.
Počet organizací podporovaných městem
zabývajících se dětmi a mládeží, případně sociálně znevýhodněnými sku-
pinami osob a příspěvek města na jejich činnost nebo projekty v roce 2007
(rozděleno podle oblastí)

/* Hokejový klub Havířov Panthers, Městský fotbalový klub, SŠ řemesel
a služeb - provoz krytého bazénu, Armáda spásy apod.

V koncepci byly zohledněny Výsledky ankety „Občané o kriminalitě
v Havířově“
Město požádalo občany o spolupráci. V Radničních listech byla zveřejně-
na anketa „Občané o kriminalitě v Havířově“. Vyplněné anketní lístky byly
shromažďovány prostřednictvím:
✔ Schránek důvěry na všech základních školách,
✔ Schránek důvěry Městské policie Havířov,
✔ Schránek umístěných v pobočkách Městské knihovny, ve vestibulu

budovy Magistrátu města Havířova, v Městském informačním centru.
Ankety se do 15. 3. 2008 zúčastnilo celkem 849 občanů města Havířova.
Největší zastoupení zapojených občanů bylo ve věkové kategorii
20-40letých, což představuje 52 % z celkového počtu respondentů.
Druhou největší skupinou jsou občané ve věku 40–60 let, což je 31 %
z celkového počtu respondentů.

Část výzkumu byla zaměřena na problematiku spojenou s uvedením fak-
tického napadení respondentů jednotlivými druhy kriminality. V dotazníku
byla položena následující otázka:
„S jakou trestnou činností jste se nejčastěji osobně setkal?".
Z uvedených skutečností vyplývá, že více než polovina respondentů se
setkala s výtržnictvím a majetkovou trestnou činností. U výtržnictví jsou
uváděny především večerní a noční hodiny. Často byla označována oblast
Havířov-Šumbark.
Účastníkům výzkumu byla položena otázka: „Víte o aktivitách v oblasti
prevence kriminality?“. Z celkového počtu dotazovaných odpovědělo
kladně 356 respondentů, 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.
V rámci dotazníku uváděli respondenti nejčastěji tato opatření ke snížení
kriminality ve městě:
● zvýšení počtu policistů v ulicích a jejich častější návštěvy rizikových míst

(mnohokrát se v souvislosti s tím objevil názor, že policisté v místě byd-
liště daného respondenta pouze projíždějí autem, aniž by z něj někdy
vystoupili a příslušnou lokalitu pečlivě prošli i pěšky), 

● provádění častějších nočních kontrol restaurací, kontrol zastaváren
a sběren,

● omezení počtu heren na území města, zrušení non-stop heren,
● zavedení většího množství bezpečnostních kamer do ulic (např. v měst-

ské části Šumbark), 
● zřízení služebny policie v Havířově-Šumbarku na náměstí T. G. Masaryka,
● věnovat se přednostně práci s dětmi a mládeží ve školách i mimoškolní

výchově,
● přísnější sankce pro všechny osoby páchající trestnou činnost, snížení

věkové hranice trestní odpovědnosti,
● větší spolupráce a komunikace policie s veřejností,
● rozšíření pravomocí policie,
● zpřísnění obecních vyhlášek (např. zákazu konzumace alkoholu na veřej-

nosti a provozování výherních automatů),
● větší pozornost bezdomovcům,
● sankce řidičům, kteří porušují dopravní předpisy ve městě,
● tlačítka v bytech seniorů,
● kursy sebeobrany,
● namátkové kontroly drog na školách,
● ochrana obětí domácího násilí.

Na zpracování Koncepce se podílela expertní skupina, která pracova-
la ve složení:
tajemník MmH, ředitel Městské policie, komisař obvodního oddělení Policie
ČR, vedoucí Centra drogové pomoci, vedoucí střediska Probační a media-
ční služby, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, vedoucí odboru
školství a kultury, člen školské komise, manažer prevence kriminality.
Expertní skupina identifikovala následující cílové skupiny osob, které se jeví
v současné době jako nejproblémovější a vyžadují podporu města:
sociálně slabé rodiny s dětmi ● bezdomovci ● lidé vracející se
z výkonu trestu ● problémoví uživatelé drog, alkoholici a psychicky
narušené osoby ● děti a mládež pod dohledem Probační a mediační
služby

Problémy a navrhovaná řešení

Koncepce prevence kriminality

Oblast                                 Počet příjemců Vyplaceno Kč (zaokr. na tis.)
Sportovní 32 6 561 000
Sociální 9 391 000
Školská 19 730 000
Protidrogová a prevence kriminality 8 193 000
Partnerské vztahy 5 168 000
Kulturní 34 1 612 000
Kroužky havířovských SŠ 71 346 000
Kroužky havířovských ZŠ 295 841 000
Ostatní/* 7 9 780 000
Celkem 114 + 366 kroužků 20 622 000

krádeže na osobách 
(v prostředcích městské hromadné dopravy, v obchodních centrech)
opatření
● vybavení autobusů městské hromadné dopravy varovným hlášením

pro cestující o zabezpečení osobního majetku
● informace občanům formou billboardů, letáků, hlášení v obchodních

centrech
● namátkové kontroly MP, PČR

krádeže vloupáním
do motorových vozidel, obchodů, bytů, sklepů, garáží
opatření
● rozšiřování a modernizace kamerového monitorovacího systému

s cílem pokrytí rizikových míst města Havířova, zejména parkovišť
● komplexní zabezpečování parkovišť proti krádežím a věcí z vozidel
● stálé informace občanům formou letáků, nálepek, v Radničních listech

o rizikových oblastech a možnostech zabezpečení majetku (bytů, aut,
bezpečné nakládání s platebními kartami)

● komplexní zabezpečování obytných domů v rámci rekonstrukcí domů
s užitím technických a režimových prvků (zámky, vstupní dveře, osvět-
lení…)

● zřizování poradenských místností provozovaných Policií ČR  s ukázka-
mi certifikované zabezpečovací techniky, názornými pomůckami
a tiskovinami
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Na základě schválené Koncepce bude město Havířov 
● připravovat Městský program prevence kriminality na kalendářní rok, 
● zpracovávat žádost o poskytnutí dotace na projekty programu,
● sledovat jeho realizaci,
● vyhodnocovat úspěšnost projektů.

Do programu se zapojí
● orgány samosprávy ● orgány státní správy ● Policie ČR ● nestátní nezis-
kové organizace ● zástupci podnikatelského sektoru ● občané.

Po ukončení platnosti vládou schválené Strategie prevence krimina-
lity na léta 2008 až 2011 bude město Havířov nadále 
● pokračovat v započatých preventivních aktivitách,
● zpracovávat další koncepční materiály,
● koordinovat preventivní aktivity,
● vyčleňovat finanční prostředky na preventivní aktivity.

podvodná jednání vůči starším lidem s úmyslem vylákání nebo
odcizení peněz z bytu - opatření
● poskytování srozumitelných, objektivních a včasných informací o soci-

álně patologických jevech a rizikovém chování v Radničních listech
● preventivní besedy MP se seniory 

loupežná přepadení, kdy za pachatele jsou často označováni
Romové ve věku 15-17 let - opatření
● poskytování srozumitelných, objektivních a včasných informací o soci-

álně patologických jevech a rizikovém chování a o příčinách těchto jevů
v Radničních listech

● existence služebny, případně komisariátu Městské policie v lokalitě
Havířov-Šumbark (stará část)

● podpora činnosti Policie ve smyslu Community policing
● snížení počtu provozoven s výherními automaty zejména v blízkosti

škol a v rizikových lokalitách

násilná trestná činnost spáchaná na veřejném prostranství 
pod vlivem alkoholu a nealkoholových drog - opatření
● důsledné dodržování a případná úprava Obecně závazné vyhlášky

č. 2/2008, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kte-
rou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace
alkoholu

● podpora zařízení následné péče v Havířově-Šumbarku pro osoby
řešící svou závislost na alkoholu a gamblingu

● podpora Centra drogové pomoci a jeho terénních aktivit
● podpora vzniku poradny Modrého kříže v Havířově

domácí násilí - opatření
● podpora činnosti poradny Elpis
● systémové zřizování a využívání výslechových místností pro práci

s dětskými  oběťmi a svědky trestných činů
● vzdělávání pro policisty zaměřené na ochranu a podporu oběti trest-

ných činů a domácího násilí

šikana - opatření
● vzdělávání s cílem zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů,

pedagogů
● vzdělávací programy zaměřené na životní dovednosti, sociální vazby,

prevenci školního násilí

porušování bezpečnosti silničního provozu (včetně překračování
nejvyšší dovolené rychlosti v centru města) - opatření
● důsledná aplikace prvků zklidnění dopravy na komunikační síti, přestavba

křižovatek, segregace chodců a cyklistů od motorové dopravy, bezpečné
přechody pro chodce, realizace programu bezpečná cesta do škol

● policejní akce zaměřené na dodržování bezpečnosti silničního provozu
● výuka dopravní výchovy dětí a mládeže, besedy k bezpečnosti silnič-

ního provozu

neoprávněné výběry peněz z odcizených platebních karet - opatření
● systematické, komplexní, důsledné a dlouhodobé informování občanů

o bezpečném zacházení s platebními kartami

vandalismus - opatření
● zabezpečení hlavně okolí škol, školních zařízení a dětských hřišť dalšími

bezpečnostními prvky proti vandalismu zejména v době prázdnin

sociální inkluze dlouhodobě nezaměstnaných občanů (z důvodu
vysokého věku, nízkého vzdělání, zdravotního omezení) do společnosti
opatření
● podpora programů Úřadu práce na zvyšování zaměstnanosti těchto

osob a podpora integrace na trh práce
● podpora systému třístupňového integračního programu bydlení pro

tyto osoby
● probační a resocializační programy pro osoby propuštěné po letech

z výkonu trestu odnětí svobody, bez pracovních návyků, znalostí živo-
ta na svobodě

kriminalita páchaná mládeží 
opatření
● zavedení Systému Včasné Intervence a vytvoření Týmu pro mládež (zame-

zení rozvoje kriminální kariéry dětí a jejich integrace do normálního života
pomocí rychlé, adekvátní a efektivní reakce všech institucí do jejichž působ-
nosti spadá péče o rizikové, ohrožené a delikventní děti)

● podpora činnosti organizací, které pracují s dětmi a mládeží
● budování veřejných sportovišť a multifunkčních hřišť i v okrajových čás-

tech města, kde mohou terénní pracovníci navazovat kontakty s dětmi
a následně s jejich rodiči

bezohledné a agresivní chování některých cestujících (zejména
mládeže) v autobusech městské hromadné dopravy
opatření
● úprava a zajištění dodržování přepravních podmínek ze strany řidičů

městské hromadné dopravy
● zajištění bezpečnosti občanů při přepravě

problémy s ubytováváním rodin s více dětmi, které byly z důvodu
neplacení nájemného vystěhovány z bytu
opatření
● budování sítě ubytoven s recepcí na celém území města pro přechod-

né bydlení rodin s dětmi

nemožnost dlouhodobé spolupráce oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí s rodiči, vedení odborné terapie, protože zařízení pro tako-
vou činnost ve městě neexistuje, přestože se to v novele občan-
ského soudního řádu ukládá
opatření
● podpora vzniku Centra pomoci rodinám 
●  podpora asistenční služby OSPOD 
●  koncepce pomoci rodinám

problémy se zadlužováním a následnými exekucemi 
sociálně slabých obyvatel - opatření
● podpora stávajících občanských poraden v Havířově-Městě

a v Havířově-Šumbarku

nedostatečné prostory současného komunitního centra pro děti
a mládež v Havířově-Šumbarku (ve staré části)
opatření
● rozšíření prostor stávajícího komunitního centra do sklepní části

v Havířově-Šumbarku (stará část) pro vytvoření nízkoprahového
zařízení pro mládež (bezpečného prostoru pro děti od 12 let)

● rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Havířově-Šumbarku
(stará část) i do zbývajících prostor vchodu (zajištění náhradního bydlení
stávajícím nájemníkům), vytvoření podmínek pro práci terénních pracovníků

chybějící nízkoprahové zařízení (bezpečné místo) pro děti a mládež
v Havířově-Prostřední Suché
opatření
● vytipování vhodných prostor a uvedení do provozu nízkoprahové zaříze-

ní pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí v Havířově-
Prostřední Suché

● podpora činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v lokalitě
Havířov-Prostřední Suchá a vytvoření podmínek pro práci terénních
pracovníků

žádné kontakty rodin v sociálně vyloučených lokalitách se státní
správou a samosprávou, problémy se řeší, až když je pozdě - je
nařízeno soudní vystěhování, exekuce a podobně
opatření ● terénní pracovníci pro vyloučené lokality

rostoucí záškoláctví dětí ze sociálně vyloučených lokalit 
opatření
● zřízení přípravných tříd základních škol a funkcí asistentů pedagoga pro děti

se sociálním znevýhodněním v lokalitě Havířov-Šumbark (stará část)
● využívání rozvojových programů MŠMT ČR

velká poptávka škol po prožitkových programech, které realizuje
Centrum prevence, prostorové kapacity současného Centra nestačí
opatření
● podpora práce Centra prevence, rozšíření kapacity nabízených služeb

nemožnost zařadit mládež, prvopachatele i recidivisty vracející se
z výkonu trestu do resocializačních a probačních programů, chybí
neziskové organizace, které by poskytovaly takovou službu
opatření
● vytipování a podpora vhodných stávajících neziskových organizací,

které by nabídly chybějící službu
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Otevřeno po - pá 14 - 18 h, mimo otevírací dobu

výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací,
vstupné dobrovolné
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Kulturní dům Petra Bezruče
4.11. v 19.00 hodin 
velký sál KD P. Bezruče
Cimrman / Smoljak / Svěrák

ČESKÉ NEBE
Cimrmanův dramatický kšaft
Režie: Ladislav Smoljak
Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel
Patnáctá hra Divadla Járy Cimrmana
České nebe se už zkouší, premiéru

bude mít na podzim. Nejnovější text

Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka

bude od 28. října premiérovému publiku

představen v Žižkovském divadle.

V Havířově se na tuto premiéru mohou diváci těšit již týden poté!

Účinkují herci Divadla Járy Cimrmana. Vstupné: 320,- 300,- 280 Kč

18.11. v 19.00 hodin - KD Petra Bezruče

Swan Legend - Irish Dance Show 
Přeneste se s námi do Irska a nechte si vyprávět

starodávnou legendu irské mytologie. Prostřednic-
tvím špičkových tanečních a především stepař-

ských výkonů celého souboru i jeho sólistů, dopl-

něných velkolepou výpravnou světelnou show
s celou plejádou nevšedních efektů i videoprojek-
cí a umocněných více než 180 originálními kos-

týmy, vám budeme vyprávět příběh, přenášený po

mnoho generací. Nechte se vtáhnout do děje
a vychutnejte si lahodné taneční menu připravené
z těch nejkvalitnějších ingrediencí irského stepu

a scénického tance. Menu plné mystiky, lásky

i překvapivých zvratů. Swan Legend je energií
nabitá show, které stojí za to se zúčastnit.

Účinkuje jeden z nejlepších a nejúspěšnějších
souborů irských tanců a stepu v ČR - Rinceoirí.

Vstupné: 330,- 300,- 250 Kč

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
10.11. v 18.00 hodin - pro sk. HAP.

polská scéna
Václav Havel: Odejścia

27.11. v 18.00 hodin - loutkový sál KDPB 
přednáška Karla Wolfa na téma 

KAMBODŽA A LAOS
aneb - Zážitky z roční expedice po Asii 

Bohatá historie Kambodži, rozkvět khmérského

království, hrůzostrašný experiment Rudých Khmé-

rů…. Se známým českým cestovatelem K. Wolfem
navštívíme jezero Tonlé Sap, hlavní město Phnom

Penh s věznicí S 21 a "killing fields". Cestou Laosem
se podíváme také na náhorní plošinu s kamennými

džbány a oslavíme laoský Nový rok. K dalším zasta-

vením patří Zlatý trojúhelník, kde pobývají horská etni-
ka, nebo projekt Gibbon Experience. Vyprávění čerpá

z cestovatelovy roční expedice po jižní a jihovýchod-
ní Asii za památkami Unesco.

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

p
ře

d
n

á
š
k
y

8.11. v 18.00 hodin - loutkový sál KDPB 

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA 
aneb zamilovaný Harlekýn

hraje amatérské divadlo Skřítek 

při MKS Havířov - vstupné 38 Kč   

6.11. v 18 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

Vstupné 60 Kč, studenti 30 Kč

loutkový sál KDPB vždy v 15 hodin

1. a 2.11. Pověz mi, čížečku 
Divadlo Zlatý Klíč Dolní Benešov     

Vstupné 35 Kč
8. a 9.11. Králíčkův kouzelný klobouk 
Divadélko kouzel veselého Jirky Ostrava

Vstupné 35 Kč
15. a 16.11. Obušku, z pytle ven 
Divadlo Oblázek Hradec nad Svitavou

Vstupné 35 Kč
22. a 23.11. Aprílová škola Jiřího Žáčka 
Divadlo Evy Hruškové Praha 

Vstupné: 40 Kč
29. a 30.11. Klauni a Vánoce 
Divadlo Modrý slon Ostrava

Vstupné 35 Kč

Klub přátel hornického muzea
pořádá 10.11. v 16.30 hodin 

v loutkovém sále KDPB - promítání klipů 
a filmů s hornickou tematikou.

Jiří Daněk - výstava fotografií
HONG KONG

host: akademický malíř Jaromír Fajkus 
ukázky z tvorby

vernisáž ve čtvrtek 6.11. od 17 h

V programu vystoupí ženský pěvecký sbor

CANTICORUM při MKS Havířov

sbormistr Vítězslav Soukup

výstava končí 30.11. 2008
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Kulturní dům Radost
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otevřeno denně 11 - 19 hodin, vstupné 10 Kč, děti 5 Kč

Jan Šplíchal - EL CANTO ANDALUZ
výstava barevných fotomontáží 
vynikajícího českého fotografa 

vernisáž ve středu 5.11. od 17 h
výstava končí 27.11. 2008
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19.11. v 19.00 hodin - KD Radost
komorní koncert

V programu zazní skladby L. van Beethovena, E. Ysye, 
J. Brahmse a C. Tedesco-Rossiniho

Koncert zahájí žáci ZUŠ B. Martinů 
Leoš Drda - housle, Marta Draganová Vlková - klavír

Vstupné: 110 Kč, důchodci: 90 Kč, studenti: 75 Kč

5.11. v 19.00 hodin - KD Radost
klavírní recitál

MATĚJ ARENDÁRIK - klavír

V programu zazní skladby 
L. van Beethovena, J. Brahmse 

a S. Rachmaninova                            

Koncert zahájí žákyně ZUŠ B. Martinů
Natálie Gajanová - klavír

Vstupné: 80 Kč, důchodci: 60 Kč, studenti: 45 Kč

DAVID NEČAS 
housle

GABRIELA

KOŘÍSTKOVÁ 
viola

MIROSLAV
NAVRÁTIL

klavír

Po velké koncertní pauze (přes 1,5 roku) vyjíždí 15. září 2008 Karel

Plíhal na koncertní šňůru se svým novým pořadem, který má

jednoduchý název : „Karel Plíhal“

V pořadu zazní nové písně z chystaného CD „Vzduchoprázdniny“,

které vyjde na jaře 2009. Vstupné 200 Kč

28.11. v 19.00 hodin - KD Radost

Pořad plný šansonu a nejen to...
ESTER KOČIČKOVÁ a LUBOŠ NOHAVICA

Vstupné 200 Kč

z
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25.11.
v 19.00 hodin

sál KD Radost

KAREL PLÍHAL

4.11. MOJE BORŮVKOVÉ NOCI  
(MY BLUEBER NIGHTS, Hongkong/Francie/Čína
2007, 96´, přístupný, romantické/drama, titulky)

Cesta sebepoznání jako lék na zlomené
srdce. Elizabeth má za sebou čerstvý rozchod.
Aby se s ním vyrovnala, vydává se na cesty po
Americe, na kterých potkává zvláštní lidi
a zažívá s nimi nezvyklé situace.
Režie: Wong Kar Wai             

11.11. INDICKÉ NOCTURNO 
(NOCTURNE INDIEN, Francie 1989, 110´, do 15 let
nepřístupný, psychologický, titulky)

Pátrání po stopách zmizelého přítele se stává

cestou za poznáním sebe sama. Režisér není
zaujat jen zápletkou, ale také zemí, kde se film
odehrává, Indií. Ceny: César za nejlepší kame-
ru, Zvláštní velká cena a zvláštní cena
FIPRESCI na MFF v Montrealu 1989.
Režie: Alain Corneau 

18.11. PAŘÍŽ  
(PARIS, Francie 2008, 130´, do 12 let nevhodný,

drama, titulky)

Paříž je příběhem jednoho nemocného Paříža-
na, který se sám sebe ptá, jestli umře. Úvahy
o smrti se náhle setkávají s hodnotou života,
života druhých i života samotného města nad

Seinou. Režie: Cédric Klapisch 

25.11. SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
(ČR/Albánie 2006, 104´, romantický příběh, české
znění)

Je horké léto na začátku 60. let minulého sto-
letí a právě se začíná neuvěřitelné, ale
pravdivé dobrodružství tří mladých studentů
pražské FAMU, kteří odjíždí z velkoměsta
do Českého Šternberku, aby natočili svůj
absolventský film. Hrají: Nik Xhelilaj, Aňa
Geislerová, Michele Placido, Bára Štěpánová,
Tomáš Töpfer aj. Režie: Piro Milkani    

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h - loutkový sál KD Petra Bezruče - vstupné: 70 Kč, členové FK 60 Kč 
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Taneční večery každou neděli od 17 hodin 
v KD Radost 

2.11. Kubemusik Vstupné 50 Kč 
9.11. Zd. Ryška Vstupné 40 Kč

16.11. Kubemusik Vstupné 50 Kč

23.11. Fr. Huňař Vstupné 40 Kč
30.11. J. Jeziorski Vstupné 40 Kčta
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- soutěž zpěváků amatérů populární hudby - 1. výběrové kolo soutěže - 6.11. v 10.00 hodin v KD Radost.

Přihlášky s pravidly soutěže obdržíte na informacích Kulturního domu Petra Bezruče.TALENT 2008
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1. - 2.11. v 18.00 h      M Á J
(ČR 2008, 76´, do 12 let nevhodný, filmová báseň, DD)
Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce „Máj“
vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Filmový
Máj je příběhem Kata, který se vrací po sedmi letech do svého kraje.
Tento podivný vypravěč nám postupně odhaluje strhující příběh
o milostném trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky. Hrají: Jan Tříska,
Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Stropnický, Vladimír Javor-
ský, Nina Divíšková, Kryštof Hádek aj. Vstupné: 72 Kč

7. - 9.11. v 18.00 h ABSURDISTÁN  
(Německo 2007, CP 11.9. 08, 88´, do 12 let nevhodný, komedie,
české znění, DD) Groteskně laděné podobenství o „válce pohla-
ví“ se odehrává v malé turecké vesnici uprostřed pouště. Ženy
se vzbouřily proti mužům, kteří nebyli schopni opravit místní
vodovod.V jedné z hlavních rolí hraje Kristýna Maléřová z Těšín-
ského divadla. Vstupné: 72 Kč

15. - 16.11. v 18.00 h

POLOČAS ROZPADU 
(SK 2008, 100´, CP 4.9. 08, do 15
let nepřístupný, černá komedie,
slovenské znění, DD) Tragikome-
die ze současné Bratislavy
o rozpadu vztahů a hodnot,

o mizení elementární slušnosti

z našeho života. Sympatičtí

a úspěšní čtyřicátníci se v zajetí každodenní banality s lehkostí

a šarmem - jakoby mimoděk - dopouštějí drobných podrazů, lží

a nevěr. Vstupné: 72 Kč

22. - 23.11. v 18.00 h   MAMMA-MIA !        
(VB 2008, 108´, přístupný, širokoúhlý/muzikál, titulky, DD)
Největší filmová pohoda letošního léta. Idylický řecký ostrov, holka na

vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná

ABBA. V hlavních rolích Meryl Streep a Pierce Brosnan. Jak se to

rýmuje? Náramně. Muzikálová show obsahuje všechny zmíněné

ingredience. Vstupné: 72 Kč  

27.11. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(LADRI DI BICICLETTE, Itálie 1948, 92´, titulky) Italský film, který na

pozadí příběhu nezaměstnaného dělníka podává realistický obraz

sociálních poměrů poválečné Itálie. Hlavnímu hrdinovi filmu hrozí, že

hned po nastoupení práce v novém zaměstnání, které těžce získal,

se znovu ocitne na dlažbě, poněvadž mu kdosi ukradl jízdní kolo,
které je pro lepiče plakátů podmínkou zaměstnání. Režie: Vittorio De

Sica                         Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

28. - 30.11. v 18.00 h  UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
(ELEGY, USA 2008, CP 9.10. 08, 113´, do 15 let nepřístupný, erotic-
ké drama, titulky, DD) Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utr-
pení podle románu Philipa Rotha. Moudrá výpověď stárnoucího
muže, který prahne po lásce a plnosti života a jen těžko se

vyrovnává s vědomím, že to vše bude muset už třeba zítra opus-

tit. V hlavních rolích Penélope Cruz a Ben Kingsley.
Vstupné: 72 Kč

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
otevřeno: po - pá 11 - 18 h, so - ne 14 - 18 h, vstupné 10 Kč, děti 5 Kč

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA 

To nejlepší z žákovských prací 

vernisáž v úterý 4.11. od 17 h
hudební vystoupení: MgA. Jiří Bosák

výstava potrvá do 28.11. 2008
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1.12. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

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

KONCERT K ZALOŽENÍ MĚSTA HAVÍŘOVA „BONI PUERI“

9.12. v 19.00 hodin - evangelický kostel - Havířov-Bludovice

Adventní koncert - TICHÁ NOC S GENTLEMEN SINGERS

10.12. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka - DONŠTÍ KOZÁCI

5. - 19.12. před OD ELAN - VÁNOČNÍ MĚSTEČKO

13.12. v 18.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka
ADRIAN SNELL & CARLA JAE - V adventním čase

17.12. před OD ELAN - ANDĚLSKÉ VÁNOCE
jedinečný zábavný program pro celou rodinu zdarma

19.12. v 19.00 hodin - KDPB - MISS KARKULKA - Pamír 2008

KD Leoše Janáčka kino Úsvit

Připravujeme
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14.11. v 19.00 hodin

KD L. Janáčka

KONCERT 

BRATRŮ
NEDVĚDŮ
Před jedenácti lety vyprodali

strahovský stadion, kde jejich
dávno zlidovělým písním tles-

kalo sedmdesát tisíc lidí. Pak
se ovšem cesty bratrů

Nedvědových rozešly a oba
vydávali pouze sólové desky.
Teď se vracejí na jedno pódium.

Slavní folkoví písničkáři, Jan a František Nedvědi, se po jedenácti
letech postaví společně na pódium. Vstupné: 240, 220, 200 Kč

Sólový recitál jednoho z našich

nejznámějších písničkářů s kyta-

rou a heligonkou, sestavený nejen

ze známých písní, ale i z aktuál-

ních novinek právě vydávaného

alba Ikarus. Fanouškové Jarka

Nohavici si již určitě zvykli, že jeho

koncerty jsou samé překvapení,

a vždy naprosto nově dramatur-

gicky sestavené a rozhodně se

mají na co těšit ! Právě vydávané

album Ikarus, ale většinu starších
titulů včetně sólového DVD Doma

si budou moci diváci koupit přímo

na koncertě.
Koncert je nevhodný pro děti
do 12 let.

Foto:
Vladimír Jurkovič

11. a 12.11. v 19.00 hodin - KD L. Janáčka

Jaromír Nohavica - SÁM

Vstupné: 300 Kč, předprodej vstupenek od 13.10. 2008
Více informací najdete na : www.nohavica.cz

21.11. v 15.30 hodin - velký sál KD Leoše Janáčka

VYHLÁŠENÍ OSOBNOSTÍ A KOLEKTIVU
V SOCIÁLNÍ OBLASTI ZA ROK 2008

P
re
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ra
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1. - 5.11. v 15.30 a 17.45 h                         
VESMÍRNÍ OPIČÁCI  
(SPACE CHIMPS, USA 2008, CP 28.8. 08,
80´, přístupný, animovaná komedie, české
znění, DD)
NASA, která přijde o sondu v červí díře,
se rozhodne pro záchrannou misi
a vysílá kosmickou loď do vzdálené
galaxie. Co je zvláštní na její posádce?
Jsou to tři opičáci, kteří musí podstoupit
náročný a nebezpečný výcvik a vydat se
do vesmíru na ještě nebezpečnější
cestu za ztracenou lodí. Hravé animo-
vané mimozemské dobrodružství
v českém znění s Martinem Písaříkem,
Vojtou Kotkem a Lucií Vondráčkovou.

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

1. - 5.11. ve 20.00 h
ve středu 5.11. též v 9.00 h
TROPICKÁ BOUŘE
(TROPIC THUNDER, USA 2008, CP 18.9.
08, 103´, do 15 let nepřístupný, širokoúh-
lá/komedie, titulky, DD)
Nejzářivější hollywoodské hvězdy se
sešly na natáčení největšího a nejná-
kladnějšího válečného filmu všech dob,
v němž Američané konečně vyhrají
válku ve Vietnamu. To překvapivě není
charakteristika filmu Tropická bouře, ale
úvod k jeho příběhu, který slibuje mimo-
řádný zážitek pro fanoušky všech forem
humoru. Revoluční komedie, která pou-
žívá fóry, na které by většina hollywood-
ských studií neměla odvahu.

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

6. - 12.11. v 15.30 h
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA   
(ČR 2008, 98´, přístupný, pohádka, DD)
Nejnovější film krále českých pohádek
Zdeňka Trošky. Hrají: Jan Dolanský, Taťana
Krchovová, Ladislav Potměšil, Veronika
Kubařová, Miroslav Táborský

Vstupné: 52 Kč  
6. - 12.11. v 17.45 h 
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ  
(JOURNEY TO THE CENTER OF THE
EARTH, USA 2008, CP 4.9. 08, 95´, do 12
let nevhodný, dobrodružný, titulky, DD)
Stejná planeta, jiný svět … Vizionářský
vědec, jeho synovec a jejich průvodkyně
v průběhu vědecké výpravy na Islandu
nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je
jediným možným únikem proniknout
hlouběji  do hlubin Země.

Vstupné: 77 Kč
6. - 9.11. ve 20.00 h 
DĚTI NOCI  
(ČR 2008, CP 25.9. 08, 80´, do 15 let
nepřístupný, drama, DD)
Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco
většina jejích spolužáků ze střední školy
pokračuje ve studiu, ona odmítá opustit
šalebné pohodlí dětství, které se však
rychle začíná měnit v dusnou past. Na
MFF v Karlových Varech získali Martha
Issová a Jiří Mádl cenu za nejlepší herec-
ký výkon. Režie: Michaela Pavlátová    

Vstupné: 82 Kč  

10. - 12.11. ve 20.00 h
ve středu 12.11. též v 9.00 h 
OKO DRAVCE   
(EAGLE EYE, USA 2008, CP 2.10. 08,
118´, do 15 let nepřístupný, široko-
úhlý/thriller, titulky, DD)
Chceš žít, tak poslouchej. Zazvoní tele-
fon, vy ho zvednete a zbytek života se
vám promění v nekonečnou noční
můru. Dva obyčejní mladí Američané se
kvůli jednomu takovému telefonátu sta-
nou součástí hry, která je nebezpečněj-
ší než ruská ruleta. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
13. - 19.11. v 15.30 h
ARTHUR A MINIMOJOVÉ    
(USA/Francie 2006, 103´, přístupný, širo-
koúhlý/rodinný, české znění, DD)
Hledání dědečkova pokladu, který je
údajně ukryt kdesi na zahradě v Říši Mini-
mojů. Vstupné: 47 Kč

13. - 19.11. v 17.45 h
ve středu 19.11. též v 9.00 h 
JUNO
(USA 2007, CP 16.10. 08, 96´, do 12 let
nevhodný, komedie/drama, titulky, DD) 
Juno je dospívající dívka, která neče-
kaně otěhotní se svým spolužákem.
S pomocí svého otce a nejlepší kama-
rádky najde pro své nenarozené dítě na
inzerát adoptivní rodiče. Tento pár ale
ještě neví, že právě dítě způsobí zvrat
v jejich ideálním vztahu. Film získal loni
Oscara za původní scénář.

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

13. - 19.11. ve 20.00 h 
ZRCADLA     
(MIRRORS, USA 2008, CP 9.10. 08, 110´,
do 15 let nepřístupný, širokoúhlý/horor,
titulky, DD) 
Zlo existuje … na druhé straně. Tajupl-
ná síla využívá zrcadla jako vstupní
bránu k tomu, aby terorizovala rodinu
policajta postaveného mimo službu
kvůli zastřelení kolegy. Pokud chce
zachránit ženu a děti před děsivou
smrtí, musí nějakým způsobem přijít na
pravdu ukrytou za zrcadly.

Vstupné: 77 Kč
20. - 26.11. v 15.30 h
KOZÍ PŘÍBĚH 
- POVĚSTI STARÉ PRAHY
(ČR 2008, CP 16.10. 08, 80´, přístupný,
širokoúhlý, 3D animovaná/rodinná/kome-
die, DD)
Staré pražské legendy v prvním
českém 3D animovaném filmu, který je
zároveň i prvním v celé východní
Evropě. Hlavní hrdinové filmu - vesnic-
ký mládenec Kuba a jeho prostořeká
Koza - se připletou ke stavbě Karlova
mostu, vzniku orloje, příběhu Faustova
domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář
a spát jim nedá ani pověstný chlupatý
duch. Kozímu příběhu propůjčili své
hlasy Matěj Hádek, Mahulena Bočano-
vá, Viktor Preiss, Michal Dlouhý, Miro-
slav Táborský, Petr Nárožný a zejména

Jiří Lábus v roli hlavní kozí hrdinky.

Vstupné: 82 Kč

20. - 26.11. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 26.11. též v 9.00 h
ANGLICKÉ JAHODY
(ČR 2008, CP 13.11. 08, 114´, do 12 let
nevhodný, drama, DD)
Tomáš se chystá odjet na „sběr jahod“
do Anglie. Zdá se, že rodina nemá jiné
starosti než vypravit potomka na cestu,
i když ne všichni s jeho rozhodnutím
souhlasí. Tomáš spěchá na nádraží, píše
se 21. srpna 1968 a za pár okamžiků se
otočí život jeho, jeho rodiny i jeho přátel.
Režie: Vladimír Drha       Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)
27.11. - 3.12. v 15.30 a 17.45 h                   
MADAGASKAR 2    
(MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA, USA
2008, CP 13.11. 08, přístupný, animo-
vaná/rodinná/komedie, české znění, DD)
Stále spolu. Stále ztraceni. Rozmazlení
hrdinové přistanou uprostřed nejdivočej-
ší africké divočiny, kde na každého
z nich čeká vlastní příběh.
Vstupné v 15.30 h: 77 Kč, v 17.45 h: 82 Kč  

27.11. - 3.12. ve 20.00 h
ve středu 3.12. též v 9.00 h
QUANTUM OF SOLACE
(USA 2008, CP 6.11. 08, 107´, do 12 let
nevhodný, dobrodružný, titulky, DD)
Ve dvaadvacátém filmu o nejznámějším
agentovi Jejího Veličenstva se James
Bond vydává po stopě, kterou mu zane-
chala Vesper, jediná žena, kterou kdy
miloval. V hlavní roli Daniel Craig.

Vstupné: 87 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

Představení pro děti:
2.11. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

- 6 pohádek - 73´
9.11. KRAKONOŠOVY POHÁDKY III.

- 6 pohádek - 71´  
16.11. SMOLÍČEK - 6 pohádek - 63´
23.11. PŮLNOČNÍ PŘÍHODA

- 5 pohádek - 61´
30.11. KOČIČÍ SLOVO - 6 pohádek - 60´
Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč
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kino Centrum h kino Centrum h kino Centrum

● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po - pá 13 - 19 h, so - ne 14 - 16 h
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena po - pá od 14 do 18 h 
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena po - pá 15 - 19 h, so - ne 17 - 19 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena 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.
Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají od 2. dne zahájení prodeje.
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„Zásadním problémem při rekon-
strukci zahrady bylo to, že pozemek
patřil RPG a město Havířov
nemohlo na cizím majetku investo-
vat peníze,“ přiblížila komplikova-
nou cestu za novou zahradou ředi-
telka MŠ Dana Tomicová. „Lidé na
magistrátu nám ale byli nápomocní,
a tak se nakonec podařilo pozemek
s RPG směnit za jiný.“ Potom už
nic nebránilo realizaci připraveného
projektu. Začalo se likvidací staré-
ho nevyhovujícího mobiliáře, bazé-
nu, pískoviště a také staré zeleně.
Rekonstrukce zahrady probíhala
o prázdninách zároveň s rekon-
strukcemi betonových teras, které

slouží také jako vstupy dětí na
zahradu. Pak už přišel na řadu
nový dětský dřevěný mobiliář, pís-
koviště, domeček, nové cesty pro
koloběžky a kočárky a úplně na
závěr sadové úpravy včetně nově
vysázených stromů, keřů a trávy.
„Naše školka má kapacitu 75 dětí
a tato kapacita je beze zbytku napl-
něna.Tyto děti si teď mohou hrát na
krásné, upravené a bezpečné
zahradě. Celá rekonstrukce zahra-
dy stála přibližně 1,7 milionu a jsme
velmi vděční, že město tyto peníze
poskytlo,“ vyjádřila díky ředitelka
Tomicová.

MŠ ČSA: Děti si budou hrát na nové zahradě
Zahrady skoro jako z pohádky se dočkaly děti z MŠ na ulici Čs.

armády. Rekonstrukci zahrady tady plánovali přibližně pět let
a poslední tři roky už děti z bezpečnostních důvodů nesměly zahra-
du využívat. Výsledek rekonstrukce je proto určitě všem, kdo o zvele-

bení zahrady usilovali, velkým zadostiučiněním.

Havířovský ženský pěvecký sbor

C A N T I C O R U M
působící při MKS Havířov, se veřejnosti představil již při několika

příležitostech. Sbormistr pan Vítězslav Soukup usiluje o vytvoření
pěveckého tělesa na velmi dobré úrovni a to nejen repertoárem, ale
také počtem „kvalitních“ hlasů, proto bychom velmi rádi přivítali

nové členky! Zkoušky sboru jsou pravidelně každý čtvrtek v KD
Petra Bezruče v 18 hodin. Rádi bychom se do budoucna představili

nejen v Havířově, ale také reprezentovali město Havířov po celé
České republice či Evropě.

„Jak jste se dostal do světa
slavných?“

Je to výsledek tvrdé práce. Já

jsem vždycky chtěl moderovat

a mluvit do mikrofonu. Když byly

nabídky, tak jsem se jich rychle

chopil. Pak jsem dostal nápad, že

bych se mohl přihlásit na nějaké

diskotéce dělat diskžokeje. Zkusili

to se mnou a líbilo se jim to, tak

jsem s tím začal. Na škole jsme

měli rádio, tam jsem také modero-

val. Pak jsem se šel zeptat do rádia

Evropa 2. Vzali mě. Šlo to prostě

postupně. Když byla nějaká nabíd-

ka, tak jsem se toho hned chopil

a moderoval jsem.
„Podle čeho si vybíráte hvězdy

do pořadu Eso ? A vysíláte
živě?“

Tak Eso natáčíme vždy ve stře-

du. Přímý přenos to tedy není.

Hvězdy vybíráme podle toho, kdo je

zrovna v kurzu, kdo má nové CD,

nový klip a kdo nás zrovna napad-

ne.
A teď otázka, která zajímá

snad každého moderátora:
„Když uvádíte živě nějakou akci,
preferujete improvizaci, nebo se
většinu textu učíte nazpaměť ?“

Co se týče X Faktoru, tak tam
jsem si vypracoval takovou pozici,

že mi štáb nechal volnou ruku ve

tvorbě programu. Já jsem si vždy
něco připravil odpoledne a v pře-
nosu to pak tedy byla z větší části

improvizace. Samozřejmě tam jsou

ale dané další věci. Musel jsem se
naučit telefonní čísla, vyhlásit sou-
těž, říct, že dneska bude to a to

téma a uvést nějaký příspěvek.

Tak to je celé. Líbí se vám naše
interview ? Chcete také vyzkoušet
něco takového ? Tak přijďte mezi

nás ! Kam ? Do střediska volného

času Asterix Na Nábřeží 41 do
zájmového útvaru Boulent. Pravi-
delnou činnost začínáme v úterý

7. října. Kromě psaní článků také
sami připravujeme, organizujeme

a moderujeme nejrůznější akce pro
své kamarády.

Míša Dudová, Vašek Kučera, 
ZÚ Boulent, SVČ Asterix, 

www.boulent.ic.cz

OBCHODKA 
Z ORLOVÉ 

BUDE SLAVIT
Obchodní akademii z Orlové

táhne na devadesát. To je beze-
sporu důvod k pořádné
oslavě. Z prvních signálů se

dá usoudit, že tady nenechají

nic náhodě. Celý školní rok
bude rokem vzpomínek, bilan-
cování, setkání...

„Vzpomínky na středoškolská
léta patří k těm nejhezčím

v proudu času, a proto se k nim
každý rád vrací. Proto se obra-

címe na všechny naše absolven-
ty s následující výzvou: Chcete
vzpomínat s námi? Chcete se
projít devadesátiletou historií

školy? Chcete pomoci příspěv-
kovému fóru (mediální agentuře
školy), které soustředí dokumen-
ty, vzpomínky, kopie dobových

materiálů, alb, školních diplomů,
materiálů posledních 20 let?
Kontaktujte školu na mailu

škola@obaka.orlova.cz nebo na
adrese OA Orlová, Polní 964,
Orlová-Lutyně,“ praví se ve

výzvě absolventům této školy.
Průběžné info na adrese 

www.obaka-orlova.cz

Boulent z Asterixu se představuje:

BOULENT V AKCI 
ANEB INTERVIEW S LEOŠEM MAREŠEM

Tradičně na začátku září připravuje Městské kulturní středisko
Havířov Hornické slavnosti. Letos byl program obzvlášť vydařený
a bohatý hlavně na účast celebrit.

Podařilo se nám dostat do zákulisí, které bylo bezprostředně za
jevištěm. Získali jsme exkluzivní rozhovor s naším předním mode-
rátorem Leošem Marešem a teď vám ho předkládáme.

Foto: Dana Tomicová

Na Havířovské hornické slavnosti se Leoš Mareš dopravil helikoptérou.
Foto: Jozef Pintér
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ZŠ Mládežnická Havířov-Podlesí
e-mail: vedeni@zsmladeznicka.cz, www.zsmladeznicka.cz 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
27. 11. 2008 od 8.00 do 16.00 hodin

Motto školy:

„Bez znalosti informatiky, jazykové průpravy, anglického jazyka,
ekonomicko-právnických základů, administrativních základů a bez
matematického vzdělání budeme negramotní, bez ohledu na to,
jsme-li přírodovědného, technického či humanitního zaměření.“

Nejdůležitější informace o škole pro veřejnost
● Školní vzdělávací program (ŠVP) navyšuje hodiny cizích jazyků a

informačních technologií, matematiky, jazyka českého a výuky psaní
všemi deseti 

● Výuka AJ již od 1. ročníku (dvě hodiny týdně v rozvrhu hodin)
● Od 6. roč. možnost výběru mezi třídou s:

a) druhým cizím jazykem (výběr z NJ, FJ, RJ.) 
b) navýšeným počtem hodin informatiky

● Ve šk. rok 2007/2008 zahájena výuka předmětů tělesné výchovy
a zeměpisu v anglickém jazyce 

● Rodilý mluvčí AJ - učitel vede hodiny konverzace AJ
● Zapojení do celostátní soutěže Debatní liga v ČJ (rozvíjení rétoriky,

komunikačního asertivního chování)
● Příprava žáků na německý jazykový diplom (Fit in Deutsch) úroveň A1,

A2 + příprava k mezinárodní zkoušce z AJ (First Certificate in Eng-
lish), uznávané v EU - v odpoledních kurzech 

● Konzultační hodiny v rozvrhu učitele pro žáky i rodiče 
● Na škole pracuje 19 kroužků 
● Pro vzdělávání žáků slouží - internetová knihovna, 2 počítačové učeb-

ny, 5 odborných učeben doplněných audiovizuální technikou 
● Možnost individuálních plánů pro sportovce
● Vysoká úspěšnost přijetí na 4letá a 8letá gymnázia
● Vyhodnocení výsledků celostátních žákovských testů SCIA

a CERMATU: výsledky JČ a M nad průměrem ČR i kraje
● Škola spolupracuje s LŠU - učitelé vyučují na škole - hru na klavír a kytaru  

Tato akce se konala již po třetí,
každým rokem se počet účastníků
zvyšuje. „Bohužel jediným škralou-
pem na této akci bylo nekompro-
misní počasí, které pro nás připra-
vilo déšť a nízké teploty. Tyto okol-
nosti nás v dlouhém dvoudenním
programu stály mnoho sil u neu-
stálých přesunů za teplem, nebo
rozcvičováním na alespoň minimál-
ní závodní teplotu. Nicméně
atmosféra byla úžasná, děti si
odvezly účastnické medaile a diplo-
my,“ přiblížil atmosféru šéftrenér
Mgr. Jiří Zinecker.

Havířovská výprava předvedla
dobré výkony a domů se nevracela
s prázdnou, devět sportovců se na
výsledkové listině zařadilo do
desátého místa:

V hodu oštěpem Sebastian
Gunčík (1994) získal stříbrnou
medaili hodem 43.63m, v těsném
závěsu na bronzové příčce Tomáš
Mikula (1994) s výkonem 41.82m.

Ve skoku vysokém si Leona Sil-
nicová (1993) potvrdila, že skáče
přes 160 cm. Po srpnovém zranění
si doskočila na stříbrnou medaili
výkonem 162 cm.

V rozbězích na 60m jsme viděli
Davida Hájka (1996) s výkonem
(8.60), který se dostal do finále
A. David Hájek rovněž skončil na

3. místě (4.57) kvalifikace ve skoku
dalekém. Na čtvrtek si tedy jako
jediný přichystal dvě finále. Ve čtvr-
tek 18. září ráno nastoupil do finále
dálky, jeho skok dlouhý 4.44 stačil
na 5. místo z celkem 35 závodníků.
Finále A na 60m pro Davida zna-
menalo 6. místo s časem 8.60.

V cílové rovince běhu 800m,
kterou absolvoval odpoledne, se
dostavila únava z absolvovaných
rozběhů, kvalifikace, dvou finále
a studeného počasí. Přesto se
znovu rozběhl a časem 2:36.65
obsadil celkově 6. místo.

David Hájek tedy oprávněně
zasluhuje za tyto Evropské hry titul
největšího bojovníka výpravy
a uznání za počet dobrých umístě-
ní ve všech finále.

Do finále oštěpu posunul osobák
Kuby Kolodziejczyka (1994)
a hodem 32.03 metrů obsadil
7. místo. Dominika Váchová (1997)
obsadila skokem do dálky 3.75
(o jediný centimetr jí uniklo finále)
místo 10. Stefanie Smolíková
(1996) ve skoku vysokém obsadila
příčku 9. skokem 1.26m. Dominik
Gillar (1993) ve skoku vysokém
(výkon 1.61m) 8. místo. Jakub
Jaroš v běhu na 300m obsadil
8. místo s časem 39.24.

Reprezentant České republiky,
student kvinty Gymnázia v Ha-
vířově na ul. Komenského Marek
Winogrodzki, vytvořil velmi kvalitní
historickou studii o zámku v Hnoj-
níku, jež byla doplněna o řadu
obrazových, textových i grafických
příloh. Při jejím zpracování prokázal
značnou kreativitu, samostatnost
a historické znalosti. Mezinárodní

komise vybrala z 339 zaslaných
prací 25 finalistů, mezi nimiž byl
i Marek. Finále proběhlo
18. - 19. září 2008 v palácovém
a parkovém souboru Jedlinka
v městě Jedlina-Zdroj v Polsku.
Soutěžící finalisté absolvovali tříko-
lovou eliminaci a do nejužšího
finále (pouze 6 kandidátů) se jako
jediný český soutěžící dostal právě
Marek Winogrodzki (v době konání
finálové části již student sexty).
Nakonec obsadil v kvalitní konku-
renci 3. místo, které můžeme
pokládat za velmi výrazný úspěch
našeho reprezentanta, potažmo
Gymnázia v Havířově na ul.
Komenského, na mezinárodní „his-
torické“ scéně. Gratulujeme Marko-
vi a přejeme si, aby i další zástupci
našeho regionu dosahovali podob-
ných úspěchů.

Na závěr je třeba říci, že již
v předchozím roce dosáhl student
tohoto gymnázia - Filip Šebesta
z tehdejší I.A, svou prací o zámku
v Šenově podobného úspěchu
a probojoval se mezi 25 finalistů
z celkového počtu 551 zaslaných
prací. Tyto úspěchy jsou jistě dokla-
dem kvalitní výuky a přípravy stu-
dentů na uvedené škole, zvláště
pak v oblasti dějepisu.

PhDr. Petr Šimek, 
Gymnázium Komenského

Klub pro děti na Seifertově ulici 
Milí rodiče, prarodiče, tety i ostat-
ní. Zveme vás do Komunitního
centra Armády spásy na ul. J. Sei-
ferta 8 v Havířově (tel. 596 411
265). Přijďte se svými dětmi ve
věku 0 - 6 let si zahrát, zazpívat,
něco pěkného vyrobit.

Máme otevřeno: út, st a čt 
od 8.30 do 10.30 hod.

Rozpis programů:
4.11. zpívání

11.11. zpívání
5.11. volné hraní

12.11. volné hraní
6.11. „Vyletíme do oblak“

13.11. „Co ti ryba nepoví“
18.11. zpívání
25.11. zpívání
19.11. volné hraní
26.11. volné hraní
20.11. „Jsem nemocný“
27.11. „Mohu ti pomoct, maminko?“

Tři medaile pro atlety TJ Start Havířov
na Evropských hrách mládeže

Evropské atletické hry v Brně byly nádhernou tečkou v závěru
letošní atletické sezony. Výprava TJ Start Havířov čítala 16 závodníků,
převážně žáků sportovních tříd ZŠ M. Kudeříkové, kteří mezi devíti
stovkami ostatních účastníků z jedenácti evropských zemí posbírali

mnoho zkušeností.

Výrazný mezinárodní úspěch studenta
havířovského gymnázia

V letošním roce probíhal druhý ročník mezinárodní historické
soutěže „Slezské hrady a zámky“, kterou pořádají v Polské republice.
Šlo o velmi reprezentativní akci jak počtem účastníků, průběhem, tak
i organizačním a personálním zajištěním (zaslané práce i výkony
soutěžících posuzovali vysokoškolští odborníci zúčastněných zemí).
Soutěž tentokrát zahrnovala tři země - Polsko, Spolkovou republiku
Německo (v tomto ročníku premiérově) a Českou republiku.

Havířovské družstvo mladších žáků zvítězilo ve třetím kole ligy
a je po třech kolech na postupovém místě do Finále o Mistra ČR,
které bude konat 22.11. 2008 v Boskovicích.

Družstvo nastoupilo ve složení Dominik Galda, Michal Durlak, Tibor
Danis, Lukáš Milíček, Robert Fako a Erik Tipan.

Nejlepší výkon třetího kola předvedl Robert Fako 196 bodů (trojskok
620cm, hod medicinbalem 760cm a trh 30kg) a druhý nejlepší  Tibor
Danis  192 bodů  (trojskok 580cm, hod 830cm a trh 24kg).

V lize starších žáků nastoupila dvě družstva Sportovního klubu
vzpírání Baník Havířov.
Družstvo ,,A,, - David Mirga, Lukáš Mirga, Libor Konopka a Marcel Milíček.
Družstvo ,,B,, - Lukáš Pavel, Jan Tanhauzer a Lukáš Sivák 

Družstvo Havířova vede suverénně po třech kolech skupinu a je na
postupovém místě do finále, ale ještě proběhne 4. kolo, a to 1. 11. 2008
v Bohumíně.

VZPÍRÁNÍ - 3. kolo ligy mladších 

a starších družstev žáků - 20. 9. 2008 Příbor

Foto: archiv
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Dílo v atriu školy bezprostředně
navazuje na „Koutek živé přírody“,
který byl realizován koncem loňského
roku. Přírodovědná stezka o rozloze
153 čtverečních metrů je osázena

stromy, keři, trvalkami a travinami,

celkový dojem podtrhuje nápaditě

umístěná kamenitá pěšina.

Cílem sadových úprav je

názorně ukázat žákům rozmanitos-

ti a zvláštnosti různých kultivarů

rostlin a vést žáky k ochraně příro-
dy. Stezka má zároveň sloužit
k relaxaci během přestávek v let-
ním období a je součástí estetizace
celkového vzhledu okolí školy. Stez-

ka bude využívána v hodinách

prvouky, přírodopisu, přírodovědy,

výtvarné výchovy a praktických čin-

nostech. Pečovat o rostliny budou

žáci pátých ročníků.

Na ZŠ Gen. Svobody vytvoří v atriu
přírodovědnou stezku

Základní škole na ul. Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku se poda-
řilo v roce 2008 získat sto tisíc korun ze státního rozpočtu na vytvo-
ření projektu „Přírodovědnou stezkou od jara až do zimy“.Soutěže se zúčastnily děti ze

čtyř základních škol - ZŠ Moravská,
ZŠ Školní, ZŠ Gorkého a ZŠ
M. Kudeříkové.

I přestože této akci nepřálo poča-
sí a místo jejího konání muselo být
z původně plánovaného skateparku

přesunuto do tělocvičny školy, neu-

bralo soutěži nic na skvělé sportovní

atmosféře, elánu dětí a atraktivitě

soutěžních disciplín.

Soutěž byla rozdělena do dvou

věkových kategorií - kategorie Mini

pro žáky 4. a 5. tříd a kategorie

Junior pro žáky 6. a 7. tříd. Mladí

sportovci museli na in-line bruslích

zvládnout slalom, jízdu pozpátku,

zdolat přeskoky přes překážky, pro-

kázat během jízdy zručnost v pře-

mísťování předmětů a v přesném
zásahu na terč a to všechno v co
nejlepším časovém limitu.

Mezi školami se v kategorii Mini
umístilo na 1. místě družstvo ze ZŠ
M. Kudeříkové (2. místo - ZŠ Morav-
ská, 3. místo - ZŠ Gorkého),

v kategorii Junior se na 1. místě

umístili žáci ZŠ Moravská (2. místo

ZŠ Školní, 3. místo ZŠ M. Kude-

říkové). Mezi jednotlivci zvítězili

v kategorii Mini Jakub Dinda (ZŠ

M. Kudeříkové) a Magdaléna Jan-

dová (ZŠ Moravská) a v kategorii

Junior Libor Zarzycki (ZŠ Školní)

a Patricie Baurová (ZŠ Moravská).
Petra Koneszová 

a Anna Podlucká, ZŠ Moravská

S přípravou oslav výročí jsou vždy nemalé starosti. Nebylo tomu

jinak, když se na kulatiny připravovali pedagogičtí pracovníci školy.

V květnu jsme viděli vzorně připravenou AKADEMII v Renetě, která

se u pozvaných setkala s velmi kladným hodnocením.

Říká se: máš-li dobrého přítele, máš víc než on. To platí i o setkání býva-
lých pedagogických pracovníků, žáků i všech přátel školy, kteří se zúčast-
nili zářijového setkání - oslav výročí školy, jedné z nejstarších ve městě.

Velmi srdečné, přátelské ovzduší panovalo v restauraci U Jelena, kde

zavzpomínalo více než sto hostů. Říkali jsme jen houšť takových milých
setkání, ale dřív než za 50 let. Jen to dobré přeji škole do dalších let.

Erna Svěráková, učitelka (na škole působila více než 40 let)

Vynikající úspěch havířovské filatelie
Mimořádného úspě-

chu dosáhl předseda

klubu filatelistů sdruže-

ných při Městském kul-

turním středisku

Havířov Ing. Petr

Mazoch na Světové

výstavě poštovních

známek PRAGA 2008,

která se konala ve

dnech 12.9. - 14.9. 2008
v Praze. Za svůj výstav-
ní exponát „Podtypy

přetisku A Pošta československá 1919“ obdržel pozlacenou medaili v kate-

gorii jednorámových exponátů, ve které soutěžilo 43 vystavovatelů
z 21 zemí z celého světa. Takové ocenění se dosud nepodařilo získat
žádnému sběrateli poštovních známek z karvinského regionu na světo-

vých výstavách PRAGA, která se letos konala popáté od roku 1962.

NA ZŠ MORAVSKÁ SE ZÁVODILO
NA IN-LINE BRUSLÍCH

ZŠ Moravská v Havířově-Šumbarku se ve čtvrtek 18. září 2008 stala již
druhým rokem organizátorem sportovní soutěže pro žáky 4. až 7. tříd
havířovských základních škol - Jízdy zručnosti na in-line bruslích.

ZŠ Jarošova oslavila padesátku
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Služby pro studenty VŠ
(Vedle knižního  fondu a odborných periodik)

1) Vytvoření rešerší (soupisu knih, článků a elektronických doku-
mentů na konkrétní téma pro seminární a diplomové práce stu-
dentů)

2) Použití počítačů s textovými editory, skenerem, CD-RW mechani-

kou a internetem (s možností objednávky místa u počítače na
konkrétní hodinu)

3) Použití tiskáren pro tisk seminárních a diplomových prací

z vlastních nosičů (disketa, CD ROM, flash disk)

4) Přístup k českým i zahraničním databázím, mj.:
- Databanka Tamtam informační agentury Anopress    
(http://www.anopress.cz)

A) Mediální databáze - vyhledávání v plných textech celostátních
a regionálních deníků a některých odborných periodik, jedná se
o českou databázi

- ASPI
Vyhledávání v plných textech platných zákonů a vyhlášek ČR

- EIFL Direct  

Plnotextová databáze více než 3.300 titulů odborných zahraničních
periodik (převážně od roku 1990 z oblasti společenských a humanit-

ních věd, ekonomie, financí, managementu, účetnictví, mezinárod-
ního obchodu a kultury), novin (převážně amerických deníků) a zpráv

informačních agentur.

5) MVS - objednání knih nebo kopií článků z fondů jiných knihoven,
zprostředkování zahraniční MVS (v půjčovně pro dospělé) 

6) Příprava materiálů na určité téma na konkrétní den a hodinu

v prostorách studovny

7) Vyhledávání dokumentů v katalozích českých i zahraničních kni-
hoven

K dispozici je 24  studijních míst a 6 dalších pracovních míst

u počítačů. Pokud jste čtenářem kteréhokoliv oddělení knihovny,

nemusíte se znovu registrovat - vaše průkazka platí i tady.

Městská knihovna Havířov - Informační oddělení

Otevírací doba:
Pondělí 8.00-18.00

Úterý 8.00-18.00
Středa 13.00-18.00
Čtvrtek 8.00-18.00

Pátek 8.00-18.00
Sobota 9.00-12.00

Foto: archiv

Adresa: Šrámkova 2, 
736 01  Havířov-Podlesí

Telefon: 596 410 116, 596 411 337 
Email: studovna@knih-havirov.cz

Foto: archiv

Foto: Anna Podlucká
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8.11. so v 9.00 - „Hrajeme si, tvoříme a vzpo-
mínáme“ na léto a tábor rodičů s dětmi, který
proběhl ve Pstruží 25.7. - 1.8. 08. Zvány jsou
také děti z prvního a posledního turnusu
příměstského tábora. Nezapomeňte na pře-
zutí. Fotografie z táborů a příjemné překva-
pení pro vás chystá vedení tábora.
22.11. so v 9.00 nebo ve 14.00 - „Perníkové
dekorace“ - pro rodiče s dětmi. Přihláška
a poplatek 85 Kč nejpozději 20.11. 08. Info:
Š. Jarošíková osobně nebo tel. na adrese SVČ.
25.11. út v 17.00 - „Miss Školačka a Super
Školák“ je určena chlapcům a dívkám 6. - 8. tříd
ZŠ, kteří prošli základními koly na ZŠ Pujma-
nové, ZŠ Moravská, ZŠ Školní, ZŠ 1. máje a ZŠ
Na Nábřeží.
24.11. - 29.11. - pro děti 6 - 17 let pořádáme
„Podzimní válku barev“ - prázdninový pobyt na
naší TZ Pstruží. V ceně 1 300 Kč je zahrnuta
strava+pitný režim, doprava i ubytování, pojištění
a materiál.
29.11. ne od 7.00 - první rychlokurz vánočního
cukroví pro mládež i dospělé. Poplatek 220 Kč
(další termíny kurzů jsou 12. a 13.12. 08)
Každé pondělí od 17.00 - pokračují kurzy smal-

tu, keramiky a kreslení na hedvábí - měsíční
poplatek 250 Kč
Každou středu od 9.00 -  Rarášek - klub rodi-
čů s dětmi - cvičení a výtvarné činnosti - popla-
tek 20 Kč/dítě

Volná místa nabízejí všem zájemcům zájmové
útvary: míčové hry, bojové umění, fitness, Bou-
lent - klub moderátorů, Sedmikrásky - malé
mažoretky, modeling, keramika pro děti -
v úterý, kroužek první pomoci a kurz angličtiny
pro dospělé. Informujte se i o dalších nabídkách
pro volný čas u všech pedagogických pracovníků
ve středisku SVČ Asterix.

5.11. stř 13.30 - 15.30 - „Barvy podzimu“
- vytvoř si podzimní strom, pro děti 6 - 12 let 
a ŠD. Přineste si: odstřižky látky, provázky, vlnu
poplatek 10 Kč a 5 pet víček
6.11. čt od 14.30 - „Hranostaj“ - turnaj v des-
kových hrách: Vikingové, Poštovní kurýr, Doba
kamenná 
7.11. pá od 17.00 - Diskotéka - vstupné 10 Kč 
8.11. so od 9.00 - Pokračujeme v drátkování.
S sebou láhev, vázičku pěkného tvaru, 10 Kč
a 5 pet víček
19.11. st 13.30 - 15.30 - Tvoříme drobné

dárky k vánocům a dárkovou taštičku.
S sebou: vylisované listí, květiny 10 Kč a 5 pet víček 

20.11. čt od 15.00 - Sudoku a jiné číselné
hříčky - soutěž pro děti od 8 let.

21.11. pá od 17.00 - Diskotéka - vstupné 10 Kč

22.11. so od 8.30 - Keramický svícen 
a adventní věnec
S sebou: sušené květy, plody, korpus věnce 
10 Kč a 5 pet víček

Volná místa v ZÚ:
Lodní modeláři - čt 16.30 -19.30 - 240/400 Kč
Moderní dívka - st 15.00 - 17.00   180/300 Kč
Aerobic I (6 - 11 let) - st 16.00 - 17.00                

150/250 Kč 
Aerobic II (12 - 18 let) - st 17.00 - 18.00   

150/250 Kč
Šikulové - čt 14.30 - 15.30             150/250 Kč
Internet - út 15.30 - 18.30 240/400 Kč
Hranostaj - st 15.00 - 17.00            210/350 Kč
Automatizace a Lego - st 15.30 - 18.30

240/400 Kč
Filmová tvorba - út 15.00 - 18.00   240/400 Kč
Elektrotechnika 180/300 Kč
PC hry on line - čt 15.00 - 18.00    240/400 Kč

Pozor! ASTERIX hledá externí pracovníky 
do zájmových útvarů :
florbal, fotbal, míčové hry, stolní tenis, aerobik
pro dospělé, modeling, taneční, mažoretky,
hra na flétnu, elektrotechnika.

1.10. - 21.11. - odd. hudby
a umění, Pavlovova 2, Havířov-
Město srdečně zve na výstavu 
Maří Magdalena Čechová -
malba, olej, akvarel, pastel 
Stanislav Oparjuk - vyřezávané
dřevěné betlémy.
5.11. v rámci projektu Škola naruby
se v 15.00 hod. uskuteční na pobo-
čce Werichova beseda s polskou
autorkou dětských knih Beatou
Ostrowickou.
6.11. v 18.00 hodin 
Jiná Afrika - jiný svět
Knihovna na ul. J. Seiferta srdečně
zve na cestopisnou besedu se zná-
mou rozhlasovou novinářkou
Pavlou Jazairiovou 
11.11. oddělení hudby a umění,
Pavlovova 2, Havířov-Město ve
spolupráci s papírnictvím Optys zve
na tvůrčí odpoledne pro dospělé

Zvonečky z drátků. Začínáme tvo-
řit od 15.00 hodin v hudebním
oddělení. Materiály si můžete
zakoupit v papírnictví Optys nebo
přímo na místě v knihovně.
26.11. - 3.1. 2009
Oddělení hudby a umění, Pavlovo-
va 2, Havířov-Město zve na výstavu
Dity MARUSCÁKOVÉ Keramika
pro interiér a exteriér. Výstava
bude zahájena 26.11. v 18.00
hodin. V hudební části uslyšíte
pěvecký recitál studentky Janáčko-
vy konzervatoře v Ostravě Martiny
Pawerové.
listopad - prosinec
Jozef Pintér - reportážní fotografie
- Havířov. Ústředí - Šrámkova ulice

Dlouhodobé akce:
Škola naruby - projekt společného
čtení rodičů a dětí - dětská odd.
Kamarádka knihovna

Mistrovství Moravy a Slezska v šachu 
Turnaj se odehraje v prostorách Střední školy technických oborů

v Havířově-Šumbarku, ul. Lidická a zúčastní se ho více jak 200 dětí

a mládeže ze všech krajů Moravy a Slezska. Mládež bude soupeřit ve čty-

řech věkových kategoriích od 10 do 16 let.

Všechny příznivce šachové hry k návštěvě turnaje a sledování zajímavých

šachových partií zve TJ Slovan Havířov.

ASTERIX ASTERIX ASTERIX ASTERIX
Středisko volného času Havířov

Na Nábřeží 41, Havířov-Město 

tel.: 596 811 175, www: svcha.eu,

info@svcha.eu

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14,
Havířov-Město, tel. 596 811 031,
www.svcha.eu, info@svcha.eu

Městská knihovna Havířov

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

30.10. PROGRES 2 - Kultovní art-
rocková skupina PROGRES. Kape-
la má za sebou bohatou historii,
která sahá až do roku 1968, kdy byl
založen band Progress Organizati-
on, legendární pravzor dnešního
PROGRESU. V sestavách projektů,
které měnily v průběhu času názvy
z Progress Organization na Barno-
daj a Progres 2, se vystřídalo
mnoho hudebníků. Kapela, která
má ve své diskografii nahrávky Bar-
nodaj, Mauglí, Dialog s vesmírem,
Třetí kniha džunglí, Mozek, Změna!,
přichází s dobrou zprávou. V roce
2008 se pod názvem PROGRES
chystá vystupovat v doposud nej-
silnější sestavě. Nejen jména
hudebníků, ale i repertoár skupiny
budou příznivci určitě vnímat jako
"Best of PROGRES". Lístky jsou
v předprodeji od začátku října ve
Stolárně na Lašské ul. v Havířově
(klub, restaurace i večerka) a v pro-
dejně CD a DVD Video Music na
Hlavní třídě 70. www.progres2.org

13.11. RUDY LINKA TRIO  
Kytarista Rudy Linka patří bezespo-
ru ke světové jazzové špičce. Naro-
dil se v Praze a ve svých devate-
nácti letech emigroval z Českoslo-

venska do Švédska, kde si našel
ženu a spolu se pak v roce 1985
přestěhovali do Ameriky, kde žije
dodnes. Respektovaný časopis
Downbeat ho ve své anketě zařadil
mezi deset nejlepších jazzových
kytaristů světa a soukromé hodiny
mu dával i John Scofield.
Rudy Linka vydal za svou kariéru
celkem jedenáct CD (u prestižních
hudebních labelů jako je např. Enja
reocords nebo Universum), na
nichž spolupracoval jak se členy
svého tria tak s řadou renomova-
ných jazzových hudebníků. Za
všechny jmenujme alespoň kontra-
basistu George Mraze, trumpetistu
Milese Evanse nebo samotného
Johna Scofielda, se kterým natočil
album „Lucky Southern“.
Jelikož na tento koncert bude Sto-
lárna upravená pouze na sezení, je
dán do prodeje omezený počet
vstupenek. Z důvodu zajištění co
nejlepší atmosféry koncertu bude
během hudební produkce omezen
provoz baru.

27.11.Garage & Tony Ducháček  
Česká undergroundová klasika
opět v havířovské Stolárně.

Afrika divočina v srdci
Česká pobočka renomované společnosti NATIONAL GEOGRAPHIC

připravila již třetí výstavní kolekci s názvem „AFRIKA - divočina

v srdci“. Výstava byla s velkým úspěchem v premiéře uvedena

v pražském Karolinu (druhá nejvyšší denní návštěvnost po výstavě

Karla IV.) 

Vůbec poprvé se ovšem výstava National Geographic představí

od konce září v Moravskoslezském kraji - v Ostravě, na Slezskoos-

travském hradě.

Tělovýchovná jednota Slovan Havířov, oddíl šachu,
pořádá ve dnech 25.10. - 29.10. 2008 

pod záštitou primátora města Havířova Františka Chobota 

STOLÁRNA  STOLÁRNA

Začátky koncertů jsou od 20 hodin. Lístky zakoupíte 
v předprodeji ve Stolárně a v prodejně VIDEO MUSIC 

na Hlavní třídě 70 v Havířově-Městě.

6.11. - This devastated fan-Anglie..poprock. - vstupné zdarma
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7.11. - 20.00 - AVE BAND

8.11. - Skrytý půvab Byrokracie... ozvuky tradic českého

undergroundu.

13.11. - 20.00 - FruFru... "Neokoukaná" hudba FruFru putuje

napříč žánry.

15.11. - Jazz band Nickson Quartet-Anglie. - vstupné zdarma
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Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení 

z evidence motorových vozidel

odvoz zajištěn

Info.: 596 440 417, 732 788 556

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

196/08

191/08

192/08

195/08

197/08

Havířovská plynařská firma
p ř i j m e

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

189/08

198/08o p ě t  o t e v ř e n
Srdečně vás zveme do nově otevřené pizzerie na ul. Dlouhá v Havířově 

(pod Albertem)

PEČEME SKVĚLOU PIZZU
●● výborná domácí kuchyně ●● příjemné prostředí ●●  nízké ceny 

●●  milá obsluha

Otevřeno denně 10.00 - 22.00, PÁ-SO 10.00 - 23.00, tel. 777 937 690

GALERY BAR MOZART

199/08

200/08

AQ UA A E R O B I C  
na bazénu v Havířově-Šumbarku.
Více na www.aquaaerobic.ic.cz

604 305 870 - K. Mahdalová

201/08

202/08

SLEVA - železářství, dom. potřeby

AKCE - jízdní kola, cykl. přilby

Každé pondělí a čtvrtek sleva 10%
Havířov-Šumbark - SNP 614,

ul. B. Němcové

203/08

Luxusně zrekonstruovaný RD

v Těrlicku 

2x koupelna,
kr. kamna,
roh. kuch.

linka, zateple-

ní, okna, 
střecha. CENA DOHODOU!

Kovalčík real servis, s.r.o.
Tel.: 777 000 440

204/08
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Městské kulturní středisko
Havířov 

nabízí k pronájmu prostory 
v bývalé restauraci Permoník 

v KD Leoše Janáčka
Informace na tel.: 596 808 030

m
k
s
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V Havířově hráli ragbisté Queens’ College
HAVÍŘOV - Vysokoškoláci z Queens’ College z Cambridge přiletěli

do Česka ke dvěma zápasům.Vybrali si Havířov, neboť se zalíbil jejich
trenérovi Steve Rogersovi při návštěvě před dvěma lety s jiným
anglickým klubem. Steve Rogers neskrýval, že členy vysokoškolské-
ho klubu zaujalo jeho vyprávění o přijetí a utkání v Havířově a také
o tehdejší návštěvě Stodolní, a tak se rozhodli, že spojí obojí.

Hráči ragby z Královniny koleje prokázali, že Angličané mají ragby v krvi,
v Havířově předvedli za sychravého a deštivého počasí pohledné ragby,

které se necelé stovce diváků muselo líbit. Anglický tým předváděl všech-

no, kvůli čemu se čím dál více plní hlediště anglických stadionů - důraznou

a rychlou útočnou hru, skvělou agresivní obranu a hezké kombinace.

Havířovští, s předchozím sobotním extraligovým střetnutím v nohách,

nechali některé hráče kádru odpočívat a nastoupili v experimentální

sestavě, vyzkoušeli některé hráče z Krakova a také své nadějné juniory.

Hosté z Cambridge byli zjevně sehranější, jejich hra byla ucelenější

a jejich útočné akce byly důraznější než akce domácího týmu. Však také

hosté během první půle položili třikrát. Havířovští začali vyrovnávat hru až

ve druhé části utkání po změnách v sestavě, ale náskok hostů pouze stáh-

li pětkou Lukáše Macháčka. Konečný výsledek RC Havířov vs Queens’

College RFC Cambridge 5:15 (0:15).

Foto: Aleš Milerský

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

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz, www.zuslj-havirov.cz

tel.: 596 411 064

7. listopadu v 18.30 hodin
v Komorním sále školy

Salón Lecha Nierostka
Hosté: Tomáš Pospíšil - houslař,

Tomáš Mendl - výtvarník, 
cimbálová muzika Friš

●

11. listopadu v 18.00 hodin
v Reprezentačním sále školy
Slavnostní koncert učitelů

●

18. listopadu v 17.30 hodin
v Komorním sále školy

Koncert žáků

Hudební podvečery na Sadové
(hudba klasická, populární, zpěv,

divadelní scénky)
11. a 25.11. v 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
(vstupné dobrovolné)

●

Vernisáž fotografií 
žáků tvůrčí fotografie

"Proměny parku"
25. listopadu v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

ZUŠ Bohuslava Martinů
nabízí kurzy pro dospělé :
Keramika ● Figurální kreslení 

● Točení na kruhu a práce 
se sádrou

●

od února 2009 bude probíhat
kurz Tvůrčí fotografie 

pro dospělé 
Příhlášky je možné podávat 
na ředitelství ZUŠ B. Martinů
ul. Na Schodech 1, Havířov

tel.: 596 813 128

AKCE:
11.11. VÝLET na horskou chatu Girová 
17.11. SCHODIŠŤOVÝ MARATON (od 17 h)

23.11. DRAKIÁDA s opékáním párků (od 16 h)

Od 1.11. - každý den DOUČOVÁNÍ (14 - 15 h)

KROUŽKY: Pondělí - Pátek od 15 - 19 h
Pondělí: FOTBAL, STOLNÍ TENIS, KERAMIKA, PRÁCE S INTERNETEM
Úterý: AEROBIK, PC GRAFIKA A MALOVÁNÍ, FLORBAL, ŠPRTEC,

VYBÍJENÁ

Středa: TANEČNÍ MIX, HIP-HOP, ŠIKOVNÉ RUCE, VAŘENÍ,

HRAJEME NA PC, FOTBAL
Čtvrtek: STOLNÍ TENIS, ŠIKOVNÉ RUCE, ZPÍVÁNÍ U KYTARY,

GYMNASTIKA, VYBÍJENÁ                                               

Pátek: FLORBAL, ŠPRTEC, VÝTVARKA, ZÁKLADY PRÁCE NA PC,

STREAT DANCE

KLUBY PRO STARŠÍ: MAJÁK
Pondělí - Pátek od 16 - 20 h (středa ZAVŘENO)

klub MAJÁK: ● Stolní fotbal ● Stolní hry ● Kulečník ● Šipky ● PC s vyso-

korychlostním internetem ● Přednášky a besedy na zajímavá témata
Tvořivé workshopy: hudební, výtvarné, taneční, sportovní ● Sportovní
aktivity na hřišti nebo v tělocvičně ● Každý týden přítomnost psychotera-

peuta a mnoho dalšího

STŘEDISKO Havířov-Město, Haškova 1,
u kina Centrum, telefon: 596 810 145

STŘEDISKO-ŠUMBARK 

29. - 30.11. - podzimní turnaj ve florbale (starší žáci)

Klub věrných turistů
při Institutu vzdělávání Havířov

(Bílý dům) pořádá 

opět šlapáčky okolo Havířova.

Senioři a vy všichni ostatní

mladí duchem, pojďte s námi

do přírody obdivovat krásy

a barvy podzimu a opět udělat

něco pro své zdraví.

6.11. MHD č. 2 odjezd ve 13.15,

odjezd z AN. Jedeme na hráz

Těrlické přehrady, památník pol-

ských letců, Kostelec-Těrlicko-
zadky, občerstvení na hájence.

Pak buď pěšky nebo autobusem

do Havířova.

20.11. sraz ve 13 hodin v hale

AN. Jdeme pěšky mezi sady přes
Životické lesy do Havířova -
Suchá a pak zpět pěšky nebo

autobusem MHD.

Bližší informace na

www.kvtivr.estranky.cz

Informační schůzky jsou 4.11.
a 2.12. v 18.00 hodin 

v Pizzerii na hale Slavia.

Česká pošta, s.p., upravila
na základě zájmu veřejnosti 

o poskytování služeb hodiny pro

veřejnost na poště 

Havířov 3, Anglická 13:

Pondělí - pátek 8-11 a 13-17 hod.

V RÁMCI 30 LET 
OD OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY

V PÁTEK 31.10.

Záštitu převzal PaedDr. Libor

Lenčo, vedoucí odboru školství
krajského úřadu.

Učitelé i děti zvou srdečně všech-
ny rodiče, babičky, dědečky,
strýčky a tetičky, všechny známé,

přátelé školy i veřejnost na

návštěvu školy.
Dveře školy budou otevřeny

od 9.00 do 13.30 hod.

Můžete si vybrat, do které třídy
nahlédnete a zúčastníte se spo-

lečné práce s dětmi a jejich učite-
li. Prohlédnete si i odborné učeb-
ny a podíváte se, jak děti pracují

na interaktivní tabuli.

Den otevřených dveří 
ZŠ Mánesova

Srdečně zveme na 

XII. slavnostní stužkovací ples
maturitních ročníků

Gymnázia Komenského 
v Havířově, který se koná 

dne 22.11. v 19 hod. ve 
Společenském domě Reneta.

Lístky možno zakoupit ve foyer 
gymnázia od 20. října nebo

přímo na místě. Můžete se těšit

na bohatý kulturní program 
i tombolu. Studenti 4. ročníků

26.9. 2008 - 31.1. 2009
Výstavy:

Sladký život čokolády 
- zajímavosti o čokoládě

Černobílý svět 
+ stará škola - haptická výstava 
i pro nevidomé, realizace díky

podpoře MS kraje 
program doprovodných akcí:
Soutěž Malované betlémy 

do 5.12. 2008 
14.11. - Než začne advent 

ukázky starých řemesel, lidová
muzika, krajové speciality 

20.11. - Předvánoční kouzlení
- Radnila Holubcová host 

- drobné vánoční dárky - výroba 
28.11. - Adventní výzdoba 

- ukázky výroby

Muzeum Těšínska
Výstavní síň Musaion Havířov

Dělnická 14, Havířov-Město 


	11RD01.pdf
	11RD02.pdf
	11RD03.pdf
	11RD04.pdf
	11RD05.pdf
	11RD06.pdf
	11RD07.pdf
	11RD08.pdf
	11RD09.pdf
	11RD10.pdf
	11RD11.pdf
	11RD12.pdf
	11RD13.pdf
	11RD14.pdf
	11RD15.pdf
	11RD16.pdf

