
Jménem zastupitelů města
nám dovolte popřát Vám pře-
devším pevné zdraví, hodně
štěstí a pracovních úspěchů,
radosti a ať se Vám a Vašim nej-
bližším v našem městě spoko-
jeně žije, bydlí a pracuje.

Do nového roku vykročte
s vědomím odpovědnosti
a nadějí na splnění všech
Vašich přání. Rozsvícením
vánočního stromu ať se Vám
rozsvítí další naděje
a možnosti do roku 2009

primátor František Chobot
náměstci 

Bronislav Bujok 
Eduard Heczko 

Zdeněk Osmanczyk 
a tajemník magistrátu 

Milan Menšík

OTTO POLÁK

Pan Otto Polák se v roce 1955
stal cvičitelem III. třídy ZTV v Brně.
Poté, co se v roce 1962 přestěho-

val do Havířova, zvyšoval si
postupně svou cvičitelskou kvalifi-

kaci až získal kvalifikaci cvičitele
I.tř. sportovní gymnastiky v odboru
ZRTV, tehdy ještě v TJ Slávia

Havířov. Jako cvičitel několikrát
týdně po několik hodin věnoval svůj

volný čas dětem a učil je poctivosti,

spravedlnosti, vytrvalosti, lásce

k pohybu a vůbec všemu, co sport

životu přináší.

Sportem č.1 se mu stala sportov-
ní gymnastika, která podle jeho

názoru nejvíce přispívá k všest-

rannému rozvoji osobnosti. K tomu
nezbytně patří i tělesná dokonalost,
projevující se především jako pevné

zdraví a optimální tělesná a dušev-

ní kondice. Své odborné znalosti
a letité zkušenosti mnoho let
uplatňoval Otto Polák v práci pro

odbor ZRTV v TJ jako její náčelník.

Láska ke sportu a dětem se
odrazila nejen v počtu jeho odcho-
vanců, ale i v kvalitě a výkonu

mnoha nejúspěšnějších. Spousta

jeho odchovanců pak později
reprezentovala i v jiných sportech,
protože dokázali zužitkovat všest-

rannou připravenost organismu

odolávat dlouhotrvající zátěži. Tito
sportovci pak byli úspěšní nejen ve
sportovní gymnastice, ale i na

soutěžích v eurotýmech, lehké
atletice, karate, fittnes, odbíjené

a dalších sportech.
Jeho odchovanci pak reprezen-

tovali naše město na soutěžích od

okresního formátu až po mistrovství
světa nebo olympijské hry: Jiří

Tabák ve sportovní gymnastice na

MS i OH v r. 1980, Václav Havlů

v karate na ME, Rudolf Toman ve

skocích na trampolíně na MČSSR,

Patrik Trojan ve fittnes na MS,
družstvo jeho starších žáků v euro-
týmech na MČR.

Cena města Havířova:

od r. 2000
r. 2000 Martin Pekara 

in memoriam 
r. 2001 PhDr. Alena Šlégrová 

kolektiv Ústavu sociální 

péče Havířov
r. 2002 folklórní soubor 

Havířovské babky

r. 2003 Ing. Naděžda Porubča-

nová in memoriam 
Pavel Hlavatý 

r. 2004 František Trnka 

r. 2005 doc. RNDr. Radim 

Prokop, CSc.
r. 2006 Miroslava Kupská

kolektiv Sboru dobrovol-

ných hasičů Havířov-
Město, pod vedením

Emaneula Došlíka, ml.
r. 2007 Folklorní soubor Vonička 

Ing. Jiří Slavík, CSc.

Ing. arch. Zdeněk Špaček

Cenu města Havířova za rok 2008 
získal gymnasta Otto Polák

Cenu města Havířova, kterou uděluje město Havířov jako nejvyšší ocenění havířovským občanům za jejich

dlouholetý aktivní přínos městu od roku 2000, získal v tomto roce cvičitel a gymnasta Otto Polák. Ocenění

převzal na slavnostním koncertu uspořádaném u příležitosti 53. výročí založení města 4. prosince.

Foto: Josef Talaš

Předpokládaný termín jednání Zastupitelstva je 21. ledna 2009. Případná změna termínu na www.havirov-city.cz
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Od poloviny ledna zaplatí
motoristé na parkovištích

v centru města za každou zapo-

čatou půlhodinu 15 korun.
Město Havířov má na svém

území pouze  2 placená parkoviště.

Jedná se o parkovací stání Dlouhá

třída před hlavní poštou a Dělnická
třída u obchodního domu Elan
v centru města, kde je dohromady

34 parkovacích míst, z toho 31

zpoplatněných a 3 pro osoby zdra-
votně postižené. K těmto parkova-
cím místům patří parkovací automaty,

kde doposud zaplatili motoristé za

každou započatou půlhodinu
10 Kč.

Vzhledem k navyšování cen za
zajištění provozu parkovacích auto-
matů, zvyšování cen náhradních
dílů a také z důvodu, že od roku

2009 se město stane plátcem DPH
a příjmy z parkovacích automatů
budou podléhat DPH, rozhodovali
radní města o změně cen.

Rada města schválila nový ceník
za stání s účinností od 14. ledna
2009, ve kterém se cena za každou
započatou půlhodinu stanovuje na
15 Kč. Od placení sjednané ceny
na placených parkovištích jsou
osvobozeni držitelé průkazů ZTP
a ZTP/P, pouze však na parkovacích
místech označených dopravní zna-
čkou IP 12 s označením 01 (Vyhra-
zené parkoviště pro vozidla přepra-
vující osobu těžce postiženou nebo
těžce pohybově postiženou).

Pro uplatnění nové ceny bude
nutno upravit čelní štít parkovacího
automatu a provést úpravu v soft-
ware řídícího systému parkovacích
automatů.

Odpolední program 5. prosince před OD Elan nakazil Havířovany vánoč-
ní náladou. Součástí programu bylo odpolední vystoupení skupiny Calata,
předvedení vánoční pohádky, vánoční písně a koledy v podání dětských
pěveckých sborů Hlásek a Rozmarýnek ze ZŠ Žákovské a také předání
cen nejúspěšnějším účastníkům soutěže O nejhezčí vánoční stromeček.
Soutěž ve zdobení vánočního stromku se konala téhož dne dopoledne ve
foyer magistrátu města a zúčastnilo se jí jedenáct havířovských škol.
O první místo se podělila ZŠ Školní a ZŠ Hrubína, na druhém místě sko-
nčila školní družina Jarošova.

Vyvrcholením vánočního zpívání bylo rozsvícení vánočního stromu před
OD Elan za účasti primátora města a mikulášská nadílka.

Svůj program mělo také slavnostní rozsvícení největšího šumbarského
nazdobeného stromečku na náměstí na Moravské.V programu se tu před-
vedly děti z mateřských škol Moravská a Petřvaldská a Základní školy
Moravská.

Město Havířov jako 1. v kraji

odevzdalo zpracované územně

analytické podklady pro tvorbu
územního plánu nebo regulačního
plánu.

Územně analytické podklady

jsou jedním z územně plánovacích
podkladů a mají zjišťovat a vyhod-
nocovat stav a vývoj území a být

jedním z podkladů pro pořizování

politiky územního rozvoje, územně
plánovací dokumentace, jejích
změn a pro rozhodování v území.

Územně analytické podklady

obsahují podklady pro rozbor udrži-
telného rozvoje území, zahrnují
zjištění a vyhodnocení stavu

a vývoje území, jeho hodnot, limity

využití území, zjištění a vyhodnoce-
ní záměrů na provedení změn
v území. Dále je obsahem rozbor

udržitelného rozvoje území ve vzta-
hu k životnímu prostředí, pro hos-

podářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území, a dále
pro určení problémů k řešení

v územně plánovací dokumentaci.
Územně analytické podklady

(ÚAP) jsou pořizovány podle § 27
stavebního zákona pro správní
území obce s rozšířenou působ-

ností, tj. pro správní území statutár-

ního města Havířova, obce Albre-
chtice, Horní Suchá, Horní Bludovi-
ce a Těrlicko.

Ve všech výše jmenovaných

obcích proběhla prezentace ÚAP.
ÚAP budou pravidelně aktualizo-

vány a každé dva roky bude poříze-

na úplná aktualizace.

Poskytnuté údaje může pořizo-
vatel ÚAP použít jen pro územně
plánovací činnost, založení a vede-

ní technické mapy a pro činnost

projektanta územně plánovací
dokumentace a územní studie.

ÚAP jsou zveřejněny na interne-

tových stránkách www.havirov-

city.cz a je možno je nalézt ve
složce územní plánování.

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního 

programu - Evropského fondu regionálního rozvoje 

Město Havířov 1. v kraji

Vánoční zpívání provázelo rozsvícení vánočních stromků 
v centru města

Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu 
a zahájení řízení o námitkách k obnovenému
katastrálnímu operátu 

V katastrálním operátu Šumbark byla dokončena obnova katastrál-
ního operátu přepracováním geodetických informací. V období od 2.1.
2009 do 15.1. 2009 včetně bude obnovený katastrální operát vyložen
k veřejnému nahlédnutí v budově Magistrátu města Havířova, 5. patro,
v prostorách Katastrálního pracoviště Havířov, dveře B517 a B 515
podle §16 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb.

Přidělování bytů v DPS 
a bezbariérových bytů 

se řídí novými kritérii
Rada města Havířova na svém jednání 22. října 2008 schválila

nová „Kritéria pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou

službou (DPS) v Havířově“ a „Kritéria přidělování bytů zvláštního

určení - bezbariérové byty“.

Úplné znění kritérií je na webových stránkách statutárního města

Havířova http://www.havirov-city.cz a v tištěné podobě na odboru

sociálních věcí Magistrátu města Havířova, oddělení sociálních

služeb.

Děti u vítězného stromečku ZŠ Školní. Foto: Josef Talaš

Foto: Josef Talaš

Za stání na placených 

parkovištích zaplatíme víc

Změna úřední doby
Magistrátu města Havířova

v období Vánoc:
❆

Pondělí 29.12.
8 - 17 hodin (beze změny)

❆

Úterý 30.12.
8 - 15 hodin

❆

Středa 31.12. úřední den zrušen
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Odhodlala jsem se napsat

jenom proto, že v poslední

době čteme a doslýcháme se

o  nedostatku úcty a svým způ-

sobem o „demoralizaci“ mla-

dých lidí. O jejich lhostejnosti

a nevšímavosti si jiných. Přicho-

mýtla jsem se k situaci, kdy

mladý muž, jedoucí v autě, uviděl

na chodníku ležet starou paní. Ta

se zranila tak, že ležela v bezvě-

domí a krvácela z hlavy. Neváhal,

odstavil auto a v okamžiku, kdy
jsem k této paní přicházela i já,

už vytáčel číslo 155. Mezitím se

objevil další mladý pán a zajímal
se, jak může pomoci. Pro tu paní
jsme v tu chvíli udělali vše, co

jsme si mysleli, že je v takové

situaci nutné. Čekali jsme na
příjezd záchranky. Mezitím přista-
vilo  u chodníku další auto, jehož

osádka, mladý muž a dívka,

rovněž nabízeli pomoc. Z kufru
auta vytáhli spací pytel, kterým
jsme paní přikryli, další paní

okamžitě přinesla ze své provo-

zovny ručník, kterým jsme podlo-

žili hlavu této staré paní.

Ta spontaneita, pomoc a účast

byla tak opravdová a přirozená,

že jsem se znovu utvrdila v tom,

že v lidech převažuje dobro

a zájem. Ne zájem pro senzace,

ale pro účast na správné věci.

Nevím, jak to všechno po

odjezdu záchranky s paní dopad-

lo. Už jenom kvůli těm mladým

lidem chci věřit, že dobře.

Ale podstata mého psaní je ta,

že lidé a hlavně mladí lidé
v Havířově ví, co je cit, morálka,

a bez ohledu na čas a soukromé

věcí vycítí, kdy je třeba jejich
pomoci.

Chtěla bych těmto všem mla-

dým, pro mě neznámým, lidičkám

a Havířovanům poděkovat. Poz-
nala jsem, že i já můžu vyjít
z domu, a kdybych náhodou

měla nějaký, třeba zdravotní, pro-

blém, nezůstanu nepovšimnuta
ležet na chodníku. Všem, kteří
u tohoto byli, chci poděkovat za

sebe a všem ostatním chci

vzkázat, ať si z těchto mladých

vezmou příklad. Může to potkat

každého z nás.
D. Pokorná

Město ocenilo zásluhy osobností v sociální oblasti

V podvečer v pátek 21. listopadu v Kulturním
domě L. Janáčka proběhlo slavnostní ocenění osob-
ností v sociální oblasti za rok 2008. Ceny si
z rukou primátora města převzali Jaroslava Koneč-
ná a Petr Jonšta.

Jaroslava Konečná dlouhodobě zaměstnává ve
své firmě zhruba padesát osob se zdravotním postiže-
ním. Firma je jediná v našem městě s tak velkým
počtem hendikepovaných pracovníků.

Také Petr Jonšta převzal diplom, keramickou

vázu a finanční dar. Manželé Jonštovi svůj život

zasvětili dětem z dětských domovů a od roku 1998

mají ve svém rodinném domě zařízení pro výkon

pěstounské péče. Nový domov v této rodině našlo
od roku 1982 celkem 14 dětí, které si postupně
manželé převzali z dětských domovů. Bohužel
poslední dva roky se stará o děti pan Jonšta sám,
jelikož jeho žena zesnula. Velkou pomocnicí a opo-
rou mu je jeho vlastní dcera Šárka.

Ocenění osobností v kulturním domě doprovázel
bohatý program. Divákům byl představen krátko-
metrážní film o městě, vystoupení měly děti z Mate-
řské školy pro zrakově postižené nebo ZŠ Máneso-

va. Také se představili klienti Santé - Domova pro

osoby se zdravotním postižením. Hostem odpoled-

ne byl zpěvák, imitátor a moderátor Vladimír Hron.

7.1. 16.00 Hokejový turnaj – Don Bosko cup CSVČ Město

13.1. 15.30 Čajový dýchánek CSVČ Šumbark (u holek)
16.00 Superstar CSVČ Město

17.1. Výlet na Lysou horu
20.1. 15.30 Perličkový strom CSVČ Šumbark (u holek)

21.1. 15.30 Odpolední hlavolam - zapoj svůj mozek CSVČ Šumbark (u holek)
22.1. 16.00 Turnaj ve stolním fotbale CSVČ Město

23.1. 17.00 Schodišťový maratón CSVČ Město
24.1. 8.30 Florbalový turnaj (roč.97 a mladší) CSVČ Šumbark

27.1. 15.30 Promítání k svátku sv. Jana Boska CSVČ Šumbark (u holek)
30.1. 16.00 Olympiáda ke dni sv. Jana Boska CSVČ Město a Šumbark

Soutěž Líheň 
se poosmé rozjíždí!
Havířovští 
hudebníci - hlaste se!

Opět po roce se roztáčí kola jedné z největších soutěží amatér-
ských hudebníků v ČR - Líheň 2009. Přináší nejen spoustu novinek,
ale i dobrou zprávu pro všechny amatérské hudebníky z regionu:
mezi přihlášenými budou mít díky patriotismu pořadatelů přednost
před přespolními! 

„Stejně jako v předchozích letech chceme nechat vystoupit všechny
kapely z regionu, které se přihlásí. Víme, že možnost prezentovat se
v okolí není jednoduchá, proto by Líheň měla přinést alespoň nějaké oži-
vení. Loni to spousta kapel uvítala, bohužel se ale nakonec do finále žádná
z domácích skupin neprobojovala,“ zve na již osmý ročník soutěže Marek
Slonina z pořadatelské Viking agency z Havířova. Soutěž od loňského
ročníku opět povyrostla a nabízí mnoho nového. Především vznikly nové
a přehlednější stránky soutěže na www.lihen.cz, snadnější je systém při-
hlášek přes internet a rovněž odměny pro nejlepší budou opět atraktivněj-
ší. Celkem by letos ceny měly přesáhnout magickou hodnotu 100 tisíc
korun! Stejně jako v předchozích ročnících pořadatelé zajistí vítězům
vystoupení na vyhlášených hudebních akcích jako Colors of Ostrava, či
Inkubátor, postarají se ale nejúspěšnějším rovněž o zajímavou propagaci,
videoklip, nahrávací studio, hudební aparaturu, profesionální fotografie
a další ceny. Především ale přihlášení tradičně ve třech klubech na
Ostravsku dostanou možnost konfrontovat svůj um s ostatními kapelami
z celé České i Slovenské republiky v celkem čtyřiadvaceti základních
kolech, šesti semifinále a Velkém finále. „Soutěž nabírá rok od roku na
obrátkách a získává si sympatie i díky faktu, že o vítězích nerozhoduje
veřejnost, ale odborná porota. Ve finále byla už dva roky po sobě dokon-
ce devatenáctičlenná, což je naprostá rarita. Navíc díky faktu, že nevy-
bíráme jen z nahrávek, ale kapely se mezi sebou poměří přímo na pódiu,
se stáváme jednou z největších soutěží tohoto typu,“ dodávají pořadatelé
s tím, že v loňském ročníku vystoupilo na šedesát souborů a vítězem se
nakonec jednoznačně stala pražská skupina Woodoojam.

Osmý ročník soutěže bude probíhat v měsících únor až duben 2008
a přihlášky jsou přijímány již dnes na internetových stránkách soutěže
www.lihen.cz. Na týchž stránkách jsou i kontakty na organizátory pro
případ osobního kontaktu. Pořadatelé se všem přihlášeným ozvou nejpoz-
ději v lednu 2009.

Z redakční pošty: poděkování mladým
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Proč třídit?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než
budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: proto-
že mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly sklád-
ky; jenom správně roztříděný odpad je možné
dále zpracovávat - recyklovat; je to móda; sly-
šel/a jsem, že se to má dělat… Všechny tyto
odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na
životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už

při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vypro-
dukujeme 

2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad
smíchá, není možné ho již dále roztřídit
a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již
v domácnostech 

3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemů-
žeme již dále využít, se zneškodňují (např.
skládkováním)

Jaké odpady vznikají v domácnostech? 
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky,
tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou

nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se

však zamyslíte nad každým odpadem, který do

koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit

na: Využitelné - tyto odpady je možné dále zpra-

covat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (přede-

vším PET láhve), kovy (čisté plechovky, hliník),

kompostovatelný kuchyňský odpad atd.

V Havířově tyto druhy odpadu třídíme, proto je

ukládejte do barevných nádob. Objemné - to

jsou odpady, které se nevejdou do popelnice,

např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla,

toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný

stavební odpad atd. Tyto odpady odvezte na

sběrný dvůr, případně odložte do velkoprostoro-

vých  kontejnerů. Nebezpečné - tyto odpady

mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí

vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky,

výbojky, akumulátory, galvanické články (bater-

ky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, moto-

rové oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebez-

pečné odpady odnášejte pouze do mobilní sběr-
ny, nebo na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo
s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat

v lékárně. Ostatní - odpady, které vám zbudou

po vytřídění všeho, co je možné dále využít,
např.: znečištěné - mastné obaly od potravin,
voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel,

zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné

druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do
koše na odpadky a poté do popelnice nebo kon-
tejneru před vaším domem.

Dobrá rada: Pokud si nebudete jisti, kde najde-
te sběrný dvůr, nebo kdy přijede sběrna nebez-
pečných odpadů, zeptejte se na Magistrátu
města Havířova - odboru komunálních služeb,
případně  na Technických službách Havířov a.s.
Informaci vám podají referentky odboru komu-
nálních služeb: Ing. Marie Delongová a paní
Alena Szewieczková (kontakt: tel. 596 803 284,
případně e-mail: delongova.marie@havirov-
city.cz, szewieczkova.alena@havirov-city.cz

Na Technických službách a.s. se můžete infor-
movat u vedoucí střediska odpadů Ing. Ivety Sli-
máčkové na tel. 596 802 607, případně informa-
ci podá mistr Pavel Doležal na tel. 596 802 620.

Jak třídit?
» papír, sklo, plast, kov, karton, sběrný dvůr,
mobilní sběrna, kontejnery «

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější

roztřídění odpadu není často možné - smícháním
se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný
papír už není možné zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše
na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám
koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit
papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do
jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty
a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze
nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbi-
je sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do
kontejneru ve vaší ulici.

Sběr papíru
Do modrých nádob
v bytové zástavbě
(případně v rodin-
ných domcích do
modrých pytlů) mů-
žete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy (bez pevných
vazeb), sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové
obaly (např. sáčky). Prosím nevhazujte: mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový

a voskovaný papír, použité plenky a hygienické

potřeby.

Sběr skla
Do zelených nádob

v bytové zástavbě

(případně v rodin-

ných domcích do

zelených pytlů) mů-

žete odhodit: láhve

od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy -

tabulové sklo. Prosím nevhazujte: keramiku,

porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr plastů
Do žlutých nádob

můžete odhodit:

v současné době pře-

devším PET láhve od

nápojů (prosím, neza-

pomeňte je sešláp-
nout!). Prosím nevhazujte: novodurové trubky,
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,

chemikálie, barvy apod.).

Sběr kovů
Kovové odpady se

odnášejí do sběren,
nebo na sběrné dvory.

Sběr nápojových kartonů
V našem městě nápojové kartony sbíráme spo-
lečně s papírem. V bytové zástavbě je proto

odhazujte do modrých kontejnerů na papír
a v rodinných domcích do modrých pytlů na

papír.

Sběrný dvůr 
Sběrný, nebo také

"recyklační" dvůr je
místo, kde můžete

odevzdat odpady, kte-
ré se nevejdou do
běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého

správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru
můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo
přivezli.
Sběrný dvůr se nachází na ulici Karvinské č. 63
v areálu Technických služeb a je občanům
Havířova k dispozici každý den v týdnu od 7.00

do 18.00 hod. (Občané prokážou trvalé bydliště
průkazem totožnosti).
Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy
odpadů:
Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné
kovy, čisté plechovky, hrnce apod.
Kompostovatelný odpad: nadrcené větve ze
stromů, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky,
zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod. Prosím
nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté
a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhy-
nulá domácí zvířata.
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle,
skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (kober-
ce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční spo-
ráky, pračky. Stavební suť: cihly a beton
v přiměřeném množství, pouze z drobných
rekonstrukcí v bytě. Nebezpečné odpady jsou
sbírány na sběrném dvoře případně v mobilní
sběrně. Mezi nejčastější druhy nebezpečných
odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory,
galvanické články (baterky), ledničky - mrazni-
čky, barvy, lepidla, motorové oleje a nádoby jimi
znečištěné atd.

Na sběrném dvoře je zároveň místo zpětného

odběru elektrozařízení (např. televize, rádia,

počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, drobné

elektrospotřebiče, zářivky, svítidla apod.)

Nikdy neodkládejte nepotřebná elektrozařízení

do kontejnerů. Patří na sběrný dvůr!

Mobilní sběrna nebezpečných
odpadů v Havířově organizujeme mobilní

sběr odpadů dvakrát ročně vždy na jaře a na

podzim dle předem stanoveného harmonogra-

mu, který je v předstihu uveřejněn na stránkách

Radničních listů a na internetových stránkách

města. Jedná se o speciálně upravený nákladní

automobil vybavený kontejnery na nebezpečný

odpad.

Součástí mobilní sběrny je i velkoprostorový kon-

tejner na odkládání objemného odpadu.

Velkoprostorové kontejnery
Tyto kontejnery slouží k odkládání velkého odpa-

du, který se nevejde do běžných popelnic či kon-
tejnerů. Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvo-
rech, nebo ve vašem okolí především v době jar-

ního úklidu a podzimního úklidu.
O tom, kdy budou kontejnery přistaveny ve
vašem okolí, jste s předstihem informováni
v Radničních listech a na internetových strán-
kách magistrátu.

Kolik produkujeme odpadů ?
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg
odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte

a dáváte je do barev-

ných kontejnerů,
umožníte tak recyklaci
více než třetiny tohoto

množství. Za rok tak

můžete vytřídit až
30 kg papíru, 25 kg
plastů, 15 kg skla.

Pokud budete jednot-
livé druhy odpadů

správně třídit, umožníte tak jejich další zpraco-
vání. Odpady, které vhodíte do barevného kon-
tejneru nebo pytle, odveze velké svozové auto

na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatel-
ských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky
- tento proces se nazývá recyklace odpadu.

Šetřte životní prostředí - TŘIĎTE ODPAD
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Od 1.1.2009 pokračuje sběr separace skla (např. láhve od nápo-
jů, skleněné nádoby, tabulové sklo), separovaného papíru (spo-
lečně s papírem třídíme i obaly z materiálu tetrapack např.
obaly od džusů, mléka apod.), separace plastů (PET lahví a čis-
tých folií), obdobně jako v r. 2008. Svoz bude prováděn od 6.00
hod., proto je vhodné igelitové pytle přistavit k popelové
nádobě den předem. Svoz bude organizován v níže uvedených
termínech:

PAPÍR Sběrný den středa

městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 

30.9., 4.11.,2.12.

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark

14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 8.7., 12.8., 

9.9., 7.10., 11.11., 9.12.

Občanům, kteří pytel zaplní papírem a předají ke svozu, bude při svozu

provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.

PLASTY Sběrný den středa

městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

21.1., 18.2., 18.3., 15.4., 20.5., 17.6., 15.7., 

19.8., 16.9., 14.10., 18.11., 16.12

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark

28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 27.5., 24.6., 22.7., 

26.8., 23.9., 21.10, 25.11., 23.12.

Občanům, kteří pytel zaplní plasty a předají ke svozu, bude při svozu
provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.

SKLO Sběrný den čtvrtek

městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
8.1., 26.2., 9.4., 28.5., 9.7., 20.8., 1.10., 26.11.

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
15.1., 5.3., 16.4., 4.6., 16.7., 27.8., 8.10., 3.12.

Občanům, kteří pytel zaplní sklem a předají ke svozu, bude při
svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.
Do pytlů se sklem nepatří: porcelán, keramika, autoskla, drátěná

skla, zrcadla a  skleněné obaly se zbytky obsahů.

9.1. pá od 17.00 - Pevnost „Asterix“ - soutěž o ceny pro odvážné děti 
od 6 do 15 let, dobrodružné dobývání  pevnosti.

15.1. čt od 15.00 - „Umíš logicky myslet?“ - soutěž o ceny, děti 6 - 15 let, kvízy,
testy, hlavolamy

16.1. pá od 17.00 - Diskotéka - vstupné 10 Kč. Jen pro děti 6 - 14 let! 
16.1. pá od 15.30 - Vyrábíme vlastnoručně masky na karneval, děti od 6 let
23.1. pá od 17.00 - Karneval pro děti od 6 do 12 let. Přijďte si zasoutěžit 

a zatančit v karnevalových maskách. Vstupné 10 Kč, masky vstup zdarma.
24.1. so 8.30 - Sobotní dílna: malování na sklo, papírové ozdoby na zeď 20 Kč/os
24.1. so 9.00 - „Hranostaj“ - turnaj v deskových hrách: Vikingové, Poštovní kurýr, 

Doba kamenná.
30.1. pá 10.00 - „Neseď doma, Asterix tě volá“ - tvořivé dopoledne pro děti od

6 let, které se o prázdninách nechtějí nudit.
30.1. pá 9.00 - Počítačové hry po síti

Herna po - pá 14 - 18  stolní tenis, fotbal, deskové hry, hry na PC 5 Kč/hod.
Nově internet pro veřejnost 10 Kč/hod. po - pá 14.00 - 18.00 

V lednu ASTERIX přijímá nové členy do všech kroužků a kurzů.
Informace na výše uvedených adresách nebo osobně po - pá od 8.00 do 18.00.

Hodně štěstí a pohody v roce 2009 
přejí všem dětem i rodičům pracovníci SVČ Asterix !

Senioři pozor! Klub věrných turistů při Institutu vzdělávání

Havířov (Bílý dům) připravil i na nový rok menší šlapáček
do zimní přírody s dobrou náladou a s něčím v batohu. Přijďte
udělat něco pro své zdravíčko…

15.1. sraz ve 13 hodin v kruhové hale autobusového nádraží Havířov.

Podle počasí vyjdeme do přírody.
28.1. v 16 hodin zveme turisty a naše příznivce do Bílého domu

(IV. patro) - prostory Institutu vzdělávání. Jako každoročně máme

posezení při kávě, promítání fotografií z minulých výprav, sbíráme
od Vás náměty na další autobusové a pěší výpravy do okolní příro-

dy v nastávajícím roce. Máme také připravenu krátkou přednášku
na zajímavé téma.

4.2. Dále pořádáme pro své členy na našem Institutu něco pro naši
počítačovou gramotnost s názvem: PC Akademie turistů

s pomalejším tempem výuky. Zahajujeme ve 14 hodin, končíme
vždy v 17.15 hodin, délka výuky 32 hodin - 8 soustředění po 4 hodi-
nách. Po dvou měsících ukončíme Akademii školním výletem.

Zájemci volejte p. Půrové: 591 123 217 nebo 777 997 458.
Bližší informace na www.kvtivr.estranky.cz

Informační schůzky jsou 6.1. a 3.2. 2009 v 18.00 hodin 
v Pizzerii na hale Slavia.

Klub věrných turistů

ASTERIX - Středisko volného času Havířov
příspěvková organizace, Na Nábřeží 41, Havířov-Město
tel.: 596 811 175 , www: svcha.eu, info@svcha.eu

13.1. út 17.30 - „Čokoládové tvoření“ - malujeme tekutou čokoládou, soutěž
určena pro děti, mládež, dospělé i rodinné kolektivy. Startovné 20Kč/os
S sebou ochranný oděv a čisté štětce. Uzávěrka přihlášek 12.1. 09

16.1. pá od 15.00 - „Těšíme se na léto“ - ale zatím si ho zkusíme jen nakreslit.
Výtvarná soutěž 5 - 15 let.

23.1. pá od 15.00 - „Nakresli své město!“ - výtvarná soutěž Asterixu o ceny 
k 53. výročí Havířova, kresba, malba, koláž.

24.1. so 15.30 - „Všehochuť bez módy“ - svůj program vám předvedou taneční 
a pohybové kroužky. Vstupné - děti zdarma, dospělí 20 Kč.

30.1. pá 17.00 - „Diskotéka za vysvědčení“ - pro děti 6 - 15 let, vstup zdarma
pro děti, které předloží kopii vysvědčení s jedničkami a dvojkami, ostatní 10 Kč

30.1. pá 9.30 - „O největší iglú“ - sněhová soutěž na louce před Asterixem 
(nebude-li sníh, v budově Asterixu)

Připravujeme soutěž „Dívka roku“ - pro dívky 13 - 15 let.
Informace získáte telefonicky nebo osobně u Štěpánky Jarošíkové.

Volná místa v kroužcích:
Next aerobic Stylers mini I. - aerobic pro děti 5 - 7 let, po, st 16.00 - 17.30  
Florbal - út. 16.30 - 18.00 na ZŠ 1. máje
Míčové hry - volejbal, fotbal, vybíjená, basketball aj. út. 15.00 - 16.30 na ZŠ
1. máje
Bojové umění - zbav strachu a braň se!   út, čt 17.00 - 18.30 
Mat - šachy v každém věku  út 16.30 - 18.00

Herna po - pá + prázdniny  8.00 -18.00 hod. (mimo pravidelné kroužky) 

kulečník, stolní fotbal, biliár, stolní tenis 20 Kč/hod./ stůl, posilovna 20 Kč/hod., 

internet 10 Kč/hod.

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

V Brně se již několik let koná
Mezinárodní veletrh cestovního
ruchu GO a turistických možností
v regionech Regiontour. V roce
2009 ve dnech 15.1. - 18.1. se právě
na brněnském výstavišti bude
v pavilonu V prezentovat i statu-
tární město Havířov, město mladé,
plné zeleně.

Veletrhů se každoročně účastní
všechny významné tuzemské
cestovní kanceláře i agentury,
téměř všechny regiony České
republiky, regiony ze zahraničí,
zahraniční touroperátoři, cestova-
telé i další významné osobnosti.
Všechny tyto skutečnosti vytváří
z veletrhů GO a REGIONTOUR
obchodní a informační centrum

cestovního ruchu. Kromě prezenta-
ce cestovních příležitostí a turistic-
kých možností v jednotlivých regio-
nech ČR bude pozornost věnována
několika aktuálním tématům - kon-
gresové a incentivní turistice, kul-
turní turistice a golfu.

Aktivní účast Havířova na veletr-
hu bude velkou výhodou a příleži-
tostí v bezprostřední komunikaci
s návštěvníky a konkrétní prezen-
tací města Havířova. Navíc veletrhy
REGIONTOUR a GO (probíhají
souběžně) patří mezi nejvýznam-
nější z veletrhů cestovního ruchu
ve střední Evropě se zaměřením na
regiony.

Pokud pojedete na veletrh, neza-
pomeňte navštívit i náš stánek.

Havířov se bude prezentovat 
na Regiontouru

HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu 

u rodinných domků v roce 2009
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Dětské centrum Korálek
Rušná 2, Havířov-Podlesí

připravilo na leden:

● divadelní představení potulného
divadélka Duo Šamšula 

● ukázka dětských masáží 
a míčkování (metoda pro posíle-

ní imunity) 

● stavíme, tvoříme a boříme! Pro-

gram pro maminky a jejich zla-

tíčka - soutěž o nejvyšší komín!

● výtvarná odpoledne pro malé,
velké i největší

Od nového roku dětské centrum
připravilo angličtinu pro dospěláky
se službou hlídání dětí.

Jedná se o pravidelný kurz.
Termín bude upřesněn 

na webových stránkách 
www.dc-koralek.cz 

Přihlášky a info 

na tel.: 775 704 142

Havířovští dobrovolní hasiči připravují další ročník mezinárodní halové
pohárové soutěže mladých hasičů. Protože to bude jubilejní, XX. ročník,
chystá se v Havířově velká sláva, u které budou všichni současní členové
SDH Havířov, ale také i ti bývalí. Takže pokud jste byli členy „dobráků“,
nebo jste se dokonce poznali na této archivní fotografii z halové pohárové

soutěže konané v roce 1992, neváhejte a kontaktujte havířovské dobro-

volné hasiče na tel. 603 709 970 nebo mailem emos1a2@volny.cz

XX. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů
se koná 28. února 2009 v Městské sportovní hale.

8.1. od 18 hodin - pobočka ul. J. Seiferta: videoprojekce LADAKH - Na
kole přes Himaláje - O zážitky z dobrodružné cesty po Indii se
podělí cestovatel Rudolf Růžička.

16.1. v 16 hod. - pobočka na Dělnické ulici v Prostřední Suché - výstava
fotografií cestovatele a fotografa, místního rodáka Petra Mohyly ZA
PÍSKEM A SNĚHEM. Vernisáž  výstavy se uskuteční v pátek 16.
ledna 2009 v 16. hodin.

20.1. 14-16 hodin - pobočka Generála Svobody: výtvarné odpoledne -
Výroba magnetků.

28.1. - 20.2. - oddělení hudby a umění, Pavlovova 2, 736 01 Havířov-
Město, tel. 596 813 622 -  výstava obrazů Karla Fukaly „Bez 
názvu“ Vernisáž výstavy 28.1. 2009 v 18 hodin. Výstava potrvá do
20. 2. 2009.

28.1. v 18 hod. - oddělení hudby a umění: Houslový recitál Marie Hujerové
29.1. od 18 hodin - pobočka ul. J. Seiferta: Jiná Afrika - jiný svět. Setkání

s cestovatelkou, populární spisovatelkou a redaktorkou Pavlou
Jazairi.

V Havířově budeme opět hubnout s rozumem
Ztratit nadbytečná kila stojí za to v každém věku. Prospívá to

zdraví, kráse, ale také psychice.

MUDr. Šárka Andělová, CSc. nabídla svou pomoc při hubnutí občanům

Havířova a okolí již před 3 lety. Kurzy kognitivně-behaviorální terapie spo-

čívající ve změně životního stylu absolvovalo již přes 200 občanů ve věku

16-79 let. Úbytek činil průměrně 7 kg.

I v roce 2009 jsou připraveny 3 měsíční kurzy snižování nadváhy,

které se uskuteční na Základní škole 1. máje v Havířově, a to jak pro

začátečníky, tak nově také pro pokročilé-absolventy kurzů.

Předpokládaný začátek kurzů je polovina ledna. Přihlásit se můžete

prostřednictvím www.emnxxl.cz, kde najdete i bližší informace, nebo na

tel. 596 110 439, mobil 774 345 868 nebo 731 464 387.
Na kurzy je možno čerpat příspěvky zdravotních pojišťoven, využít

FKSP či Relax pass a Union šek. Novinkou jsou slevy pro diabetiky.

Městská knihovna Havířov

Předprodej vstupenek do Domu kultury města Ostravy v Havířově
Městské informační centrum rozšířilo nabídku on-line předprodejů 

o vstupenky na akce do Domu kultury města Ostravy, www.dkmoas.cz.

Městské informační centrum Havířov, Dlouhá třída 17, 736 01 Havířov-Město
tel: 596 815 843, 596 817 512, GSM a SMS: +420 608 556 549 
otevřeno: po-pá 7.30 - 18.00, so 8.00 - 12.00, ne 13.00 - 17.00

www.havirov-info.cz, e-mail: info@havirov-info.cz 

pořádá 
Kurz karate a sebeobrany.
Karate je vhodné pro všechny
věkové kategorie, zejména pro děti
od 6 let a mládež. Jde o jeden
z nejvšestrannějších sportů, který
naučí zodpovědnosti. Podporuje
zdravý vývoj každého cvičence
a přispívá ke zlepšení psychické
a fyzické kondice.

SK Budo nabízí:
● Pestrou skladbu tréninku karate

obohacenou o prvky gymnastiky,
atletiky, strečinku a úpolových
her

● Cvičení v jednom z předních
mládežnických klubů karate v ČR

● Tréninkový proces vedený zkuše-
nými trenéry

● Dlouhodobou zkušenost v práci
s mládeží

● Trénink 3-5x týdně dle výkonnosti
● Cvičení ve skupinách dle věku

a výkonnosti
● Pravidelné soustředění a různé

sportovní akce
● Pestrá závodní činnost
● Řádné členství v SmSKe, ČSKe

a ČSTV

Nábor: od 7. ledna do 29. ledna.

Zájemci se mohou přihlásit 

Po, St : 17 - 19 hodin - tělocvična

SPSŠ Kolárova (boční vchod)

Út, Čt : 17 - 18.30 hodin, tělocvična

ZŠ Kudeříkové (zadní vchod).

Bližší informace tel. 604 26 26 07 

a na www.skbudo.cz

Československo 
po mnichovském 
diktátu
Dokumentační výstava, která má

za cíl připomenout široké veřejnos-
ti a především mládeži léta, která
náš národ prožil „pod hákovým

křížem“.

12. - 16. ledna 2009
v prostorách ZŠ 1. máje
zahájení 12. ledna ve 13.00 hodin

otevřeno denně 9.00 - 17.00 hodin

16. ledna ve 12.30 proběhne bese-
da Demonstrace lidu 1939, razie
proti studentům a život v koncent-

račním táboře. Vyprávět o vlastních

zážitcích bude Ing. L. Bém, člen
historickodokumentační komise
OV ČSBS v Karviné.

Výstavu pořádá Český svaz bojov-

níků za svobodu ZO č.4 Havířov,
Česko-ruská společnost Havířov,
vedení ZŠ 1. máje, Gen. Svobody

a Frýdecká.

KURZ KARATE 
TJ Start - SK Budo Havířov 

Ginga Mundo
Capoeira

Capoeira je bojové umění,
které představuje unikátní kombi-
naci bojových technik ve spojení
s hudbou, hrou na hudební
nástroje a akrobacií. Všestranně
rozvíjí lidské schopnosti a doved-
nosti. Capoeira není záležitostí
agrese, ale naopak se snaží roz-
víjet ve studentech přátelství
a úctu k druhému. To ale nezna-
mená, že není využitelná v praxi.
Capoeira není omezena ani
věkem, protože při cvičení nejde
stále jen o složitá a koordinačně
náročná cvičení. Capoeira má
také systém páskování, který
buduje postavení v capoeiře.

Capoeira v Havířově se počát-
kem školního roku zařadila pod
celosvětovou asociaci Ginga
Mundo, která působí na pěti kon-
tinentech, má přes 20 000 stu-

dentů a stává se po celém světě

stále oblíbenější. Capoeira

v Havířově má již tříletou tradici

a tímto se stává pro veřejnost

a pro samotné studenty ještě více

profesionálnější a může mnohem

více nabídnout. A to také díky

instruktoru, který navštívil

a pobýval v Brazílii.Trénoval a učil

se od velkých mistrů capoeiry

a momentálně vyučuje capoeiru

u nás v Havířově a v několika

dalších městech! 

www.gingamundo.eu

tréninky : úterý, čtvrtek 

a sobota od 17.00 do 18.30

na  SPŠ stavební v Havířově.
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otevřeno po - pá od 14 do 18
mimo otevírací dobu výstavu
zpřístupní zájemcům pracovník
informací

Autogramy 
známých osobností
ze sbírky 
pana Jiřího Hanibala

vernisáž ve čtvrtek 8.1., výstava končí 30.1. 2009
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Záhadná Irma je zdařilou parodií na hororové příběhy se vším všudy, co

k tomuto žánru patří. Naši dva přední komici se ve hře chopí hned sedmi

rolí najednou, jejich pověstný herecký temperament si tedy náležitě přijde

na své. Hra dosud nebyla na tuzemských jevištích uvedena, jejím autorem
je Američan Charles Ludlam. V USA se komedie stala velkým hitem

a posbírala řadu prestižních cen. Vstupné: 240, 220, 200 Kč

28.1. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

ZÁHADNÁ IRMA

Jana Paulová a Pavel Zedníček 
v nové komedii

velký sál KD P. Bezruče

ČESKÁ SCÉNA 
6.1. v 19.00  pro skupinu  HAA 

13.1. v 19.00  pro skupinu  HAC
John Millington Syne:
HRDINA ZÁPADU

SCENA POLSKA 
20.1. v 18.00 pro skupinu HAP

Martin McDonagh:
Kaleka z Inishmaan
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6.1. 2 DNY V PAŘÍŽI
(2 DAYS IN PARIS, Francie/Německo
2007, 96´, přístupný, komedie, titulky)
Dva dny v životě newyorského páru,
francouzské fotografky Marion
a amerického návrháře interiérů
Jacka, během kterých se snaží ve
svém vztahu obnovit romantiku tím,
že se vydají na dovolenou do Evropy.
Režie: Julie Delpy 

13.1. UKRUTNĚ ŠŤASTNI                  
(FRYGTELIG LYKKELIF, Dánsko 2008,
99´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý/
psychologický, titulky)
Groteskně laděný příběh o mladém 
policajtovi přijíždějícím z velkoměsta
na osiřelý zapadákov připomíná
svou stylizací, temnou atmosférou

a smyslem pro černý humor nejlepší
filmy bratří Coenů. Vítězný film na
MFF Karlovy Vary 2008.
Režie: Henrik Ruben Genz 

20.1. 12
(Rusko 2007, 159´, do 12 let nevhod-
ný, krimi/drama, titulky)

Příběh se odehrává ve válkou zni-
čené Čečně. 12 porotců bojuje
s rozhodnutím o osudu čečenského
teenagera, který údajně zabil svého
ruského otčíma. Film byl nominován
na OSCARA za nejlepší zahraniční
film. Režie: Nikita Michalkov 

27.1. CO MY JEN VÍME !?
(WHAT THE BLEEP DO WE KNOW
!?, USA 2004, 108´, do 12 let nevhod-
ný, populárně/naučný, titulky)
Naivní hraný příběh hluchoněmé
fotografky Amandy, ocitající se
v drobné životní krizi, z níž nachází
cestu ven díky přijetí sdělovaných
myšlenek.
Režie: Mark Vicente, Betsy
Chasseová, William Arntz 

loutkový sál KDPB vždy v 15 hodin

10. a 11.1. KLAUNI A NAROZENINY
Divadlo Modrý slon    Vstupné 35 Kč

17. a 18.1. KRÁLOVSKÁ MOUDROST
Divadlo Já to jsem    Vstupné 40 Kč

24. a 25.1. O RUSALCE 
Divadlo Oblázek    Vstupné 35 Kč

31.1. a 1.2. DOKTORSKÁ POHÁDKA
Divadlo Smíšek    Vstupné 35 Kč

19.1. v 19.00 hodin - velký sál KDPB
KONCERT SPIRITUÁL KVINTET

Vstupné: 150, 130, 110 Kč

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h - loutkový sál KD Petra Bezruče - vstupné: 70 Kč, členové FK 60 Kč 

Kulturní dům Petra Bezruče
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Ateliér volné grafiky 
profesora Eduarda Ovčáčka

Výstava prací studentů 
Fakulty umění Ostravské univerzity

vernisáž ve středu 7.1. od 17 h
výstava potrvá do 30.1. 2009

TANEČNÍ VEČERY 
v KD Radost neděle od 17 do 22 hodin

11.1.   Zdeněk Ryška Vstupné 40 Kč

18.1.   Kubemusik Vstupné 50 Kč

25.1.   František Huňař Vstupné 40 Kč

Klub přátel hornického muzea 
pobočka Havířov 

pořádá přednášku

12.1. v 16.30 hodin
loutkový sál KD P. Bezruče

Vaněk Petr:

Výroba automobilů 
Hyundai v Nošovicích

27.1. v 19.00 hodin - sál KD Radost

BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

JAN ŠKRDLÍK - violoncello

středa 14. ledna
EXPEDICE KORUMDY EAST
Film o prvovýstupu havířovského
oddílu HO TATRAN na Severním

Pamíru na nejvyšší dosud nesleze-

ný vrchol tohoto pohoří.

Úspěšná expedice s celostátní

prezentací.

ALTAJ

Film o treku po nejkrásnější části

sibiřského pohoří Altaj - Severočuj-

ských Bělkách. Překrásná příroda,

dramatické výstupy do zaledně-

ných sedel a křišťálová jezera

ukrytá v zelené tajze.

BOSNA A HERCEGOVINA

Fotoprojekce o horách, dolinách

a památkách této středobalkánské

země, která je po občanské válce

stále velmi neznámá pro naše

turisty. Vydejme se po bosenských

horách v jarním, letním i podzim-

ním období.

JARNÍ SKIALPOVÉ VÝPRAVY

NA BALKÁN
Fotoprojekce, kde se přeneseme
na prknech skialpinistických lyží do

hor rumunského Fagaraše

a bulharské Rily. Nejvyšší pohoří
těchto balkánských pohoří za plné-
ho jara.

čtvrtek 15. ledna
POLÁRNÍ URAL

Film o netradiční výpravě na krajní

sever, do arktického okruhu Ruské
federace. Pohoří Polární Ural se
nachází na dohled Severního

ledového oceánu. Vydejte se

s námi do bílé pustiny evropského

severu.

DVAKRÁT NA ELBRUS
Film o dvou expedicích do pohoří
Kavkaz, které obě skončily

úspěšným zdoláním nejvyššího

vrcholu Elbrus. Nejprve se příprava

na výstup konala v dolině Adyrsu,

poté v dolině Uzunkol. Nenechte

si ujít výpravu do populárního cíle

světových horolezců.

MAKEDONIE

Fotoprojekce o výpravách do jiho-

balkánské země, která se nachází

na takové křižovatce kultur, nábo-

ženství a přírodních extrémů, jakou

jinde těžko najdeme. Nebudeme

se pouze toulat po horách, ale

zastavíme se také v zákoutích

antických, tureckých či makedon-

ských měst.

ZIMNÍ SPORTY 

Fotoprojekce z výcvikových pro-

gramů v zimním období, kdy
absolventi vyzkoušeli zimní lezení
zamrzlých ledopádů, záchranu

z ledovcových trhlin a nakonec

opravdové výstupy v ledovcových
velehorách.

TRIGLAV
Fotoprojekce zobrazující zdolání
nejvyššího vrcholu bývalé Jugos-

lávie za ne zrovna dobrých klima-

tických podmínek. I když bylo
počasí nádherné, sníh a led učinil
z lehké letní túry náročný výstup.

PŘEDNÁŠÍ: Michal Kleslo

Vstupné: 50 Kč 
na 1 den festivalu

14. a 15.1. od 18.00 hodin - loutkový sál KDPB

FESTIVAL NAVÝCHOD/HABOCTOK

Dvoudenní pásmo outdoorových filmů a fotoprojekcí 

z expedicí a výprav pořádaných v roce 2008

Kulturní dům Radost
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Vstupné: 150 Kč, důchodci 110 Kč, studenti 90 Kč



2. - 4.1. v 18.00 h 
REPO: GENETICKÁ OPERA !   
(REPO! THE GENETIC OPERA, USA  2008, CP

20.11. 08, 98´, do 15 let nepřístupný, horor/muzi-

kál, titulky, DD) Repo je speciální dáreček
od režiséra „SAW SÉRIE“. Film, který je
natolik „jiný“, že ho ani k ničemu nemů-
žete přirovnat. Pokud milujete muzikály,
můžeme zaručit, že Repo lehce zapadne
mezi vaše nejoblíbenější filmy. Pro
všechny ostatní je to rozhodně ojedinělý
snímek, který vám přinese novou zkuše-
nost. Vstupné: 72 Kč 

10. - 11.1. v 18.00 h 
ONI 
(THE STRANGERS, USA 2008, CP 20.11. 08,

85´, do 15 let nepřístupný, horor, titulky, DD)

Film inspirovaný skutečnou událostí.
V tom, co se 11. února 2005 událo
v chatě rodiny Hoytových, stále není tak
docela jasno. Nejniternější obavy z toho,
co by se stalo, kdyby na náš domov
zaútočili maskovaní cizinci.

Vstupné: 72 Kč
16. - 18.1. v 18.00 h
ČESKÁ RAPUBLIKA
(ČR 2008, CP 27.11.08, 87 ´, do 15 let nepřístup-

ný, hudební, DD) 

První celovečerní film o českém rapu.
Orion, James Cole a Hugo Toxxx na
pódiu, ale především mimo něj. Tři před-
ní čeští rappeři, deset skladeb, deset
živých - někdy i živelných - filmových
situací. Režie: Pavel Abrahám

Vstupné: 72 Kč
22.1. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(DURCH DIESE NACHT SEHE ICH KEINEN

EINZIGEN STERN, Německo 2005, 109´, přístup-

ný, titulky) Intimní snímek natočený podle posled-

ních drásavých dopisů, které Božena Němcová

adresovala z Litomyšle svým přátelům a dětem.

Film není oslavným životopisem spisovatelky ani

příběhem českého národního obrození, představu-

je nový, moderní pohled na Němcovou jako na

světovou osobnost formátu Virginie Woolfové či

Fridy Kahlo. Režie: Dagmar Knöpfelová

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

23. a 25.1. v 18.00 h
MALÉ OSLAVY                               
(SR/ČR 2008, CP 23.10. 08, 96´, do 12 let ne-

vhodný, DD) Příběh o vztahu mezi matkou
a dcerou v rytmu salsy, která je prý
stejně dobrá jako sex. V hlavních rolích
Anna Šišková, Boleslav Polívka a Tereza
Nvotová. Režie: Zdeněk Tyc

Vstupné: 72 Kč
30.1. - 1.2. v 18.00 h
DOKAŽ TO !                                  
(MAKE IT HAPPEN, USA 2008, CP 11.12. 08, 90 ´,

přístupný, hudební, titulky, DD) Lauryn po-máhá
po předčasné smrti svých rodičů bratro-
vi s provozem autoservisu, který jejich
rodina provozovala. Současně ale trénu-
je na zkoušky do taneční školy. Když je
ale na zkoušce odmítnuta, nedokáže se
vrátit zpátky domů …

Vstupné: 72 Kč

9
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otevřeno: po - pá 11 - 18 h, so - ne 14 - 18 h,
vstupné 10 Kč, děti 5 Kč

Malíř a ilustrátor 
Zdeněk Burian
Centrum pro rodinu v Ostravě 

připravilo nejen pro děti 
interaktivní výstavu inspirovanou dílem

našeho světoznámého umělce 

6. - 30.1. 2009 
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e 10.2. - KD Radost

Robert Křesťan - koncert

14.2. - Společenský dům 

Reprezentační ples města Havířova

17.2. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče

HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE

JAN KRAUS 
a SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ
ve velmi zajímavé talkshow

25.2. v 19.00 hodin - sál KD Radost
komorní koncert

Prague Bassoon Band 

Prague Bassoon Band nabízí publiku
nový zvukový obzor s pestrým a netra-
dičním repertoárem. Účinkují: Václav

Vonášek, Martin Petrák, Radek Dostál
a Václav Fürbach

27.2. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče
Yasmina Reza: KUMŠT

Komedie o životě a o schopnosti umět
žít. Režie: Jan HŘEBEJK
Hrají: Jan TŘÍSKA, Jan KAČER

a Jan HRUŠÍNSKÝ

Vstupné 250 Kč

KD Leoše Janáčka                                     kino Úsvit tel.: 596 411 277
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1. - 7.1. v 15.30 h                                          
SOBÍK NIKO
(NIKO-LENTÄJÄN POIKA, Finsko/Dánsko/
Německo/Irsko 2008, CP 11.12. 08, 75´,
přístupný, animovaný/dobrodružný/rodinný,
české znění, DD)
Dobrodružný animovaný film pro celou
rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Niko věří,
že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním
ze světoznámé letky Santa Klause. Jeho
největším snem je naučit se létat stejně
dobře jako jeho otec. Vstupné: 67 Kč

1. - 7.1. v 17.45 h
STMÍVÁNÍ    
(TWILEGHT, USA 2008, CP 27.11. 08, do 12
let nevhodný, romantický/horor, titulky, DD)
Bella byla vždy trochu jiná. Když se její
máma znovu vdala, Bella se rozhodla
sblížit se svým otcem a nastěhovala se
k němu do malého městečka bez toho, aniž
by čekala, že se její život změní. Na první
hodině v nové škole si k ní přisedne tajem-
ný a okouzlující Edward, který je jiný než
všichni, které doteď potkala …                    

Vstupné: 80 Kč 
1. - 7.1. ve  20.00 h
ve středu 7.1. též v 9.00 h
RALLYE SMRTI 
(DEATH RACE, USA 2008, CP 20.11.08,
105´, do 15 let nepřístupný, širokoúhlý/akční,
titulky, DD)
Devět novodobých gladiátorů závodí na
život a na smrt v aréně, kterou představuje
závodní trať na vězeňském dvoře. Pravidla
jsou jednoduchá - rychle, zběsile a co nej-
bezohledněji dojet do cíle jako první - stačí
pětkrát vyhrát a místo medaile vám dají
svobodu. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

8. - 14.1. v 15.30 h                                        
LOVECKÁ SEZÓNA 2 
(OPEN SEASON 2, USA 2008, 18.12.08,
76´, přístupný, animovaná/dobrodružná/ro-
dinná/komedie, české znění, DD)
Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější.
Je to prosté! Rozhodující souboj na život
a na smrt mezi dvěma živočišnými skupi-
nami, které se navzájem nenávidí - divo-
kými a domácími zvířaty. Vstupné: 77 Kč

8. - 14.1. v 17.45  a 20.00 h
ve středu 14.1. též v 9.00 h
SNĚŽENKY A MACHŘI 
PO 25 LETECH
(ČR 2008, CP 17.12. 08, 104´, přístupný,
nostalgická komedie, DD)

Sněženky a machři jdou ve stopách životů
hlavních hrdinů v době, která všechno
změnila. Jak prošli jejími nástrahami

a jaké šrámy to na nich zanechalo?
Kam chtěli jít, kam došli a kam ještě
dojdou? Jsme opět na horské chatě,
kde se všichni po letech scházejí a opět
zažijí mnoho nezapomenutelných chvil.
Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal
Suchánek, Václav Kopta, Radoslav
Brzobohatý, Veronika Freimanová, Eva
Jeníčková, Juliana Johanedis, Jakub
Prachař, Petra Lustigová. Režie: Viktor
Tauš                               Vstupné: 87 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)  

15. - 21.1. v 15.30 h
OŠKLIVÉ KAČÁTKO
(Francie 2006, 90´, přístupný, animovaná/
rodinná/komedie, české znění, DD)
Představte si svět plný skvělých, slušně
vychovaných a inteligentních zvířátek …
tak s tím teda rozhodně nepočítejte.

Vstupné: 40 Kč  
15. - 21.1. v 17. 15 a 20.15 h
ve středu 21.1. též v 9.00 h                      
AUSTRÁLIE Dvojprogram   
(USA 2008, CP 25.12. 08, 170´, přístupný,
širokoúhlé/romantické/drama, titulky, DD)

Příběh o nenávisti a lásce, o přátelství
a intrikách, o poznání sebe sama a vůli
změnit svůj život. V hlavních rolích
Nicole Kidman a Hugh Jackman.

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

22. - 28.1. v 15.30 h
VESMÍRNÍ OPIČÁCI 
(SPACE CHIMPS, USA 2008, 80´, pří-
stupný, 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 opi-
čáci, kteří musí podstoupit náročný a
nebezpečný výcvik a vydat se do vesmíru
na ještě nebezpečnější cestu za ztracenou
lodí. Hravé animované mimozemské
dobrodruž-ství. Vstupné: 62 Kč

22. - 25.1. v 17.45 a 20.00 h
26. - 28.1. v 17.45 h
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
(THE DAY THE EARTH STOOD STILL,
USA 2008, CP 11.12.08, do 12 let
nevhodný, širokoúhlé/sci-fi, titulky, DD) 
Příběh mimozemšťana, který přicestuje
na Zemi s jediným úkolem - zamezit lid-
stvu jeho organizovanou sebedestrukci
i za cenu nejvyšších obětí. Film je také
o tom, jak se na nás a naše pokusy

o sebezničení dívá někdo, kdo má
v rukou rozhodnutí o naší budoucí exi-
stenci. V hlavní roli Keanu Reeves.

Vstupné: 82 Kč

26. - 28.1. ve 20.00 h
ve středu 28.1. též v 9.00 h
NOCI V RODANTHE
(NIGHTS IN RODANTHE, USA 2008, CP
30.10. 08, 97´, do 12 let nevhodný, široko-
úhlý, titulky, DD) 
Nikdy není pozdě na druhou šanci …
Díky bouři se dva ztracenci sblíží, prožijí
spolu víkend plný kouzelných chvil a tím
odstartují romanci, která poznamená celý
jejich život … V hlavních rolích Diane
Lane a Richard Gere. Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)  

29.1. - 4.2. v 15.30 h
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY
McPHEE
(NANNY MCPHEE, USA 2005, 99´, přístup-
ný, rozverná/pohádková/komedie, české
znění, DD)
Když sedm rozpustilých dětí svou důmysl-
nou rafinovaností vyžene z domu sedmnác-
tou chůvu, je načase najmout si pečovatelku
nejtěžšího kalibru - Nanny McFee.

Vstupné: 47 Kč
29.1. - 4.2. v 17.45 h

LABYRINT LŽÍ
(BODY OF LIES, USA 2008, CP 27.11. 08,
128´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý/thriller,
titulky, DD) 
Nikomu nevěřit. Všechny oklamat. Zkuše-

ný agent Roger se pohybuje v prostředí,

kde se „životnost“ zpravodajce počítá na

hodiny. Je mužem bez totožnosti, jehož

každodenní přežití závisí na telefonním

spojení. V hlavních rolích Leonardo

DiCaprio a Russel Crowe. Režie: Ridley

Scott Vstupné: 80 Kč

29.1. - 4.2. ve 20.00 h

ve středu 4.2. též v 9.00 h

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1  
(MESRINE:L´NSTINC DE MORT, Francie/Ka-
nada/Itálie 2008, CP 1.1. 09, 110´, do 15 let
nepřístupný, biografický/thriller, titulky, DD)
Jacques Mesrine, největší francouzský

gangster všech dob, byl ve své vlasti

známější než jakákoliv celebrita. Národ
ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát
byl nepřítelem číslo jedna. Epos o člově-

ku, který byl skutečným hrdinou nebo

antihrdinou …                     Vstupné: 80 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)  

Představení pro děti:

11.1. BROUČCI - S BROUČKEM JE ZLE 
- 8 pohádek - 64´

18.1. ČERT A KÁČA  - 4 pohádky - 63´     
25.1. DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I.

- 8 pohádek - 62´

Začátky představení vždy v neděli 

ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč

● 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 zakou-

pit 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.

kino Centrum
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Přibližně v polovině roku obohatila fotoga-
lerii, která je součástí nových webových
stránek města, sbírka dobových pohlednic
Havířova. Majitelem této sbírky je Kamil Kře-
nek. Zřejmě by vás napadlo, stejně jako mě,
že sběratel je nějaký havířovský patriot, sta-
rousedlík, který už něco pamatuje, a proto
rád vzpomíná na dřívější časy a sbírá histo-
rický materiál o tomto městě. Patriot - to
určitě ano. Jinak ale Kamil Křenek svým
věkem rozhodně nezapadal do mých před-
stav starousedlíka, a taky proto jsem jej
požádala o rozhovor.

Co vás vedlo k zájmu o Havířov a staré
pohlednice?

Rád bych začal známým citátem Roberta
A. Heinleina: „Generace, která ignoruje historii,
nemá žádnou minulost - a žádnou budoucnost.“
Proto jako rodák z Havířova jsem se začal tro-
chu více zajímat o historii nejen tohoto města,
ale i co zde bylo před jeho vznikem. Při pro-
cházení internetových stránek jsem však jen
zřídka narazil na informace a obrázky s touto
tematikou, a proto jsem je začal shromažďovat
sám. Mnoho cenných materiálů a informací jsem
tak získával při návštěvách sběratelských burz,
v knihovnách, na farách a v neposlední řadě
také přímo u pamětníků.

Váš sběratelský koníček je ale přece jen
ovlivněn moderní dobou a moderní techni-

kou - mám na mysli prezentaci exponátů pro-
střednictvím webu.

Koupí první krásné litografické pohlednice
z Dolních Bludovic z roku 1899 mě napadla
myšlenka založení ucelených internetových
stránek, které by vypadaly jako taková historická
encyklopedie Havířova a území před jeho vzni-
kem. Existuje spousta krásných knih i článků,
věnovaných této tematice, nicméně chtěl bych
rozšířit obzor všem lidem, kteří zde třeba již
nebydlí a odstěhovali se do jiného města či
zahraničí a jediná jejich možnost informací je
internet. Ti starší zavzpomínají a objeví novou
současnou podobu města a těm mladším to
snad rozšíří obzor o místě, kde se narodili.

Stránky http://havirov.wgz.cz/ tedy vznikly
a jsou věnovány historii města Havířova a obcím,
které se na jeho území v minulosti nacházely.
Podoba těchto stránek není zdaleka konečná,
právě naopak - stránky jsou „živým“ dokumen-
tem, který neustále rozvíjí svůj obsah v závislos-
ti na nových poznatcích. S postupem času
budou přibývat podrobné informace o historii
města Havířova a také o obcích, existujících na
jeho území od dob dávných (Dolní Bludovice,
Šumbark, Dolní a Prostřední Suchá, Dolní
Datyně a Životice). Kromě historie uvedených
obcí bude zveřejněna také fotogalerie historic-
kých i současných obrázků. V současné době
stránky obsahují zejména galerii dobových

pohlednic, jejímž zdrojem je zatím pouze má
soukromá sbírka.

Vaše webová dokumentace o Havířovu
a jeho okolí ale není záležitostí pouze pohled-
nic a fotografií. Jsou zde i další sekce.

Další sekcí je Historie v článcích, kde je před-
stavena fotogalerie článků z Havířovského
deníku, které se věnují historii města Havířova
(za možnost zveřejnění děkuji panu Liboru
Běčákovi z Havířovského deníku). Součástí
stránek je i kolekce historických map různého
zaměření (železniční mapy, mapy z vojenského
mapování aj.)

S pomocí širší veřejnosti počítám v sekci
Pomozte najít informace, kde budou pravidelně
vystavovány obrázky či fotky. Doufám, že touto
cestou se mi podaří zjistit nějaké informace
o vystaveném předmětu. Pokud by byl někdo
ochoten se mnou spolupracovat, má nějaké
informace nebo pohlednice či fotky pro zveřejně-
ní na těchto stránkách, může využít kontaktních
údajů, které se na stránkách rovněž nacházejí.
Doufám, že se stránky http://havirov.wgz.cz/
budou líbit a přispějí k tomu, abychom svou
minulost poznali lépe. Rovněž se těším na spo-
lupráci při odhalování pozapomenutých dějin
našeho města a okolí.

Sběratele Kamila Křenka 
se ptala Romana Bartošková

Vzpomínejte na minulost a objevte současnost
Havířova se sběratelem Kamilem Křenkem

Ředitelství ZŠ F. Hrubína v Havířově-Pod-

lesí zve rodiče budoucích prvňáčků a širo-

kou veřejnost na Den otevřených dveří,
který se uskuteční dne 28.1. 2009.
Máte možnost si prohlédnout celou budovu

školy, nahlédnout do zmodernizovaných

odborných učeben, ŠD, ŠJ, bazénu, v dopo-
ledních hodinách také do výuky ve třídách,
seznámit se s programem školy.

Škola bude pro vás otevřena dopoledne

od 8.00 do 11.30 odpoledne od 14.00
do 16.00 hod. Těší se na vás pedagogický
sbor a žáci ZŠ F. Hrubína.

ZŠ Jarošova, Havířov-Šumbark

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Čtvrtek 22.1. 2009

Z připraveného programu si vybere předško-
lák, dítě školou povinné i ten, kdo již odrostl
školním střevícům

Dopoledne od 8.00 hod. do 12.35 hod. se
můžete podívat na výuku v 1. - 9. ročníku.
Odpoledne od 15.30 hod. do 17.00 hod. je při-

pravena pro předškoláky a jejich rodiče hodi-
na pod názvem „Zima je príma“. Ostatní

návštěvníci se mohou v rámci prohlídky školy
zapojit do křížovkářského luštění spojeného

s odměnou úspěšných luštitelů.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelský sbor
ZŠ Jarošova
zápis do 1. ročníku pondělí 9. 2. 2009 od 14.00

do 17.00 hod.

úterý 10.2. 2009 od 14.00 do 17.00 hod.
škola přijímá děti i z obvodů mimo školu
www.zsjarosova.cz

ZŠ na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích

zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 23.1. 2009 od 8 do 16 hodin

Přijďte nahlédnout do vyučování a prohléd-
nout si moderní školu s klidným a přátelským

prostředím a výbornými vzdělávacími výsled-
ky. Její výhodou je i snadná dostupnost škol-

ními autobusovými spoji i běžnými linkami
(č. 2, 4, 6, 10, 16, 21).

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
(s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte)
9.2. 2009 a 10.2. 2009 od 12 do 18 hodin

Tato škola v klidné části města nabízí přátel-
ské prostředí pro děti i dospělé, výuku anglič-
tiny od 1. třídy, druhý cizí jazyk od 7. třídy, pro

zájemce další dva jazyky, výtvarné, sportovní
a počítačové kroužky, práci v pěveckém
sboru, mimo vyučování výuku na hudební

nástroje, možnost stravování přímo ve škole

a využití školní družiny pro děti od 1. do 5.
třídy. Až ke škole z centra města i celého okolí
dojíždějí zvláštní školní spoje.

ZŠ Moravská v Havířově-Šumbarku 

Den otevřených dveří 4. února 2009
Na návštěvu školy jsou zváni budoucí školáci,
rodiče, příbuzní i široká veřejnost. Připravena
je prohlídka areálu školy, nahlédnete do tříd
a zúčastníte se společné práce se žáky
a jejich učiteli. Máte možnost zhlédnout  výuku
v odborných učebnách, které jsou vybaveny
třemi interaktivními tabulemi, v odpoledních
hodinách navštívíme nejen vyučování, ale také
práci žáků v zájmových kroužcích.

Prohlídky školy začínají vždy u hlavního
vchodu školy:
1. prohlídka v 9 hodin
2. prohlídka v 10 hodin
3. prohlídka v 15 hodin

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy ZŠ
Moravská v Havířově-Šumbarku v pondělí
9. února 2009 od 14.00 do 17.30 hodin
a v úterý 10. února 2009 od 14.00 do 17.00
hodin.
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Po vzoru starších kama-
rádek, které vloni opustily
naši školu, jsme i my, letoš-
ní „deváťačky“, vzaly pod
svá ochranná křídla naše
nejmladší spolužáky v pří-
pravné třídě. Rozhodly
jsme se, že v rámci
předmětu Péče o dítě bude-
me tyto děti navštěvovat
a připravovat pro ně
zajímavý program. První
návštěva se uskutečnila ve
čtvrtek 6. listopadu a nesla
se v duchu čtyř ročních období. V maskách jara, léta, podzimu a zimy
jsme si my a malí kamarádi povídali o přírodě, zvířátkách, zazpívali si
a zatancovali. Děti nám předvedly, co všechno už umí. Společně jsme se
prošli po budově školy, přičemž děti hledaly obrázky zvířátek a ukázaly
nám, že se ve své škole již vyznají. První setkání dopadlo „na jedničku“
a líbilo se nejen nám, ale i všem dětem z přípravky. Žákyně 9. C a 9. D

Přípravná třída na naší škole funguje již osmým rokem. Od té doby pro-
šlo touto třídou mnoho malých školáčků, kteří se zde připravovali na bez-
problémový nástup do 1. třídy. Děti si zde zvykají na školní prostředí. Vol-
ným způsobem práce se u žáků rozvíjí zrakové a sluchové vnímání,
poznávací procesy, schopnost soustředit se a udržet pozornost, zvyšuje se
úroveň motoriky. Základem je organizovaná činnost, různé druhy her, rela-
xace, dramatizace, učení aj. Při práci je přihlíženo k individuálním
zvláštnostem dětí, na jejich schopnosti a možnosti. Pro ty, kteří mají zájem
podívat se, jak to u nás chodí, nabízíme možnost návštěvy přípravné třídy.
Přijďte se podívat a přesvědčit.

Srdečně zve Bc. Eva Mančařová, učitelka přípravné třídy

Malí a velcí kamarádi 
aneb jak to chodí na ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého obhájila 
mezinárodní titul Ekoškola
Problematice ekologického vzdělávání a výchovy se na naší škole -

ZŠ na ul. Gorkého v Havířově - věnujeme dlouhodobě, už od roku 1992.

Rozhodli jsme se, že se zaměříme s dětmi na řešení problémů souvi-

sejících s životním prostředím v našem nejbližším okolí. Stali jsme se

tedy školou s ekologickým zaměřením. Na řešení se podílí všichni žáci

školy, celý pedagogický sbor i nepedagogičtí pracovníci - nemusíme

nikoho přesvědčovat o prospěšnosti a důležitosti této práce.

Horolezecký oddíl Tatran Havířov
(www.hotatran.com) uspořádal
v roce 2008 na přelomu července
a srpna expedici na Severní Pamír,
kde si vybrali jako ambiciózní cíl
severní pilíř nejvyššího dosud nevy-
lezeného vrcholu na Pamíru -
vrchol Korumdy East - vysoký
6 384m. V jedenáctičlenném týmu
vyrazili přes Moskvu do jihokyrgyz-
ské Oše, odkud se nákladními auty
dopravili do Alajské stepi na čínsko-
tádžických hranicích ve výšce
3 300m. „Odtud následovalo
vynášení půl tuny materiálu a budo-
vání základního tábora pod pilířem
hory na kótě 4 050m,“ přiblížil
vedoucí výpravy Michal Kleslo.
„Naše expedice měla štěstí na
počasí, takže se jí díky soustavné
práci všech účastníků na výstupové
trase podařilo opravdu 2. srpna
v 15.00 dosáhnout vrcholu. Jen
o několik dní jsme tak předešli rus-

kou expedici, která do oblasti přije-
la se stejným cílem a cenný trumf jí
doslova vyfoukli z rukou.“ Expedice
Tatranu fungovala pod vedením
Michala Kleslo, který zde uplatnil
své zkušenosti s vedením přede-
šlých osmnácti velehorských expe-
dic do hor bývalého Sovětského
svazu. Úspěšnými horolezci, kteří
nakonec vystoupali přes všechny
3 výškové tábory k vrcholu, byli
člen oddílu Tomáš Ehler a sloven-
ský kolega Jan Doležal. Po delším
období snížené aktivity má tedy
opět havířovské horolezectví výraz-
ný úspěch na kontě. Nezbývá než
popřát podobné úspěchy
i v dalších obdobích.
HO TATRAN HAVÍŘOV
ROZŠIŘUJE SVÉ ŘADY

Horolezecký oddíl Tatran Havířov
bude v roce 2009 přijímat nové
členy také z řad mládeže (15-25
let), kteří budou mít zájem se věno-

vat horolezeckému sportu nikoliv
divoce a nekontrolovaně, ale raději
s asistencí a pomocí zkušenějších
kolegů pod hlavičkou Českého
horolezeckého svazu. Zájemci se
mohou hlásit na některém z kon-
taktů uvedených na webu oddílu
(www.hotatran.com) nejlépe do
31. ledna roku 2009. Budou se tak
moci zúčastnit celého jarního pro-
gramu oddílu, který zahrnuje dva
zimní výjezdy do Vysokých Tater
pro zimní průpravu, Otvírání jarních
skal, dále metodické a tréninkové

výjezdy na skály blízkého okolí
a konečně být při tom, když oddíl
odjede na další plánovanou expedi-
ci - tentokrát do centrálního Tian
Shanu. Doprava členů na jednotlivé
akce je zajištěna, mládežníci nemu-
sí mít vlastní auto či odvoz. HO
Tatran je dynamicky se rozvíjející
oddíl s množstvím sportovních
aktivit ve světových velehorách,
jehož členská základna již dnes čítá
přes padesát členů.

www.hotatran.com

Havířovské horolezectví 
zdobí prvovýstup na velehorách

Naše celoroční práce s aktivitami
zaměřenými na životní prostředí by
nebyla možná, kdyby nebyla maxi-
mální podpora ze strany vedení
školy a obětavost a ochota u všech
pedagogických pracovníků praco-
vat navíc. Na projektech spolupra-
cujeme s referátem Životního pro-
středí města Havířova, s profesním
sdružením KEV (Klub ekologické
výchovy), Tereza, Vita, organizací
M.R.K.E.V. i s ekologickým sdruže-
ním Lučina působícím v městě
Havířově.

Chceme, aby se děti nevymlou-
valy na to, co pro prostředí udělají
dospělí, ale aby věděly, co kon-
krétně mohou udělat pro zlepšení
svého prostředí ony samy. Např.
ozelenění školy, školní zahrady,
okolí školy, péče o meandry řeky
Lučiny a lesopark Stromovka.

V roce 2006 jsme poprvé získali
mezinárodní titul Ekoškola
a v roce 2008 se nám jej podařilo
obhájit a znovu jsme jej získali. Titul
nám byl slavnostně předán 30.
června 2008 v Praze ve Valdštejn-
ském paláci ministrem školství.

Co jsme pro to museli udělat,
abychom jej znovu získali?

Nebylo to jednoduché.
Některé naše aktivity: fotodoku-

mentace flory a fauny řeky Lučiny,
úspěšná účast v různých ekologic-
ky zaměřených soutěží, výroba
krmítek, projektový Den Voda, Den
Země, sběr druhotných surovin,

sponzorování lemura v ZOO, výz-
doba ve škole a mnoho dalších.

Zavádění prvků Ekoškoly do
celého vyučovacího procesu je veli-
ce náročné - jak po odborné strán-
ce, tak z hlediska času. Je to
náročná práce pro všechny zúčast-
něné - dospělé i děti. Je to však
práce velice zajímavá a důležitá -
pro život nás všech i pro budoucí
generace 

Není nám líto volného času
a vynaložené energie, protože tato
práce je přínosem pro všechny
zúčastněné. To, co nás brzdí
a odrazuje, je přemíra administrati-
vy kolem všeho.

Vzhledem k tomu, že veškeré
činnosti spojené s projektem byly
časově i technicky poměrně nároč-
né, byli jsme všichni zúčastnění -
celá škola - velmi potěšeni, že se
nám povedlo titul Ekoškola obhájit.
Největší zásluhu má paní učitelka
PaedDr. Eva Janků, bez jejíhož
nasazení a elánu by se projekt
vůbec neuskutečnil. Proto také při-
šli v září letošního roku na plenární
schůzi Rodičovského sdružení
školy zástupci města (vedoucí
odboru školství a kultury a námě-
stek primátora pro sociální rozvoj)
poděkovat paní učitelce Janků
i celé škole za úspěchy v ekolo-
gické výchově.

Mgr. Igor Zaťko, ředitel školy 
Více na www.zsgh.cz

Foto: archiv

Foto: Michal Kleslo

ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark 
zve všechny rodiče a přátele školy na 

Všichni návštěvníci si prohlédnou učebny školy, odborné učebny,
vybavené nejmodernější technikou, atrium školy.

Ukázku práce žáků v kroužcích můžete zhlédnout v době od 13.00
do 15.30 hodin - pedagogové a zaměstnanci školy vám zodpoví dotazy, např.
k zápisu dětí do této školy nebo o možnosti umístění dětí v přípravné třídě.

Den otevřených dveří 8.1. 2009 
v době od 8.00 do 17.00 hodin
Od 16.00 do 17.30 hodin proběhnou informativní schůzky pro rodiče.



15

A N G L I Č T I N A
individuálně - tel.: 736 150 119
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Havířovská plynařská firma

p ř i j m e
INSTALATÉRY, PLYNAŘE

Tel.: 602 523 097, 596 410 887
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Uzávěrka Radničních listů na měsíc únor do 12.1. 2009

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!
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Datum Hodina Název akce Místo konání
19.12. 18.00 Předvánoční taneční zábava Společenský dům
19.12. 18.00 Vánoční párty CSVČ, Klub Valdocco, Šumbark, u ZŠ Moravské
21.12. 09.30 Vánoční bohoslužba MŠ, ul. Přímá 8, Podlesí
24.12. 22.00 Štědrý večer Evangelický kostel v Prostřední Suché
24.12. 20.00 Vánoční bohoslužba vděčnosti Modlitebna na Šumbarku, ul. Gen. Svobody
24.12. 22.00 Půlnoční bohoslužba pod širým nebem - hudební doprovod 

gospelová skupina Keep smailing, spolupořádají havířovské církve Centralní park naproti Společenskému domu
25.12. 9.30 Boží hod vánoční Evangelický kostel v Pr. Suché
31.12. 18.00 Silvestrovský ples PZKO Havířov-Bludovice Dům PZKO Havířov-Bludovice
4.1. 15.00 Novoroční koncert Evangelický kostel v Pr. Suché

VÁNOCE V HAVÍŘOVĚ - NÁVRAT K TRADICÍM

Komunitního centra Armády

spásy na ul. J. Seiferta 8 

v Havířově (tel. 596 411 265)
út, st a čt od 9.30 do 11.00 hod.
6. - 8.1. zavřeno

13.1. zpívání

14.1. volné hraní
15.1. „Moje tělo 1“
20.1. zpívání

21.1. volné hraní

22.1. „Už se umím obléct 
sám“

27.1. zpívání

28.1. volné hraní

29.1. „Moje tělo 2“

Začátkem roku 
přijdou koledovat tři králové
Stalo se již u nás tradicí, že
období od 2.1. do 11.1. 2009,
kolem svátků Zjevení Páně - dříve
známého jako svátek Tří králů, je ve
znamení Tříkrálové sbírky, kterou
organizuje Charita Česká republi-
ka. Výtěžek sbírky je určen na pod-
poru charitních projektů k pomoci

lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
„Solidarita s nimi je pro nás velmi
důležitá, protože nám pomáhá vyjít
ze zahledění se jen na své potřeby
a vidět také nouzi druhých. Pokud
sami něco dobrého pro druhé vyko-
náme, poznáme, že Bůh má pro
nás připraveno daleko víc, než
jsme schopni si představit. Zaku-
síme opravdovou radost a uspoko-
jení, že se můžeme podílet na díle
pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi
potřebují,“ připomíná ředitelka Chari-

ty Český Těšín Petra Bezecná.

Ti, kteří mají zájem se zapojit jako

dobrovolníci do tříkrálových skupin,

se mohou ohlásit u místních koordi-

nátorů sbírky do 2. ledna.

Koordinace sbírky v Havířově:
Iveta Fričová, Michaela Režňáko-

vá, DiS.

Centrum prevence pro děti
a mládež v Havířově, Na Nábřeží
č. 41, tel.: 604 253 904, 596 818

488, 596 810 342

RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, vydává Městské
kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, www.mkshavirov.cz, příjem inzerce 596 808 039, fax 596 808 020,
kratochvilova@mkshavirov.cz, tisk: Tiskárna Ringier Print, Ostrava, registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 12.1.,
náklad 36 000 ks, distribuce - Pošta - Havířov 1, N E P R O D E J N É

nabízí kurzy pro dospělé:
Keramika

Figurální kreslení
Točení na kruhu a práce se sádrou

od února 2009 budou probíhat
kurz Tvůrčí fotografie 

pro dospělé 

kurz Grafických technik 
(litografie, suchá jehla, lept,

akvatinta)

kurzovné 1700 Kč (únor - červen)

Příhlášky je možné podávat 

na ředitelství ZUŠ B. Martinů

ul. Na Schodech 1, Havířov

tel : 596 813 128

27. ledna 2009 v 17.30 hod.

v komorním sále školy

Koncert žáků

Sdružení Taoistického Tai Chi
zve na ukázkovou hodinu

zdravotního cvičení
17. února 2009 v 18 hod.

v tělocvičně ZŠ Školní, 
Havířov-Šumbark

Cvičení vedou akreditování
instruktoři      

Přezůvky s sebou
Pravidelná skupina bude každé

úterý od 3. března v 17.50

Bližší informace získáte
http://www.taoist.cz 

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

srdečně zve na                                                serdecznie zaprasza na

TRADYCYJNY BAL PZKO
TRADIČNÍ PLES PZKO

24.1. 2009

v 19.00 hod. v místnostech Domu PZKO (U Zborůvky)            o godz. 19.00 w lokalach Domu PZKO

Do tańca przygrywa popularna orkiestra                 Program balowy w wykonaniu zespołu tanecznego

K tanci hraje populární hudba                                              Se společenskými tanci vystoupí soubor
„FORUM“                                                                „BŁĘDOWIANIE“
místenky v ceně 250 Kč miejscówki v cenie 250 Kč
(vstupné, večeře, káva, zákusek) (wstępne, kolacja, kawa, ciastko)

je možno zakoupit v knihovně do nabycia w bibliotece 
v Domě PZKO v pondělky a středy Domu PZKO w poniedziałki i środy
od 12.00 do 17.00 hod. od godz. 12.00 do 17.00 

tel. 596 434 114

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

Koleda je na Vánoce
20.12. 2008 v 17 hodin

Evangelický kostel,
Havířov-Bludovice
tradiční vystoupení 

Voničky - pásmo koled

Klub pro maminky s dětmi

STOLÁRNA

Visací zámek
29.1. od 20 hodin

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