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Až v sobotu 3. ledna se naro-
dilo první havířovské miminko.
Prvním občánkem roku 2009
narozeným v havířovské ne-
mocnici je holčička Eliška, která
přišla na svět 3. ledna pár minut
po půlnoci. Váží 3 300 g a 48 cm.

První havířovské miminko
obdrželo z rukou primátora
města Františka Chobota knížku
Deník našeho miminka, soupra-
vičku oblečení a zlatý přívěsek
znamení Kozoroha.

Celkem se v Havířově v loň-

ském roce narodilo 774 dětí,

z toho 356 chlapců a 418 děvčat.

V roce 2008 byla nejčastější dáva-

ná chlapecká jména Daniel (17x),

Tomáš (17x), Adam (15x), Ondřej

(15x), Vojtěch (14x), Jakub (12x),

Jan (12x), Samuel (12x), Matěj

(11x), Petr (11x), Štěpán (11x).

Z holčičích jmen byla suverénně

nejčastější Tereza (29x), dále pak

Adéla (21x), Eliška (19x), Karolína

(17x), Natálie (17x), Klára (12x)

a Michaela (12x).
Ze zvláštních a exotických jmen

lze jmenovat: Elizabeth, Inés, Kaila,

Lilien, Melissa, Mia, Muchudmaa,

Noela, Tiffany, Šarlota a z chlapec-
kých Munkhbold, Timon, Gejza,
Diego a Danny.

Možnost dát svým dětem 2 křes-

ní jména využilo 14 rodičů, což je
o jedny více než loni. Děti dostaly
jména např. Anna Marie, Christiane

Sarah, Ema Marie, Melissa Mag-

daléna, Natali Jiřina, Matěj Jan,
Timotej René, Damián Kristián,
Samuel Bartoloměj atd.

V roce 2007 bylo nejčastěji

dávané jméno Jakub a Natálie,
v roce 2006 Jakub a Tereza,
v roce 2005 Jan a Natálie.

Město 34 786

Bludovice 2 545

Podlesí 15 454

Šumbark 22 060

Prostřední Suchá 5 254

Životice 1 102

Dolní Datyně 463

Dolní Suchá 632
Celkem 82 296 obyvatel +  786 cizinců s platným trvalým pobytem.

Z celkového počtu obyvatel je mužů       33 983

žen       36 163

chlapců do 15 let 6 216 
děvčat   do 15 let 5 934

Odhlášeno bylo 2 318 občanů  

Z toho zemřelo: mužů 422 a žen 369

V rámci města se stěhovalo 2 577 občanů
Pro porovnání: rok 2007 celkem 82 768  obyvatel + 778 cizinců

rok 2006 celkem 83 033  obyvatel + 737 cizinců 

rok 2005 celkem 83 988 obyvatel

Stav obyvatel v jednotlivých obcích náležících do správního 

obvodu města Havířova:
Albrechtice   3 985 + 46 cizinců
Horní Bludovice                 1 930 +   8 cizinců

Horní Suchá 4 425 + 89 cizinců

Těrlicko 4 173 + 36 cizinců
Celkem má správní obvod 97 774 obyvatel.

Prvním letošním havířovským miminkem je holčička Eliška 

Počet obyvatel k 31. 12. 2008 
Stav obyvatel Havířova podle jednotlivých částí města

Nejčastěji dávaná jména

Vyzkoušejte si, jak dobře znáte Havířov
Na internetových stránkách města (www.havirov-city.cz, v rubrice O městě - Volný čas) je nově umístě-

na interaktivní hra Poznej Havířov, pomocí níž si můžete vyzkoušet, jak dobře znáte Havířov. Hra obsahu-
je 100 různých fotografií města seřazených do 10 témat a mapu Havířova, ve které jsou umístěny červené
terče, které určují polohu místa, odkud byla daná fotografie pořízena.

Hra má dvě úrovně náročnosti - základní a mistrovskou a témata jsou následující: fontány, kultura, kulturní
památky, moderní stavby, sochy, sgrafita a další ozdoby, domovní znamení, parky a zeleň, Sorela a sportovní are-
ály. Pro město hru připravila společnost Turistické informační systémy. Hru doporučujeme hlavně dětem, které se

o městě chtějí něco nového dozvědět, ale také ostatním, kteří si myslí, že znají Havířov dobře. Možná je překva-
pí, co všechno je ve městě k vidění.

Nenechte si ujít!

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DOMOVA SENIORŮ 

na ul. Seiferta 14
17. února 

od 8 do 18 hodin.

Foto: Josef Talaš
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Ministerstvo práce a obchodu
přislíbilo více než 200 milionů
korun na přípravu území v rámci
regenerace areálu bývalého Dolu
Dukla. Peníze budou určeny na
výstavbu infrastruktury, elektric-
kých rozvodů, plynovodů, kanali-
zace, vodovodního řádu, rozvodů
pro veřejné osvětlení a také
výstavbu silnic a chodníků.

Město v polovině roku 2008
podepsalo společné memoran-
dum o spolupráci města a realit-
ní skupiny RPG Real Estate,
která se týká přípravy využití are-
álu bývalého dolu Dukla. V pro-
sinci stát potvrdil, že finančně

podpoří tyto aktivity.
Vzhledem k tomu, že dotace

může být použita na výstavbu
infrastruktury pouze na měst-
ských pozemcích, budou nyní
následovat jednání s RPG o pře-
vodu pozemků z jejich vlastnic-
tví na město.

Na konci roku 2010 nebo
v roce 2011 by již mohl být areál
bývalého Dolu Dukla připraven
pro budoucí investory. Počítá se
s tím, že zde bude provozována
lehká průmyslová výroba, služby
a také vybudována zařízení pro
kulturní a sportovní vyžití.

Havířovu se podařilo získat
desetimilionovou dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Morav-
skoslezský krajský úřad tak městu
poskytne podporu na realizaci
investiční akce „Areál volného času
- protipovodňová hráz“. Celkové
náklady na výstavbu protipovod-
ňové hráze  budou činit přibližně
21 milionů korun. Stavba bude
zahájena v příštím roce.

Stavbou protipovodňové hráze
bude umožněno získat pozemky
pro výstavbu Areálu volného času.
Havířov vzhledem k vysoké
hustotě obyvatel disponuje malou
rozlohou pozemků pro výstavbu
potřebné vybavenosti. „Na výstav-
bu protipovodňové hráze jsme
nemohli získat dotaci z prostředků
EU, jelikož se v tomto případě
nejedná o ochranu životního pro-
středí, na kterou vyhlásila dotační
tituly EU, ale o ochranu majetku

a osob,“ uvedl náměstek primátora
Ing. Zdeněk Osmanczyk.

„Areál volného času chceme
postavit východně od řeky Lučiny,
proto musíme řešit i protipovodňo-
vá opatření - hráz chránící budoucí
komplex areálu proti záplavám. Po
dokončení výstavby protipovod-
ňové hráze budeme řešit parkoviš-
tě, vstupní objekty, příjezdové
komunikace, cyklostezky, veřejné
osvětlení, cca v roce 2012 výstav-
bu skiareálu, rozhledny, v r. 2013
rekonstrukci letního koupaliště,
2015 výstavbu krytého aqua centra
a sportovišť, v roce 2016 rekon-
strukci fotbalového stadionu,
v dalších letech rekonstrukci let-
ního kina, hřiště pro děti a kabino-
vou lanovku.“

Celkové odhadované náklady na
realizaci areálu volného času se
pohybují kolem miliardy korun.

Regeneraci areálu 
bývalého Dolu Dukla 
podpoří finančně i stát

Získali jsme 10 milionů 
na protipovodňovou hráz 
u řeky Lučiny

Od 1. ledna si mohou lidé

zažádat také na havířovském

magistrátu v rámci Czech POINT

o výpisy z dalších rejstříků.

Dosud magistrát vyřizoval výpisy

z obchodního rejstříku, rejstříku

trestů a katastru nemovitostí.

Těch zde za loňský rok vyřídili

celkem 5 018, z toho 4 506 výpisů

z rejstříku trestů, 407 výpisů

z obchodního rejstříku, 95 výpisů

z katastru nemovitostí a 10 výpisů

ze živnostenského rejstříku.

Od začátku nového roku nově na

magistrátu získáte ověřené výstupy

ze seznamu kvalifikovaných doda-

vatelů, které jsou vhodné pro pod-

nikatele hlásící se do výběrových

řízení, dále o výpis z registru

účastníků provozu modulu autovra-

ků ISOH (informační systém odpa-
dového hospodářství), který je
určen pro firmy zabývající se likvi-

dací autovraků a výpis bodového

hodnocení.
O výpisy ze všech uvedených

rejstříků je možno zažádat na živ-

nostenském úřadě v kanceláři

B 415, o výpisy z rejstříku trestů na

oddělení matriky (kanc. A 004 -

A 007) a také kancelář B 013 na

oddělení místních poplatků.

Poplatek za celý výpis z rejstříku

trestů činí 50 Kč, u ostatních výpisů

je cena 50 Kč za každou stránku.

V případě výpisu bodového hod-

nocení řidičů je pro občany Havířo-

va a správního obvodu Těrlicko,

Albrechtice, Horní Bludovice

a Horní Suchá výhodnější nechat si

udělat tento výpis na odboru

vnitřních věcí, evidence řidičů, kde

výpis stojí 15 Kč za stránku.

Výpisy v rámci Czech POINT

OBČANSKÁ KOMISE HAVÍŘOV 

- PROSTŘEDNÍ SUCHÁ
zve na

VEŘEJNOU SCHŮZI 
S OBČANY

za účasti zástupců Policie ČR 

a Městské policie Havířov

Program:

bezpečnost, kriminalita 
a doprava v Prostřední Suché

v pondělí 23. února 2009 
v 17.00 hodin

školní jídelna ZŠ Kpt. Jasioka,

Havířov-Prostřední Suchá

Upozornění 
pro majitele pejsků

Upozorňujeme všechny držitele psů, že do konce března jsou
povinni uhradit poplatek za svého psa. Výše poplatku záleží na
tom, kolik psů má jeden držitel, a taky na tom, kde bydlí.

Pokud je výše poplatku vyšší než 500 Kč ročně, je možno jej zapla-
tit ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.3. a do 30.9. 2009.
Pokud však v předchozím období majitel psa poplatek nezaplatil,
částka na složence, kterou obdrží, představuje celkovou částku dluhu
spolu s poplatkovou povinností za rok 2009. Žádáme držitele psů,
aby ohlásili případné změny, které mají vliv na poplatkovou povinnost
(např. úhyn psa, ztrátu, darování jinému držiteli, změnu trvalého poby-
tu držitele psa).

Poštovní poukázka může být uhrazena přímo na pokladně
Magistrátu města Havířova v úředních dnech, tj. v pondělí a ve
středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. Přestávka
v pokladně je od 12 do 12.45 hodin.

Celkem je v Havířově  zaevidováno cca 7 000 psů od 6 307 poplat-
níků. Za rok 2008 bylo vybráno  na poplatcích cca 2,5 mil.Kč.

Sazba poplatku činí ročně:
1. 1 100 Kč za prvního psa

1 650 Kč za druhého a každého dalšího psa

2. 200 Kč, je-li držitelem psa poživatel invalidního,
starobního, vdovského a vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu

300 Kč za druhého a každého dalšího psa (důchodci)

3. 300 Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě
450 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poplatek lze uhradit 
■ uhrazením poštovní poukázky
■ převodem na BÚ č. 19-1721604319/0800, var. symbol je uveden

na složence 
■ v hotovosti na pokladně magistrátu po předložení dokladu

vydaného v kancelářích B 011 nebo B 012 (tel.č. 596 803 208)

Veřejná schůze občanů 
& „Sdružení občanů

Havířov-Suchá“
ve středu 4. února 2009 

v 16 hodin ve škole 
v Dolní Suché

Program:
■ kanalizace Dolní Suché
■ investiční akce města
■ požadavky občanů

OK Dolní Suchá, Ing. Špiřík

Ozdravné 
pobyty dětí 

Také v letošním roce zajistí město
dětem ozdravné pobyty v Chor-
vatsku. Zápis dětí v 1. kole

proběhne dne 18. 3. 2009 od 9 do

12 hodin a od 14 do 17 hodin
v prostorách ASTERIXU - Stře-
diska volného času Havířov, Na

Nábřeží 41, Havířov-Město.

V případě, že nebude naplněna
stanovená kapacita v 1. kole,
bude realizováno 2. kolo, v ter-

mínu 15. 4. 2009 od 9 do 12 hodin
a od 14 do 17 hodin (tamtéž).
V březnových Radničních listech

budou zveřejněny podmínky účas-
ti dětí.

Informace:
K. Nožičková - tel. 596 811 175
Mgr. J.Šmahlíková - tel. 596 803 138
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Primátor města Fran-

tišek Chobot přijal pra-

covnici Sociálních slu-

žeb města Havířova

Lenku Šafářovou, která

získala celorepublikové

ocenění Pečovatelka

roku 2008.

Cenu už pošesté udě-

lovala Diakonie ČCE -

Středisko křesťanské

pomoci v Praze ve spo-

lupráci s Českou asocia-

cí pečovatelské služby.

Paní Lenka Šafářová pra-

cuje na pracovišti pečo-

vatelské služby již 12 let.

Podle slov ředitele Soci-
álních služeb města Havířova Ing. Milana Černého přistupuje ke svěřeným pracovním úkolům svě-

domitě se smyslem pro odpovědnost. Její kolegové v ní vidí poctivou, pracovitou, ohleduplnou

a přátelskou kolegyni, na kterou se vždy mohou obrátit o radu i pomoc. Ze strany klientů byla vždy
hodnocena jako pracovitá, milá a velmi ochotná pečovatelka. Primátor města paní Šafářové podě-
koval za její práci a popřál další podobné úspěchy i v následujících letech.

Pečovatelka sociálních služeb
získala titul Pečovatelka rokuZvyšování nákladů na sběr odpadu pocítí

i obyvatelé. Poplatek za sběr komunálního

odpadu se v roce 2009 zvýší z 480 korun na

492 korun.

Technické služby Havířov a.s., které zajišťují

pro město svoz odpadů, předložily v závěru roku

návrh nového ceníku za služby. „V navrženém
ceníku na rok 2009 se mimo jiné projevilo zvýše-
ní cen za svoz odpadů, a to vzhledem ke zdražo-
vání cen vstupů, to znamená energií, skládkovné-
ho, náhradních dílů, povinného ručení, materiálů
atd. Zvýšení těchto cen uhradí z větší části
město, občanům se poplatek zvýší o 12 Kč za rok
a osobu,“ uvedl primátor města František Chobot.

Od začátku roku dochází např. u cen za svoz

komunálního odpadu ke zvýšení o cca 9,4%,

u separovaného odpadu o cca 3,2% a sběrného

dvora nebezpečných odpadů o cca 4,5%. Dále

dochází ke změně ceny skládkovného a základ-

ního poplatku za skládku (o 25%).

V roce 2008 bylo v rozpočtu města na sběr
a svoz odpadů vyčleněno 57,2 mil. Kč. V roce
2009 se předpokládané náklady vzhledem ke

zvýšení cen pohybují ve výši 63,8 mil. Kč.

Na poplatcích za odpady vybere město ročně
přibližně 38 mil. Kč.

H i s t o r i e
6. září 1973 započala tradice „Havířova v kvě-

tech“ celostátní výstavou květin za účasti

zahradnických podniků zájmového sdružení celé

republiky.
V neděli 9. září 1973  za překrásného počasí

vyvrcholila akce „Havířov v květech“ velkolepým

květinovým korzem, které projelo městem. Tisíce

občanů mělo možnost zhlédnout aranžérské
umění zahradníků aranžérů z Prahy, Bratislavy
a Havířova, kteří svůj um vložili do 17 alegoric-

kých vozů. Květinové korzo provázely 3 hornické
dechovky, tradiční folklor starých svateb před-

vedla tradiční skupina závodního Klubu dolu Hlu-
bina, selská svatba v kočárech s koňským dvoj-
spřežím a několik tanečních skupin. Barevný

průvod uzavřela pánská jízda na koních
z Rekultivace OKR v Havířově.

(Kronika města Havířova 1964 - 1975, 
rok 1973, str. 6)

Po úspěchu akce „Havířov v květech“ v roce

1973 bylo Radou města rozhodnuto zorganizo-

vat akci i v 1974… a tradice se rozvíjela
i v dalších letech.

B u d o u c n o s t ?
20. června 2009 překročíme pomyslný práh

znovuobnovení tradice „Havířova v květech“
celostátní přehlídkou květinových soch, které
budou tvořeny před očima diváků, za účasti

floristů a květinářů a organizací zájmového sdru-
žení celé České republiky. Rozhodli o tom 15.12.

2008 městští zastupitelé.
V sobotu 20. června 2009 vyvrcholí akce

„Havířov v květech“ květinovým korzem, trans-

formovaným do reálných současných možností.
Tisíce občanů budou mít opět možnost zhléd-
nout aranžérské umění zahradníků aranžérů flo-

ristů z celé České republiky. Květinové korzo

budou provázet dechovky, tradiční folklorní sou-
bory, havířovské mažoretky, taneční soubory,
děti základních  a mateřských havířovských škol.

Chybět nemusí jízda v kočárech nebo vete-

ránech.
Četné dotazy občanů mladého a zeleného

města, města květů, přiměly ke snaze tradiční

akci „Havířov v květech“ vrátit a vdechnout jí
nový život. Nelze „Havířov v květech“ v prvopo-

čátku realizovat v megalomanském pojetí květi-
nového korza, ale přizpůsobit se současnosti,
době, kdy již neexistují Rekultivace. Na druhou

stranu vznikly jiné nové subjekty zabývající se
květinami. Spolupráce Havířova se Svazem kvě-
tinářů a floristů ČR skýtá velké možnosti jak

organizace, tak propagace, tak inspirace do
budoucna.

Historie „Havířova v květech“ 

Celkem 123 dárců krve ocenilo město na
slavnostním setkání v KD Radost. Jedná se
o bezpříspěvkové dárce, kteří neváhají darovat
nejvzácnější tekutinu na pomoc všem, kteří ji
potřebují buď z důvodu nemoci či úrazu.

Město již více než deset let oceňuje čestné

dárce krve, kteří jako poděkování obdrží vždy na
rok čipovou kartu pro bezplatnou dopravu
v rámci Městské hromadné dopravy. Karta je
přenosná i na rodinného příslušníka. Za období
posledních pěti let bylo „obdarováno“ čipovou kar-
tou přibližně 500 havířovských občanů.

V lednu 2009 bylo oceněno:
77, kteří dosáhli   40 odběrů - Zlatá Jánského
plaketa,
29, kteří dosáhli   80 odběrů - Zlatý kříž III. třídy,  
10, kteří dosáhli 120 odběrů - Zlatý kříž II. třídy, 
7, kteří dosáhli 160 odběrů - Zlatý kříž I. třídy.

Město ocenilo dárce krve

Foto: Josef Talaš

Foto: Josef Talaš

Poplatek za odpady 
se zvýší na 492 Kč

… proč pokračovat
v tradici?  
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Rozpočet města Havířova na rok 2009   

Zastupitelstvo města Havířova schválilo

15.12. 2008 rozpočet města Havířova na

rok 2009. Schválený rozpočet města je

sestaven na základě reálného zhodnocení

finančních možností města na příjmové

i výdajové straně.

Schválený rozpočet na příští rok je sice

sestaven jako deficitní a saldo (příjmy-výdaje)

je ve výši - 23 220 tis. Kč, ale finanční zajiš-

tění tohoto deficitu bude řešeno pouze

z vlastních zdrojů, tj. z prostředků účelových

fondů města. K vyrovnání deficitu budou

použity výsledky hospodaření za rok 2008

a prostředky na účtech fondů města. Zůsta-

tek prostředků byl na účtech města k 1. 1.

2009 ve výši 279 464 tis. Kč (zůstatek na

fondech výrazně převyšuje deficit) a rozpoč-

tovaný zůstatek na fondech k 31. 12. 2009

činí 152 768 tis. Kč. Zůstatky účelových

fondů jsou pouze orientačním údajem, proto-

že vycházíme z údajů očekávané skutečnos-

ti roku 2008.

Ukazatel dluhové služby, který je vypočten

na základě údajů uvedených ve schváleném

rozpočtu města na příští rok a podle metodi-

ky MF ČR platné v roce 2008, dosahuje hod-

noty 4,97 % a jsme hluboce pod úrovní uka-

zatele ve výši 30 %, která představuje „hrani-

ci rizika“ pro města a obce.

Ve schváleném rozpočtu jsou celkové

výdaje na rok 2009 ve výši 1 538 630 tis. Kč

včetně konsolidačních položek (jedná se

o převody peněžních prostředků ze základ-

ního běžného účtu na účty fondů

a naopak, převáděné částky uvnitř organiza-

ce se vzájemně ruší a neovlivňuje se tak

výše salda ani potřeba zdrojů).

Celkové příjmy (včetně konsolidačních

položek) jsou 1 515 410 tis. Kč, z toho

daňové příjmy  1 028 498 tis. Kč, nedaňové

příjmy 27 179 tis. Kč a kapitálové příjmy

6 500 tis. Kč. Vlastní příjmy činí tedy

1 062 177 tis. Kč a předpokládané přijaté

transfery (dotace) vč. konsolidačních položek

453 233 tis. Kč. V příjmech ani ve výdajích
nejsou zahrnuty výdaje na sociální dávky,

které budou zapracovány až následně.

Výdajová oblast rozpočtu města Havířova

je členěna do dvou základních částí - na

výdaje organizačních jednotek magistrátu

města a na příspěvky a dotace organizacím.

V rámci výdajů organizačních jednotek,

které jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši

1 265 086 tis. Kč, počítáme v oblasti

investic (= výdaje odboru investiční výstav-

by) s těmito většími akcemi a projekty

(301 538 tis. Kč) : dokončení 7. etapy rege-

nerace panelového sídliště Šumbark II. etapa

(11 mil. Kč), dokončení výstavby psího útulku

(35 mil. Kč), zahájena bude výstavba protipo-

vodňové hráze (21 mil. Kč), na 2. etapu

rekonstrukce školy na ul. V. Nezvala máme

vyčleněno 22 mil. Kč, které budou použity na

nástavbu 4. patra budovy, rekonstrukci auly

a sociálních zařízení.

Dále bude provedena rekonstrukce chod-

níků ul. U Stromovky (14 mil. Kč), parkoviště

ul. Kochova (10 mil. Kč), budeme pokračovat

3. etapou s rekonstrukcí Hlavní třídy, a to pra-

vostranného chodníku od křižovatky

Svornosti po náměstí Republiky (30 mil. Kč).

Z hlediska havarijního stavu byla do

realizací zařazena také rekonstrukce kina

Centrum - 1. etapa, která bude řešit zejména

rekonstrukci a zateplení fasády a kompletní

rekonstrukci střechy. Předpokládané náklady

na 1. etapu rekonstrukce činí 15 mil. Kč.

V souladu s dlouhodobým záměrem

města budovat centra pro volnočasové aktivi-

ty dětí a mládeže byla do rozpočtu na rok

2009 zařazena výstavby víceúčelového hři-

ště v Parku B. Němcové (4 mil. Kč) a dětské-

ho hřiště Nový Svět v Prostřední Suché

(5,5 mil. Kč).

Dále bude vybudován bezbariérový přístup

a provedena rekonstrukce WC v KD

L. Janáčka (5 mil. Kč), výstavba děleného

přechodu na Národní třídě (1,5 mil. Kč)

a další stavby.

Kromě realizace investičních akcí se neza-

pomíná na projektovou přípravu

(35,83 mil. Kč). Město zadá zpracování pro-

jektových dokumentací na odkanalizování,

cyklostezky na Těrlickou a Žermanickou pře-

hradu, 4. etapu rekonstrukce Hlavní třídy,

výstavbu chodníku ke Kotulově dřevěnce,

rekonstrukce komunikací Anglická, Selská,

Petřvaldská, Okružní, U Skleníků, rekon-

strukce velkého rondelu, parkovišť Nad Tera-

sou, ul. Opletalova a další. Dále také bude

zadáno zpracování projektu na Centrum

dopravní výchovy, regenerace dalších etap

rekonstrukce panelových sídlišť, rekonstruk-

ce a přístavby tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové,

rekonstrukce hřiště ZŠ Mládežnická a další.

V oblasti školství budou provedeny

investiční akce a opravy za 43,680 mil. Kč.

Například bude provedena urbanizace školní

zahrady ZŠ Gorkého (2 mil. Kč), oprava soci-

álních uzlů ZŠ Mládežnická (4 mil. Kč)

a ZŠ Gen. Svobody (4 mil. Kč), na ZŠ

1. máje bude vybudován umělý povrch škol-

ního hřiště (4 mil. Kč), dále budou provedeny

opravy sociálního zázemí, kuchyní, výměny

elektroinstalace a zdvihací zařízení pro imo-
bilní žáky.

Výdaje na provoz, údržbu, opravy mateřs-

kých a základních škol jsou rozpočtovány na

cca 127 mil. Kč, přičemž ze státního rozpočtu

dostáváme cca 12 mil. Kč (příspěvek na žáka

cca 1 401 Kč).

Další výdaje jsou směřovány do oblasti

dopravy - opravy a údržba silnic (29,4 mil.

Kč), opravy a čištění chodníků (12,5 mil. Kč).

Na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň bude

vyčleněno přes 34,62 mil. Kč (z toho na

sekání trávy cca 10,6 mil. Kč, na ořezy

a kácení stromů 7,5 mil. Kč, na výsadbu

zeleně a květinových záhonů cca 4,6 mil. Kč),

na svoz komunálního, nebezpečného odpadu

a na separaci přes 63 mil. Kč, na veřejné

osvětlení a běžnou opravu a údržbu veřejné-

ho osvětlení 14,5 mil. Kč, na zimní údržbu

přes 13 mil. Kč. Na provoz MHD a na příměs-

tskou dopravu je určeno přes 51 mil. Kč. Na

ekologickou výchovu, monitoring půdy, moni-

toring ochrany ovzduší, správu lesního hos-

podářství je určeno celkem 1,125 mil. Kč.

Ve výdajové části odboru sociálních věcí je

počítáno s dotacemi na ozdravné

a rekondiční pobyty dětí, seniorů a klientů

SANTÉ (2,25 mil. Kč).

Na příspěvky organizacím je určeno

273,544 mil. Kč. V této částce jsou

rozpočtovány prostředky organizacím zříze-

ným městem ve výši 238,5 mil. Kč a ostatní

dary a dotace ve výši 35,1 mil. Kč. Příspěv-

kových organizací zřízených městem je

celkem 44 (20 MŠ, 17 ZŠ, ASTERIX-středis-

ko volného času dětí a mládeže, Městská kni-

hovna, Městské kulturní středisko, Sociální

služby města Havířova, Správa sportovních

a rekreačních zařízení, SANTÉ-domov pro

osoby se zdravotním postižením, Domov

seniorů).

Na ostatní dary a dotace je z rozpočtu

města určeno 35,1 mil. Kč. Z tohoto finan-

čního objemu bylo na dotace subjektům ze

sportovní sféry rozpočtováno 28,56 mil. Kč

a na dotace mimosportovním subjektům pak

6,51 mil. Kč. Zakomponovány jsou zde dota-

ce např. na mládežnický hokej (4 mil. Kč), na

hokej seniorů (11 mil. Kč), podpora fotbalo-

vých oddílů (2,91 mil. Kč), dotace SK vzpírání

Baník Havířov (450 tis. Kč), dotace oddílu

florbalu Torpedo (400 tis. Kč), dotace na

vodní záchrannou službu (100 tis. Kč), Armá-

dě spásy (775 tis. Kč), dotace Slavii Havířov

- oddíly volejbalu a plavání (900 tis. Kč), dota-

ce na motocyklové závody Havířovský zlatý

kahanec (500 tis. Kč).

Kromě těchto, již v rozpočtu stanovených

částek, budou z 35,1 mil. Kč rozděleny finan-

ční prostředky na základě žádostí o dotace

ve sportovní oblasti ve výši 5,5 mil. Kč

a v mimosportovní sféře částka 4,7 mil. Kč.

O rozdělení těchto prostředků budou rozho-

dovat zastupitelé v roce 2009 po předcho-

zím doporučení jednotlivých komisí rady

města.
Ing. Eduard Heczko

náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku
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První vernisáž byla zaměřená

k podzimu, drakiádě a zářijové

návštěvě ZOO. Tato druhá výstava

představila naše prožívání Miku-

láše, Vánoc a zimy. Na zahájení

vernisáže byli pozváni zástupci

města a rodiče dětí. Paní ředitelka

Zuzana Nováková přivítala všechny

přítomné. Děti třídy Berušek před-

vedly krátké vystoupení a předaly

všem malé dárečky. A jako na

každé vernisáži nesměly chybět

„bublinky“, bouchly dvě láhve dět-

ského šampusu. Zveme Vás tímto

srdečně k návštěvě dalších našich

výstav v kulturním domě.
Děti a kolektiv MŠ Čelakovského

Na Nový rok udělali turisté ten
správný krok. Ani silvestrovské
oslavy neodradily příznivce
Klubu věrných turistů při Institu-
tu vzdělávání Havířov, aby si na
Nový rok neudělali šlapáček do
krásně zasněžených životických
lesů. Ztichlá příroda všem vyčis-
tila hlavy a dodala mnoho elánu
do dalších dnů.

Bude-li únor bílý, určitě naše
kroky posílí a vydáme se opět na
nějakou vycházku.

Program na únor:
■ 12.2. a 26.2.
sraz ve 13 hodin v kruhové hale
autobusového nádraží Havířov.
Bude to vždy pěší turistika do okolí
podle počasí, přibývají noví aktivní

občané - přidejte se i Vy!

■ 4.2. ve 14.00 hodin zahajujeme    

v prostorách našeho Institutu

vzdělávání (Bílý dům) IV. Patro PC

Akademii turistů.

Výuka je organizována naším

Klubem věrných turistů a bude pro-

bíhat pravidelně každou středu

14.00 - 17.15 hodin do konce

měsíce března 2009.

Bližší informace na
www.kvtivr.estranky.cz

Informační schůzky jsou 

3.2. a 3.3. 2009 v 18.00 hodin 

v Pizzerii na hale Slavia.

MŠ Čelakovského vystavuje 

práce dětí v KD Leoše Janáčka

Foto: Uršula Kuliková

Klub 
věrných
turistů

připravuje aktualizaci
Více než tři stovky tipů, jak

trávit v Havířově volný čas,
nabízí v současné době Katalog
volnočasových aktivit pro děti
a mládež v Havířově. Tato webo-
vá databáze vznikla v Havířově
v roce 2005 a stále se rozšiřuje
a doplňuje.

Kluby, spolky a organizace,
které se v Katalogu prezentují,
mají možnost během první
dekády měsíce února zadat pro-
vedení „pololetních“ změn, a to
prostřednictvím odkazu na
vstupní straně webového Kata-
logu volnočasových aktivit na
webových stránkách města
www.havirov-city.cz

Katalog 

Studenti se naučili 

předkládat projekty 

v němčině

Na dvacet mladých lidí z Havířo-

va, Třince, Českého Těšína a Třa-

novic přilákalo víkendové setkání

s názvem „Jugendseminar für

Schlesien“. Setkání v areálu  Per-

moník v Těrlicku se uskutečnilo
na podnět Svazu Němců Těšín-
ského Slezska. Jeho cílem bylo

přiblížit studentům způsob tvorby

a předkládání projektů s cílem
získání finančních prostředků
z evropské unie. Celý průběh set-

kání byl v přátelském duchu pre-

zentován v němčině a částečně
v češtině manažerkami z nada-
ce Otto Beneckte Dagmar Kirsch

a z IFA Anett Browarzik. Institut

IFA zároveň hradil náklady na celý
seminář.
Stefanie Böhme z rádia „ Mittend-

rin“ z Ratiboře seznámila

přítomné s úspěšně realizova-
ným projektem rádiového vysílání
německé menšiny v Polsku, které

uspělo mezi mnoha projekty

v rámci evropské unie. Na semi-
náři byli studenti rozděleni do
malých skupin a mohli si na zkou-

šku zpracovat projekt dle vlast-
ního návrhu. Každý takovýto pro-
jekt byl posléze představen před

celým plénem semináře a vyhod-
nocen.

Hans Mattis - předseda Svazu
Němců Těšínského Slezska

volnočasových aktivit 
na www.havirov-city.cz 

Již druhou vernisáž v tomto školním roce připravily děti
a učitelky MŠ Čelakovského v hale Kulturního domu Leoše
Janáčka 18.12. 2008.

Komunitní centrum 
Armády spásy

ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město
Tel. 596 411 265

Út - Zpívání 9.30 - 11.00
St - volné hraní 9.30 - 11.00
Čt - Prográmek 9.30 - 11.00

Témata prográmků v únoru:
5.2. „Moje rodina“

12.2. „Jsem nemocný“
19.2. „Zvířátka a lidé v zimě“
26.2. „Jaro, léto, podzim, zima“

Armáda spásy Vám nabízí nové
služby v přirozeném domácím

prostředí - doučování, 

poradenství a pomoc 

při vyřizování běžných záležitostí.

V případě zájmu 

nás můžete kontaktovat:

Komunitní centrum Armády

spásy, Obránců míru 704,

Havířov-Šumbark

Tel. č. 596 811 479

Potřebujete poradit? 
Potřebujete doprovodit 

s dítětem k lékaři,
do školy, do kroužků?

A jste na to všechno 
sama (sám), nevíte si s tím rady?

KLUBY PRO RODIČE S DĚTMI
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Ještě před Vánocemi se
havířovskému magistrátu podaři-

lo vydat informační brožuru, kte-

rou určitě přivítají nejen turisté,
ale také obyvatelé našeho města.

Nový Turistický průvodce je ve

formátu 1/3 A4, vejde se do dám-
ské kabelky a obsahuje kromě

popisu a fotografií havířovských
pamětihodností také informace
o možnostech ubytování, adresy

a telefony kulturních a sportovních
zařízení, restauračních zařízení,

pizzerií, bankovních ústavů, úřadů,
taxislužeb a podobně. Součástí
publikace jsou důležitá a nouzová

telefonní čísla.

Nabídka turistických cílů se ne-
omezuje pouze na Havířov, turista,

ale určitě také havířovští obyvatelé
ocení tipy na zajímavé výlety

v okolí města, například do ostrav-
ské ZOO, na Slezskoostravský

hrad, Hukvaldy, Landek a podobně.
Autoři zde vycházeli ze zkušeností,
že i Havířovanům-starousedlíkům

dělá problémy vymyslet zajímavý
program pro návštěvy z jiných
koutů republiky (či světa), ale mnozí

také nevědí, kam vyrazit se svými
dětmi za zábavou a poznáním.
U jednotlivých objektů je uvedeno,

kterým směrem a v jaké vzdále-

nosti od centra Havířova se

nachází.
Turistický průvodce vychází ve

dvou mutacích, a to česko-polské

a anglicko-německé.
Široké veřejnosti nové informační

materiály představil primátor města
František Chobot v polovině ledna
na veletrhu Regiontour 2009

v Brně.
Turistický průvodce městem je

k dispozici přímo na magistrátu
města, v Městském informačním
centru na Dlouhé třídě a v Musaio-

nu (Muzeum Těšínska).

Mateřské a rodinné 

centrum Sluníčko 

má za sebou tři roky

Již třetím rokem funguje

v Havířově Mateřské a rodinné

centrum Sluníčko. Najdete je

v prostorách Základní školy Puj-

manové v Havířově-Šumbarku.

Cílem mateřského centra je umož-

nit matkám vyjít z izolace, kam se

dostávají kvůli celodenní péči

o dítě, slouží jako prevence zdravé-

ho života fungující rodiny a je ote-

vřené a dostupné všem sociálním

skupinám bez ohledu na původ

a smýšlení. Mateřské centrum

zřídily matky na mateřské dovo-

lené, které se zároveň podílejí na

jeho samosprávě a zajišťují progra-

my. Je založeno na principu

rodinné svépomoci. Mateřské cent-

rum pomáhá  v první řadě matkám.

Staré známé pravidlo - spokojená

máma rovná se spokojená rodina -

zde platí stoprocentně.

K běžnému základu činnosti

mateřského centra patří také  vzdě-

lávací, kreativní a sportovní progra-

my pro matky, otce, děti i celé rodi-

ny. Výjimkou nejsou i velké projekty

zaměřené na slaďování rodinného

a pracovního života a na rekvalifi-

kaci. „Naši činnost podporuje také

statutární město Havířov, které for-

mou dotace přispělo jak na realiza-

ci volnočasových  aktivit, tak i na

provoz centra,“ uvedla za Sluníčko

ředitelka Renáta Bajgerová.

„Nadace OKD podpořila v jarním

grantovém kole projekt „Kdo si

hraje, nezlobí“, díky němuž jsme

mohli pořídit hračky, didaktické

a cvičební pomůcky. Dalším podpo-

řeným projektem je „Se Sluníčkem

z Havířova za havíři“, který nadač-

ním příspěvkem podpořila Nadace

LANDEK Ostrava. V rámci tohoto

projektu zorganizujeme pro soci-

álně slabší rodiny celodenní výlet

do hornického muzea OKD Landek

na jaře 2009 a seznámíme rodiče

s dětmi s historií hornictví, jeho

tradicemi a zvyky. Zapojili jsme se

také do projektu „Podpora environ-

mentálně šetrné činnosti mateř-

ských center v Moravskoslezském

a Zlínském kraji“, který je podpořen

grantem z Islandu, Lichtenštejnska

a Norska v rámci Finančního

mechanismu EHP a Norského fina-

nčního mechanismu prostřednic-

tvím Nadace rozvoje občanské

společnosti, příjemcem tohoto pro-

jektu je Síť mateřských center, o.s.,

jejíž jsme od 10.4. 2008 členy.“

Aktivity Sluníčka jsou stále

vyhledávanější. V současné době

je navštěvuje asi 350 rodin, které

ročně uskuteční téměř 6000

návštěv.

www.materskecentrumslunicko.eu 

MaRCSlunicko.Havirov@email.cz 

Nový Turistický průvodce Havířovem je ve čtyřech jazycích 

Ragbisté uvítají zájemce od 9 let
Každý pátek od 15.00 do 16.30 hodin uvítají havířovští ragbisté

všechny zájemce o hru se šiškou v Městské sportovní hale.

Zvou všechny chlapce a dívky od 9 do 19 let.

Zájemcům podají informace na sekretariátu RC v MSH,

případně trenéři při tréninku v hale.

ZŠ Moravská:

Pomáhají zvěři v době nouze
Pochvalu zaslouží žáci Základní školy Moravská, vedeni učitelem

Jaroslavem Drlíkem.
Chlapci i děvčata na podzim obětavě sbírali a skladovali kaštany a také

suchý chléb. Toto krmivo pak předali myslivcům z Mysliveckého sdružení

Šenov, kteří je využívají pro přikrmování zvěře v honitbě Pežgovský les.

V letošní mrazivé zimě srnkám, divočákům i zajícům toto přilepšení jistě
přijde vhod. Žákům za tento konkrétní projev správného vztahu
k přírodě patří uznání a poděkování. JUDr. Jan Jadamus  

Myslivecké sdružení Šenov 

Milé maminky,
rády bychom vás pozva-
ly do našeho Mateřské-
ho centra Majáček.
Nachází se na ul. Selská 29

a otevřeno máme každé úterý

a středu od 8.30 do 11.00

hod. Přijďte si posedět do

příjemného prostředí mezi

ostatní maminky.

V únoru vás čeká kromě

zpívánek pro děti také disku-

se o základech interiérových

designerství, kterou povede

Soňa Malinová z pořadu

Bydlení je hra. V rámci tvoři-

vosti budeme „stavět“ sně-

huláky z ponožek.

Více informací nejen o pro-

gramu naleznete na našich

internetových stránkách

www.majacek.com.

Těší se na vás tým Majáčku.

Základní škola 
Mánesova

ZÁPIS 
DO PRVNÍCH TŘÍD

5. 2.
od 8.00 do 16.00 hodin 

Pro školní rok 2009/2010 

škola nabízí 

tyto vzdělávací programy:

●● Vzdělávací program 
zvláštní škola

●● Vzdělávací program 
pomocná škola

●● Vzdělávací program 
přípravného stupně 
pomocné školy

●● Rehabilitační vzdělávací 
program pomocné školy

●● Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání,
Škola bez bariér

ZÁLEŽÍ VÁM NA BUDOUCNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE?

C h c e t e , a b y   v a š e   d í t ě :
■ bavilo studovat, protože bude mít nejlepší podmínky ke studiu    ?
■ podle výsledku talentových a diagnostických testů v 1. ročníku 

si zvolilo nejvhodnější vzdělávací obor    ?
■ bylo vedeno individuálně v přípravě na tento obor   ?

■ úspěšně maturovalo po speciální přípravě v maturitním ročníku    ?
■ současně složilo státní zkoušku z anglického jazyka    ?
■ bylo přijato na zvolenou, ne na jakoukoliv VŠ    ?
■ a to nejdůležitější: úspěšně zvládlo l. ročník VŠ    ?

P a k   h o   d e j t e  s t u d o v a t   k  n á m  ! 

G y m n á z i u m :
studium 6leté a 4leté (pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ)

Střední  zdravotnická škola :  
studium 3leté Obor ošetřovatel/ka s výučním listem

studium 4leté Obor sociální péče-pečovatelská činnost s maturitou
(pro žáky 9. tříd ZŠ)

Nabízíme individuální prohlídku školy a výuky, nejlépe po dohodě

Nositel certifikátu kvality - 18ti letá úspěšná tradice:

Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov, s.r.o.,

Moravská 29, 736 01 Havířov

www.sgymha.cz, tel. 596 884 703, info@sgymha.cz
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mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací

Sestry
Alžběta a Anna 

Dirnerovy
Obrazy

vernisáž ve čtvrtek 
5. 2. od 17 h
výstava končí 

v pátek 27. 2. 2009
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3.2. TOKIO !
(Francie/Japonsko/Německo/Jižní Korea
2008, drama/komedie, titulky)
Tři krátké fantastické filmy volně

inspirované Tokiem. Tokio ! je symfo-
nií tří odlišných rytmů reflektujících

obraz této jedinečné metropole.
Režie: Michel Gondry, Leos Carax,

Joon-ho Bong

10.2. KAUZA LITVINĚNKO     
(BUNT DĚLO LITVINĚNKO, Rusko
2007, 103´, přístupný, politický doku-
ment, titulky)
Bývalý agent KGB Litviněnko vysvět-
luje, jak naděje na svobodu a demo-

kracii po pádu sovětského komunis-
mu byly zničeny válkou v Čečně

a upevňováním moci prezidenta Vladi-

mira Putina. Dokument odhalujcí děsi-
vá tajemství Kremlu.

Režie: Andrei Nekrasov 

17.2. NÁVRAT ČÁPŮ
(Návrat bocianov, SR/SRN/ČR 2007,
96´, do 15 let nepřístupný,psychologic-
ký/milostný, titulky)
Film je určený lidem, kteří podobně
jako hlavní hrdinka cítí nejistoty, hle-
dají hodnoty a domov. Měl by oslovit

jak mladé tak starší, protože nese
v sobě generační dialog.

Režie: Martin Repka 

24.2. RUDÝ BARON
(DER ROTE BARON, Německo/VB 

2007, 120´, přístupný, širokoúhlý/váleč-
ný/dobrodružný, titulky)
Jeho největším vítězstvím byla láska.
Baron Manfred von Richthofen se

spolu se svým rudým trojplošníkem

Fokker a 80 sestřely stal uctívanou
ikonou letecké flotily 1. světové války.
Režie: Nikolai Müllerschön

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
14. února 
v 19.00 hodin 
velký sál KDPB

Patrik Hartl:

KLÁRA A BÁRA
Skoro nikdo není se
svým životem doko-
nale spokojený.
A opravdu jen málo-
kdo má takovou kliku,
že najde ideálního
partnera, se kterým

dokáže být skutečně šťastný. Většina lidí se o to prostě musí hodně snažit

a dělají při tom dost velké kompromisy. Příběh Kláry a Báry vypráví o tom,

co se může stát, když jedné z kamarádek po řadě takových kompromisů

už rupnou nervy a pokusí se radikálně svůj manželský život změnit.

Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan Holík, Mojmír Maděrič,

Eva Suchánková                                       Vstupné: 250,- 230,- 210 Kč

12. února v 18.00 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče

BARVY HIMÁLAJE
MKS Havířov Vás zve na přednášku

a besedu s cestovatelem, dobrodru-

hem a obdivovatelem Indie Josefem

Hanibalem.
„Nevylezl jsem žádnou velehoru. Jen
se několik měsíců toulal hlubokými
údolími, prošel část hedvábné stezky,
spal na ledovci, nebo u vojáků na
slámě, navštívil buddhistické chrámy.
Poznal jsem usměvavé a veselé hora-

ly, žijící na hranici lidských možností. Našel jsem v Himálajích ráj této
země. Čas tam plyne pomaleji a řídí se jinými pravidly...”

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

17.2. ve 20.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE

JAN KRAUS a SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ 
ve velmi zajímavé talkshow

Vstupné: 210,- 190,- 170 Kč

loutkový sál KDPB vždy v 15 hodin

1.2. DOKTORSKÁ POHÁDKA
Divadlo Smíšek    Vstupné 35 Kč

7. a 8.2. HONZA NEBOJSA
Divadýlko Kuba    Vstupné 40 Kč

14. a 15.2. POHÁDKOVÝ EXPRES
David Velčovský    Vstupné 35 Kč

21. a 22.2. O PEJSKOVI A KOČIČCE
Hravé divadlo    Vstupné 40 Kč

28.2. O ZLATOVLÁSCE
Teátr Víti Marčíka      Vstupné 40 Kč

Těšínské divadlo 24.2. v 19.00  pro skupinu HAA - ČESKÁ SCÉNA 

Alexander Dumas ml.: Dáma s kameliemi

9.2. od 16.30 h - loutkový sál KD P. Bezruče

Klub přátel hornického muzea pořádá přednášku 

Rokyta Jan: Historie cimbálové muziky Technik
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13.2. v 17.45 h
UPÍR NOSFERATU

Obnovená premiéra
(NOSFERATU, EINE SYMPHONIE
DES GRAUEN, Německo/1922,
70´, nekonvenční horor, titulky)
„Nikdo neuteče svému osudu,“
takto je na chodníku přivítán hlavní
hrdina našeho mystického příběhu,
lehkovážný mladík Hutter. Právě se
vydává, aniž to tento slibný úředník
ještě tuší, na dobrodružství do nitra
Transylvánie, tam, kde sídlí bohatý,
ale podivínský kupec hrabě Orlok.
Po jeho návratu ale už nic není jako
dřív.
Režie: Friedrich Wilhelm Murnau

13.2. ve 20.00 h
NOSFERATU - FANTOM
NOCI Obnovená premiéra
(NOSFERATU, PHANTOM  DER
NACHT, Německo/Francie 1979,
107´, titulky) Hrdinou vyprávění
zůstává upírský hrabě, který přesíd-
lí z rozpadlého transylvánského
sídla do lidnatějšího Výmaru za
novým zdrojem obživy. Upír, který
není ztělesněním hrůzy jako u Mur-
naua, ale je osamělým tvorem hla-
dovějícím po lásce a hlavně horké
krvi. V hlavních rolích Klaus Kinski
a Isabelle Adjaniová. Film natočený
jako pocta Fridrichu Wilhelmu
Mornauovi. Režie: Werner Herzog

14.2. v 17.45 h
FARMA ZVÍŘAT  

Obnovená premiéra
(ANIMAL FARM, Velká Bri-
tánie/1954, 72´, titulky) 
Animovaná Farma zvířat je adapta-
cí slavné stejnojmenné bajky Geor-
ge Orwella o nebezpečí totalitních
systémů, který se stal ostrou kriti-
kou stalinského režimu. Ačkoliv
Orwell dopsal román v roce 1944,
předpověděl řadu poválečných
událostí. Režie: John Halas a Joy
Batchelorová

14.2. v 19.00 h
SEDM SAMURAJŮ
Dvojprogram Obnovená premiéra
(ŠIČININ NO SAMURAI, Japon-
sko/1954, 207´, titulky) 
Příběh se odehrává v 16. století
během občanských válek. Vesni-
čané si na ochranu před loupeži-
vými lapky najmou nezaměstnané
samuraje a díky jejich pomoci
dokážou svou vesnici uchránit.
V jedné z vedlejších linií filmu se
objevuje motiv milostného vzplanu-
tí mezi vesnickou dívkou a mladým
samurajem. V roce 1954 obdržel
snímek Stříbrného lva na festivalu
v Benátkách.
Režie: Akira Kurosawa
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25.2. v 19.00 hodin

sál KD Radost

komorní koncert

Prague Bassoon Band 
Fagotový soubor vznikl v roce

2005 z iniciativy Václava

Vonáška, vítěze řady prestižních

mezinárodních soutěží. Dalšími

členy souboru jsou přední čeští

fagotisté téže generace. Všichni členové jsou absolventy pražské

HAMU ve třídě prof. Františka Hermana a prof. Jiřího Seidla. Prague

Bassoon Band nabízí publiku nový zvukový obzor s pestrým a netra-

dičním repertoárem.

Účinkují: Václav Vonášek, Martin Petrák,

Radek Dostál a Václav Fürbach

Vstupné 125 Kč, důchodci 105 Kč, studenti 85 Kč

Taneční večery 
od 17.00 hodin v KD Radost

8.2. Jaroslav Jeziorski Vstupné 40 Kč

22.2. Kubemusik     Vstupné 50 Kč

10.2. v 19.00 hodin - sál KD Radost

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Koncert známé bluegrassové skupiny.

Vstupné 180 Kč 

4. února v 19.00 hodin 

sál KD Radost

IVO JAHELKA 
„Písničky zpod taláru“  
K slyšení nové zhudebněné 

soudničky, perličky, povídání….

Vstupné 120 Kč

PROJEKT  100  2009 - loutkový sál KD Petra Bezruče - Vstupné: 70 Kč, pro členy FK 60 Kč

Galerie Radost - Alšova 11, Havířov-Město

otevřeno denně od 11 do 19 h

Erotika v exlibris a grafice 4. - 27. 2. 2009 

Společenský dům
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1.2. v 18.00 h

DOKAŽ TO ! 
(MAKE IT HAPPEN, USA 2008, CP 11.12. 08, 90´, přístupný, hudební,

titulky, DD)

Lauryn pomáhá po
předčasné smrti
svých rodičů bratrovi
s provozem autoser-
visu, který jejich rodi-
na provozovala. Sou-
časně ale trénuje na
zkoušky do taneční
školy. Když je ale na
zkoušce odmítnuta,
nedokáže se vrátit
zpátky domů …            

Vstupné: 72 Kč
6. - 8.2. v 18.00 h 

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK  
(HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR YEAR, USA 2008, 112´, přístupný,
rodinný/muzikál/komedie, české znění, DD) 

Film nám ukazuje studentské mazáky v okamžiku, kdy se vyrov-
návají s faktem, že se jejich cesty rozejdou. Rozhodli se, že nastu-
dují muzikál, ve kterém se pokusí zobrazit všechny své dosavadní

zkušenosti, své touhy a zároveň obavy ze změn, které budoucnost

přináší. Vstupné: 80 Kč  

13. - 15.2. v 18.00 h

VY NÁM TAKY, ŠÉFE ! 
(ČR 2008, 90´, přístupný, komedie, DD) 

Jedeme v tom všichni. Partě „loserů“ se zdánlivě nabízí životní

šance. Když zjistí, že všechno je úplně jinak, boj o vysněnou práci

pro ně teprve začíná … Komedie je především o tom, že i „slabší“

mohou zvítězit, pokud opravdu chtějí a snaží se o něco, na čem jim

opravdu záleží. Hrají: Václav Vydra, Iva Janžurová, Jan Zadražil,

Sandra Nováková, Mahulena Bočanová, Anna Polívková, Jiří Lang-

majer, David Kraus aj. Režie: Martin Kotík              Vstupné: 72 Kč

19.2. v 16.00 h 

projekt „FILM A ŠKOLA“
(LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE, Francie 1991, 98´, titulky)

Zvláštní příběh dvou identických dívek, Polky a Francouzky, lze

vnímat v nejrůznějších rovinách. Divákovi se záměrně otvírá neko-

nečný prostor pro úvahy a reflexe. Zatímco „polská“ Veronika dává

před láskou k muži přednost lásce k hudbě, a proto také umírá, „fran-

couzská“ Veronika volí zdánlivě „příjemnější“ životní cestu. Ocenění:
Hlavní cena kritiky na MFF Cartagena 1964.
Režie: Krzysztof Kieslowski  

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

20. - 22.2. v 18.00 h 

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG 
( M E S R I N E :
L ´ E N N E M I
PUBLIC N. 1, Fran-
cie 2008, CP 1.1.
09, 130´, do 12 let 
nevhodný, biogra-
fický/thriller, titulky,
DD)

Veřejný nepřítel
č.1: Epilog je

z a k o n č e n í m
dvoudílné gang-

sterské ságy
o Jacquesi 

Mesrinovi. Vstupné: 77 Kč

27.2. - 1.3. v 18.00 h

AUSTRÁLIE Dvojprogram
(USA 2008, 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: 77 Kč
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3.3. v 19.00 hodin 
sál KD Radost
KONCERT TRIA 

PAVEL ŽALMAN LOHONKA 

PAVLÍNA JÍŠOVÁ 
TONDA HLAVÁČ
Koncert známých folkových

muzikantů v netradičním 

seskupení.
■ 

5.3. v 19.00 hodin 

velký sál KD L. Janáčka
EVA A VAŠEK

Koncert známé pěvecké 
a zároveň manželské dvojice

Evy a Václava Ševčíkových,
jejichž repertoár se skládá 

především ze starých 
a úspěšných lidových 
a dechovkových melodií.
■ 

12.3. v 19.00 hodin 

velký sál KD P. Bezruče
Donald Churchill:
CHVILKOVÁ SLABOST
Hrají: Radoslav Brzobohatý,

Hana Maciuchová, Kateřina
Velebová

■ 

13.3. v 18.00 hodin 
KD Radost
Jarní koncert pěveckého

sboru CANTICORUM
■ 

19.3. v 19.00 hodin
KD Radost

Komorní koncert
MARTIN KASÍK - klavír

JIŘÍ VODIČKA - housle
■ 

25.3. v 19.00 hodin 

velký sál KD P. Bezruče

Edmond Rostand: CYRANO
Hrají herci Divadelního spolku
KAŠPAR :

Martin Hofmann, Jitka Čvanča-

rová, Marko Igonda, Jan Jankov-
ský, Lukáš Jůza, Pavel Lagner,
Filip Rajmont / Michal Kern,

Zuzana Onufráková
■ 

28.3. - 5.4.
loutkový sál KD P. Bezruče
MINITEATRO

Přehlídka malých zájezdových
divadel pro děti.

KD Leoše Janáčka                       kino Úsvit tel.: 596 411 277

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
VILÉMA WÜNSCHEHO

Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí

otevřeno:

po - pá 11 - 18 h

so - ne 14 - 18 h

vstupné 10 Kč, děti 5 Kč

Filmové plakáty 
1989 - 2009
ukázky propagace 

naší i světové 
kinematografie 

z archivu MKS Havířov

3. - 27. 2. 2009

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA pro začátečníky i pokročilé

- ANGLICKÁ KONVERZACE, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA

ITALŠTINA - pro pokročilé 

ODBORNÉ A PRAKTICKÉ KURZY
ŠITÍ A STŘIHŮ 

RUČNÍ PRÁCE - paličkování, pletení, patchwork
POHYBOVÁ VÝCHOVA - pro děti od 4 let

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - úterý dopoledne 

TAI-ČI - úterý 18.15 h

JÓGA - středa 9 a 19 h, čtvrtek 18.15 h, pátek 16.30 h

CVIČENÍ PRO ŽENY

HUDEBNÍ VÝCHOVA
KLAVÍR, KLÁVESY, SÓLOVÝ ZPĚV, KYTARA, EL. KYTARA,

FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE ZÍSKÁTE 
na oddělení kurzů v KD P. Bezruče - 2. p., dv. č. 310 - 311,

tel.: 596 808 047, 596 808 031, 777 767 090
e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz
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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 důmyslnou
rafinovaností vyženou z domu sedmnáctou
chůvu, je načase najmout si pečovatelku nej-
těžšího kalibru - Nanny McPHEE.

Vstupné: 47 Kč

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. Zkušený
agent Roger se pohybuje v prostředí, kde
se „životnost“ zpravodajce počítá na hodi-
ny. Je mužem bez totožnosti, jehož každo-
denní přežití závisí na telefonním spojení.
V hlavních rolích Leonardo DiCaprio
a Russel Crowe. Režie: Ridley Scott            

Vstupné: 80 Kč

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, Fran-
cie/Kanada/Itálie 2008, CP 1.1. 09, 110´,
do 15 let nepřístupný, biografický/thriller, titul-
ky, 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 člověku,

který byl skutečným hrdinou nebo antihr-

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

5. - 11.2. v 15.30 h                                        

MADAGASKAR 2 
(MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA, USA
2008, 80 ´, přístupný, animovaná/rodinná/
komedie, české znění, DD)
Stále spolu. Stále ztraceni. Rozmazlení hrdi-

nové přistanou uprostřed nejdivočejší africké
divočiny, kde na každého z nich čeká vlastní
příběh. Vstupné: 72 Kč   

5. - 8.2. v 17.45 a 20.00 h

YES MAN    
(USA 2008, CP 15.1. 09, 104´, do 12 let
nevhodný, komedie, titulky, DD)
V tomto filmu Jim Carrey ztvárňuje posta-
vu muže, která na vše odpovídá kladně -
konkrétně jednoduchým ano. Není to

žádná přirozená vada, prostě se jednoho

dne rozhodne, že by to ve světě chtělo
změnu. Díky svému rozhodnutí vyhraje
$45 000, procestuje svět, potká lásku ...

Vstupné: 80 Kč

9. - 11.2. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 11.2. též v 9.00 h                           

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT
ÚPLNĚ SÁM  

(HOW TO LOSE FRIENDS&ALIENATE
PEOPLE, VB 2008, CP 2.1. 09, přístupný,
komedie, titulky, DD)
Sidney pracuje v Londýně jako novinář
pro nepříliš úspěšný bulvární plátek,
který si dělá legraci z celebrit toužících
po slávě ve světlech snobských večír-
ků. Na jedné straně je hrdý na svůj sati-
rický nadhled a odstup od prostředí,
o kterém píše, na druhé straně ho tento
povrchní svět slávy a krásných lidí
velmi láká. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
12. - 18.2. v 15.30 h 

CESTA NA MĚSÍC 3D 
(FLY ME TO THE MOON, Belgie 2008, CP
15.1. 09, 85 ´, přístupný, animovaná/ro-
dinná/komedie, české znění, DD)
I první let na měsíc měl své mouchy …
Tři malí muší uličníci jsou nerozluční
kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek
a rozený vůdce, IQ má chytrý mozek
a Scooter je neuvěřitelně žravý.

Vstupné : 72 Kč  

12. - 15.2. v 17.45  a 20.00 h 

KAMARÁDOVA HOLKA
(MY BEST FRIEND´S GIRL, USA 2008,
CP 15.1. 09, 102´, do 15 let nepřístupný,
komedie, titulky, DD)
Jedna žena, dva muži a hra bez pravi-

del. Úspěšná právnička Alexis začíná

Kamarádovu holku ukončením vztahu

s přehnaně horlivým Dustinem a roz-

hodnutím začít si pořádně užívat svo-

bodného života. Už nechce být ta spo-

řádaná, ale chce randit s různými chla-

píky bez emocí a výčitek svědomí.

Vstupné: 82 Kč

16. - 18.2. v 17.45 a 20.00 h

ve středu 18.2. též v 9.00 h

OCAS JEŠTĚRKY
(ČR 2009, CP 22.1. 09, přístupný, široko-
úhlé/drama, DD) 
Narození Josefa Bárty provází věštba -

zemře ve věku 29 let. A je mu právě
tolik, když ho opustí žena i se synem,
a jeho svět se hroutí. Podivné přátelství

s nespoutaným Gabrielem vnáší do

Josefova bytí nový impuls, zároveň ho
však přivádí do stále větších problémů.
Režie: Ivo Trajkov              Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč) 

19. - 25.2. v 15.30 a 17.45  h

PEKLO S PRINCEZNOU    
(ČR 2009, CP 29.1. 09, 95´, přístupný,
pohádka, DD)
Co se stane, když si princezna Aneta
nechce vzít prince Jeronýma? Bude

svatba, válka nebo peklo na zemi?
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr

Nárožný, Václav Postránecký, Zlata Ada-
movská, Václav Vydra, Miroslav Tábor-

ský aj. Režie: Miloslav Šmídmajer           
Vstupné v 15.30 h: 77 Kč, v 17.45 h: 82 Kč

19. - 25.2. v 19.30 h
ve středu 25.2. též v 9.00 h                        

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA   Dvojprogram

(THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN
BUTTON, USA 2008, CP 5.2. 09, 166´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlé/drama, titul-
ky, DD)
Filmová adaptace povídky Francise Scot-
ta Fitzgeralda, která vypráví o muži, který
se narodí jako osmdesátiletý a stárne
pozpátku. V hlavních rolích Brad Pitt
a Cate Blanchett. Vstupné: 85 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)  

26.2. - 4.3. v 15.30 h

ZAPOMENUTÝ OSTROV     
(NIM´S ISLAND, USA 2008, 96´, přístupný,
širokoúhlý/dobrodružný/rodinný, české
znění, DD)
Zapomenutý ostrov je tradičním dobrodruž-
ným filmem z exotického prostředí pro děti
i dospělé. Snoubí se v něm romantika vel-
kých dálek, nekonečných možností dětské

fantazie, přátelství, lásky a porozumění.

Vstupné: 62 Kč  

26.2. - 4.3. v 17.45 a 20.00 h

ve středu 4.3. též v 9.00 h

LÍBÁŠ JAKO BŮH  
(ČR 2009, CP 12.2. 09, 115´, přístupný,
komedie, DD) 
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi

dvěma muži - to jsou motory komedie,
poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi

i sny, kterým podléhají zamilovaní, nemi-

lovaní i žárliví…
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser,
Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Voj-

tek, Martha Issová, Nela Boudová, Milan

Šteindler, Bára Hrzánová aj.
Nová komedie Marie Poledňákové.

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

Představení pro děti:
1.2. KAMARÁD KRTEČEK

- 9 pohádek - 78´

8.2. DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE II.
- 8 pohádek - 70´ 

15.2. MIKEŠ I. - 11 pohádek - 62´
22.2. O MATYLDĚ S NÁHRADNÍ HLAVOU

- 6 pohádek - 65´

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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BEZPLATNÉ INFORMACE O
■ službách, obchodech a firmách ve městě

■ kulturních a sportovních akcích ve městě a okolí

■ autobusových, vlakových a MHD spojích

■ ubytování a stravování

■ pomoc při orientaci ve městě

■ nabídka magazínů: TIM (Turistický informační magazín), KAM

po Česku, Beskydy tourist info, Senior Tip, Kultura - Havířov,
Program Ostrava, Program Frýdecko-Místecko, Zpravodaj -

Národní divadlo Moravskoslezské, Metro

PRODEJ (možnost platby hotově i kartou)
■ map (3ADesign, SHOCart, GeoClub, Kartografie, edice

Klubu českých turistů) a pohlednic
■ upomínkových předmětů města (trika, knihy, termohrnky, propis-

ky, klíčenky, odznaky, kvarteto a další)
■ vstupenek on-line předprodejů TicketArt, Ticketstream, Ticket-

portal, Ticketpro, Dům kultury města Ostravy

■ autobusové jízdenky s místenkou systému AMSBUS (možnost
zakoupení spoje Ostrava - Praha od spol. Student Agency)

■ přání UNICEF

■ jízdenky MHD Ostrava

■ Publikace s názvem Muzea a galerie v Moravskoslezském

kraji a Technické atraktivity v Moravskoslezském kraji
ZDARMA v Městském informačním centru.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NABÍZÍ

3.2. út v 15.00 - „CVIČENÍ
S ASTERIXEM“ - náborová akce
do pohybového kroužku pro děti
6 - 15 let, sportovní oblečení, pře-
zutí a pití s sebou. Info: T. Mendl,
tel. 596 811 175 nebo osobně ve
SVČ Asterix.
4.2. stř v 16.00 - „ZLATÝ ŘEZ“ -
setkání zájemců o nové výtvarné
techniky a příprava na přijímací
talentové zkoušky z výtvarné
výchovy.
6.2. pá od 10.00 - „BOBING“ -
soutěž v jízdě na bobech pro děti,
sraz na svahu u řeky Lučiny (v mís-
tech pod “Labužníkem“). Pořá-dáme
ve spolupráci s Asociací bobingu.
13.2. pá od 9.00 - „KERAMICKÉ
DOVÁDĚNÍ“ - práci s keramickou
hlínou si mohou vyzkoušet zájemci
široké havířovské veřejnosti. Svači-

nu a přezutí s sebou.

19.1. čt v 16.00 - „SEDMI-

KRÁSKY“ - nábor pro zájemce

o taneční a pohybové kreace, děti

6 - 12 let, sportovní oděv, přezutí

a pití s sebou.

21. - 28.2. - „ZÁHADY A TAJE VE

PSTRUŽÍ“ - mohou objevovat

účastníci jarního tábora. Ještě jsou

poslední volná místa. Tábor je pro

děti 8 - 15 let. Info: L. Bitterová,

mobil: 775 050 463              

Přihlášky odevzdat do 13.2. 09.

23.2. - 27.2. - PŘÍMĚSTSKÝ

TÁBOR - „Týden s pohádkou“

prožijí děti 6 - 12 let, přihlášky

nutno odevzdat (nebo poslat

e-mailem) nejpozději do 17.2.

Info: Š. Jarošíková, e-mail:

stepa.jarosikova@svcha.eu

2.3. po - MASOPUSTNÍ
KARNEVAL - sraz masek v 15.30
u Kyvadla. Průvod masek končí ve

SVČ Na Nábřeží tanečním rejem

a soutěžemi.
Každé pondělí od 17.00 pokračují
kurzy smaltu, keramiky a kreslení

na hedvábí.

Každou středu od 9.00 - klub
Rarášek pro maminky (i tatínky)
s nejmenšími dětmi (2 - 6 let). Na

programu: cvičení rodičů s dětmi,

výtvarné aktivity, prohlídka zvířátek
v teraristické pracovně, besedy
s odborníky na téma péče o dítě,

péče o pleť a vlasy, zdravý životní

styl, dětská výživa.
V době jarních prázdnin bude
otevřena herna: stolní fotbal, kuleč-

ník, biliard, řada deskových a stol-
ních her, posilovna - 20 Kč/hod.,

herna stolního tenisu - 20 Kč/hod.
(za stůl), internet - 10 Kč/hod.
Provoz: po - pá 10.00 - 18.00

v sobotu 9.00 - 11.00
Volná místa v kroužcích:

míčové hry, bojové umění, Boulent-
klub moderátorů, Sedmikrásky-
malé mažoretky, bojové umění, fitt-

ness, keramika pro děti.

5.2. čt od 14.30 - „Veselá olympi-
áda“ - děti od 6 let, soutěž
o ceny v netradičních sportovních
disciplínách 
6.2. pá od 17.00 - Diskotéka (jen
pro děti od 7 do 14 let !) Vstupné
10 Kč  
7.2. so 8.30 - 11.30 - Sobotní
dílna - malování a tisk na trička,
keramika. Vstupné 30 Kč/os
12.2. čt 15.00 - 19.00 - Skládání
Puzzle - tradiční soutěž o ceny, pro
děti od 6 let
18.2. st 15.30 - 17.30 - Přírodní
mozaika - soutěžíme o nejza-
jímavější obrázek z luštěnin a obi-
lovin. Trochu hrachu, čočky, fazolí,
krup, rýže apod. s sebou.
19.2. čt od 15.00 - „Hranostaj“
turnaj IV. - deskové hry: Vikingové,
Carcassone, Česko...

20.2. pá od 17.00 - Diskotéka

(jen pro děti od 7 do 14 let !)  

Vstupné 10 Kč  

23.2. po od 9.00 - „Pro bystré

hlavičky“ - soutěž pro děti od 6 let.

Porovnej si znalosti, dovednosti,

pobav se. Drobné ceny připraveny.

26.2. čt od 9.00 - „Hrajeme si,

soutěžíme…“ - dopoledne pro

aktivní děti (od 6 let), které nechtě-

jí být celé prázdniny doma.

23. - 27.2. od 9.00 - Počítačové

hry on-line Vstupné 10 Kč/hod.

23. - 27.2. od 7.30 do 16.00 -

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - „Po sto-

pách Yettiho“ pro děti od 6 let.

Soutěže, hry, keramika aj. rukoděl-

né činnosti. Strava 3x denně, pitný

režim, pedagogický dozor, pojiště-

ní, materiál na činnost.

Info: L. Vavrečková
Herna po - pá 14 - 18 stolní tenis,
fotbal, deskové hry, hry na PC

5,-/hod.

Nově internet pro veřejnost
10 Kč/hod. po - pá 14.00 - 18.00 
Volná místa v kroužcích:
Modeláři: letečtí, lodní, plastikoví,
dřevomodeláři

■ Aerobic ■ Moderní dívka 

■ Kytary ■ Divadelní

Výpočetní technika: Matrix, Inter-
net, Programování, Matematika,

Hranostaj
■ Keramika ■ divadlo Kašpárek
■ Veselá vařečka

Také v únoru knihovna připravila
řadu akcí, které potěší nejednoho
obyvatele Havířova.

Dospělé milovníky umění jistě zauj-
me výstava Kresby a grafiky
Jana Meleny v hudebním oddělení
na ul. I.P. Pavlova v Havířově-
Městě. Vernisáž výstavy se koná
25. 2. 2009 v 18.00 hod. s klavír-
ním recitálem Bakk. art. Jarmily
Paclové.

Výstavu fotografií Terezie Foldy-
nové si pak můžete prohlédnout
v nově zrekonstruované pobočce
na ul. J. Seiferta v Havířově-Městě.
Vernisáž se koná ve čtvrtek
19. února 2009 v 17.30 hod.

Zkrátka nepřijdou ani děti.
Během jarních prázdnin se mohou
každý den pobavit při zábavných
hádankách a kvízech v pobočce
na ul. J. Seiferta v Havířově-Městě.
Ve stejné pobočce se 25. 2. 2009

ve 14.00 hod. koná slavnostní

zakončení tříměsíční cestovatel-

ské akce spojené se soutěžemi

a losováním cen.

V tento den, tj. 25.2. 2009 od 10.00
hod., můžete cestovat také v dět-
ském oddělení na ul. J. Wericha
v Havířově-Městě při zábavném
dopoledni nazvaném Pojď si hrát
na cestovatele.

Kdo má rád sladké a umí malovat,
může během února přinést do
pobočky na Dělnické ul. v Pros-
třední Suché obrázek s tematikou
JARO a vyhrát tak PLNÝ PYTEL
SLADKOSTÍ.
Obrázky bude hodnotit porota
z řad čtenářů knihovny a jméno
vítěze bude vyhlášeno v pátek
17. dubna 2009.

Pevné nervy pak musí mít všechny
děti, které se zúčastní turnaje
Člověče, nezlob se! Hrát se bude
v dětském oddělení na ul. Šrámko-
va v Havířově-Podlesí, a to ve čtvr-
tek 26.2. 2009 od 9.00 do 16.00
hod. Vítězové tohoto 1. kola pak

mohou pokračovat v pátek 27.2.

2009 od 10.00 hod. a utkat se tak

o pěkné ceny.

Na Nábřeží 41, Havířov-Město
tel.: 596 811 175

www.svcha.eu, info@svcha.eu

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

M. Kudeříkové 14, Havířov-Město

tel. 596 811 031
www.svcha.eu, info@svcha.eu

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 

Městská knihovna Havířov
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Stalo se již každoroční tradicí, že

koncem roku Gymnázium na ulici

Komenského pořádá kulturně

poznávací exkurzi do metropole

našeho jižního souseda. Návštěva

Vídně v tomto ročním období je

spjata kromě poznávání kulturně

historických památek také s tradicí

vánočních trhů. Hlavní město

Rakouska se představuje každo-

ročně v jiné bohaté vánoční výz-

době, v nabídce ochutnávek tra-

dičních vánočních specialit,

možností nákupu vánočních ozdob

i seznámení se s adventními tradi-

cemi v německy mluvících zemích.
V tomto roce však návštěvníky

překvapila ještě jedna významná

kulturní událost, která počet turistů

značně navýšila, a to výstava výz-
namného holandského impresio-
nisty Vincenta van Gogha. Výstavní

síně ve vídeňské Albertině jsou

právem plné návštěvníků, zájem

o zhlédnutí unikátních sbírek asi

150 děl ze všech malířových tvůr-

čích období je opravdu velký.

Kromě známých olejů je možno

zhlédnout kresby uhlem, perokres-

by i barevné kvaše. Díla pochází

z více než padesáti světových

galerií, muzeí, i soukromých sbírek.

Není tedy divu, že se předvánoč-

ní exkurze zúčastnili nejen studenti,

kteří kromě angličtiny studují jako

druhý jazyk němčinu, ale tato

výstava vyvolala zájem i u studentů

španělštiny a francouzštiny. Přesto,
že výstavní síně byly plné návštěv-
níků, myslím, že každý milovník

umění si z Vídně odváží plno umě-

leckých dojmů a bližší pochopení
a poznání tohoto malíře s pohnu-
tým osudem. Mgr. Ivana Vlčková

Pamatujme
8. února uplyne 90 let od naroze-
ní Hrdiny 2. světové války,
kpt. Rudolfa Jasioka, rodáka
z Dolní Suché, který jako jeden
z prvních vstoupil do formující se
československé jednotky u Buzu-
luku. Bojoval o Sokolovo, Kyjev,
Bílou Cerkev a jako velitel 1. roty
čs. tankového praporu SSSR padl
ve věku 25 let 30.9. 1944
v Dukelském průsmyku. Zde je
na jednom z náhrobků vytesáno
jeho jméno.
Havířov si cení svých hrdinů
a pamatuje na ně. Po zničení
původní bronzové pamětní desky
věnované kpt. Jasiokovi na
bývalém KD Dolu Dukla v Pro-
střední Suché byla v roce 2007
instalována nová keramická
deska autorky Jaroslavy Rybové,
a to v hale ZŠ, která nese čestný
název „Kapitána Jasioka“.

Ruda Treichelová, předsedkyně 
kulturní a letopisecké komise Rady města  

Berušky s Májovákem
Mažoretky Berušky z MŠ Radniční zahájily svou cvičební sezonu na novo-
ročním koncertě konaném 1.1. 2009 v Karviné. Při cvičení je doprovázel
dechový orchestr Májovák. I přes nedostatek místa na jevišti zvládly
Berušky cvičení na jedničku a sklidily od diváků veliký potlesk.

Podruhé za sebou je 

Miss Karkulka Pamir 2008 
z Karviné!

V sobotu dne 7.3. 2009
proběhne od 19.00 hodin 

v prostorách 
Společenského domu

Reneta 

XXXVI. 
Reprezentační ples 

Gymnázia v Havířově-Městě 
na ul. Komenského.

Pokud si chcete zajistit svou

účast, kupte si vstupenky 
v předprodeji.

Tradiční součástí plesu je úvodní

polonéza, bohatá tombola,
zajímavý program, příjemná 

a přátelská atmosféra.

Všechny rodiče, příznivce školy,

absolventy i současné studenty
srdečně zvou pořadatelé - Fond

přátel Gymnázia a ředitelství

školy. Vstupenky je možno 
zakoupit v budově gymnázia 

od 2. února 2009.

Po loňském triumfu Renáty Holmeisterové se i letos z titulu Miss Karkulka

radovala Karviňačka. Jmenuje se Nikola Kovaříková (17 let, uprostřed), má

ráda děti, navštěvuje mažoretky v KSVČ Juventus a v budoucnu bude
zdravotní sestrou. I titul I. Vicemiss Karkulky putuje do Karviné, zásluhou

Zuzany Pazdziorové (18 let, vpravo). Nejúspěšnější Havířovankou se tak

stala Barbora Žuchová (16 let, vlevo) z Gymnázia Moravská, která k titulu
II. Vicemiss Karkulka přidala i titul Miss Karkulka Foto.

Foto: Jiří Sedláček

GJAK: Vídeň 2008 
Vzdělávací exkurze s návštěvou výstavy 
Van Gogha

Foto: archiv

Foto: archiv



13

C A P O E I R A
NÁBOR DĚTÍ 6 - 12 LET

■ Už tě nebaví vysedávat u počítače a televize? 
■ Chceš si pořádně zahrát a užít si spoustu zábavy?
■ Máš rád bojová umění a zajímáš se o ně?
■ Chceš umět bojové umění, které jen tak někdo neumí? 
■ Chceš se naučit hrát na brazilské nástroje? 
■ Chceš skvěle ovládat své tělo a učit se nové pohyby?
■ A už si myslíš, že jsi viděl a znáš všechny bojové sporty a umění?
■ Chceš si pořádně máknout? A při tom se pobavit?

Co ti capoeira přinese?
Vysokou fyzickou zdatnost s nepřeberným množstvím bojových
technik. Výborné zvládání tělesné koordinace. Využití a obrovské
plus pro start i v jiných sportech. Akrobacii, hudbu, hraní na brazil-
ské nástroje, zúčastňování se wokrshopu v zahraničí i u nás
s brazilskými profesory a mistry. Účast na galavečerech bojových
umění, soustředění v Brazílii, výcvikové programy. Hodiny se zku-
šenými lektory. Členství ve světové asociaci Capoeiry Ginga Mundo

a hlavně plno zábavy a zážitků s novými kamarády.

Přijď se zaregistrovat do Capoeira Ginga Mundo v Havířově 

na SPŠ Stavební - každé úterý, čtvrtek od 17.00 hodin.

Těší se na Tebe celý team Capoeiry Ginga Mundo.

Stalo se tradicí, že havířovský
předvánoční čas zpříjemňujeme
Vánočním koncertem. Ani letos
tomu nebylo jinak, a tak se
zájemci mohli ve středu 17. 12.
2008 oprostit od vánočního shonu

a nervozity.Trochu klidu a pohody

načerpali v evangelickém kostele

v Bludovicích při koncertě, který

pro ně připravili žáci ze tříd

s rozšířenou výukou HV.

Během večera postupně vystou-

pily všechny čtyři školní sbory - od

nejmenších z 1. tříd až po sbor slo-

žený z žáků II. stupně. Vánočně

naladěným kostelem zněly koledy

a duchovní písně. Večerním překva-

pením bylo zpívání žáků z nehu-
debních tříd a také vystoupení dětí
ze zahraniční partnerské školy
z Klokočova (SK). Slovenští kama-
rádi si připravili pásmo koled, které
zahráli na jejich tradiční koncové

píšťaly. Nejen toto muzicírování, ale

i celý koncert byl ohodnocen silným

potleskem spokojených posluchačů.

Závěrem bych chtěl poděkovat

dětem za pěkné chvíle při jejich

vystoupení, také děkuji pedago-

gickému sboru ZŠ Žákovské za

pomoc při realizaci tohoto koncertu

a všem přeji šťastný rok 2009.
Vít Sochora

S netrpělivostí vždy očekáváme dvouměsíční program klubu seniorů,

jehož součástí je i turistika. Schází se nás kolem dvaceti. Naším vedoucím
je pan Adolf Kotula, který je vždy na túru pečlivě připraven. Zná trasy, a tak

kromě počasí, které bývá pro nás laskavé, nás nic nepřekvapí. Moc rádi
trávíme dny na turistických stezkách, kde poznáváme nová místa a také se

vracíme do míst, kde nám kdysi před léty bylo dobře. Nacházíme i nová
přátelství. Bereme do dalšího života sílu z přírody.

Za turisty městského klubu Havířov paní Helena Petrášová 

Když mě můj osmiletý vnuk

Ondra pozval na vánoční besídku,
potěšilo mě to. Jako bývalá učitelka
mateřské školy, která si již užívá

bezstarostný důchod, dobře vím,

kolik úsilí a taky očekávání děti
vkládají do všeho, co chtějí rodičům
a prarodičům předvést. Ráda vzpo-

mínám na tu krásnou předvánoční

atmosféru u nás v mateřské škole.
V úterý 9.12. jsem se vypravila

z Karviné do Havířova-Šumbarku.

Už při vstupu do ZŠ na Moravské

ulici mě ozdobený vánoční stromek
- vlastně strom - přesvědčil, že
i tato škola již Vánocemi žije. A což

teprve výtvarná dílka dětí, která
zdobí celý interiér! Betlém v mezi-
patře u schodiště, jehož postavy

jsou skoro v životní velikosti, by si
zasloužil účast na výstavě betlémů.

V nejvyšším patře netrpělivě

čekali rodiče a známí na to, co jim
děti předvedou. Plný společenský

sál přivítal čertíky, skřítky, andílky
a Santa Clausy, ve které se promě-

nily děti 1.A a 2.A třídy. Střídaly se

básně, písně, pohyb i veršované
pohádky. Děti si počínaly jako pro-
fesionálové, a když zpívaly koledy,

tiše se přidávali i diváci.

Moc hezký program jste připravi-
ly, paní učitelky 1.A a 2.A třídy,
a mně ke skutečným Vánocům

chyběla snad jen vůně vanilkových

rohlíčků.
Děkuji za příjemně strávené

odpoledne.
Jana Karasová - Karviná

Slavnostně a netradičně bylo v sobotu 20. prosince zahájeno prvoligové hokejové derby havířovských
hokejistů s HC VOKD Poruba. V těchto dnech totiž havířovský hokej oslavil 80. výročí svého vzniku.
K tomuto jubileu připravil havířovský hokejový klub Panthers knihu, kterou před utkáním pokřtil primátor
města František Chobot, prezident klubu Jan Strmeň a nechyběl ani známý extraligový hráč, odchovanec
klubu Honza Peterek.

Diváci měli v tento den vstup na utkání zdarma a viděli velmi dobrý, útočný hokej plný gólů. Havířovští
Pantheři vyhráli 7 : 5 a připsali si do prvoligové tabulky další 3 body.

VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ ŽÁKOVSKÉ

Vyhodnocení turistiky za rok 2008

Městský klub seniorů, Studentská         út - pá 13 až 16 hodin

Tak zkus brazilské bojové umění Capoeira.
Kdo nezkusí nepozná! 

Více informací najdeš na www.gingamundo.eu

Vánoce ve škole na Moravské ulici 
v Havířově-Šumbarku

Foto: archiv

Foto: archiv

Foto: archiv
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Všude se mluví o tom, že ve

škole se děti často učí jen teorii

a že se to má změnit. Proto probíhá

reforma školství a každá škola má

za úkol své žáky nebo studenty

zaujmout. Není to vždy jednoduché,
ale když se podaří uskutečnit něco
zajímavého, je to příjemný pocit.

Určitě by to potvrdili všichni peda-

gogové i jejich žáci.
V minulých dnech podobný pocit

zažili žáci z 9. C a 9. B ze ZŠ

M. Kudeříkové, kteří v doprovodu

svých vyučujících navštívili v rámci
výuky předmětů Občanská výcho-
va a Volba povolání Magistrát

města Havířova. S nápadem

navštívit v rámci exkurze havířov-
ský Magistrát přišla p. uč. Barbora
Zineckerová, která oslovila tajem-

níka Magistrátu p. Milana Menšíka,

a ten připravil dva páteční termíny,
ve kterých se žákům věnoval. Pro-
vedl je po hlavní budově, hovořil

o rekonstrukci i uspořádání jednot-

livých odborů. Žákům se exkurze
líbila, o čemž svědčí hodnocení jed-
noho z nich - Jana Herce z 9. B:
,,Prohlídka byla už od samého
začátku velice zajímavá, protože
jsme se od pana tajemníka dově-
děli, kam směřují dopisy lidí, kde
musíme zaregistrovat auto, vyřídit
si cestovní pas, ale také to, co je
pro nás deváťáky nejdůležitější
a aktuální téma, a to kde si může-

me vyřídit občanský průkaz. Krátce
nás přijal i pan primátor, který se
s námi nejen ochotně vyfotil, ale
byl také zvědavý na naše sportovní
úspěchy. Prohlídku jsme ukončili
zajímavou besedou o životním pro-
středí a budoucích rozvojových
plánech města. Exkurze se nám
všem hodně líbila a shodli jsme se
na tom, že by jich mohlo být víc.“

Jan Herec, 9. B 
a Mgr. Pavla Slamečková, 

ZŠ M. Kudeříkové

Vás zve na ukázkovou hodinu
zdravotního cvičení

dne 17. února 2009 v 18 hod.
v tělocvičně ZŠ Školní,

Havířov-Šumbark
Cvičení vedou akreditovaní

instruktoři

Přezůvky s sebou
Pravidelná skupina 

bude každé úterý 
od 3. března v 17.50 h
Bližší informace získáte

www.taoist.cz 

Motto školy:
„Bez znalosti informatiky, jazykové průpravy, anglického jazyka, ekono-
micko-právnických základů, administrativních základů a bez matema-
tického vzdělání budeme negramotní, bez ohledu na to, jsme-li příro-
dovědného, technického či humanitního zaměření.“

ZŠ Kudeříkové: Naše návštěva

Magistrátu města Havířova

mks/09

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická
11/1564, příspěvková organizace, tel.: 596 411 063, fax: 596 420 224,
www.zsmladeznicka.cz, e-mail: vedeni@zsmladeznicka.cz

informace o škole pro veřejnost
●● Výstupní výchovně vzdělávací profil žáka 9. roč. ve školním vzdě-

lávacím programu „Jazyky - Brána do světa“ (ŠVP) a jeho znalosti
a dovednosti: asertivní komunikace, umění učit se, pochopení celo-
životního vzdělávání, získávání aktuálních informací.

●● Školní vzdělávací program (ŠVP) navyšuje hodiny cizích jazyků a infor-
matiky, matematiky, jazyka českého, výuka - psaní všemi deseti 

●●    Přijímání žáků do 3. a 6. ročníku bez rozdílových zkoušek
●●  Od 6. roč. možnost výběru mezi třídou s:

a) druhým cizím jazykem (výběr z NJ, FJ, RJ, pokud se přihlásí nejm.
12 žáků)      

b) navýšeným počtem hodin informatiky
●●    Výuka AJ již od 1. ročníku (dvě hodiny týdně v rozvrhu hodin)
●●  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) (www.debatovani.cz)
●●  Příprava žáků na německý jazykový diplom (Fit in Deutsch) úroveň A1,

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

●●  Na škole pracuje 19 kroužků (www str.): hra na flétnu/klavír, debatní,
výtvarný, počítačový, volejbalový, fotbalový, basketbalový, turistický,
pěvecký, mladí redaktoři, logopedický, šachový, zdravotní tělesná
výchova .… 

●●  Týdenní studijní zahraniční zájezdy - Anglie, Francie, Německo, Chor-
vatsko - letní prázdninový pobyt, Rakousko (Vídeň) - jednodenní

●●  Organizujeme Školu v přírodě, LVVZ v Rakousku, turistické, cyklis-
tické, lyžařské zájezdy

●●  Pro vzdělávání žáků slouží - internetová knihovna, 2 počítačové učeb-
ny, 5 odborných učeben doplněné audiovizuální technikou 

●●    Možnost individuálních plánů pro sportovce
●●    Vysoká úspěšnost přijetí na 4letá (100%) a 8letá gymnázia
●●  Vyhodnocení výsledků celostátních žákovských testů SCIA

a CERMATU: výsledky JČ a M nad průměrem ČR i kraje
●●  Škola spolupracuje s ZUŠ - učitelé vyučují na škole - hru na klavír a kytaru  
●●  Výuka dvou žáků 1. třídy pobývající dlouhodobě s rodiči v zahra-

ničí probíhá formou e-learningu (přímý audiovizuální kontakt žáka
s učitelem probíhá on-line přes počítač)

Sdružení 
Taoistického Tai Chi

POZVÁNKA
na setkání se Sdružením

BYTYOKD.CZ

Není Vám lhostejné, jak bydlíte ?? Uvěřili jste slibu p. Bakaly 
a investovali peníze do opravy svého bytu? 

Chcete se o svůj byt starat sami ?

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 
zve nájemníky bytů OKD (RPG) z Havířova na

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
které se uskuteční ve středu, 11. února 2009 od 18.00 hodin 

v sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově.

Program:
1. Informace o Sdružení a jeho činnosti, představení výboru.
2. Zpráva o aktuálním stavu, výsledcích právní analýzy, dalším postupu.
3. Zpráva o Petici nájemníků do parlamentu a vlády ČR.
4. Nabídka členství ve Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
5. Důkazy nájemníků o nemorálním jednání RPG.
6. Diskuse, odpovědi na dotazy, debata s nájemníky k situaci.

CHCEME SLUŠNĚ BYDLET!!!
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ hájí zájmy nájemníků, zejména právo

na odkoupení bytů. Mapuje rovněž nemravné jednání RPG. Další infor-

mace najdete na www.bytyokd.cz, odkud si můžete stáhnout také

přihlášku do Sdružení a vyplněnou ji přinést s sebou.

Nenechme se obalamutit Bakalovými články. Nic není ztraceno, ale

starat se musíme všichni!!!!

NEJSME  NA  TO  SAMI  ! ! Přijďte nás podpořit !!!

Ing. Stanislav Holek, člen výboru BYTYOKD.CZ 

inzerce
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14/09
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18/09

22/09

23/09

Pro pobočku v Havířově přijmu 

2 ženy/muže pracovité,
organizačně zdatné, SŠ,

zákl. na PC, nekuřák výhodou.

774 499 749

25/09

26/09
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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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ZUŠ B. Martinů 
zus.b.martinu@volny.cz, www.zusbm.cz

Reprezentační ples školy 
30. ledna od 19.30 hodin
Společenský dům Reneta

●

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

divadelní scénky)
●

3. a 17. února v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

(vstupné dobrovolné)
●

ZUŠ Bohuslava Martinů
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)

zahájení dne 4. února 2009
od 19.00 do 21.15 hodin

výtvarný obor ZUŠ ul. Jiráskova
Havířov-Podlesí

kurzovné 350 Kč/měsíc
--------------------------------------------------------

ZUŠ Bohuslava Martinů
stále nabízí ve II. pololetí školního roku

2008/2009 pro děti od 5 let výuku
v hudebním oboru

● přípravná hudební výchova 
● hra na hudební nástroj 

(klavír, housle, violoncello, kytara, 
bas. kytara, bicí,  el. klávesy, akordeon,

dechové nástroje - zobcová, příčná flétna,
trubka, saxofon, fagot, ...)

● sólový zpěv, sborový zpěv

v literárně-dramatickém oboru

v tanečním oboru 
(klasika, moderní tanec....) 

Maniak aerobik

ve výtvarném oboru 
(malba, grafika, keramika, tvůrčí fotografie....) 

Přihlášky je možné podávat na ředitelství
ZUŠ B. Martinů ul. Na Schodech 1,

Havířov - tel : 596 813 128

10.2. v 17.30 hod. v komorním sále
koncert žáků

●

11.2. v 18.00 hod. v komorním sále
Koncert absolventek 

Janáčkovy konzervatoře Ostrava
Účinkují: Markéta Gradková - housle 

a Veronika Kubíčková - klavír
Spoluúčinkují: Mgr. Kristina Římanová 

a prof. JKO Mgr. Pavel Motloch
●

16. - 18.2. vždy od 9.00 hod.
v komorním sále

Okresní kolo soutěže ZUŠ 
v sólovém a komorním zpěvu

●

19.2. v 8.00 hod.
v Reprezentačním sále
Okresní kolo soutěže 

smyčcových orchestrů ZUŠ
●

20.2. v 10.00 hod.
v Reprezentačním sále - Okresní 
přehlídka tanečního oboru ZUŠ

●

22.2. v 15.00 hod. ve vstupní hale školy

Koncert absolventek 

Janáčkovy konzervatoře Ostrava

Účinkují: Anna Mikolajková 

a Jitka Smutná - zobcové flétny

Doprovod:

prof. JKO MgA. Kateřina Chroboková 

ZUŠ L. Janáčka

zusvrchl@volny.cz, www.zuslj-havirov.cz

Radegast Líheň 

se rozbíhá 

poslední čtvrtek 
v únoru!

Od posledního čtvrtka v únoru

budou opět moci fanoušci dobré

muziky mířit pravidelně každý čtvrtek
do havířovského Jazz clubu. Probíhat
tam bude již osmý ročník soutěže

amatérských hudebníků Líheň.

Do konce ledna přijímali pořadatelé
z havířovské Viking agency přihlášky
a již podle nich je jasné, že úroveň

soutěže roste s každým rokem. Ten

loňský vyhrála pražská skupina Woo-
doojam, všichni ale doufají, že v nad-
cházejícím roce se blýsknou i hudeb-

níci z našeho regionu. Podrobnosti

ohledně účinkujících jsou na interne-
tových stránkách soutěže
www.lihen.cz, kde se zájemci dozví

podrobné informace i o prvním kole,
konaném 26.2. 2009.

Koncerty začínají vždy v 19.00 hodin
a vstup je díky dlouholeté podpoře
města Havířov opět ZDARMA!

S T O L Á R N A
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC

26.2. od 20 hod.

Kamenná plastika „Postýlky“ přibyla v havířovském

Centrálním parku naproti Společenskému domu v půli

ledna.

Jedná se o skulpturu vyrobenou během Sochařského

sympózia Landek 2008. Slavnostního  odhalení uměleckého

díla se zúčastnil také třiadvacetiletý autor sochy Jan Šnér-

berger z Českého Krumlova, student Fakulty umění na

Ostravské univerzitě. V Centrálním parku jsou již umístěny

dvě sochy z minulých ročníků tohoto sympozia, a to socha

Neraň mé srdce polského autora Zbigniewa Dudka a Obětní

oltář od švédského autora Bosse Anderssona. V roce 2008

město přispělo na organizaci sochařského sympozia částkou

80 tisíc korun.

Důvodem k instalaci kamenné plastiky uprostřed zimy byla

její nezanedbatelná váha, která si vyžádala přítomnost těžké

techniky. Takto těžké stroje mohou vjet do parku jen v době,
kdy je země dostatečně promrzlá.

Foto: Josef Talaš

Jubilejní XX. ročník

HALOVÉ POHÁROVÉ SOUTĚŽE
MLADÝCH HASIČŮ,

který je zároveň jako 

XVIII. ročník
NEOFICIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ ČECH,

MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKA

Městská sportovní hala
28. únor 2009

Soutěžit budou mladí hasiči 
z celé České a Slovenské republiky.

Přijďte je povzbudit!

Slavnostní zahájení v 8.30 hodin.
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