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Slavnostní otevření Domova seniorů se uskuteč-

nilo za účasti vedení města Havířova, hejtmana

Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase

a mnoha dalších významných hostů 16. února.

O den později si mohla nové zařízení na Seifertově

ulici prohlédnout veřejnost v rámci Dne otevře-

ných dveří.

Plný provoz zařízení zahajuje 1. března, kdy budou

ubytováni první klienti. Plně obsazen bude domov prav-

děpodobně do konce prvního pololetí. „Od září, kdy
jsme začali přijímat žádosti, máme dosud prošetřeno
na 430 žádostí, vyplněných přihlášek došlo více než
500,“ uvedl ředitel Domova seniorů Helios MUDr. Milan
Dlábek. „Sociální pracovnice žádosti postupně prošet-
řují. Termín podání žádosti není kritériem pro přijetí
do zařízení, takže žádosti lidí nadále přijímáme

a postupně prošetřujeme. Ze zájmu seniorů je zřejmé,
že nebudeme moci v první fázi uspokojit všechny
žadatele.“

Výstavba Domova seniorů Havířov byla zahájena

v květnu 2007. Ubytovací kapacita činí 86 lůžek,

60 pokojů je jednolůžkových, 13 dvoulůžkových.

14 lůžek je vyčleněno pro imobilní občany. Ceny za

stravu a pobyt v tomto zařízení se pohybují od 8 970

korun měsíčně.

Celkové náklady na stavbu zařízení pro seniory

včetně interiérů činily přibližně 235 milionů korun.

Informace a tiskopisy pro přijetí do Domova seniorů
HELIOS získáte na magistrátu města (odbor sociálních

věcí), v DS Helios na Seifertově ulici a na interneto-

vých stránkách města www.havirov-city.cz.

Domov seniorů HELIOS zahajuje 
1. března plný provoz

Floristická část (náměstí Republiky) 
8.00 - 15.00 hodin Tvorba pohádkových květinových soch

15.00 - 18.00 hodin Anketní hodnocení pohádkových květinových soch veřejností

19.00 hodin Vyhodnocení a předání cen

Květinový průvod
10.00 hodin Řazení průvodu u Magistrátu města Havířova

11.00 hodin Květinový průvod od magistrátu směrem k náměstí Republiky

Havířov v květech baví občany Havířova a širokou veřejnost (nám. Republiky)
12.00 - 20.00 hodin Hlavní kulturní program

Doprovodný kulturní program pro nejmenší
20.00 - 22.00 hodin Havířov se baví pod širým nebem

Pokud máte zájem zúčastnit se průvodu, kontaktujte prosím tiskové oddělení:
Ing. Radmila Friedlová   vedoucí tiskového oddělení      596 803 237

Ing. Jana Pondělíčková  tisková mluvčí                         596 803 280
MgA. Romana Bartošková redaktorka Radničních listů      596 803 398
Podpořte s námi naši nově obnovenou květinovou tradici Havířov v květech.

Vážení občané Havířova, srdečně Vás zveme do květinového průvodu, který se uskuteční

v rámci obnovení tradice kulturní akce „Havířov v květech“ 20. června 2009.
Průvodu se mohou zúčastnit fyzické osoby, právnické osoby, jednotlivci, dechové

orchestry, folklorní soubory, jednotlivci se svými nazdobenými automobily, právnické osoby

se svými firemními nazdobenými vozy, kočáry s koňmi… aj.

Program Havířova v květech 20. 6. 2009
Pozvánka

na jednání Zastupitelstva
města Havířova

pondělí 23.3. 
od 8.00 hodin v sále 

Kulturního domu Radost.
Interpelace a dotazy občanů

jsou na programu 

podle nového jednacího 
řádu ZMH od 12 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Další jednání zastupitelstva je

naplánováno na 22.6. 2009.

Foto: Josef Talaš
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Celková částka dotací přiznaných Havířovu

v loňském roce přesáhla hranici půl miliardy.

Peníze na úspěšné projekty bude město

čerpat v několika následujících letech.

V loňském roce město získalo skoro 300 mil.

Kč na projekt Přitažlivé město. Peníze z Evrop-

ské unie budou spolu s finančními prostředky

z městského rozpočtu využity během následu-

jících 4 až 5 let na rekonstrukce veřejných pro-

stranství a také rekonstrukci části budovy

magistrátu na městskou knihovnu. Mezi další

důležité projekty patří rekonstrukce náměstí

U Severky, náměstí Nad Terasou i náměstí T. G.

Masaryka na Šumbarku. „Dále bychom chtěli
prověřit stávající trasování chodníků, posoudit
stav veřejného osvětlení, městského a dětského
mobiliáře a navrhnout jejich úpravu a doplnění
v prostorech parku Stromovka a parku za KD
Radost,“ přiblížil projekt Přitažlivé město náměs-

tek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk. „Dalším
záměrem je také vybudovat stezku pro inline
bruslaře a cyklisty zrekonstruováním chodníku

v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží. Podél
stezky chceme postavit biketrialové komponenty
a součástí projektu je i vybudování sjezdovky na
přilehlém svahu s vlekem pro zimní sporty.“ 

Více než 200 mil. Kč městu přislíbilo Minister-

stvo práce a obchodu na přípravu území v are-

álu bývalého Dolu Dukla. „Peníze budou určeny
na výstavbu infrastruktury, elektrických rozvodů,
plynovodů, kanalizace, vodovodního řádu, roz-
vodů pro veřejné osvětlení a také výstavbu silnic
a chodníků,“ uvedl náměstek primátora

Ing. Eduard Heczko.

10 mil. Kč město získalo z rozpočtu Morav-

skoslezského kraje na výstavbu protipovodňové

hráze „Areál volného času“. Celkové náklady na

výstavbu protipovodňové hráze  budou činit při-

bližně 21 milionů korun. Stavba bude zahájena

v letošním roce. „Stavbou protipovodňové hráze
bude umožněno získat pozemky pro výstavbu
Areálu volného času. Areál volného času chce-
me postavit východně od řeky Lučiny, proto
musíme řešit i protipovodňová opatření - hráz

chránící budoucí komplex areálu proti zápla-

vám,“ upozornil Ing. Osmanczyk.

10 mil. Kč bylo ze státního rozpočtu určeno na

opravu bloku obytných domů na ulici Fibichova.

Dotaci ve výši 7,7 mil. Kč jsme získali

z fondů Evropského hospodářského pro-

storu/Norsko na rekonstrukci a modernizaci

budovy ZŠ Frýdecká. Součástí rekonstrukce byla

oprava střechy, výměna oken a dveří a rekon-

strukce a zateplení fasády. Celkové náklady byly

přibližně 13 mil. Kč.

Další dotace byla městu přiznána z Minister-

stva pro místní rozvoj, a to ve výši 4 mil.Kč.

Jedná o dotaci na regeneraci panelového sídliš-

tě Havířov-Šumbark II - 7. etapa. V loňském

roce již byla zahájena oprava prostoru, který je

vymezen ulicemi Orlí, Nákupní a Moravskou.

Rekonstrukce bude dokončena letos na jaře.

Celkové náklady budou přibližně 16 mil. Kč.

V roce 2008 byla odboru komunál-

ních služeb poskytnuta neinvestiční

dotace ze státního rozpočtu ČR na

úhradu nákladů obce vynaložených

v souvislosti s azylovým zařízením

na území města Havířova podle

§ 84 zákona č. 325/1999 Sb.,

o azylu v celkové výši 287 552 Kč.

Tato finanční částka byla použita

následovně:

77 736 Kč - oprava chodníku 

na ulici Radniční

77 288 Kč - oprava chodníku 

na ulici Edisonova, 

Resslova, 
Makarenkova

70 016 Kč - oprava chodníku 

na ulici Okrajová

62 512 Kč - oprava chodníku 
na ulici Na Nábřeží

5. Požadované doklady platné ke dni zápisu dětí:
■ žádost na rekondičně-ozdravný pobyt (vyplní zákon-

ný zástupce v den zápisu na místě),
■ oznámení o přiznání sociálního příplatku nebo přídav-

ku na dítě (pokud byly přiznány),
■ průkaz totožnosti - OP zákonného zástupce dětí,

případně plná moc jiné osobě starší 18 let.
6. Úhrada finanční spoluúčasti zákonným zástupcem

do 5 dnů ode dne zápisu.
7. Výjimky z výše uvedených podmínek schvaluje indi-

viduálně Rada města Havířova.
8. Na dotaci města není právní nárok.
9. Zájemci budou zapisováni podle pořadí podání

žádosti. Při vyšším počtu zájemců budou registro-
váni jako náhradníci.

Zápis dětí v 1. kole proběhne dne 18. 3. 2009 od
9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin v prostorách
ASTERIXU - Střediska volného času Havířov, Na
Nábřeží 41, Havířov-Město. V případě, že nebude
naplněna stanovená kapacita v 1. kole, bude reali-
zováno 2. kolo v termínu 15. 4. 2009 od 9 do 12
hodin a od 14 do 17 hodin (tamtéž).

Místo pobytu: V krásném prostředí u města Trogir-
Vranjica (Villa TERESA). Pro děti jsou připraveny
ozdravné a sportovní aktivity spojené s koupáním
u moře. Bezpečnost dětí zajišťují vedoucí, plavčík, zdra-
votník a noční hlídač. V ceně pobytu doprava, ubyto-
vání, plná penze včetně pitného režimu, pojištění.

Termíny jednotlivých pobytů v Chorvatsku 
včetně příjezdů a odjezdů:
1. turnus      17.7. -  28.7. 2009
2. turnus      26.7. -   6.8. 2009
3. turnus        4.8. - 15.8. 2009
4. turnus      13.8. - 24.8. 2009

Informace: Karla Nožičková, tel. 596 811 175 
Mgr. Jana Šmahlíková, tel. 596 803 138 
internetové stránky: www.svcha.eu 
www.havirov-city.cz

V loňském roce bylo město úspěšné v získávání dotací

Podmínky účasti dětí na rekondičně-ozdravných pobytech 
v Chorvatsku s dotací statutárního města Havířova v roce 2009
1. Trvalý pobyt dítěte v Havířově ke dni účasti.

2. Děti narozené v letech 1995-2002.

3. Zdravotní stav dítěte, který nevylučuje rekondičně-ozdravný pobyt v zahraničí.

4. Finanční spoluúčast zákonných zástupců:

Kategorie Kritérium Finanční Finanční

spoluúčast spoluúčast

zák. zástupce zák. zástupce

na 1. a 2. dítě na další dítě

1. doložení oznámení o přiznání 

sociálního příplatku rodiny 1.500 Kč na dítě 3.000 Kč
dávek státní sociální podpory

doložení oznámení o přiznání 

2. přídavku na dítě 2.000 Kč na dítě 4.000 Kč
dávek státní sociální podpory

bez přiznaných 

3. dávek státní sociální podpory               4.000 Kč na dítě 8.000 Kč
děti z evidence odboru sociál. věcí 

4. oddělení sociálně právní ochrany 500 Kč na dítě 500 Kč

Informace o použití
neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu
ČR v r. 2008

Od 25.3. 2009 do 31.3. 2009

si občané nebudou moci
podávat žádosti o vydání

cestovního dokladu s biome-
trickými údaji na Magistrátu

města Havířova.
Rovněž si nebudou moci

vyzvednout v tomto období již
vyhotovené cestovní doklady

s biometrickými údaji.
Do 24. března 2009 si mohou
občané podat žádost o vydání

cestovního dokladu a vyzved-
nout vyhotovený cestovní

doklad.

Od 1. dubna 2009 se budou

vydávat cestovní doklady
s nosičem dat obsahující bio-

metrické údaje - otisky prstů.

UPOZORNĚNÍ

■ Potřebujete poradit?
■ Potřebujete doprovodit s dítětem

k lékaři, do školy, do kroužků?
A jste na to všechno sama (sám),
nevíte si s tím rady?

Armáda spásy nabízí nové služby
v přirozeném domácím prostředí - pomoc při

školní přípravě dětí na ZŠ, poradenství 
a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

V případě zájmu můžete kontaktovat:
Komunitní centrum Armády spásy,

Obránců míru 704, Havířov-Šumbark
Tel.: 596 811 479
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Statutární město Havířov se prezentovalo
vlastní expozicí na 18. mezinárodním veletr-
hu Regiontour 2009. O stánek, kterým se
Havířov v půli ledna prezentoval na čtyřden-
ním brněnském veletrhu turistických příleži-
tostí Regiontour, byl velký zájem.

Od čtvrtka do neděle byl stánek v obležení
lidí, kteří měli zájem nejen o propagační materi-
ály, ale také se zastavovali u obrazovky, na které
byl promítán nejnovější dvanáctiminutový film
o městě a záběry z loňských závodů motorek
Zlatý havířovský kahanec. Na veletrh Havířov
přišel i s pozvánkou na obnovenou akci, která
by se měla znovu stát tradicí: Havířov v květech.

Spolu s městem se prezentovaly také hotely
Zámek, Jaškovská krčma, Formule, Fridrich
a cestovní kancelář Juhász.

Velký zájem byl o diáře s kalendářem
havířovských akcí na rok 2009, pro které si cho-

dili nejen „sběratelé“ propagačních materiálů, ale
také zástupci ostatních prezentujících se měst.
Těchto diářů bylo rozdáno přes tisíc kusů. Pro
děti byli připravené kromě propisek také
oblíbené píšťalky s logem města.

Čtvrtek a pátek byl určen odborníkům a V.I.P.
hostům. Havířovského primátora, náměstky
i radní města zde navštívila spousta známých
osobností: europoslanec, poslanci, členové par-
lamentního výboru pro veřejnou správu, hejtman
Moravskoslezského kraje, starostové měst
a další představitelé veřejného života. „Určitě
jsme si neudělali ostudu,“ zhodnotil účast města
na Regiontouru primátor František Chobot.

„Ukázali jsme, že víme jak na to - a teď nemám
na mysli pouze stánek a naši účast na veletrhu.
Mohli jsme se srovnávat s ostatními městy
a v tomto srovnání jsme více než obstáli.
Byli jsme na naše město opravdu pyšní.“

V sobotu a neděli byl již veletrh otevřen veřej-
nosti. Expozici statutárního města Havířov
navštívili lidé z celé republiky a také cizinci, kte-
rým jsme mohli nabídnout anglické verze brožu-
ry Poznávej a objevuj a turistického průvodce
v angličtině, němčině a polštině. Stánek také
navštívila spousta lidí, kteří Havířov znají z mládí
nebo dětství.

„Mnohé doprovodné programy, akce a propa-
gační materiály byly pro nás inspirací,“ prozradil
náměstek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk.

„Z nápadů, které bychom chtěli v blízké době
realizovat, to jsou například magnetické záložky
do knih, trhací mapy a také nové pohlednice.
Tyto nové propagační materiály budou sloužit
k propagaci města a budou také dostupné
v městském informačním středisku na Dlouhé
třídě.“

Havířov se prezentoval na veletrhu Regiontour

Podmínky soutěže:

Termín přihlášení je do 30. září

2009. Do této doby je možno zasílat

vyplněnou přihlášku s maximálně
3 fotografiemi květinové výzdoby.

Vlastníci výsadeb si zajistí pořízení

snímků v ideální dobu sami.
Do soutěže se mohou přihlásit
občané Havířova se svými fotogra-

fiemi o rozměru min. 15 x 10 cm.

K fotografiím musí být přiložena
přihláška.
Přihláška je na internetových strán-

kách www.havirov-city.cz v pravém

sloupci Havířov v květech.

Soutěž Rozkvetlý Havířov 
je vyhlášena v kategoriích:
A. Balkony, okna a zahrádky rodin-

ných domů i zahrádkářských osad

B. Balkony, okna a předzahrádky
obytných domů

C. Balkony, okna a předzahrádky
firem, institucí, restaurací, škol, aj.

D. Vysazený zajímavý obrazec
Každá fotografie musí být označe-

na soutěžní kategorií (A, B, C, D),

číslem, pod kterým je uvedena

v přihlášce (1, 2, 3), jménem a pří-

jmením autora.
Ceny:

V každé kategorii bude udělena

cena za:
1. místo  (1 500 Kč a upomínkové

předměty)

2. místo  (1 000 Kč a upomínkové

předměty)
3. místo  (500 Kč a upomínkové

předměty)

Čestné uznání

Organizátor si vyhrazuje:

1. Právo některá ocenění rozšířit, či

některou z cen neudělit.
2. Právo zveřejnit jména oceně-

ných a vystavujících účastníků

a použít jejich fotografie k propa-

gaci města Havířova.

Účastí v soutěži Rozkvetlý Havířov,

vyplněním a odevzdáním přihlášky
vyjadřuje účastník souhlas s pravi-
dly a podmínkami soutěže.

Vyplněnou přihlášku a fotografie
posílejte e-mailem na adresu:
redakce@havirov-city.cz

pod označením Soutěž 
Rozkvetlý Havířov našima očima
Kontakt: Magistrát města Havířova,

tiskové oddělení, MgA. Romana
Bartošková, tel.: 596 803 398

Fotosoutěž je pořádána u příleži-

tosti znovuobnovení tradice květi-

nových slavností v Havířově. Obsa-

hem soutěže je zachytit ve

výtvarném dokumentu přípravy,

průběh, vyvrcholení a celkový

dojem ze všech akcí Havířova

v květech 2009. Soutěž bude

vyhodnocena odbornou porotou.

Z oceněných a vybraných snímků

bude uspořádána v listopadu 2009

výstava ve výstavní síni Kulturního

domu Radost v Havířově.

Podmínky fotosoutěže 

Havířov v květech:

Do soutěže se mohou přihlásit
amatérští i profesionální fotogra-

fové, občané a návštěvníci města

Havířova svými fotografiemi
o minimálním rozměru 15 x 21 cm.
K fotografiím musí být přiložena

přihláška (registrace) a CD s digita-

lizovanými fotografiemi v rozlišení
pro tisk.
Přihláška je ke stažení na interne-

tových stránkách www.havirov-

city.cz v pravém sloupci Havířov
v květech.

Fotosoutěž Havířov v květech je
vyhlášena v kategoriích:

A. Reportáž (přípravné akce, zdo-
bení města, květinové korzo
a pod.)

B. Portrét člověka ve městě květů

C. Havířov - město květů a zeleně

Autor se může v každé kategorii

prezentovat nejvýše 5 snímky.
Seriál (sekvence) se považuje za
1 snímek.

Každá fotografie musí být zřetelně
označena soutěžní kategorií, náz-
vem shodným s názvem snímku

na přihlášce, jménem a příjmením
a adresou autora.

Ceny:

Hlavní cena - Havířovský květ  

(3 000 Kč a upomínkové

předměty)

V každé kategorii bude udělena

cena za:

1. místo (1 500 Kč a upomínkové
předměty)

2. místo (1 000 Kč a upomínkové

předměty)

3. místo (500 Kč a upomínkové
předměty)

Čestné uznání

Organizátor si vyhrazuje:
1. Právo některá ocenění rozšířit, či

některou z cen neudělit.

2. Právo zveřejnit jména oceně-
ných a vystavujících účastníků
a použít jejich fotografie k propa-

gaci města Havířova.

Účastí ve fotosoutěži Havířov

v květech, vyplněním a odev-

zdáním přihlášky vyjadřuje účast-
ník souhlas s pravidly a podmínka-
mi fotosoutěže.

Obálku s fotografiemi, datovým
CD a vyplněnou přihláškou je

možno předat osobně nebo
odeslat poštou na adresu:

Magistrát města Havířova
tiskové oddělení
MgA. Romana Bartošková

Svornosti 2
736 01 Havířov-Město

Uzávěrka: 31. srpna 2009

Statutární město Havířov vyhlašuje soutěž 
Rozkvetlý Havířov 

našima očima 
Soutěž je pořádána u příležitosti znovuobnovení tradice

květinových slavností v Havířově. Obsahem soutěže je květi-
nová výzdoba, rozkvetlé zahrádky, ulice a motivace občanů
i podnikatelských subjektů k vylepšení vzhledu města.

Cílem je podpořit úsilí o rozkvétání mladého města, rozvoj zeleně a zlep-

šení životního prostředí. Havířované, pěstitelé, květináři, kteří vysadí květy,

ve správném období své dílo vyfotí a snímek zašlou v elektronické

podobě na adresu: redakce@havirov-city.cz.

Soutěž bude vyhodnocena odbornou porotou v říjnu 2009. Z oceněných

a vybraných snímků bude uspořádána v listopadu 2009 výstava ve výstav-

ní síni Kulturního domu Radost v Havířově.

fotosoutěž Havířov v květech
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Díky nové termokameře nalezli
strážníci městské policie za půl
hodiny po nahlášení pohřešova-
nou ženu.

V sobotu 24. ledna těsně před
půlnocí bylo telefonicky nahlášeno
strážníkům městské policie pohře-
šování mladé ženy, která se
v minulosti pokusila o sebevraždu.
Strážníci o těchto skutečnostech
informovali Policii ČR, která vyhlási-
la pátrání. Také hlídky městské poli-
cie ihned zahájily kontrolu a díky
nové termokameře velmi rychle
nalezli ženu v lesoparku Stromov-
ka. Žena byla nezraněna, ale ve
špatném psychickém stavu.
Strážníkům se podařilo ženu uklid-
nit a zajistit, aby neprochladla. Poté
si ji převzala hlídka Policie ČR.

Termokamera je ve výčtu pro-
středků Městské policie Havířov úplnou novinkou - zakoupena byla
z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění

veřejného pořádku. Tento fond je tvořen penězi získanými především

z udělených pokut a je využíván především pro preventivní akce v oblasti

bezpečnosti a prevence kriminality.
Na zakoupení termokamery bylo
z tohoto fondu vyčleněno 780 tis. Kč.
Do užívání strážníci kameru dostali
v lednu a již pár dní poté kamera
poprvé „zabodovala“ v akci.

Termokamera bude využívána
k odhalování pachatelů přestupků
a trestných činů v neosvětlených
částech města. Kamery odhalují
„teplo", takže objeví například zlo-
děje aut, schovávajícího se za auto,
vandaly na hřbitovech nebo osoby
schovávající se v parcích, či spreje-
ry. Dále může být využívána při pát-
ráních po pohřešovaných osobách
především v zalesněných či jinak
nepřístupných místech, kde se lze
jen stěží pohybovat. Strážníci ji
budou využívat například k přesněj-  

ší kontrole objektů, které střeží.
Mohou to být stavby nebo i rozlehlejší prostranství. Termokamera může
zaznamenat až 360 fotografií, které je možno následně upravit a na nich

rozpoznat osoby i detaily. Je to další moderní zařízení, nezbytné pro práci poli-

cejních složek v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.

K častým problémům a nebezpečným
situacím na křižovatkách vede mylná před-
stava chodců o vlastní absolutní přednos-
ti na přechodu pro chodce, stejně jako
scestná představa mnoha řidičů, že cho-
dec nemá na přechodu pro chodce co
pohledávat, svítí-li na semaforu pro chod-
ce signál Stůj.

Je třeba si uvědomit, že signál Volno pro
chodce je pro něj informace, že může vstou-
pit do vozovky a po změně signálu Volno na
Stůj je mu dovoleno dokončit přecházení,
tedy dojít na druhou stranu vozovky (respekti-
ve k nejbližšímu návěstidlu na protější straně
komunikace). To platí jak pro přechod bez
dělícího ostrůvku, tak i s ním. Až příliš často je
však vidět, že odbočující řidiči sledují návěs-
tidla určená chodcům přecházejícím ve
volném směru a pak rozličným způsobem
vyjadřují své rozhořčení nad "zločinem" exis-
tence chodce na přechodu, jemuž svítí signál
Stůj. Přitom se jedná o zcela legitimní situaci,
na kterou zákon o provozu na pozemních
komunikacích z hlediska vzájemné přednosti
pamatuje.

Totéž se týká odbočování na doplňkovou
šipku umístěnou vedle signálu Stůj, která řidi-
či umožní odbočení vpravo, i když nemá sig-
nál Volno. Signál doplňkové šipky (S5) je však
zcela něco jiného než tzv. směrový signál
tříbarevné soustavy (v zákoně o provozu na
pozemních komunikacích se nazývá signál se
směrovou šipkou S2, S3) a řidiči toto velmi
často zaměňují, přitom povinnosti řidiče,
jedoucího na signál doplňkové šipky, jsou
v tomto případě definovány zcela jasně (§70,
odst. 2g, zák. č. 361/2000 signál „Doplňková
zelená šipka“ svítící současně se signálem
s červeným světlem „Stůj“ nebo se žlutým
světlem “Pozor“ znamená pro řidiče možnost
pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým
šipka nebo šipky ukazují: přitom řidič musí dát
přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na
zvířatech jedoucím ve volném směru a útva-
rům chodců jdoucím ve volném směru; přitom

nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce)
- ani tady není možné, aby řidič něco deduko-
val ze signálů určených pro chodce.

Z výše uvedených důvodů vyplývá také
jedna na první pohled nepochopitelná skuteč-
nost, a to že příliš dlouhý signál Volno pro
chodce je vlastně nebezpečný. To je dáno tím,
že zatímco na jeho začátek přejde celý
nashromážděný "hrozen" chodců naráz, po
určité době již přechází jen samostatně se
trousící chodci, kteří se "vrhají" pod kola vozi-
del a kterým řidiči odbočujících vozidel jsou
povinni dát přednost i tím, že svá vozidla musí
zastavit. Samozřejmě i chodci nemají jen
práva, ale i povinnosti. Jejich nerespektování
je vidět na některých přechodech, kde je
snaha umožnit jim přejít celou šíři komunika-
ce i s dělícím ostrůvkem najednou, a to s vyu-
žitím návěstidel na středovém ostrůvku (např.
u OD Elan). To se dosahuje tím, že v určitou
dobu již není dovoleno prostřednictvím návěs-
tidel na ostrůvku vstupovat do vozovky, ale
návěstidla na krajích komunikace informují
přecházející chodce, že mohou z ostrůvku
přecházení dokončit. Někteří chodci se ale
neřídí bližším semaforem, ale vstupují na pře-
chod na jeho červenou, protože se řídí zele-
nou na vzdáleném semaforu, určeném pro
chodce, kteří jsou již na středovém ostrůvku.
Zejména u tohoto druhu přechodů řidiči sle-
dují stav signalizace pro chodce důsledněji
než pro svůj směr jízdy a běda chodci, který
se mu "motá" před autem!!

Jestlipak si tito řidiči uvědomují, že staří nebo
handicapovaní lidé zkrátka a dobře nestihnou
přejít v čase, který je pro tento úkon určen?
Samozřejmě lze namítnout, proč tedy není ta
"zelená pro chodce delší"? To jistě lze, ale pak
nastane jiné vztekání ze strany řidičů: "Stojím
celou věčnost na červenou kvůli přechodu, na
kterém není ani noha!! Proč je ta zelená pro
chodce tak zbytečně dlouhá"? Takže vlastně
i v tomto případě jde o hledání jakéhosi kom-
promisu, kterého však bez vzájemného respek-
tování a ohleduplnosti nelze dosáhnout.

Nová termokamera zachránila pohřešovanou ženu

Okénko prevence:
Řidiči, chodci, semafory a věčný boj „kdo s koho“

Havířovští chovatelé kanárů-zpěváků
mají úspěch na mezinárodních závodech

Že zpívají lidé a mají v tomto oboru různé druhy
soutěží, ví jistě každý. Že zpívají ptáci, to je jistě také vše-
obecně známé. Že lidé vypěstovali ptáčka, který taktéž
soutěží ve zpěvu, to již tak všeobecně známé není.

Desetiletími, vlastně již staletími šlechtění kanára
obecného dosáhli u tohoto ptáčka chovatelé takové
úrovně zpěvu, že se ptačí zpěváci začali rozlišovat
např. na belgické bubláky, ruské slavíky, americké sin-
gry a nebo harckého dutopěvce, který má původ
v Německu, v oblasti harckého pohoří, v rodinách
horníků, kteří jej využívali z počátku jako indikátory
plynu v dole, později však jako hezkého zpěvavého
společníka v rodině a hlavně jako dobrý obchodní
artikl. Využili jeho schopnosti kvalitu svého zpěvu roz-
víjet a dosáhli u něj postupně několik túr: základní
dutá role, basová role, duté zvonky a píšťaly. K tomu
se ještě přidávají klokoty, hlukoty a jiné.

V Havířově byla obnovena činnost ZO chovu zpěv-
ných kanárů-dutopěvců v r. 2005 po dlouhé odmlce.
Od té doby se také členové havířovské organizace
pravidelně zúčastňují mezinárodní mistrovské sou-
těže. O tom, že úroveň chovaných kanárů stoupá,
svědčí například 50. místo, kterého dosáhl v roce
2005 havířovský chovatel Tomiczek. Postupně se
umisťovali na 41., 31. a letos se již Ing. Mareček umís-
til na 20. místě, přičemž měl odchovaných pouze 11
samců. Obvyklé je mít 100 a více mladých ptáků
a nejméně 50 samců, aby bylo z čeho vybírat sou-
těžní kolekce, které musí dosáhnout nejméně 330
bodů na místní soutěž jako kvalifikační limit na mezi-
národní mistrovskou soutěž, letos konanou v Táboře.
„Závěrečné vyhlášení vítězů bylo na velmi vysoké
společenské úrovni za účasti předsedy ČSCHDZ,
místostarostky města Tábor a za zvuku fanfár pro
vítěze v interpretaci vojenské posádkové hudby
města Tábor. Když hráli pro vítěze českou a sloven-
skou hymnu, opravdu mrazilo,“ vzpomíná na
úspěšnou účast na mistrovství chovatel Pavel Mare-
ček a dodává: „Domnívám se, že havířovští chovatelé
harckých dutopěvců své město v této společnosti
mistrů letos reprezentovali dobře. Nejsme uzavřená
společnost. Rádi mezi sebou přivítáme mládež
a občany Havířova a okolí s láskou k přírodě a zvlášť
k ptákům. Soutěž ve zpěvu je potom vyvrcholením
takovéto zájmové činnosti.“

Info: Ing. Pavel Mareček, 775 233 591
mapos@seznam.cz

Strážník monitoruje zaparkovaná vozidla. Foto: Josef Talaš
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Vyplývá to ze závěrů mapování
výskytu raků v přírodní památce
Meandry Lučiny, které členové
havířovské základní organizace
Českého svazu ochránců přírody
provedli v loňském roce.

„Naše organizace realizovala
první mapování výskytu raků
v Chráněné přírodní památce
„Meandry řeku Lučiny“ v roce
2001,“ uvedla za havířovské
ochránce přírody Ing. Marcela Jan-
dová. „Jednalo se o klidnou část
toku řeky Lučiny na okraji města
Havířov, v levé části toku s téměř
kolmým břehem, v pravé části pak
s pozvolným přechodem s pode-
mletým břehem s ideálními úkryty
pro raky pod kořeny stromů
a většími kameny. Současně v této
době bylo provedeno hydrobiolo-
gické inventarizační posouzení
toku za účelem výběru vhodných
lokalit pro reintrodukci raka říčního.
Následně v roce 2002 proběhlo
kontrolní pozorování úseku toku
řeky Lučiny. Byly naměřeny pří-
znivější hodnoty kvality protékající
vody, a dokonce byl zachycen i vý-
skyt raka říčního. Z tohoto důvodu
jsme potom v rámci akce RAK za
dohledu hlavního koordinátora celo-

svazové akce RAK RNDr. Holzera
provedli vysazení 206 jedinců raka
říčního - 120 dospělých a 86 jednole-
tých raků z líhně v Olomouci.“

V minulém roce se členové
havířovské organizace ČSOP
zúčastnili celorepublikové výzvy
a realizovali svůj projekt „Mapování
výskytu raků v toku řeky Lučiny -
v přírodní památce Meandry řeky
Lučiny“. Výsledky projektu zhodno-
til hlavní garant celorepublikové
výzvy RNDr. Holzer jako jedny
z nejlepších.

„S ohledem na kvalitu toku -
jeho fyzikálně-chemické hodnoty,
které jsou pro raka příznivé, a pro
posílení stávající populace, která
zůstala sice nepočetná, ale
v dobrém zdravotním stavu
a v optimálních podmínkách pro
rozvoj, jsme navrhli v tomto roce
rozšířit populaci raka říčního umě-
lým vysazením. Abychom vyloučili
riziko přemístění populace do
nižších částí toku, tam, kde již
nebylo prováděno mapování jejich
výskytu, navrhujeme vysazení do
nejvyšší části toku v Chráněné
přírodní památce „Meandry řeky
Lučiny“,“ přiblížila Ing. Jandová.

Havířovští ochránci přírody 

chtějí na Lučině vysadit raky
Chovatelská přehlídka trofejí

Myslivecké sdružení Bukovina Horní Bludovice a statutární město
Havířov pořádají ve dnech 20.3. - 22.3. 2009 chovatelskou přehlídku

trofejí zvěře ulovené v okrese Karviná za hospodářský rok 2008. Slav-

nostní zahájení chovatelské přehlídky za zvuku mysliveckých fanfár se
uskuteční na chatě Mysliveckého sdružení Bukovina Horní Bludovice
20. března 2009 v 10 hod.

Pro návštěvníky bude mimo vystavených trofejí ulovené zvěře 

přichystán doprovodný
program (promítání
naučných filmů  

s mysliveckou 

tematkou) a rovněž
bude připraveno 
občerstvení v podobě

tradiční myslivecké

kuchyně.
Srdečně zvou 

myslivci MS Bukovina 

Horní Bludovice.

Kdy:

20.3. - 22.3. 2009
10 - 18 hod.

Kde:
chata MS Bukovina

Horní Bludovice,
MHD č. 21, zastávka 

„U Sebery“, dále bude

cesta označena
informačními tabulemi.

Topíte draze nebo levně? Většinu domácností v Havířově zásobuje
teplem Havířovská teplárenská společnost (HTS), takže lidé jsou
odkázáni na tento zdroj tepla a také na ceny, které HTS stanoví. Je
tato cena nízká či vysoká? Havířovská teplárenská společnost při-
pravila pro své klienty materiál, který má podat základní informaci
o ceně tepelné energie pro r. 2009 dodávané ze zařízení pro výrobu
a distribuci tepla HTS:

Pro stanovení cen tepelné energie určil Energetický regulační úřad (dále
jen ERÚ) pro dodavatele tepelné energie podmínky, které jsou uvedeny
v Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 7/2008 ze dne 2. září 2008 (dále jen CR
7/2008). CR 7/2008 k cenám tepelné energie má účinnost od 1. 1. 2009.

Cena tepelné energie se reguluje způsobem věcného usměrňování cen.
Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnout pouze ekono-
micky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Eko-
nomicky oprávněnými náklady v ceně tepelné energie jsou náklady
nezbytně související s výrobou a rozvodem tepelné energie v kalen-
dářním roce, které vycházejí z účetnictví.

Cena tepelné energie dodávané ze zařízení HTS pro rok 2009 je stano-
vena v souladu s CR 7/2008 a s ohledem na nárůst ceny nakupované
tepelné energie od společnosti Dalkia ČR, a.s. a nárůst ceny nakupované
elektrické energie.

Při nárůstu průměrné ceny nakupované tepelné energie od Dalkia ČR,
a.s. oproti roku 2008 o 7,7 %, nárůstu ceny elektrické energie o cca 10 %
a nárůstu ceny vody o 10,6 % je průměrná cena tepla prodávaného ze
zařízení HTS v roce 2009  vyšší jen o 6,65 % a dosahuje hodnoty
456,48 Kč/GJ s DPH. Toto nízké navýšení HTS, a.s. dosáhla díky tomu, že
přijala řadu dílčích racionalizačních a úsporných opatření, včetně snížení
předpokládaného zisku, aby snížila zatížení svých odběratelů, především
nájemců v bytech. Průměrná cena prodeje tepelné energie je vypočítána
z předpokládaných tržeb a předpokládaného množství prodané tepelné
energie. K cenám tepelné energie je uplatňována 9% DPH.

Při srovnání nákladů na vytápění v roce 2009 k roku 2008 dochází
k nárůstu pro jednotlivé byty I. kategorie o velikosti 1+3 (55 m˛), 1+2
(45 m˛), a 1+1 (30 m˛), dle údajů uvedených v následující tabulce:

Cena tepla v Havířově v roce 2009 je na republikovém průměru

ukazatel MJ 2008 2009 roční     měsíční 

Kč/G nárůst nárůst

průměrná cena tepla J 428,02 456,48 28,46

náklad na byt 1+3 Kč 16 559 17 579 1 020 85
náklad na byt 1+2 Kč 13 548 14 383 834 69

náklad na byt 1+1 Kč 9 032 9 589           556 46

lokalita m.j. cena s DPH
Havířov (dodavatel HTS) Kč/GJ 456
Karviná (dodavatel Dalkia) Kč/GJ 450

Ostrava (dodavatel Dalkia) Kč/GJ 475
Frýdek - Místek (dodavatel DISTEP) Kč/GJ 558

Náklady na vytápění bytu o velikosti 50 m2

Druh paliva (výhřevnost) Cena paliva     Spalovací zařízení                        Cena tepla Spotřeba Náklady 
v Kč (Průměrná účinnost v %) Kč/GJ      paliva/rok vytápění

Kč/kWh                        Kč/rok
Hnědé uhlí (18 MJ/kg) 2,50/kg Klasický kotel na uhlí (55 %) 0,91   3 535 kg 8 838,00
Černé uhlí (23,1 MJ/kg) 4,00/kg Klasický kotel na uhlí (55 %) 1,13 2 755 kg 11 019,00

Koks (27,5 MJ/kg) 7,50/kg Klasický kotel na koks (62 %) 1,58 2 053 kg 5 396,00
Dřevo (14,6 MJ/kg) 1,90/kg Kotel na zplynování dřeva (75 %) 0,62 3 196 kg 6 073,00
Dřevěné brikety (17,5 MJ/kg) 4,00/kg Kotel na zplynování dřeva (75 %) 1,1 2 667 kg 10 667,00
Dřevěné pelety (18,5 MJ/kg) 4,30/kg Kotel na dřevěné pelety (85 %) 0,98 2 226 kg 9 571,00

Štěpka (12,5 MJ/kg) 2,00/kg Kotel na štěpku (80 %) 0,72 3 500 kg 7 000,00
Rostlinné pelety (16 MJ/kg) 2,80/kg Kotel na rostlinné pelety (90 %) 0,7 2 431 kg 6 806,00

Obilí (18 MJ/kg) 3,20/kg Automatický kotel (85 %) 0,75 2 288 kg 7 320,00

Zemní plyn (spalné teplo 1,21988/kWh 12128 

37,82 MJ/m3) 12,82 Kč/m3 + Kotel běžný (89 %) 1,8 kWh 17 554,00

229,41 Kč/měsíc 1 155 m3

Propan (46,4 MJ/kg) 21,00/kg Kotel běžný (89 %) 1,83 848 kg 17 798,00

Lehký topný olej ELTO 

(42 MJ/kg) 18,50/kg Kotel na lehký topný olej (89 %) 1,78 936 kg 17 322,00

Elektřina akumulace 378,42 Kč/měsíc S akumulační nádrží (93 %) 2,38 10 454
+ 1,78172/kWh kWh 23 167,00

Elektřina přímotop 373,66 Kč/měsíc Přímotopné panely (98 %) 2,85 9 921 27 672,00

+ 2,33745/kWh kWh

Tepelné čerpadlo 308,21 Kč/měsíc Průměrný roční topný faktor: 3 1,16 3 241
+ 2,34221/kWh kWh 11 288,00

Centrální zásobování teplem 456/GJ Účinnost (98 %) 1,68 36 GJ 16 286,00

Cena tepla uplatňovaná v soustavě CZT (centralizované zásobování tep-
lem) Havířov je srovnatelná s obdobnými soustavami v rámci republiky.

Porovnání cen v okolních lokalitách:

Ve srovnání s ostatními způsoby vytápění je cena tepla ze zdrojů CZT
příznivá, což dokládá následující tabulka. Zdroj: www.tzb-info.cz
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První materiály byly vytvořeny v roce 2003,
takže v roce 2009 to už je sedmý rok soustavné
a usilovné práce. Na počátku každého cyklu se
studenti rozdělí do skupin. Určí si svého vedou-
cího a vypracují si plán práce. Poté každý plní
svůj úkol v terénu - sbírá dokumentaci, shro-
mažďuje prameny a literaturu, dělá fotodoku-
mentaci, případně nákresy, hovoří s pamětníky
atd. Výsledkem je závěrečná studie, kterou pak
prezentují před svými kolegy, v tisku či na veřej-
nosti, např. formou výstavy.

„Havířov leží na území národnostně
smíšeném. Tady po generace společně žili, pra-
covali, bavili se, tvořili společnou kulturu, ale
také bojovali v době válek Češi, Moravané, Sle-
zané, Poláci, Slováci, Židé…, a to dávno před
vznikem Evropské unie a projekty multikulturální
Evropy,“ uvádějí studenti ve své studii. „Naše
práce ukazuje jistou specifickou národnostní, ale
také sociální sounáležitost, neboť tento region
má charakteristickou sociální skladbu se silným
důrazem na sociální spravedlnost, solidaritu
a toleranci.

Dalším cílem našeho projektu je posílení
lokálního patriotismu - hrdosti na tento kraj
a město a posílení vztahu k němu. Možná, že
alespoň malým dílem přispěje k tomu, aby se
naši absolventi po vystudování vysoké školy vra-
celi zpět a nezůstávali v Praze, Brně, Olomouci
či jiných místech republiky.“
Přednosti tohoto projektu lze vyjádřit

v několika bodech
■ samostatný přístup studentů k tématu

■ tvůrčí charakter 
■ práce v terénu

■ komunikace s lidmi a institucemi
■ zpracování materiálů různé povahy (archivní

materiály, katalogy, kroniky, katastrální záznamy…)
■ týmová práce

■ konkrétní hmatatelný výsledek společného úsilí.

A zde jsou témata, na kterých studenti
v semináři dlouhodobě pracují:

I. Významné osobnosti - jde o představitele

kultury, vědy, politiky, sportu…, kteří jsou nějak

spjati s Havířovem. Narodili se zde, žili či žijí
tady, případně zde jistou dobu působili. Jen
namátkou:

■ Šárka Kašpárková ■ Eva Vejmělková
■ Vilém Wünsche ■ Richard Krajčo
■ Julie Jurištová ■ Jaroslav Bába
■ Věra Špinarová ■ Martin Roman

■ Petr Korbel ■ Alexej Pyško
■ Martina Kociánová ■ Otto Zaremba
■ Martin Pecina ■ Ladislav Špaček 
a mnoho dalších.

Jen tak pro zajímavost. Byli byste
schopni říci u každého výše uvedené-

ho jména, čím se jeho nositel prosla-
vil? V jakém oboru působil
(či působí)?

Cílem je najít různé informace, získat fotogra-
fie či jiné dokumenty a spojit se s danou osobou
a udělat interview.

II. Památky na území města

Možná byste byli překvapeni, kolik drobných

památek, soch, plastik, malých staveb je

v Havířově.
1. Památky, plastiky, umělecká díla

Jde o drobná díla rozmístěná v různých čás-

tech města. Studenti zatím zařadili celkem 58
objektů, a to ještě nejsou všechny.

2. Válečné hroby a pomníky

Ty připomínají 1. a 2. světovou válku a oběti

obyvatel našeho regionu nebo padlé na našem
území. Některé jsou zapomenuty, schovány
v lese nebo zarostlé křovím. Gymnazisté našli

a popsali 17 hrobů, pomníků a pamětních desek

(nepočítáme-li pomníky životických událostí).
3. Drobné sakrální stavby

V tomto případě se jednalo o kříže, kapličky,
Boží muka, zvonice. Těchto zdokumentovali
celkem 16.

„Naše práce pokračuje i v tomto školním
roce. Jedna skupina pokračuje v projektu
zaměřeném na významné osobnosti města,
druhý studentský tým se věnuje vrcholným před-
stavitelům města v jeho historii, to znamená
předsedům MNV, starostům a  primátorům.
Výsledkem by měly být objektivní životopisné
a pracovní „portréty“ těch, kteří město v jeho
historii řídili. Objektem zájmu třetí části semina-
ristů budou první absolventi Gymnázia na ul.
Komenského z roku 1973. Pokusí se je vyhle-
dat, setkat se s nimi a shromáždit jejich zážitky,
vzpomínky a zkušenosti. Mimochodem, naše
gymnázium oslaví v roce 2009 čtyřicáté výročí
svého založení. Jak vidno, značnou pozornost
věnujeme tzv. orální historii a práci s prameny
různé povahy.

Pracujeme dobrovolně, ve svém volném čase,
s drobnou finanční podporou města. Do
budoucna plánujeme vydání souborné publika-
ce, která by shrnula výsledky několikaletého
úsilí. Ale zda se nám podaří tento cíl splnit, zda
budeme mít dostatek finančních, časových
a pracovních možností, to ukáže čas. Zatím nám
odhodlání a entuziasmus nechybí,“ vzkazují stu-

denti z Gymnázia Komenského.

GJAK: Havířov má své dějiny,
svou současnost a jistě i svou budoucnost

Obecně se traduje, že Havířov je nejmladší město
republiky, a z toho se vyvozuje, že nemá žádnou, či má
jen velmi krátkou historii. Tuto mylnou představu se
snaží vyvrátit studenti Gymnázia Komenského.

V rámci dějepisného semináře ve IV. ročníku studia
zpracovávají dlouhodobě regionální dějiny - tedy dějiny
na území našeho města.

Město se může pochlubit
celou řadou soch, plastik či
drobných sakrálních staveb
- dřevěná zvonice v Dolních
Datyních, plastika Otto Ciencialy
před Jitřenkou.

Mezi havířovskými osobnostmi má své
nezastupitelné místo atletka Šárka Kašpár-
ková. U příležitosti oslav 50 let města jí bylo
uděleno čestné občanství města.

Foto: Josef Talaš

Foto: Josef Talaš

Foto: Aleš Milerský?



7
v
ý
s
ta

v
a Galerie Maryčka otevřeno po - pá od 14 do 18 h, 

mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací

Ladislav Lojda
obrazy

výstava olejomaleb

ostravského výtvarníka

3. - 27. 3. 2009 

p
o

h
á
d

k
y

d
iv

a
d

la

Kulturní dům Petra Bezruče

12.3. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

Současná anglická hra na téma tak důvěrně známé (manželství),
ve kterém vzniká nespočet komických situací s překvapivým

rozuzlením. I zdánlivě ukončená kapitola může mít přece jen

pokračování, ani prohraný boj nemusí být zdaleka ztracen ...

Hrají:

Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová,
Kateřina Velebová             

Vstupné: 250,- 230,- 210,- Kč

25.3. v 19.00 hodin 

velký sál KD P. Bezruče

Edmond Rostand: CYRANO
„Svůj širák odhazuji v dáli 
a s grácií…“
Cyrano - hrdý básník a skvělý šermíř,

pohledný chlapec Kristián a krásná Roxa-

na, gaskoňští kadeti, lstivý pan de Guiche,

vojenské ležení v Arrasu a klášterní zahra-

da - to vše v příběhu, který rozhodně

nezestárnul.

„Jak známo, velký nos velkého ducha značí…“
Hrají herci Divadelního spolku KAŠPAR :

Cyrano - Martin Hofmann, Roxana - Jitka Čvančarová
De Guiche - Marko Igonda, Kristián, Valvert - Jan Jankovský

Le Bret - Lukáš Jůza, Ligniére, Mušketýr, Carbon - Pavel Lagner
Ragueneau, Divák, 1. kadet, Kapucín - Filip Rajmont / Michal Kern

Montfleury, Dueňa, Líza, 2. kadet, Marta - Zuzana Onufráková

Vstupné: 240,- 220,- 200,- Kč

loutkový sál KD P. Bezruče vždy v 15 hodin

28.2. a 1.3. O ZLATOVLÁSCE
Teátr Víti Marčíka Vstupné 40 Kč

8.3. VELIKONOČNÍ POHÁDKA 
ANEB POHÁDKA O JARU 
Divadýlko Mrak Vstupné 40 Kč

14.3. a 15.3. KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
Divadlo Špílberg Vstupné 40 Kč

22.3. JAK ŠVEC KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL
Divadlo Smíšek Vstupné 35 Kč

Těšínské divadlo 24.3. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče - Alexander Dumas ml.: Dáma s kaméliemi - česká scéna pro skupinu HAC 



13.3. v 17.45 h
ANTÉNA Premiéra
(LA ANTENA, Argentina 2007, 92´, čer-
nobílý)

Reflexivní alegorická pohádka
s okázalou inspirací v němých fil-
mech je označována za surrealis-
tickou verzi našeho vlastního světa.
Film kromě koherencí s klasickými
díly odkazuje i k tajemnému světu
dětí a jejich podivných přátel,
z něhož vychází také Guillermo del
Toro. Režie: Esteban Sapir

13.3. ve 20.00 h  Obnovená premiéra

NĚCO Z ALENKY
(Československo/Švýcarsko/Velká
Británie/Západní Německo 1987, 86 )́ 

Pokusy o zfilmování knihy Lewise
Carrolla Alenčina dobrodružství
v říši divů se táhnou celými dějina-
mi kinematografie a téma nepřes-
tává lákat filmaře ani dnes (v sou-
časnosti svou verzi připravuje Tim
Burton). Něco z Alenky demonstru-
je propojení reality a snu velmi
výmluvně. Když se dívka na konci
filmu probudí, uvědomujeme si, že
celé dobrodružství se odehrálo
během jejího spánku.
Režie: Jan Švankmajer

14.3. v 17.45 h Premiéra

REKVIEM ZA SEN
(RQUIEM FOR A DREAM, USA 2000,

barevný, 102´, titulky) 

Příběh strmého životního pádu
židovské vdovy Sarah, kterou cas-
tingový rutinér nepřímo dovede
k závislosti na hubnoucích pilulích
slibem, že bude moci vystoupit ve
své milované televizní show; jejího
syna Harryho, jeho nevyrovnané
přítelkyně Marion a černošského
parťáka Tyrona, kteří společně pro-
padají drogám.
Režie: Darren Aronofsky

14.3. ve 20.00 h   Obnovená premiéra

P S Y C H O
( USA 1960, černobílý, 109´, titulky)  

Kdo vraždí v malém hotýlku?
Legendární americký horor, který je
nejslavnějším a možná nejzdařilej-
ším filmem slavného Alfreda
Hitchcocka.
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Kulturní dům Radost
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PROJEKT  100  2009 - loutkový sál KD Petra Bezruče   

akademický malíř

Jaromír Fajkus
výstava u příležitosti 

85. narozenin havířovského umělce

MALBA, KRESBA, GRAFIKA

4. - 27. března 2009

vernisáž ve středu 4. 3. od 17 h

Vystoupí 
Jasanka a Doubravka Koláčkovy - flétna

Ženský pěvecký sbor Canticorum
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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.

Vstupné: 160 Kč

3.3. TAK TROCHU CRAZY 
(HELMIÄ JA SIKOJA, Finsko 2003,
113´, do 12 let nevhodný, hořká kome-
die, titulky)

Tato hořká komedie nás zavede do
malého města, kde se seznámíme
s jedním bezvýznamným dare-
bákem, podnikajícím v pašování
alkoholu. Režie: Perttu Leppä

10.3. AŽ NA KREV
(THERE WILL BE BLOOD, USA 2007,
158´, o 15 let nepřístupný, široko-
úhlé/drama, titulky)

Když se ambice snoubí s vírou …
Film se odehrává v Kalifornii na
přelomu století, v období ropného
boomu. Vzestup osamělého otce,
který se z živořícího horníka ve
stříbrném dole vypracuje na pozici
ropného magnáta. V hlavní roli
Daniel Day-Lewis.
Režie: Paul Thomas Anderson 

17.3. REMBRANDTOVA 
NOČNÍ HLÍDKA

(NIGHTWATCHING, VB/Polsko/Kana-

da/Nizozemsko 2007, 139´, do 15 let

nepřístupný, širokoúhlý/životopisný/his-

torický, titulky)

Nový výtvarný počin Petera Green-
waye pojednává o životě jak osob-
ním, tak profesním, známého
holandského barokního malíře
Rembrandta van Rijneho.
Režie: Peter Greenaway

24.3. GONE BABY GONE
(USA 2007, 114´, do 15 let nepřístup-

ný, krimi/drama, titulky)

Každý chce znát pravdu … jen
dokud ji nenajde. Příběh jednoho
pohřešovaného děvčátka, kdy poli-
cie není schopná najít žádné stopy.
Režie: Ben Affleck

Vstupné: 70 Kč, členové FK 60 Kč 

Filmový klub - 46. SEZONA - premiéry

Vstupné: 70 Kč, pro členy FK 60 Kč

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h - loutkový sál KD P. Bezruče

19.3. v 19.00 hodin  
KD Radost

Komorní koncert

MARTIN KASÍK
klavír

JIŘÍ VODIČKA
housle

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

9.3. od 16.30 h - loutkový sál KD P. Bezruče
Klub přátel hornického muzea pořádá přednášku 

Hornictví Afganistanu - přednáší: Ing. Martin Stodůlka

Městské kulturní středisko Havířov

Vás zve na přednášku

12.3. v 18.00 hodin  

loutkový sál KD P. Bezruče

I S L A N D
soulad protikladů

Poznejte tajemný ostrov na konci

či začátku Evropy, který není jen

turistickou atrakcí. Nahlédněte do všedního života rybářů a zemědělců

v domově gejzírů a sopek. Ojedinělým ostrovem vás provede zeměpisec

Dr. Hynek Adámek, reportér National Geographic Česko.

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

Městské kulturní středisko Havířov - oddělení kurzů zahajuje od března

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
od 1 do 2 let, od 2 do 3 let 

hodiny s klavírem a zpěvem - vždy v úterý od 8.30 hodin.
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

Galerie Radost 
Alšova 11, Havířov-Město
otevřeno denně od 11 do 19 h



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 hlav-
ních rolích Nicole Kidman a Hugh Jackman.

Vstupné: 77 Kč
6. - 8.3. v 18.00 h

HLÍDAČ Č. 47  
(ČR 2008, 108´, do 15 let nepřístupný, DD)

Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni,

smrti a trestu. Bolestný úděl člověka, který ovlivněn

a poznamenán hrůznými válečnými zážitky doufá, že

najde ztracenou rovnováhu. Film vznikl na motivy

stejnojmenného románu Josefa Kopty.

Režie: Filip Renč                                Vstupné: 77 Kč  

13. - 15.3. v 18.00 h 

KURÝR 3
(TRANSPORTER 3, Francie 2008, CP 5.2. 09, 100´, do 12
let nevhodný, akční, titulky, DD) 

Frank byl přinucen přepravit Valentinu, unesenou

dceru ředitele Environmental Protection Agency

pro Ukrajinu, z Marseille až do Oděsy. Během

cesty se musí poprat s lidmi, kteří ho donutili vzít

tuto práci …                                 Vstupné: 77 Kč

19.3. v 16.00 h 

projekt „FILM A ŠKOLA“
(DIÁRIOS DE MOTOCICLETA, Argentina/Brazílie/Chile/USA
2004, 128´, titulky)

V roce 1952 se dva mladí Argentinci Ernesto Gueva-

ra a Alberto Granado vydají na dlouhou cestu, aby

objevili Latinskou Ameriku. Třiadvacetiletý Ernesto je
studentem medicíny a Albertovi je dvacet devět
a zabývá se biochemií. Film vypráví o dobrodružství,

které oba zažívají během své pouti a zároveň objevu-

jí lidskou topografii iberoamerického kontinentu.
Ocenění: OSCAR 2005 za píseň Al Otro Lado Del
Río. Režie: Walter Salles                   Vstupné: 40 Kč

studenti a členové FK zdarma  

20. - 22.3. v 18.00 h 

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
(ČR 2008, 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: 82 Kč

27. - 29.3. v 18.00 h

POHÁDKY NA DOBROU NOC
(BEDTIME STORIES, USA 2009, CP 5.2. 09, 99´, přístupný,
rodinný/fantasy/komedie, české znění, DD)

Večer před spaním nevinný příběh, druhý den
úžasné dobrodružství. V hlavní roli Adam Sander,
který ztvárnil ve filmu hotelového údržbáře, jehož

život se navždy změní v okamžiku, kdy začnou
ožívat pohádky, které vypráví své neteři a synovci.

Vstupné: 77 Kč
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e ■ 2.4. v 19.00 hodin - KD Radost
Houslový recitál
PETR GRABOVSKÝ - housle
ALEXANDR STARÝ - klavír

■ 6.4. v 19.00 hodin
velký sál KD L. Janáčka
"CESTOU NECESTOU"
Zábavné talkshow populárního 
českého herce 
MIROSLAVA DONUTILA

■ 12.4. v 18.00 h - Společenský dům 
Velikonoční zábava s Kubemusik

■ 12.4. v 19.00 hodin
velký sál KD L. Janáčka
LÉTO JE LÉTO
Zbrusu nová show travesti 
skupiny Screamers

■ 17.4. v 19.00 hodin - KD Radost
Komorní koncert
CHRISTIAN SERAZZI - viola
IVO KAHÁNEK - klavír
IGOR FRANTIŠÁK - klarinet

■ 21.4. v 19.00 hodin 
velký sál KD L. Janáčka
AKUSTICKÉ TURNÉ 
PETR KOLÁŘ 2009

■ 25.4. v 19.00 hodin
velký sál KD P. Bezruče
Jaroslav Dušek 
ČTYŘI DOHODY: 
Láska Vztahy Přátelství
Jak je vidí toltécký šaman 
DON MIGUEL RUIZ.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La
Š´éz a Zdeněk Konopásek, světelný
design Viktor Zborník
Velice úspěšné představení, ze které-
ho divák odchází doslova unešen…

■ 28.4. v 19.00 hodin 
velký sál KD P. Bezruče
Zbyšek Pantůček
TO BYL TEDA SILVESTR!
Hrají herci Divadelní společnosti
Háta: 

Ivana Andrlová / Mahulena Bočanová
Olga Želenská / Adéla Gondíková /
Veronika Jeníková
Lucie Zedníčková / Jana Zenáhlíková
Marcela Nohýnková / Jana Šulcová
Zbyšek Pantůček / Martin Zounar
Hana Kusnjerová, Filip Tomsa, Jana
Birgusová, Michal Hruška a další

KD Leoše Janáčka                            kino Úsvit 
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

Santé - domov pro osoby 

se zdravotním postižením
výstava obrázků 
a výrobků uživatelů dílen 
keramické, šicí, tkalcovské,
košíkářské, rukodělné a dřevařské
k 30. výročí založení ÚSP 

“DĚLÁNÍ, VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ...”
vernisáž ve čtvrtek 5. 3. od 16 h
výstava potrvá do čtvrtku 26. 3. 2009

5.3. v 18.00 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.

Vstupné: 170,- 150,- 130 Kč

z
á
b

a
v
a

Společenský dům

Taneční večery 
ve Společenském domě 

neděle od 17.00 do 22.00 hod.
    

    8.3.  Pastel duo    Vstupné 40 Kč

 22.3.  Kubemusik   Vstupné 50 Kč

21.3. v 15.00 hodin
Společenský dům 

Karneval 
pro děti
Účinkuje Mgr. Zdeněk KAČOR 
Vstupné 40 Kč 
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1. - 4.3. v 15.30 h

ZAPOMENUTÝ OSTROV 
(NIM´S ISLAND, USA 2008, 96´, přístupný, široko-
úhlý/dobrodružný/rodinný, české znění, DD)

Zapomenutý ostrov je tradičním dobrodruž-
ným filmem z exotického prostředí pro děti
i dospělé. Snoubí se v něm romantika velkých
dálek, nekonečných možností dětské fantazie,
přátelství, lásky a porozumění.

Vstupné: 62 Kč  
1. - 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, nemilovaní

i žárliví… Hrají: Kamila Magálová, Oldřich

Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová,

Roman Vojtek, Martha Issová, Nela Boudo-

vá, Milan Šteindler, Bára Hrzánová aj.

Nová komedie Marie Poledňákové.

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

5. - 11.3. v 15.30 h

KUNG FU PANDA  
(USA 2008, 90´, přístupný, širokoúhlá/rodinná/ko-
medie, české znění, DD)

Připravte se na něco pandastického. Na

scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý

a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po.
Humor, který je nadčasový, nestárne a poba-

ví malé i velké diváky. Vstupné: 52 Kč

5. - 11.3. v 17.45 h

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
(LES ANIMAUX AMOUREUX, Francie 2007, CP
29.1. 09, 85´, přístupný, dokument, titulky, DD)

Rok co rok celá naše země zní zpěvem,

reptáním a výkřiky - milostným voláním

zvířat. Okázalé tance a dary jsou často nej-
lepšími prostředky k přivábení samič-
ky/samečka a pro diváky se tak naskýtá

mnohdy směšná či jímavá, ale vždy úžasná

podívaná. Vstupné: 77 Kč

5. - 11.3. ve 20.00 h, ve středu 11.3. též v 9.00 h

DENÍK NYMFOMANKY
(DIARIO DE UNA NINFÓMANA, Španělsko 2008,
CP 8.1. 09, do 18 let nepřístupný, širokoúhlé/ero-
tické/drama, titulky, DD)

Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá

dáma posedlá sexem. Posedlost se stále
zvyšuje, a proto se vzdá lukrativního

zaměstnání a stane se prostitutkou.

Postupně ale odhaluje i stinnou stránku
tohoto „povolání“: násilí a drogy.

Vstupné: 80 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 h - 42 Kč)  

12. - 18.3. v 15.30 h                                  

KOZÍ PŘÍBĚH                              
POVĚSTI STARÉ PRAHY
(ČR 2008, 80´, přístupný, širokoúhlý, 3D animo-
vaná/rodinná/komedie, DD)

Hlavní hrdinové filmu - vesnický mládenec
Kuba a jeho prostořeká Koza - se připletou
ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje,
příběhu Faustova domu, jejich kroky zkříží
kat Mydlář a spát jim nedá ani pověstný
chlupatý duch. Kozímu příběhu propůjčili
své hlasy Matěj Hádek, Mahulena Boča-
nová, Viktor Preiss, Michal Dlouhý, Miro-
slav Táborský, Petr Nárožný a zejména Jiří
Lábus v roli hlavní kozí hrdinky.

Vstupné: 67 Kč  

12. - 18.3. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 18.3. též v 9.00 h                      

VALKÝRA
(VALKYRIE, USA 2008, CP 12.2.09, 121´,
do 12 let nevhodný, titulky, DD)

Dlouho očekávaný snímek vypráví sku-

tečný příběh plukovníka Clause von

Stauffenberga, který stál v čele roz-

sáhlého protinacistického spiknutí,

jehož hlavním cílem měla být likvidace

Adolfa Hitlera a odstavení jeho

nejvěrnějších spolupracovníků od

moci. V hlavní roli Tom Cruise.

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

19. - 25.3. v 15.30 h 

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
(THE TALE OF DESPERAUX, USA 2008, CP
5.2. 09, 94´, přístupný, širokoúhlý/dobrodruž-
ný/animovaný, české znění, DD)

Malý hrdina s velkým srdcem. Malý

myšák s velkýma ušima, který se zcela

vymyká myšímu společenství, protože:
nebojí se koček a pastí, knížky nežere,

ale čte, sní o tom, že se stane rytířem,

a navíc mluví  s lidmi, tedy s princez-
nou. Vstupné: 77 Kč 

19. - 25.3. v 17.15 h 

STRÁŽCI - WATCHMEN
(WATCHMEN, VB/USA 2009, CP 5.3. 09, 163´, do
12 let nevhodný, akční/ fantasy/thriller, titulky, DD)

Doba sedmi maskovaných hrdinů, kteří
bránili město, je pryč. Hrdinové byli

odvoláni do ústraní. Po čase začne hrdi-

ny ve výslužbě někdo postupně likvido-
vat. Jeden z hrstky zbylých hrdinů se
pouští do osamoceného boje proti vra-

hovi. Vstupné: 82 Kč

19. - 25.3. ve 20.00 h

ve středu 25.3. též v 9.00 h

MILK
(USA 2008, CP 12.2. 09, 128´, do 12 let nevhod-
ný, biografické/drama, titulky, DD) 

Příběh člověka, který je do dnešní doby
považován za jednoho z největších

mučedníků americké historie a který
musel za svou sexuální orientaci zaplatit
tím nejcennějším, co člověk má - životem.
V hlavní roli Sean Penn. Film má 8 nomi-
nací na OSCARA (za nejlepší film, režii,
hlavní mužskou hereckou roli, vedlejší
mužskou hereckou roli, původní scénář,
hudbu, střih a za nejlepší kostýmy) za rok
2008. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 h - 43 Kč)

26.3. - 1.4. v 15.30 h

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

Hledání dědečkova pokladu, který je údajně
ukryt kdesi na zahradě v Říši Minimojů.

Vstupné: 42 Kč
26.3. - 1.4. v 17.45 h                                   

UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ
(USA 2009, CP 22.1. 09, 92´, do 15 let nepřístup-
ný, akční, titulky, DD)

Každá válka má svůj začátek. Třetí díl
série Underworld, která se zabývá pod-
statou krvavého boje mezi aristokratic-

kými upíry a barbarskými vlkodlaky, který

se táhne už po staletí. Vstupné: 82 Kč  

26. - 29.3. ve 20.00 h                                  

VÝMĚNA
(CHANGELING, USA 2008, CP 8.1. 09, 142´, do
15 let nepřístupný, širokoúhlé/drama, titulky, DD)

Pro záchranu syna udělala to, čeho se

všichni ostatní báli. Neuvěřitelný příběh
ženy, která pátrá po svém zmizelém syno-

vi. Film natočený podle skutečné událos-

ti. V hlavní roli Angelina Jolie.
Vstupné: 82 Kč  

30.3. - 1.4. ve 20.00 h

ve středu 1.4. též v 9.00 h                          

B A B I Č K A
(SR/ČR 2009, CP 26.2. 09, 74´, do 15 let nepří-
stupný, dokument, DD)

Erotická tragikomedie o stárnoucí ženě,
která chce vrátit čas. Dokumentární film
pro mírně zvrhlé diváky. Vstupné: 77 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 h - 40 Kč)  

Představení pro děti:
1.3. BROUČKOVA RODINA I.

- 9 pohádek - 64´

8.3. O HLOUPÉM PECIVÁLOVI 
- 6 pohádek - 64´  

15.3. BUDULÍNEK - 6 pohádek - 60´

22.3. O ZLATÉ MYŠCE - 6 pohádek - 68´

29.3. RUSALKA HUPSALKA 
- 7 pohádek - 66´

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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11. ročník celostátní přehlídky Bambiriáda

pod mottem "NÁS SE TO TÝKÁ"

Členové Klubu věrných turistů při Institutu vzdělávání Havířov roz-
hodně za kamna nepolezou. Ať svítí sluníčko, je zima nebo bláto,

vycházky vždy stojí zato. A proto neváhejte a pojďte s námi do pro-
bouzející se přírody.

Program na březen:

12.3. a 26.3. sraz ve 13 hodin před halou autobusového nádraží

Havířov a podle počasí vyrážíme do přírody.

28.3. akce „Vítání jara“.Sraz opět ve 13 hodin před halou autobusového nád-

raží - putování do neznáma. Vezměte s sebou svačinku a dobrou náladu!

25.3. ukončíme naši počítačovou akademii a pojedeme na školní výpra-

vu. Místo zatím utajeno.

Dále pořádáme pro své členy na našem Institutu německou akademii.

Tato je určena všem členům, kteří chtějí německý jazyk používat pro
praktický život a mají zájem o pomalejší tempo výuky. Vyučovat bude
specializovaný lektor - náš turista. Zahajujeme předběžně v úterý

17. března ve 14 hodin, končit budeme v 17.15 hodin - délka výuky 32
hodin - 8 soustředění po 4 hodinách.

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

Informační schůzky 
jsou 3.3. a 7.4. v 18 hodin v pizzerii na hale Slávia.

Pěvecká soutěž

Havířovská nota
5. ročník

Havířov 22. května 2009
Soutěž vyhlašuje 

ZUŠ L. Janáčka za podpory
statutárního města Havířova
pro rozšíření výběru kulturních

aktivit mládeže.

Podmínky soutěže
Soutěž je určena pro neprofesio-
nální zpěváky města Havířova
a okolí ve věku od 6 do 26 let.
Místem konání soutěže je ZUŠ
Leoše Janáčka, Havířov, Vrchlic-
kého 1a/1471, Havířov-Podlesí.
Soutěž proběhne 22. května 2009
v Komorním sále školy od 14.00
hod.
Soutěž bude probíhat ve čtyřech
věkových kategoriích.
Koncert vítězů se bude konat
18. června 2009 v 17.00 hod.
v Reprezentačním sále školy,
kde budou předány diplomy
a ceny vítězům všech kategorií.
Bližší informace a přihlášky
najdete na www.zuslj-havirov.cz, 
www.havirov-city.cz a ZUŠ
L. Janáčka, Vrchlického 1a,
Havířov-Podlesí.
Přihlášky je možné podávat
do 9. května 2009.

Výstavní síň Muzea Těšínska
Musaion 

Dělnická 14, tel.: 596 813 456

Pojďme na ryby!
Výstava potrvá 
do 30. 6. 2009

Otevřeno:

út - pá 9.00 - 12.30 h 
13.00 - 17.00 h

so   9.00 - 13.00 h
ne 13.00 - 17.00 h

Tradičně v areálu Městské sportovní haly Havířov (Slavia) 5. června
a nově v Havířově-Šumbarku, II. etapa, ve dnech 5. až 7. června

Tak jako v předešlých letech bude program sestaven z pódiových

vystoupení (tanec, zpěv, vystoupení hudebních skupin a na závěr oblíbená

diskotéka) a vlastní prezentace činnosti organizací (stanoviště, soutěže,

výroba rukodělných výrobků, znalostní soutěže), to vše bude doplněno

o zábavné atrakce. Program opět bude obohacen o velké sportovní klání

mezi havířovskými školami „Hry bez hranic“.

Pro příchozí budou připraveny ceny - pro jednotlivce, školní kolektivy i rodiny.

Celou přípravu můžete sledovat a bližší informace naleznete na
stránkách města: www.havirov-city.cz v pravém menu Bambiriáda.

Každý touží po opravdovém kamarádství. Sdružení dětí a mládeže
pomáhají k naplnění tohoto snu pestrou, zajímavou a hravou činnos-
tí.Vezměte s sebou kamaráda a přijďte za námi, nebo počkejte a třeba
ho najdete právě na Bambiriádě! 

„Bamboška“ je určena pro všechny děti, které se chtějí přijít podívat,
něco si vyzkoušet, něco se naučit, něco si zahrát. Je také i pro rodiče
s dětmi, pro školy a pro každého, kdo se nechce nudit nebo sedět u tele-
vize. Děti tak samy mohou zjistit, co by je nejvíce bavilo a zajímalo
a následně si mohou vybrat pravidelnou aktivitu pro svůj volný čas.

Od r. 2003 si v našem městě „BAMBOŠKA“ našla své příznivce. Orga-
nizátoři havířovské Bambiriády přišli se změnou - letošní ročník se bude
konat na 2 místech.

Klub věrných turistů oznamuje:

B ř e z e n  z a  k a m n a  v l e z e m

S exkluzivní nabídkou vzdělávání pro ty, kteří mají v péči osobu,
která je odkázána na jejich pomoc, opět  přichází nezisková organi-
zace - Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV.

Nabídka obsahuje 3 vzdělávací kurzy pro ty spolubčany, kteří si
mohou jen obtížně dovolit účastnit se různých vzdělávacích kurzů.
1. „JAK ZPÁTKY DO ŽIVOTA" - motivační kurz v rozsahu
80 hodin pro skupinu osob pečující o osobu blízkou.
Cílem kurzu je získání takových poznatků, které jsou potřebné
k snadnějšímu získání uplatnění se na trhu práce. Vzdělávací kurz má
4 tematické celky:
Motivace a komunikace ve vztahu k trhu práce. Ekonomika pro každý
den. Minimum právních znalostí. Umění sladit potřeby rodiny, práce
a péče o osobu blízkou.
2. „OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE“ - rekvalifikační kurz
v rozsahu 80 hodin. Cílem kurzu je získání takových dovedností, které
jsou potřebné k snadnějšímu získání pracovního uplatnění. Vzdělávací
kurz má 6 tematických celků:
Základy OS Windows. MS Word. Internet Explorer. Elektronická Pošta.
MS Excel. Prezentace - MS PowerPoint - MS Office.

SOUČASNĚ SE VZDĚLÁVÁNÍM DOSPĚLÝCH NABÍZÍME 
I VZDĚLÁVÁNÍ OSOB, KTERÉ JSOU ODKÁZÁNY NA JEJICH
POMOC.

Osobám zdravotně postiženým do 26 let je určen vzdělávací modul
3. "PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT " v rozsahu 80 hodin, který posílí
sebevědomí, schopnost komunikovat, získávat informace potřebné pro
vlastní soběstačnost a integraci.
Obsah kurzu:
1. "Letem, světem, internetem" - 2. "Orientujeme se ve svém městě" 
3. "Pečujeme o své tělo" 4."Umíme si uvařit, ušít a něco opravit".
5. "Moje rodina".
Kapacita kurzů je omezena.
MOTTO 
VZDĚLÁVEJTE SE A MY SE POSTARÁME O TY,
KTEŘÍ JSOU ODKÁZÁNI NA VAŠÍ POMOC.

Přihlásit se můžete osobně v budově Základní školy na ulici 
Mánesova 1, v Havířově-Městě, 1. patro, v době od:
2. -   4.3. 2009 (pondělí - středa) v době od 13.00 do 15.00 hod.
9. - 11.3. 2009 (středa - pátek) v době od 13.00 do 15.00 hod.
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ NADACE OKD.

AMOS připravil 
tři nové vzdělávací kurzy

Dětské centrum Korálek 
● bazárek jarního a letního oblečení. Prodej proběhne od 19.3. do 21.3.

● ukázková hodina angličtiny pro děti ● beseda „Jak to chodí v lese“       

s výstavou vypreparovaných zvířátek ● představení potulného divadél-

ka DUO ŠAMŠULA - opakování pro velký úspěch ● výtvarná odpoled-

ne pro malé, velké i největší. Nově také sobotní tvoření pro maminky

a starší děti. Malošci si zatím můžou zadovádět v herně.

Máte doma školáka nebo předškoláka? Nabízíme možnost využití

příměstských táborů v době školního volna a prázdnin s bohatým pro-

gramem.
Více info na www.dc-koralek.cz nebo na tel.: 775 704 142

STOLÁRNA

19. března od 20 h

Michal PAVLÍČEK

SKK AZ Havířov 
srdečně zve všechny příznivce

krasobruslení 

na exhibiční vystoupení 
krasobruslařů 

Moravskoslezského kraje 

a účastníků MČR seniorů, juniorů

a žáků ke 40. výročí založení 
krasobruslení v Havířově.

19. 3. v 10.00 hod.
ZIMNÍ STADION - HAVÍŘOV

Vstupné 30 Kč
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Leden končí, jako každý školní rok, pololetním hodnocením žáků. To se

rozhodli pozměnit žáci osmého ročníku základní školy Školní v Havířově-

Šumbarku. Od myšlenky ke kompu tj. PC nebo snad počítači je cesta

krátká. Pro každého učitele ušít předměty na míru nebyl žádný problém:

smysl pro humor, elegantní vzhled, dochvilnost do hodiny, přístup na inťas

(tj. internet), přivírání očí a pod. Většinou bylo hodnocení 1 někdy až 1*.

Někde se objevila 2 nebo 3, ale slzičky se v očích pedagogů nezaleskly,

protože každé výzo tj. vysvědčení bylo orazítkované lízátkovou kytičkou.

Oboustranná radost byla veliká. Žáků, že učitele mile překvapili, a učitelů,

že mají po letech zase co rodičům ukázat.

ZŠ Žákovská 

zpívá v zahraničí
Stalo se tradicí, že předvánoční

čas v Havířově zpříjemňují sbory

ze ZŠ Žákovské svým zpěvem.

Na tradičním koncertě v evange-

lickém koncertě ve svém boha-

tém programu přivítaly také

svého zahraničního hosta

z partnerské školy  z Klokočova

(SK). Ti toto pozvání oplatili, a tak

mohl sbor Hlásek pod vedením

Mgr. Dany Kusinové v úterý 6.1.

2009 vystoupit na jejich Tří-

královém koncertě.

V bohatém programu, který si

připravili žáci tamní základní

školy, sbor Hlásek zazpíval svůj

vánoční repertoár. Slovenští

návštěvníci tak mohli slyšet např.

Suitu českých vánočních koled,

spirituál Bim, bam a další vánoční

skladby. Zpěv se publiku velmi

líbil a ocenil ho silným potleskem.

Po vystoupení čekalo děti občer-

stvení a návrat domů.

„Věřím, že dětem se zájezd
líbil, a přeji jim více takových set-
kání, kde se střetává slovenský
jazyk s českým,“ ocenil nové

zkušenosti a zážitky mladých

zpěváčků korepetitor sboru

Mgr. Vít Sochora.

ZŠ Frýdecká: Do dějin v přímém přenosu
O 70 let zpátky se v půlce ledna

dostali žáci 9. třídy ZŠ Frýdecké

v barvitých vzpomínkách Ing. Ladi-

slava Béma, jednoho ze studentů,

kteří zažili razie nacistů v roce1939,

a poté byli odvlečeni do koncentrač-

ního tábora. Beseda s tímto pamět-
níkem byla neobyčejně poutavá.
Dramaticky a s velkým nasazením

líčí tehdejší vlastenectví studentů,

každodenní napětí v ulicích, osud-
nou noc, kdy byli z kolejí odvlečeni
do koncentračního tábora i utrpení,

hlad, nemoci a strach, které tam

prožívali.
„Pan Bém je dobrý řečník. Ruka-

ma dělá široká gesta a dokáže na
nás přenést své emoce. Já jsem si
představoval sám sebe, jak sedím
ve vlaku, který mě odváží od rodiny
a kolem mě je křik a hluk, všude
štěkají rozzuření psi,“ říká žák

9. třídy Michal Pyszko. „Pan Bém doplnil, co jsme o válce už slyšeli v děje-
pise. Umíme si tak představit, co tehdy prožily naše prababičky a to je pro
nás zajímavé,“ vysvětluje Tomáš Pelc, který celou besedu zaznamenával

na video, a pokračuje: „Celé vyprávění jsme natočili, abychom zachovali
celé vyprávění i pro další generace.“ 

„Při vyprávění jsme si dokázali představit, jaké to bylo za války a v kon-
centračním táboře,“ dodala Markéta Ožanová. Honza Pekař doplňuje:

„V letošním roce se učíme o historii 20. století. Natáčíme vyprávění lidí,
kteří prožili důležité události na vlastní kůži. Dělali jsme už třeba rozhovor
s panem Vratislavem Švédou, který byl pronásledován za komunismu
a budeme dělat scénář a film o jeho osudech.“ Dějepis plný skutečných

příběhů všechny baví. Za působivou besedu zaslouží velký dík nejen Ing.
Ladislav Bém, člen Českého svazu bojovníků za svobodu, ale také paní

Václavíková, neúnavná organizátorka zajímavých výstav a besed.

ZŠ Mládežnická:

Díky internetu 
mohou vzdělávat 
své žáky v zahraničí

Být s kamarády jako ve třídě
a ve skutečnosti sedět v jiné škole
o několik stovek kilometrů jinde, i to
je dnes možné (a nemáme na mysli
kamarádku Harryho Pottera Hermi-
onu!). Konkrétně se v tomto přípa-
dě jedná o prvňáčky z 1. A
havířovské Základní školy Mládež-
nická a Kryštofa Randalla z Mezi-
národní školy v polském Krakově.
Jejich společný třídní učitel Roman
Tief je každou středu takto pomocí
internetové  školy vyučuje. Jedná
se o pravidelnou výuku českého
jazyka v řádu desítek minut týdně.
Projekt Internetová škola vyplynul
z požadavků rodičů dlouhodobě
pobývajících se svými dětmi
v zahraničí. Forma e-learningové-

ho vzdělávání umožní dítěti získat

znalosti a vzdělání, které by pozdě-

ji muselo dohánět daleko složitěj-

ším způsobem. Druhým žákem,

s nímž učitel Roman Tief takto pra-

cuje, je Eva Zítková, dcera fotba-

lového brankáře Daniela Zítky,

působícího v belgickém Ander-

lechtu. Tentokrát se jedná o indivi-

duální výuku, která ovšem stejně

jako společná probíhá zásadně

v odpoledních hodinách, až Evič-

ka, stejně jako Kryštof, si splní své

povinnosti v tamní škole. Moderní

výuka po internetu propojením

on-line přes počítače a webové

kamery nemusí ovšem probíhat jen

se žáky v zahraničí, ale také napří-

klad se žáky dlouhodobě nemoc-

nými. Dosavadní zkušenosti s výu-

kou obou dětí jsou víc než dobré
a ukazují, že i v základním školství
se mohou uplatňovat moderní

metody výuky.

ZŠ Školní:

Pololetní vysvědčení trochu jinak

Tradiční velikonoční sbírka 
humanitární organizace ADRA

Ve dnech 31. března a 1. dubna 2009 v souvislosti s chystanou
sbírkou Pomáhat je radost, budeme potkávat na ulicích dvojice
studentů a žáků, kteří svou účastí podpoří myšlenku dobročinnos-
ti. Výtěžek sbírky bude tradičně rozdělen na tři rovné díly - jedna
třetina je určena domácím projektům v českých regionech, druhá
na pomoc obětem katastrof a třetí na rozvojovou spolupráci
v rámci projektů ADRY.

„Studenti a žáci hrají ve sbírce klíčovou roli. Prosíme o ohledu-
plnost vůči nim a děkujeme za vaše peněžní dary,“ uvedl ke sbírce
zástupce ADRY Karel Folwarczny.

! Žáci pozor !
přijímací zkoušky
„nanečisto“ pro všechny 
10. a 12. března zdarma

www.sgymha.cz

Foto: Helena Luková

Tomáš Pelc natáčí besedu s Ing. Bémem. Foto: archiv
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Mateřská škola Petřvaldská je dokla-
dem toho, že když se chce, jde leccos.
Například i malé děti zvládnou školu
v přírodě, tedy týdenní pobyt bez rodičů.

Samozřejmě je to o to náročnější pro
pedagogy. Od samotného začátku až do
posledních minut či vteřin. Posuďte sami.

Do Penzionu Pod Smrkem v Horní
Lipové jeli vlakem. Na místě je čekalo
krásné počasí a dostatek sněhu - jako
z Ladových pohádek.

„Dopolední i odpolední pobyt dětí
v přírodě byl samozřejmostí. Koulování,
bobování, zvládání Trpasličí dráhy na lopa-
tách a Trpasličího Pendolína zanechávalo
nejen  úsměvy na tvářích, ale i červená
líčka,“ popisovala s nadšením po návratu
paní Zdenka Červená, zdravotní sestra ve
výslužbě, která se školy v přírodě zúčastni-
la v roli zdravotníka. „A co večery? Děti se
neměly čas nudit ani tesknit. Na každý
večer měly paní učitelky připravený pro-
gram. Například  trpasličí bál, módní pyža-
movou přehlídku, ŠOU se Sněhurkou,
trpasličí karaoke nebo barvou na textil
malování triček Šmoulů a Sněhurek, samo-
zřejmě zase s přehlídkou.“

Hned první den dostaly děti Trpasličí prů-
kaz, který se připevnil na dveře pokoje. Na

něj se nalepovali hodní a zlobiví trpaslíci,
však víte - za chování, jídlo, úklid, odvahu.
Samozřejmě bylo těch hodných trpaslíků
více. Děti odjížděly se spoustou medailí,
vyznamenání a diplomů.

„Týden pohody a radosti byl již připravo-
ván dlouho dopředu,“ vzpomíná paní Čer-
vená. „Osobně jsem byla za svůj život na
mnoha školách v přírodě, ale takovouto
jsem ještě nezažila. Proto bych chtěla moc
poděkovat paním učitelkám, že dovedly
stmelit výborný kolektiv dětí i zaměstnanců
a že své pedagogické znalosti dovedou
vhodnou formou předat dětem, ať se jedná
o umění, zpěv nebo sport. Pro děti jsou do
života tyto zkušenosti k nezaplacení.“  

MŠ Petřvaldská: Trpasličí škola v přírodě

2.3. Diskusní klub 17.30 Klub Valdocco 
3.3. Arnold Schwarzenegger 15.30 CSVČ Město

aneb silový víceboj
Člověče nezlob se live 17.30 Klub Valdocco
Turnaj v ping pongu 17.00 Klub Maják 

4.3. Fotbal v tělocvičně ZŠ 1. máje 18.00 Klub Maják
Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco

6.3. Turnaj v kalču 15.30 CSVČ Město
7.3. Florbalový turnaj starších žáků 

(roč. 93-94), družstvo 
(3+1 a 1 náhradník), 50 Kč 
startovné za družstvo 8.00 CSVČ Šumbark 

10.3. Turnaj v kalču 17.00 Klub Maják
Turnaj v Slide-a-lama 17.30 Klub Valdocco

11.3. Fotbal v tělocvičně ZŠ 1. máje 18.00 Klub Maják
Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco

12.3. Atletická jednička 15.30 CSVČ Město
16.3. Diskusní klub 17.30 Klub Valdocco 
17.3. Čajový dýchánek - prevence kouření 15.30 CSVČ Šumbark (u holek)

Turnaj v kulečníku 17.30 Klub Maják
Turnaj v šipkách 18.00 Klub Valdocco 

18.3. Velké závodění na autodráze 16.30 CSVČ Město
Fotbal v tělocvičně ZŠ 1. máje 18.00 Klub Maják

20.3. Sportovní odpoledne 15.30 CSVČ Město
Valdocký recitační recitál 18.30 Klub Valdocco

23.3. Fotbalový turnaj „Dobro cup“ 15.30 CSVČ Město
24.3. Turnaj v šipkách 17.00 Klub Maják 

Turnaj v biliáru 17.30 Klub Valdocco 
25.3. Fotbal v tělocvičně ZŠ 1. máje 18.00 Klub Maják
30.3. Diskusní klub 17.30 Klub Valdocco
31.3. Závody na kolečkových bruslích 15.30 CSVČ Město

Turnaj v piškvorkách 17.30 Klub Maják

2.3. po od 16.00 - „Masopustní
karneval“ s cimbálovou muzikou,
lidovými písněmi a tanci v podání
nejmladších z Voničky, bude dopl-
něn i moderní hudbou, rejem
masek a soutěžemi. Masky - vstup
zdarma, ostatní 30 Kč
3.3. út v 15.00 - „CVIČENÍ
S ASTERIXEM“ děti 6-15 let, spor-
tovní oblečení, přezutí a pití
s sebou. Info. Tomáš Mendl,
tel. 596 811 175 nebo osobně
v SVČ Asterix.
6.3. pá od 8.00 - „Jaro přišlo
k nám“ - přijďte potleskem podpo-
řit soutěžící městského kola ve
zpěvu lidových písní.
10.3. út v 18.00 - Konkurz pro
moderátory 12 - 17 let. Vlastní lite-
rární tvorbu, popř. články, které byly
otištěny v denním tisku, psací
potřeby a přezutí s sebou.
12.3. čt v 16.00 - „ZLATÝ ŘEZ“
- setkání zájemců o nové výtvarné
techniky a příprava na přijímací
talentové zkoušky z výtvarné
výchovy.
14.3. od 8.00 - mohou diváci pod-
pořit Městské kolo POSTUPOVÉ
soutěže v recitaci
27.3. v 16.30 - Jarní diskotéka -
připravili členové zájmového útvaru
Boulent, vstupné 10 Kč, přezutí
nutné. info@svcha.eu

5.3. čt od 14.30 - „PIŠ RYCHLE
A BEZCHYBNĚ“ soutěž v psaní
na klávesnici - děti od 9 let
6.3. pá od 17.00 - Diskotéka
(pouze do 14 let !) Vstupné 10 Kč  
19.3. čt od 15.00 - „Hranostaj V.“
turnaj pokračuje - deskové hry:
Vikingové, Carcassone, Česko
20.3. pá od 17.00 - Diskotéka
(pouze do 14 let !) Vstupné 10 Kč 
27.3. pá od 15.00 - z přinesených
hadříků a špejlí vytvoříme
MORANU a vyprovodíme ji.
27.3. pá od 17.00 - „HURÁ, UŽ JE
JARO“ - Znáš tajemství přírody?
Přijď se v pátek  pobavit a zasou-
těžit si o ceny!
28.3. so od 8.00 - OKRESNÍ
KOLO V PROGRAMOVÁNÍ - žáci
od 8 tř. a studenti SŠ
28.3. so od 8.30 - „VELIKONOČNÍ
DÍLNA“ - různé techniky zdobení
vajíček, velikonočních dekorací na
svátky jara. S sebou - vajíčka,
košíček, přírodniny. Vstup: 20 Kč
30.3. po od 16.00 - „HODY, HODY,
DOPROVODY…“ zdobení kraslic,
pletení karabáčů, pro děti od 7 let.
Přineste si vyfouknutá, odmaštěná
vejce a chlapci 10 prutů na kara-
báč.
Bližší informace na výše
uvedených adresách nebo osobně 
po - pá od 8.00 do 18.00 hodin.

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

Přenos ekumenických evangelizačních
shromáždění z Chemnitz

2. - 5. 4. 2009 vždy v 17.00 h
sborový dům 
Slezské církve evangelické a. v.
v Havířově-Prostřední Suché,

ul. Budovatelů 3 (vedle lékárny)

Út - Zpívání 8.30 - 10.30
St - Volné hraní 8.30 - 10.30

Čt - Prográmek 8.30 - 10.30

Témata Prográmků:
5.3. „Ruce, ručičky“

12.3. „Smutný nebo veselý“

19.3. „Jaro, přijď!“
26.3. „Hurá, závodíme!“

Účast na klubech je zdarma.

KLUBY PRO RODIČE S DĚTMI
Komunitní centrum Armády spásy
ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město, tel. 596 411 265

Foto: archiv
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23. března dopoledne 
v Reprezentačním sále školy 

vystoupení literárně dramatického
oddělení 

Pohádka o statečném Cibulkovi 
představení pro školy

❁
24. března v 17.30 hod.

v Reprezentačním sále školy 
Pohádka o statečném Cibulkovi 

představení pro veřejnost 
❁

25. března v 17.30 hod.
v Komorním sále školy 

Koncert žáků 
❁

27. března 
v Reprezentačním sále školy 

Krajské kolo ZUŠ ve hře 
na lidové nástroje 

ZUŠ B. Martinů 
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz

Slavnostní koncerty absolventů 
I. a II. stupně 

hudebního oboru
10. 24. a 31.3. v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

(vstupné dobrovolné)
❁

Koncert vítězů okresního kola
soutěže MŠMT ČR

dechové a bicí nástroje
11.3. v 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
❁

Vernisáž výstavy prací žáků
výtvarného oboru

18.3. v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

❁
Současné hudební trendy ZUŠ

(koncert hudebních skupin, 
souborů a sborů)

20.3. v 17.00 hodin
Společenský dům Reneta

❁
ZUŠ Bohuslava Martinů
nabízí kurzy pro dospělé:

Keramika
Figurální kreslení

Točení na kruhu a práce se sádrou
❁

od února 2009 probíhají
kurz Tvůrčí fotografie pro dospělé 

(pod vedením J. Talaše 
a A. Milerského)

❁
kurz Grafických technik 

(litografie, suchá jehla, lept, 
akvatinta)

kurzovné 1 700 Kč (únor - červen)
❁

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

tel.: 596 813 128

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz

Maniak aerobik Ivany Kožmínové obhájil titul

mistrů Moravy i České republiky
Havířovské Maniačky se znovu dokázaly prosadit v celorepublikové
konkurenci a v šestileté historii závodění tohoto seskupení získaly
již čtvrtý titul mistrů republiky.

Nominaci získaly Maniačky v polovině prosince na postupovém
mistrovství Moravy v Aerobik Team Show v Brně, kde Maniak obhájil titul
mistrů Moravy v kategorii 14 - 16 let se sestavou Pražská Galerka. Tyto
závody byly pro Maniak po všech stránkách velmi úspěšné. Nejmladší
závodnice ve věku 8 - 10 let získaly se skladbou S ďáblíkem v těle
2. místo, sestava s názvem Ano se umístila v kategorii 11 - 13 let také na
2. místě, stejně jako nejstarší děvčata ve smíšené kategorii se sestavou Já
mám rád disco. Všechny závodnice tak postoupily na lednové Mistrovství
České republiky do Prahy. Oddíl Slavie Havířov Maniak aerobik obhájil titul
mistrů republiky v pódiových skladbách v kategorii 14 - 16 let se skladbou
Pražská galerka. V konkurenci týmů z celé ČR dokázal havířovský aero-
bik znovu vyhrát. Skvělé umístění získaly i nejmenší závodnice v kategorii
8 - 10 let, které vybojovaly se skladbou S ďáblíkem v těle 3. místo. V kate-
gorii 11 - 13 let se skladbou ANO obsadily Maniačky 4. místo a ve smíšené
kategorii skončily na 5. místě se skladbou Já mám rád disco.

Pro dospělé návštěvníky:
Do hudebního oddělení knihovny
můžete zajít:
5.3. v 18.00 hod. na vernisáž
výstavy Kresba a grafika Jana
Meleny. Výstava potrvá do 20.3.
2009.
17.3. od 15.00 hod. na tvůrčí odpo-
ledne pro dospělé Velikonoční pedig
s lektorkou Ivetou Janouškovou 
18.3. v 18.00 hod. na literárně
hudební pořad J. B. Čapek: Za
jazyk přibitý (k 70. výročí okupace
Československa) v podání Miro-
slava Rataje, herce NDM Ostrava,
s propojovacími vstupy MUDr.
Radka Litvíka a průvodním slovem
Mgr. Milady Kaďůrkové.
25.3. v 18.00 hod. na vernisáž
výstavy Akvarely, tapiserie a šperky

RNDr. Ludmily Wurzlové.
Výstava potrvá do 24.4. 2009.
Pobočka J. Seiferta nabízí:
5.3. v 18.00 hod. vernisáž výstavy
Ivo Liberdy - To nejlepší z cest.
12.3. v 18.00 hod. projekci Radi-
ma Ptáčka, která přiblíží orinocké
delty, rozsáhlé savany Los Llanos,
horské pralesy a stolové hory
Guayanské vysočiny.
Středa 11.3. je vyhrazena Klubu
učitelů důchodců, kteří si budou od
14.00 hod. povídat s knihovnicemi
o nových knihách.
V oddělení pro dospělé Reneta
se koná 25.3. v 18.15. hod. bese-
da se spisovatelkou Renatou Her-
ber na téma Tarot, věštění z kostek
a Run.
Hlavní půjčovna pro dospělé na

ul. Šrámkova oslaví Březen-měsíc
knihy tematickou výstavou a kvízem
o pěkné ceny. Určitě potěší také
výstava fotografií Jiřího Czechowic-
ze z Fotoklubu Havířov.
Pro děti:
V dětském oddělení na Šrám-
kově ul. proběhne začátkem břez-
na vyhodnocení soutěže O nej-
vtipnější záložku do knihy a výstava
všech soutěžních příspěvků.
A kdo chce, může si udělat kvíz
zaměřený na vědomosti o knize
s názvem Co všechno (ne)vím
o knize. Tři vylosované soutěžící
čeká pěkná odměna.
Zasoutěžit si můžete také v dět-
ském odd. na ul. J. Wericha. Stačí
vyplnit pravidelnou měsíční soutěž
Víš nebo nevíš o knihovnách. Pět
vylosovaných výherců obdrží
drobné ceny.
25.3. v 15.00 hod. se koná další
zábavné odpoledne Pojď si hrát na
detektivy! 
Pobočka Gen. Svobody na Šum-
barku pořádá 10.3. od 14.00 hod.
výtvarné odpoledne Pozvěme jaro
do knihovny, ve kterém si mohou
malí čtenáři vyrobit slunečnice.
Jaro připomene také pobočka
J. Seiferta, a to akcí Netradiční
velikonoční ozdoby. Koná se 
25.3. od 14.30 hod. a děti se
naučí zdobit vajíčka novou zajíma-
vou technikou. V březnu tam pak
pokračuje cestovatelská soutěž
Letem světem, kdy si soutěžící
„zaletí“ na Velikonoční ostrovy
a získají tak další razítko do svého
pasu.
Pobočka Dělnická v Suché
srdečně zve 20.3. v 16.00 hod.
na další zábavné odpoledne plné
her O krále a královnu.

mks 41/09

Městská knihovna Havířov 

Jazz club
Láďa Tomis 

& J. Schelinger 
revival band

7.3. od 20 hodin

26.3. 2009  v 18.00 hodin 
Společenský dům Havířov
DEN UČITELŮ

Ocenění nejlepších pedagogů,

žáků a družstev 

u příležitosti oslav Dne učitelů

Foto: archiv
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Privátní zdravotnické zařízení 
ZOBAMED s.r.o. Tel.: 596 811 119

Havířov-Město, ul. Pavlovova 6
(v prostorách gynekologické ambulance 

MUDr. Zobačové)

CHIRURGIECHIRURGIE
Po a Čt 15.00 - 19.00 hodin

Provádíme odborné 
chirurgické vyšetření 

a všechny ambulantní výkony
(mateřská znaménka, bradavice, 

ateromy, lipomy, opichy křečových žil, 
mamologická poradna atd.)

Pro pojištěné pacienty u kterékoli 
pojišťovny ošetření zdarma.

GYNEKOLOGICKÁ GYNEKOLOGICKÁ 
AMBULANCEAMBULANCE

KAŽDÝ DEN a navíc
středa 15.00 - 19.00 hodin

gynekologie
a ultrazvukové vyšetření

www.manzel-hodinovy.cz

Tel.: 606 328 595

HODINOVÝ MANŽEL
Váš domácí specialista

Opravy, montáže, úklid
a nákupy všeho druhu

SLEVA PŘI PŘEDLOŽENÍ INZ.3
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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!

4
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9

Fa. Gabriela Bohatá
Aranžmá a vazba květin

17. listopadu, HRUŠKA spol s r.o.
604 353 226, gabriela.bohata@centrum.cz

www.gabrielabohata.wz.cz

Prodej a aranžování květin,
suché vazby, vázy, koše 

svat. kytice a stoly, interiéry apod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení 

z evidence motorových vozidel

odvoz zajištěn

Info.: 596 440 417, 732 788 556
autodasa@seznam.cz

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ
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PŘIJMU ženy, maminky na MD,
studentky do Studia zdraví a krásy.

Praxe není nutná - zaučím.

Tel.: 774 499 7494
5
/0

9

Hudba v nás 

zázrak lidského hlasu
Přednáška Vlastimila Marka,

celoživotního alternativního

hudebníka, publicisty a spiso-
vatele. Jsou pro vás připrave-
ny netradiční postřehy

a pohledy na věci kolem nás

a v nás.
Loutkový sál KD P. Bezruče
5. března od 19 hodin

vstupné 100 Kč
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Nenechte si ujít 
Jezdecký Beskydský pohár 

První jarní víkend bude ve
Stáji Václav - farma Pašůvka
v Horní Suché ve znamení
jezdeckého sportu. V sobotu
21. března 2009 zahajuje Bes-
kydský skokový pohár a o den
později v neděli 22. března
Beskydský drezurní pohár.

Obě akce jsou součástí seriálu
určeného všem milovníkům jez-
deckého sportu. Závody jsou
vypsány jako „veřejný trénink“,
což znamená, že se mohou
zúčastnit jak majitelé jezdecké
licence tak jezdci, pro které je

jízda na koni pouhou příležitostí,

jak aktivně trávit svůj volný čas.

Celý seriál proběhne ve spolu-

práci s partnerskou stájí Mon-

cheri v Hnojníku a skládá se

z šesti kvalifikačních kol a finále.

Skokové závody se uskuteční

v termínech 21.3., 2.5., 20.6.

v Horní Suché a dále 11.4.,

26.7. a 5.9. v Hnojníku, finále

proběhne 3.10. v Horní Suché.

Drezurní závody budou vždy

v neděli v termínech 22.3., 3.5.

a 21.6. v Horní Suché a 25.7.,

29.8. a 19.9. v Hnojníku. Finále

drezurní části pak proběhne

v Hnojníku 4.10.

Srdečně zveme všechny milov-

níky koní na tyto akce. Farma

Pašůvka se nachází na konečné
autobusové linky č. 6., začátek je

vždy v 10.00 hodin, vstup zdarma,

občerstvení je zajištěno a samozřej-
mostí je vození dětí na koních.

„Kateřina překvapila již v polo-
vině prosince na Stohu, kdy se
dostala do první desítky závodů
FIS s vysokými startovními čísly.
Do juniorské kategorie totiž závod-
níci vstupují s nulovým kontem
a postupně se vypracovávají dopře-
du a získávají lepší a lepší FIS
body,“ popsal rozjezd sezony trenér

Pauláth.

Kačka je členkou reprezentač-

ního družstva Olympijských nadějí

ČR v alpských disciplínách Svazu
lyžařů ČR pro sezonu 2008/2009.
Letos hostuje v oddíle Ski Špindl

kvůli lepší a kvalitní přípravě na

sněhu, hlavně na Stohu ve Špindle-

rově Mlýně.

Ani v novém roce se Kateřina

nenechala ve svém rozjezdu zasta-

vit. O prvním lednovém víkendu si

ve Špindlerově Mlýně vyjela

3. místo ve slalomu a zvítězila

v obřím slalomu. O týden později

vyhrála ve Špindlerově Mlýně sla-

lom, poté dovezla z velmi kvalitně

obsazených mezinárodních závodů

FIS v Albrechticích v Jizerských
horách druhé a čtvrté místo

z obřího slalomu.
„Konkurence je opravdu velká,

protože závody jsou společné pro
všechny ženy, tedy i ty patnáctileté,
jen mistrovství jsou pořádána
zvlášť pro juniory,“ upozornil Rado-
van Pauláth.

Kateřina studuje na Gymnáziu
Studentská, takže když nestojí na
lyžích, snaží se dohánět svou
nepřítomnost ve škole. „Ředitel
gymnázia povolil Kačce studovat
pomocí individuálního studijního
plánu. Snažíme se výkony na
sněhu dokázat, že si ho opravdu
zaslouží.“ 

Dovětek redakce: v době, kdy
Radniční listy míří do tiskárny,
odjíždí Kateřina Pauláthová na
základě nominace výkonným výbo-
rem Českého olympijského výboru
na významnou mezinárodní soutěž
- IX. ročník zimního Olympijského
festivalu evropské mládeže 2009,
který se koná v polských zimních
střediscích Szczyrk a Wisla. Držíme
palce.

V Radegast Líhni nejvíce
havířovských kapel!

Nečekané množství přihlášek do
osmého ročníku soutěže amatér-
ských hudebníků Radegast Líheň
letos pěkně zamotalo hlavy jejím
pořadatelům. Protože ale jako
správní patrioti chtěli nechat
vystoupit co nejvíce domácích,
objeví se havířovských kapel na
scéně celkem sedm, což je nejvíce
v historii.

„Vybrat z téměř dvou stovek
přihlášených z celé republiky ty
nejlepší trvalo porotě celé dva
dny. Už jen poslechnout si dvěstě
nahrávek zabralo čas, více jej ale
bylo potřeba při samotném rozho-
dování. Porota musela vybrat cel-
kem čtyřiapadesát soutěžících,
nicméně na havířováky rozhodně
nebylo zapomenuto,“ vysvětluje
za pořádající Viking agency Marek
Slonina. V soutěži, kterou už
několik let jako hlavní partner pod-
poruje město Havířov, se z míst-
ních nadějí objeví kapely Progre-
sivní překližka, Fat Skewers, Nou
smouking, Exorsus a Dirty sky.
Poprvé v historii soutěže se navíc
představí i žánr hip-hop v podání
dvou havířovských partiček Dwoj-
takt a BlackWhiteSide. „Zmínění
se ve trojčlenné základní skupině
postaví proti kapelám z celé
republiky a před porotou budou
muset dokázat, že mají na postup
dále. Bohužel se časově nedosta-
lo na všechny přihlášené, ale už
nyní na ně myslíme a rozhodně
jim dáme příležitost na některé
z dalších akcí pořádaných naší
agenturou,“ dodávají Vikingové.

Havířovská část soutěže, která
už přesáhla hranice regionu
a další dvě části se konají
v ostravských klubech Templ
a Garage, se bude tradičně ode-
hrávat v místním Jazz clubu.
„V podstatě tady soutěž
v našich hlavách vznikla a atmos-
féru tohoto klubu si všichni soutě-
žící pochvalují. Hrát se bude
každý čtvrtek od devatenácti
hodin a vstup je díky podpoře
města a hlavního partnera pivova-
ru Radegast ZDARMA,“ zvou
pořadatelé. V termínu uzávěrky
ještě nebyl potvrzen přesný pro-
gram soutěže, ten je však již
včetně aktualit k nalezení na
webových stránkách
www.lihen.cz. Podle posledních
informací by měly havířovské
kapely nastoupit každý týden -
26.2. Progresivní překližka, 3.3.
Fat skewers, 10.3. Dwojtakt
a BlackWhiteSide, 26.3. Nou
smouking a 2.4. Dirrtysky. Sedmá
havířovská naděje Exorsus
nastoupí v metalovém kole
v ostravském klubu Templ
25. března. Pořadatelé srdečně
zvou a těší se na tradiční bouřli-
vou kulisu během koncertů i při
rozhodování poroty.

TJ Baník Havířov - oddíl karate pořádá

Mistrovství ČR seniorů v karate

28. března 2009 od 9 hod.
Městská sportovní hala (Slávie)

Program:

KATA jednotlivců, KATA teamy, KUMITE jednotlivci
Slavnostní nástup, doprovodný program.

Odpoledne finálový blok a předání cen vítězům.

Vstupné dobrovolné.

Na MR v karate se nominovalo 11 závodníků 
pořádajícího havířovského klubu 

- přijďte podpořit naše úspěšné karatisty!

Patnáctiletá lyžařka Kateřina Pauláthová
sbírá FIS body z mezinárodních závodů

Vynikající sezonu zažívá havířovská lyžařka Kateřina Pauláthová, která

letos poprvé začala závodit mezi dospělými. Z mezinárodních FIS závo-

dů vozí body a dělá tím radost nejen svému otci a trenérovi v jedné osobě

Radovanu Pauláthovi, ale rozhodně dělá také dobré jméno Havířovu -

městu, které zatím zdobí trofeje především z lyžování vodního.

Kateřina Pauláthová na závodech v Itálii.

Foto: archiv
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