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Odbor sociálních věcí oddělení dávek pomoci v hmotné
nouzi od měsíce března 2009 poskytuje  některým klientům

část příspěvku na živobytí formou poukázek.
Poukázky budou sloužit k nákupu potravin, základních hygienických

potřeb, oděvů a obuvi. Klienti, kterých se tato změna způsobu výplaty

dávek týká, jsou s dostatečným předstihem informováni. Mají k dispozici
termíny vydávání poukázek a seznam vybraných provozoven v Havířově
a blízkém okolí přijímajících poukázky v hmotné nouzi.

Od poukázkového systému výplat dávek pomoci v hmotné nouzi oče-
káváme omezení nehospodárného nakládání s finančními prostředky

a omezení využívání dávek pomoci v hmotné nouzi k pořizování sortimen-
tu zboží, který nepatří do nezbytných základních životních potřeb občana
(alkohol, cigarety apod.).

❁ Knihovna připravuje

brožurku o historii této
akce. Prosí proto všechny
pamětníky o zapůjčení
fotografií z květinového
korza i dalších doprovod-
ných akcí Havířova v kvě-
tech. Fotografie můžete
přinést do ústředí knihov-
ny na Šrámkově ul., kde si
fotografie naskenují a vrá-
tí majiteli.

Fotografie můžete
rovněž přinést k naskeno-
vání na tiskové oddělení 
magistrátu města.

Děkujeme.

❁
Prosíme zájemce o účast
v průvodu, aby se přihlási-
li do konce dubna na tis-
kové oddělení magistrátu,
tel.: 596 803 237

Přípravy na Havířov v květech 
jsou v plném proudu

Dávky v podobě poukázek 
zamezí jejich utrácení za nevhodné věci

Uvedení nového loga slavnosti
Všichni pamětníci si jistě

dobře vzpomínají na známé logo

ve tvaru květu tulipánu, které po
několik  let provázelo oblíbenou

slavnost  „Havířov v květech“
v minulém období.

Vzhledem k tomu, že letos tato
tradice opět ožívá ve zcela nové
podobě, představujeme Vám také

nové logo, zcela odlišné, atraktivní
pro starší i mladou generaci.

Nový logotyp je graficky zpraco-

ván jako moderní, „čistý“, sdělující,
smysluplný celek. Grafik při tvorbě
tohoto návrhu neopomněl skuteč-

nost, že právě logotyp má vizuálně

připomínat charakter akce „Havířov

v květech“ široké veřejnosti. Zvolil
proto jednoduchý, nápaditý, dobře
zapamatovatelný vzhled. Typ písma

je výstižný a příjemně ladí s tvary
okvětních lístků. Při volbě možné

barevnosti bylo přihlíženo k opti-
mistické atmosféře této floristické
slavnosti. Jednolitá harmonie kres-

by, písma a barvy zobrazuje doko-
nalý celek.

Věříme, že  vytvořený logotyp fir-
mou  Zeman art s.r.o., bude dopro-
vázet svěží slavnost květů a sou-

časný život města co nejdéle.

Foto: Antonín Barvínek
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Všude kolem sebe v současné
době slyšíme slova dluh, dluhy
dlužníci. Každé město  má menší
nebo větší podíl dlužníků.
Havířovský celkový dluh se skládá
z přestupků, pokut, poplatků za
odpady, poplatků za psy, a dluhů na
nájemném. Tady je nutno podot-
knout, že se městu daří vybírat více
než 95% poplatků, což je v celore-
publikovém měřítku velmi nadstan-
dardní.

A jak je na tom Havířov s dluž-
níky a vymáháním dluhů?

Havířov nestahuje splátky dluhu
za nájemné nebo pokuty přímo ze
sociálních dávek, ale využívá napří-
klad zaměstnance magistrátu na
pozici exekutora, popř. jinak. Exe-
kutora má Havířov již 15 let. Ročně
se mu podaří vymoci částku přibliž-
ně 1,2 mil. Kč. Práce exekutora
zahrnuje hledání dlužníka na růz-
ných adresách, exekutor se
doptává sousedů, kam se dlužník

odstěhoval. Nejčastěji se jedná

o vymáhání dlužných částek za

dopravní přestupky nebo poplatky

za odpady.

Dluhy na nájemném řeší Měst-

ská realitní agentura, která pro

město zajišťuje správu bytového

fondu včetně vymáhání dluhů.
Zajišťuje „Správu zblízka“: každý
dům má svého správce, který je
zaměstnancem Městské realitní
agentury. Dluhy na nájemném jsou
vymáhány právní cestou a osobním
kontaktem správců domovního
fondu s nájemníky. Poté, co není
uhrazeno nájemné, upozorňuje
Městská realitní agentura nájem-
níky na to, že nebylo zaplaceno
nájemné, formou předání upomín-
ky. Upomínku předává většinou
osobně správce daného domu.
Snahou je především zajistit zapla-
cení dluhu, a to někdy i formou
přiměřených splátek.

Poté, co není nájemné uhrazeno
další měsíce, dostává dlužník cel-
kem po třech měsících výpověď.
Pokud neopustí byt a ani neuhradí
dluh, dává MRA  k soudu žalobu na
vyklizení bytu. Poté, co soud roz-
hodne o vyklizení bytu a dlužník
opět neopustí byt, probíhá za účas-

ti soudu exekuce. I nadále pak

vymáháme dluh, takže fakt, že

dlužník už v daném bytě nebydlí,

neznamená, že by dluh zanikl nebo

nebyl dále vymáhán.

Není lepší dluhy nemít nebo je

platit?

pobočka 
České spořitelny, a.s.
na  náměstí Republiky
1b/1521, Havířov-Město
rozšířila otevírací dobu

pro klienty:
pondělí a středa     

8.30 - 18.00  hodin 
úterý, čtvrtek a pátek

8.30 - 16.00 hodin.

Statutární město Havířov i v letošním roce organizuje tuzemské rekre-
ační pobyty seniorů. Rekreace se mohou zúčastnit občané s trvalým poby-
tem na území města Havířova, kteří jsou poživateli starobního nebo plně
invalidního důchodu a poslední rekreace seniorů se zúčastnili v roce 2005,
tedy před třemi lety.

Rekreace seniorů bude hrazena z rozpočtu města Havířova, občan
uhradí alikvotní část ceny pobytu, maximálně  ve výši  60%  ceny poukazu.

Zápisy rekreací se uskuteční v budově Městského klubu seniorů, Stu-
dentská 9a, Havířov-Podlesí (autobusová zastávka „Bezručova“- linka č. 3
a 9) od 7 do 10 hodin. Od 10 hodin v budově Magistrátu města Havířova
odboru sociálních věcí - budova F, 1. patro, kancelář č. 111. Další bližší
informace poskytne p. Pospíšilová - tel.: 596 803 155.

JARNÍ REKREACE
Termín zápisu: 5. května 2009 od 7 hodin
1) Horský hotel „Sůkenická“ 13.6. -  20.6. 2009 2.730 Kč 

Bílá - Staré Hamry    
2) Horský hotel „Permoník“ 21.6. - 28.6. 2009 2.870 Kč

Nový Hrozenkov - Vranča

PODZIMNÍ  REKREACE 
Termín zápisu: 14. července 2009 od 7 hodin
1) Horský hotel „Sůkenická“ 6.9. - 13.9. 2009 2.730 Kč

Bílá - Staré Hamry     
2) Penzion „U Studánky“ 12.9. - 19.9. 2009 2.870 Kč

Horní Lomná 
3) Horský hotel „Permoník“ 12.9. - 19.9. 2009 2.870 Kč

Nový Hrozenkov - Vranča
4) Hotel „U Lip“ 21.9. -  28.9. 2009 3.080 Kč

Trojanovice

Zahraniční rekreace 
pro osaměle žijící seniory
Osaměle žijící senioři mají prostřednictvím statutárního města Havířova
možnost navštívit pobřeží Jadranu v oblasti Trogiru, a to v termínu
od 1.9. do 10.9. 2009.
Podmínky účasti:
a) účastník má trvalé bydliště na území města Havířova k datu zápisu

i k datu odjezdu na rekreaci
b) účastník je poživatelem starobního nebo plně invalidního důchodu
c) zdravotní stav nevylučuje účast na rekreaci - vlastní zodpovědnost
d) účastník je osobou osamělou, tzn. vdova/vdovec, rozvedená/ý,

svobodná/ý nebo je osobou žijící společně s manželem, ale zdravotní
stav druhého z manželů neumožňuje účastnit se rekreace

e) neúčastnil se rekreace v Chorvatsku roku 2008.
Spoluúčast na úhradě pobytu:
• osoby žijící osaměle z jednoho příjmu:
- příjem účastníka do 8.000 Kč - úhrada  4.000 Kč
- příjem účastníka nad 8.000 Kč - úhrada  4.500 Kč                      
• osoby žijící společně s manželem, ale zdravotní stav druhého z manželů

neumožňuje účastnit se rekreace          - úhrada 5.500 Kč
Cena poukazu zahrnuje:
• ubytování ve „Ville TERESA“
• stravu formou plné penze
• dopravu klimatizovanými autokary
• aktivizační program, úrazové pojištění pro případ trvalých následků

a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetím osobám.
Zápis na rekreaci:
22. května 2009 od 7 do 12 hodin v budově Magistrátu města Havířova
odboru sociálních věcí - budovy F, 1. patro, kancelář č.111.
Informace poskytuje p. Pospíšilová tel.: 596 803 155.

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 14 

územního plánu města Havířov
Odbor územního rozvoje Magistrátu města Havířova oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 2 a ust. § 20 staveb-

ního zákona konání veřejného projednání zadání Změny č.14 územního plánu města Havířova. Předmětem
Změny č. 14 územního plánu je požadavek na změnu funkčního využití území v areálu ČSAD v k.ú. Bludovice
na občanskou vybavenost komerčního charakteru. Návrh zadání Změny č.14 bude vystaven k nahlédnutí v době

od 9.3. 2009 do 8.4. 2009

- v tištěné podobě na odboru územního rozvoje v kanceláři B-602 denně, a to v pondělí a středu od 8.00

do 17.00 hod., v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod., v pátek od 8.00 do 13.30 hod.
- v elektronické podobě na internetové adrese www.havirov-city.cz pod odkazem Úřední deska.

Podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání
zadání na úřední desce uplatnit své připomínky,  tj. nejpozději do 8.4. 2009. K připomínkám uplatněným po
uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Zápasí město s dlužníky?Město připravilo pro seniory
nabídku rekreace v tuzemsku i zahraničí

KDE?
Havířov-Suchá od 9 do 15 hod. 
Městský park u náměstí (Na Nábřeží) od 9 do 17 hod. 
Havířov-Šumbark od 9 do 15 hod. 

CO VÁS TAM ČEKÁ?  
Prezentace firem, organizací, sdružení a klubů, zaměřených na 
ekologii a ekologické aktivity
Hry a soutěže pro děti nejen s ekologickou tématikou. Jednou z her 
bude i  turnaj v Kuličkiádě (v disciplínách „Šuch“ a „Cink“)
Turistický pochod kolem Lučiny s ekologickými  stanovišti
V rámci Dne Země proběhne vyhodnocení a vyhlášení 
výsledků čtyř soutěží určených pro MŠ, ZŠ a ostatní 
organizace z Havířova 

AKCI PŘIPRAVUJÍ:
- město Havířov ve spolupráci s aktivisty ekologických organizací 
   a sdružení  (S.K. a K.S. Dakota, Junák, aj.) 
- ekologické firmy působící v Moravskoslezském kraji.

 

 



Nejvíce dopravních nehod (97) bylo, jako

každý rok, na sil. I/11 ul. Ostravská, vč. okruž-
ní křižovatky (velký rondel).

V pořadí druhým nevíce nehodovým úsekem

je sil. I/11 ul. Hlavní třída po křižovatku s ul. Neru-
dovou (44 nehod). Následuje sil. I/11 ul. Hlavní tř.
a Dlouhá třída po křiž. s Matuškovou (26 nehod),

Dlouhá tř. a 17. listopadu po křiž. s Národní
třídou (24 nehod).

Posledním úsekem je sil III/4746 od okružní
křiž. s ul. U Pošty po katastr Havířova (19

nehod).
Hlavními příčinami nehod jsou nedání před-

nosti v jízdě, nedodržování bezpečné vzdálenos-

ti a nevěnování se řízení.
Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu,

a tím snížení počtu dopravních nehod byla nově
vybudována křižovatka řízená světelným signali-

začním zařízením na ul. Hlavní třída x Svornosti
x Gorkého. Postupně jsou budovány nové cyklis-
tické stezky mimo hlavní dopravní prostor. Je

zpracovávána projektová dokumentace pro říze-
ní okružní křiž. sil. I/11 (velký rondel) světelným
signalizačním zařízením, atd.

Všechna tato opatření, nejen na místních
komunikacích, řeší a realizuje město Havířov.

Komise RmH BESIP

3

Základní organizace Svazu
postižených civilizačními choro-
bami (SPCCH) Kardio Havířov
má zásluhou města své vlastní
Komunitní centrum. Jeho slav-
nostní uvedení do provozu za
účasti náměstka primátora pro
sociální rozvoj JUDr. Bronislava
Bujoka se uskutečnilo ve čtvrtek
26. února. Komunitní centrum se
nachází v prostorách zdravotního
střediska na Dlouhé ulici 83 (pod
Permonem).

Komunitní centrum vzniklo sta-
vebními úpravami části prostor
lékárny ve zdravotním středisku
pod Permonem. Tyto stavební úpra-
vy provedla na náklady města
Městská realitní agentura na zákla-
dě usnesení Rady města Havířova
z února 2008, kdy rada schválila
vypůjčku těchto nebytových prostor
občanskému sdružení SPCCH Kar-
dio Havířov. Přestavba prostor
s vybudováním sociálního zázemí si
vyžádala přibližně sto tisíc korun.

Komunitní centrum bude posky-
tovat poradenské služby pro členy
i pro veřejnost a bude sloužit pro
klubovou a reedukační činnost kar-
diaků, diabetiků a respiriků. „Nové
prostory nám umožní například
masáže podle Dornovy metody,
cvičení na židlích, cvičení podle
Fedelkreutzovy metody, od března
začíná kurz počítačové gramotnos-
ti pro naše členy a pro ty, co nemo-
hou cvičit, je velmi důležité osvoje-
ní si metody cvičení v představě,“
uvedla předsedkyně ZO SPCCH
Havířov Karla Hanáková. Podle
jejích slov je jak cvičení, tak reedu-
kační program havířovské organi-
zace SPCCH na špičkové úrovni,
a tak o získané poznatky a zkuše-
nosti Havířovských mají zájem
i odborníci zabývající se prací
s tělesně postiženými občany. ZO
Havířov Kardio existuje v Havířov
dvanáctým rokem a má přes 130
členů.

SPCCH Havířov Kardio
zahájilo provoz Komunitního centra

Od 8. března 2009 došlo
k začlenění autobusových linek
MHD Havířov do integrovaného
dopravního systému Moravskoslez-
ského kraje ODIS. Integrace se
týká všech linek MHD Havířov,
avšak pouze na území města
Havířova. Dopravní systém ODIS
umožňuje uskutečnit cestu na
jeden jízdní doklad s potřebnými
přestupy, a to bez ohledu na zvole-
ný dopravní prostředek a dopravce.
Cestující z Havířova mají možnost
cestovat na jednu jízdenku linkami
MHD k železniční stanici, kde
mohou přestoupit na vlakové linky
systému Esko. Na linkách MHD
Havířov jsou uznávány pouze dlou-
hodobé časové jízdenky ODIS.
Vedle nich zůstávají v platnosti
kompletní tarifní podmínky MHD
Havířov. Linky MHD Havířov (č.1-
22) budou v souladu s celokraj-
ským číselníkem nově označeny

401-422. Na vozidlech i na zastáv-

kových jízdních řádech bude ještě do
konce roku používána stávající čísel-
ná řada 1-22.

Dlouhodobé časové jízdenky
ODIS ve formě bezkontaktní čipové
karty s platností 30 nebo 90denní
lze zakoupit pouze v přepravní kan-
celáři ČSAD Havířov a na autobu-
sovém nádraží v Havířově-Podlesí.
Cestující, který si hodlá čipovou
kartu ODIS zakoupit, musí vlastnit
i průkazku ODIS. K vyřízení průkaz-
ky je zapotřebí 1 ks fotografie, plat-
ná čipová karta a doklad k ověření
totožnosti. Žáci nebo studenti pou-
žijí místo průkazky ODIS žákovský
průkaz, vydaný dopravcem a potvr-
zený školou.

Cestující se pak prokazuje ve
vozidlech MHD Havířov přiložením
čipové karty ke čtecímu zařízení, ve
všech ostatních vozidlech se proka-
zuje průkazkou ODIS a platným
potvrzujícím kuponem.

Více informací www.kodis.cz

I. Stanoviště kontejnerů
1. - 10. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá: U Topolů,
U Pískovny, Na Pavlasůvce

(žel. stanice)
Havířov-Životice: Na Stezce,

Na Polanech, 
Padlých hrdinů - obchod 

Havířov-Datyně: J. Kotase-točna

II. Stanoviště kontejnerů
20.- 30. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá:

Na Pavlasůvce, U Hřiště, 
Nový Svět (ZO)

Havířov-Bludovice:
Hraniční, Květná 

Havířov-Životice: Podélná (Osinky)

III. Stanoviště kontejnerů 
31.3. - 6.4.

Dvořákova, Moskevská-park.,
Na Dolanech, Selská, Svážná,

U Pošty, Fryštátská, Želivského,
U Parkoviště, Ostrovského,

Lazecká (u lesa)

7. - 14.4.
G. Klimenta, Dl. třída - zdr. stř.,
Slovanská, Železničářů, Točitá,
B. Němcové, Odlehlá, Jedlová,

Švabinského, Větrná 

1155..  --  2200..44..  
A. S. Puškina, Místní, Na Nábřeží-

let.kino, Družstevnická, Školní
(v zatáčce u garáží), Kpt. Jasioka 

ZŠ, Mezidolí - U Sosáka, Soví,  
Kosmonautů, Šumbarská x Nová,

Okrajová 41 u parkoviště,
17. listopadu - u garáží

21. - 27.4.
1. máje, Alšova, Hálkova, 
Kpt. Nálepky, Šrámkova, 

P. Bezruče,  Na Pacalůvce, 
E. Destinnové, Gen. Svobody,

Petřvaldská (pož. zbroj.), 
Prachatická x Nad Tratí 

28. - 4.5.
J. Wericha, Balzacova, Bludovická,

Okrajová 11 - vedle rampy
u obchodu, Haškova, 

M. Pujmanové, Frýdecká-Stružník,
Lazecká (u lesa)

městská část : městská část: městská část:

Bludovice Prostřední Suchá Životice, Město

Dolní Datyně Dolní Suchá Šumbark             
duben 20., 27. 21., 28. 24., 30.

květen 4., 11., 18., 25. 5., 12., 19., 26. 7., 15., 22., 29.

červen 1., 8., 15., 22., 29. 2., 9., 16., 23., 30. 5., 12., 19., 26.

červenec 3., 13., 20., 27. 7., 14., 21., 28. 2., 10., 17., 24.,31.
srpen 3., 10., 17., 24., 31. 4., 11., 18., 25. 7., 14., 21., 28.

září 7.,14., 21., 29. 1., 8., 15., 22., 30. 4., 11., 18., 25.

říjen 5., 12., 19., 26. 6., 13., 20., 27. 2., 9., 16., 23., 30.
listopad 2. 3. 6.

Začlenění MHD Havířov 
do Integrovaného systému MS kraje ODIS

Harmonogram přistavení VPK - duben 2009

Informace k separaci biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) 
u rodinných domků ve městě Havířově v roce 2009
Od 20.4. 2009 bude pokračovat svoz BRKO obdobně jako v roce 2008.

Svoz bude prováděn od 6.00 hodin, proto je vhodné igelitové pytle

přistavit k popelové nádobě den předem. Svoz pak bude organizován

v níže uvedených termínech:

Havířov a dopravní nehody v roce 2008 

Foto: Josef Talaš
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Projekt Rozvoj lidských zdrojů
česko-polského Slezska získal díky
připravenosti a zajímavému tématu
finanční podporu v rámci Operač-
ního programu Evropské unie přes-
hraniční spolupráce Česko-Polsko
2007-2013. Vedoucím partnerem je
Vysoká škola sociálně správní,
Institut celoživotního vzdělávání
Havířov, o.p.s, na projektu škola
pracuje společně s polským partne-
rem Vysokou školou správní v Bial-
sku-Biale. „Celý projekt je význam-
ným signálem dalšího rozvoje
a práce s lidským potenciálem na
obou dnes již pomyslných hranicích
Slezska,“ uvedl generální ředitel
Václav Bezecný.

Cílem tohoto projektu je nejen
podrobné zmapování ekonomické-
ho, legislativního prostředí, ale také
stavu životního prostředí, cestov-
ního ruchu a podnikatelských příle-
žitostí. „Projekt by měl pomoci
zvýšit informovanost a realizovat
vzdělávací aktivity pro úředníky,
lektory, nezaměstnané a podnikate-
le. Projekt navazuje spolupráci
mezi partnery působícími v oblasti
celoživotního i vysokoškolského
vzdělávání a zvyšování znalostí
a dovedností různých skupin oby-

vatel. Tuto oblast spolupráce mezi
partnery považujeme za velice
zásadní, jelikož vytvoří základ pro
budoucí kooperaci v těchto oblas-
tech podnikání, vzdělávání a vytvo-
ření společného informačního cent-
ra v Havířově a Bialsko-Biale.“

Hlavními aktivitami projektu pak
bude dvojjazyčná příručka, která se
stane základním školícím materiá-
lem ve vzdělávacích modulech. Ty
budou určeny pro pracovníky pora-
densko-informačních center (PIC),
která budou otevřena v prostorách
obou partnerů a budou poskytovat
služby nezaměstnaným i podnika-
telům o možnostech uplatnění
v rámci České republiky, Polska
a EU. Jedním z výstupů projektu
bude vytvoření vzdělávacích modu-
lů pro cílové skupiny úředníků
samosprávy, úřadů práce, podnika-
telů a zájemců o slezskou proble-
matiku a rekvalifikační kurzy oboru
cestovního ruchu, zaměřeného
přímo na oblast Slezska, základů
podnikání a administrativního pra-
covníka, vše se zaměřením na
česko-polskou spolupráci. Tyto
kurzy pak budou nabízeny uchaze-
čům o zaměstnání v regionu pro-
střednictvím úřadů práce. Polský
partner uskuteční postgraduální
studium oboru „Specialista česko-
polské spolupráce“.

Havířovská vysoká škola realizuje projekt z prostředků Evropské unie v rámci Slezska

Statutární město Havířova přispívá k rozvoji
kultury na svém území dvěma základními forma-
mi. Jednak prostřednictvím příspěvkových orga-
nizací, tj. těch, které samo zřídilo, jednak podpo-
rou občanských sdružení, obecně prospěšných
společností, atd.

Největší příspěvkovou organizací je Městské
kulturní středisko, které zajišťuje svou činnost
v několika kulturních zařízeních (KDPB, KD
Radost, kino Centrum, KD Leoše Janáčka, Spo-
lečenský dům Reneta, letní kino). Všechna tato
zařízení, mimo nově rekonstruovaný KD Radost,
čekají na větší či menší opravy. Na zcela zásad-
ní rekonstrukci čeká budova kina Centrum,
jediného premiérového kina v našem městě,
která je v nevyhovujícím technickém stavu již od
roku 2003. Kino, postavené v počátcích budování
Havířova, se stalo součástí odpočinkové části
města a uzavírá památkovou zónu architekto-
nického slohu Sorela.

Od roku 1955 existuje na našem území
příspěvková organizace Městská knihovna,
v současné době s jedenácti pracovišti, mezi něž
patří od roku 1996 i Městské informační centrum.
Přes 20 let se uvažuje o výstavbě nové centrální
budovy knihovny. Současné sídlo na Šrámkově
ulici bylo chápáno jako provizorium a kapacitně
již nevyhovuje. V roce 2008 rozhodlo zastupitel-
stvo města zrekonstruovat pro potřeby centrální
knihovny nevyužitý trakt „G“ budovy Magistrátu.
(Podnět k takovému rozhodnutí vzešel z kulturní
a letopisecké komise.) Knihovny v okrajových
částech města musí však být zachovány coby
jedno z mála kulturních zařízení v okolí.

Na území Havířova působí také příspěvkové
organizace Moravskoslezského kraje. Patří k nim
Muzeum Těšínska se dvěma stálými expozicemi
(Kotulova dřevěnka, Památník životické tragédie)
a s výstavní síní MUSAION. Základy uměleckého
vzdělání poskytují dvě Základní umělecké školy,

jejichž veřejná činnost patří neoddělitelně ke kul-
turnímu životu ve městě.

Kulturní a společenský život města vhodně
doplňují svou občanskou aktivitou různá sdruže-
ní, obecně prospěšné společnosti, apod. Těm
Havířov přispívá na činnost formou dotací z roz-
počtu města. Pro letošní rok bylo podáno v kul-
turní oblasti celkem 55 žádostí o dotace (přijíma-
jí se na odboru školství a kultury každoročně

pouze do konce ledna) na projekty v celkové
hodnotě 9 248 701 Kč. Padesát pět projektů
počítalo s příspěvkem města ve výši 3 693 509 Kč,
přičemž kulturní a letopisecká komise měla
k dispozici pouhé 2 200 000 Kč. A tak jen devíti
žádostem bylo doporučeno vyhovět v plné výši,
35 žádostem je požadovaná částka krácena,
osm žádostí bylo zamítnuto a tři projekty byly
zařazeny jako náhradní.

O jaké projekty se jedná? Je to např. soutěž
mažoretek, festival dětské písně, „Líheň“ - sou-
těž kapel, pěvecká soutěž Havířovská nota, Mini-
teatro, taneční soutěž Flodur, čím dál populárně-
jší a celostátně sledovaná a obsazovaná Miss
Reneta.

Ani akce pro veřejnost se neobejdou bez
dotací. Ať to jsou drobné kulturní aktivity (milé
Salóny v ZUŠ L. Janáčka), či hojně navštěvova-
ný a organizačně náročný Inkubátor (letos
10. ročník) a již nyní beznadějně vyprodaný
Muzikál Srdce. Dotace také umožňují realizovat
koncerty hudebních skupin v JAZZ clubu a Sto-
lárně, podporují činnost folklorního souboru
Havířovské babky, taneční školu Horizonty,
mažoretky Variace, literární a výtvarný klub
Galerie Spirála, do které jste již určitě nejednou
zavítali. Podporujeme oba folklorní soubory
Vonička i Blędowianie, na které můžeme být
náležitě pyšní.

V čele mnoha těchto aktivit stojí zapálení
jedinci, jejichž práce byla oceněna titulem
„Osobnost kultury“ či „Talent“. Právem mezi ně
patří i mladý havířovský režisér David Vigner,
mezi jehož filmy s aktuální tématikou přibude
další s titulem Mezi nimi.

I přes mnohé problémy (o těch snad příště)
žije havířovská kultura svým životem a je na nás,
občanech Havířova, abychom si dokázali vybrat.

Ruda Treichelová, 
předsedkyně kulturní a letopisecké komise

Jak se daří kultuře v našem městě?
6
4
/0

9

INKUBÁTOR (nahoře) a MINITEATRO (dole)
mají své pevné místo v havířovské kultuře.

Foto: Josef Talaš
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Beseda
s prof. Janem Kellerem,

známým sociologem,

na téma
„Sociální reformy a jejich dopad 

či přínos pro občany“
se koná 16. 4. 2009 

od 16.00 hod. v KD Radost.

Vstup volný - zve 
Klub zastupitelů za KSČM

Sociální služby města Havířov - Jesle
Vás zvou na velikonoční setkání

Přijďte s dětmi přivítat svátky jara 
do našich jeslí Edisonova v Havířově-Městě.

Zveme Vaše děti i Vás na prožití jarního odpoledne. S dětmi si budete moci

u nás pohrát, seznámíme Vás i Vaše děti s používáním netradičních mate-

riálů při výtvarné výchově - koláže, lepení, modelování z těsta, razítkování,

dírkování a podobně. Děti si tyto techniky mohou u nás vyzkoušet. Návště-

va v našich jeslích bude určitě inspirace pro Vaše hry s dětmi doma. Svá

výtvarná dílka si děti odnesou domů.

Těšíme se na setkání s Vámi 7. dubna v 16 hodin.
Zvou zaměstnanci jeslí

Jesle Edisonova 1, Havířov-Město, tel. 596 815 763

NALEZENÍ TOULAVÍ A OPUŠTĚNÍ PSI
USTÁJENÍ NALEZENÝCH PSŮ ZAJIŠŤUJE:
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, 
ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
tel. 596 803 329

ODCHYT TOULAVÝCH PSŮ ZAJIŠŤUJE:
MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV - tel. 596 811 616

NALEZENÍ PSI JSOU UMÍSTĚNI V TĚCHTO ÚTULCÍCH:
■ DĚTMAROVICE - tel. 596 542 239
■ OSTRAVA - TŘEBOVICE - tel. 596 967 288
■ ORLOVÁ - LAZY - tel. 596 511 606

■ VETER. KLINIKA V HAVÍŘOVĚ - PR. SUCHÉ - tel. 596 440 607
■ KOPŘIVNICE - tel. 737 859 343
■ TŘINEC - tel. 558 339 734
■ KARVINÁ - PSÍ HOTEL - tel. 602 931 493
Pokud se chystáte pořídit si pejska, můžete si přijít vybrat
do některého z útulků, které jsou v současné době plné pejsků
čekajících na nového majitele.

OBČANSKÁ
PORADNA HAVÍŘOV

při Slezské diakonii

Máte problémy a nevíte, 

jak je řešit?

Rádi byste věděli, 
na co máte právo, či naopak, 

jaké jsou Vaše povinnosti?

Naším cílem je umožnit lidem,

kteří se dostali do nepříznivé 

životní situace,
tuto situaci řešit.

Poskytujeme bezplatné 
a anonymní poradenství 

v těchto oblastech:

Sociální dávky a služby

Pracovněprávní vztahy
Bydlení

Rodina a mezilidské vztahy

Majetkoprávní vztahy
Trestní právo

Ochrana spotřebitele aj.

Poskytujeme informace 
o právní úpravě.

Neposkytujeme specializované

právní služby.

Konzultační hodiny:

Úterý a čtvrtek 
8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
Adresa: Opletalova 4/607

736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 596 810 546

obcan.ha@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz

www.obcanskeporadny.cz

Každoročně dochází při ploš-
ném vypalování suché trávy, listí
nebo při spalování klestí
k mnohamilionovým škodám
a ke zranění nebo i usmrcení
osob. Jen málokdo si však uvě-
domuje, že vypalování suché
trávy nebo spálení shrabané
kupky listí může skončit tragicky,

a že se jedná o nebezpečnou čin-

nost, za kterou můžeme zaplatit

nemalou pokutu.

Zákon o požární ochraně vyslo-

veně stanoví zákaz vypalování

porostů jak pro běžného občana,

tak i pro právnické a podnikající

fyzické osoby. Všichni, kdo se

dopustí porušení tohoto zákona, se

vystavují nebezpečí finančního

postihu. Občanovi může být za

tento přestupek uložena pokuta až
do výše 25 000 Kč. Právnické
a podnikající fyzické osoby mohou
sice provádět spalování hořlavých
látek na volném prostranství (dřev-
ní odpad, spadané listí apod.), ale
jsou povinny, se zřetelem na roz-
sah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru a pře-

dem je oznámit hasičskému

záchrannému sboru. Ten může sta-

novit další podmínky pro spalování,

popřípadě může takovou činnost

zakázat. Při porušení této povin-

nosti se dopustí právnické nebo

podnikající fyzická osoba správního

deliktu, za který může být uložena

pokuta až do výše 500 000 Kč.

Rovněž rodiče si musí uvědomit,

že jsou ze zákona zodpovědní za

své děti (do 15 let), a určitě by je

neměli zapomenout poučit o tom,

jak lehce může dojít k požáru při

neopatrném zacházení s ohněm na

loukách, v parcích a lesích, prostě

na místech, které si děti rády

vybírají ke svým hrám. I na tyto

případy vzniku požáru zákon

pamatuje a postihuje rodiče těchto
dětí pokutou až do výše 25 000 Kč.

I přes neustálé výzvy ve sdělova-

cích prostředcích jsou někteří z nás
stále nepoučitelní a každoročně
vypalují suché trávy a spalují klestí

v blízkosti lesních porostů. Většinou

jsou neochvějně přesvědčeni o uži-
tečnosti svého počínání, mnohdy
však neodhadnou, jak rychle se vli-

vem větru oheň v suché trávě šíří.

O rozšíření tohoto nešvaru nás
přesvědčuje smutný pohled na
hořící plochy a doutnající spáleniště

na různých místech našeho města

a přilehlých obcí. A proto znovu
upozorňujeme: Vypalování suché
trávy a porostů je zakázáno!

Město Havířov ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP, a.s. Bohumín

pořádá

SBĚR AUTOVRAKŮ 
(VOZIDEL URČENÝCH K LIKVIDACI)

Úterý 21. dubna od 11 do 16 hodin

Místo sběru: parkoviště u MOTELU FORMULE (u areálu koupaliště)   
Cena za fyzickou likvidaci autovraku:
Kompletní autovrak: bezplatně
Nekompletní autovrak: bez motoru                      600 Kč 

bez převodovky               350 Kč 
za každé chybějící kolo   100 Kč 
(netýká se rezervy)  

Odvoz kompletního i nekompletního vozidla z místa sběru:
100 Kč/vozidlo

NOVINKA PRO MAJITELE NEPOJÍZDNÝCH VOZIDEL!!
Majitelé, kteří mají nepojízdné vozidlo, si na výše uvedený den mohou
objednat odvoz z místa bydliště na místo sběru. Požadavky na odtah lze
předem objednat na tel. č. 604 228 312. V tomto případě za odvoz kom-
pletního vozidla zaplatí majitel 200 Kč (za vozidlo nekompletní k této
ceně platí poplatky - ceník viz výše). VOZIDLA BUDOU ODTAHOVÁNA
OD 9 DO 15 HODIN.

Potřebné doklady:
Majitel vozu: občanský průkaz

velký technický průkaz vozidla
Ostatní osoby: plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci,    

velký technický průkaz vozidla

Majitelé takto předaných autovraků obdrží na místě od pracovníka ŽDB
GROUP a.s. (vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sběr,
výkup a využívání autovraků a ostatních dopravních prostředků)
Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků
- doklad potřebný pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.
Bližší informace poskytnou pracovníci Magistrátu města Havířova,
tel. 596 803 332, příp. ŽDB GROUP a.s. Bohumín, provoz Recyklace
tel. 596 083 671, 596 082 673 (pracovní dny od 6 do 14 hodin)
nebo na mobilech 604 228 312, 604 228 455

!!VYUŽIJTE TUTO ZVÝHODNĚNOU MOŽNOST 
EKOLOGICKÉHO ODSTRANĚNÍ AUTOVRAKŮ!!

OKÉNKO PREVENCE
za vypalování suché trávy hrozí vysoké pokuty

Foto: archiv HZS
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Ve čtvrtek 5. března se uskutečnil slavnostní večer u příležitosti
vyhlášení nejlepších sportovců města Havířova za rok 2008.

K vytvoření slavnostní atmosféry akce přispěla také vystoupení
děvčat aerobiku Slavia Havířov (3) a opavských bubeníků Boris (4).

Na ocenění  bylo sportovní komisí, na základě nominací jednotlivých

sportovních klubů, navrženo celkem 54 sportovců v kategoriích žáci

a dorost, junioři a dospělí. V kategoriích družstev bylo navrženo na oceně-

ní 18 družstev. Současně bylo v kategorii tělesně postižených oceněno

1 družstvo. Město Havířov rovněž poděkovalo za práci třem nejlepším

trenérům a jednomu zasloužilému pracovníkovi tělovýchovy a sportu. Spor-

tovci byli odměněni pamětní medailí a pamětním listem. Současně byli

vyhlášeni absolutní vítězové v jednotlivých kategoriích, kteří obdrželi spor-

tovní poháry.

Absolutními vítězi v kategorii žáci a dorost se stali David Mirga
z SK vzpírání Baník a Tamara Tomanová z SK stolního tenisu Baník.
V kategorii junioři se stali absolutními vítězi Petra Kocurová z Klubu
vodního lyžování (1) a Pavel Maslák z oddílu atletiky Slavia Havířov.
V kategorii dospělých zvítězil Jaroslav Stančík rovněž z oddílu atleti-

ky Slavia Havířov a Petra Hostinská z Klubu sportovního potápění

Rejnok Těrlicko. V kategorii družstev - žáci a dorost zvítězili mladší

žáci Florbalového klubu Torpedo, v kategorii družstva junioři oddíl

aerobiku Slavia Havířov (6) a v kategorii družstva dospělí Billiard Club

Havířov (5). Z trenérů byli oceněni trenér Klubu vodního lyžování

Josef Kocur, trenér SK vzpírání Baník Pavel Khek a trenér oddílu kara-

te TJ Baník Josef Bělica. Zasloužilou pracovnicí TV a sportu byla

vyhlášena Milada Černá z Tanečního klubu Flodur (2).

Fotopříloha: Josef Talaš

Sportovec města Havířova roku 2008

1 2

3 4

5 6

V roce 2008 získali havířovští sportovci:
● 51 titulů mistra České republiky ● 3 tituly mistrů Evropy, 3 tituly vicemistrů Evropy, 3 x 2. místo na ME

● 4 tituly vicemistra světa, 4 x 3. místo ● 4. místo na Paralympiádě v Pekingu
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a Galerie Maryčka otevřeno po - pá od 14 do 18 h, 

mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací

Na vernisáži ve čtvrtek 2.4. od 17 h zahraje kapela VIEJOS,

výstava končí ve čtvrtek 30.4. 2009

d
iv

a
d

la

Kulturní dům Petra Bezruče

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
7.4. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče 

EMIL ZEGADŁOWICZ: GŁAZ GRANICZNY pro skupinu HAP - polská scéna

14.4. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče 

Karel Jaromír Erben: KYTICE - pro skupinu HAA 

28.4. v�19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

Zbyšek Pantůček: 

 
I. Andrlová/M.Bočanová, O. Želenská/A. Gondíková/V. Jeníková
L. Zedníčková/J. Zenáhlíková, M. Nohýnková/J. Šulcová
Z. Pantůček/M. Zounar, H. Kusnjerová, F. Tomsa, J. Birgusová, 
M.l Hruška a další

Hrají herci Divadelní společnosti Háta:

Vstupné: 250, 230, 210 Kč

Jak je vidí toltécký šaman 
DON MIGUEL RUIZ.

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

Jaroslav Dušek: 
ČČTTYYŘŘI DDOOHHOODDYČTYŘI DOHODY

Láska Vztahy Přátelství

Velice úspěšné představení, ze kterého divák odchází doslova unešen…

Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Šéz a Zdeněk Konopásek, 
světelný design Viktor Zborník

Vstupné: 260, 240, 220 Kč

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

Klub přátel hornického muzea pořádá přednášku 
Modernizace důlních technologií - přednáší: Ing. Miroslav Mynář
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loutkový sál KD P. Bezruče vždy v 15 hodin

18. a 19.4. ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Divadlo Smíšek Vstupné: 35 Kč

25. a 26.4. O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
Divadlo Spilberg Vstupné: 35 Kčp
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23.4. 2009 v 18.00 hod. - loutkový sál KD P. Bezruče 

Na podzim loňského roku vyrazil na expedici po jihovýchodě USA ostravský D-klub. 
S průvodním slovem cestovatele Radima Ptáčka projedeme trasu ze severní a jižní 
Karolíny, křížem krážem Georgií, Floridou od severu k jihu a od východu k západu, 
přes státy Alabamu, Mississippi a Tennessee po Natchez Parkway do národního parku  
Smoky Mountains. Přednáška je věnována  převážně přírodním zajímavostem  Floridy. 
Navštívíme národní parky s vývěry podzemní vody v severní části země, bažiny plné 
aligátorů a moskytů, nejjižnější cíp  země Florida Keys. 

slunečná země
slunečná země
slunečná země

projekce a besedaprojekce a beseda 
cestovatele Radima Ptáčka

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč 

4.4. v 19.00 hodin 4.4. v 19.00 hodin 
velký sál KD Petra Bezruče velký sál KD Petra Bezruče 

na motivy hry W. Shakespeara 
Sen noci svatojánské upravila Majka Kotisová

Vstupné 100 Kč

NOC V ČASE SLUNOVRATU NOC V ČASE SLUNOVRATU 

Uskupení divadelníků ze všech koutů Čech, 
Moravy a Slezska DRH 

ve spolupráci s MKS uvádějí divadelní hru

Hana Marynčáková
obrazy

Josef Střecha
obrazy 

(kresba, grafika, malba)

Libor Střecha
obrazy 

a dřevořezby
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Kulturní dům Radost

Walter De Rycke - LARME DES HEROS / SLZA HRDINY

výstava obrazů a keramiky 

belgického umělce

vernisáž 

v pondělí 6.4.

od 17 h

výstava potrvá 

do 30.4. 2009

k
o

n
c
e
rt

y
8

7.4. KRTEK
(EL TOPO, Mexiko 1970, 125´, do
15 let nepřístupný, symbolický wes-
tern, titulky)
Legendární western Alejandra
Jodorowského je vrcholem éry půl-
nočních filmů v USA v 70. letech.
Krtek, mstitel bez minulosti, pod-
stupuje sérii zkoušek, které mají
jeho charakter vystavit pokušení.
V hlavní roli Alejandro Jodorowsky.
Režie: Alejandro Jodorowsky

14.4. FALCO
(FALCO-VERDAMMT, WIR LEBEN
IMMER NOCH!, Německo/Rakou-
sko 2008, 109´, do 12 let nevhod-
ný, hudební drama/autobiografie,
titulky)
Strhující příběh vzestupu a pádu
popové hvězdy Hanse Hölzela,
známého po celém světě pod jmé-
nem Falco, který neodkrývá jen
zákulisí showbusinessu, ale nabízí
i pohled na soukromý život této
rakouské legendy.
Režie: Thomas Roth 

21.4. 
CHE GUEVARA - REVOLUCE
(THE ARGENTINE, Francie/Špa-

nělsko/USA 2008, 102´, do 15 let
nepřístupný, biografické/válečné/
drama, titulky)
Tento film zachycuje vzestup
Ernesta Che Guevary během
kubánské revoluce, od doktora -
přes velitele - k hrdinovi revoluce.
Režie: Steven Soderbergh

28.4. CHAOTICKÁ ANA    
(CHAÓTICA ANA, Španělsko
2007, 116´, do 18 let nepřístupný,
drama, titulky)

Ana je krásná osmnáctiletá volno-
myšlenkářka, žijící na Ibize. Pros-
třednictvím hypnózy se Aně podaří
odhalit své minulé životy, které jdou
napříč staletími dávných mýtů.
Režie: Julio Medem                        

Vstupné: 70 Kč
členové FK 60 Kč

Filmový klub - 46. SEZONA - premiéry

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

Galerie Radost - Alšova 11, Havířov-Město

otevřeno denně od 11 do 19 h
17.4. v 19.00 hodin -  KD Radost

Komorní koncert

CHRISTIAN SERAZZI
 viola

IVO KAHÁNEK - klavír IGOR FRANTIŠÁK - klarinet

Vstupné: 125 Kč, důchodci 105 Kč, studenti 85 Kč

 2.4. v 19.00 hodin - KD Radost

PETR GRABOVSKÝ - housle
ALEXANDR STARÝ - klavír

Houslový recitálHouslový recitál

Vstupné 80 Kč, důchodci 60 Kč, studenti 45 Kč

Prémiový koncert pro předplatitele

Společenský dům

12.4. v 18.00 h - Společenský dům 

Velikonoční zábava 
s Kubemusik

Vstupné 80 Kč

V programu vystoupí TŠ Horizonty a mažoretky Kala.

ve Společenském domě
 od 18.00 hodin od 18.00 hodin

   5.4.  Kubemusik      Vstupné 50 Kč

   26.4.  Iveta a Jarek  Vstupné 40 Kč
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4. - 5.4. v 18.00 h
LÍBÁŠ JAKO BŮH       
(ČR 2009, 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 Kai-
ser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, Mart-
ha Issová, Nela Boudová, Milan Šteindler, Bára
Hrzánová aj. Nová komedie Marie Poledňákové        

Vstupné: 82 Kč
10. - 12.4. v 18.00 h
SEDM ŽIVOTŮ 
(SEVEN POUNDS, USA 2008, CP 12.3. 09, 123´,
do 12 let nevhodný, titulky, DD)

Sedm jmen, sedm cizinců, jedno tajemství. Ben
pracuje jako IRS agent, který má deprese a cítí se
vinen kvůli chybám, které v minulosti spáchal.
Rozhodne se udělat pokání tím, že pomůže sedmi
cizím lidem. Vstupné: 82 Kč  

19.4. v 18.00 h 
CINKA PANNA  
(SR 2008, CP 5.2.
09, 122´, do 15 let
n e p ř í s t u p n ý ,
hudební, sloven-
ské znění, DD) 
Příběh o touze,
s e b e v ě d o m í ,
lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování,
o emancipaci, o jiném nesmírně poetickém cikán-
ském světě - to vše je skryto v Cinka Panně.
Příběh se odehrává v 18. století po odchodu Turků
ze střední Evropy, na pozadí povstání místních
zemanů. Režie: Dušan Rapoš         Vstupné: 77 Kč

23.4. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(CARMEN, Španělsko 1983, 102´, drama, titulky)
Filmový příběh se odvíjí paralelně s reálnou love
story, která vznikne mezi protagonisty při zkouškách
na baletní představení. Taneční výraz vstupuje i do
soukromého vztahu Josého a Carmen, tancem
v pohybové stylizaci vyjadřují dialog, erotický vznět,
něžné vyznání i prudký spor. Skrze tanec herci proje-
vují emoce postav i své vlastní. Ocenění: Ceny na
MFF v Cannes a Montrealu Režie: Carlos Saura

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

24. - 26.4. v 18.00 h 
MARLEY A JÁ
(MARLEY AND ME, USA 2008, CP 20.3. 09, 111´,
přístupný, širokoúhlá/rodinná/komedie, titulky, DD)
Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Mar-
ley …Novomanželé John a Jenny si pořídí rozto-
milého, šestikilového labradora Marleyho, který
se během pár týdnů změní v padesátikilový parní
stroj, plný nezkrotitelné energie. V hlavních rolích
Jennifesr Aniston a Owen Wilson. Vstupné: 77 Kč
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■■  1.5. nám. Republiky - Májové slavnosti 
■■  6.5. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče

Robert Bolt: AŤ ŽIJE KRÁLOVNA!
Účinkují herci 

Divadla pod Palmovkou Praha
■■ 13.5. v 18.00 - KD Radost

České záhady - beseda se spiso-
vatelem Arnoštem Vašíčkem 

■■  14.5. v 19.00 hodin - KD Radost
Komorní koncert MUSICA 

BELLISSIMA

EVA ČIERNA - TORNOVÁ - cembalo
LUCIE PELÍŠKOVÁ - traverso
MILOSLAV ŠTUDENT - loutna, 

arciloutna, barokní kytara
■■  19.5. v 19.00 hodin - KD Radost  

PAVEL DOBEŠ
■■  28. - 31.5. - Společenský dům  

výstava kaktusů a sukulentů 
■■  29.5. od 14.00 hodin - nám. Republiky 

SLAVÍME DEN DĚTÍ

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

Výstava prací členů 
Sdružení umělců Moravy a Slezska

Vernisáž v úterý 31. 3. od 17 hodin

Výstava končí ve čtvrtek 30. 4. 2009
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6.4. v 19.00 hodin 
velký sál KD L. Janáčka

 

Zábavné talkshow populárního českého herce 

"CESTOU NECESTOU"

MIROSLAVA DONUTILA
Vstupné: 240, 220, 200 Kč

15.4. v 19.00 hodin 
velký sál KD L. Janáčka

Zbrusu nová show
 travesti skupiny Screamers

Zbrusu nová show
 travesti skupiny Screamers

Zbrusu nová show
 travesti skupiny Screamers

Vstupné: 275, 255, 235 Kč

Na koncertě zazní nejznámější hity Petra
Koláře, včetně jeho autorských písní
v akustické verzi. Budou to písně z CD
Album a CD Bez křídel - obě alba byla
oceněna platinovou deskou a CD Album
bylo dokonce nejprodávanější CD roku
2006. Diváci uslyší megahity: "Ještě, že
tě lásko mám" Karla Svobody, "Vyznání",
"Kouzlo odejít". Dále nejúspěšnější hity
novějšího data: "Jednou nebe zavolá",
"Jsem sám", "Pýcha a pád" a zcela jistě
zazní také největší hity z muzikálů. Petra
doprovodí akusticky jeho kapela spolu se
smyčcovým kvartetem. Jako překvapení
večera vystoupí host - pěvkyně, která
divákům společně s Petrem zazpívá
jeden z nejslavnějších světových duetů.

Vstupné 250 Kč
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21.4. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka

● 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.
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1.4. v 15.30 h
ARTHUR A MINIMOJOVÉ 
(USA/Francie 2006, 103´, přístupný, široko-
úhlý/rodinný, české znění, DD) Hledání dědečko-
va pokladu, který je údajně ukryt kdesi na
zahradě v Říši Minimojů. Vstupné: 42 Kč

1.4. v 17.45 h                                     
UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ
(USA 2009, CP 22.1. 09, 92´, do 15 let nepřístupný,

akční, titulky, DD) Každá válka má svůj
začátek.Třetí díl série Underworld, která se
zabývá podstatou krvavého boje mezi aris-
tokratickými upíry a barbarskými vlkodla-
ky, který se táhne už po staletí.

Vstupné: 82 Kč
1.4. v 9.00 a ve 20.00 h                                 
BABIČKA  
(SR/ČR 2009, CP 26.2. 09, 74´, do 15 let nepřístup-
ný, dokument, DD) Erotická tragikomedie
o stárnoucí ženě, která chce vrátit čas.
Dokumentární film pro mírně zvrhlé diváky.

Vstupné: 77 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč) 

2. - 8.4. v 15.30 h
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
(USA 2009, CP 19.2. 09, 103, přístupný, animova-

ný/rodinný, české znění, DD)

Pro superpsa BOLTA je každý den plný
dobrodružství, nebezpečí a intrik - alespoň
do té doby, dokud kamery natáčejí. Když
se hvězda televizní show nešťastnou
náhodou dostane místo do Hollywoodu do
New York City, začíná prožívat své největší
dobrodružství v životě - skutečnou cestu
po skutečném světě. Vstupné: 77 Kč  

2. - 5.4. v 17.45 a 20.00 h  
MĚSTO EMBER   
(CITY OF EMBER, USA 2008, CP 19.2. 09, 95´, pří-
stupný, širokoúhlý/dobrodružný/fantasy, titulky, DD) 

Posledních dvě stě let je útočištěm lidské
rasy podzemní gigantické město Ember.
Nyní však stojí na pokraji zániku. Lina a její
kamarád Doon si začínají uvědomovat, že
město se blíží ke svému konci a jediný
způsob, jak přežít, je odtud utéct. Jenže
kudy a kam? Shodou náhod Lina nachází
starodávnou schránku s tajemnými doku-
menty. Jde o zašifrované pokyny, které
popisují cestu ven z města a to je začátek
dobrodružství. Vstupné: 82 Kč

6. - 8.4. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 8.4. též v 9.00 h                            
MILIONÁŘ Z CHATRČE  
(SLUMDOG MILLIONAIRE, VB/USA 2008, CP 26.2.
09, 120´, do 12 let nevhodný, širokoúhé/drama, titul-
ky, DD)

Připravte se na to, že Milionář z chatrče

z vás vydoluje emoce, o kterých jste ani
nevěděli, že je ještě máte. Film získal
v březnu 8 sošek Oscarů, a to za nejlepší

film, režii, kameru, střih, scenář, hudbu
a zvuk. Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

9. - 15.4. v 15.30 h
NA PŮDĚ aneb Kdo má dneska
narozeniny? 
(ČR/SR/Japonsko 2009, CP 5.3. 09, 74´, pří-
stupný, pohádka, české znění, DD)

Česká animovaná pohádka nejen pro
děti. Příběh ze staré zaprášené půdy,
kde mají domov odložené hračky, které
se tu zabydlely ve starém kufru.

Vstupné: 72 Kč
9. - 15.4. v 17.45 h 
RŮŽOVÝ PANTER 2     
(PINK PANTHER 2, USA 2009, CP 26.2. 09,
92´, přístupný, širokoúhlý/akční, titulky, DD)

Inspektor Jacques Clouseau se spojí se
skupinou mezinárodních detektivů,
kteří jsou tak úžasní jako on. Jejich
mise: zastavit zloděje, který se pohybu-
je po celém světě a specializuje se na
krádeže historických artefaktů. V hlavní
roli Steve Martin. Vstupné: 82 Kč

9. - 15.4. ve 20.00 h
ve středu 15.4. též v 9.00 h
V É V O D K Y N Ě   
(THE DUCHESS, USA/VB/Itálie/Francie/Dánsko
2008, CP 26.2. 09, 110´, přístupný,
širokoúhlé/historické/drama, titulky, DD)

Historický film o anglické šlechtičně
Georgianě, praprapratetičce princezny
Diany. Paralela mezi jejich životy je více
než zřejmá. Podobně jako ona byla
oslňující, charismatická a veřejností
milována. V osobním životě jí ale štěstí
nepřálo... V hlavních rolích Keira
Knightley a Ralph Fiennes.

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

16. - 22.4. v 15.30 h                                  
CESTA NA MĚSÍC 3D
(FLY ME TO THE MOON, Belgie 2008, 85 ´, pří-
stupný, animovaná/rodinná/komedie, české
znění, DD)

I první let na měsíc měl své mouchy … Tři
malí muší uličníci jsou nerozluční kama-
rádi. Každý je jiný: Nat je snílek a rozený
vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je
neuvěřitelně žravý. Vstupné: 67 Kč  

16. - 22.4. v 17.45 h 
POCHYBY
(DOUBT, USA 2008, CP 5.3. 09, 104´, do 12 let

nevhodný, titulky, DD)

Píše se rok 1964. Charismatický kněz
otec Flynn se pokouší o jisté uvolnění
přísných pravidel církevní školy v Bron-
xu, na jejichž dodržování železnou
rukou dohlíží sestra Aloysius, tamní
přísná a krutá ředitelka. V hlavních
rolích Philip Seymour Hoffman a Meryl
Streep. Vstupné: 82 Kč  

16. - 22.4. ve 20.00 h
ve středu 22.4. též v 9.00 h                      
NORMAL                                     
(ČR/Makedonie 2009, CP 26.3. 09, 95´, do 15
let nepřístupný, DD)

Film natočený podle skutečného přípa-
du sériových vražd, které v minulém
století otřásly celou Evropou. Snímek
zachycuje vražedné řádění i dramatický
střet uvězněného vraha a jeho obhájce.
V hlavních rolích Milan Kňažko, Pavel
Gajdoš a Dagmar Havlová.

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

23. - 29.4. v 15.30 a 17.45 h 
MONSTRA VS. VETŘELCI   
(MONSTERS VS. ALIENS, USA 2009, CP 26.3.
09, přístupný, širokoúhlá/animovaná/komedie,
české znění, DD)

Jenom monstr akce zachrání svět hlad-
ce. Na naši modrou kulatou planetu už
zase zaútočili mimozemšťané a zoufalý
generál požádá prezidenta, aby mohl
povolat do boje partičku příšer, aby
zachránil svět před hrozící zkázou.
Vstupné v 15.30 h: 77 Kč, v 17.45 h: 80 Kč  

23. - 29.4. ve 20.00 h
ve středu 29.4. též v 9.00 h
EL PASO            
(ČR 2009, CP 19.3. 09, 98´, přístupný, drama, DD) 

Film vás zavede do kotle vášní, emocí
a živelnosti. Režisér Zdeněk Tyc se po
úspěšných „Smradech“ už podruhé vrací
do světa Romů. Snímek je inspirován
skutečným osudem romské vdovy, matky
devíti dětí. Příběh začíná okamžikem
nečekané, tragické smrti otce. Produ-
cent: Ondřej Trojan            Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč) 
30.4. - 6.5. v 15.30 h 
PEKLO S PRINCEZNOU
(ČR 2009, 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 Adamovská, Václav
Vydra, Miroslav Táborský aj. Režie: Miloslav
Šmídmajer                           Vstupné: 77 Kč

30.4. - 6.5. v 17.45 h                                   
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ  
(FAST&FURIOUS, USA 2009, CP 2.4. 09, 105´,
do 12 let nevhodný, akční, titulky, DD)

Brian je uvězněn v arizonské věznici. Při
potyčce vězňů zachrání život chlapovi,
kterému se říká Juvenal, a ten mu na
oplátku dá informace o zločinci Jamesi
Parkovi. Brian totiž opět pracuje v utajení
pro FBI. V hlavních rolích Vin Diesel, Paul
Walker, Michelle Rodriguez.

Vstupné: 82 Kč
30.4. - 6.5. ve 20.00 h
ve středu 6.5. též v 9.00 h
NOUZOVÝ VÝCHOD
(REVOLUTIONARY ROAD, USA 2007, CP 29.1.

09, 119´, do 15 let nepřístupný, širokoúhlé/drama,

titulky, DD) 

Tento snímek se velmi podobá oscarové
Americké kráse. I tady vidíme, jak nefunk-
ční je ta nejobecnější představa o napl-
nění amerického snu, tedy poklidný
rodinný život v domku na předměstí.
V hlavních rolích Kate Winslet a Leonar-
do DiCaprio. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

Představení pro děti:
Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin - vstupné: 15 Kč

5.4. MIKEŠ II. - 10 pohádek - 71´

12.4. PERNÍKOVÝ DĚDEK - 7 pohádek - 63´

19.4. KUŤÁSEK A KUTILKA - 6 pohádek - 64´

26.4. CVRČEK A SPOL. - 7 pohádek - 64´  

kino Centrum
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Duben - ani tento měsíc za
kamny nebudem, nejsme přece
žádní peciválové. Kamna jsou
pro nás tabu, ani aprílové počasí
nás neodradí a vydáme se do
přírody protáhnout ztuhlé kosti.
■ 9.4. a 23.4. sraz již tradičně ve  
13. hodin před halou autobusového
nádraží Havířov a putujeme do
přírody.
■ Naše počítačová akademie skon-

čila a budeme slavit „vítězství nad
našimi mozkovými závity“. Naše
plánovaná školní výprava i s
panem lektorem-turistou se koná
v neděli 29.3. Sraz u zastávky
MHD č. 2 na autobusovém nádra-
ží směr Albrechtice, odjezd ve
13.17 hodin. Jedeme místní dopra-
vou, pěšky cca 5 km, dále Chotě-
buz „Rybí dům“ a zpět vlakem.

Chcete být u toho jak budeme sla-
vit naše vysvědčení?  Srdečně jsou
zváni naši příznivci a přátelé.
■ 25.4. pořádáme zájezd na Pohan-

kový mlýn u Frenštátu spojený
s turistikou. Autobus odjíždí v 7.30
hodin z parkoviště u haly Slávie.
Cena zájezdu je 130 Kč.
Závazné přihlášky a výběr peněz
vždy v úterý 31.3., 7.4. a 14.4. vždy
v Pizzerii haly Slávie v 18 hodin.
Nezapomeňte ani na naši Němec-
kou akademii. Tato je určena všem
členům, kteří chtějí německý jazyk
používat pro praktický život a mají
zájem o pomalejší tempo výuky.
Vyučovat bude specializovaný lek-
tor - náš turista.

■ Zájemci volejte ihned p. Půrovou 
na tel.. 777 997 458 
nebo 591 123 217.
Bližší informace na 

www.kvtivr.estranky.cz

■ Informační schůzky jsou 7.4.
a 5.5.v 18 hodin v pizzerii na hale
Slávia

Za KVT Havířov
Jaroslava Půrová a Jan Marek

Doprovodné akce Bambiriády 
HRY BEZ HRANIC - na hřišti vedle Městské sportovní haly Havířov se

v pátek dopoledne utkají soutěžní týmy ze základních i mateřských škol
v třetím ročníku oblíbené soutěže.

Téma letošní soutěže: Česko letos předsedá Evropské unii, a tak bychom
neměli ani my v Havířově zůstat pozadu. Jenže - jak se dostat z Havířova
do Bruselu...? Tak jsme se rozhodli, že to pěkně osladíme alespoň našim
soutěžícím na Bambiriádě a připravíme pro ně dobrodružné putování po
evropských zemích.

OTEVŘENÉ KLUBOVNY - Česká rada dětí a mládeže vyhlásila v leto-
šním ročníku jako jeden z doprovodných programů Bambiriády 2009 akci
„Otevřené klubovny“. Jedná se o další propagaci činnosti dětských sdru-
žení, které mají možnost pozvat veřejnost do svých kluboven. Do této akti-
vity se mohou zapojit nejen ty organizace, které na Bambiriádě aktivně
působí, ale všechny, které nabízejí využití volného času dětí a mládeže.
Veřejnosti můžete nabídnout jeden nebo dva termíny, kdy může vaši klu-
bovnu navštívit, a to jak před Bambiriádou, tak po Bambiriádě, přibližně
v termínu od 1. do 14. června 2009. Pokud připadne jeden z vašich zvole-
ných termínů na sobotu 6. 6. 2009, můžete se zúčastnit soutěže o nej-

sympatičtější klubovnu v Havířově.

BAMBI BOD - je celostátní aktivita České rady dětí a mládeže spojená

s Bambiriádou. Návštěvníci Bambiriády (děti i rodiče) mají být seznámeni

s umístěním kluboven, DDM a středisek volného času, kde se děti oprav-

du scházejí, s uvedením zaměření činnosti a dne a času schůzek. Tyto

údaje budou rovněž umístěny na internetovou stránku www.bambibod.cz,

kde si je každý zájemce může vyhledat. Tato bambiriádní aktivita není tedy

jen jednorázovou záležitostí, ale může vám přivést další členy. Aktivita tak

není zaměřena výhradně na města, kde se koná Bambiriáda, na internet

může své údaje

umístit kdokoli.

Bližší 
informace 

o přihláškách 
a dalších 

informacích
naleznete 

na stránkách
města:
www.

havirov-city.cz
(rubrika 

Bambiriáda) 
nebo 
www.

bambiriada.cz

5. - 7. 6. 2009 ATLETI AO SLAVIA HAVÍŘOV 
ZÍSKALI NA MČR V HALE TŘI ZLATÉ

Na halovém Mistrovství České
republiky dorostu a juniorů,
které se konalo v polovině února
v pražské Stromovce, se mladí
havířovští atleti neztratili - domů
dovezli tři zlaté a tři bronzové
medaile.

Zlato získal Pavel Maslák v běhu
na 200 m. Zvítězil časem 21,57 s
a zaběhl tak nový český juniorský
rekord. Tento velký talent nejenom
havířovské, ale i české atletiky zís-
kal i bronzovou medaili na trati 60
m (6,87 s). Druhou zlatou medaili
vybojoval v kategorii dorostenců
Petr Kaminski v běhu na 1500 m
časem 4:13,11 min., kdy se poučil
z taktických chyb ze závodu z pře-
dešlého dne na 3000 m, ve kterém
získal bronz.

„Péťovi se závod v sobotu nevy-
vedl po taktické stránce. Ač
papírově měl všechny své soupeře
porazit, rozhodl se udávat tempo
od začátku a do finiše si přivezl své
soupeře na zádech, což ho stálo
titul a doběhl třetí. V neděli se
z chyb poučil, hlídal si čelo závodu
a v drtivém závěrečném finiši vybo-
joval zlato,“ řekl jeho trenér, před-

seda AO Slavia Ing. Ivo Polášek.

Třetí mistrovský titul získal doro-

stenec Marek Bárta ve vrhu koulí

v novém oddílovém a osobním

rekordu 15,98 m. I on je velký talent

havířovské a české atletiky, ač právě

koule není zatím jeho hlavní discip-

línou. Junior Karel Ketner se v běhu

na 1500 m umístil na 14. místě, ale

bronzovou medaili si přivezl již dříve

z MČR v chůzi na 5 km.

Pěkných umístění dosáhli i další
naši atleti: Zuzana Strháková se

umístila v běhu na 3000 m na

pěkném sedmém místě časem
11:30,71 min., rovněž Richard
Chmelík, ač nachlazen, byl v chůzi
na 5 km sedmý.

Klub věrných turistů 
při Institutu vzdělávání Havířov informuje:

Zahajuje kurz 

snižování nadváhy
Nepodařilo se vám nadbyteč-

ných kilogramů od Vánoc zbavit

nebo jste naopak přibrali?

Chcete udělat něco pro zdraví

a krásu, být štíhlí do plavek? 

Kurz nabízí ověřenou metodu

kognitivně-behaviorální terapie

snižování nadváhy pod odborným

vedením zdravotníků, doplněnou

o adekvátní pohybovou aktivitu

pod odborným vedením. Kurz je

vhodný i pro zdravotně-handica-

pované.

Info a přihlášky na
www.emnxxl.cz 

nebo 596 110 439, 774345 868

Ve čtvrtek 2. dubna 2009

bude otevřen další skupinový

kurz snižování nadváhy v ZŠ

1. máje v Havířově.

Foto: archiv

Klub pro rodiče s dětmi SRDÍČKO (Komunitní centrum AS, J. Seiferta 8,

Havířov) zve všechny děti ve věku 0 - 6 let s doprovodem na následu-
jící programy:

❁ 31.3. - 2.4. burza dětského oblečení ❁ 7.4. zpívánky 8.4. volné hraní ❁ 9.4.
„Velikonoční svátky“ ❁ 14.4. zpívánky ❁ 15.4. volné hraní

❁ 16.4. „Jaro je tady“ ❁ 21.4. zpívánky ❁ 22.4. volné hraní ❁ 23.4. „Brou-
čci“ ❁ 28.4. zpívánky ❁ 29.4. volné hraní ❁ 30.4. „Květinky“

BURZA: Zveme vás na jarní burzu dětského oblečení, příjem věcí (max.
20 ks) je v úterý 31.3.od 8.30 do 1400 hod.
Tvořivý večer žen: Milé ženy, zveme vás na podvečerní vyrábění

a příjemné povídání v ničím nerušené atmosféře.

Začínáme v pondělí 6.4. v 17 hod. a poté každé liché pondělí.
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Krasobruslařský klub Kraso
Klub Havířov působí v prosto-
rách Víceúčelové haly Havířov
již od roku 1994. Od počátku
svého vzniku se věnuje jak
závodnímu krasobruslení tak
i bruslařským školám dětí
a mládeže. Kraso klub Havířov
je jedním z největších kraso-
bruslař-ských oddílů v našem
kraji. V současné době oddíl
čítá celkem 27 aktivních kra-
sobruslařů, kdy nejmladšímu
jsou 3 a nejstaršímu 19 let. Za
dobu své působnosti vychoval
již několik velmi dobrých kra-
sobruslařů, kteří reprezento-
vali či stále reprezentují město
Havířov i Moravskoslezský
kraj. Trenérský proces je zaji-
štěn kvalifikovanými trenéry.

Každým rokem klub pořádá
závod Havířovská růže, které-

ho se pravidelně účastní více

než 180 dětí z celé České

republiky. Loni úspěšně

proběhl jeho 36. ročník (před

vznikem klubu byl závod

pořádán pod záštitou bývalé

Tělovýchovné jednoty). Sou-

těže se zúčastnily také děti

z Kraso klubu Havířov.

V hlavním závodě bodovalo

celkem 6 závodnic, v rámci nepohárových kategorií

předvedlo velmi pěkné výkony 12 nejmenších dětí.

Děti jsou krasobruslením zaměstnány téměř celý

rok.V rámci letní přípravy se každoročně účastní týden-

ního soustředění v Rožnově pod Radhoštěm, kde se

na nadcházející sezonu připravují jak po stránce gym-

nastické a atletické, tak i po
stránce správného nácviku
techniky bruslení. Na začátku
zimní sezony pak děti také
vždy absolvují intenzivní sou-
středění na ledové ploše.
Mimo soutěží, kterých se
závodníci pravidelně účastní,
jsou pro klubové děti a jejich
rodinné příslušníky oddílem
organizovány zábavné akce
jako např. Mikuláš na ledě,
Silvestr na ledě apod. Klub
také každým rokem pořádá
nábor nových dětí do Školičky
bruslení.

Předseda klubu Ing. Juraj
Brťka, jehož tři dcery jsou
rovněž členkami klubu,
dodává: „Kraso klub Havířov
je neziskovou organizací,
proto si velmi vážíme veške-
rých sponzorských darů i fina-
nčních příspěvků firem i fyzic-
kých osob majících ke kraso-
bruslení blízko. Rádi bychom
touto formou také poděkovali
Moravskoslezskému kraji
a zejména městu Havířov,
které pravidelně nemalou
částkou přispívá jak na spor-
tovní činnost klubu, tak také
na náš tradiční závod

Havířovská růže. Náš dík také patří vedení havířovské-
ho hokejového klubu, zejména Ing. Bc. Janu Strmeňo-
vi, dále pak řediteli SSRZ Ing. Jiřímu Bednářovi za
jejich ochotu a vstřícnost jak v rámci chodu našeho
oddílu tak i z pohledu konání našich akcí“.

Kraso Klub Havířov se představuje

Bojové umění kung fu, které se

u nás cvičí, vzniklo v klášteře Sha-

olin na jihu Číny. Styl nesoucí název
Hung Kyun (Hungova pěst), nebo
také Hungga (styl rodiny Hung), je

jeden z nejpopulárnějších stylů

jihočínských bojových umění. Často
byl nazýván také jako styl tygra
a jeřába a učili se jej i příslušníci

kantonské námořní pěchoty. Pri-

márním cílem cvičení je sebeobra-
na, ale také cesta k pevnému zdra-
ví, dobré fyzické kondici, pružnému

tělu a v neposlední řadě k dobrému

uvolnění. Cvičení kung fu obsahuje
včetně bojových (sebeobranných)
technik také specifické techniky

posilování, strečink a dechová cvi-
čení. Zájemci o cvičení jsou vítáni.

Stačí se přijít podívat v tréninkové
hodiny, případně se můžete rovnou
tréninku zúčastnit.

Naším mistrem je pan Yew Ching
Wong žijící v kalifornském San

Franciscu v USA, světově uznáva-
ná osobnost a odborník v oblasti
kung fu. Samozřejmostí jsou semi-

náře s instruktory či samotným
mistrem, nebo jeho synem mistrem

Raymondem Wongem. Každoročně

se koná i týdenní letní soustředění
na Šumavě. Tréninky probíhají
v Havířově, Dlouhá třída 95c (na

Terase, v 1. patře nad supermarke-

tem Albert, naproti obchodnímu

domu Permon). Pavel Fukala
Tréninkové hodiny: út a čt 
17.00 - 18.30 začátečníci 

a 18.30 - 20.00 pokročilí.

Kontakt: Bc. Aleš Kocián
tel.: 774 288 722

Havířovské Y. C. Wong Kung Fu oslaví deset
5. května roku 2009 tomu již bude deset let, co v Havířově působí  Česká Asociace Y. C. Wong Kung Fu.

Pokusím se čtenářům alespoň přiblížit, čím se lidé z Y. C. Wong Kung Fu zabývají a proč jsem přesvědčen,
že se jedná o velmi zajímavou volbu v rámci volnočasových aktivit.

Sraz: v sobotu 11. dubna 2009, 
v 8.45 hodin před KD Leoše Janáčka 
nebo v 9 hodin ve spodní části parkoviště 
na ulici Kubelíkova, na Podlesí.

Sebou: rukavice, velké pytle na odpadky, 
pracovní oděv, 
pracovní boty a veselou náladičku ?

Více informací na tel: 608 606 464

JARNÍ ÚKLID LESA
Již pátým rokem bude počátkem jara probíhat akce na očistu lesa na Podlesí. 
Srdečně je vítán každý, kdo by chtěl s radostným srdcem a úsměvem na rtech 
přiložit ruce k dílu. Akce se koná zdarma a dobrovolně. Největší odměnou 
Vám však bude úsměv krásně uklizeného lesa. Předem moc děkují naši 
spolubydlící ze světa zvířat a rostlin, potůček i samotní pořadatelé.

Blíží se pomalu měsíc květen
a s ním i dějepisné klání havířov-
ských škol pod názvem Permo-
níček. Tato soutěž, jejímž iniciáto-
rem a pořadatelem je ZŠ Morav-
ská v Havířově-Šumbarku, již
začíná mít určitou tradici. První
kolo proběhlo v roce 2005.Tenkrát
se ho zúčastnilo 8 havířovských
základních škol a přes 60 soutě-
žících žáků 6. a 7. ročníků.
V dalších letech se počet škol
i soutěžících neustále zvyšoval,
což svědčí o oblíbenosti této sou-
těže. Ta má mimo jiné žáky moti-
vovat k hlubšímu zájmu o historii.

V letošním školním roce se
uskuteční již 5. ročník, a to 5. květ-
na 2009 opět na ZŠ Moravská
v Havířově. Věříme, že i tentokrát
se havířovské školy zúčastní ve

velkém počtu. I pro letošní rok

čekají na první 3 výherce v každé

kategorii hodnotné publikace

vztahující se k historii.
Za ZŠ Moravská v Havířově

PhDr. Romana Kovářová

ZŠ Moravská:

Permoníček
ťuká na dveře

ZŠ Žákovská:
Tutanchamon už
není tajemstvím

Kdo byl vlastně Tutanchamon?

Co všechno patřilo k jeho pokla-

dům? Kdy zemřel? To vše bylo

ještě donedávna pro mnohé z nás

záhadou, ale teď, když je v Brně

otevřena výstava jeho hrobky,
vychází vše na světlo světa a my

jsme stále více informováni o tom,

jak to vlastně kdysi bylo.
Žáci 6. a 9. ročníku Základní

školy Žákovská v Havířově

navštívili výstavu Tutanchamono-

vy hrobky a jeho pokladů. Všichni
(jak my žáci, tak i učitelé) jsme si
odnesli spousty zážitků. Byli jsme

překvapeni, když se před námi

otevřely dveře do sálu, který před-
stavoval hrobku v takovém stavu,
v jakém ji našel sám objevitel -

Howard Carter. V sále byla tma…

postupně se ale zesilovalo světlo
a z reproduktorů se ozýval hlas
H. Cartera a popisoval jednotlivé

kousky zlatých objevů. Pomalu

nás provázel  hrobkou a popsal
všechny její části. Když už jsme si
mysleli, že poslední komorou pro-

hlídka končí, byli jsme ohromeni.
Před námi se objevil sarkofág

s mumií, kolem visely plakáty
a popisy mumifikace.

Můžeme snad za všechny žáky

říct, že jsme byli výstavou nadšeni.
Tutanchamon byl… a vlastně

stále je… zajímavý.
Eliška Draslíková 

a Petra Tannenbergová, žákyně 9. A

Jana Blažková 
na snímku Josefa Talaše
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Je vám mezi 6 a 100 lety? A máte chuť se naučit jezdit na inline
bruslích s možností získat slevovou kartu na nákup inline zboží? Pak
právě pro vás mohou být kurzy inline bruslení to pravé.

První kurz je naplánován na tři dny a uskuteční se 3. - 5. dubna 2009.

Termín dalšího kurzu je stanoven na 17. - 19. dubna. Akce je určena jak pro
začátečníky, mírně pokročilé, tak i zdatnější bruslaře bez ohledu na věk,
kteří si chtějí v jízdě zdokonalit a taky zažít spoustu zábavy. Pro zájemce je

připravená možnost zkonzultovat vhodné vybavení na tento sport. Kdo nebu-

de mít brusle, nevadí. Je připravená možnost si brusle či výstroj vypůjčit.
Kde se můžete přihlásit? 

Elektronicky emailem na lmisickova@post.cz či na telefonním čísle

731 722 606. Bližší informace lze nalézt na www.inlinesports.cz

Jaro a kurzy inline bruslení patří k sobě

Bible21, nebo-li Bible 21. stole-
tí. Zcela nový překlad v moderní
čtivé češtině bude po 15letém
úsilí překladatelů představen
netradičním způsobem - veřej-
ným čtením.

Veřejné nonstop čtení
celé Bible nebo jejích
vybraných částí se usku-
teční o Velikonočních
svátcích v desítkách měst
České republiky. Spojuje
v sobě možnost moder-
ním způsobem zpros-
tředkovat tradiční poselství Veliko-

noc a zároveň nový překlad před-
stavit široké veřejnosti.

V Havířově bude čtení celé Bible
zahájeno ve čtvrtek 9. 4. 2009
v 16 h na náměstí Republiky

u kyvadla). Jelikož
nepřetržité čtení Bible se
odhaduje na 70 hodin,
akce by měla být ukonče-
na v neděli 12. 4. 2009
v odpoledních hodinách.
Všichni jsou srdečně
zváni, aby se do čtení
Bible zapojili.

Celonárodní

čtení 

Bible 
také 

i v Havířově

Městská knihovna Havířov 
Pro dospělé:
Hudební oddělení - srdečně zve na výstavu
prací RNDr. Ludmily Wurzlové nazvanou Akvare-
ly, tapiserie a šperky. Výstava potrvá do 24. 4.
A pokud přijdete 14. 4. v 15 hod., můžete si něco
vytvořit s lektorkou Ivetou Janouškovou. Materiál
k vyrábění zakoupíte ve výtvarných potřebách fa
OPTYS na ul. Fibichova 21, Havířov nebo přímo
v hudebním oddělení.
Hlavní půjčovna pro dospělé na Šrámkově ul.
- láká na Velikonoční voňavé malování, které
se koná 6. 4. od 18 hod. Zdobení perníčků bude
předvádět Eliška Svatoňová. Kdo chce, zkusí si
namalovat svůj perníček a doma se s ním
pochlubit (pokud ho po cestě nesní). Kromě
E. Svatoňové může zájemce inspirovat i tematic-
ká výstavka knih Veselé Velikonoce, která bude
po celý duben v prostorách půjčovny.
Zajímavá určitě bude i výstava fotografií členů
Fotoklubu Havířov s názvem Den Země ve ves-
tibulu knihovny.
Reneta: - svou velikonoční výstavkou knih pomůže
načerpat inspiraci také pobočka v Renetě. Bude to
v sobotu během Velikonočního jarmarku, kdy
bude otevřeno od 10 do 17 hod. V úterý 14. 4.
v 18.15 hod. začíná recitál s názvem Není bratr
jako bratr. V něm vystoupí Jan Kryl, bratr
zesnulého zpěváka Karla Kryla. Zpívat bude
nejen písně z repertoáru svého bratra, ale i své
vlastní.

J. Seiferta: - K pramenům života - to je název
knihy Ph.Dr. Jaroslavy Grobcové a zároveň
i její besedy s autogramiádou, která se koná
23. 4. v 18 hod. V knize autorka zmapovala
místa pramenů s léčivou silou v našem kraji.
Datyně: - Ve čtvrtek 26. 2. proběhla na pobočce
vernisáž výstavy fotografií Martina Urbančíka
z Dolních Datyň. Fotografie si můžete prohléd-
nout až do konce dubna, a to každé pondělí od
13 do 17 hod. a každý čtvrtek od 9 do 17 hod.
Přijďte! Stojí to za to!
Pro děti:
Již po deváté se mohou vybrané děti těšit na Noc
s Andersenem. Nocovat se bude od pátku 3.4. do
soboty 4. 4., a to na pobočkách J. Seiferta, J. Weri-
cha a Gen Svobody.
Dětské oddělení na Šrámkově ul.
12 vylosovaných detektivů si 3.4. od 17 do 19
hod. poměří své síly s Velkým Bručounem. Na
programu je spousta zapeklitých úkolů a na
závěr tradiční čtení hrůzostrašných historek na
dobrou noc. Pozor! Akce se mohou zúčastnit
pouze vylosovaní soutěžící, kteří prošli březno-
vým detektivním kvízem !!!
Ostatní se mohou pobavit při velikonočním tvoření
9. 4. Stačí jim k tomu dobrá nálada a šikovné ruce.
Protože jsou prázdniny, bude se tvořit celý den.
Pobočka U Jeslí v Havířově-Šumbarku
bude také „velikonočně krasličit“. Kromě zdobení
vajíček si můžete vyrobit i další tradiční veliko-

noční ozdoby a přáníčka. Stačí, když přijdete
1. 4. mezi 14 a 17 hod.
Pobočka na Gen. Svobody v Ha-Šumbarku:
Pokud byste si raději chtěli vyrobit tulipány
z vajíček, zajděte do této pobočky 7.4. ve 14 hod.,
kde vám ukážou, jak na to. 1.4. od 14 hod. si tam
budou hrát na vesmír. Své znalosti ke Dni Země si
můžete vyzkoušet v týdenní soutěži od 20. do
24. 4. a 21. 4. od 14 hod. si vyrobit sluneční hodiny.
J. Seiferta: Den Země oslaví děti na této poboč-
ce. V pondělí 6. 4. 2009 budou besedovat
o ochraně životního prostředí s Ing. Janem Smo-
lou z Magistrátu města Havířova.
Dětské oddělení na ul. J. Wericha se na Veli-
konoce i na celé jaro připraví 10. 4. , kdy se od
10 hod. budou vyrábět klece s ptáčky. 29. 4. pak
proběhne další zábavné odpoledne Pojď si hrát
na kuchaře. Začátek v 15 hod. Kuchaři si přine-
sou jedno natvrdo uvařené vejce a různou zele-
ninu na ozdobu.
Pobočka na Dělnické ul. - srdečně zve 10. 4.
od 9 hod. na již tradiční oslavu Mezinárodního
svátku Rómů. Program plný písniček si připravily
děti ze ZŠ Kpt. Jasioka pod vedením asistentky
Eriky Mačové. V dubnu tady proběhne i vyhod-
nocení výtvarné soutěže s tématem JARO.
Pokud vás zajímá, které obrázky se nejvíc líbily
a kdo získá plný pytel sladkostí, nechť přijde
17. 4. v 16 hod.

Tajemný svět pohádek, dobro-
družných knih či fantasy příběhů
začali objevovat žáci 1. stupně ZŠ
Gorkého. Je to díky projektu Cesty
za knihou, který pro ně připravila ve
spolupráci se školou havířovská
knihovna.

Projekt spočívá v tom, že si
každé dítě vybere ve veřejné, škol-
ní nebo domácí knihovně knihu,
která se mu líbí, přinese si ji do
školy a ve vyhrazeném čase si z ní
čte. Po jejím přečtení si zapíše
základní údaje o knize do čte-
nářského pasu a přidělí knize body
od 0 do 10 podle toho, jak se mu
líbila. Za to dostane do pasu razítko
a může se vydat na cestu za další
knihou.

Součástí tohoto čtení jsou
návštěvy divadelních a filmových
představení a doprovodné progra-
my v knihovně, které mají dětem
ukázat knihy z jiného úhlu pohledu.
Plno nápadů mají i paní učitelky

a tak se ve škole zrodila například
literární kavárna.

Nejlepší čtenáři-cestovatelé bu-
dou na konci roku odměněni kni-
hou, odměnu dostanou také „sko-
kani roku“, tj. děti, které se během
projektu nejvíc ve čtení zlepšily.

Cílem je zvýšit čtenářskou gra-
motnost dětí, naučit je porozumět
danému textu a také o něm pře-
mýšlet. „Doufáme, že na konci pro-
jektu vezmou děti knihy na milost
a že se knihy stanou součástí jejich
každodenního života,“ říká vedoucí
dětského oddělení knihovny na
Werichově ulici Dana Kochová.
„Projekt Cesty za knihou mohl
vzniknout díky finančnímu přispění
Nadace OKD a Ministerstva kultury
ČR. Pokud bude úspěšný, chtěli
bychom ho nabídnout i ostatním
školám ve městě.“

Knihovna učí mladé čtenáře
milovat knihy
ZŠ Gorkého:

Dobrodužné výpravy za knihami

Prozraďte knihu svého srdce!
Četbě by měl napomoci také projekt Kniha mého srdce, který připravu-

je Česká televize a Český rozhlas ve spolupráci s knihovnami a Svazem

knihkupců a nakladatelů. Jedná se o formát, který v r. 2003 uvedla britská
BBC pod názvem „The Big Read“. Od dubna do října proběhne cyklus tele-

vizních a rozhlasových pořadů, ve kterých vystoupí řada známých herců,
autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah

k četbě i milovaným knihám. Součástí bude hlasování veřejnosti o nejob-
líbenější knihu. Hlasovací lístky budou k dispozici ve všech knihovnách,
hlasovat můžete i elektronicky z domu. A protože vše začíná 4. 4. 2009,

mají letošní účastníci Noci s Andersenem výsadní postavení hlasovat jako
první. Nejoblíbenější knihu pak Česká televize vyhlásí k Týdnu knihoven

10.10. 2009.
Cílem projektu není jen hledání nejoblíbenější knihy, ale především širo-

ce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti kni-

hoven. Proto ji bude doprovázet řada akcí v knihovnách samotných, např.
Týden čtení (9. - 15. 3.), Noc s Andersenem (3. - 4. 4.), Den knihy (23. 4.)
nebo Týden knihoven (5. - 11. 10.).

Foto: Martin Fussek



14

3.4. od 14.30 - Velikonoční ptáčci
ze smaltu a keramiky - výroba
velikonočních ozdob,  pro mládež 
a veřejnost ve výtvarném ateliéru.
3.4. od 15.30 - „Perníkové krasli-
ce“ i jiné velikonoční perníčky,
Vstup: na materiál 85 Kč
(rodič+dítě) 35 Kč/dítě. Pečení pro
rodiče s dětmi probíhá také 28.3.
v 9.00, s sebou přezutí, zástěrku,
svačinu, váleček a krabičku na
hotové perníčky.
4.4. 10.00 - 15.00 „Velikonoční
jarmark“ ve Společenském domě -
„Smaltovaná a keramická vajíč-
ka, zdobení perníčků, práce
s vizovickým těstem, výroba
netradičních kraslic  
9.4. a 10.4. v 10.00 - „V duchu
lidové tradice“ - vyrábíme kraslice
aj. velikonoční ozdoby 
10.4. - 12.4. - „Za poznáním Brna“
- víkendový pobyt, kde se podíváme
do různých koutů Brna. Navazuje
na loňský cyklus „Za poznáním
Prahy“.
Info. L. Bitterová, tel.: 775 050 463
nebo 596 811 175.
14.4. od 18.30 - Konkurz pro nové
dětské moderátory - zájemci

10-16 let si připraví přednes připra-
veného textu, přezutí s sebou.
Ti nejlepší mohou uvádět akce již
v květnu nebo se podílet na letošní 
Bambiriádě. Info. Š. Jarošíková
tel.: 607 913 728
17.4. od 15.00 - Jarní kamínky -
tradiční jarní malování na kameny
pro širokou veřejnost.
24.4. od 17.00 - „Aprílová disko-
téka“ (9 - 15 let). Vstupné 10 Kč
mají všichni, kteří budou mít při-
špendlenou papírovou květinku
(květinku vyrábíme hodinu před dis-
kotékou ve středisku).
Ostatní: 20 Kč.
24.4. - 26.4. - „Taneční soustředě-
ní v Budišově“ mohou absolvovat
zájemci o Break Dance.
Cena 650 Kč (doprava, strava, uby-
tování a pedagogický dozor). Přih-
lášky do 16.4. 2009
Info. Š. Jarošíková tel. 607 913 728
klub Rarášek - maminky i tatínkové
s nejmenšími dětmi (2 - 6 let).
Na programu: 1.4. - aprílové sko-
tačení, návštěva zvířátek
6.4. v 15.30 - „Velikonoční krasli-
čení“ s  výrobou kraslic
15.4. v 9.00 „Hrajeme si, tančíme
a zpíváme s Raráškem“
20.4. od 16.00 a 22.4. od 9.30  -
„Čokoládové tvoření“ - kreslení
obrázků tekutou čokoládou pro děti

s rodiči. S sebou : přezutí, ochranný
oděv, vlastní  čisté štětce.
29.4. od 9.00 - „Sluníčko, usměj
se maličko“- vyrábíme z krepové-
ho papíru sluníčka i motýlky.
Programy upravujeme podle věku
dětí a přání rodičů, vždy doplněny
volným hraním dětí.
Poplatek za schůzku je 10 Kč
/osoba
❁ Od pondělí do pátku je denně
v době od 8.00 do 18.00 k dispo-
zici herna s kulečníkovým i biliáro-
vým stolem, stolní fotbal, řada des-
kových a stolních her, zájemci
mohou navštívit hernu stolního teni-
su, posilovnu 20 Kč/hod a internet
10 Kč/hod.
Každé pondělí kurzy smaltu a kera-
miky pro dospělé - od 17.00 do
19.30. Info. T. Mendl: 736 158 153

3.4. pá od 17.00 - DISKOTÉKA
(pouze do 14 let!) Přezůvky
s sebou! Vstupné 10 Kč  
9.4. čt 9.00 -12.00 - Velikonoční
krasličení. Vyfouklá vajíčka/
s sebou/ ozdobíme různými způsoby.
9.4. čt od 9.00 - Soutěž o ceny

„Na kolečkách“ Ukaž, jaké kousky
umíš na kole, kolečkových bruslích
a koloběžce! Vlastní “kolečka“
s sebou.
9.4. čt od 14.00 - Lámání hlav
o ceny. Tangramy a jiné hlavolamy
pro chytré děti. Přineste nové hla-
volamy a vyzkoušejte ostatní! 
9.4. čt 15.00 - 18.00 - Velikonoční
dekorace na váš stůl. Misku
a vyfouklá vajíčka s sebou.
10.4. pá od 15.30 - „Venku svítí
sluníčko, protáhni si tělíčko…“
zábavná soutěž  pro děti od 6 do 12
let, sportovní oděv a pevnou obuv
(v případě nepříznivého  počasí
přezutí do budovy).
17.4. pá 16.30 - 19.30 - Diskotéka
(jen do 14 let). Přezůvky s sebou.
Vstupné 10 Kč.
24.4. pá 16.00 -19.00 - Čaroděj-
nický rej. Tanec a soutěže o ceny
v čarodějnických maskách.
Přezůvky s sebou. Masky zdarma,
ostatní 10 Kč.
25.4. so 8.00 - 12.00 - Tajemství
proutěného košíku, pleteného
z papíru! Reklamní noviny nebo
letáky s sebou.
29.4. st. 16.00 - 18.00 - Cvičíme
a hrajeme si s Lenkou. Cvičky
a převlečení s sebou.

Magistrát upozorňuje čtenáře, že internetové vysílání www.TelevizeHavi-

rov.cz je soukromou aktivitou a nesouvisí s veřejnou zakázkou “MV

Havířov”, kterou město vypsalo na provozovatele městského televizního

vysílání. U této zakázky nebylo ještě dokončeno výběrové řízení.

Stránky www.TelevizeHavirov.cz nesouvisejí s oficiálními stránkami

města www.havirov-city.cz a město za jejich provoz neodpovídá.

2.4. Minigolfový turnaj 15.30 CSVČ Město
Turnaj v šipkách 17.00 Klub Maják (Město)
Turnaj v aktivitách 18.00 Klub Valdocco (Šumbark)

3.4. Velikonoční povídání 19:00 Klub Valdocco (Šumbark)
6.4. Film 17.30 Klub Valdocco (Šumbark)
7.4. Hrajeme petang 15.30 CSVČ Město

Velikonoční turnaj ve stolním fotbale 17.00 Klub Maják (Město)
Fotbal v tělocvičně 18.00 Klub Valdocco (Šumbark)

8.4. Fotbal a sportovní hry v tělocvičně 17.30 Klub Maják (Město)
Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco (Šumbark)

14.4. Turnaj ve vybíjené 16.00 CSVČ Město
IQ testy 17.00 Klub Maják (Město)
Fotbal v tělocvičně 18.00 Klub Valdocco (Šumbark)

15.4. Závody na autodráze 16.30 CSVČ Město
Fotbal a sportovní hry v tělocvičně 17.30 Klub Maják (Město)
Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco (Šumbark)

16.4. Turnaj v kulečníku 17.00 Klub Maják (Město)
Turnaj v biliáru 17.30 Klub Valdocco (Šumbark)

17.4. Hledání ztraceného velikonočního pokladu 16.00 CSVČ Město
Ringo 20.00 Klub Valdocco (Šumbark)

20.4. Filmový klub 17.30 Klub Valdocco (Šumbark)
21.4. Od mazurky k housu - taneční styly 17.00 Klub Maják (Město)

Fotbal v tělocvičně 18.00 Klub Valdocco (Šumbark)
22.4. Karel Svoboda cup ve fotbale 16.00 CSVČ Město

Fotbal a sportovní hry v tělocvičně 17.30 Klub Maják (Město)
Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco (Šumbark)

23.4. Přednáška „Partnerské vztahy“ 17.00 Klub Maják (Město)
Člověče nezlob se live 17.00 Klub Valdocco (Šumbark)

24.4. Turnaj v peckách 19.00 Klub Valdocco (Šumbark)
27.4. Diskusní klub 17.30 Klub Valdocco (Šumbark)
28.4. Grafity na chodníku 16.30 Klub Maják (Město)

Fotbal v tělocvičně 18.00 Klub Valdocco (Šumbark)
29.4. Fotbal a sportovní hry v tělocvičně 17.30 Klub Maják (Město)

Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco (Šumbark)
30.4. Turnaj v páce 17.00 Klub Maják (Město)

Turnaj ve stolním fotbálku 17.30 Klub Valdocco (Šumbark)

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

mks 54/09

 Sportovní středisko atletiky nabízí činnost pro žáky 1.- 9. tříd. 
Soutěžíme a trénujeme ve věkových kategoriích předžáci, 

mladší žactvo, starší žactvo. 
Nabízíme kvalitní zázemí pro celoroční tréninky, 2 soustředění, 

hřiště i tělocvičny s umělým povrchem, kvalifikované trenéry.
Pro vážné zájemce jsou u střediska zřízeny sportovní třídy 

5. - 9. ročníku s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Ve školním roce 2009/2010 bude na ZŠ M. Kudeříkové 

otevřena 5. a doplněna 6. sportovní třída.
Nejen současní žáci 4. a 5. ročníků, jste srdečně zváni k testování:

28. dubna 2009 v   9.00 hodin na hřišti školy
29. dubna 2009 v  15.00 hodin na hřišti školy
vedoucí trenér SpS -  Mgr. Jiří Zinecker  tel. 604 556 378,

 kancelář 596 828 378, škola 596 811 239
popřípadě možná osobní návštěva školy 
nebo kanceláře TJ Start (budova školy)

www.zsmk.cz   nebo  www.atletikakuderikova.estranky.cz      

Sportovní středisko atletiky při ZŠ M. Kudeříkové
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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!

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!

5
3
/0

9

BŘIŠNÍ TANCE 
Středa od 17 a 18 h - ul. Junácká

v sálu budovy Úřadu práce Havířov 

(levý vchod) Tel.: 602 739 199
52/09

Přijmeme kadeřnice
na živ. list - 737 132 393 5

5
/0

9

www.manzel-hodinovy.cz
Tel.: 606 328 595

HODINOVÝ MANŽEL
Opravy, montáže, úklid
a nákupy všeho druhu

AKCE: sleva na čištění koberců a čalounění5
6
/0

9

57/09

www.TelevizeHavirov.cz
59/09

6
0
/0

9

PRONAJMU GARÁŽ
v areálu Start klubu pod Hasičárnou

608 436 391
61/09

Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení 

z evidence motorových vozidel

odvoz zajištěn

Info.: 596 440 417, 732 788 556

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

62/09

Poskytujeme zdarma: dopravu,

ubytování a stravování.
Požadujeme dobrou pracovní morálku.

63/09

6
5
/0

9

Nabízíme: stavební materiál, nářadí, sádrokartónové desky ap.

AKCE: zahradnické substráty za velmi výhodné ceny i pro velkoodběratele

STAVEBNINY NBS Invest a.s.
U Skleníku 1a/1395, Havířov-Suchá, spojnice mezi Kauflandem a Tescem

Otevřeno: po - pa 6.30 - 17.00 h, so 7.00 - 12.00 h, 596 811 340

6
6
/0

9

Přijmeme pracovníky na jarní

chmelové práce - duben - květen

605 419 366, 737 401 509

Galerie SPIRÁLA
Vít Adamus

oleje

Vernisáž 
21.4. v 18 hodin



16

RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, vydává Městské
kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, www.mkshavirov.cz, příjem inzerce 596 808 039, fax 596 808 020, kratochvilova@mks-
havirov.cz, tisk: Tiskárna Ringier Print, Ostrava, registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 9.4., náklad 36 000 ks,
distribuce - Pošta - Havířov 1, N E P R O D E J N É

PROGRAM 

Dopoledne od 10.00 hod.

Pěvecký sbor ZŠ Žákovská

Folklorní pěvecký sbor Lipka

Divadlo bez střechy - historický šerm
Folklorní pěvecký sbor Lipka

Cimbálová muzika FRIŠ

Lidová vyprávěčka Marta Gelnarová 
Soutěže pro děti i celé rodiny

Odpoledne od 13.30 hod.
Gastronomická show Hotelová
škola Havířov

Divadlo bez střechy - pouliční divadlo

Folklorní soubor Bledowianie
Cimbalová muzika FRIŠ
Havířovské babky

Soutěže pro děti i celé rodiny

Tvůrčí dílna pro děti i dospělé
● malování perníčků

● pletení tatarů

● malování kraslic
● výroba velikonočního aranžmá….

Soutěž pro základní i mateřské

školy „O nejhezčí snůšku“
Velikonoční speciality - trdelníky,
cukroví, medovina ….

Vstup zdarma.

Soutěž - vaječné hody 

Soutěž o nej recept.

Lidová vyprávěčka Marta Gelnarová

- seznámení s vítáním jara, maso-

pustem, velikonočními zvyky.

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
v sobotu 4. 4. 2009 od 10 do 17 hodin

Společenský dům Havířov (Reneta)

OSLAVY SVÁTKŮ JARA S TRADIČNÍMI STAROČESKÝMI ZVYKY,
ŘEMESLY A SOUBORY

Pouliční divadlo, cimbálové muziky, lidové soubory a vypravěč,

kejklíři, baviči a jiní.

Prodejní jarmark
Textilní techniky - Fráňová, Holubcová, Konečná, Klučková ● malování

kraslic - Lasáková, Vojkovská, Mikulcová, Čiháková ● zdobení perníčků -

Piechová ● pletení tatarů - Svatoň ● pletení březových metel - Horčica

● zvykoslovné a vizovické pečivo - Šenková, Stará ● ozdoby ze slámy

a kukuřičného šustí - Vojkovská, Kočišová ● proutěné košíky - SANTÉ

● cínoví vojáčci - Pospíšil ● keramika - Malinová, Němčíková ● řezbář -

Janošec ● štípané holubičky - Stoklasa ● šustí, sláma - Kočišová, Vojkov-

ská ● drátkování - Bohušová, Kovalová, Wytrzensová ● drhání - Uhercová

● vyšívání - Mokrošová, Jakubková ● květinová vazba - Stolariková

● dřevěné hračky - Bukáček ●

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

www.zusbm.cz

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz

1. dubna v 17 hodin
ve vstupní hale ZUŠ

Aprílová kytara
koncert žáků kytarových tříd 

●

5. dubna v 17 hodin
Sborový dům SCEAV 
v Prostřední-Suché

Komorní koncert
v rámci satelitní evangelizace 

ProChrist
●

7., 16., 21. a 28. dubna v 18 hodin
v Komorním sále ZUŠ
Absolventské  koncerty

●

8. dubna v 16 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Jaro přichází
koncert žáků pěveckých oddělení

ZUŠ okresu Karviná
●

13. dubna v 9.30 hodin
v kostele SCEAV 

v Prostřední-Suché
Komorní koncert

v rámci celoseniorátní velikonoční
slavnosti SCEAV

●

29. dubna v 17 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ

Taneční akademie

Slavnostní koncerty absolventů 
I. a II. stupně hudebního oboru
7., 21. a 28. dubna v 18 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

(vstupné dobrovolné)
●

Slavnostní koncert absolventů 
I. a II. stupně hudebního oboru

22. dubna v 18 hodin
Jazz club Havířov-Podlesí

(vstupné dobrovolné)
●

Vernisáž výstavy prací žáků
výtvarného oboru

14. dubna v 18 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

Hudební podvečery 
1., 2., 3., 8., 15., 16., 29.

a 30. dubna vždy v 17 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

ZUŠ Bohuslava Martinů
nabízí kurzy pro dospělé:

Keramika ● Figurální kreslení
Točení na kruhu a práce se sádrou

●

od února 2009 probíhají
kurz Tvůrčí fotografie pro dospělé 

(pod vedením J. Talaše 
a A. Milerského)

●

kurz Grafických technik 
(litografie, suchá jehla, lept, akvatinta)

kurzovné 350 Kč/měsíc
Přihlášky je možné podávat na ředitel-

ství ZUŠ B. Martinů ul. Na Schodech 1,

Havířov, tel: 596 813 128

DIVADELNÍ SPOLEČNOST
JOSEFA DVOŘÁKA PO 9
LETECH OPĚT V HAVÍŘOVĚ!

Po dlouhých devíti letech se
Divadelní společnost Josefa
Dvořáka opět představí
divákům v Havířově. Slavná
komedie S pydlou v zádech
v novém nastudování s Jose-
fem Dvořákem v hlavní roli
a Markétou Hrubešovou v roli
královny bude uvedena ve stře-
du 22.4. od 19 hodin v Kultur-
ním domě Petra Bezruče.

Divadelní soubor Divadlo
NaHraně pod záštitou Apoštol-
ské církve v Havířově zve na
netradiční divadelní představe-
ní „Je dokonáno“.
Kromě skvělých hereckých výko-
nů můžete během vystoupení
zhlédnout světelné efekty
a nechat se nést melodiemi písní
skupin jako např. Jars of Clay, dc
Talk, Ador Dorath (z Č. Těšína), či

U2.

Příběh, který je pro vás přichys-

tán, přináší nefalšované biblické

velikonoční poselství. Má to však

jeden háček:

Kdo se bojí, nesmí do církve!!

Na vaši odvahu se těší herci DNH.

Kdy: 11.4. 2009 v 17.00

(představení pro veřejnost)

12.4. 2009 v 10.00 

(představení v rámci velikonoč-

ní bohoslužby AC Havířov)

Kde: Selská 29, Havířov-Bludo-

vice (modlitebna AC „Maják“)

Velikonoční šachový turnaj
Středa 8.4. v ASTERIX Havířov - Na Nábřeží

Účast: družstva žáků základních škol v Havířově - nar. 1993 a mladší
Zahájení: 14.00 hod., prezence od 13.30, ukončení asi v 18 hod.

Způsob hry: švýcarským systémem 2x15 min., 7 kol
Počet žáků z jedné školy neomezen

Vklad za žáka: 20 Kč

Pořadatel: ASTERIX Havířov + Baník Havířov

Rozhodčí: Ing. Jiří Špiřík - Baník Havířov
Další info: ASTERIX Havířov, tel.: 596 811 175

Přenos ekumenických evangeli-
začních 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)

Na cestě do Emaus 
bohoslužba

na Velikonoční pondělí

13. 4. od 9.30 hodin
Na cestě do Emaus 
evangelický kostel 

Havířov-Prostřední Suchá,

Stará ul.

Vystoupí žáci a učitelé Základní

umělecké školy L. Janáčka
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