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U příležitosti oslav Dne učitelů byli 26. března ve Společenském domě oceněni nejlepší pedagogové a žáci.

Více na straně 5.

Foto: Josef Talaš

Město ocenilo nejlepší žáky a učitele

Havířov má vlastní televizi!
1. května se Havířov po patnácti letech vrací na

seznam měst a obcí, které své obyvatele informují
o dění prostřednictvím vlastní televize.

Pro Havířov bude tuto službu na základě smlou-

vy do konce roku zajišťovat společnost POLAR,

o provozovateli pro další období rozhodne výbě-
rové řízení koncem roku. Televizní štáb budeme na
ulicích potkávat s označením POLAR HAVÍŘOV.

Havířovská televize bude vytvářet dvacet minut zpra-

vodajství týdně. V úterý a v pátek budou připravené
premiéry desetiminutových zpravodajských bloků.
V nich se Havířované dozví, co nového se v Havířově

událo, i co se chystá. Na reportáže TV POLAR

HAVÍŘOV se budete moci podívat na internetu, v kabe-

lové televizi a také přes satelit.
„Televize je sdělovací prostředek, který si Havířov

určitě zaslouží nejen díky své velikosti. Vycházíme
z ohlasu místního vysílání v okolních městech, kde si
obyvatelé městskou či obecní televizi velmi pochvalují.
Myslím, že díky televizi se dostane informovanost
našich obyvatel na mnohem vyšší úroveň. Lidé uvidí,
že se v našem městě koná spousta akcí, že se mohou
bavit, sportovat, věnovat kultuře. Že se tu staví, rekon-
struuje, plánuje, zkrátka žije. Bez televize snadno vzni-
ká pocit, že se toho ve městě děje málo, přitom to zda-
leka není pravda,“ vyjádřil se ke vzniku televize pri-
mátor města František Chobot.

Tradiční velikonoční 
jarmark potěšil malé i velké

Velikonoční jarmark se konal ve Společenském
domě Reneta letos podruhé, přesto to byl jarmark
skrz naskrz tradiční.

Přípravy na oslavy svátků jara si návštěvníci jarmarku
zpestřili ukázkou staročeských zvyků a řemesel, z nichž
mnohé si sami mohli vyzkoušet v tvůrčí dílně. Nechybělo

pouliční divadlo, cimbálová muzika, lidové soubory
a vypravěčka. Ochutnat jste mohli staročeskou medovinu
a koupit si celou řadu řemeslných výrobků vztahujících

se k Velikonocům a vítání jara. Foto: Josef Talaš
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Akademický malíř Jaromír Fajkus se 25. března dožil krásných pěta-
osmdesáti let. Primátor města Havířova František Chobot při této
příležitosti předal jubilantovi Čestné uznání statutárního města

Havířova. Zároveň mu poděkoval za dlouholetou vynikající tvůrčí

uměleckou činnost a popřál do dalších let pevné zdraví plné životní

a pracovní pohody. Foto: Jozef Pintér

Životní jubileum

Koncem března ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Integrované
plány rozvoje měst (IPRM) předložené do Integrovaného operačního pro-
gramu (IOP). Výběrová komise rozhodla o rozdělení celkové částky 192
573 322 EUR. Na základě dosaženého bodového hodnocení rozdělila
komise výše uvedenou částku mezi 41 měst. „Ze 41 měst Havířov dostal
čtvrtou nejvyšší dotaci, což znamená, že jsme jedno z nejlépe připravených
měst. Havířov obdrží 6,84 milionů EUR, což je v přepočtu 193 653 000
korun,“ upozornil primátor Havířova František Chobot.

V současné době je zhotovena projektová dokumentace pro stavební
povolení a územní řízení  k prvním dvěma etapám na regeneraci ploch síd-
liště. Celkové očekávané náklady na regeneraci celé části Šumbark - Za
Teslou se pohybují okolo 700 milionů korun. „Realizaci stavby předpo-
kládáme v letech 2009 až 2013,“ přiblížil náměstek primátora Ing. Zdeněk
Osmanczyk. „Jedná se o celkové zlepšení podmínek bydlení v této měst-
ské části, výstavbu hřišť, zeleň, je zde také řešeno zlepšení dopravní situ-
ace včetně významného navýšení parkovacích míst a propojení stáva-
jících obslužných komunikací.“

K financování velkých investic v příštích
letech použije město úvěrový rámec.

Rada města v dubnu schválila vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí

úvěrového rámce ve výši 500 milionů korun na spolufinancování dotova-

ných projektů. „Smyslem je to, aby město bylo připraveno na čerpání dota-
cí od státu, kraje a Evropské unie. V současné době totiž musíme být při-
praveni zafinancovat investiční akce, na které žádáme dotace, ze svého
rozpočtu. Až následně nám  na účet města přijdou dotace,“ popsal důvody
pořízení úvěrového rámce primátor František Chobot. „Ještě v letošním
roce bychom mohli v případě, že nám nevystačí finanční prostředky ze
schváleného rozpočtu, čerpat peníze z úvěrového rámce například na
rekonstrukci kina Centrum, vybudování sportovní haly Žákovská anebo na
rekonstrukci náměstí Severka.“

Úvěrový rámec je pružný finanční produkt, který městu umožní v průbě-
hu pěti let disponovat s částkou půl miliardy. Úvěrový rámec představuje

„časově složený úvěr“ rozdělený do dvou částí.V první části, v letech 2009-

2014, budeme prostředky čerpat podle potřeby financování jednotlivých
investičních akcí a současně pak budeme moci hradit splátky jistiny čer-
paných prostředků, a to z dílčích plateb přijatých dotací. Ve druhé části

(v letech 2015 - 2021) již půjde v podstatě o klasický úvěr s pravidelnými
měsíčními splátkami po dobu 7 let.

K 31.12. 2014 bude úvěrové zatížení města činit nikoliv 500 milionů
korun, ale dá se reálně předpokládat, že se bude jednat o částku pohybu-
jící se v rozmezí 100 až 200 milionů korun. „V žádném případě proto nedo-
jde k výraznému navýšení ukazatele dluhové služby města, a tím k ohro-
žení finanční situace města v příštích letech,“ doplnil náměstek primátora
pro ekonomiku Ing. Eduard Heczko.

V současné době se ukazatel dluhové služby města pohybuje na hrani-
ci pěti procent, což je velice nízké zadlužení a ukazuje na dobré hospoda-

ření města.

Změna úředního dne 8.6. 2009
V případě, že sčítání hlasů kandidátů ve volbách

do Evropského parlamentu bude zahájeno dne 7.6. 2009
ve 21.00 hodin a později, bude zrušen 8. 6. 2009 úřední den
na Magistrátu města Havířova.

Tento den budou moci občané vyřizovat své záležitosti
pouze po předchozím telefonickém objednání.

V rámci oslav výročí Ostravské operace 
bude uctěna památka padlých vojáků a letců 

u pamětní desky na hřbitově kostela sv. Anny v Havířově-Městě

ve čtvrtek 30.4. 2009 ve 13.00 hodin

Kladení věnců u příležitosti oslav 64. výročí osvobození 
se koná ve čtvrtek 7.5. 2009 v 9.00 hodin

se zahájením u kostela sv. Anny v Havířově-Městě.
Postupně budou položeny kytice u pomníků a památníků 

v Havířově-Městě, Šumbarku, Prostřední Suché a Životicích.

Výluka informačního systému
správních evidencí

Upozorňujeme občany, že ve dnech 1.5. - 10.5. 2009 na základě

sdělení ministerstva vnitra proběhne v rámci celostátní akce výlu-
ka informačního systému správních evidencí (tj. evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů) a evidence motoro-

vých vozidel na Magistrátu města Havířova, odboru vnitřních věcí.

V těchto dnech nebude možno aktualizovat zápisy údajů ve výše uve-
dených evidencích, tj. nebudou fungovat on-line transakce (nebude
možno podávat žádosti o ePasy, žádosti o občanský průkaz a řidičský

průkaz ve zkrácené lhůtě, cestovní doklad typu blesk a zároveň pře-

dávat  vyhotovené ePasy, rovněž nebude možno aktualizovat údaje na
registru vozidel).

Nový systém bude v provozu od pondělí 11. května 2009.

Havířov umí získat dotace
190 milionů pro Šumbark - Za Teslou

Havířov opět uspěl při získávání dotací z evropských fondů.Tentokrát
se podařilo získat 190 milionů korun. Finanční prostředky budou směřo-
vat zejména do revitalizace veřejného prostranství a regenerace byto-
vých domů v sídlištní zástavbě Šumbark - Za Teslou.

Půl miliardy na dotované projekty

Ozelenění středových pásů v Havířově
bude spolufinancovat stát i EU.

Další dotaci z Operačního programu životního prostředí (6,8 mil.Kč)

a také ze státního fondu životního prostředí (400 tis.Kč) se podařilo městu

získat na úpravu středových pásů. Náklady na ozelenění středových pásů

podél Hlavní a Dlouhé třídy budou cca 16 mil.Kč a zbývající část uhradí

město ze svého rozpočtu. Cílem je vytvořit pomocí letniček, trvalek, listna-

tých a jehličnatých keřů důstojnou centrální osu města a zlepšit životní pro-

středí. Ještě v letošním roce město vybere zhotovitele a na jaře příštího

roku dojde k úpravám.
„Havířov již tradičně patří mezi úspěšná města v čerpání dotací. Městu

se vyplatilo zřízení samostatného oddělení vnějších vztahů a strategické-
ho rozvoje, které má na starosti získávání dotací“, řekl náměstek pro hos-

podářský rozvoj Ing. Zdeněk Osmanczyk, který oddělení řídí v rámci svěře-

ných mu pravomocí. „Město připravilo projekty a žádosti o dotace ze struk-
turálních fondů Evropské unie, například na odkanalizování částí města
Havířova, zateplení, výměny oken a opravy střech škol, školek a ostatních
budov v majetku města a mnoho jiných akcí, které povedou ke zlepšení
bydlení ve městě. Další projekty připravujeme.“
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Spolupráci s nemocnicí navázal

klub v únoru a během měsíce měli

senioři nachystáno skoro 50 hadro-

vých panenek, které předali dětem,

aby na nich děti mohly ukazovat,

kde je bolí. Akce vznikla nejen na

podporu diagnostiky, ale také pro

radost dětí, které musí být nějaký

čas v nemocnici. Každá hadrová

panenka má svůj „rodný list“, který

obsahuje jméno panenky, datum

jejího „narození“, to, kdo ji ušil,

a také přání autora panenky

nemocnému dítěti.

Senioři se pravidelně scházejí

každé úterý, kdy konzultují své

návrhy a šijí panenky. Do této čin-

nosti je zapojeno asi 60 seniorů,

ženy převážně šijí, pletou, háčkují,

muži se podílejí na přípravě a orga-

nizaci.

Kromě seniorů patří poděkování

také společnostem, které zdarma

nebo za velmi nízký poplatek

dodávají metrový textil, vlnu nebo

kožešiny. O užitečné zábavě našich

seniorů už se dozvěděli také jejich

vrstevníci z jiných měst a chtěli by

na výrobě spolupracovat.

Havířovští senioři vyrábějí 
hadrové panenky pro nemocné děti 

Senioři navštěvující Městský klub seniorů vyrábějí
panenky-hadračky pro děti na dětském oddělení
havířovské nemocnice.

Sběr nebezpečných odpadů a starého železa
jaro 2009

Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnika-
tele!) sběr nebezpečných odpadů (ledničky, pračky, televize, počítače,
elektroodpad, autobaterie, oleje, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky,
léky apod.) a staré železo, a to formou pojízdné sběrny, která bude při-
stavena dle níže uvedeného harmonogramu:

Termín Místo přistavení

Město 15.5. 1.máje 

Podlesí 13.30-15.30 (parkoviště)

15.5. PERMON 

16.00-18.00 (parkoviště)

16.5. Garážnická

8.00-10.00 (garáže)

16.5. Balzacova

10.30-12.30 (parkoviště)

22.5. Na Nábřeží

13.30-15.30 pod Labužníkem

22.5. Hálkova 

16.00-18.00 (garáže)

23.5. Moskevská 

8.00-10.00 (gar. za Aral)

Bludovice 23.5. Rodinná

10.30-12.30 (garáže)

12.6. Květná

13.30-15.30 (za motorestem)

Životice 12.6. Padlých hrdinů

16.00-18.00 (restaurace)

Dolní 13.6. Lazecká

Suchá 10.30-12.30 (u lesa)

Termín Místo přistavení

Šumbark 29.5. Jarošova

13.30-15.30 (gar. u Bivoje)

29.5. Lidická 

16.00-18.00 (park. Tenas)

30.5. Petřvaldská 

8.00-10.00 (točna)

30.5. Školní 

10.30-12.30 (gar. ul. Řadová)        

5.6. Moravská 

13.30-15.30 (parkoviště)

5.6. Jedlová

16.00-18.00 (park. u točny)

Prostř. 6.6. Lísková

Suchá 8.00-10.00 (gar.)

6.6. Kpt. Jasioka 

10.30-12.30  (ZŠ)

13.6. Na Pavlasůvce 

8.00-10.00 (železniční stan.)

Dolní 19.6. J. Kotase  

Datyně 13.30-15.30 (točna)

19.6. Datyňská

16.00-18.00 (U Sosáka)

Převážně se jedná o kontejnery
na sběr skla, které již na mnoha
stanovištích byly poškozené. Jedná
se o 80 kusů zelených kontejnerů
se spodním výsypem na sběr
barevného skla a nově také 30
kusů kontejnerů stejného typu
v bílém provedení na sběr bílého
skla. Dále máme v Havířově 14
nových žlutých kontejnerů s horním
výsypem na sběr plastů a 20
modrých kontejnerů také s horním
výsypem na vytříděný papír. Pokud
se u vašeho bydliště nacházejí oba
barevné typy kontejnerů na sklo,
odkládejte bílé sklo do bílých kon-

tejnerů a barevné sklo do kontejne-

rů zelených. Nesprávně roztříděné

sklo v kontejneru se musí ještě

před předáním zpracovateli dále

dotřiďovat na třídící lince.

Co s plasty? V současné

době je vhodné třídit zejména

nápojové obaly PET, pro ostatní

plasty v Havířově momentálně není

odbyt, a proto většinou končí na
skládce odpadů. Pokud se situace
s odběrem plastových odpadů
změní, občané budou včas infor-
mováni.

Děkujeme, že třídíte odpad
a minimalizujete tak množství
odpadů ukládaných na skládku.

V dubnu se na ulicích opět obje-
vily kontejnery na objemný odpad.
Do těchto kontejnerů můžete odlo-
žit starý nábytek, koberce… Roz-
hodně sem nepatří staré elektro-
spotřebiče (pračky, ledničky, spo-
ráky apod.) a ani nebezpečné
odpady (chemikálie, léky, staré

barvy, oleje…). Tyto zavezte na

sběrný dvůr, který se nachází v are-

álu Technických služeb Havířov a.s.

na Karvinské ulici v Havířově-

Městě.

Sběrný dvůr je havířovským
občanům k dispozici každý den
v týdnu včetně soboty a neděle 

vždy od 7.00 do 18.00 hodin.

I. Stanoviště kontejnerů 
1. - 10. den v měsíci:

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

(žel. stanice)
Havířov-Životice:

Na stezce, Na Polanech, 
Padlých hrdinů - obchod

II. Stanoviště kontejnerů 
20. - 30. den v měsíci:

Havířov-Pr. Suchá: Na Pavlasův-
ce, U hřiště, Nový Svět (ZO),

Fryštátská 
Havířov-Bludovice:
Hraniční, Květná
Havířov-Životice:
Podélná (Osinky)

III. Stanoviště kontejnerů 
28.4. - 4.5.

J. Wericha, Balzacova, Bludovic-
ká, Okrajová 11-vedle rampy

u obchodu, Haškova, M. Pujma-
nové, Frýdecká-Stružník, Lazec-

ká (u lesa), Sukova u věžáku

5. - 11.5.
Atriová, Čs. armády, Slovanská,
Lípová, J. Gagarina, Jarošova 

ZŠ, Letní, K. Světlé-Luna,
Svážná, Petřvaldská (pož. zbroj.),

J. Kotase - točna, Selská

12. - 18.5.
Jaselská, Klidná, Mickiewiczova,
Slezská, Stavbařská, Žákovská,

Kosmonautů, Mládežnická, 
Ladova, Mládí, Nad Tratí x Na

Kopci, Mezidolí-U Sosáka, Školní
(v zatáčce u lesa)

19. - 25.5.
Kpt. Vajdy, Majakovského, 

Mozartova, Sadová, J. Vrchlické-
ho, B. Němcové, Na Pacalůvce,
M. Pujmanové, Olšová, Petřvald-

ská (točna), Moravská

26.5. - 1.6.
Anglická, M. Kudeříkové, Gorké-

ho, Ostrovského, Kubelíkova, 
A. S. Puškina, Soví, 

G. Klimenta, Resslova, Na Kem-
pách (u ZO), Frýdecká-Stružník

Harmonogram přistavení VPK
květen 2009

Třídíte správně?

Bílé do bílého, barevné do zeleného!
Obalová společnost EKO-KOM, se kterou má Havířov uzavřenou

smlouvu a která finančně přispívá městu na každou vytříděnou tunu
druhotných surovin tj. papíru, skla a plastů, poskytla městu na obno-
vu a rozšíření sběrné sítě celkem 144 nových  barevných kontejnerů.

Foto: Josef Talaš
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Od dubna platí nové podmínky
pro zřizování vyhrazeného parkovacího místa

Rada města schválila podmínky pro zřizování vyhrazeného parko-
vacího místa pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Nové podmínky zača-
ly platit 1. dubna. Na území města Havířova je evidováno cca 470
vyhrazených parkovacích míst pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

S ohledem na nedostatek parko-
vacích míst ve městě Havířově
a s ohledem na přibývání žádostí
o vyhrazení parkovacích stání pro
všechny držitele průkazů ZTP
a ZTP/P nyní rada města schválila
podmínky pro jejich zřizování.

Od 1. dubna bude v případech
žádostí o vyhrazení trvalého parko-
vacího místa držitelům průkazu
ZTP a ZTP/P vyhověno pouze
tehdy, jedná-li se o těžké tělesné
postižení u samotného řidiče moto-
rového vozidla, nebo jedná-li se
o rodiče, který pečuje o nezletilé
dítě s těžkým tělesným poškozením
dolních končetin omezující pohyb,
nebo v případě, když se jedná
o mentální postižení dítěte, kdy není
možné nechat je čekat na chodníku
samotné. Parkovací místo bude
dále vyhrazeno všem žadatelům-
držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P
bez ohledu na to, zda jsou řidiči, ale
s podmínkou, že mají těžké tělesné
postižení dolních končetin omezu-
jící pohyb, že o ně trvale pečuje

člen rodiny nebo opatrovník určený
soudem a současně mají společný
trvalý pobyt. Vozidlo, pro které má
být parkovací místo vyhrazeno,
musí být ve vlastnictví žadatele,
nebo osoby mající stejnou adresu
trvalého pobytu jako žadatel, která
zároveň žije s tímto žadatelem ve
společné domácnosti.

Vyhrazení parkovacího místa
bude vydáno na dobu platnosti prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P žadatele,
maximálně však na dobu 2 let.

Pro osoby, kterým byl již vydán
silničním správním úřadem souhlas
se zřízením vyhrazeného parkova-
cího stání, se po dobu trvání plat-
nosti tohoto souhlasu nic nemění.
V případě, že skončí platnost sou-
hlasu se zřízením vyhrazeného
parkovacího stání, budou žádosti
nově posuzovány podle schvále-
ných podmínek.

Přesné znění podmínek je zve-
řejněno na internetových stránkách
města v Informacích odboru komu-
nálních služeb.

TV Polar Havířov se bude šířit třemi způsoby: internetem,
kabelovou sítí UPC a satelitem, tedy všemi způsoby, které
současná technika umožňuje.

Šíření internetem
Vysílání na internetu zahajuje 1. května. K reportážím se dostanete

samozřejmě také přes homepage města Havířova www.havirov-city.cz
www.TVportaly.cz/havirov - zde budou umístěny a archivovány všechny
televizní reportáže 
www.InfoPortaly.cz/havirov - zde budou televizní reportáže přepsány
do textové podoby a doplněny fotografiemi.

Šíření kabelovou sítí
V kabelu bude POLAR HAVÍŘOV vysílat na samostatném kanále (SE 6),

který se po naladění objeví v nejnižší nabídce, tedy všem, kdo přijímají tele-
vizi analogovým kabelem v Havířově. Vysílat bude 24 hodin denně, zprávy
„Havířovský expres“ začnou vždy každou celou hodinu, poté se budete
moci podívat, co se děje v okolních městech v pořadu „Regionální expres“.
Zbytek vysílacího času vyplní videotext - textové informace, pozvánky

a upoutávky.

Pro zahájení vysílání prostřednictvím kabelu jsou nutné dva kroky -

legislativní a technický. Legislativní - získání licence šíření městského tele-

vizního vysílání na infokanálu kabelové televize v Havířově pod názvem

„POLAR Havířov“ - se podařilo vyřešit v rekordně krátkém čase, takže zbývá

krok technický, a to v součinnosti s UPC nainstalovat vysílací zařízení.

Zahájení vysílání kabelem předpokládáme během května,

informovat budeme prostřednictvím www.havirov-city.cz,

www.TVportaly.cz/havirov a www.InfoPortaly.cz/havirov 

Šíření satelitem
Páteční vydání Havířovského expresu bude vysíláno také na satelitu,

konkrétně v rámci paketu CS link na pozici 23,5 stupňů východně, Astra

3A a Astra 1E, na kanálu PUBLIC TV. Městu Havířov je vyčleněna vždy

neděle v časech v 7:00, 17:00 a 24:00 hodin. Toto vysílání je dostupné na

celém území České republiky. Zahájení vysílání satelitem bude 10. května.

Televize POLAR HAVÍŘOV
- kde a jak ji „naladíte“?

Chovatelská přehlídka trofejí
Chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v okrese Karviná za

hospodářský rok 2008 uspořádalo za přispění havířovského magist-
rátu Myslivecké sdružení Bukovina Horní Bludovice.

Slavnostního zahájení se za
Havířov zúčastnil náměstek pri-
mátora JUDr. Bronislav Bujok
a vedoucí odboru životního prostře-
dí Ing. Jana Návratová. Na chatě
Mysliveckého sdružení Bukovina
bylo v závěru března k vidění na
dvě stě trofejí spárkaté zvěře,

obrázky zvířat namalované dětmi
z hornobludovické školy a také
doprovodný program v podobě
naučných filmů s mysliveckou
tematikou. Na přehlídce trofejí
nechybělo občerstvení v podobě
tradiční myslivecké kuchyně.

Předpokládané uzávěry silnic I., II., III. třídy a místních komunikací
Sobota 20. června 2009 od 8.00 do 13.00 hodin:

- Uzavření silnice č.I/11 od světelné křižovatky ul. U Stromovky x ul.
Na Nábřeží po křižovatku Národní třída x Dlouhá třída

- Uzavření silnice III. třídy ul. Dělnická od křižovatky ul. U Stromovky

x Mánesova směrem k OD Elan

- Uzavření MK Národní třída po křižovatku s ul. Lipovou
- Uzavření ul. Svornosti a ul. Jana Švermy v celé délce
- Uzavření předního parkoviště u magistrátu

Sobota 20. června 2009 od 8.00 do 22.00 hodin
- Uzavření Národní třídy od křižovatky Hlavní třída x Dlouhá třída  po

křižovatku ul. Na  Nábřeží x ul.17. listopadu 

- Uzavření poloviny centrálního parkoviště
- Uzavření MK ul. Astronautů pro parkování autobusů 

a záchranných složek

Sobota 20. června 2009 od 10.00 do 22.00 hodin
- Uzavření MK ul. Fibichova, Beethovenova včetně parkoviště 

za polyfunkčním domem

Pátek 19. června 2009 8.00 h - sobota 20.6. 2009 13.00 h
- Uzavření zadního parkoviště magistrátu 

Parkování návštěvníků akce:
- OD Tesco
- OD ELAN

- Uzavřená MK Národní třída od křižovatky ul. Lipová po křižovatku
ul. Na Nábřeží x ul.17. listopadu

Další možnosti parkování jsou v jednání.

Den otevřených dveří Policie České republiky 
Obvodní oddělení PČR Havířov 1 připravilo pro občany města Havířo-

va v termínu od 1. do 3.6. 2009 v době od 8.00 do 12.00 hod. Dny
otevřených dveří: Můžete si prohlédnout pracoviště Obvodního oddělení,

Služby kriminální policie a vyšetřování, včetně kriminalistické techniky,
příp. další vyčleněné prostory či vybavení. Akce bude probíhat současně
s Dny otevřených dveří Městské policie Havířov, kde v prostorách MP na

Karvinské 1 bude mimo jiné prezentována činnost Policie České
republiky a dalších složek integrovaného záchranného systému.

Foto: Josef Talaš
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Slavnostní večer u příležitosti oslav Dne

učitelů se konal ve Společenském domě

26. března.

Zástupci vedení města předali ocenění

18 pedagogickým pracovníkům za dlouhole-

tou nadstandardní pedagogickou činnost.

Jedná se o učitele z mateřských, základních

i středních škol. Ocenění převzalo také 18

žáků za úspěšnou reprezentaci města

Havířova ve vědomostních soutěžích za škol-

ní rok 2007/2008.

Ocenění učitelé se představili formou krátkých

videoukázek.

Na programu bylo vystoupení Školního spor-

tovního klubu ZŠ K. Světlé, žáků ZUŠ B. Martinů

a hudebního oddělení Městského kulturního

střediska, módní přehlídka kurzu modelingu

Městského kulturního střediska a vystoupení

ženského pěveckého souboru Canticorum.

Ocenění učitelé: 
Mgr. Jana Kopecká ze ZŠ M. Kudeříkové,

Mgr. Jarmila Wilczková ze ZŠ Moravská, Mgr.

Jana Tesařová ze ZŠ Žákovská, Mgr. Květosla-

va Smolíková ze ZŠ M. Pujmanové, Mgr. Irena

Lukášková ze ZŠ Mládežnická, Mgr. Jana Ben-

díčková ze ZŠ Gen. Svobody, Mgr. Mirka

Křížková ze ZŠ 1. máje, PaedDr. Jiřina Mifko-

vá ze ZŠ Gorkého, Mgr. Alena Michnová ze ZŠ

Jarošova, Mgr. Martina Sládková ze ZŠ Školní,

Mgr. Věra Mrázková ze ZŠ Mánesova, Mgr.

Hana Zákravská ze ZŠ a MŠ Frýdecká, Jiřina

Králíčková z MŠ Petřvaldská, Ing. Petr Bou-

chala ze SŠ Sýkorova, Mgr. Alena Spurná ze

Střední průmyslové školy stavební, Jarmila

Gradková ze ZUŠ Leoše Janáčka, Mgr. Marie

Kostovčíková z Gymnázia Komenského, Mgr.

Robert Kroček ze ZŠ a MŠ Na Nábřeží.

Ocenění žáci:
Ondřej Bouchala, Přemysl Ciompa, Jiří Černý,

Lukáš Folwarczný, Prokop Plawny, Martin Vérte-

ši a Eliška Vrbová z Gymnázia Komenského,

Denisa Mišinová a Monika Smržová ze ZŠ

Moravská, Michaela Kuzmiaková ze ZŠ Jarošo-

va, Helena Pekárová, Kateřina Jančíková

a Kateřina Hoňková ze ZŠ Žákovská, Jiří Švihl,

Miroslav Čada a Kateřina Tökölyová ze ZŠ

Gorkého, Šárka Danačíková a Zuzana Čapan-

dová ze ZŠ Kudeříkové.

Ocenění učitelů a žáků při oslavách 
Dne učitelů v roce 2009

Fotopříloha: Josef Talaš
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M A G I S T R Á T   M Ě S T A    H A V Í Ř O V A

O    Z    N    Á    M    E    N    Í

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Primátor města Havířova podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,

o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

o  z  n  a  m  u  j  e  :

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční  

v pátek  5.6. 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu  6.6. 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v jednotlivých volebních okrscích města Havířova jsou určené volební místnosti 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Havířově.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu 
do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky 
veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

6. Pokyny předsedy okrskové volební komise k zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou 
závazné pro všechny přítomné ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí.

V Havířově 9. dubna 2009 František   C H O B O T, v.r.

primátor města Havířova

INFORMACE PRO OBČANY
o možnosti vyřídit si voličský průkaz pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

§ 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu pro volby do Evropského parlamentu, vedeném 
podle § 28 zák.č. 62/2003 Sb., je zapsán, vydá tento obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho 
žádost voličský průkaz.

(2) Volič zapsaný v seznamu pro volby do Evropského parlamentu, vedeném Magistrátem města Havířova může 
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně na Magistrátu města 
Havířova, Svornosti 2, v kanc. č. A 119 nebo na tuto adresu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem 

voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb - tj. do 21.5. 2009. Magistrát města Havířova voličský průkaz 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb - od 21.5. 2009 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

(3) Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.
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Informace o počtu a sídle volebních okrsků 
na území statutárního města Havířova
Voleb. Místnosti pro hlasování pro část Havířov-Město

okrsek 

1. Mateřská škola Na Nabřeží 5 Havířov-Město

2. Asterix - Středisko volného času Na Nabřeží 41 Havířov-Město

3. Základní škola                 A Svornosti 4 Havířov-Město

4. Základní škola                 B Svornosti 4 Havířov-Město

5. Mateřská škola Čes. armády 5 Havířov-Město

6. Gymnázium                              Komenského 2 Havířov-Město

7. Základní škola                 A Gorkého 1 Havířov-Město

8. Základní škola B Gorkého 1 Havířov-Město

9. Mateřská škola A Místní 3 Havířov-Město

10. Mateřská škola B Místní 3 Havířov-Město

11. Mateřská škola U Stromovky 60 Havířov-Město

12. Mateřská škola Radniční 7 Havířov-Město

13. ROSA - Dětský denní stacionář Lípová 12 Havířov-Město

14. Městská knihovna Pavlovova 2 Havířov-Město

15. Mateřská škola Lípová 15 Havířov-Město

16. Vysoká škola soc. správní A V. Nezvala 1 Havířov-Město

17. Vysoká škola soc. správní B V. Nezvala 1 Havířov-Město

18. Mateřská škola Karla Čapka 8 Havířov-Město

19. Základní škola                 C Svornosti 4 Havířov-Město

20. Společenský dům Reneta A Dlouhá třída 19 Havířov-Město

21. Společenský dům Reneta B Dlouhá třída 19 Havířov-Město

22. Střední průmysl.škola elek. Makarenkova 1 Havířov-Město

23. Základní škola                 A 1.máje 10a Havířov-Město

24. Základní škola                 B 1.máje 10a Havířov-Město

25. Základní škola                 C 1.máje 10a Havířov-Město

26. Školní jídelna    Majakovského 8a Havířov-Město

27. Základní škola                 A Žákovská 1 Havířov-Město

28. Základní škola                 B Žákovská 1 Havířov-Město

29. Základní škola Mánesova 1 Havířov-Město

30. Mateřská škola Švabinského 7 Havířov-Město

31. Klub Bambino Astronautů 9 Havířov-Město

32. Základní škola                 A M. Kudeříkové 14 Havířov-Město

33. Mateřská škola Horymírova 7 Havířov-Město

34. Asterix - Středisko volného času M. Kudeříkové 14 Havířov-Město

35. Základní škola                 B M. Kudeříkové 14 Havířov-Město

Voleb. Místnosti pro hlasování pro část Havířov-Bludovice

okrsek 

36. Mateřská škola Přímá 8 Havířov-Podlesí

37. Základní škola Selská 14 Havířov-Bludovice

38. Dům PZKO U Zborůvky 12 Havířov-Bludovice

Voleb. Místnosti pro hlasování pro část Havířov-Podlesí

okrsek

39. Základní škola                  A Mládežnická 11 Havířov-Podlesí

40. Základní škola                   B Mládežnická 11 Havířov-Podlesí

41. Základní škola F. Hrubína 5 Havířov-Podlesí

42. Vzdělávací akademie           A Tajovského 2 Havířov-Podlesí

43. Mateřská škola Balzacova 2 Havířov-Podlesí

44. Gymnázium Studenská 11 Havířov-Podlesí

45. Vzdělávací akademie          B Tajovského 2 Havířov-Podlesí

46. Kulturní dům Leoše Janáčka Dlouhá třída 46 Havířov-Podlesí

47. Mateřská škola Kosmonautů 4 Havířov-Podlesí

48. Mateřská škola Emila Holuba 7 Havířov-Podlesí

49. Mateřská škola Čelakovského 4 Havířov-Podlesí

50. Střední prům. škola stavební A Kollárova 2 Havířov-Podlesí

51. Střední prům. škola stavební B Kollárova 2 Havířov-Podlesí

52. Základní škola                     A Karolíny Světlé 1 Havířov-Podlesí

53. Základní škola                     B Karolíny Světlé 1 Havířov-Podlesí

54. Základní umělecká škola      A J. Vrchlického 1a Havířov-Podlesí

55. Základní umělecká škola      B J. Vrchlického 1a Havířov-Podlesí

Voleb. Místnosti pro hlasování pro část Havířov-Šumbark

okrsek 

56. Střední škola řemesel a služeb Opletalova 5 Havířov-Šumbark

57. Základní škola                     A Školní 1 Havířov-Šumbark

58. Základní škola                     B Školní 1 Havířov-Šumbark

59. Klub důchodců Wolkerova 4 Havířov-Šumbark

60. Základní škola Jarošova 33 Havířov-Šumbark

61. Domov Havířov Lidická 52c Havířov-Šumbark

62. Mateřská škola Mládí 23 Havířov-Šumbark

63. Základní škola                     A M. Pujmanové 17Havířov-Šumbark

64. Základní škola                    B M. Pujmanové 17Havířov-Šumbark

65. Základní škola                     C M. Pujmanové 17Havířov-Šumbark

66. Základní škola                  A Gen. Svobody 16Havířov-Šumbark

67. Základní škola                   B Gen. Svobody 16Havířov-Šumbark

68. Mateřská škola Petřvaldská 32 Havířov-Šumbark

69. Základní škola                     C Gen. Svobody 16Havířov-Šumbark

70. Mateřská škola Moravská 14 Havířov-Šumbark

71. Základní škola                   A Moravská 29 Havířov-Šumbark

72. Základní škola                B Moravská 29 Havířov-Šumbark

Voleb. Místnosti pro hlasování pro část Havířov-Prostřední Suchá

okrsek 

73. Hotelový dům Impuls                U Hřiště 13b Havířov-Pr. Suchá

74. Základní škola A Kap. Jasioka 57 Havířov-Pr. Suchá

75. Střední škola Havířov-Pr. Suchá Kap. Jasioka 50 Havířov-Pr. Suchá

76. Základní škola B Kap. Jasioka 57 Havířov-Pr. Suchá

Voleb. Místnost pro hlasování pro část Havířov-Dolní Suchá

okrsek 

77. Mateřská škola U Školy 17 Havířov-Dol.Suchá

Voleb. Místnost pro hlasování pro část Havířov-Životice

okrsek 

78. Základní škola Zelená 2 Havířov-Životice

Voleb. Místnost pro hlasování  pro část Havířov-Dolní Datyně

okrsek

79. Správní budova Občanská 1       Havířov-Dol.Datyně
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ZŠ a Sdružení TRANOSCIUS
na Frýdecké ulici v Havířově-Bludovicích

si Vás v rámci Dnů slovenské kultury dovolují pozvat 
na zajímavé setkání se slovenským výtvarníkem

Hieronýmem Balkem

Uskuteční se dne 21. 5. 2009 v 16.30 hodin
na ZŠ Frýdecké v Havířově (tel. ZŠ: 596 411 325)

Autor nás provede výstavou, povypráví, jak vypadala dřevěná slovenská
dědina, ukáže, jaká cesta vede ke vzniku medaile, poslechneme si typický

slovenský nástroj - fujaru a v kroji zatančí dvojice z oravského lidového
souboru.

Výstavu STOPY - Hieroným Balko, která představuje kresby typické

oravské dědiny a linoryty, lze navštívit v pracovních dnech
od 20. 4. do 30. 6. 2009 od 8 do 16 hodin ve výstavních prostorách
ZŠ Frýdecké v Havířově. Je prodejní.

Rekreace pro seniory 
se zdravotním postižením 
- držitele průkazů ZTP
Statutární město Havířov za účelem zlepšení podmínek života seni-
orů a zdravotně handicapovaných občanů města Havířova organi-
zuje rekreaci pro seniory se zdravotním postižením.
1. Místo rekreace: Hotel „Visalaje“, Krásná pod Lysou Horou č. p. 255
2. Termín rekreace: 22. 6. - 28. 6. 2009
3. Stravování: stravu tvoří plná penze (snídaně, oběd, večeře)
4. Podmínky rekreace:

✔ občané s trvalým bydlištěm v Havířově k datu zápisu i k datu
odjezdu na rekreaci

✔ poživatelé starobního nebo plně invalidního důchodu, starší 60 let
✔ držitelé mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené osoby

II. stupně (ZTP)
5. Obsahová náplň rekreace a organizační zajištění:

✔ aktivizační program, dle potřeb zapsaných seniorů za přítomnosti
pracovníka odboru sociálních věcí jako koordinátora pobytu.

Informace poskytuje p. Pospíšilová tel.: 596 803 155, Magistrát města
Havířova, odbor sociálních věcí - budovy F, 1. patro, kancelář č. 111.

Vyrážíme na kola
Letošní zima skončila a slunečné jarní počasí už vylákalo nedoč-

kavé cyklisty. Začátek jara je však také obdobím pro údržbu jízdních
kol. Každý řidič, tedy i cyklista, je povinen před jízdou zkontrolovat
své vozidlo, jeho vybavení a zjištěné závady odstranit.
Na co se má cyklista při průběžné kontrole zaměřit?
• především na kontrolu funkčnosti brzd - raději vyměňte brzdové špalíky,

prostříkněte raménka olejem a čelisti promažte vazelínou. V této souvis-
losti zkontrolujte také ráfky, jestli jste je už „neprobrzdili.“ Zvláště bláto
s kamínky kovové ráfky poškozuje. Kontrolu a výměnu brzdových disků je
třeba provést také u kotoučových brzd 

• přehazovačku, přesmykač i řetěz zbavte nečistot a nezapomeňte je
namazat. Jestliže řetěz přeskakuje, je nejvyšší čas jej vyměnit. Vytáhně-
te všechna lanka a bovdeny, které na kole najdete. Zkontrolujte, zda
nejsou někde ohnuté, nalomené, nebo prodřené 

• podívejte se na stav pneumatik, odstraňte nečistoty ze vzorku pláště,
zkontrolujte správné nahuštění

• u osvětlení proveďte kontrolu funkčnosti a čistoty skel, odrazová skla
očistěte

• u šroubů a matic zkontrolujte jejich utažení
Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, myslete také na dodržování
zásad bezpečné jízdy.
1. Na jízdním kole se jezdí při pravém okraji vozovky. Nejsou-li tím ohrožo-

váni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici.

2. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

3. Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné

účelové komunikace jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší

15 let - to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné

a pěší zóně.

Povinné vybavení kola stanovuje vyhláška č. 341/2002 Sb. - příloha č. 13.

Důležitý je také výběr správné barvy oblečení, tedy pestrých a viditelných

barev. Zapomenout byste neměli na ochrannou přilbu, jejíž použití je pro

cyklisty do 18 let povinné. Na nákup ochranných přileb poskytují příspě-

vek také zdravotní pojišťovny.

Mějte na paměti, že zdraví je to nejdůležitější a přilba by měla být při jízdě

na kole samozřejmostí. Na její používání bychom si měli zvyknout přede-

vším pro vlastní bezpečnost a ne proto, že nás k tomu budou nutit

vyhlášky, či zákony.

Kola bez dozoru lákají zloděje. Ochranou před nimi (pokud musíte kolo

bez dozoru ponechat) je kvalitní zámek, kterým kolo uzamknete k nějaké

pevné části. Dalším ze způsobů ochrany je registrace jízdních kol.

Pro občany města Havířova tuto nepovinnou a bezplatnou službu provádí

Městská policie Havířov, ul. Karvinská 1a (u hasičské zbrojnice) již čtrnác-

tým rokem. Jejím cílem je přispět k ochraně majetku občanů, snížit počet
krádeží kol a zajištěná nebo nalezená kola vrátit zpět původním majitelům.
Evidence se provádí v úřední dny  

pondělí a středa 8.00 - 11.30, 13.00 - 17.00 hodin.

K registraci je zapotřebí OP a jízdní kolo, u zánovních kol také doklad
o jeho nabytí.
K 1.4. 2009 využilo této služby 1 790 občanů z Havířova a blízkého okolí.

Zcela určitě se také vyplatí si kolo proti krádeži pojistit a sjednat si také

pojištění odpovědnosti pro případ, že způsobíte v souvislosti s provozem
jízdního kola škodu jiné osobě.

DĚTI FITNESS
aneb sportem proti drogám

9. května - Městská sportovní hala (Slávie)
Moravské semifinále 10. ročníku postupové soutěže 
v pódiových skladbách „Skupinové choreografie“

motto: Cvičit může každý bez rozdílu

Okénko prevence
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Kulturní dům Petra Bezruče

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
KD P. Bezruče v Havířově

5.5. v 19.00  pro skupinu  HAC 
19.5. v 19.00  pro skupinu  HAA - ČESKÁ SCÉNA 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: FIGAROVA SVATBA

26.5. v 19.00  pro skupinu  HAP
N. Richard Nash: ZAKLINACZ DESZCZU - SCENA POLSKA 

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

Klub přátel hornického muzea pořádá besedu 

s MUDr. Pavlem Stodůlkou - Oční lékařství
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6.5. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
Robert Bolt: 

Duel dvou královen napsaný podle skutečných událostí. Anglická královna 
Alžběta I. a skotská královna Marie Stuartovna bojují o moc, čest, lásku 
a nakonec i o holý život. Tragikomické a nadčasové  podobenství o vzestupu 
a pádu i pomíjivosti pozemských věcí a neuchopitelnosti těch ostatních.

Účinkují herci Divadla pod Palmovkou Praha
Marie - Jitka Čvančarová j.h.

Alžběta - Zuzana Slavíková
Rudolf Jelínek, Miloš Kopečný,
Jan Teplý, 
Rostislav Čtvrtlík / Karel Vlček
Ivo Kubečka
Ondřej Kavan / Jan Konečný j.h.
Radek Zima / Martin Stránský j.h.
Jan Révai, René Přibil, Ivan Jiřík
Luděk Nešleha / Ladislav Županič  j.h.
Jiří Havel / Jan Skopeček
Otto Rošetzký, Jindřich Hrdý j.h.
Aleš Alinče, Tereza Kočková, 
Lucie Morávková, Jolana Běhounková,
Richard Šírek

. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
ert Bolt:

dvou královen napsaný podle skutečných událostí. Anglická královna 
ta I. a skotská královna Marie Stuartovna bojují o moc, čest, lásku 
onec i o holý život. Tragikomické a nadčasové  podobenství o vzestupu 
u i pomíjivosti pozemských věcí a neuchopitelnosti těch ostatních

Vstupné : 260,- 240,- 220 Kč
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loutkový sál KD P. Bezruče vždy v 15 hodin

2. a 3. 5. KAŠPÁREK MEZI PIRÁTY
Divadlo Oblázek Vstupné 35 Kč

9. a 10. 5. PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Divadlo Smíšek Vstupné 35 Kč

16. a 17. 5. O RŮŽENCE
Hudební divadlo Kapsa Vstupné 40 Kč

23. 5. KRÁLÍČKŮV KOUZELNÝ KLOBOUK
Divadélko kouzel veselého Jirky Vstupné 35 Kč

30. a 31. 5. PAT A MAT 3
Divadlo Křesadlo Vstupné 35 Kč

23. a 24.5. od 18.00 hodin - loutkový sál KDPB

● 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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Veronika Motyková - abstrakce
výstava fotografií a tisků na plátně

7. - 29. 5. 2009

Galerie Maryčka
otevřeno po - pá od 14 do 18 hodin, mimo otevírací
dobu výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací

SOUD Vstupné 48 Kč 



12
v
ý
s
ta

v
a

Kulturní dům Radost

Karel Franta - nejen čerti a vodníci

obrázky vynikajícího českého grafika, malíře a ilustrátora 

6. - 29. 5. 2009
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5.5. KRÁLOVA PŘÍZEŇ
(THE OTHER BOLEYN GIRL,
USA/VB 2008, 116´, do 15 let
nepřístupný, historické drama,
titulky)

Jediné, co se může postavit
mezi dvě sestry, je království
… Krátký život Anny Boley-
nové, druhé z šesti žen Jin-
dřicha VIII.
Režie: Justin Chadwick 

12.5. SEDMÉ NEBE
(WOLKE NEUN, SRN 2008, 98´,
do 15 let nepřístupný, psycholo-
gický, titulky)

Snímek chce poukázat na to,
že láska může kvést
v každém věku, i v tom důcho-
dovém. I v takovém věku se
můžete cítit, jako kdybyste
prožívali lásku poprvé.
Režie: Andreas Dresen 

19.5. FÍGLE
(SZTUCZKI, Polsko 2007, 95´,
přístupný, tragikomedie, titulky)

Šestiletý Štefek žije se svou
matkou a sestrou a před skli-

čující realitou polského

maloměsta uniká do vlast-
ního iluzorního světa, ve
kterém vládne neúprosný
zákon náhody.
Režie: Andrzej Jakimowski

26.5.

PODZIMNÍ ZAHRADY
(JARDINS EN AUTOMNE,
Itálie/Francie 2006, 115´, satira,
titulky)

Vynikající politická satira,
která je sérií sžíravých
momentek ze života vysoce
postaveného vládního minist-
ra, vedoucího dvojí život mezi
manželkou, milenkou, minis-
terskou kanceláří a zakouře-
ným barem.

Režie: Otar Iosseliani

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h - loutkový sál KDPB

Galerie Radost - Alšova 11, Havířov-Město
otevřeno denně od 11 do 19 h, vstupné 10 Kč, děti 5 Kč
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Vstupné: 70 Kč, členové FK 60 Kč

15.5. v 17.45 h
KARAMAZOVI  
(ČR/Polsko 2008, 113´, přístupný,

drama, DD) Originální adaptace
Dostojevského, v níž nechybí typic-
ký Zelenkův humor, nadsázka
a mystifikace. Film je o morálce,
povaze člověka, lidském svědomí,
vině, trestu a odpuštění. V hlavní
roli Ivan Trojan. Český lev za nejlep-
ší film a režii. Režie: Petr Zelenka    

15.5. ve 20.00 h
TOBRUK
(ČR/SR 2008, 100´, do 15 let nepřístup-

ný, širokoúhlé/válečné/ drama, DD)

Druhá světová válka, podzim roku
1941. Do Němci a Italy obleženého
města Tobruku v severoafrické Libyi
jsou odveleni vojáci 11. východního
československého praporu. Mezi nimi
je i mladý voják Jiří. Jeho naivní a ide-
alistické představy o hrdinství a válce
jsou syrově konfrontovány s nesnesi-
telným peklem pouště, dennodenním
ohrožením života a všudypřítomnou
smrtí. To vše si u něj vybírá svoji kru-
tou daň, kterou umí vyměřit jen válka.
Český lev za nejlepší kameru, hudbu
a zvuk. Režie: Václav Marhoul           

16.5. v 17.45 h
HLÍDAČ Č. 47      
(ČR 2008, 108´, do 15 let nepřístupný,

DD) Karel Roden v milostném
příběhu o lásce, vášni, smrti a tres-
tu. Bolestný úděl člověka, který
ovlivněn a poznamenán hrůznými
válečnými zážitky doufá, že najde
ztracenou rovnováhu. Film vznikl
na motivy stejnojmenného románu
Josefa Kopty. Český lev za nejlepší
mužský herecký výkon v hlavní
i vedlejší roli  a střih.
Režie: Filip Renč

16.5. ve 20.00 h 
VENKOVSKÝ UČITEL   
(ČR 2008, 117´, do 15 let nepřístupný,

DD) „Každý někoho potřebuje“.
Osudy tří hlavních hrdinů - Učitele,
Marie a Chlapce - jejichž náhodné
setkání rozpoutá velký příběh lásky,
přátelství a odpuštění. Každá
z postav si s sebou nese tajemství,
každá touží po lidské blízkosti.
V hlavních rolích hrají: Pavel Liška,
Zuzana Bydžovská a Ladislav
Šedivý. Český lev za nejlepší žen-
ský herecký výkon v hlavní roli
a scénář. Režie: Bohdan Sláma 

15. - 16. května - loutkový sál KD Petra Bezruče  

Vstupné na všechna představení: 70 Kč, členové FK 60 Kč

14.5. v 19.00 hodin - KD Radost
Komorní koncert

EVA ČIERNA - TORNOVÁ 
- cembalo
LUCIE PELÍŠKOVÁ
 - traverso
MILOSLAV ŠTUDENT
 - loutna, arciloutna, barokní kytara
Soubor se specializuje na interpretaci 
hudby raného až vrcholného baroka.
Soubor pravidelně koncertuje doma i v zahraničí, účastní se hudebních 
festivalů (Haydnovy hudební slavnosti, Královský hudební festival 
Zlatá Koruna, Kladrubské léto aj.) a natáčí pro Český rozhlas. 
Uměleckou vedoucí souboru je Eva Čierna-Tornová.
                                              Vstupné: 105 Kč, důchodci: 85 Kč, studenti: 70 Kč

MUSICA BELLISSIMA

19.5.19.5. v�19.00 hodin
KD Radost
Koncertní vystoupení

PAVEL DOBEŠPAVEL DOBEŠ
 
Tomáš KotrbaTomáš Kotrba

Vstupné 160 Kč
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Městské kulturní středisko Havířov Vás zve na

MÁJOVÝ KONCERT 
žáků hudebních kurzů 
12. května v 17.00 hodin
Kulturní dům Radost
                                                                                                                                Vstupné 35 Kč

Taneční večery s Kubemusik v KD Radost
3. května a 24. května vždy od 17 hodin

Vstupné 50 Kč
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13.5. v 18.00 hodin - sál KD RADOST
(Nové) ZÁHADY STRÁŽCE DUŠÍ
přednáška scénáristy, 
spisovatele a badatele  

                      Arnošta Vašíčka
Tajemství pomalovaných lebek 
● Záhadná smrt Vojtěcha z Pernštejna 
● Bratrstvo ohně ● Neviditelný zabiják 
● Propast věků ● Pod kůží fextů…
Výklad plný zajímavých faktů, hypotéz a konspiračních teorií 
navazuje na úspěšný televizní seriál o Strážci duší a pokouší 
se poodhalit další utajené záhady českých dějin. 
                                             Vstupné:  dospělí 60 Kč, studenti 30 Kč
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1. - 3.5. v 18.00 h

DUEL FROST/NIXON
(USA 2008, CP 19.2. 09, 122´, do 12 let nevhodný, široko-
úhlý, titulky, DD)
Nelítostná bitva
o pravdu. Byla to
největší válka,
která se ode-
hrála před tele-
vizními kamera-
mi. Na jedné
straně stál býva-
lý americký pre-
zident, na straně
druhé se octl populární televizní moderátor.

Vstupné: 72 Kč
8. - 10.5. v 18.00 h

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD 
BENJAMINA BUTTONA                   Dvojprogram

(THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON, USA 2008,
166´, do 12 let nevhodný, širokoúhlé/drama, titulky, DD)
Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda vypráví
o sympatickém padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je
se svým životem spokojený a navíc se nedávno zamiloval do

třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo stárnutí začíná

mládnout, což se mu nejdřív líbí, ale postupem času obrátí.

Protože prožívat svůj život v opačném směru a mládnout

vedle své pozvolna stárnoucí lásky, to není úplně normální.

V hlavních rolích Brad Pitt a Cate Blanchett. Vstupné: 72 Kč  

15. - 17.5. v 18.00 h 

PO PŘEČTENÍ SPALTE 
(BURN AFTER
R E A D I N G ,
USA/VB/Francie
2008, CP 15.1.
09, 96´, do 15 let
n e p ř í s t u p n ý ,
černá komedie,
titulky, DD) 
Georgie Clooney

a Brad Pitt se

setkávají pod

režijním vedením bratrů Coenových v netradiční černé
špionážní komedii. Vstupné: 77 Kč

21.5. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(LA DOLCE VITA, Itálie 1960, 167´, do 15 let nepřístupný,
titulky) Film není sevřeným filmovým dramatem, ale v pod-
statě řadou volně spojených příběhů a epizod, s nezvyklou

otevřeností popisujících mravní rozklad vyšších společen-

ských kruhů kapitalistické Itálie. Jeho ústřední postavou je
novinář Marcello, člověk v podstatě vážný a seriózní, který
však při své práci poznal „sladký“ život vyšší společnosti

a podlehl mu. Ocenění: Velká cena na MFF v Cannes 1960.

Režie: Federico Fellini
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

22. - 24.5. v 18.00 h 

ODPOR 
(DEFIANCE, USA 2008, CP 16.4. 09, 137´, do 15 nepřístup-
ný, titulky, DD) Každý den svobody znamená vítězství.

Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších
příběhů 2. světové války. Mimořádně působivé akční

drama o komplikovanosti pomsty, spásy, síle společen-
ství a touze žít, když už není žádná naděje.

Vstupné: 72 Kč
29. - 31.5. v 18.00 h 

HOTEL PRO PSY 
(HOTEL FOR DOGS, USA 2009, CP 16.4. 09, 100´, přístup-
ný, komedie, titulky, DD) Jak dlouho lze udržet v tajnosti,
že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi a Bruce
moc dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že se

tihle sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata
přímo nenávidí. Vstupné: 72 Kč
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KD Leoše Janáčka                            kino Úsvit 
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7. května od 19 hodin - Společenský dům

ZÁVĚREČNÁ LEKCE TANEČNÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ
večer s tancem a programem, hraje skupina B band 

Vstupné 120 Kč

Klub  kaktusářů při Městském kulturním středisku Havířov
pořádá ve Společenském domě

VÝSTAVU KAKTUSŮ A SUKULENTŮVÝSTAVU KAKTUSŮ A SUKULENTŮVÝSTAVU KAKTUSŮ A SUKULENTŮVÝSTAVU KAKTUSŮ A SUKULENTŮ
28. 5. - 31. 5. 2009
28. 5. - 30. 5.      9 - 18 h
             31. 5.     8 - 12 h

Vstupné 10 Kč, děti 5 Kč
Srdečně zveme.

Výstava
je spojena s prodejem.

Společenský dům
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V prostorách galerie se uskuteční 23.5. 2009 od 9 do 16 hodin

odborný seminář o fotografii a fotografování
program: tajemství kompozice a kreativita ve fotografii ● beseda s významným českým fotografem 

● jak pořizovat reportážní fotografie ● technické informace ● vyhlášení nejlepší fotografie výstavy

Zváni jsou všichni přátelé fotografie

3.6. v 19.00 hodin - KD Radost     

JAROSLAV HUTKA - koncert

19.6. v 19.00 hodin - KD Petra Bezruče
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Léta normalizace pohledem osmileté školačky. Dramatizace úspěšné

stejnojmenné prózy spisovatelky I. Douskové.
Účinkují: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník

Na prázdniny:
LETNÍ PROMENÁDNÍ KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB
POHÁDKY V PARKU
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2. - 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
2. - 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 oplát-
ku 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

2. - 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, široko-
úhlé/drama, titulky, DD) 

Tento snímek se velmi podobá oscarové

Americké kráse. I tady vidíme, jak nefunkč-

ní je ta nejobecnější představa o naplnění

Amerického snu, tedy poklidný rodinný
život v domku na předměstí. V hlavních
rolích Kate Winslet a Leonardo DiCaprio.

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

7. - 13.5. v 15.30 h

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
(THE TALE OF DESPERAUX, USA 2008,
94´, přístupný, širokoúhlý/dobrodružný/ani-
movaný, 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 princeznou. Vstupné: 67 Kč

7. - 13.5. v 17.45 h                                     

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE 
(HE´S HUST NOT THAT INTO YOU, USA
2008, CP 19.3. 09, 129´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlá/komedie, titulky, DD)
Film od autorů populárního seriálu „Sex ve
městě“ vypráví příběhy o vztazích navzájem

propojených dvacátníků a třicátníků z Balti-
moru, a to počínaje prvními schůzkami, až
po hluboké a temné vody manželských

životů. V hlavních rolích Ben Affleck, Jenni-
fer Aniston a Drew Barrymore.

Vstupné: 80 Kč

Z premiérového filmu 
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE 

7. - 13.5. ve 20.00 h
ve středu 13.5. též v 9.00 h                      

NENAROZENÍ
(THE UNBORN, USA 2009, CP 19.3. 09,
87´, do 15 let nepřístupný, širokoúhlý/
thriller/horor, titulky, DD)
Mezi světem živých a mrtvých se potu-
lují temné duše, které se snaží vrátit do
života. Jejich vstupní bránou mohou
být citliví jedinci, které postupně zlomí

a zcela ovládnou. Vstupné: 82 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

14. - 20.5. v 15.30 h

LOVECKÁ SEZÓNA 2  
(OPEN SEASON 2, USA 2008, 76´, pří-
stupný, animovaná/dobrodružná/rodinná/
komedie, české znění, DD)
Domácí vs. lesní hosté.Vyhraje dravější. Je

to prosté! Rozhodující souboj na život a na

smrt mezi dvěma živočišnými skupinami,

které se navzájem nenávidí - divokými

a domácími zvířaty. Vstupné: 52 Kč  

14. - 20.5. v 17.45 h 

SEX DRIVE
(USA 2008, CP 19.3. 09, 109´, do 12 let
nevhodný, komedie, titulky, DD)
Najdi babu. Šlohni káru a přirážej. Film

ve stylu komedie Prci, Prci, prcičky.

Vstupné: 80 Kč
14. - 20.5. ve 20.00 h

ve středu 20.5. též v 9.00 h                      

ZNOVU 17     
(17 AGAIN, USA 2008, CP 7.5. 09, 102´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlý, titulky, DD) 
Co byste dělali, kdybyste měli v životě

šanci na druhý pokus? Těsně před

maturitou je Mike hvězdou basketba-
lového týmu a čeká ho skvělá budouc-
nost. Ve chvíli, kdy se dozví, že se svou

přítelkyní čeká dítě, se však tohle vše

rozhodne zahodit a zvolí rodinný život.
Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)  

21. - 27.5. v 15.30 h

NA PŮDĚ aneb 
Kdo má dneska narozeniny ?  
(ČR/SR/Japonsko 2009, 74´, přístupný,
pohádka, české znění, DD)
Česká animovaná pohádka nejen pro děti.

Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají
domov odložené hračky, které se tu zabyd-

lely ve starém kufru. Vstupné: 62 Kč

21. - 24.5. v 17.45 a 20.00 h

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
(USA 2009, CP 30.4. 09, 97´, přístupný,
širokoúhlý/akční, titulky, DD)
Další x-menovský příběh, který nás ten-
tokrát blíže seznámí s temperamentním

libertinem obdařeným schopností rege-
nerace - mutantem Wolverinem. Jak už
sám název napovídá, vrátíme se
k samotným počátkům jeho "hrdinské"
kariéry. Přesněji do 60. let, kdy se zúčast-
nil tajného vládního projektu, který mu od
základů změnil život. Vstupné: 82 Kč

25. - 27.5. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 27.5. též v 9.00 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, nemilovaní
i žárliví… Hrají: Kamila Magálová, Oldřich
Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman
Vojtek, Martha Issová, Nela Boudová, Milan
Šteindler, Bára Hrzánová aj. Nová komedie
Marie Poledňákové              Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)  

28.5. a 30.5. - 3.6. v 15.30 h                        

WINX CLUB - VÝPRAVA 
DO ZTRACENÉHO  KRÁLOVSTVÍ     
(WINX CLUB-IL SEGRETO DEL REGNO
PERDUTO, Itálie 2007, 89´, přístupný, ani-
movaný/akční/dobrodružný/rodinný, české
znění, DD)
Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví

mágové Magické dimenze obětovali, aby

porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou

mladé dívky Bloom, víly Dračího pramene.

Uspěje a porazí ty nejděsivější stvůry

z nočních můr?                     Vstupné: 52 Kč  

28.5. a 30.5. - 3.6. v 17.45 h

ve středu 3.6. též v 9.00 h                          

VÁLKA NEVĚST  
(BRIDE WARS, USA 2009, CP 2.4. 09, 88´,
přístupný, komedie, titulky, DD)
Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale

není o nevěstě a ženichovi. Tenhle je
o nevěstě … a nevěstě. Holky, o kterých
je řeč, jsou nejlepší kamarádky, které si

nemůžou být blíž a zároveň nemůžou být

víc rozdílné. V hlavních rolích Kate Hud-
son a Anne Hathaway. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

28.5. - 3.6. ve 20.00 h 

PÁTEK TŘINÁCTÉHO
(FRIDAY THE 13TH, USA 2009, CP 23.4.
09, 98´, do 15 let nepřístupný, širokoúhlý/
horor, titulky, DD)
Země v okolí letního tábora je nasáklá

krví. Deset dílů tohoto kultovního hororu
si vybralo svou daň v podobě životů

mnoha teenagerů, kteří byli v nesprávný
čas na nesprávném místě.

Vstupné: 82 Kč 

Představení pro děti:
3.5. DÁŠENKA I. - 7 pohádek 64´
10.5. POŽÁR V KOCOURKOVĚ 

- 7 pohádek - 64´ 
17.5. JAK STAŘEČEK MĚNIL 

- 6 pohádek - 62´
24.5. SAMETKA - 6 pohádek - 72´
31.5. DÁŠENKA II. - 7 pohádek - 68´

Začátky představení vždy v neděli 

ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč

kino Centrum
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Máte vlastní klubovou, družinovou nebo oddílovou klubovnu? 
Chcete, aby se o ni dozvěděli i ostatní? 

Zúčastněte se soutěže o ceny, které vám pomohou klubovnu vylepšit.
Postačí jen v sobotu 6. června 2009 mít čas a přihlásit svou klubovnu 

do doprovodné akce Bambiriády - Den otevřených kluboven.

Přihlášení je jednoduché. Na e-mail: ivan.fabik@seznam.cz 
pošlete adresu vaší klubovny, stručný popis, jak ji nalézt,

dobu, kdy bude přístupná veřejnosti.
O vaši propagaci se postaráme.

NÁS SE TO TÝKÁ

5. - 7. června 2009

Pódiová vystoupení ❁ prezentace činnosti ❁ ukázky táboření ❁
lezecká síť ❁ lanové centrum ❁ ukázky airsoftu ❁ lukostřelba ❁

bungee running ❁ ukázky výcviku dravců ❁ aerotrim ❁
historický šerm ❁ dřevárny ❁

Jen ty nejlepší kapely podle názoru návštěvníků uplynulých devíti

ročníků festivalu se stanou hlavními hvězdami desátého ročníku fes-

tivalu INKUBÁTOR. Pořadatelé se navíc rozhodli vrátit se skladbou

festivalu k úspěšným ročníkům, kdy se na pódiu střídala velká česká

jména s revivaly a těmi nejlepšími skupinami z největších českých

soutěží hudebníků. Navíc bude jako v uplynulých letech doplněna

o ty nejpopulárnější skupiny z Havířova.
A koho letos návštěvníci Inkubátoru uvidí? Zřejmě poprvé v Havířově to

bude legenda české rockové muziky DAVID KOLLER, který představí

největší pecky ze své tvorby a také rodné kapely Lucie. Zejména diváky
vyžádaná „jediná česká kapela se světovým zvukem“ se objeví na Inku-
bátoru podruhé a opět to bude pořádný nářez - jmenuje se samozřejmě

SUNSHINE! Třetí hvězdou pak bude jeden z nejúspěšnějších mladých čes-

kých hudebníků posledních let - vždyť kdo jiný se může pochlubit během
jednoho roku tituly: Český slavík 2008 - Objev roku, Deska roku 2008 - Nej-
prodávanější debutové album 2008, Nej skladba v rádiích 2008 - 3. místo,

Žebřík 2008 - Píseň roku 3. místo, Factory Music Awards 2009 - Píseň roku

českého umělce a Zlatá deska za album Ztrácíš? Samozřejmě je to - kdo
jiný než MAREK ZTRACENÝ!

A to samozřejmě není vše - pro milovníky punkrocku je připravena

legenda BUŘINKY a neméně úspěšná a chtěná TŘI SESTRY revival

banda. Pro ty, které před lety okouzlil RAMMSTEIN v provedení skupiny R+
MEMBER´S CLUB, je pak připraven její nadstandardně dlouhý devade-
sátiminutový set s ohňovou show! Zmíněnými vítězi českých soutěží pak

budou samozřejmě ti nejlepší z právě ukončeného osmého ročníku sou-

těže Radegast Líheň, Boom cup, či vítěz České rockové ligy a Skutečné
ligy - X-left to die z Chomutova. Rovněž první ročník soutěže o nejpopu-
lárnější havířovskou kapelu pošle na Inkubátor sedm kapel z rodného

města festivalu. Bonbónkem na oslavě deseti let INKUBÁTORU bude jistě
vystoupení a také moderování akce legendou českého humoru - opravdu

bude s pořadateli z Viking agency z Havířova a návštěvníky slavit ZDENĚK
IZER! Když k tomu ještě přidáte atrakce Radegastova městečka zábavy, či
spousty dárků pro návštěvníky - je tady zřejmě poslední, ale kulatý desátý

ročník festivalu INKUBÁTOR. Termínem konání je sobota 13. června 2009,
start je plánován na 13.00 hod. a místem konání je Letní kino v Havířově

a jeho okolí. Vstupenky se navíc letos dostanou na historické minimum -
v předprodeji v havířovském Informačním centru budou stát jen 130 Kč, na
místě pak 170 Kč. Další zvýhodnění pro rodiny s dětmi apod. a více

čerstvých informací o akci najdou zájemci na www.festivalinkubator.cz.

INKUBÁTOR 2009? Skupiny vybrané historií!

DEN OTEVŘENÝCH KLUBOVEN - VÝZVA
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Máj - nebuďte leniví a pojďte s námi v háj
Členové Klubu věrných turistů při Institutu vzdělávání Havířov

vyženou svá tělíčka do krásných rozkvetlých zelených hájů
kolem našeho města - naladíme si duši i těla.

7.5. a 21.5. bude sraz ve 13. hodin před halou autobusového
nádraží Havířov a podle počasí jdeme do přírody.

30.5. - sobota - pořádáme autobusový zájezd. Pojedeme na sever
Moravy - navštívíme meteorologickou stanici s odborným výkladem.

Dále se půjdeme podívat na koníčky do hřebčína a končíme v Budi-
šově nad Budišovkou v muzeu břidlice - viz Toulavá kamera
v minulém roce. Vše bude pochopitelně propojeno s kratší i delší turis-

tikou. Autobus odjíždí v 7.30 hodin z parkoviště u haly Slavia.
Cena zájezdu je 150 Kč.

Závazné přihlášky a výběr peněz  vždy v úterý 5.5., 12.5. a 19.5.

vždy v Pizzerii haly Slavia v 18 hodin.
Informační schůzky jsou v pizzerii na hale Slavia 

5.5. a 2.6. 2009 v 18 hodin.

www.kvtivr.estranky.cz

1. ročník turnaje O putovní pohár primátora města Havířova se
konal v havířovské Víceúčelové hale v polovině března. Tohoto turna-
je žáků třetích tříd se zúčastnila družstva mladých hokejistů z blízké-
ho okolí: HC Oceláři Třinec, VOKD Poruba, TJ Nový Jičín a pořádající
tým HC Havířov Panthers. Hrálo se systémem každý s každým.
Domácí hráči skončili na třetím místě, brankář Jerorým Žiák byl
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Ceny na konci turnaje předávali
osobně primátor města Havířova František Chobot, prezident hoke-
jového klubu Jan Strmeň a generální manažer Ivo Peštuka.

Začátkem dubna vyrazili havířovští třeťáci na turnaj k našim severním

sousedům. Za účasti domácích polských mužstev Jastrzębie, Cracovia 1,

Cracovia 2, Podhale a Sanok se naši mladí Panteři umístili v Krakově na

vynikajícím druhém místě se ziskem třinácti bodů. V pěti odehraných zápa-

sech si vedl velice dobře gólman Jeroným Žiák, jenž pustil za svá záda

všehovšudy pouhých pět branek. A v hokejovém umění úměrném jejich

věku vynikali zejména v samostatných nájezdech také havířovští útočníci

Jonáš Peterek, Matěj Potočný a Jan Bambula. Posledně jmenovaný byl

také po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem Havířova. Pozici nejlepšího

střelce svého týmu získal Matěj Potočný za sedm vstřelených gólů.

Za zmínku také stojí skvělý výkon prvňáčka Daniela Tomečka v havířov-

ských barvách, jenž zaznamenal pět branek! 

Jednotlivé zápasy se hrály na osmnáct minut čistého času, po každém
utkání následovaly samostatné nájezdy, které provedlo všech dvanáct
hráčů mužstva.

"S turnajem jsem velmi spokojen, kluci hráli výborně a rád bych jim za
předvedené výkony poděkoval. A nesmím také zapomenout na jejich rodi-
če, kteří vytvořili v hledišti výbornou atmosféru,“ komentoval po turnaji

výkon svých svěřenců trenér René Ševěček.
Sestava Hc Havířov Panthers, která se zúčastnila turnaje v Polsku:

Jerorým Žiák, Jonáš Peterek, Jan Bambula, Vojtěch Ševěček, Nikolas

Vlachopulos, Matěj Potočný, Matěj Stasik, David Vaculik, Ondřej

Grygar, Samuel Malysz, Daniel Tomeček a Adam Fekete.

Mladí od ledu sbírají

zkušenosti na turnajíchJsem rád, když mohu lidem pomáhat.
Sám jsem nabídnutou pomoc přijal,
říká masér Miroslav Veselý

Je tomu více než rok, co s pomocí města, Úřadu práce, Tyflocentra
a dalších organizací pro pomoc slepým a slabozrakým otevřel Miro-
slav Veselý masážní salon v Havířově na Široké ulici. Absolvováním
odborného masérského kurzu však jeho „přerod“ z řezníka na masé-
ra neskončil. Pan Veselý si rozšířil svou masérskou kvalifikaci
a v současné době kromě klasické masáže a rašelinových zábalů
dokáže klientům pomoci také lymfodrenáží a reflexní masáží plosky
nohy.

Nebylo to jednoduché. Smířit se s tím, že přestáváte vidět... že nemůže-
te dělat to, co jste dělal celý život... řezník, který nevidí, to nějak nejde. Dali
mi bílou hůlku a řekli mi, ať se snažím. Vzal jsem je za slovo. Přece nebu-
du v padesáti letech házet flintu do žita jenom proto, že nevidím.

Proč zrovna masáže?
Když jsem navštívil Tyflocentrum a ptal se, jak mi mohou pomoci,

nasměrovali mě na úřad práce, kde mi řekli, že práci pro mě nemají, leda
že bych se postavil na vlastní nohy. Toho jsem se nebál. Přihlásil jsem se
na půlroční odborný kurz v Praze, kde jsem se naučil základy anatomie
a všechno, co je k masérství potřeba, a začal jsem zařizovat salon. Neby-
lo to vůbec jednoduché, ale podnikavost mi nikdy nechyběla, a tak jsem
bojoval.

Proč jste se rozhodl absolvovat další kurzy a rozšířit si tak pole
působnosti? 

Jsem členem Cechu slabozrakých a nevidomých masérů, který členům
mimo jiné umožňuje zvyšovat odbornost v kurzech za zvýhodněné ceny.
Nejprve se mi podařilo absolvovat kurz na provádění lymfodrenáže. Lym-
fodrenáž je speciální jemná masážní technika, která napomáhá odtoku
lymfy. Zlepšuje odstranění škodlivých látek z těla a tím podporuje hojení,
látkovou výměnu, uvolňuje tkáňové napětí a odstraňuje bolest.

Je tedy lymfodrenáž spíše léčebnou než masážní metodou? 
Ze zdravotního hlediska je lymfodrenáž vhodná na pooperační a poúra-

zové stavy, po zlomeninách, po operaci žil, pomáhá na různé druhy otoků,
lymfodemu, obrnu lícního nervu, syndrom bolesti hlavy, migrénu, nemoci
páteře, gynekologické problémy, sterilitu, bolestivou menstruaci. Z kosme-
tických důvodů se lymfodrenáž používá na celulitidu a v neposlední řadě
k vyhlazování vrásek v obličeji.

A reflexní terapie? Tu přece často používají léčitelé...
Reflexní masáž plosky nohy je speciální terapie využívající reflexní zóny

na noze. Ploska nohy je vlastně zrcadlem našeho těla. Léčba jednotlivých
orgánů napomáhá vytváření celkové rovnováhy těla a stálosti vnitřního pro-
středí. Obrovskou výhodou této metody je, že terapeut pomocí masáže
plosky nohy může léčit problémy kterékoliv části těla.

Masážní salon v průjezdu na Široké ulici není velký. Hodláte nabíd-
ku pro klienty ještě nějak rozšiřovat? 

Vždy se snažím dát tomu, co dělám, maximum. Například v současné
době studuji indiánskou metodu, jejímž účelem je pobídnout organismus,
aby se začal uzdravovat sám. V masáži se snažím uplatňovat prvky všech
metod, které jsem se naučil, když jsou pro daný problém vhodné.

Jsem rád, když mohu lidem pomáhat - já sám jsem přijal nabídnutou
pomoc. A i když to pro mě nebylo a není jednoduché, jdu dál. Chci život žít,
ne ho probrečet. K
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Lidé okolo nás

Foto: Petr Gomola

Foto: archiv



17

ZŠ Školní: Soutěžní maraton
Jako už každoročně, tak i letos na ZŠ Školní nezapomněli na to, že
nejenom pohybem je člověk zdráv, ale také na duši. K tomu neod-
myslitelně patří slovo, které pohladí, píseň která potěší a obrázek,
který leccos napoví.

Týdenní maraton odstartoval 2. stupeň recitační soutěží. Vítězové škol-
ního kola postoupili do městského kola a zde vybojovali ve svých
kategoriích krásná umístění, a to Petr Ochman 3. místo v kategorii
6. a 7. tříd a Eva Švrčková 2. místo v kategorii 8. a 9. tříd.

Děti 1. stupně přivítaly soutěže s nadšením a zúčastnily se v hojném
počtu. Nebylo snadné vybrat ty nejlepší, protože všichni věnovali přípravě
spoustu času a moc se snažili. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. třídy,
2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy. Vítězství v recitační soutěži si odnesly Sylvie Boto-
šová (1. tř.), Sabina Ligocká (3. tř.) a Veronika Ženatá (5. tř.). Ve zpěvu zví-
tězili Dominik a Patrik Sivákovi (1. tř.), Darina Cyroňová (3. tř.) a Barbora
Zíková (5. tř.). Mezi nejlepší malíře školy patří Jiří Pecháček (1. tř.), Krysty-
na Halabuková (2. tř.) a Lubomír Palán (5. tř.)

ZŠ Mánesova: Mezinárodní 
logopedická konference v Katovicích

U příležitosti Evropského dne logopedie 6. 3. 2009 se uskutečnila Mezi-
národní logopedická konference na Filologické univerzitě v Katovicích. Pro-
gram byl na velmi vysoké odborné úrovni. Všech dvanáct specializovaných
vystoupení, která v průběhu dne zazněla, byla zaměřena na logopedii
z pohledu lékaře-neurochirurga, klinických logopedů, psychologů,
terapeutů-logopedů a speciálních pedagogů.

Za speciální školství Moravskoslezského kraje se konference zúčastnilo
vedení Základní školy Mánesova - Mgr. Vozná, Mgr. Souhradová a Bc.
Javorčeková.

Prezentaci logopedické péče ve speciálním školství Moravskoslezského
kraje přednesla paní Bc. Javorčeková v českém jazyce a simultánní pře-
klad zajistil Mgr. Osczadly.

Po jednotlivých blocích konference byl prostor na diskusi, které se
zúčastnili i přítomní studenti všech ročníků studia logopedie. Prezentace
Bc. Javorčekové byla děkanem univerzity oceněna velmi kladně, o čemž
svědčí i navázání spolupráce a pozvání na další ročník logopedické konfe-
rence. Mgr. Jiřina Vozná - ředitelka školy

ZŠ 1. máje: Deváťáci se zpovídali
Muzikál ze základní - aneb zpověď deváťáků. Tento titul nesla školní aka-

demie, kterou v závěru března oslavila Základní škola 1. máje 45 let své
existence. Pro obrovský zájem rodičů, kamarádů a příznivců školy museli
účinkující absolvovat svá vystoupení celkem pětkrát, a to přesto, že se aka-
demie konala ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka. „Progra-
mem provázely diváky žákyně devátých ročníků, které vzpomínaly na svá
léta strávená ve škole, na kamarády, jednotlivé předměty a akce pořádané
školou. Nejmenší žáčci od 1. ročníků až po žáky devátých tříd předváděli
formou scének, tanců a pohybových aktivit poutavým způsobem zmiňo-
vané předměty a akce školy,“ přiblížila výbornou atmosféru Mgr. Mirka
Křížková ze ZŠ 1. máje. „Zpěv se střídal s mluveným slovem a diváci byli
vtaženi do víru školního dění od prvních minut zahájení představení až do
samotného konce. Program byl proložen promítáním obrázků ze všedního
života školy. Obrovský ohlas mělo vystoupení integrovaných žáků, které
nenechalo jedno oko suché.“

Akademie ke 45. výročí školy 1. máje měla celkem pět představení, přes-
to do každého z nich dali účinkující ze sebe to nejlepší. Diváci odcházeli
velmi spokojení a rodiče byli zcela právem na své děti hrdí.

ZŠ Mládežnická:

Žáci debatovali o tělesné výchově
„Debatování“ je typ soutěže, která odpovídá moderním metodám a aktu-

álním trendům výuky. V českém jazyce probíhá celostátně, v angličtině
celosvětově. Soutěží se v týmech podle přesně stanovených pravidel. Kon-
cem března se na havířovské Základní škole Mládežnická utkali v Debato-
vání žáci sedmého a osmého ročníku této školy a reprezentanti z tercie
a kvarty osmiletého gymnázia z Frýdku-Místku. Téma „Vyžaduje současná
doba zásadní změnu v osnovách tělesné výchovy?“ probrali důkladně od
konkrétního vybavení tělocvičny přes fyzickou kondici dětí po oblasti, které
se dotýkají práce ministerstva školství nebo dotací Evropské unie. Soutě-
žící byli výborně připraveni. S výjimkou prvního místa všechny významné
ceny získali domácí a budou pokračovat v dalších kolech.

Umět v diskusi obhájit názor a zároveň si uvědomit, že monopol na prav-
du neexistuje, dokázat věcně argumentovat a mít řadu dalších schopností
a dovedností může být oříškem i pro dospělého diskutéra. Žáci ze ZŠ
Mládežnická budou mít dobře našlápnuto. “Chtěli bychom Debatování pro-
pagovat a získat další školy, aby se zapojily,“ říká ředitelka této školy
Mgr. Radomila Vaníčková.

novinářský kroužek ZŠ Mládežnická

Folklórní soubor „Mali Błędowia-
nie“ sklízí úspěchy v zahraničí. Sou-
bor, který působí při ZŠ s polským
jazykem vyučovacím v Havířově
Bludovicích, si získal značnou
popularitu území celého Těšínské-
ho Slezska i v Polsku. Začátkem
jara malí tanečníci roztleskali publi-
kum na celonárodní přehlídce dět-
ských folklórních souborů v ital-
ském Clusone.

„Mali Błędowianie“ přijali pozvání
s vědomím, že jednak budou mít
možnost předvést italskému publi-
ku dětský folklór Těšínska, jednak
to bude pro ně velká zkušenost.
A tak ve čtvrtek 26. března opustili
deštivý Havířov a vyrazili do Lom-
bardska, kde už vzrostlé narcisky
a zářivý zlatý déšť koketovaly se sně-
hovými čepicemi alpských velikánů.

Do malebného Clusone se sjelo
20 dětských souborů z celé Itálie
a 8 souborů zahraničních. Mladí
tanečníci z Bludovic, kteří jako jedi-
ní reprezentovali Česko, se tak set-
kali se svými vrstevníky z Ruska,
Litvy, Chorvatska a Řecka.

Přehlídka „Dítě a folklór“ (pro
Italy zároveň soutěž) probíhala po
tři dny, od pátku do neděle, pojít-
kem všech vystoupení  měl být
regionální zvyk. Folklórní soubor
„Mali Błędowianie“ ztvárnil pro-
střednictvím zajímavé choreografie
pečení chleba na Těšínsku.

A tak se do Itálie kromě tradič-

ních těšínských krojů vezla kupří-
kladu původní díže, slaměná ošat-
ka či dřevěná lopata, jenom dre-
zúra myši domácí se nepovedla,
a tak se musela vzít myš plyšová.
Choreografie celého tanečního
obrázku byla natolik názorná, že
byla pro italské publikum srozumi-
telná.

„Co nejvíce potěšilo nás? Když
mladí Italové v očekávaní na
vystoupení začali hrát své tradiční
skladby a chopili se našich děvčat.
Nebylo třeba žádné choreografie,
pracného zkoušení, ba ani znalosti
italštiny,“ přiznala umělecká vedou-
cí souboru Dagmar Owcarzy.

O zážitky na festivalu nebyla
nouze: „O folklórní skupinu z Řecka
pečovala paní Caliopé, sympatická
lékařka, která vládla perfektní
…češtinou. Narodila se totiž
v komunitě řecké menšiny v Česko-
slovensku, jako mladé děvče pak
tančila v řeckém folklórním soubo-
ru, s kterým vystupovala po celé
republice, několikrát dokonce
i v Havířově. Pak se vdala do
Řecka, ale kde je Havířov, pamatu-
je si dodnes.“

Tušíte, jak setkání s paní Caliopé
dopadlo? Navázáním vzájemného
kontaktu, jak jinak. A tak se zřejmě
můžeme těšit, že Mali Błędowianie
představí slezský folklór třeba
řeckému publiku.

Jak se tančí slezské tance 

pod alpskými velikány
a jaké to je, když se v italském Clusone ví, kde je Havířov

Foto: archiv
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Neinvazivní
liposukce:
co to je?

V Havířově zahájil provoz nový
kosmetický salon nabízející

neinvazivní liposukci. Ošetření

se zde provádí přístrojem Green

Cavite Prestige, kterých je v sou-

časné době pouze šest v repub-

lice. V čem spočívá jeho výji-

mečnost a k čemu je dobrá

neinvazivní liposukce?

Ošetření přístrojem Green Cavi-

te Prestige je založeno na působe-

ní nízkofrekvenčního ultrazvuku,

čímž se zásadně ve svých vlast-

nostech odlišuje od jiných ultrazvu-

kových a dalších liposukčních tech-

nologií. Působením ultrazvukových

vln dochází k destrukci tukové

tkáně, která je transportována do

tkáňového moku a následnou lym-

fodrenáží vyloučena z těla ven.

Protože sonda přístroje je poměrně

malá, umožňuje velmi přesné zfor-
mování ošetřované oblasti. Význam

metody však nespočívá v pouhém

odstraňování neestetických tuko-
vých ložisek a celulitidy, ale i zkva-
litnění a zrychlení metabolismu

a tedy celkové regeneraci a ozdra-

vení organismu. V současnosti,
zaneprázdněném životním stylu,
nevhodné diety a neaktivita drama-

ticky zvyšuje počet obézních lidí.

Striktní dieta, silná vůle a tvrdá
dřina v tělocvičně může jistě pomo-
ci redukovat váhu, ale trvalé boule

na stehnech, břichu, bocích

a hýždích obvykle zůstávají. Roky
zůstávalo jediným řešením chirur-
gické odstranění tukových buněk

znamenající liposukci. Jedno oše-

tření přístrojem Green Cavite Pres-
tige trvá 40 minut a nejvíce je efekt
viditelný po prvním sezení. Četnost

se opakuje podle individuálních
problémů a dispozic klienta. Ten

zákrok pociťuje jako příjemnou hře-
jivou masáž. Následně se provádí
lymfodrenáž, která rozpuštěný tuk

uvolní z těla a rozproudí metabolis-
mus. Z hlediska kontraindikací
nevybočuje toto ošetření z běžně

uváděných rizik.

ZŠ Moravská:

Deváťáci absolvovali minimaturity 
V prvním březnovém týdnu na ZŠ Moravské dospěl k závěru již 5. ročník projektu

nazvaného Maturita hrou, jehož hlavními aktéry jsou žáci 9. tříd. Cílem je motivovat
žáky k přípravě na budoucí studium a zprostředkovat jim zkušenost, kterou mohou při
dalším vzdělávání zúročit. Příprava probíhá již v I. pololetí, kdy jsou žáci seznámeni
s okruhy zkoušky z českého jazyka, matematiky a volitelného předmětu vybíraného
podle vlastního zaměření. V den zkoušky pak společensky odění žáci prezentují své
znalosti a dovednosti nabyté po dobu školní docházky. Zajímavým zpestřením mezi
volitelnými předměty je zkouška z přípravy pokrmů, na které spolupracují i zástupci
školní jídelny. Slavnostní tečkou za tímto dnem je podvečerní vyhodnocení třídy za
účasti rodičů, kdy před našimi zraky stojí mladí lidé v plné kráse, obohacení o další
životní zkušenost. I letošní „zkouškový týden“ proběhl v tomto duchu, a tak bychom rádi
poděkovali všem zúčastněným za vynaložené úsilí a spolupráci - a žákům 9. tříd
popřáli mnoho úspěchů v dalším vzdělávání.
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Diváci odcházeli ze sálu napros-
to ohromení. „Tohle už není amatér-
ství,“ ozývalo se hned z několika
stran. Plný sál lidí tleskal téměř za
každou scénou, a to bylo pro
všechny účinkující snad největším
oceněním. Zhruba dvouhodinová
podívaná plná rockové hudby,
výborných pěveckých výkonů
a scénického tance prolínaná s fil-
movými sekvencemi děje nadchla
nejen diváky, ale také odbornou kri-
tiku. Premiéra muzikálu Srdce byla
vyvrcholením rok a půl dlouhého
období plného aktivních příprav
téměř stovky lidí - dvakrát týdně

byly zkoušky, co tři měsíce víkendo-

vá soustředění, od ledna 2009 se

pak natáčelo ve studiu, šily se kos-

týmy, vznikala videoprojekce

a další. „Kolem Srdce je spousta
práce, jedná se o velký projekt, do
kterého se zapojila spousta mla-
dých lidí, jinak by nebylo možné jej
dát dohromady. Jsem šťastná, že
se nám to povedlo,“ radovala se

Marcela Vichrová, prezidentka

občanského sdružení a zároveň

představitelka hlavní role - Lásky.
„S výkony jsem spokojený na sto

procent, protože po té dlouhé době,
co všichni intenzivně pracovali
a měli toho plné zuby, se dokázali
zvednout a předvést maximum!“
komentoval po premiéře režisér

Jan Kroul. Autorem muzikálu je

Stanislav Ferko, který na sebe upo-
zornil již předcházejícím projektem
- muzikálem Proroctví. Pohybovou

část si vzala na starost umělecká

vedoucí Limit DC Daniela Dostálo-

vá, podobu filmové součásti muzi-

kálu dal Martin Ferko. Nejvýznam-

nější finanční podporu tomuto

náročnému projektu poskytlo

město.

V Havířově má tento ryze

havířovský muzikál kromě dub-

nového repete ještě další dvě před-

stavení v květnu. V příštím „divadel-

ním“ roce (od září 2009) má být

muzikál uveden také v jiných

městech ČR, podrobnosti „lidé

okolo Srdce“ pečlivě tají.

Muzikál Srdce
16. a 17. května 2009 v 19 h
Kulturní dům Petra Bezruče

Předprodej v pokladně KDPB 
www.muzikalsrdce.cz

Pravý havířovský muzikál
uchvátil publikum

Světová premiéra originálního havířovského muzikálu Srdce
se konala 28. března v havířovském Kulturním domě Petra Bez-
ruče. Sál byl beznadějně vyprodaný již několik měsíců předem -
a právem. Tento tolik očekávaný projekt vytvořilo občanské
sdružení Musical Havířov.

POZOR ! - 30.4. čt - „ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA“ s lampionovým prů-
vodem. Sraz v Asterixu Na Nábřeží 41 v 17.00 a v 19.00 lampionový průvod
na náměstí Republiky, zde rozchod. Vstupné 10 Kč, masky zdarma.
6.5. st od 14.00 - „Havířovská ulice“ - výtvarná soutěž o ceny. Přezutí
s sebou.
11.5. po od 14.00 - „Kamenná zvířátka“ - malba na kamínky, zajímavé
kamínky s sebou.
13.5. st od 15.00 - „Gelové svícínky“ - 1 dl skleničky s sebou.
14.5. čt - Exkurze do přírodovědné stanice v Karviné, sraz zájemců
v 15.00 v Asterixu Na Nábřeží 41.
20.5. st od 15.00 - Barevné textilní koláže
29.5. v 16.30 - Pyžamová diskotéka - pro členy ZÚ, soutěž o nejhezčí
pyžamo. Vstup 10 Kč
Pro dospělé každé pondělí 17.00 - 19.30 - kurz smaltovaného šperku,
keramiky, malby na hedvábí.

4.5. po od 15.00 - „ Pro maminku dáreček máš za chvilinku“ výroba
drobných dárků ke Dni matek.
6.5. st od 15.00 - Papírová květina pro maminku. S sebou krepový papír,
špejličku.
14.5. čt od 14.00 - Soutěž o nejlepšího Pařana na PC 
15.5. pá od 16.30 - Májová diskotéka. Vstup 10 Kč, pouze pro děti do 14 let.
23.5. so od 8.00 - Poslední sobotní dílna. Doděláváme výrobky, kreslíme
na letní textilie.
27.5. st od 15.00 - Kreslíme na chodník. Kreslíme obrázky barevnými křídami.
29.5. pá od 16.30 - Závěrečná diskotéka. Vstup 10 Kč, pouze pro děti do 14 let.

„U nás na pouti“
Zveme všechny členy kroužků, rodiče a příznivce na slavnostní 

akademii kroužků s přehlídkou dětských výrobků, která proběhne 
v pátek 22.5. od 17.00 ve Společenském domě Reneta

Pobytové tábory
1.7. - 14.7. „Olymp“ TZ Pstruží                                  

11.7. - 22.7. „Na vlnách odvahy a dobrodružství“  Třemešek u Oskavy       
14.7. - 27.7. „Vesmírná výprava“  TZ Pstruží                       
27.7. -  9.8. „Evropská výprava do Pstruží“ TZ Pstruží        
2.8. - 13.8. „Po zbojnické cestě“  TZ Juventus v Řece    
9.8. - 21.8. „Pod pirátskou vlajkou“ TZ Pstruží                    
9.8. - 22.8. „Alhambra“ Třemešek u Oskavy                       

21.8. - 28.8. „Ve víru tance“ TZ Pstruží

Příměstské tábory v Havířově
1.7. - 10.7. „Po stopách Cyrila Metoděje“ 

13.7. - 17.7. „Sportovní čtyřlístek“
20.7. - 24.7. „S Asterixem do Evropy“    
27.7. - 31.7. „Do světa zvířat“

3.8. -  7.8. „Do říše fantazie“ 
10.8. - 14.8. „Roztančené léto“
17.8. - 21.8. „Zahrajme si na malíře“
24.8. - 28.8. „Na středověkém hradu“

Příměstské tábory nabízí bohatý program se zajištěnou stravou po - pá
od 7.30 do 16.00 hodin. Jsou vhodné pro děti, které rodiče nemohou
nechat během dne bez dozoru, a které chtějí prožít nevšední prázdninové
dny plné kamarádství, soutěží, her a výletů.

Na Nábřeží 41, Havířov-Město
tel.: 596 811 175, www.svcha.eu, info@svcha.eu

A S T E R I X - Středisko volného času Havířov

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

Nejmladší havířovští florbalisté z SFK zlatí!
Letošní florbalová sezóna je u samého konce. A zatímco většina

příznivců děrovaného míčku sledovala boj o extraligový titul, v jeho

stínu bojovali nejmenší naděje o své medaile. Na loňský bronzový

úspěch SFK Havířov se v letošním ročníku florbalové ligy přípravek

moravskoslezského a olomouckého kraje (ročníky 1999-2001) poku-

sily navázat hned dva týmy z tohoto klubu. Zisk v podobě prvního

a třetího místa jen potvrdil, že kluci a trenérský tým šli správnou cestou

ke "zlatému cíli" a havířovský florbal má v tomto klubu budoucnost.

F L O R B A L - D Ě T I
Děti narozené v letech 1993-2003, přijďte mezi nás!

Sportovní florbalový klub Havířov 
pořádá nábor do všech mládežnických kategorií.

Tel. 777 602 792 nebo 737 210 800, e-mail: info@florbalhavirov.cz

www.florbalhavirov.cz

V týdnu od 23. do 27. března se
na naší škole konal Týden zdravé-

ho životního stylu. Během týdne

jsme se v různých hodinách
dozvěděli něco o zdraví, nemo-
cech a taky o relaxaci, masážích

a rehabilitaci.

Ve středu jsme se všichni
zúčastnili pohybových aktivit, které
jsme si mohli sami vybrat. Na výběr

bylo bruslení, bowling, bazén, posi-
lovna, solná jeskyně aj.

V pátek každá třída vyráběla
zdravé svačinky, se kterými nám
pomáhali studenti Střední hotelové

školy z Havířova. Následovala
výstava našich svačinek, kde jsme

mohli i ochutnat práce svých spolu-
žáků. Poté se konala ,,žákovská
konference“, kde každá třída pre-

zentovala své práce. Dozvěděli

jsme se něco o patologii, spánku,
fobiích, anorexii a naučili jsme se

počítat BMI (body mass index).
Také jsme zhlédli film o šikaně Mezi

stěnami, který byl natočen podle
skutečné události.

Naše třída k Týdnu zdraví připra-
vila a natočila dokumentární film,

kde se žáci mohli dozvědět něco
o šikaně a o tom, jak se jí bránit.

Natáčení se zúčastnila celá třída
a pomáhala nám třídní učitelka.

Myslíme si, že se tahle akce velmi

podařila. Týden zdraví nás všechny
bavil, ale také jsme získali mnoho

informací a poznatků o tom, jak
zdravě žít.

Karolína Markéta Plawná, 
Marek Szypka

Žáci 8. A. ZŠ Žákovská

Foto: Martin Ferko
Voják Falk 

a jeho přítel a vojevůdce Maruel

ZŠ Žákovská žije zdravě



21

Inline Sports pořádá
24.5. od 15 do 17 hodin

Inline bruslení 
pro veřejnost
s Generali pojišťovnou

přes ulice Fibichova, 

Beethovenova a Na Nábřeží 

sraz na náměstí Republiky 

u kyvadla

Každý účastník akce získá

možnost uzavřít úrazové pojištění

od firmy Generali s výraznou 

slevou. V průběhu akce bude 

losování o zajímavé ceny.

V případě nepříznivého počasí

náhradní termín 7.6. v 15 hodin.

Klub pro rodiče 
s dětmi SRDÍČKO 

(Komunitní centrum AS, J. Seiferta
8, Havířov, tel. 596 411 265) 

zve všechny děti ve věku 0 - 6 let
s doprovodem na následující programy:

5.5. zpívánky

6.5. volné hraní
7.5. den pro maminku

12.5. zpívánky

13.5. volné hraní

14.5. hrnčířská dílna
19.5. zpívánky
20.5. zavřeno KC

21.5. barvy a tvary

26.5. zpívánky
27.5. volné hraní
28.5. domácí zvířátka 

Tvořivý večer žen:
Milé ženy, zveme vás na podvečer-

ní vyrábění a příjemné povídání

v ničem nerušené atmosféře. Další
tvořivý večer se koná v pondělí 4.5.
2009 a 18.5. v 17 hod.

Terénní soc. služba:
Armáda spásy nabízí nové terénní

sociální služby pro ty, kteří si neví
rady, nebo mají starosti, a jsou na

to sami. Poskytujeme poradenství
při vyřizování běžných záležitostí,
doprovod na úřad, doprovod

s Vaším dítětem k lékaři nebo
pomoc s doučováním Vašeho dítěte.

DEN ŘEMESEL 
Slavnostní zahájení sezony 

na Kotulově dřevěnce 

1. května 9.00 - 17.00 h
Muzeum Těšínska zve všechny obdivovatele a milovníky lidového

umění a řemesel k návštěvě Kotulovy dřevěnky.

K vidění bude například výroba ručně štípaného šindele, výroba

loutek ze dřeva, předení na kolovrátku, zdobení perníků, tkaní na

stavu nebo výroba sýru salašnickým způsobem. Příjemnou atmosfé-

ru navodí lidová muzika.

Kotulova dřevěnka se nachází na Hálkově ulici č. 4, pod obchodním

domem Kaufland u autobusového nádraží v Havířově. Bližší informa-

ce je možné získat na tel. 602 709 731 a www.muzeumct.cz.

2.5. MISS mažoretka (vstupné 20 Kč dospělý, 10 Kč dítě) 15.00 CSVČ Don Bosko 

Šumbark

4.5. Filmový klub 17.30 Klub Valdocco
Evička cup ve fotbale 16.00 CSVČ Don Bosko Město

5.5. Barmanská show v podání barmana z baru Co Kdyby 17.00 Klub Maják 
Fotbal v tělocvičně 18.00 Klub Valdocco 

6.5. Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco 
7.5. Turnaj ve stolním fotbale 17.00 Klub Maják

Turnaj v počítačových hrách 17.30 Klub Valdocco

9.5. Děti fitness aneb sportem proti drogám 

(vstupné 50 Kč/dospělá osoba, děti do 15 let zdarma) 11.00 Městská sportovní hala 
11.5. Diskusní klub 17.30 Klub Valdocco 
12.5. Turnaj v basketbale 15.30 CSVČ Don Bosko Město

Turnaj v šipkách 17.30 KLUB  MAJÁK
Fotbal v tělocvičně 18.00 KLUB VALDOCCO

13.5. Sbírka na projekt šance Klub Maják a Valdocco

Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco 

14.5. Sportovní talent střediska 15.30 CSVČ Don Bosko Město
Koktejlová párty 17.00 Klub Valdocco

15.5. Turnaj ve stolním fotbálku 15.30 CSVČ Don Bosko Město
18.5. Filmový klub 17.30 Klub Valdocco

19.5. Fotbal v tělocvičně 18.00 Klub Valdocco
20.5. Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco

21.5. Turnaj v badmintonu 15.30 CSVČ Don Bosko Město
Turnaj v kulečníku 17.30 Klub Maják
Turnaj v biliáru 17.30 Klub Valdocco

22.5. Talent střediska (zpěv, tanec, divadlo..aj.) 15.30 CSVČ Don Bosko Město

23.5. Turnaj ve florbale (střední žáci, roč. 95 - 96), 8.30 CSVČ Don Bosko 
3+1+1 náhradník, 50 Kč startovné (družstvo) Šumbark

25.5. Diskusní klub 17.30 Klub Valdocco
26.5. Fotbal v tělocvičně 18.00 Klub Valdocco

27.5. Ponorka aneb Zajeď na hlubinu 19.00 Klub Valdocco
28.5. Turnaj ve stolním tenise 17.00 Klub Maják

Zážitková hra 18.00 Klub Valdocco
29.5. Turnaj v šipkách 15.30 CSVČ Don Bosko Město

Valdocco má 2 roky 17.00 Klub Valdocco

Dětské centrum Korálek
oznamuje všem přátelům 

a návštěvníkům, že se stěhuje.
4.5. 2009 proběhne otevření centra
v nových prostorách odloučeného
pracoviště Střední školy na ulici
E. Krásnohorské (vedle nákupního
střediska Orion, naproti autobus.
nádraží). Pro každého bude připra-
vena sladká odměna. Dospěláky
potěší dobrůtka ke kávě a děti malé
překvapení.

Více informací naleznete na
www.dc-koralek.cz nebo na 

tel.: 775 704 142

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

www.zusbm.cz

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz

5. května  v 18 hodin
v Komorním sále ZUŠ

5. absolventský koncert

7. května v 17 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ

Jarní koncert
koncert orchestrů a souborů ZUŠ

14. května v 16 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ

Školkohrátky
tradiční pořad pro děti MŠ

22. května ve 14 hodin
v Komorním sále ZUŠ

výběrové kolo pěvecké soutěže
Havířovská nota

26. května v 17.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Koncert žáků

Slavnostní koncerty absolventů 
I. a II. stupně hudebního oboru
5., 12., 26. května v 18 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Vernisáž výstavy prací žáků
výtvarného oboru 

"Beskydský plenér"
13. května v 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Taneční akademie  
20. května v 17 hodin

velký sál KDPB Havířov

Hudební podvečery 
6., 7., 14., 19., 21., 27., 28. května

vždy v 17 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Den otevřených dveří 
na všech pobočkách ZUŠ

Na Schodech 1 a 2, 
pobočka ul. Sadová, 

výtvarný obor ul. Jiráskova
27. května od 10 do 18  hodin

●

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 ředitelství ZUŠ B. Martinů 
ul. Na Schodech 1, Havířov

tel : 596 813 128
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IČ: 26860481, 
tel: 603 899 793, www.gracent.cz

pořádá kurzy v Ostravě:
Grafologie pro rozvoj osobnosti

Základy arteterapie
Cyklus arteterapeutických seminářů

dále nabízí:
Semináře s psychologickou tématikou

Vzdělávání pro zdravotníky
86/09

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 - 18.00 h, so 7.00 - 12.00 h, 596 811 340

87/09

Městské kulturní středisko Havířov

NABÍZÍ K PRONÁJMU REKLAMNÍ PROSTOR 
ve výlohách Společenského domu v Havířově.

Info.: 777 767 086
m

k
s
/0
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Znáte je ? Koho ? No přece KAKTUSY !!!

Tak to jsou ony, kaktusy, jak je viděl Vítězslav Nezval ve své sbírce
„Sbohem a šáteček“. A jak je vidíme my ?

Nádherné pichláče, které se odmění za péči přenádhernými květy.
Některé, pravda, kvetou jen jednou za dvacet let a ještě v noci, jiné ale
každoročně a dlouhodobě. Ta pestrost barev! Od bílé přes růžovou, oran-

žovou ke karmínově červené až fialové. A ty bodlinky! Hnědé, bílé, dočer-

vena, dlouhé, krátké, háčkovité, chlupaté a některé si vás tak oblíbí, že

se vás drží a drží a drží... A přesto jsou krásné. Ale ne nadarmo se říká

„Věnuj příteli kaktus a vyžene ho z domu“. Ale každý kaktusář ví, že to

není (je?) pravda.

Již pěknou řádku let se scházejí kaktusoví nadšenci, aby si předali

zkušenosti, vzájemně se informovali o novinkách, aby se společně účast-

nili přednášek a výstav. Že je neznáte? A chcete je poznat? Scházejí se

každé druhé pondělí v měsíci v KD L. Janáčka v Havířově. A jako každo-

ročně chtějí předvést tu krásu i ostatním.

Kdy a kde? Od 28. do 31. 5. 2009 
ve Společenském domě (Reneta) v Havířově.

Výstava je spojená s prodejem.

Kaktus zkadeřený jako lidská hlava, Kaktus natřásající se jako skelet
kaktus  který na Vás od zdaleka mává    kaktus s lampasy jež mohl by začít velet
kaktus zkroucený jak sobí parohy          kaktus s obnaženou rybí páteří
kaktus bezzubý a kaktus beznohý. kaktus celý ponořený do peří

88/09

Mistrovství Moravskoslezského kraje 
v turistickém závodě opět v Havířově

V polovině dubna se Havířov stal dějištěm turistických závodů pro

mládež i dospělé bez omezení věku. Letos se konalo již 3. kolo Krajské-

ho poháru a Mistrovství Moravskoslezského kraje. Závody pořádal turis-
tický oddíl TOM Beskydská devítka Havířov, SVČ Asterix a TOMy Ostra-
va. Samotné závody proběhly v lesoparku nad řekou Lučinou. Připrave-

ná trať  pro přípravku (žáci první třídy ZŠ) a žactvo byla 2,5 km dlouhá,

pro dorost a dospělé měřila trať 4 km. V těchto závodech nejde jen
o rychlost běhu, ale i o disciplíny, které musí závodníci absolvovat. Napří-
klad na lanové lávce či při hodu míčkem na cíl potřebují závodníci sílu

a mrštnost, při plížení soustředěnost. Všichni musejí ovládat vázání uzlů,
turistické a topografické značky, znalost dřevin a v neposlední řadě azi-

muty. Počet závodníků na těchto závodech převýšil magické číslo 150
a organizační štáb čítal kolem 30 lidí z různých profesí - učitelé, technici,
řemeslníci, obchodníci nebo samotní studenti a tomíci. „Mezi pozvanými
hosty byli primátor města Havířova František Chobot a předseda oblast-
ního výboru Klubu českých turistů pro Moravskoslezský kraj Ing. Břeti-
slav Boháč,“ uvedl ředitel závodu Jiří Kruliš. „Závodníci byli spokojení
a trať se jim líbila, jelikož vědí, že náročností se Havířov nemůže rovnat
Palkovicím či Ostravici, kde mají náročnější přírodní podmínky.“

1.5. koncert havířovské kapely APATHEIA 
9.5. nás navštíví skvělé Americké jazzové trio STEVE 

CLARKE BAND, které již v Havířově slavilo 
velké úspěchy

23.5. nastoupí velmi živelná romská kapela Gipsy werk
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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!

7
4
/0

9

Přijmeme kadeřnice
na živ. list - 737 132 393

7
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72/09

PŘIJMEME MANIKÉRKU
(nehtová modeláž) 

do zavedeného salonu 
v Havířově. V případě zájmu
volejte na tel. 775 748 258

76/09

77/09

79/09

Taneční škola Taneční škola FLODURFLODUR
- Dětské taneční kurzy /4 - 15 let/- Dětské taneční kurzy /4 - 15 let/
- Základní taneční kurzy /SŠ, VŠ/- Základní taneční kurzy /SŠ, VŠ/
- Pokročilé kurzy - Stříbrné a Zlaté- Pokročilé kurzy - Stříbrné a Zlaté
- Taneční pro dospělé /pro kolektivy, sportovce/- Taneční pro dospělé /pro kolektivy, sportovce/
- Latina pro ženy, Seznamovací taneční- Latina pro ženy, Seznamovací taneční

Prázdniny se blíží, přihlaste své dítě k nám 
na LETNÍ TÁBOR - téma “Pohádkový svět!”
penzion Rozpité - Dolní Bečva
1. turnus   6. - 15. 7. 2009                  2. turnus 15. - 24.7. 2009
Přihlášky: Mgr. Lenka Roiková, učitelka tance
Kontakt: tel.: 603 836 383 nebo 596 812 248
e-mail: floduracek@seznam.cz, www.tsflodur@tym.cz

81/09

ZATEPLENÍ FASÁDY,

zámková dlažba, izolace sklepů.

Levně a odborně provedené

práce od certifikované firmy.

Tel.: 736 677 631
82/09

83/09

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!

84/09

80/09
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9PSYCHOTERAPEUTICKÉ A VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Mgr. Karla Maříková tel. 775 353 206     

INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ, RODINNÁ TERAPIE
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