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Dopravní omezení 
a možnosti parkování 
pro Havířov v květech

Vyplývá to z průzkumu, který
provedlo Občanské sdružení
CAKTIS - Centrum pro aktivní
stárnutí. V prvním ročníku pro-
jektu „Město přátelské senio-
rům“ sestavil CAKTIS historicky
první žebříček měst ČR, hodno-
tící jejich prostředí z hlediska
aktivního stárnutí. Havířov se
umístil na 1. místě a stal se tak
držitelem titulu Město přátelské
seniorům. Certifikát převzal
v dubnu v Praze tajemník magis-
trátu Ing. Milan Menšík.

„Výsledky výzkumu potvrzují
fakt, že se Havířov snaží o to, aby
lidé ve městě prožili stáří kvalitně
a také aktivně,“ uvedl primátor
města František Chobot. „Pozitivně
hodnocena byla například možnost
studia na Akademii III. věku, umož-
nění cestování v rámci MHD se sle-
vou lidem důchodového věku
a zdarma lidem nad 70 let
a také to, že zajišťujeme a finančně
podporujeme rekreace pro seniory.
Ve srovnání s jinými městy jsme na

tom lépe v komfortu zastávek,
počtu bezpečnostních kamer, v roz-
loze zelených prostranství, vybave-
ní a údržbě parků a také počtu zpo-
malovacích prahů. Na konci loňské-
ho roku jsme získali 2. místo
v soutěži Město přátelské rodině,
o to víc nás nyní těší, že jsme
v oblasti péče o seniory vyhodno-
ceni jako nejlepší.“ 

(pokračování na str. 3)

Havířov se stará o své seniory
nejlépe v republice

P O Z VÁ N K A
na jednání Zastupitelstva 

města Havířova

pondělí 22. června 2009
od 8 hodin 

v sále Kulturního domu Radost.
Interpelace a dotazy občanů

jsou na programu od 12 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.
Další jednání zastupitelstva 

je naplánováno na 14.9. 2009.

Z M Ě N A  
úředního dne 8.6. 2009

V případě, že sčítání hlasů kan-

didátů ve volbách do Evropského

parlamentu bude zahájeno dne

7.6. 2009 ve 21.00 hodin a pozdě-

ji, bude zrušen úřední den 8.6. na

Magistrátu města Havířova.
Tento den budou moci občané

vyřizovat své záležitosti pouze po

předchozím telefonickém objednání.

Budete rozhodovat 

o vítězi floristické soutěže?
V rámci Havířova v květech, který se uskuteční 20. června, se bude

konat floristická soutěž. Od 8.00 hodin budou soutěžní týmy tvořit

přímo před očima diváků květinové sochy, pohádkové postavičky.
V 15.00 hodin bude soutěž ukončena a vy budete mít možnost sami

rozhodnout o vítězi.
Hodnocení bude probíhat na náměstí Republiky na označeném místě od 15.00 do

18.00 hodin. Na tomto místě budou k dispozici soutěžní kupóny (viz vzor). Po vypl-

nění kupónu odtrhnete pravý horní roh a ten si uschováte. Kupón následně vhodíte
do anketní schránky.Kupóny jsou slosovatelné  o Cenu primátora a Cenu Svazu kvě-
tinářů a floristů ČR. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční 20.6.

v 19.00 hodin na náměstí Republiky.

Školní akademie ZŠ Na Nábřeží
U příležitosti oslav 55. výročí založení ZŠ Na Nábřeží se 14.5. 2009

uskutečnila v KDPB slavnostní školní akademie. Akce se zúčastnili
především rodiče a rodinní příslušníci žáků, ale i bývalí zaměstnanci
a žáci školy, pozvaní hosté z řad zástupců města Havířova, partnerů
a sponzorů školy. Žáci pod vedením pedagogů předvedli svá precizně
připravená vystoupení ve třech představeních.

foto: Josef Talaš
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Magistrát města Havířova, dle ustanovení § 28 zákona č. 62/2003 Sb.,

o volbách do Evropského parlamentu  začíná se sestavováním sezna-

mu voličů pro volby do Evropského parlamentu již 26.4. 2009. Je tedy

nezbytné upozornit občany, kteří po tomto datu změnili svůj trvalý

pobyt o tom, ve kterém volebním okrsku jim bude umožněno uplatnit

své volební právo.

■ Občané, kteří ve výše popsaném období změní své trvalé bydliště v rámci

správního obvodu města Havířova, budou moci volit ve volební místnosti

volebního okrsku, do kterého náleží jejich nový trvalý pobyt.

■ Občané, kteří ve výše popsaném období změní své trvalé bydliště, avšak

ne v rámci správního obvodu města Havířova, budou volit ve volební míst-

nosti volebního okrsku, do kterého náleží jejich původní trvalý pobyt.

Upozorňujeme zároveň, že pokud má občan vyřízen voličský průkaz,

může na jeho základě volit v jakékoliv volební místnosti na území České

republiky.

Informace pro občany, kteří změnili trvalé bydliště 

v období od 27. 4. 2009 do 3. 6. 2009

M A G I S T R Á T   M Ě S T A    H A V Í Ř O V A

OZNÁMENÍ 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 hodina 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 plat-
ným 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

Na základě zákona o veterinární péči a zákona

na ochranu zvířat proti týrání může obec zřizovat,
provozovat nebo rušit útulky pro zvířata, a to
sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou
osobou. Město tedy nemusí mít svůj vlastní útulek
pro opuštěná zvířata, na druhé straně mu z výše
uvedených zákonů vyplývají takové povinnosti, že
se bez vlastního útulku (zejména dokud budou
existovat nezodpovědní chovatelé psů) neobejde.
Pokud „chovatelé“ své psy vyženou na ulici, když
už o ně nechtějí pečovat, nebo se nesnaží je najít,
když se jim psi zatoulají, je město povinno zajistit

odchyt těchto toulavých nebo opuštěných psů
v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat. Jestliže se
nepodaří najít původní vlastník, jedná se o nale-

zené opuštěné zvíře a podle občanského záko-
níku je příjemcem nalezených věcí obec, na jejímž
území k nálezu došlo. Pokud se o takto nalezenou
věc nepřihlásí její vlastník do 6 měsíců od jejího
odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Proto-
že se zvíře v právním smyslu považuje za věc, je
obec povinna nalezené toulavé nebo opuštěné
zvíře převzít a zajistit mu péči podle zákona
o veterinární péči.
Z výše uvedeného vyplývá, že obec má ze záko-

na povinnost přebírat nalezená toulavá a opuště-
ná zvířata, zajistit jim umístění v útulku pro zvířata

a hradit náklady s tím spojené.
Na území statutárního města Havířov se ročně

odchytí přibližně 200 toulavých nebo opuštěných

psů, kterým město hledá umístění na základě
smluvních vztahů v útulcích okolních měst. V sou-
časné době má Havířov ve smluvních útulcích
umístěno 57 psů, o které zatím nikdo neprojevil
zájem. V posledním období jsou všechny útulky
kapacitně plně vytížené, a proto města, kterým
tyto útulky patří, zde přednostně umísťují psy,
odchycené na jejich území. Nově odchycení psi
tak zůstávají v záchytných kotcích městské poli-
cie.
Potřeba výstavby útulku pro nalezená nebo opu-

štěná zvířata, který bude v majetku města, je

v dnešní době, s ohledem na kritický nedostatek
volných kapacit ve stávajících útulcích a součas-
nou platnou legislativu, nutností.

Musí mít město svůj vlastní útulek pro opuštěná zvířata?

Protože v Havířově od roku 2003 není psí útulek,
rozhodlo už v roce 2004 vedení města o zahájení
příprav výstavby nového útulku. Již výběr lokality

pro umístění útulku nebyl jednoduchý. Bylo třeba
jej umístit v souladu s územním plánem a v dosa-
hu inženýrských sítí, vyřešit vlastnické vztahy

k pozemkům a především jej situovat mimo přímý
dosah rodinné zástavby, aby jeho provozem
docházelo k co nejmenšímu obtěžování zde
žijících občanů.
„Pro stavbu byly vytipovány tři lokality. První pod
sběrným dvorem Technických služeb, druhá
v katastru Horní Suché na bývalém závodě Fran-
tišek a třetí lokalita na ulici Stará v Prostřední
Suché,“ přiblížil problematiku výběru lokality
náměstek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk.
„Z těchto lokalit nakonec splnila zadané podmín-

ky pouze lokalita v Havířově-Prostřední Suché na
ul. Stará, kde byla - po získání všech potřebných
povolení - na konci roku 2008 zahájena stavba
útulku podle zpracované projektové dokumenta-
ce.“ Technická dokumentace řeší mimo jiné také

odhlučnění útulku s cílem omezit případné
nežádoucí dopady na okolní nemovitosti. Kromě
klasického ustájení 80 psů v kotcích s výběhem
jsou v objektu provozní budovy v dalších 14 kot-
cích umístěné izolace a karantény psů. Počítá

s ustájením přibližně 20 koček a v jedné místnos-
ti jsou terária pro umístění drobných a exotických
zvířat. Samozřejmě se zde nachází i technické

zázemí pro obsluhující personál a místnost, kde
bude prováděno veterinární vyšetření všech nově
nalezených zvířat. Intenzivní veterinární péči
potřebují jak zvířata po pobytu na ulici, tak odlo-

žená štěňata.

„Náklady na stavbu jsou dány standardním sta-
vebně technickým řešením, které splňuje zadáva-
cí podmínky i požadavky na specifický provoz
stavby. Odpovídají úrovni srovnatelných staveb
a neobsahují žádné nadstandardní řešení,“ připo-
menul náměstek Osmanczyk. „Vysoutěžená cena
stavby 44 559 550 korun je o čtyřicet tisíc nižší
než cena podle rozpočtu projektanta. Při samotné
stavbě již došlo k dalším úpravám, které cenu
stavby ještě snížily.“
Předpokládaný termín pro dokončení stavby je

stanoven na konec roku 2009. Vybudováním útul-
ku získá město zařízení, které nutně potřebuje
k umístění zatoulaných zvířat, nalezených na
svém území, tak jak to ukládá současná platná

legislativa.

Havířov a psí útulek - řešení po šesti letech provizorií
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Celkem 12 řidičů v ČSAD
Havířov se pyšní více jak jedním
milionem kilometrů bez dopravní
nehody. Tyto havířovské řidiče -

kavalíry pozvalo vedení ČSAD

Havířov v dubnu na slavnostní

vyhodnocení soutěže “Jízda bez

nehod 2008” spolu s výbornými

řidiči ČSAD Karviná a ČSAD

Frýdek-Místek.

Někteří šoféři se kvůli svým pra-

covním povinnostem nemohli

zúčastnit, ale i navzdory tomu se

řidiči sešli v hojném počtu a mohli

tak strávit příjemné dopoledne se

svými kolegy. Po nezbytném indivi-

duálním focení s autobusy v zádech

a tabulí se jménem a počtem uje-

tých kilometrů se vyfotili společně

se zástupci a vedením 3CSAD.

Slavnostního vyhodnocení,

poděkování a předání hmotných
odměn se ujal generální ředitel
ČSAD Havířov Ing. Tomáš Vavřík,
MBA a ředitel osobní dopravy

ČSAD Havířov Antonín Španěl.

Vyhodnocení milionáři obdrželi

hodinky s logem, vlaječky se jmé-

nem a počtem ujetých kilometrů,

a poukázkami na nákup zboží.

Ocenění řidiči z řad osobní dopravy

v Havířově jsou: Jindřich Staufčík

1 mil km, Miroslav Hájek 1,25 mil

km, Stanislav Zajíc 1,25 mil km,

Břetislav Ondruš 1,5 mil km, Karel

Sojka 1,5 mil km, Milan Szotkowski

1,5 mil km a Ivan Ptáček 1,75 mil

km bez nehody.

Největším rekordmanem byl Petr

Blažek z nákladní dopravy ČSAD

Havířov, který ujel neuvěřitelných

2,75 mil km bez dopravní nehody.

Přijďte pomoci při tradičním
čištění řeky Lučiny

Odbor životního prostředí zve všechny odvážné obyvatele města na tra-
diční čištění řeky Lučiny od odpadků. Sejdeme se v sobotu 27. června
v 9.00 hod. u mostu přes řeku Lučinu pod ulicí Čs. armády. Ti nejodvážněj-
ší z nás se budou brodit vodou a sbírat všechno, co lidé do řeky naházeli.

Vítána ale bude i pomoc pobřežníků, kteří budou nápomocni při vytahování

pytlů s nasbíraným odpadem z vody. Akce je vhodná pro rodiče s odrost-

lejšími dětmi a pro dospělé. Nezbytná je vhodná obuv do vody, dobrá nála-

da a vytrvalost. Předpokládané ukončení akce je plánováno na 14.00 hod.

V případě dostatečného zájmu můžeme v čištění řeky pokračovat déle.

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 Pavlasůvce, U hřiště, Nový Svět (ZO) 
Havířov-Bludovice: Hraniční, Květná
Havířov-Životice: Podélná (Osinky)

III. Stanoviště kontejnerů 
2.6. - 8.6.

Jaselská, Slezská, Zednická, Kosmonautů, 17. listopadu, E. Krásno-
horské u č.19,  Mládežnická, Nákupní, Mládí, Lazecká (u lesa)         

9.6. - 15.6. 
Kpt. Nálepky, Radniční, Slovanská, Švabinského, Sadová, E. Holuba,

Školní (v zatáčce u gar.), Dlouhá třída-Terasa, Žákovská, Na Dolanech 

16.6. - 22.6.  
Moskevská-park., U Lesa, Tajovského, Okrajová-parkoviště, K. Světlé-

Luna, Na Pacalůvce, J. Vrchlického, Selská, Větrná, Nad Tratí x Na
Kopci, U Pošty, Mezidolí-U Sosáka

23.6. - 29.6.
Místní, Kubelíkova, J. Žižky, Fryštátská, Kpt. Jasioka ZŠ, Olšová, 

Edisonova, Nový Svět (čp. 45), Svážná, Petřvaldská (pož. zbrojnice) 

1. Očkování a přeočkování proti vzteklině se mohou účastnit psi starší
6 měsíců, kteří ještě nebyli očkováni v r. 2009

2. Pes musí být nejméně týden před očkováním odčerven proti vnitřním
parazitům  

3. K očkování pes musí být opatřen náhubkem a v doprovodu osoby
starší 15 let 

4. K očkování přineste očkovací průkaz psa

Místa a termíny svodů:
9.6. 2009 - úterý 
Ha-Město, Podlesí, Bludovice 8.00 - 11.00 hod., 
bývalý psí útulek očkuje MVDr. Vaculík - 70 Kč/pes
(zem. usedlost Štýrských)

Ha-Dolní Datyně 12.00 - 13.00 hod., 
bývalá budova MNV očkuje MVDr. Vaculík - 70 Kč/pes

Ha-Město, Podlesí, Bludovice 15.00 - 18.00 hod., 
bývalý psí útulek očkuje MVDr. Vaculík - 70 Kč/pes
(zemědělská usedlost Štýrských)

10.6. 2009 - středa 
Ha-Prostřední Suchá 13.00 - 17.00 hod., 
veterinární klinika          očkuje MVDr. Polák - 100 Kč/pes

11.6. 2009 - čtvrtek 
Ha-Šumbark
hasičská zbrojnice (za Třískou)    8.00 - 10.00 hod., 

očkuje MVDr. Horák - 100 Kč/pes
Ha-Dolní Suchá 10.30 - 12.30 hod.,
ve dvorové části MŠ                očkuje MVDr. Javora - 100 Kč/pes

12.6. 2009 - pátek
Ha-Životice, 8.00 - 10.00 hod., 
hřiště u ZŠ Životice očkuje MVDr. Javora - 100 Kč/pes

Ha-Šumbark 13.00 - 15.00 hod., 
Bývalá veterinární ordinace očkuje MVDr. Horák - 100 Kč/pes
ul. Gen. Svobody
Pod zdravotním střediskem

Náhradní termín:
3.9. 2009 - Veterinární klinika v Prostřední Suché

14.00 - 17.00 hod., očkuje MVDr. Polák - 100 Kč/pes
Výše uvedené ceny platí občané, statutární město Havířov 

přispívá ze svého rozpočtu na vakcínu 20 Kč na každého psa.

Hromadné očkování psů

proti vzteklině

ČSAD Havířov 
ocenilo nejlepší řidiče

Harmonogram přistavení VPK červen 2009

Havířov získal ocenění 

„Město přátelské seniorům“
Projekt “Město přátelské seniorům” hodnotil, do jaké míry umožňují

česká města svým obyvatelům a obyvatelkám stárnout aktivně. Výzkum
pokryl 23 statutárních měst a 15 největších městských částí Prahy.Výzkum
„Město přátelské seniorům“ vychází ze studie Světové zdravotnické orga-
nizace WHO. Hodnoceny byly oblasti bydlení, dopravy, veřejných prostran-
ství, účasti seniorů na společenském životě, zdravotní a sociální služby,
ulice a parky, úcta a zapojení do společnosti atd.

Města byla hodnocena na základě dostupných dat Statistického úřadu
a dalších databází. Část informací poskytla samotná města prostřednictvím
standardizovaného dotazníku.

pokračování ze strany 1

foto archiv
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Policie ČR
Obvodní oddělení PČR

Havířov 1 připravilo pro obča-

ny od 1. do 3. června v době

od 8 do 12 hodin Dny otevře-
ných dveří. Můžete si pro-

hlédnout pracoviště Obvod-

ního oddělení, Služby krimi-
nální policie a vyšetřování,

včetně kriminalistické techni-

ky, příp. další vyčleněné pro-
story a vybavení.

Ekologické okénko:
V přírodě nesahejte na mláďata!

Pokud na procházce v přírodě náhodou objevíte mládě srny nebo zajíce,

tak na něj nesahejte. Pokud srnče v klidu leží, je vše v nejlepším pořádku.

Jedenáctý den po narození už začíná chodit se svou matkou. Opuštěné

srnče zmateně pobíhá, píská a kvílí. Je slyšet půl kilometru daleko.

Zajíci nemají pelech. Samice rodí mláďata například uprostřed louky.

Malí zajíčci v klidu čekají a krmí se až v noci. Zaječice je schopna nakrmit

i cizí mláďata. Malého zajíce z frekventované cesty můžete přenést jen za

pomoci kusu dřeva nebo lopaty a maximálně do vzdálenosti 10 metrů.

Mládě, na které sáhnete, zabíjíte!!!
V lepším případě ho odsoudíte k životu v zajetí!

Pouze zraněná mláďata potřebují lidskou péči. Tu jim poskytnou odbor-

níci ze záchranných stanic. Kontakt: 605 428 752, 605 182 969

Městská policie
Ve dnech 1. - 3. června se koná

na komisariátu Městské policie

Havířov na ul. Karvinské vždy od
8 do 11.30 hod. Den otevřených
dveří. Vedle dopředu objednaných

základních a mateřských škol se

mohou této akce zúčastnit i občané
Havířova. K vidění bude nejen
výstroj, výzbroj a technika

strážníků MP, ale také PČR, HZS

a RZS. Nedílnou součástí bude
i ukázka práce psovodů MP
Havířov.

Jedním ze základních požadavků
v bytových domech je vytvoření
podmínek zajišťujících bezpečnou
evakuaci osob z hořícího objektu.
K tomuto účelu jsou navrhovány
únikové cesty. Úniková cesta je
definována jako „komunikace, která
umožňuje bezpečnou evakuaci
osob ze stavby nebo její části ohro-
žené požárem na volné prostran-
ství, popřípadě přístup požárních
jednotek“. Při navrhování únikových
cest se však nepočítá s tím, že by

na chodbách, schodištích byl skla-

dován nějaký materiál. Přesto se

často v těchto prostorách set-

káváme např. se skříněmi, lavicemi,

dětskými kočárky nebo různými

krabicemi naplněnými propagač-

ními letáky, které únikové cesty

nejen zužují, ale rovněž v případě

požáru zvyšují riziko jeho rychlého

šíření. Únikové cesty se potom

rychleji zaplňují zplodinami hoření,

což ztěžuje jak evakuaci osob, tak

samotný zásah hasičů.

V roce 2008 v okrese Karviná

bylo zaznamenáno 70 požárů

v bytových domech se škodou na

majetku 14 mil. Kč. Jeden takový
případ za všechny:

V Českém Těšíně v minulém roce
vznikl požár v bytovém domě přímo
na únikové cestě. Díky nedbalosti
zde začal hořet uskladněný náby-
tek. Celý dům byl během chvilky
silně zakouřen, hasiči museli zasa-
hovat v dýchacích přístrojích. Eva-
kuace osob i samotný zásah byl
velmi obtížný, také díky tomu, že na
únikové cestě se nacházely různé
předměty, které únikovou cestu

zužovaly. Při požáru došlo ke

zranění šesti nájemníků bytového

domu, kteří se nadýchali zplodin

hoření. Škoda na majetku byla

odhadnuta na 200 000 Kč.

Je důležité si uvědomit, že úni-

kové cesty neslouží jako skladiště,

ale mají zajistit bezpečnou evakua-

ci osob ohrožených požárem

a rychlé a účinné záchranné práce

zasahujících jednotek požární

ochrany. A je pozdě se po vzniklém

neštěstí ptát, zda bylo vše v pořád-

ku, zda se něčemu nedalo předejít.
odbor prevence 

HZS MSK - ÚO Karviná

Den otevřených dveří

Okénko prevence:

Nepořádek na únikových cestách
může mít tragické následky

Při požárech v bytových domech může být během chvilky ohrože-
no velké množství lidí. Nikdo z nás si však neuvědomuje, co všechno
může způsobit takový dětský kočárek nebo pohovka umístěná na
chodbách a schodištích bytových domů.

POZOR na nový 
přechod pro chodce

V květnu přibyl další dělený přechod pro chodce na Národní třídě.
Výstavba přechodu byla naplánována pro zvýšení bezpečnosti jak
chodců, tak i řidičů. Ke zvýšení bezpečnosti bylo použito nejen roz-

dělení přechodu City bloky, ale také jeho nasvětlení. Náklady na stav-
bu činí přibližně 800 tisíc Kč, městu se podařilo získat dotaci z Morav-

skoslezského kraje v rámci programu zvyšování pasivní bezpečnosti
na silnicích ve výši 340 tisíc Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový přechod, upozorňujeme
řidiče i chodce na zvýšenou opatrnost při přecházení a jízdě

v těchto místech.

Magistrát města Havířova, odbor životního pro-
středí, vykonávající přenesenou působnost na
úseku rostlinolékařské péče dle § 70 odst. 2 zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, upozorňuje vlast-
níky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají
z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své
činnosti omezovat výskyt a šíření škodlivých orga-
nismů a chránit pozemky a porost na nich před šíře-
ním plevelů a činit na vlastní náklady opatření
k zamezování jejich výskytu.

Žádáme, aby v termínu do 30. 6. 2009 byly pozem-
ky posekány. Pracovníci odboru životního prostředí
budou po uvedeném termínu provádět kontroly.
V případě, že tento termín nebude dodržen, orgán
státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí
správní řízení, na základě kterého  lze uložit pokutu.

NEZAPOMEŇTE 
POSEKAT TRÁVU!

„Jelikož nechceme dopustit, aby
děti přišly o možnost naučit se pla-
vat, doporučili radní zastupitelům
schválit podporu plavání tím, že
financování výuky plavání bude
zajištěno z rozpočtu města,“
komentoval rozhodnutí rady města
primátor František Chobot.

Kromě této částky město dává

dotaci 2,1 mil. korun na provoz kry-
tého bazénu právě na plavání ško-

láků. Každý školní rok školy zajišťu-

jí výuku plavání pro děti druhých

a třetích tříd, a to v rozsahu
nejméně 20 hodin za jeden školní
rok. Ročně výukou plavání projde

více než 1 400 dětí. „Pokud by
město výuku plavání nepodpořilo,
finanční zátěž spojená s plaváním
by byla převedena na rodiče.
Z tohoto důvodu by výuka, vzhle-
dem k sociálnímu složení obyvatel
v našem městě, nemusela být rea-
lizována,“ doplnil primátor.

Výuku plavání žáků
uhradí město

Město Havířov v letošním roce opět podpoří plavání žáků základ-
ních škol. Do konce roku 2007 hradil náklady na plavání žáků základ-
ních škol stát.V loňském roce již plavání žáků  hradilo město, a to cel-

kovou částkou 467 tis.Kč. V letošním roce rada města opět doporuči-

la zastupitelům schválit uhrazení těchto nákladů městem. Na základě
požadavků jednotlivých škol se bude jednat o cca 500 tis.Kč.

Havířovská městská policie se

připravuje na opětovné měření
rychlosti. Úseky pro měření již
odsouhlasila PČR, měřit rychlost

začnou strážníci po nutném
materiálním dovybavení. Předpo-
klad zahájení měření je ještě do

konce měsíce května.

Městská policie bude měřit rychlost
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Manželé Georgy Purtseladze a Elena Kulikova jsou

z Moskvy. V loňském roce jim rada města v rámci inte-

grace azylantů přidělila byt na Šumbarku. Manželé nás
provádějí bytem. Je po rekonstrukci, čistě vymalovaný

a má nový nábytek - vlastnoručně vyrobený majitelem.

Jinak je to úplně standardní 2+1 v panelové zástavbě.
Manželé Purtzeladze jej vnímají jinak - jsou nadšení...
a vděční.

Odkud pocházíte?
Bydleli jsme v Moskvě. Moskva je krásné město,

které nikdo neopustí dobrovolně. Oba dva jsme
s manželkou pracovali v Akademii věd, já jako vedoucí
sekce strojírenství. Když jsem dostal výplatu, koupil
jsem za ni přesně dvě nádrže benzínu do svého auta.
Určitě se z toho nedalo vyžít, a tak když naše dcery šly
studovat, museli jsme je zabezpečit dalšími příjmy.
A tak jsme začali podnikat.

Co váš přivedlo do České republiky?
Tato země pro nás není žádná neznámá. Do Česko-

slovenska jsme jezdili už od roku 1972.Trávili jsme tady
dovolené, máme tady hodně přátel. Proto i naše podni-
kání mířilo tímto směrem. Měli jsme malou provozovnu,
která vyráběla například zubní kartáčky a autové kobe-
rečky. Celkem se nám dařilo, ale pak přišla konkurence
zvaná Čína. Výrobkům z Asie jsme nedokázali čelit,
přestože naše zboží bylo v úplně jiné kvalitě. Lidé
nechtějí kupovat kvalitu, chtějí levné zboží. Tak se
z nás stali téměř bezdomovci. Abychom tady mohli zůs-
tat, šli jsme do integračního tábora a požádali o azyl.

Jaký je život žadatele o azyl?
Paní Elen: Představa, že půjdeme do tábora, byla

otřesná. Strašně jsem se bála, nedovedla jsem si to
představit. Ale obavy byly zbytečné. Je pravda, že tam
je spousta lidí plných negativních emocí, neštěstí,

a proto jsou více nervózní, snadněji ztrácejí nervy. Ale
jinak je tam o lidi velmi dobře postaráno, vůbec na to
nevzpomínám ve zlém.

Proč jste se rozhodli tady zůstat?
Tady jsem se podruhé narodil. Zní to trošku nadne-

seně, ale je to doslova  tak. Před několika lety jsem
umřel. Za volantem. Přestalo mi bít srdce a zbývalo mi
maximálně osm minut na to, aby srdce znovu někdo
nahodil. Úplně neznámý člověk mě vytáhl  z auta a pro-
váděl resuscitaci do té doby, než přijela záchranka. Byli
tam za čtyři minuty. Zachránili mě. Dodnes se mi nepo-
dařilo mého zachránce najít, abych mu poděkoval.
V Moskvě je lhůta pro dojezd sanitky čtyřicet minut. To
bych byl už víc jak půl hodiny mrtvý.

Mé zdravotní problémy měly pokračování. Až jsem
se dostal do nemocnice v Třinci, kde se na mě podíva-
li takoví mladí, no snad to ani ještě nebyli doktoři,
a řekli, že vědí, co za tím vězí a že mi pomůžou. Dostal
jsem stroječek, který udržuje srdce v chodu. Stál snad
milion. Chápete to? Mně, cizinci, zachránili život.

Jak se vám daří zabydlet se v Havířově?
Do Havířova jsme přišli se dvěma kufry a počítačem.

Jinak jsme neměli vůbec nic. Havířov považujeme za
nejkrásnější město, ve kterém jsme kdy byli. A to jsme
dříve opravdu hodně cestovali po celé Evropě. Havířov
a jeho obyvatelé - to jsou pro nás samá pozitiva: žijí tu
Slované, se slovanskou náturou, kulturou a slovan-
skými zvyky. Slovanství je tady v čistší podobě než
třeba v Rusku. Lidem tady rozumíme a oni rozumějí
nám - a to nemyslím jazyk. Je škoda, že mnozí si
neuvědomují, jak je tady krásně, a proto si toho neváží.
My to dokážeme pochopit i ocenit. Jsme nesmírně
šťastni a vděčni, že nás osud zavál právě sem.
V Havířově je totiž ráj na zemi.

Lidé okolo nás
Rada města Havířova schválila v únoru na svém

zasedání poskytnutí obecního bytu pro integraci
azylantů. V této souvislosti schválila přijetí účelové
neinvestiční dotace ve výši 400 000,- Kč na rozvoj
infrastruktury obce.

Město se zapojilo do integrace azylantů již v roce
2003 a od té doby poskytlo celkem 10 bytů pro azy-
lanty z Kyrgyzstánu, Arménie, Běloruska, Kazach-
stánu, Guinei, Ruska, Gruzie.

Město v této souvislosti získalo dotace celkem
přibližně čtyři miliony korun, které byly využity na
zvyšování civilizačního standardu havířovských
obyvatel.

Deset rodin azylantů žije mezi námi. Jací jsou?
Jak vnímají střet kultur, tradic a zvyků. Přežívají
tady, protože jim nic jiného nezbývá, nebo se jim
tady líbí?  

Havířov je ráj na zemi, říká Georgy Purtzeladze

Jsou na vašem domě
ptačí hnízda?

Odbor životního prostředí žádá
obyvatele Havířova o pomoc 

V souvislosti s připravovaným

zateplováním domů na mnoha mís-

tech našeho města v průběhu let-

ního období se odbor životního pro-

středí obrací na veřejnost s pros-

bou o pomoc při zjišťování výskytu

rorýsů obecných, kteří si svá hníz-

da budují v různých škvírách, pukli-

nách a jiných otvorech na stěnách

domů. Kromě rorýsů vyhledávají

obdobná místa k založení hnízda
také vrabci domácí, sýkory koňadry
či lejskové šedí. Všeobecně známá

jsou ovšem také hnízda jiřiček

obecných, která tito opeřenci umně
přilepují přímo na stěny budov pod
střechy, balkony či do rohů oken.

Zateplování budov je věc jistě

záslužná, ovšem pokud probíhá na
domě, v jehož otvorech ptáci hníz-
dí, může při nevhodném postupu

prací dojít ke zničení hnízda či

usmrcení mláďat. Tomu lze předejít
včasným získáním informací o výs-
kytu hnízdících ptáků, abychom

mohli práce na zateplování budov

po projednání s dodavateli vhodně
usměrnit.

Obcházet dům od domu a pozo-

rovat, zda se zde rorýsi či jiné ptačí
druhy nerozhodli zahnízdit - to

bohužel není v našich silách.
Uvítáme tedy informace od

všech všímavých občanů, aby-

chom mohli včasným zásahem
předejít ztrátám na mláďatech či

snůškách vajíček.
Ing. Jan Smola

odbor životního prostředí
Magistrátu města Havířova

Podívejte se, co nového se v našem městě událo, i co
se chystá!

Televize POLAR HAVÍŘOV  - kde a jak ji „naladíte"?
TV Polar Havířov se šíří třemi způsoby: internetem, kabelovou sítí UPC
a satelitem, tedy všemi způsoby, které současná technika umožňuje.
Šíření internetem
Vysílání na internetu zahájilo 5. května. K reportážím se dostanete samo-
zřejmě také přes homepage města Havířova www.havirov-city.cz. Dále:
www.TVportaly.cz/havirov zde jsou umístěny a archivovány všechny tele-
vizní reportáže
www.InfoPortaly.cz/havirov zde najdete televizní reportáže přepsané do
textové podoby a doplněné fotografiemi
Šíření kabelovou sítí
V kabelu bude POLAR HAVÍŘOV vysílá od 12. května na samostatném
kanále S 6, který se po naladění objeví v nejnižší nabídce, tedy všem, kdo
přijímají televizi analogovým kabelem v Havířově. Vysílá 24 hodin denně,
zprávy „Havířovský expres" začínají vždy každou celou hodinu, poté se
můžete podívat, co se děje v okolních městech v pořadu „Regionální
expres". Zbytek vysílacího času vyplní videotext - textové informace,
pozvánky a upoutávky.
Šíření satelitem
Páteční vydání Havířovského expresu se vysílá 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. Vysílání satelitem zahájilo 10. května.

Zástupci města, členové Svazu bojovníků za svobodu, Českoslo-
venské obce legionářské a další obyvatelé města vzdali u příležitosti
oslav Dne osvobození ČR čest hrdinům druhé světové války.
V Havířově položili 7. května tradičně věnce a květiny hned na něko-
lika místech - u pamětní desky vojáků a letců u kostela svaté Anny,
u Památníku vlastenců u nádraží ČD, u Pomníku obětem druhé svě-
tové války na hřbitově v Havířově-Šumbarku, u Památníku obětem
první světové války, u Památníku s válečným hrobem, u Památníku
obětem obou světových válek na hřbitově v Havířově-Prostřední
Suché a u Památníku Životické tragédie.

foto: Josef Talaš
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Kulturní dům Petra Bezruče

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - ČESKÁ SCÉNA

2.6. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče v Havířově

Karel Jaromír Erben: KYTICE - pro skupinu HAC 

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

Klub přátel hornického muzea pořádá přednášku 
Historie cimbálové muziky Technik

přednáší Jan Rokyta 
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19.6. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče
Léta normalizace pohledem osmileté školačky. Dramatizace úspěšné 

stejnojmenné prózy spisovatelky I. Douskové.

Jarmila Vlčková, Libor Jeník
Vstupné: 260, 240,- 220 Kč

Marcela 

Somolová 

Toulání
fotografie z cest 
po světě

Slavnostní zahájení 

ve čtvrtek 4. 6. v 17 h.
výstava potrvá 

do úterý 30. 6. 2009

Taneční akademii pohybových kurzůTaneční akademii pohybových kurzů
Městské kulturní středisko Havířov pořádá

dne 24.6. v 16.30 hodin 
velký sál KD Petra Bezruče

Srdečně zveme.                                                      Vstupné 35 Kč
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6. a 7.6. v 15 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče  

KRÁLOVNA BAREV
Divadýlko z pytlíčku Praha Vstupné: 40 Kč
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Kulturní dům Radost
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Galerie Radost - Alšova 11, Havířov-Město

otevřeno denně od 11 do 19 h

Akademický sochař Miroslav Rybička

UMĚNÍ A MOTOCYKLY
ukázky z tvorby významného umělce z Jistebníka 

spojené s jeho celoživotní láskou - motocyklovým sportem

Vernisáž ve středu 3. 6. od 17 h.
výstava končí v úterý 30. 6. 2009
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KD Leoše Janáčka                     
VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí 

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

Nejkrásnější dětem

Lucie Seifertová
Dějiny udatného českého národa

Vstupné 160 Kč

3.6. v 19.00 hodin - KD Radost      
 

Krosaři, model, sádra a kov

Bude vystavena největší kniha 

leporelo 2x70 m

a další originální obrázky a ilustrace

věhlasné české malířky a ilustrátorky.

2. - 30. 6. 2009 

Městské kulturní středisko Havířov 
v y h l a š u j e

výběrové řízení na obsazení pracovního místa :
VEDOUCÍ TECHNICKO - SPRÁVNÍHO ODBORU

Charakteristika vykonávané práce :

- Zajišťování správy, komplexní údržby a oprav svěřeného majetku

- Agenda na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrana

pracovního prostředí, požární a civilní ochrana

- Správa PC sítě

- Komplexní zajištění poptávkových a výběrových řízení

- Technické zajištění a příprava kulturně - společenských projektů

- Schopnost číst, posuzovat a hodnotit technickou a projektovou

dokumentaci
- Základní znalosti správy PC sítě

Osobnostní předpoklady :

Organizační schopnosti ● Samostatnost ● Svědomitost

Bezúhonnost ● Flexibilita

Požadované vzdělání :

Vysokoškolské technického směru nebo ÚSO technického směru
s dlouholetou praxí v obdobné funkci

Požadované doklady :
- Přihláška do výběrového řízení

- Profesní životopis, písemné reference o praxi v oboru
- Ověřená kopie dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání

- Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- Doklad o zdravotní způsobilosti

Předpokládaný nástup :
Po ukončení výběrového řízení dle dohody.

Přihlášky a výše uvedené materiály doručte v zalepené obálce osobně

do 26. 5. 2009 do 14:00 hodin na sekretariát MKS Havířov, nebo poštou
na adresu : MKS Havířov, Hlavní 31a, 736 01 Havířov - Město

V levém horním rohu obálky uveďte : „Výběrové řízení - vedoucí pracovník“

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového
řízení !

Městské kulturní středisko Havířov přijme lektory (na živnostenský list)

na výuku jazykových, hudebních i pohybových kurzů. Termín do 30.6.2009

Info: Libuše Lunkmossová, ved. odd. MŠVV, tel. 596 808 031, 777 767 090 e-mail: lunkmossová@mkshavirov.cz



5. - 7.6. v 18.00 h

PROMĚNY 
(ČR 2009, CP 30.4. 09,
79´, do 12 let nevhodný,
drama, DD)
Čtyři lidé, kteří spolu
nemají nic společného.
Čtyři osudy, které jsou
svedeny dohromady.
Čtyři životy, které se
mají změnit.
Režie: Tomáš Řehořek

Vstupné: 75 Kč

12. - 14.6. v 18.00 h   

KRVAVÝ
VALENTÝN 
(MY BLOODY
VALENTINE, USA 2008,
101´, do 18 let nevhodný,
horor, titulky, DD)
Jízda do pekla právě
začíná. Vinou Toma,

nezkušeného horníka, bylo v šachtě zavaleno a následně

zemřelo pět lidí. Jediný, kdo přežil, je Harry, který se od této

katastrofy nachází v komatu. Ale pozor! Je to právě on, kdo

volá po odplatě! Vstupné: 75 Kč 

18.6. v 16.00 h

projekt „FILM A ŠKOLA“
(VOZVRASHCHENIYE, Rusko 2003, 105´, do 12 let nevhodný,
titulky)
Příběh dvou dospívajících bratrů, kteří žijí se svou matkou, aniž by

věděli, co dělal jejich otec za posledních deset let. Ale jednoho dne

vchází otec do dveří, pravděpodobně po návratu ze služby ve válce

v Afghánistánu nebo Čečensku. Otec vezme své syny na sedmi-

denní výlet po okolních jezerech, s nabídkou, že z nich udělá „pravé

chlapy“. Film získal v Benátkách v roce 2003 Zlatého lva.

Režie: Andrej Zvjagincev

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

19. - 21.6. v 18.00 h 

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE 
(ČR 2009, CP 14.5. 09, 74´, přístupný, dokument, DD) 
Tvůrci tohoto dokumentu Jan a Adam Novákovi se vracejí do
minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience.
Zároveň uvádějí diváka do paradoxů podivného světa česko-

slovenské normalizace. Akční film o lásce k pivu.

Vstupné: 75 Kč

26. - 28.6. v 18.00 h 

PŘEDČÍTAČ 
(THE READER, USA 2008, CP 2.4. 09, 123´, do 15 nepřístupný,

titulky, DD)
Kam až zajdete, abys-

te uchránili tajem-
ství? Mrazivý příběh

o pravdě a odpuštění,
o tom, jak se jedna

generace vypořádává
se zločiny té přede-

šlé. V hlavních rolích
Kate Winslet a Ralph

Fiennes.
Vstupné: 75 Kč
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● 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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Místo konání: park za KD Radost Vstup volný.

Každou  prázdninovou neděli 16.00 - 18.00 hod.

ČERVENEC 2009
5.7. HLUČÍŇANKA

12.7. HASIČANKA
19.7. AZEŤANKA
26.7. NÁLADIČKA

Prázdninové nedělní pohádky 
v 15.00 hodin park za KD Radost Vstup zdarma!

• 12. 7. "SMÍŠKOVO POHÁDKOVÉ CESTOVÁNÍ" Divadlo Smíšek
• 26. 7. "VYSTOUPENÍ CVIKŮ PEJSKA ARTÍKA" Václav Jílek

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
Společenský dům (Reneta)

Od září opět připravujeme lekce tanečních kurzů pro dospělé.
Půjde o základní kurz tanečních, podle zájmu otevřeme i kurz

tance pro pokročilé. Přihlášky budou k dispozici v průběhu letních
prázdnin na www.mkshavirov.cz.

• začínáme v září 2009
• taneční mistr: Miroslav Kuchař/TK Jarky Calábkové Ostrava

• každý čtvrtek 17.00 - 19.30 ; 19.30 - 22.00 hod.
• cena kurzovného 2.000 Kč/osoba

• přijímáme celé páry 
Informace emailem: program@mkshavirov.cz

26. - 28.6. ve 21.30 h     

MAMMA-MIA ! 
(VB 2008, 108´, přístupný, širokoúhlý/muzikál, titulky, DD)

Největší filmová pohoda letošního léta. Idylický řecký ostrov,
holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové
a nesmrtelná ABBA. V hlavních rolích Meryl Streep a Pierce
Brosnan. Jak se to rýmuje? Náramně. Muzikálová show obsahu-
je všechny zmíněné ingredience.

Vstupné: 70 Kč

LETNÍ KINO zahajuje!!! kino Úsvit 

SRPEN 2009
2.8. AZEŤANKA
9.8. AKORĎANKA

16.8. AZEŤANKA
23.8. AKORĎANKA
30.8. AZEŤANKA
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1. - 3.6. v 15.30 h                                          

WINX CLUB - VÝPRAVA DO
ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ 
(WINX CLUB-IL SEGRETO DEL REGNO
PERDUTO, Itálie 2007, 89´, přístupný, animova-
ný/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  

1. - 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 Hudson

a Anne Hathaway. Vstupné: 82 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč) 

1. - 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 

4. - 10.6. v 15.30 h 

BOLT 
- PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
(USA 2009, 103´, přístupný, animovaný/
rodinný, české znění, DD)
Pro superpsa BOLTA je každý den plný
dobrodružství, nebezpečí a intrik - alespoň do

té doby, dokud kamery natáčejí. Když se
hvězda televizní show nešťastnou náhodou

dostane místo do Hollywoodu do New York
City, začíná prožívat své největší dobrodruž-

ství v životě - skutečnou cestu po skutečném
světě. Vstupné: 68 Kč

4. - 10.6. v 17.30 a 20.00 h,
ve středu 10.6. též v 9.00 h                           

ANDĚLÉ A DÉMONI
(ANGELS AND DEMEONS, USA 2009, CP
14.5. 09, 140´, do 12 let nevhodný, širokoúh-
lý/thriller/mysteriozní/krimi, titulky, DD)
Langdon je při návštěvě Evropy povolán
k případu rituální vraždy, k jejímuž
objasnění může přispět díky své znalosti    

v oboru kódů a šifrování a dějin tajných
společností. Film je adaptací druhého
bestselleru Dana Browna, který je jako
Šifra mistra Leonarda jedním z nejorigi-
nálnějších počinů světové literatury
posledních let. V hlavní roli Tom Hanks.

Vstupné: 85 Kč 

důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  
11. - 17.6. v 15.30 h

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

hrdinové přistanou uprostřed nejdivočejší

africké divočiny, kde na každého z nich

čeká vlastní příběh. Vstupné: 60 Kč

11. - 17.6. v 17.45 h                                  

STAR TREK
(USA 2009, CP 7.5. 09, 126´, přístupný,
širokoúhlý/akční/ sci-fi, titulky, DD)
Jedenáctý díl v řadě a přitom přelomo-

vý. Zatímco předchozích deset celove-

černích Star Treků patřilo především

fanouškům, tenhle bude pro všechny.

Celá sága se vrací na samotný začátek.

Pozdější kapitán Kirk je zatím postpu-

bertální mladík, který balí holky na

nadupanou motorku a všechno ostatní

je mu tak trochu jedno. Vstupné: 80 Kč

11. - 17.6. ve 20.00 h,
ve středu 17.6. též v 9.00 h                      

GRAN TORINO
(USA 2008, CP 16.4. 09, 117´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlé/drama, titulky, DD)

Film vypráví příběh válečného veterána
Walta, který si s přibývajícím věkem

uvědomuje, že na nový svět už nestačí.
V hlavní roli Clint Eastwood.

Vstupné: 80 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)  

18. - 24.6. v 15.30 a 17.45 h

NOC V MUZEU 2 
(NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF
THE SMITHSONIAN, USA 2009, CP 21.5.
105´, přístupný, rodinná/dobrodružná/
komedie, české znění, DD) 
V muzeu nastala noc. Strážci odešli

domů, světla zhasla, dětští návštěvníci
jsou doma ve svých postelích... přesto je
v “prázdném” muzeu podivný šramot.
Bývalý noční hlídač Larry je opět zatažen
do těžko představitelného dobrodružství,
ve kterém ožívá sama historie. V hlavní
roli Ben Stiller.

Vstupné v 15.30 h: 75 Kč
Vstupné v 17.45 h: 80 Kč  

18. - 24.6. ve 20.00 h,

DVOJÍ HRA 
(DUPLICITY, USA 2009, CP 7.5. 09, 125´,
do 12 let přístupný, širokoúhlá/komedie, 
titulky, DD) 
Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt.
A pak už jen převést prachy. Oba hlavní
hrdiny dříve živily tajné služby, Claire pra-
covala pro CIA a Ray pro britskou M16.
Tahat z ohně horké kaštany za
neschopné politiky je ale po letech omr-
zelo a vrhli se do mnohem výděleč-
nějšího světa průmyslové špionáže.
V hlavních rolích Julia Roberts a Clive

Owen.

Vstupné: 80 Kč 

25.6. - 1.7. 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: 60 Kč

25. - 28.6. v 17.45 a 20.00 h

29.6. - 1.7. jen ve 20.00 h,

ve středu 1.7. též v 9.00 h 

TERMINATOR SALVATION
(USA/Německo/VB 2009, CP 4.6. 09, 130´,
do 12 let nevhodný, sci-fi/akční/dobrodružný,
titulky, DD)
Film je zasazen do post-apokalyptického

roku 2018. John Conner je muž určený

osudem k tomu, aby vedl lidský odpor
vůči Skynetu a jeho armádě Terminátorů.

Vstupné: 85 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

29.6. - 1.7. v 17.45 h 

MILIONÁŘ Z CHATRČE
(SLUMDOG MILLIONAIRE, VB/USA 2008,
120´, do 12 let nevhodný, širokoúhé/drama,
titulky, DD)
Připravte se na to, že Milionář z chatrče

z vás vydoluje emoce, o kterých jste ani
nevěděli, že je ještě máte. Film získal v břez-

nu 8 sošek Oscarů, a to za nejlepší film,
režii, kameru, střih, scenář, hudbu a zvuk.

Vstupné: 75 Kč 

Představení pro děti:  
7.6. ČTYŘLÍSTEK - 6 pohádek - 68´

14.6. HRNEČKU, VAŘ ! - 6 pohádek - 62´

21.6. ZAHRADNÍKŮV ROK - 6 pohádek - 68´

Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč

kino Centrum
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po přestěhování do nových prostor
na ul. E. Krásnohorské 29, Havířov-

Podlesí pokračuje se všemi oblíbe-

nými činnostmi a kroužky.
V červnu Korálek připravil:
● pravidelné setkávání s klauny

Chytrolínem a Lenivcem
● prezentace kosmetiky a pomoc-

níků do domácnosti nejen pro
maminky

● pokračování oblíbených sobot-

ních kurzů výtvarných technik
v rámci dámského klubu - tentok-
rát opakování decoupage

(ubrousková technika) a připra-

vuje se malování na hedvábí, por-
celán a další.

V době pořádání sobotních

kurzů je herna otevřena pro
veřejnost od 15.00 do 18.00 hod.

Blíží se letní prázdniny a s nimi
spousta volného času pro děti.

Rodiče mohou využít nabídku celo-
denního programu pro děti

zaměřeného na výtvarné, ruko-
dělné, sportovní aktivity.
Více info na www.dc-koralek.cz

nebo na tel.: 775 704 142

MŠ ČSA SLAVÍ 

50. výročí založení školky
Oslava se uskuteční 3.června
2009. V případě příznivého poča-
sí se na školní zahradě v době
od 15 do 17 hod bude konat set-
kání absolventů a bývalých
zaměstnanců MŠ.

Přijďte na koblihy!
Dům pro matky s dětmi v Havířově
na Dvořákově 21 srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pondělí 8. června 2009

V tyto dny se v Armádě spásy připo-

míná TRADIČNÍ DEN KOBLIH

Jde o vzpomínku na skutečnou událost

z doby 1. světové války, kdy pracovníci

Armády spásy podporovali ve Francii

vojáky v dlouhotrvajícím boji. Za neu-

stálého deště, v promáčeném stanu

smažila děvčata v ocelových helmách

koblihy.Jejich sladká vůně brzy přilákala

stovky vojáků.

Od onoho srpna 1917 ve Francii to byly

milióny koblížků servírovaných k horké
kávě, které se podávaly zdarma

Armádou spásy požárníkům, záchra-

nářům, obětem neštěstí - prostě komu-
koliv v nouzi. Armádní děvčata se
zasloužila o to, že se koblihy staly sym-

bolem dobré práce Armády spásy.
Více informací na:
www.armadaspasy.cz/dynamicke_show.

php?clanek=244

Pro tento školní rok budou žáci
přijímáni bez přijímacích
zkoušek! 
Mezi výhody matematické třídy
patří:
- vytvoření kolektivu nadaných

a snaživých dětí, které se pak
chtějí hlásit na gymnázia
a střední průmyslové školy 

- žáci mají více hodin matemati-
ky a přírodovědných předmětů

např. v chemii pravidelné labo-

ratorní práce 

- studijní výsledky těchto žáků

jsou vynikající, a proto jsou bez

problémů přijímáni na střední

školy 

- škola se zapojuje do lekcí dra-

matické výchovy, která přispívá

ke stmelení kolektivu

a navázání lepších kamarád-

ských vztahů 

Přihlášky si můžete vyzvednout

na sekretariátě ZŠ na ul. 1. máje

nebo stáhnout z internetových

stránek a odevzdat do 10. 6.

2009.

ZŠ 1. máje 
otvírá pro 6. ročník 
matematickou třídu

Otvírání studánek 
na ZŠ Školní v Havířově - Šumbarku

14. ročník soutěže ke Dni Země proběhl letos 20. dubna. Disciplíny, pla-
kát, Pet zvíře a kresba na zeď byly motivovány tématem VODA. Po trase

v terénu blízkého lesa plnili žáci úkoly ze zdravovědy, třídění odpadu,

zahráli si na molekuly vody v koloběhu. Letošním hlavním úkolem bylo

čištění potůčku. S likvidací nežádoucího porostu křídlatky pomáhali čle-

nové ČSOP.

Paní učitelky Matyášová a Němcová upravily se svými žáky vestibul školy

jako studánku. V soutěži havířovských škol o nejhezčí výzdobu ke Dni

Země jsme zvítězili.

Naše škola je těmito akcemi jako jediná v Havířově zapojená do projektu

Otvírání studánek, který pořádá Sdružení Tereza ve spolupráci s Lesy ČR

v rámci programu Les ve škole - škola v lese. Helena Luková

ZŠ Pujmanové v Havířově-Šum-

barku  patří mezi nemnoho škol
v Moravskoslezském kraji, které se

mohou pochlubit titulem Ekologická
škola. Žáci vedení paní učitelkami

Ivanou Petřvaldskou a Květoslavou
Smelíkovou připravili již několik

ekologicky zaměřených akcí.
Novinkou byl premiérový Ekoden,
který na škole proběhl 14. dubna

2009.
A co čekalo na žáky? Toho dne

mohli zapomenout na klasické
předměty. Výuka zaměřená na eko-
logii probíhala formou her, prezen-

tací, diskusí a besed. Program
zahájili žáci pracující v Projektu

Občan se svým projektem Recykla-

ce je legrace. Seznámili spolužáky
z ostatních tříd s rozdělením recyk-

lovatelných materiálů a ukázali jim,
proč a jak je třeba recyklovat. Sou-

částí prezentace byla také velká
módní přehlídka modelů z odpado-

vých materiálů. Malé módní návr-
hářky a návrháři zhotovili své krea-

ce z každého materiálu, žádný
nevynechali. A tak jsme mohli obdi-
vovat modely a doplňky z kartonů,

tetrapaků, papíru, plastových lahví
a víček, sáčků a fólií... Názvy mód-

ních kreací byly stejně zajímavé,
jako samotné oděvy - Princezna

Popelnice, Pampeliška, Princezna

ze Smetákova, Ekolinka a další.
Po zhlédnutí přehlídky si žáci

mohli aktivně zasoutěžit. Kromě

toho každá třída vyráběla obrazce

z víček od PET lahví a stavěla co
nejvyšší pyramidu. Výsledkem zda-
řilého dne bylo zejména to, že

každý z žáků školy se nejen dobře
pobavil, ale také se dozvěděl, proč

je důležité recyklovat.
Romana Švábiková

Ekoden na ZŠ Pujmanové

Florbalový oddíl Slavia Havířov pořádá 

nábor do svých týmů, děti narozené 1988-2004.

Info na 603 443 638, www.slaviahavirov.cz

foto: archiv

foto: archiv
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Klub věrných turistů 

Co déšť smočí v červnu,
přes den vyschne za hodinu
jednu.
Přeháněk se nebojíme,
do přírody vyrazíme.

Členové KVT IVR plánují v letních
měsících také výpravy do hor.
4.6. Gírová - odjezd vlakem
v 6.40 h směr Mosty u Jablunkova
13.6. Visalaje - odjezd autobusem
z aut. nádraží Havířov v 7.15 ze sta-
noviště č. 9
V sobotu 27.6. pořádáme autobuso-
vý zájezd do Čachtic. Odjezd autobu-
su z parkoviště u haly Slávie 6.30
hodin. Cena zájezdu je 310 Kč.
Navštívíme muzeum hraběnky
Báchory a pak zříceninu hradu
Čachtice spojenou s turistikou. Na
zpáteční cestě si prohlédneme lázně
Trenčianské Teplice. Výběr peněz
a přihlášky vždy v úterý v 18 hodin
v Pizzerii Slavia ve dnech 2.6., 8.6.
a 16.6., kdy je poslední termín přih-
lášení a zaplacení.
Informační schůzky jsou 2.6.
a 7.7. vždy v 18 hodin v Pizzerii Sla-
via. www.kvtivr.estranky.cz

Za KVT Ludmila Hanzálková
a Jaroslava Půrová

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

www.zusbm.cz

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz

9. června v 17.00 hodin
ve vstupní hale školy

Vernisáž žáků výtvarného oboru

12. června od 16.00 hodin
v přízemních 

a venkovních prostorách školy
Den dětí

tradiční hry a zábava pro děti ZUŠ

17. června v 18.00 hodin
ve vstupní hale školy

Posezení se zobcovou flétnou
komorní koncert žáků ZUŠ

18. června v 17.00 hodin
v Reprezentačním sále školy

Koncert vítězů soutěže
HAVÍŘOVSKÁ NOTA

hudební doprovod Band 
ZUŠ Leoše Janáčka

a cimbálová muzika Vonička

INFORMACE:
ZUŠ L. Janáčka Havířov-Podlesí 
přijímá pro školní rok 2009/2010

žáky od 5 let 
do hudebního, tanečního 

(vyučuje se klasický, 
moderní a lidový tanec), 
literárně-dramatického 
a výtvarného oboru.

Možnost studia i pro dospělé.
Přijímací pohovory v červnu 

pondělí - pátek 14.00 - 17.00 h

"Maniak slaví 10 let"  
taneční akademie k 10. výročí

vzniku Maniak aerobiku 
Ivany Kožmínové

5. června v 17.00 hodin
velký sál KDPB Havířov

Vernisáž výstavy prací 
absolventů 

kurzů keramiky, grafiky, 
figurálního kreslení, 

točení na kruhu
9. června v 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Předávání pochval a certifikátů 
na rozšířené vyučování

15. června v 17.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Hudební podvečery 
2., 3., 4., 10., 11., 16., 17., 18.,

19., 22., 23., 25. června
vždy v 17.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

ZUŠ Bohuslava Martinů 
nabízí ve školním roce 2009/2010

pro děti od 5 let výuku
v hudebním oboru

- přípravná hudební výchova 

- hra na hudební nástroj 

(klavír, housle, violoncello, kytara, bas.

kytara, bicí, el. klávesy, akordeon,

dechové nástroje - zobcová, příčná

flétna, trubka, saxofon, fagot, ...)

- sólový zpěv, sborový zpěv

v literárně-dramatickém oboru
v tanečním oboru (klasika, moderní

tanec...) Maniak aerobik

ve výtvarném oboru (malba, grafi-

ka, keramika, tvůrčí fotografie...)  

Koncert k 30. výročí 

Taneční školy Horizonty
Taneční škola Horizonty zve své příznivce a bývalé žáky na jubilejní kon-

cert plný tance a pohybu nazvaný „Třicátý“.
Hosty programu budou Maniak aerobik I. Kožmínové, Taneční škola

Palas a překvapení pro diváky.
Koncert se koná 27. června 2009 od 17 hodin v KD L. Janáčka

Vstupenky budou v prodeji v pokladně KD L. Janáčka od 8. června.

LIMIT D. C. Havířov
Dance Academy 2009

12. a 13. 6. v 18 hodin 
v KD P. Bezruče

Představí se všichni členové Limit
D.C. od těch nejmenších mini pří-
pravek až po hlavní věkovou skupi-
nu.Vstupné 110 Kč, více najdete na
www.limitdc.com 

4.4. se konalo Regionální kolo
tanečních formací a Limit D.C.
pobral hned pět prvních míst!
Teď se chystáme na Mistrovství
Moravy a pak ČR.
Na základě obrovského zájmu pub-
lika z předešlých let se letos Limit-
ky rozhodly uspořádat dvě předsta-
vení! „Naše představení „Dance
Academy“ bude opravdu úžasné,
tak jako jsou úžasní tanečníci Limit
D.C.!“ vzkazuje trenérka a vedoucí
skupiny Daniela Dostálová.

Akce pro dospělé:
Studovna a čítárna na ul. Šrámkova
srdečně zve na výstavu z historie
Havířova v květech, která bude pro-
bíhat v hale knihovny od 1.6. do
24.6.
Výstavu doplní fotografie členů
Fotoklubu Havířov. Publikace
o Havířovu v květech z finančních
důvodů v plánovaném rozsahu
nevyjde. Bude připraven stručnější
studijní materiál, který bude k dis-
pozici ve všech pobočkách a oddě-
leních Městské knihovny Havířov.
Děkujeme všem, kteří nám přinesli
své fotografie a diapozitivy.
Po prohlídce fotografií se zastavte
také v půjčovně pro dospělé, kde
vám výstavka knih o cestování
pomůže přečkat čekání na dovole-
nou. K tomu si můžete udělat kvíz
o cestování a získat tak drobnou
cenu.
V hudebním oddělení na ul. I. P.
Pavlova můžete také v červnu
navštívit výstavu obrazů manželů
Sztemonových.

Akce pro děti:
Pobočka na ul. Gen. Svobody zve
děti na další zábavné odpoledne.
Koná se 3.6. od 14 hod. a Hrát se
bude na cestovatele.
A pokud chcete vyrazit na prázdni-
ny s krásným tričkem, přijďte do
této pobočky 16.6. ve 14 hod. a při-
neste si tričko tmavé barvy. V kni-
hovně si ho podle instrukcí vyzdo-

bíte, takže zblednou závistí všichni,
kteří vás v něm uvidí.
Ve středu 10.6. od 14 hod. se bude
konat v pobočce J. Seiferta již
9. ročník Ekolympiády, což je sou-
těž o životním prostředí pro děti
základních škol.
K příležitosti Havířova v květech
pak tato pobočka připravila Květi-
nové malování. Malovat se bude ve
středu 17.6. od 15 hod.
Trošku se zpožděním oslaví svátek
dětí pobočka v Životicích, kde se
v pátek 12.6. od 15.30 hod. koná
akce Děti dětem. Žáci 6. třídy ZŠ
Pujmanové sehrají loutkovou
pohádku O vznešené ježibabě.
A další zábavné odpoledne plné
her můžete prožít v pátek 19.6. od
16 hod. v pobočce Dělnická
v Prostřední Suché.
Dětské oddělení na ul. J. Wericha
zve na další zábavné odpoledne
Pojď si hrát. Hrát se bude na Indi-
ány, a to ve středu 24.6. od 15 hod.
Také je připravena další měsíční
soutěž o drobné ceny Víš nebo
nevíš o knihovně.
Nezapomněli jsme ani na prvňáčky
a na jejich pasování za Čtenáře
pohádkového království knížek.
Někteří už byli pasováni v květnu,
pro zbývající je připravena slavnost-
ní chvíle na úterý 9.6., kdy v 10
hod. to bude v pobočce na ul. Děl-
nická v Prostřední Suché pro děti
ZŠ Kpt. Jasioka. O den později, ve
středu 10.6., se akce koná od 11
hod. v loutkovém sále KD Petra
Bezruče pro prvňáčky ZŠ Gorkého
a ZŠ Na Nábřeží. Kromě pasova-
cích dekretů a čtenářských průkazů
dostanou nejšikovnější děti Knížku
pro prvňáčka. Napsala ji Ivona Bře-
zinová přímo pro tuto akci v rámci
projektu Už jsem čtenář. Kniha je
velmi vzácná, není k dostání ani
v knihkupectví ani v knihovně.
Knihu sice dostanou jen někteří
prvňáčci, ale všem věnujeme
pohádku Kvak a Žbluňk v podání
populárního herce Lukáše Hejlíka
a jeho kolegyně Lenky Janíkové.

Městská knihovna Havířov

Senioři objevují 

taje informačních technologií
Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV bude pořádat kurzy obsluhy
PC, za finanční spoluúčasti Magistrátu města Havířova, pro seniory,

kteří se seznámí se základní obsluhou PC a internetem prostřed-
nictvím intenzivního 25hodinového kurzu.

Účastník bude hradit 800 Kč/kurz.

Výuka bude probíhat v PC učebně AMOS-HAVÍŘOV o.s. na ulici 

Mánesova 1, Havířov-Město v budově základní školy (bývalá ZvŠ).

Přihlásit se můžete na tel. čísle 605 427 843 - pondělí - pátek 

v době od 10.00 do 15.00 hod. do 30.6. 2009.

ZPÍVÁTE RÁDI?
Ženský pěvecký sbor

CANTICORUM působící při MKS

Havířov pořádá KONKURZY

v měsíci červnu každý čtvrtek od
18 hod. v KD P. Bezruče
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1.6. pondělí D E N  D Ě T Í  

od 15 - 17 h - (7 - 12 let) a od 17 - 19 h

pro děti a mládež 13 - 17 let

Zábava, hry soutěže, mléčný bar, disko-

téka - COOL DÝZA…. Vstup zdarma

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“

POBYTOVÉ  TÁBORY
1.7. - 14.7 

„Olymp“ TZ Pstruží                                  

11.7. - 22.7.

„ Na vlnách odvahy a dobrodružství“

Třemešek u Oskavy                                  

14. - 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

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

O T E V Ř E N Ý  D O P I S  R O D I Č Ů M …

Máte své dítě v 7. třídě ZŠ? Pak je tento dopis určen právě Vám…

Vážení rodiče žáků 7. tříd základní školy,
nedostalo se vaše dítě před dvěma roky na 8leté gymnázium, nevyhovuje
vám úroveň vzdělávání na ZŠ a nepodařilo se umístit vaše dítě na některé
šestileté gymnázium?

Nabízíme vám efektivnější vzdělávání vašeho dítěte od září 2009 na
našem 6letém gymnáziu:
■ protože u žáka se studijními předpoklady může být výuka v 8. a 9. třídě

základní školy brzdou jeho rozvoje, kde kvůli slabším žákům nebo
vysoké nekázni zaostává výuka nebo se nelze tolik věnovat talentova-
ným žákům,

■ protože jsme schopni za tyto dva roky lépe připravit vaše dítě pro
úspěšnější studium na SŠ, se zajímavým rozšířením a zpestřením výuky
v oblasti výpočetní techniky s důrazem na rozvoj základů a tvořivého
technického myšlení,         

■ protože práce v kolektivu žáků s lepšími studijními předpoklady
umožňuje vaše dítě zatížit většími požadavky než na základní škole,
včetně navýšení počtu hodin výuky AJ,

■ protože toto vyšší zatížení bude více rozvíjet jeho schopnosti a doved-
nosti, odhalí i jeho talent a lépe ho připraví k budoucí správné volbě
vysoké školy a budoucího povolání, 

■ protože studium na víceletém gymnáziu rozšiřuje vědomosti vašeho dítě-
te i v některých oblastech a  předmětech, které se běžně na základních
školách nemusí vyučovat,

■ protože studenti 6letého gymnázia mají zpravidla podle průzkumů větší
předpoklady být úspěšněji připraveni k maturitě a studiu na vysoké škole
než studenti 4leté střední školy, 

■ protože žák nic neriskuje a v případě nespokojenosti může přestoupit
zpět na ZŠ a po absolvování 2. ročníku 6letého gymnázia, kdy splní
povinnou školní docházku, může přestoupit i na jinou střední školu.

Nemusíte se rozhodovat dnes, ale můžete vaše dítě k nám přihlásit do
konce srpna 2009 v dalších kolech přijímacího řízení (do naplnění pláno-
vaného počtu přijatých žáků).

A PROČ DÁT VAŠE DÍTĚ PRÁVĚ K NÁM?
Protože většina rodičů našich studentů už pochopila, že vynaložené
finanční prostředky na studium (školné) nemohou být zásadní
a rozhodující překážkou při výběru školy.
Rozhodující je kvalita a množství nadstandardních vzdělávacích
služeb, které nabízíme (více na internetu www.sgymha.cz).

Nositel“ Certifikátu kvality“ - 18 úspěšných let vzdělávání
Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov, s.r.o.,
Moravská 29, 736 01 Havířov
Tel. 596 884 703, internet www.sgymha.cz, e-mail : info@sgymha.cz

N á v š t ě v a   š k o l y   m o ž n á   k d y k o l i v   p o   t e l e f o n i c k é   d o m l u v ě. 1
0
0
/0
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2.6. Turnaj v minigolfu 15.45      CSVČ Don Bosko (Město)

Filmový klub 16.00      CSVČ Don Bosko (Město)

3.6. Turnaj v počítačových hrách 16.30      CSVČ Don Bosko (Město)

4.6. Hrajeme zábavný TWISTER   16.00      CSVČ Don Bosko (Město)

9.6. Závody s autíčky na dálkové 

ovládání 15.30      CSVČ Don Bosko (Město)

Filmový klub 16.00      CSVČ Don Bosko (Město)

10.6. Turnaj v počítačových hrách  16.30      CSVČ Don Bosko (Město)

Vodní válka 16.00      CSVČ Don Bosko (Šumbark) 

12.6. Závody na autodráze 16.30      CSVČ Don Bosko (Město)
13.6. Výlet do Beskyd 8.00      CSVČ Don Bosko (Šumbark)
15.6. Fotbalový turnaj 16.00      CSVČ Don Bosko (Město)

Cesta za hledáním pokladu  16.00      CSVČ Don Bosko (Město)

17.6. Hrajeme petang 15.30      CSVČ Don Bosko (Město)
25.-26.6.

Olympiáda + grilování párků   15.30     CSVČ Don Bosko (Město)

(jeden ze dnů, závisí na počasí)

Příměstské tábory nabízí bohatý program se zajištěnou stravou po - pá od 7.30 do 16.00

hod. 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.

ASTERIX - Středisko volného času Havířov
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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!

9
7
/0

9

95/09

90/09

ZATEPLENÍ FASÁDY,
zámková dlažba, izolace sklepů.

Levně a odborně provedené

práce od certifikované firmy.
Tel.: 736 677 631

96/09

Havířovská plynařská firma
přijme na HPP účetní,

personalistku. Tel.: 602 523 097

PRODÁM POZEMEK 
1007 m2 v Havířově-Šumbarku,

840 Kč/m2. Slunný, přístupová
cesta, voda, plyn, el. v místě.

RK nevolat!        Tel.: 777 071 525
,
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Přijmu kadeřnici 
a pedikérku v Havířově.

777 727 969

1
0
1
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9

Městské kulturní středisko Havířov

NABÍZÍ K PRONÁJMU REKLAMNÍ PROSTOR 
ve výlohách Společenského domu v Havířově. Info.: 777 767 086
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IHNED PŘIJMEME 
realitního makléře-ku s praxí 

v realitní kanceláři
A G E N T U R A  P R O - F I N

kancelář Havířov
736 643 788, 737 187 541

103/09

104/09

Studio NEMO, AN Havířov 

u zastávek /bývalá herna/

KADEŘNICTVÍ - HOLIČSTVÍ

Veronika - 721 70 00 05
Monika - 739 72 12 03

Nehtová modeláž-manikúra
Renáta - 739 28 01 56

Nela - 605 77 00 33
Nikol - 737 86 60 67

Pedikúra-nehtová modeláž
Nela - 605 77 00 33

Víkendové masáže
p. Čadílková - 604 66 44 03

105/09

Přijmeme kadeřnici na ŽL.

NOVÉ 
PRACOVNÍ MÍSTO

OBEC HORNÍ SUCHÁ 
vyhlásila 

veřejnou výzvu 
na obsazení pracovního místa

INVESTIČNÍ REFERENT

Bližší informace na 
www.hornisucha.cz

na úřední desce Obecního
úřadu Horní Suchá

nebo na tel. 596 420 171

106/09
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1. Uzavírky ulic :

- Hlavní třída, Dlouhá třída v úseku mezi křižo-

vatkami s ul. Na Nábřeží , U Stromovky

a Národní třídou v době od 8.00 - 13.00 hod.

- ulice Dělnická v úseku mezi křižovatkami s uli-

cemi  Mánesovou, U Stromovky a Hlavní třídou

v době od  8.00 - 13.00 hod.

- Národní  třída v úseku mezi křižovatkami s uli-

cemi  Dlouhá třída a Na Nábřeží, Těšínská, 17.

listopadu v době od 8.00 - 22.00 hod.

- ulice Široká a centrální parkoviště na nám.
Republiky v době od 8.00 - 22.00 hod.

- ulice Svornosti a Jana Švermy, včetně parkovi-

ště u Magistrátu města Havířova na ul. Svor-
nosti v době od 8.00 - 13.00 hod.

- parkoviště u Magistrátu města Havířova na ul.

Jana Švermy v době od 19.6. 2009, 13.00 hod.

do 20.6. 2009 do 13.00 hod.
- ulice Fibichova a Beethovenova, včetně parko-

viště za polyfunkčním domem v době od 10.00

- 22.00 hod.

- ulice Na Nábřeží v úseku mezi křižovatkami
s ulicemi Fibichovou a Beethovenovou v době
od 13.00 - 22.00 hod.

- ulice Astronautů v době od 8.00 - 22.00 hod.

Na ulicích navazujících na uzavřené komunika-
ce bude omezen provoz částečnými uzavírkami.
V době uzávěr budou mít přístup do uzavřených

zón účastníci akce se zvláštní kartou.

Po dobu uzavírek příslušných komunikací bude
vypnuta světelná signalizace na křižovatkách
ulic :

Hlavní třída x Na Nábřeží x U Stromovky
Hlavní třída x Svornosti x Gorkého

Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická
Dlouhá třída x Národní třída
Dělnická x U Stromovky x Mánesova

Národní třída x Na Nábřeží x Těšínská x 17. listopadu
2. Objízné trasy :

Z důvodu uzavírek ulic v centru města pro
konání průvodu a parkování vozidel návštěvníků 
kulturních akcí bude automobilová doprava,

včetně linek městské hromadné dopravy (dále

jen MHD) a příměstské dopravy, odkloněna po

ulicích Na Nábřeží, 17. listopadu, Studentské,

Mánesové a U Stromovky.

3. Organizace městské a příměstské

autobusové dopravy :
Linky MHD č. 3, 4, 5, 9, 15, 16 a příměstská

doprava budou v době od 8.00 - 13.00 hod.

vedeny po objízdné trase po ulicích 17. listopa-

du, Studentská, Mánesova a U Stromovky.
Náhradní autobusové zastávky budou umístěny
na ul. Mánesové u Základní školy u křižovatky

s ul. Mickiewiczovou a na ul. U Stromovky u kři-

žovatky s ul. Místní a u křižovatky s Hlavní třídou.
Linky MHD č. 6, 13 a linka TESCO budou vede-

ny po objízdné trase po ulici Na Nábřeží v době

od 8.00 - 13.00 hod. s náhradními autobusovými

zastávkami ul. Bludovická, Slezská, sběrna
a v blízkosti křižovatek s ul. Fibichova, Svornosti
a Hlavní třída.

Od 13.00 hodin budou linky hromadné dopravy

pokračovat po normálních trasách s výjimkou
linky č. 6.

Pro zajištění zvýšené frekvence cestujících

oproti běžné poptávce o sobotách bude MHD
posílena  takto :
- na vybrané spoje linek  č. 3, 4, 9, 13 a 16  MHD

Havířov budou v obou směrech nasazeny klou-
bové autobusy

- k zajištění dopravy občanů z oblasti  Havířov,

Životice a lokality „Bludovický kopec“ budou
zavedeny posilové spoje linky č. 2 MHD

Havířov s odjezdem v 9.38, 10.38 a 10.58 hod.

ze zast. Havířov, Životice, Pacalůvka na zastáv-

ku Havířov, Podlesí, aut.nádr.

- k zajištění odvozu účastníků akce bude zajiště-

no vedení spojů linky č. 22 MHD Havířov

v odpoledních hodinách, konkrétně s odjezdem

ze zast. Havířov, Podlesí, aut.nádr. ve 13.00,

14.00 a 15.00 hod.

- linka TESCO bude v obou směrech zajíždět

k vlakovému nádraží.

- operativní nasazení pohotovostních vozidel dis-

pečinkem dopravce.

4. Parkování návštěvníků a náhradní

parkoviště:

Návštěvníci kulturních akcí i ostatní motoristé
mohou k parkování využít tato parkoviště :
- parkoviště u supermarketu TESCO

- parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Děl-

nické
- parkoviště u supermarketu Kaufland na ul.

Těšínské

- parkoviště u obchodního domu ELAN na ul.

Dělnické (vedle Komerční banky)
- Národní třída s kolmým  parkováním po obou

stranách (cca 400 parkovacích míst) v době od

8.00 - 22.00 hod.

- areál autobusového nádraží na ul. Těšínské
- ulice Astronautů s šikmým parkováním na

jedné straně v době od 8.00 - 22.00 hod.

V areálu autobusového nádraží na ul. Těšínské
bude současně umožněno odstavení autobusů

návštěvníků a účastníků akce.
Příjezd k parkovacím plochám na Národní třídě

bude organizován po ul. Lipové. Z parkoviště
bude umožněn pouze výjezd vozidel na ul.Těšín-
skou, Na Nábřeží a ul. 17. listopadu.

Z důvodu obnovení provozu na Národní třídě ve
22.00 hod. musí všechna vozidla parkoviště
opustit. Pro krajní řešení bude použita odtahová

služba.
Příjezd k parkovištím bude na komunikacích

označen orientačními tabulemi.

Organizace dopravy při konání akce Havířov v květech dne 20.6. 2009



RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, vydává Městské
kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, www.mkshavirov.cz, příjem inzerce 596 808 039, fax 596 808 020, kratochvilova@mks-
havirov.cz, tisk: Tiskárna Ringier Print, Ostrava, registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 10.6., náklad 36 000 ks,
distribuce - Pošta - Havířov 1, N E P R O D E J N É


	06RD01
	06RD02
	06RD03
	06RD04
	06RD05
	06RD06
	06RD07
	06RD08
	06RD09
	06RD10
	06RD11
	06RD12
	06RD13
	06RD14
	06RD15
	06RD16

