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Veřejnou službou se rozumí pomoc
obci v záležitostech, které jsou
v zájmu obce, zejména při zlepšo-
vání životního prostředí v obci,
udržování čistoty ulic a jiných veřej-
ných prostranství, pomoci v oblasti
kulturního rozvoje a sociální péče.

Veřejnou službu vykonávají osoby

v hmotné nouzi na základě píse-

mné smlouvy uzavřené s obcí,

která obsahuje alespoň místo,

předmět a dobu výkonu veřejné

služby. Za výkon veřejné služby

nenáleží odměna. Motivací k výko-

nu veřejné služby je poskytování

a výše příspěvku na živobytí.

Na základě novelizace zákona

o pomoci v hmotné nouzi bude

lidem pobírajícím příspěvek na živo-

bytí po šesti měsících tento příspě-

vek krácen až o 30%. Možností, jak

o příspěvek v plné výši nepřijít, je

vykonávání tzv. veřejné služby.

Radní města realizaci veřejné

služby v našem městě schválili. Již

během května na magistrátu

zaznamenali zájem lidí o vyko-

návání veřejné služby. S žadateli

magistrát uzavírá smlouvy na 20

nebo 30 hodinovou práci v rámci

jednoho týdne.

Od 1. června se zájemci o vyko-

návání veřejné služby mohou hlásit

na magistrátu města a nově na

dalších 2 stanovištích - na ul. Jaro-

šova na Šumbarku a na ul. Gagari

na v Havířově-Bludovicích. Pro rea-

lizaci veřejné služby bude Havířov

upřednostňovat osoby s trvalým

bydlištěm na území města. Podle

odhadu odboru sociálních věcí by

mohlo mít o vykonávání veřejné

služby v Havířově zájem až 600 lidí.

Nová forma zadávání veřejných
zakázek - elektronická aukce -

předčila očekávání zadavatelů.

Výsledkem jsou nejen ušetřené
peníze, ale také výhodnější pod-
mínky zakázek a v neposlední řada

menší administrativa. Město má

v tuto chvíli za sebou zkušenosti
s elektronickým zadáváním tří
veřejných zakázek.

Elektronické aukce se může

zúčastnit libovolný počet firem,
které splní veškeré kvalifikační
předpoklady (výpis z obchodního

rejstříku, oprávnění k podnikání

atd.). Při elektronické aukci předlo-
ží firmy své nabídky, které jsou zpří-
stupněny oprávněným osobám až

po ukončení kola pro podání
nabídek. V momentě zahájení

aukce je všem účastníkům zve-
řejněna nejnižší nabídnutá cena,
případně další kritéria, jako je

například záruční doba nebo lhůta
pro realizaci apod.

Elektronická aukce na zadávání

veřejných zakázek je obdobná jako

u aukcí známých z internetu.

Soutěžící firmy vidí vždy jen
nejnižší nabídku. Průběh aukce se
může prodloužit tím, že firmy

postupně snižují nabízenou cenu.

V případě aukce na akci „Sportov-
ní hala lokalita ZŠ Žákovská - koor-
dinace bezpečnosti a ochrany zdra-

ví“ aukce trvala skoro 2 hodiny

a cena se oproti nejnižší nabídnuté
ceně 750 tisíc korun  snížila o více
než polovinu na přibližně 300 tisíc.

Další zakázka zajištěná prostřed-

nictvím elektronické aukce byla na
výměnu oken v MŠ Lipová (výměna
bude zajištěna během prázdnin).

Rovněž u této zakázky byla nejnižší
z nabídek ještě snížena o více než

40  tisíc na necelých 200 tisíc
korun. V tomto případě se díky
aukci prodloužila záruka z původně

nabízených 36 měsíců na 100
měsíců a lhůta pro realizaci se

snížila z 20 na 4 dny.
Rovněž veřejná zakázka na

plošnou opravu odbočky z ulice

Moskevské byla zajištěna prostřed-

nictvím elektronické aukce. Aukce
probíhala skoro hodinu a oproti nej-

nižší nabídce ve výši 450 tisíc korun

byla konečná cena „odklepnuta“
o 100 tisíc nižší. V této aukci
soutěžilo 6 firem.

Výstupem elektronických aukcí je

vždy protokol, ze kterého je zřejmý
celý průběh aukce.

Pracovníci v zelených reflexních vestách vykonávají 
veřejnou službu 
Od konce května přibyli v ulicích města další pra-
covní čety, starající se o úklid a údržbu chodníků a
veřejných prostranství. Jedná se o pracovníky
vykonávající veřejnou službu. Na rozdíl od veřejně

prospěšných pracovníků, kteří nosí oranžové vesty
s nápisem Čisté město Havířov, pracovníci v rámci
veřejné služby nosí vesty reflexní zelené.

Elektronická aukce přináší městu úspory

Zástupci Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD" převzali
4. června v Olomouci Cenu kvality v sociální péči za rok 2008. Stře-
disko pro rodinu a dítě obdrželo Čestné uznání za 2. místo v oblasti
poskytování služeb zdravotně postiženým dětem.

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ je jedním ze zařízení

Sociálních služeb města Havířova. Sídlí na Atriové ulici a poskytuje

odborné poradenství rodinám, které pečují o postižené dítě např.

s mentálním a kombinovaným postižením, s autismem apod. Cílem

střediska je poskytnout dětem se zdravotním postižením

a jejich rodinám komplex služeb a programů, které eliminují nebo

zmírňují důsledky zátěže plynoucí ze samotného postižení.

Ocenění 
pro Sociální služby

Foto: Zbyszek Jeleń
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6. srpna uplyne 65 let od chvíle, kdy příslušníci gestapa zavraždili 
36 občanů Životic a okolních obcí.

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
k uctění památky obětí

se uskuteční v sobotu 8. srpna 2009 od 10 hodin 

u Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích.

Součástí pietního aktu bude kladení věnců a kytic k hrobu obětí.

V době konání pietního aktu bude omezena doprava.

V době od 10 do 11 hodin bude uzavřena silnice 

u Životického památníku pro MHD i osobní vozidla.

Rekreace se mohou zúčastnit občané s trvalým pobytem na území
města Havířova, kteří jsou poživateli starobního nebo plně invalidního
důchodu a poslední rekreace se zúčastnili v roce 2005, tedy před
třemi lety.
Rekreace seniorů bude hrazena  z rozpočtu města Havířova, občan
uhradí alikvotní díl ceny pobytu, maximálně  ve výši  60%  ceny pou-
kazu.
Zápisy rekreací se uskuteční 14. července 2009 v budově Městského
klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov-Podlesí (autobusová zastávka
„Bezručova“- linka č. 3 a 9) od 7.00 do 10.00 hodin.

Další bližší informace poskytne p. Pospíšilová tel. 596 803 155.

1. Horský hotel „Sůkenická“       6.09. - 13.09.2009 2.730 Kč
Bílá - Staré Hamry     

2. Penzion „U Studánky“ 12.09. - 19.09.2009 2.870 Kč
Horní Lomná 

3. Horský hotel „Permoník“ 12.09. - 19.09.2009 2.870 Kč
Nový Hrozenkov - Vranča

4. Hotel „U Lip“ 21.09. - 28.09.2009 3.080 Kč
Trojanovice

Zápis seniorů na podzimní rekreace

Kvalifikace o postup do extraligy
basketbalu starších dorostenek se
konala koncem května v Liberci.
Zúčastnila se družstva Pardubic,

Liberce a HAVÍŘOVA.

Starší dorostenky TJ Start Havířov

postoupily ze 2. místa dorostenecké

ligy sk. B, TJ Lokomotiva Liberec

z 1. místa dorostenecké ligy sk. A

a družstvo BK Pliska Studánka Par-

dubice hrálo o udržení se v extralize.

V pátek hrála družstva Liberce a Par-

dubic, kdy po napínavém konci

vyhrály basketbalistky TJ Lokomotiva

Liberec 80 : 65, v sobotu hrála družst-

va Pardubic a Havířova, kdy utkání

skončilo vítězstvím hráček TJ Start

Havířov 61 : 89. V neděli se hrál roz-

hodující zápas mezi oddíly TJ Start

Havířov a TJ Lokomotiva Liberec. Za

velké podpory fanoušků, kteří přijeli

podpořit hráčky z Havířova, a s obrov-

ským nasazením, touhou vyhrát

a oplatit porážku z loňského roku,
vyhrála děvčata z Havířova 89 : 65.

Havířovské hráčky si tak zajistily účast
v extralize basketbalu starších doro-
stenek v sezoně 2009/2010, která
začíná v říjnu letošního roku.

Sestava havířovských hráček:

T. Folwarczná, T. Barnetová, N. Cho-

mová, K. Minarovičová, S. Šebánko-

vá, L. Horská, M. Mlčochová, K. Seve-

rová, K. Čechová, M. Bušková, 

trenéři: P. Choma, V. Šebánek

Havířovské basketbalistky 

budou hrát extraligu!

"Možnost předvést své umělecké dovednosti v zahra-
ničí přináší neopakovatelné zážitky a zkušenosti
žákům i učitelům." To jsou slova paní učitelky Miroslavy

Kupské, která od roku 1959 působí na ZUŠ B. Martinů

a která stála u samotných počátků zahraničních kon-

taktů - písemných, výměnných pobytů žáků i učitelů

a prvních koncertů této školy v zahraničí.

Není tedy překvapením, že byla také jedním ze šesti

pracovníků školy, kteří doprovázeli  počátkem června

Taneční orchestr Z. Bittmara na jeho cestě do chorvat-
ské Omiše - partnerského města Havířova.

V místě ubytování Mala Luka se odehrála generální

zkouška orchestru složeného z mladých hudebníků ve

věku 11 - 20 let  a v následujících dnech orchestr ode-

hrál dva koncerty pro veřejnost : první pro hotelové

hosty nedaleko Male Luky a druhý na náměstí Starého

města, které bylo v podvečer koncertování zaplněno

jak náhodnými návštěvníky tak oficiálními hosty. Mezi

nimi byl omišský starosta, místostarosta, tajemnice,

ředitel pro kulturu, učitelé múzické školy i předseda
chorvatsko-české společnosti v Omiši.

Velmi milá byla také účast skupiny havířovských hasi-
čů, kteří v Omiši pobývali ve stejnou
dobu a vystoupení havířovského

tanečního orchestru si nenechali ujít.

Koncert dopadl skvěle! Mladí
hudebníci s jediným houslistou-peda-

gogem Jiřím Javorským a dvěma diri-

genty - uměleckými vedoucími Václa-
vem Grigorem a Václavem Bezdě-
kem - sklidili zasloužený potlesk.

Velmi se líbil také výkon saxofonistů

Jiřího Doležela a Dana Otiska a zpě-
vaček Nikol Lančové, Lenky Rapou-
chové a Barbory Pindurové. Nádher-

nou kytici růží převzala zástupkyně

ředitelky Anna Malinová, která oba
koncerty uváděla.

O tom, že Taneční orchestr Z. Bitt-

mara  opravdu umí, se tedy mohli
přesvědčit i v dalším našem partner-

ském městě. A to taky díky dotaci
z Komise pro partnerské vztahy při
RMH.

Kulturní a letopisecká komise pova-

žuje toto koncertování v Omiši za
první vlaštovku ve výměnných kultur-
ních aktivitách obou měst.

Mgr. Ruda Treichelová
předsedkyně kulturní komise

Přehled prázdninového provozu  hřišť u základních škol města Havířova v r. 2009

ZŠ 1. máje 10.00 - 20.00 hod. víkend prázdniny 10.00 - 20.00                   

víkend škol. rok 10.00-19.00 16.00 - 19.00 hod.

ZŠ Frýdecká 15.00 - 18.00 hod. 15.00 - 18.00 hod. denně do 18.00 hod.

ZŠ Gen. Svobody denně 9.00 - 21.00 hod. denně 9.00 - 21.00 hod. denně 9.00 - 21.00 hod.

ZŠ Gorkého 8.00 - 12.00 hod.
17.00 - 20.00 hod. víkend prázdniny 8.00 -12.00 

a 15.00-18.00 hod.
víkend škol. rok  8.00 -12.00    

a 15.00 -18.00 hod. 15.00 - 18.00 hod.

ZŠ Jarošova 10.00 - 19.00 10.00 - 19.00 15.00 - 19.00 hod.

ZŠ K. Světlé 9.00 - 11.00              

17.00 - 20.00 9.00 - 17.00 středa až pátek 5.00 - 18.00

ZŠ M. Kudeříkové 17.00 - 21.00 hod. víkend prázdniny              
17.00 - 21.00 hod.

víkend škol. rok 11.00-18.00 18.00 - 19.00 hod.

ZŠ M. Pujmanové denně 9.00 - 21.00 hod. denně 9.00 - 21.00 hod. denně 9.00 - 21.00 hod.

ZŠ Mládežnická otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně

ZŠ Selská 8.00 - 14.00 hod. uzavřeno denně do 19.00 hod.

ZŠ Školní 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00 hod. 15.00 - 20.00 hod.

bývalá ZŠ V. Nezvala denně  9.00 - 20.00 denně 9.00 - 20.00 hod. denně 9.00 - 20.00 hod.

ZŠ Zelená otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně

ZŠ Žákovská 11.00 - 21.00 hod . 9.00 - 21.00 hod. 14.00 - 20.00 hod.

Škola Plánovaný prázdninový 

provoz 

Provoz SO-Ne o prázdni-

nách a v září - říjnu

Provoz ve všední den 

v září - říjnu

Taneční orchestr předvedl své umění v partnerském městě

Úspěšné basketbalistky přijal primátor František Chobot.
Foto: Jana Pondělíčková
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Havířov v květech 2009

objektivem Josefa Talaše

Podrobné informace a další fotografie ze znovuobnoveného svátku květin v Havířově přineseme

v dalším čísle Radničních listů a najdete je také na www.havirov-city.cz
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Od konce května se můžete
podívat, kterým směrem od
Havířova leží naše partner-
ská města. Rozcestníky jsou
na třech místech - před OD
Elan, na náměstí Republiky
v centru města a na náměstí
T.G. Masaryka na Šumbarku.
Na cedulích je kromě názvu
partnerských měst a směrov-
ky také vzdálenost z Havířo-
va do konkrétního města.
Mezi partnerská města
Havířova patří anglické Har-
low, italské Collegno, litevské
Mažeikiai, chorvatský Omiš,
polské Jastrebie Zdroj
a estonské Paide.

Smysl partnerství mezi
Havířovem a partnerskými

městy spočívá ve výměně

poznatků a zkušeností.

Výměnné delegace oboha-

cují vzájemné představy lidí

v různých oblastech - ve sportu,

kultuře, sociální oblasti, na úrovni

komunální politiky a životě občanů

obecně.

Víte, jak daleko 
od Havířova 
je Harlow či Paide?

V létě mnozí z nás podnikají nej-
různější výlety a k nim neodmysli-
telně patří rozdělávání ohňů v příro-
dě. Než si však rozděláme takovýto
ohníček, musíme si uvědomit, že
oheň v přírodě se může velice
snadno vymknout kontrole, ohrozit
životy a napáchat nevyčíslitelné
majetkové či ekologické škody.

Při rozdělávání ohně v přírodě je
nutné v prvé řadě zvolit vhodné
místo pro ohniště. To by mělo být
vzdáleno alespoň 50 m od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti od
budov a různých hořlavých látek.
Pamatujte, že v lese lze rozdělávat
oheň jen na vyhrazených místech!
Zcela zakázáno je i rozdělávání
ohně na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo na
strništi. Oheň nezakládejte pod vět-
vemi a na kořenech stromů, na
suchém listí, jehličí nebo rašelině,

ani v blízkosti stohů, seníků, apod.

Létající jiskry nebo náhlý poryv

větru totiž velmi snadno způsobí

neštěstí.

Každoročně kvůli neopatrnosti lidí

vznikají desítky požárů. Za silného

větru nebo v období extrémního

sucha bychom oheň v přírodě

neměli rozdělávat vůbec. Místo

táboráku je nutno i vhodně uspo-
řádat. Při rozdělávání ohně v příro-
dě ohniště bezpečně oddělte od
okolního prostředí – např. oblože-
ním kameny, obsypáním pískem,
vyhloubením zeminy apod. V přípa-
dě větších vater je vhodné ohniště
oddělit pruhem širokým až jeden
metr, který bude zbavený veške-
rých hořlavin. K zapálení nebo
udržování ohně v žádném případě
nepoužívejte vysoce hořlavé látky
jako např. benzín, naftu či líh. Oheň
se pak velmi snadno vymkne kon-
trole a může způsobit i vážné
popáleniny. Rovněž pamatujte, že
děti by neměly být u ohniště pone-
chány bez dozoru plnoleté osoby.
Oheň nenechávejte ani chvíli bez
dozoru. Nachystejte si předem
dostatek vody (popř. písek, hlínu),
kdyby se oheň vymykal kontrole.
Nejlepší je umístit ohniště v blízkos-

ti vodního zdroje.

Lesní požáry se hasičům obtížně

likvidují, protože k nim zpravidla

dojde v těžce přístupném terénu,

kde nelze plně využít hasičskou

techniku. Navíc chování ohně v lese

je nevyzpytatelné (požár se může

šířit např. pod zemí) a podobné

zásahy jsou mnohdy časově velmi

náročné a vyžádají si povolání

většího množství jednotek požární

ochrany. Pokud již dojde k rozšíření

ohně mimo ohniště, zvažte, jestli

jste schopni danou situaci zvlád-

nout vlastními silami. Na uhašení

ohně můžete použít jakoukoli vodu,

kterou máte k dispozici, lopatu,

písek nebo jinou zeminu, kterou

oheň udusíte. Pokud si nejste jisti,

je lepší utéci do dostatečné vzdále-

nosti od ohně a neprodleně zavolat
hasiče na linku 150 nebo 112.

OKÉNKO PREVENCE
OBDOBÍ TÁBORÁKŮ JE TADY!

Základní informace o rozsahu základní výuky a výcviku
žadatele k získání řidičského oprávnění
a následně o rozsahu zkoušky potřebné k získání „řidičáku“ na

Magistrátu města Havířova.

Pro jednoduchost se informace týká nejčastěji žádané skupiny A - „řidi-

čák“ na motocykl a skupiny B - „řidičák“ na osobní automobil.

Základní výuka (teorie) obsahuje:
- výuku předpisů - teorii řízení - zdravotnickou přípravu.

Teorii lze upravit podle individuálního studijního plánu, kdy však musí být

provedena nejméně jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři
hodiny teorie.
Poté následuje výcvik, který obsahuje:

- jízdy - údržbu - zdravotnickou přípravu.

Rozsah hodin teorie, jízd, údržby a zdravotnické přípravy (vyučovací hodi-
na=45 minut) pro skupinu A a pro skupinu B je uveden v tabulce:

Rozsah jízd, údržby a zdravotnické přípravy nesmí být nižší, než je počet

vyučovacích hodin stanovený pro danou skupinu. Rozsah uvedený v tabul-

ce je daný zákonem a autoškola má povinnost tento rozsah každému
svému klientovi poskytnout.

Autoškola je po ukončení výuky a výcviku povinna přihlásit žadatele ke
zkoušce na „řidičák“ do 15 dnů. Zkušební komisař sdělí přes autoškolu

žadateli o „řidičák“ čas a místo zkoušky tak, aby zkouška byla zahájena
nejpozději do 15 dnů od podání přihlášky, přičemž je snahou zkušebního
komisaře, aby teorie a jízdy byly odzkoušeny v jeden den.

O výsledku zkoušky je žadatel informován a zkušební komisař vyhotoví
protokol, který je podkladem pro podání žádosti o řidičský průkaz.

Při pochybnostech o rozsahu nebo průběhu výuky a výcviku v autoškole
podá podrobnější informace kterýkoliv ze zkušebních komisařů na Magist-
rátu města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad.

Základní zkouška je zpoplatněna částkou 700 Kč, kterou je žadatel povi-
nen uhradit Magistrátu města Havířova před zahájením zkoušky.

PTALI JSTE SE:

teorie jízdy údržba zdravotnická celkem
příprava

A 26 13 1 4 44
B 36 28 2 4 70

VELKOPROSTOROVÉ 

KONTEJNERY
na objemný odpad 
nebudou v letních

měsících červenec a srpen

p ř i s t a vo v á n y  

Přistavení kontejnerů
podle harmonogramu bude

pokračovat v září.

Občané Havířova mají
možnost, tak jako po celý
rok, tento odpad ukládat

bezplatně 

na sběrném dvoře 
na ul. Karvinské č. 63.

Sběrný dvůr je otevřen
denně pondělí - neděle od

7.00 hod do 18.00 hod.

Od 1. července budou na magist-

rátu města každou první středu

v měsíci od 9 do 11 hodin konzul-
tační hodiny pro veřejnost. Konzul-
tační hodiny Národního památ-

kového ústavu budou v kanceláři

č. A 521 a bude se jich účastnit
Mgr. Libor Telařík, referent Národ-
ního památkového ústavu, územ-

ního odborného pracoviště
v Ostravě.

Cílem je přiblížit odbornou

složku památkové péče občanům,
kteří na úřad přicházejí se žádostí
o rozhodnutí nebo závazné stano-

visko dotčeného orgánu státní
správy.

Konzultační hodiny
Národního 

památkového ústavu

v budově magistrátu

Foto: Josef Talaš

Hledáme
osobnost
v sociální oblasti

Tak jako v jiných oblastech

společenského života město

každoročně oceňuje osobnost

a kolektiv za mimořádnou činnost

v sociální oblast - za aktivní přístup

nad rámec svých pracovních

a společenských povinností, nebo

dobrovolnou činností pro své spolu

občany, jejichž zdravotní problémy,

stáří nebo životní osud  pomoc

vyžadují.
Návrhy na ocenění podávejte do

20.8. 2009 na podatelnu Magist-

rátu města Havířova, Svornosti 2,

Havířov-Město.
Info na www.havirov-city.cz
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1. BAMBIRIÁDNÍ DEN. Konečně slunečný den. Pěkné počasí opět při-
lákalo na Bambirádu velké množství malých diváků. Letošní ročník se
uskutečnil hned na dvou místech. Pořadatelé využili osvědčené místa v
areálu Městské sportovní haly Havířov. Druhé místo konání se uskutečnilo
v Havířově-Šumbarku, městské části, kde je soustředěna  nejmladší
havířovská populace. 1. den byl úspěšný.
Bambiriádu navštívilo cca 3 700 diváků, svou činnost představilo 19 orga-

nizací a 23 organizací se představilo v kulturním programu (taneční, pěvec-
ká vystoupení, ukázky sportovních výkonů).

2. BAMBIRIÁDNÍ DEN. Druhý den Bambiriády se konal v areálu Církev-

ního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově- Šumbarku. Opět

jsme měli štěstí. Počasí nám přálo, tak o příchozí účastníky nebyla nouze.

Jelikož se středisko nachází na konci velkého sídliště, přicházely většinou

jen samotné děti. Mezi nejoblíbenější patřila soutěž pro jednotlivce. Ty sta-

rší využívaly adrenalinových atrakcí: Aerotrimu, lezecké sítě, trojnožky,

airosftu ... Děti byly velmi hravé. Hrály si a soutěžily. Největší počet stano-

višť měl opět Junák a Církevní středisko volného času. Duha Zámeček při-

pravovala pro příchozí atraktivní soutěže o drobné ceny. Bambiriáda se

změnila v Dětský den.

Ohlédneme-li se dozadu, letošní Bambiriáda se vydařila. Splnila svůj účel

- nabídla nové aktivity, ale především vyloudila na dětské tváři šťastný

úsměv. A to je ten hlavní cíl - dětský bezstarostný úsměv.

Sobotní Bambiriádu navštívilo cca 900 účastníků.

HRY BEZ HRANIC
Na letošních bambiriádních Hrách bez hranic se děti z mateřských

i základních škol podívaly za hranice naší země.
V soutěžních disciplínách motivovaných výletem po zemích evropské

sedmadvacítky  mohly po prostudování mapy v první disciplíně a balení
zavazadla v té následující, vyletět letadlem na cestu a navštívit francouz-

skou Eiffelovku a  v italských Benátkách se na chůdách bránily velké vodě.
Do semifinále v anglické lize postoupila z obou kategorií 4 družstva, která
se utkala ve finálovém boji. Vítězi v mladší kategorii jsou  MŠ Horymírova,

Sukova a Moravská, ve starší pak ZŠ Frýdecká, Moravská a G. Svobody.
Soutěžilo se o fitness  vybavení pro mladší a o stolní fotbaly ve starší kate-
gorii. Věříme, že si žáci zpříjemní volné chvíle o přestávkách a vítězství

ocení i ostatní spolužáci, kteří spolu s vítězi mají o zábavu postaráno.
Do soutěžního klání Her bez hranic se zapojilo celkem 180 malých i větších

školáků.
BAMBI SOUTĚŽ

Letošní soutěže jednotlivců se zúčastnil rekordní počet 3 200 dětí.

BAMBIRIÁDA 2009
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Snahou sdružení celiatiků a lidí

s potravinovými alergiemi je sjed-

notit co nejvíce osob a rodičů dětí
s těmito zdravotními problémy.
Pomoci jim nejen na základě spole-

čných schůzek a vyměňováním rad,

ale zejména do budoucna zajiště-
ním stravování dětí do škol a vytvo-
řením bezlepkového menu v res-

tauracích, aby se celiatici a lidé
trpící potravinovými alergiemi  měli

možnost stravovat i mimo domov.
„Jsem taky maminka dítěte s tímto
zdravotním problémem. Dietu ale
nepovažuji za neřešitelný problém.
Jedním z cílů sdružení je vytvořit
speciálnímu stravování systém,
který momentálně chybí. Proto je
pro nás důležité vědět, kolika lidí
z okresu Karviná se tento problém

dotýká,“ vysvětluje pohnutky pro

počátek svých aktivit zakladatelka

Sdružení občanů s celiakií a potra-
vinovými alergiemi Alena Limová.
Lidé s celiakií či jinou potravinovou

alergií se potýkají se zdravotními

problémy celý život. Jedinou léčeb-
nou možností je dodržování bezlep-
kové diety, což značně redukuje

množství potravin, které lidé s tímto
postižením mohou konzumovat.

V případě nedodržování přísných
pravidel ve stravování hrozí vážné
zdravotní komplikace.

V případě zájmu o spolupráci
či informace kontaktujte:

Alena Limová, 739 088 969,
sdruzenikarvina@seznam.cz
www.potravinove-alergie.webnode.cz

Celiatici mají v okresu Karviná
své sdružení

Ministerstvo práce a sociálních
věcí a Stálá komise pro rodinu Pos-
lanecké sněmovny PČR ve spolup-
ráci s Asociací center pro rodinu
a Sítí mateřských center v ČR
vyhlásila 14. května 2009, „v před-
večer“ Dne rodin, již druhý ročník
soutěže Obec přátelská rodině.
Cílem této celostátní soutěže je
podpora rozvoje prorodinných akti-
vit a propagace rodinné politiky na
místní úrovni.

„Po prostudování hodnotících kri-
térií a podmínek soutěže máme za
to, že právě naše město  věnuje
v oblasti péče o rodinu velkou  pod-
poru i ve výhledu do budoucna.
Dokladem je i to, že jsme se
v loňském roce v této soutěži umís-
tili na 2. místě,“ uvedl primátor

František Chobot. „Předpokládám,
že naše šance na dobré umístění
jsou velké.“ V loňském roce před-
stihlo Havířov v kategorii velkých
měst pouze Brno.

Obce, které se umístí na prvním,
druhém nebo třetím místě v jedné
z šesti velikostních kategorií,
v rámci kterých se soutěží, získají
finanční odměnu v podobě nároku
na neinvestiční dotaci, která bude
využita při realizaci prorodinných
aktivit pořádaných obcí. Vyhlášení
výsledků a předání diplomů a přísli-
bů dotace se uskuteční v listopadu
2009. O vítězných obcích bude,
stejně jako v loňském roce, nato-
čen dokumentární film.

Mimořádný příspěvek
na zřízení nových pracovních míst 

Úřad práce v Karviné podpoří přijetí obtížně umístitelných uchazečů

o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem,

finančním příspěvkem na pořízení majetku potřebného ke zřízení nového

pracovního místa. Příspěvek se může poskytnout formou jiného účelově

určeného příspěvku zaměstnavatelům až do výše úřadem práce schvále-

ných nákladů, potřebných ke zřízení nového pracovního místa, maximálně

do výše 130.000 Kč na jedno pracovní místo. Podmínkou pro poskytnutí
příspěvku je podání žádosti zaměstnavatele, vč. požadovaných příloh,
v termínu od 1.6. 2009 do 31.7. 2009.

Bližší podmínky lze získat v kanceláři č. 613, v 6. patře budovy ÚP

v Karviné, na tř. Osvobození 60a/1388, Karviná-Nové Město, tel: 950 126
461 (Ing. Kantorová nebo p. Kurovská).

Je pravidlem, že v obdobích hospodářských potíží je  kladen stále větší

důraz  na získávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace pracovní síly.

Úřad práce v Karviné v rámci Evropského sociálního fondu operačního pro-

gramu rozvoje lidských zdrojů získal finanční prostředky na realizaci Pora-

denských programů, Job clubů a rekvalifikačních kurzů pro uchazeče

a zájemce o zaměstnání, kteří hledají nové pracovní uplatnění.

Nabídka rekvalifikačních kurzů pro rok 2009 je bohatá, od kurzů zaměře-

ných na průmyslové obory přes služby, podnikání až po odborné kurzy

zaměřené na obsluhu výpočetní techniky, např. kurzy obsluhy osobních

počítačů, svářečů, zedníků, prodavaček, atd.

Podniky mají zájem zejména o odborníky na svářečské práce, řidiče,

organizačně technické pracovníky, rekvalifikanty stavebních profesí.

Podrobné informace získají uchazeči o zaměstnání na pobočkách úřadů

práce v Karviné, Havířově, Bohumíně, Orlové a Českém Těšíně, kde také

mohou požádat o zařazení do rekvalifikačního kurzu.

Informace o možnostech rekvalifikace v okrese Karviná lze také získat na

internetových stránkách Úřadu práce Karviná.

Havířov znovu bude bojovat o titul Obec přátelská rodině 

Chcete se rekvalifikovat?

„Dneska spíme bez mámy !“
radovaly se děti před
oční mateřskou školou

Všechno to začalo 12. června

úderem 18. hodiny. Byl pátek, ale
děti z mateřské školy Mozartova

nebyly doma a ani se domů net-
ěšily. Těšily se na úplně něco
jiného. Čekalo je stavění stanů

v herně „Zajíčků“, kreslení na tri-
čko, hry s uzly a vlastnoruční pří-

prava večeře. Ale ani to ještě
nebylo všechno. Večer se
s Katkou a její kytarou zpívaly

trampské písničky, děti vyprávě-
ly zajímavé příběhy, odvážní
vyrazili s baterkou na stezku

odvahy a na procházku večerní

zahradou.
„Byla to velká zkouška samo-

statnosti pro předškoláky,“ přib-
lížila hlavní motivaci akce vedou-
cí projektu Kateřina Farná. „Akce

se určitě zdařila, všem se líbila
a nikdo neplakal. Děti se

nadšené vrátily domů v sobotu
ráno.“

Co říkaly na dobrodružné spaní

ve školce děti? „Příští rok si to
určitě zopakujeme!!!“

Foto: archiv



7
v
ý
s
ta

v
a

Kulturní dům Petra Bezruče Kulturní dům Radost
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PROMENÁDNÍ KONCERTY
park za KD Radost každou  

prázdninovou neděli od 16.00 do 18.00

5.7. HLUČÍŇANKA
12.7. HASIČANKA

19.7. AZEŤANKA

26.7. NÁLADIČKA

Vstup volný

Prázdninové nedělní pohádky
v 15.00 hodin park za KD Radost

12. 7. SMÍŠKOVO POHÁDKOVÉ
CESTOVÁNÍ
Divadlo Smíšek

26. 7. VYSTOUPENÍ CVIKŮ
PEJSKA ARTÍKA
Václav Jílek

Vstup zdarma

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

mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní zájemcům 
pracovník informaci, vstupné dobrovolné

Iveta Mundierová 

Kateřina Holečková

Jiří Kabašta

Vernisáž v úterý 7. 7. od 17 h.

Galerie Radost otevřeno denně od 11 do 19 h.

Humanistické centrum Narovinu a MKS Havířov 
Vás zvou na výstavu 

ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI 
fotografie Davida Švejnohy a Václava Soukupa z prostředí

slumů, škol a sirotčinců v nejchudší oblasti Afriky

Vernisáž ve středu 1. 7. od 17 h.

výstava končí v pátek 31. 7. 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 nejvyšším 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 15. 7. 2009 do 14.00 hod. 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 !
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JAZYKOVÉ

ANGLIČTINA
- pro děti 2. - 9. tříd - pro začátečníky i pokročilé 
- pro dospělé: 1. - 6. ročník - anglická konverzace

NĚMČINA

- pro děti 3. - 9. tříd - pro dospělé: 1. - 5. ročník
- německá konverzace

ŠPANĚLŠTINA

- pro děti 4. - 9. tříd - pro dospělé: 1. - 2. ročník

FRANCOUZŠTINA

- pro děti 4. - 9. tříd - pro dospělé: 1. - 2. ročník

ITALŠTINA - pro dospělé: 1. - 3. ročník

RUŠTINA - pro děti i dospělé

ČEŠTINA - pro děti i dospělé

ČÍNŠTINA - pro děti i dospělé: 1. - 3. ročník

JAZYKOVÉ KURZY KONVERZAČNÍ
Intenzivní výuka pro velmi pokročilé 

PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA

Intenzivní kurz angličtiny, pro začátečníky i pokročilé.

Termín: 17. - 28.8. 2009

KURZY VZDĚLÁVACÍ

PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ ŠKOLY ● NEBOJTE SE STŘEDNÍ ŠKOLY!

PRAKTICKÉ

KURZY ŠITÍ PRO ŽENY A DÍVKY
KURZ RUČNÍCH PRACÍ

KURZ AMATÉRSKÉ KRESBY
A MALBY pro studenty i dospělé

KURZ VÝTVARNÉ VÝCHOVY
pro děti od 3. - 9. tříd

POHYBOVÉ

POHYBOVÉ STUDIO ABC pro děti od 3 do 15 let

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

MODELING
- Modelingová přípravka pro děti od 11 do 14 let

- Kurz modelingu pro děvčata a chlapce od 15 do 19 let

CVIČENÍ PRO ŽENY ●● ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

JÓGA ●● TAI-ČI ●● PILATES

HUDEBNÍ

● KLAVÍR ● KLÁVESY 
● KYTARA ● BASOVÁ KYTARA,

EL. KYTARA 
● FLÉTNA ZOBCOVÁ, PŘÍČNÁ

● KLARINET ● SAXOFON

KUŘÁTKA - 2 - 3 roky
Pohybově hudební činnost. Písně, tance hry

pro rodiče s dětmi

KOŤATA -  3 - 4 roky
Pohybově hudební činnost. Písně, tance, hry,

práce s náčiním, gymnastika

BAMBÍNY  1 -  4 - 5 let
Pohybová přípravka s hudbou - mažoretky

BAMBÍNY  2 -  5 - 6 let

(pro pokročilé mažoretky)

BERUŠKY -  4 - 5 let
Klasická přípravka s hudbou, zpěvem a tan-
cem

BALERÍNY -  5 - 6 let
Klasická přípravka s hudbou, zpěvem a tan-

cem

AEROBIC s Dádou - 4 - 6 let  
(aerobic pro předškoláky)

PAMPELIŠKY - 4 - 6 let  
(lidové country tance se zpěvem)

BALÓNEK -  4 - 6 let
(sportovní hry pro chlapce)

NEON  1 - aerobic - 6 - 8 let  
(aerobic pro školní děti)

NEON  2 - aerobic - 9 - 13 let

(aerobic pro pokročilé)

OZÓN  1 - 6 - 9 let   

(Hip-Hop pro začátečníky)

OZÓN  2 - 10 - 15 let   
(Hip-Hop pro pokročilé)

BABETA - 6 - 15 let
Nově otevřený specializovaný kurz pro děti
s nadváhou, zaměřený na stravu, psychiku

a pohyb dítěte. Kurzu se mohou účastnit spolu
s rodiči.

JOJO -  6 - 15 let
Zdravotní cvičení s hudbou a pomůckami -

guma, balón, overbal

MODELING  1 - 12 - 14 let
Modelingová přípravka se zaměřením na

výuku správného držení těla, koordinace

chůze, péče o zevnějšek, společenské vystu-

pování.

MODELING  2 - 15 - 19 let
Modelingový kurz s možností účasti na mód-
ních přehlídkách.

CVIČENÍ PRO ŽENY
Zábavnou formou cvičení s balóny, overbaly,

gumou apod. Prvky aerobicu, protahovací
a posilovací cvičení. Nenáročné
- pro začátčníky

TANEČNÍ SKUPINA SIXTY
Hip-Hop, Street-Dance - pro pokročilé uchaze-
če

POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC
při MKS Havířov na školní rok 2009/2010 zajišťuje pohybovou aktivitu pro nejširší veřejnost

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte:v Kulturním domě Petra Bezruče, 2. poschodí, dv. č. 310-311
tel.: 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090, e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - Společenský dům Havířov
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

OD ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

Pohybové kurzy probíhají v KD P. Bezruče v období září - červen. Nábor 31.8. - 3.9. 2009 od 15.00 - 18.00 hod.
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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

1.7. v 9.00 a 20.00 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)

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 březnu 8 sošek

Oscarů, a to za nejlepší film, režii, kameru,

střih, scenář, hudbu a zvuk.

Vstupné: 75 Kč 

2. - 8.7. v 15.30 h

VALL-I 
(USA 2008, přístupný, rodinná/animovaná/pohád-
ka, české znění, DD)
Film začíná v roce 2700. Poslední robot

VALL-I stále plní úkol čištění Země se svým

mazlíčkem švábem Halem, který mu dělá

společnost. Malý roztomilý robot bydlí

v maringotce plné zvláštností z lidského živo-
ta a jeho největší poklad je stará video kaze-
ta s filmem Hello Dolly. Vstupné: 55 Kč

2. - 8.7. v 17.45 h 

HOLKA Z MĚSTA
(NEW IN TOWN, USA 2009, CP 28.5.09,
97´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)
Lucy je ambiciózní a podnikavá manažer-
ka žijící v Miami. Miluje své boty, svá auta
a miluje kariérní postup. Když dostane

nabídku na jeden krátkodobý úkol -
neznámo kde - aby restrukturovala výrob-
ní továrnu, skočí po této možnosti s vědo-

mím, že má jasné povýšení na dosah ruky.
V hlavní roli Renée Zellweger.

Vstupné: 75 Kč   

2. - 8.7. ve 20.00 h 
ve středu 8.7. též v 9.00 h   

NA ODSTŘEL
(STATE OF PLAY, USA 2009, CP 28.5.09,
127´, do 12 let nevhodný, širokoúhý/thril-
ler, titulky, DD)
Práce investigativních novinářů je vzru-
šující, přitažlivá a sexy. Někdy při ní

může jít   i o život, někdy postaví psav-

ce před rozhodnutí, které připomíná

pověstnou Sofiinu volbu. V hlavních

rolích Russell Crowe, Rachel McAdams 

a Ben Affleck. Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč) 

9. - 15.7. v 15.30 h                                    

RATATOUILLE
(USA 2007, 110 ,́ přístupný, širokoúhlý/animo-
vaný/rodinný, české znění, DD)
Originální komedie o bizarním přátelství,

jaké si jen lze představit. Hlavním hrdinou

filmu je krysák Remy, který odvážně sní

o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem

v pařížské pětihvězdičkové restauraci.

Vstupné: 50 Kč   

9. - 15.7. v 17.45 h                                    

TRANSFORMERS: 
POMSTA PORAŽENÝCH 
(TRANSFORMERS: REVENGE OF THE
FALLEN, USA 2009, CP 25.6.09, 147´,
přístupný, širokoúhlý/akční/sci-fi, české
znění, DD)
Čas odplaty nadešel. Mimozemští robo-

ti měnící se v pozemská auta jsou zpát-
ky. Sam se už vzpamatoval z prvního

setkání s hodnými a zlými roboty,
a když objeví úlomek matérie, začíná
další dobrodružství.

Vstupné: 80 Kč

9. - 15.7. ve 20.15 h 
ve středu 15.7. též v 9.00 h   

KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
(I LOVE YOU, MAN, USA 2009, CP 4.6.09,
105´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky,
DD)
Peter má krásnou snoubenku, skvělou
práci a jeden zdánlivě nepatrný problém.
Postrádá nejlepšího kámoše, který by mu
šel na svatbu za svědka. Zatímco malí
kluci si doživotního kamaráda najdou cel-
kově hravě, těm velkým to tak snadno 
nejde.

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

16. - 22.7. v 15.30  a 17.45 h 

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURŮ 
(ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS,
USA 2009, CP 2.7.09,  přístupný, animova-
ná/rodinná/komedie, české znění, DD)
Další příběh mamuta Mannyho, lenochoda
Sida a šavlozubého tygra Diega, kteří se

tentokrát společně s mamuticí Elliie (která

si už nemyslí, že je vačice) a veverkou

Scrat propadnou pod ledovce a dostanou

se do jeskyně, ve které se uchovává dru-

hohorní klima - a spolu s ním i obří dino-

sauři... Vstupné: 80 Kč

16. - 22.7. ve 20.00 h

ve středu 22.7. též v 9.00 h                         

JMÉNEM KRÁLE 
(ČR 2008, CP 28.5.09, do 12 let nevhodný,
širokoúhlý/historický, DD)
Píše se 13. století. Království českému

a markrabství moravskému vládne Přemy-

sl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit

znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartem-

berka, vysílá král svého zástupce Oldři-

cha z Chlumu. Cestou najdou jeho

pomocníci stopy po loupežné vraždě

neznámého kupce … Hrají: Karel Roden,
Klára Issová, Jan Kanyza, David Prachař,
Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová aj.

Režie: Petr Nikolaev          Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

23. - 29.7. v 15.30 h

MONSTRA VS. VETŘELCI
(MONSTERS VSALIENS, USA  2009, pří-
stupný, širokoúhlá/animovaná/komedie,
české znění, DD)
Jenom mostr akce zachrání svět hladce. Na
naši modrou kulatou planetu už zase zaúto-
čili mimozemšťané a zoufalý generál požádá

prezidenta, aby mohl povolat do boje partičku
příšer, aby zachránil svět před hrozící
zkázou. Vstupné: 60 Kč
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3. -  5.7. HOLKA Z MĚSTA
(NEW IN TOWN, USA 2009, CP 28.5.09,
97´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky,
DD)
Lucy je ambiciózní a podnikavá manažer-

ka žijící v Miami. Miluje své boty, svá auta

a miluje kariérní postup. Když dostane

nabídku na jeden krátkodobý úkol -

neznámo kde - aby restrukturovala výrob-

ní továrnu, skočí po této možnosti s vědo-
mím, že má jasné povýšení na dosah ruky.
V hlavní roli Renée Zellweger.

Vstupné: 70 Kč 

10.- 12.7. POSLEDNÍ DŮM NALEVO
(THE LAST HOUSE ON THE LEFT, USA
2009, CP 21.5.09, 109´, do 15 let nepří-
stupný, horor, titulky, DD)
Oko za oko. Zub za zub. Starodávné pravi-
dlo pohřbené pod tuhou civilizační slup-
kou. V lidském životě ale můžou nastat

chvíle, kdy se tahle slupka sloupne

a z beránků se stávají vlci. Většinou v tom
hraje roli náhoda. Třeba jako ta, která
poslala bandu násilníků schovat se před

bouřkou do posledního domu nalevo,

v němž žili lidé, kteří se během jediné noci
z obětí proměnili v jejich katy.

Vstupné: 70 Kč 

17. - 19.7.

DOBA LEDOVÁ 3: 
ÚSVIT DINOSAURŮ

(ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS,
USA 2009, CP 2.7.09, přístupný, animova-
ná/rodinná/komedie, české znění, DD)
Další příběh mamuta Mannyho, leno-

choda Sida a šavlozubého tygra Diega,
kteří se tentokrát společně s mamuticí

Elliie (která si už nemyslí, že je vačice)
a veverkou Scrat propadnou pod ledov-

ce a dostanou se do jeskyně, ve které se
uchovává druhohorní klima - a spolu       

s ním i obří dinosauři...
Vstupné: 70 Kč

24. -  26.7. 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 Šteind-
ler, Bára Hrzánová aj. Nová komedie Marie
Poledňákové.

Vstupné: 70 Kč 

31.7. - 2.8. HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE 
(HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD
PRINCE, USA 2009, CP 16.7.09, 154´, pří-
stupný, rodinná/dobrodružná/komedie,
české znění, DD) 
Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do

rukou se mu dostává stará kniha, která
je velmi zvláštně označena - „Tato kniha

je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň
se dozvídá další střípky z Voldemortovy

temné minulosti.
Vstupné: 75 Kč

Začátky představení 
vždy ve 21.30 hodin.

23. - 29.7. v 17.45 h                                     

PAŘBA VE VEGAS
(THE HANGOVER, USA 2009, CP 18.6.09,
do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)
Loučení se svobodou, které se nepředsta-
vitelným způsobem zvrhne. Dva dny před
svatbou odjíždí Doug a jeho tři kamarádi
do Vegas na nezapomenutelnou párty,
z které si vůbec nic nepamatují a navíc
ženicha nemůže nikdo najít…

Vstupné: 75 Kč

23. - 29.7. ve 20.00 h

ve středu 29.7. též v 9.00 h                          

TMA 
(ČR 2009, CP 9.7.09, 90´, do 18 let nepř-
stupný, horor, DD)
Snímek vypráví příběh umělce Marka,

který se rozhodne opustit kariéru hudeb-

níka a na čas se usadit v opuštěném
rodinném domě na samotě. Dům, kde
Marek strávil s rodiči a sestrou dětství,
má však tajemnou minulost. Nadchází
čas, aby dům prozradil léta utajované
pravdy.
Režie: Juraj Herz            Vstupné: 80 Kč   

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč) 

30.7. - 5.8. v 15.30 a 18.00 h

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ
KRVE                  
(HARRY POTTER AND THE
HALFBLOOD PRINCE, USA 2009, CP
16.7.09, 154´, přístupný, rodinná/dobrod-
ružná/komedie, české znění, DD) 
Harry začíná již 6. rok v Bradavicích

a do rukou se mu dostává stará kniha,

která je velmi zvláštně označena - „Tato

kniha je majetkem Prince dvojí krve“.

Zároveň se dozvídá další střípky z Volde-
mortovy temné minulosti.

Vstupné v 15.30 h: 75 Kč
Vstupné v 18.00 h: 80 Kč

30.7. - 5.8. ve 20.15 h
ve středu 5.8. též v 9.00 h                           

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
(ČR/Itálie 2009, CP 11.6.09, do 12 let pří-
stupný, širokoúhlá/komedie, DD) 
Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hlubo-
ce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodi-

la žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně

nebezpečná. Natočeno podle bestselleru

Michala Viewegha.

Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)
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● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna zavřena od 25.6. do 23.8.
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna zavřena od 29.6. do 23.8.
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna zavřena od 29.6. do 23.8.
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna zavřena od 20.6. do 23.8.
● 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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Od května má Havířov vlastní televizi. Obrazové zpravodajství
z města a jeho nejbližšího okolí se šíří internetem (www.havirov-city.cz,
www.tvportaly.cz), kabelovou televizí (kanál S) a můžete ji sledovat také
přes satelit. Provozovatelem městského vysílání pro Havířov je na základě
smlouvy TV POLAR OSTRAVA.

Ačkoliv je to necelé dva měsíce, spoustě lidí už se podařilo potkat ve
městě při různých příležitostech havířovský televizní štáb - redaktorku Báru
Kelnerovou s kameramanem Zbyszkem Jeleńem. Tady je máte trošku víc
zblízka:
Bára Kelnerová, redaktorka, věk: 31
Stav: jestli je rozvedená svobodná, tak svobodná
Hobby: sport, moje fena Kiša a když mám volno, řídíme se mottem: Mně
se tak nic nechce, ještě že nic nemusím
Oblíbené jídlo: maso, a to už nejlépe k snídani. I proto mám ráda film od
Bohumila Hrabala Postřižiny.
Nesnáším: cokoliv sladkého, nechutná mi ani čokoláda
Jak jste se dostali k práci v televizi - co máte za sebou:

Přes dva roky jsem pracovala v redakci Havířovského denníku a novina-
řina je krásná práce. Výhoda psaného slova je ta, že se informace dosta-
nou v podstatě ihned ke čtenářům.
Jaký byl rozjezdový měsíc havířovské televize:
Hektický, ale pěkný. Hodně nám pomohla vstřícnost všech oslovených při

prvních natáčeních. I pro ně to bylo premiérové a byli skvělí.
Co vám televize dává a co bere:

Dává? V Havířově je spousta organizací, které dělají úžasné věci
a zaslouží si, aby se o jejich práci a činnostech vědělo. To samé platí
o magistrátu. Stále se něco buduje, rekonstruuje a organizuje. Je pak krás-
ný pocit dívat se na zkompletovanou reportáž. Samozřejmě, že do vysíla-
cího bloku patří veškeré dění ve městě. Bere? Možná volný čas. Toho mám
teď málo.
Jak reagují lidé na štáb v terénu -první zkušenosti:

Pokud se jedná o ankety, tak jsou lidé zaskočeni. Asi jako každý, bojí se
trochu kamery. Časem si na nás určitě zvyknou, že takhle běháme po
městě.
V čem vidíte největší problém Ha TV:

Začínáme, a jak už jsem řekla: všichni jsou vstřícní. Prozatím nevidím pro-
blém.
Jaká by měla být Ha TV:

Pestrá, zajímavá, pozitivní, objektivní a hlavně naše.
Čím osobně chcete udělat Ha TV tou nej:

Byla bych ráda, když bych třeba na ulici zaslechla lidi, jak si říkají: „Včera

jsem se dívala na Havířovský expres a bylo tam...“ Z toho vyplývá, že mým
cílem je, aby si Havířované zvykli, že točíme reportáže o nich a pro ně.

Zbyszek Jeleń, kameraman, technik, věk: 26
Stav: svobodný
Hobby: badminton, fotografie, turistika, cyklistika
Oblíbené jídlo: vše, co je dobré
Nesnáším: vždy se něco najde :-), momentálně mě nic neštve 
Jak jste se dostali k práci v televizi - co máte za sebou:

Tato práce (kamera) mě zajímá, baví. Do HA mě přesunuli z Ostravy, kde
jsem v TV začínal.
Jaký byl rozjezdový měsíc havířovské televize:

První dny - bez zázemí, no tak jak to bývá, když se něco nového rozjíždí.
Co vám televize dává a co bere:

Bere docela hodně volného času.
Jak reagují lidé na štáb v terénu - první zkušenosti:

Většina lidí ví, že v Havířově začala působit místní televize, a to je moc
dobře.
V čem vidíte největší problém Ha TV:

Nedokonalá technika :-(
Jaká by měla být Ha TV:

Lepší...?

Lidé okolo nás 
- lidé z televize

V neděli 10.5.09 proběhlo základ-
ní kolo mistrovství České republiky

mažoretkovém sportu.
Děvčata havířovské skupiny KALA
při Městském kulturním středisku

pod vedením Kamily Charvátové si
přivezla 10 zlatých a 2 stříbrné

medaile. Získala tak postup na
MČR v sóloformacích a na semifi-

nále skupin, které proběhlo o týden
později ve Valticích.

Do Valtic se o týden později sjely
všechny mažoretky z celé České
republiky a soutěžily s náčiním

hůlka.
Mažoretky KALA nezklamaly

a přivezly si třikrát 1. místo a titul

MISTR ČR v sóloformacích.

Mažoretky KALA MKS Havířov 
si dovezly zlato z Mistrovství ČR

Ani letos nechyběl na mistrovství republiky veteránů a veteránek tým basketbalistek
Best Off Havířov.Tým, který bude bojovat i na nadcházejícím MS v Praze, nezklamal
a obhájil dobyté pozice z minulých ročníků, kdy skončil první  a druhý. Letos se mu

ovšem do cesty v boji o titul postavil celek hráček do 35 let, nadmíru silný Dream

Team.Tento tým byl sestaven z ještě stále aktivních ligových hráček a bývalých repre-
zentantek, speciálně pro letošní MS veteránů.
Třetí mistrovství republiky v basketbalu veteránek a veteránů, tj, hráček a hráčů nad

30 let, se zúčastnilo se ho 11 ženských a 27 mužských týmů v několika kategoriích

dle věku nejmladšího člena týmu. Mistrovství bylo pojato jako příprava na MS, které
se letos uskuteční  v Praze.
Tým Best Off byl zařazen do skupiny hráček +30, ačkoliv startuje v kategorii +35

a některé jeho členky již překročily čtyřicítku. Bohužel, kategorie +35 je stále slabě

obsazena, takže jiná možnost nebyla. Celkem pět týmů ve skupině se utkalo systé-
mem každý s každým. „Náš nejtěžší zápas byl nalosován v pátek večer, pro nás
druhý, pro Dream Team první ten den. První poločas jsme držely remízu, ale pak

v druhé půli se již projevila únava nejen z předchozího utkání s týmem Odrostenek,

který jsme vyhrály asi o 40 bodů, ale i z více než šestihodinové cesty do Klatov,“ řekla
kapitánka týmu Iveta Rašková. „Myslím, že jsme rozhodně neudělaly ostudu.Vždyť
v poločase se z lavičky zvedl a pokyny začal udělovat do té doby nepříliš aktivní trenér

Dream Teamu Lubor Blažek , což je mimochodem trenér letos mistrovského USK
Praha,“ podotkla s úsměvem Rašková. Zápas nakonec Havířov prohrál o 22 bodů,

ale byl to nejnižší rozdíl ve skóre, který se podařilo ostatním dosáhnout.
Druhý den dopoledne čekal na hráčky Havířova další silný soupeř, tým LIBO Libo-

chovice, již tradiční rival z MČR.Tentokrát se mohly radovat opět hráčky Havířova, byť

zvítězily o jediný bod.
Poslední zápas v sobotu v podvečer s  týmem Pražský sběr byl již zápasem „silných

vůlí“. „Čtyři utkání ve dvou dnech, to je docela záběr i pro mnohem mladší hráče,“
řekla kapitánka Rašková, „utkání chvílemi vypadalo jako pochodové cvičení, ale naše
skvělá kondice a snad i větší vůle po vítězství rozhodly v náš prospěch.“

Hráčky Best Off Havířov tedy obhájily loňské druhé místo ve spojené kategorii +30
a +35 let.

Basketbalistky obhájily
na mistrovství republiky stříbro

Foto: Romana Bartošková

Foto: archiv



12

TS Crazy Extreme Group 
zářila na republikové soutěži Děti Fitness

Děti z taneční skupiny Crazy Extreme Group, která působí pod vede-

ním Žanety Gabrišové v CSVČ Don Bosko na Šumbarku, vybojovaly

na republikovém finále soutěže Děti fitness (street dance) krásné

3. místo. Finále proběhlo v O2 Aréně v Praze. Skladba s názvem

„Nejsme tady pro srandu králíkům“, ve složení: Karolína Klimentová,

Veronika Uhrová, Marie Jančová, Markéta Stalmachová, Martina

Kovářová, Tereza Válová, Romana Zotyková, Ivana Bocková, Nikola

Urbaneková, Renáta Michalíková, Veronika Grygerková, Barbora Ziko-

vá,Tereza Fojtová,Tereza Mynářová,Tereza Římanová a Natálie Bene-

šová, sklidila velký obdiv porotců i diváků ve sportovní hale.

Na konci května ZŠ Frýdecká pro-
žívala Dny slovenské kultury. Jejich
cílem bylo seznámit děti s kulturou
Slovenska. Vyvrcholením byl Sloven-
ský den. Žáci, kteří přišli oblečení do
slovenských národních barev, se po
celý den seznamovali se slovenskými
tradicemi - četli slovenskou povídku,
učili se slovenské výrazy, zpívali slo-
venskou hymnu a další písně, poznali
národního hrdinu Jánošíka, prezenta-
ce připravené 9. třídou je upozornily
na zajímavá města, přírodní krásy
a unikátní památky Slovenska. Kona-
la se také ochutnávka slovenských
sýrů (parenica, oštiepok, bryndza)
a každá třída si vlastnoručně podle
receptu vařila slovenské jídlo. Třídy
také podávaly sportovní výkony při
hodu valaškou a skoku přes vatru.
„Euromince“ nasbírané za každou
splněnou disciplínu pak třídy proměni-

ly v hodnotné dárky. „Velké poděko-
vání patří zejména obětavým rodi-
čům, kteří učitelům pomáhali s celou
organizací a SRBŠ, které přispělo na
finanční zajištění této akce,“ chválila
zástupkyně Mgr. Jiřina Sivá. „Vyvr-
cholením bylo vystoupení hostů ze
Slovenska. Tanečníci z lidového sou-
boru Oravan předvedli typické orav-
ské tance a nádherně zdobené kroje.
Fujarista profesor Bašista povyprávěl
o fujaře, pastýřské flétně a dalších
unikátních nástrojích a předvedl, jak
se na ně hraje.“ 

Vystoupení bylo pro všechny děti
mimořádnou událostí. „Mým nejvě-
tším zážitkem bylo vyprávění o fuja-
ře,“ svěřil se Robin Franek z 5. třídy.
„Mně se líbilo ochutnávání sýrů,
vystoupení tanečníků v krojích a hra
na zvláštní hudební nástroje,“ řekla
Lucie Kunčarová. „Myslím, že Sloven-

ský den se konal proto, aby se žáci
něco dověděli o Slovensku, zažili
soutěžení, hry a měli radost,“ vysvět-
luje Lukáš Moj z 5. třídy.

Slovenští hosté vystoupili i odpoled-
ne pro veřejnost spolu se slovenským
výtvarníkem Hieronymem Balkem,
jehož výstavu kreseb typické oravské
dědiny a linorytů škola hostila ve
svých výstavních prostorách až do
konce června. Autor provedl hosty
výstavou, povyprávěl o svém působe-
ní v horkém Kazachstánu, ukázal
práce, které vyrobil pro filmy a diva-
delní představení, vysvětlil postup při
výrobě pamětních mincí a medailí.

Všichni, děti i dospělí, tak odcházeli
obohaceni o informace o našich slo-
venských sousedech, o nové doved-
nosti a pěkné zážitky.

Mgr. Jiřina Sivá

Na ZŠ Frýdecké připravili Dny slovenské kultury 

Tvořivý večer žen:
Milé ženy, zveme vás opět na podvečerní vyrábění a příjemné povídání
v ničem nerušené atmosféře. Další tvořivé večery se konají v pondělí 13.7.
a 27.7. 2009 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 vyřizo-
vání běžných záležitostí, doprovod na úřad, doprovod s Vašim dítětem
k lékaři nebo pomoc s doučováním Vašeho dítěte.

Služby seniorům:
V obou komunitních centrech (KC AS na ul. J. Seiferta 8, Havířov - Město,
tel. 596 411 265 a KC AS na ul. Obránců míru 704, Havířov - Šumbark, tel.
596 811 479) nabízíme seniorům z Havířova aktivizační služby. Jde o kluby
s různou tematikou, např. Kutílek, Sokrates, Trénování mozku a paměti,
Receptář, Stolní hry, Vyrábění, Hudební klub či Biblický klub. Přijďte svůj
čas strávit v příjemném a podnětném prostředí.

1.7. volné hraní

2.7. „O srdíčku“

7.7. zpívánky

8.7. volné hraní

9.7. „Hra rukou a nohou“

14.7. zpívánky

15.7. volné hraní

16.7. „Představení s maňáskem“

21.7. zpívánky

22.7. volné hraní

23.7. „Kouzlo domova“

28.7. zpívánky

29.7. volné hraní

30.7. „Pobyt na zahradě“

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

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

Škola připravuje ke 100. výročí
svého založení oslavy, které vyvr-
cholí v sobotu 26. září 2009. Během

letošního roku jsme připravili řadu

akcí, jimiž se široká veřejnost
seznámila se současným životem
orlovského gymnázia a výsledky

práce studentů a pedagogů. Naším

záměrem je nabídnout osobám
spjatým se školou, především jejím
absolventům, studentům, jejich

rodičům, bývalým i současným

pedagogům a ostatním zaměstnan-
cům, možnost připomenout si his-
torii i současnost našeho gym-

názia.

Sérii společenských, kulturních
a dalších akcí jsme po únorovém
společenském plesu školy zahájili

oficiálně slavnostním koncertem
pěveckých sborů k výročí založení

gymnázia a ke Dni učitelů, který se
uskutečnil v sobotu 28. 3. 2009
v Domě kultury města Orlová.

O všech akcích průběžně informu-
jeme na webových stránkách školy:
www.gym-orlova.cz.

S připravovaným výročím souvisí

vydání jubilejního almanachu školy,

v němž bychom rádi uveřejnili něk-
teré zajímavé archivní materiály
související s historií naší školy,

příspěvky absolventů, jakož i foto-

grafie a práce bývalých a součas-
ných žáků. S potěšením uvítáme
Vaše příspěvky do almanachu,

případně zaslání (zapůjčení) obra-

zového materiálu pro připravova-
nou výstavu fotografií.

Mgr. Pavel Kubínek
ředitel školy

Gymnázium v Orlové (v současnosti Gymnázium a SOŠ) slaví v tomto
roce 100 let od svého založení. Jde o vůbec první české gymnázium,

které na území Těšínského Slezska vzniklo.

Orlovské gymnázium chystá velké
oslavy 100. výročí svého založení

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!

115/09

Přípravu žáků 9. tříd

k přijímacím zkouškám
jazyk český - matematika

Termín: říjen - duben, cena: 850,- 
Výuka probíhá v prostorách školy 1x

týdně jednu vyučovací hodinu
Přihlášky možno podat i telefonicky

nebo elektronickou poštou
INFORMACE tel. 596 411 063 

nebo 776 745 301 
www.zsmladeznicka.cz

JAZYKOVÉ KURZY
angličtiny, francouzštiny, němčiny

- pro začátečníky i pokročilé
- pro děti i dospělé

Cena: žáci, studenti 2300,-
za celý školní rok

dospělí 2800,- za celý školní rok

Platba na začátku školního roku na
celý školní rok - do 15. 9. 2009

osobně nebo převodem na č. účtu
1665857329/0800

variabilní symbol - 20092010 zpráva
pro příjemce - napsat PŘÍJMENÍ
Výuka probíhá v prostorách školy

1x týdně dvě vyučovací hodiny 
vyučuje se pondělí, úterý, středa

v odpoledních hodinách (od 16.30)

Zápis do kurzů:
27. srpna 2009 v 15 - 17 hod.

- 1. patro - knihovna školy
3. září 2009 v 15 - 17 hod.
- 1. patro - knihovna školy
lze se domluvit i mailem

nebo telefonicky
INFORMACE tel. 596 411 063 

nebo 776 745 301, 
mail: irena.lukankova@zsmladeznicka.cz

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 

ul. Mládežnická 11 nabízí ve školním roce 2009/2010

Jana Mastná a Daniel Mik soutěží
v pletení korbáčiků.

Foto: archiv
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Již čtvrtým rokem probíhá na naší
škole spolupráce s italskou školou
Ann Frankové v partnerském městě
Collegno u Turína. Třídy nižšího
gymnázia ( žáci sekundy A) si vym-
ěňují se svými italskými vrstevníky
projekty v anglickém  jazyce na
různá témata, a tak získávají fak-
tické vědomosti o obou zemích
a informace o  životním stylu jejich
obyvatel.

Součástí projektu jsou i reciproční
návštěvy žáků a jejich učitelů
v partnerských zemích. Koncem
dubna letošního roku navštívila naši
školu skupina třiceti žáků a tří

pedagogů. Ihned po příjezdu byli
vřele přijati ředitelem gymnázia
RNDr. K. Foniokem, který zároveň
podepsal oficiální smlouvu o spo-
lupráci.

Během pobytu se české a italské
děti vzájemně poznaly při různých
sportovních, kulturních a vědo-
mostních soutěžích a aktivitách.
Bohatý program zahrnoval napří-
klad „mezistátní“ fotbalové utkání,
sportovní hry družstev, kulturní
vystoupení žáků naší školy,  zna-
lostní kvízy a diskotéku. Naši hosté
z Itálie byli nadšeni z výletu do
skanzenu v Rožnově pod Rad-
hoštěm, vycházky k soše Radegas-
ta na Pustevnách, prohlídky muzea
v  Landeku, návštěvy historických
míst Olomouce a hradu Helfštýn.

Závěrečný slavnostní banket se
spoustou jídla, tance, hudby
a přátelského povídání byl završe-

ním úspěšného pobytu, kdy ke spo-

kojenosti italských dětí významně

přispělo i velmi vstřícné a přátelské

prostředí, které jim rodiče našich

žáků vytvořili v hostitelských rodi-

nách. Rodiče organizátorům akce

také velmi pomohli s materiálním

a finančním zajištěním celé akce.

Poděkování patří Magistrátu města

Havířova, který poskytl finanční

dotaci a jehož představitelé přijali

italskou delegaci na radnici.

Díky všem dospělým a dětem,

kteří se na organizaci podíleli,

proběhla další pěkná akce, která se

snad  stane na naší škole tradicí…
Sekunda A, tercie A,B  

Gymnázium, Studentská ul.

GSH: Friendship  

and Sympathy at School
Mladší žáci ze sportovního klubu

SPV Havířov zvítězili v přeboru ČA
SPV a stanuli na stupni nejvyšším
ve sportovní gymnastice. Dali tím
ve známost, že Havířov v tomto
krásném a náročném sportu oprav-
du umí.

Přeborníky ČR za rok 2009 se
stalo družstvo ve složení Filip
Urbánek (na fotce uprostřed),
a bratři Javůrkové. Dále bodovali
Kevin Ptáček (7. místo), Matěj Kubi-
na (8. místo) a dorostenec Štěpán
Staniek (5. místo).

Gymnasté trénují v tělocvičně ZŠ

Na Nábřeží vždy v úterý a pátek
v 17 hodin pod vedením Oty
Poláka, úspěšného gymnasty
a trenéra, držitele Ceny města
Havířova.

8. duben byl na Základní škole
Gen. Svobody v Havířově-Šumbar-

ku ve znamení EU. Uskutečnil se
školní projekt „Den Evropské unie“.

Cílem tohoto školního projektu

bylo aktivním a tvořivým způsobem
motivovat žáky k získání poznatků
o zemích EU. V projektu byly propo-

jeny znalosti a dovednosti žáků zís-
kané při výuce zeměpisu, dějepisu

a výchovy k občanství. Důraz byl
kladen na praktické využití znalostí
a dovedností žáků při práci

s počítačem a internetem. Projekt
v žácích podporoval smysl pro mul-
tikulturalitu a porozumění zvlášt-

nostem zemí EU. Žáci spolupraco-
vali v týmech, stanovovali si

posloupnosti svých činností.

Každá třída II. stupně si již
v březnu vylosovala „svůj“ stát

a celý měsíc sbírala informace,
zajímavosti, fotografie, které pak

použila pro tvorbu nástěnné pre-
zentace. Dvojice žáků pak skládaly

evropské stavby, vybarvovaly
a doplňovaly obrysové mapy. Sku-
pinky žáků vyplňovaly evropský

kviz.

Pro nejlepší třídy byl připraven

dort ve tvaru vlajky EU a čokoládo-
vá eura. „Zábavný způsob, jak se
něco dozvědět,“ řekli žáci při závě-

rečném hodnocení dne.
Mgr. Šárka Dedková

ZŠ Gen. Svobody :

Školní projekt Den Evropské unie 
- zábava i poznání

Dětský pěvecký sbor Zvonky ze
Základní školy 1. máje odjel ve čtvr-
tek 4.6. 2009 na svou třetí účast

v pěvecké soutěži „Svátky písní
Olomouc“. Dvakrát se mu zde již

podařilo získat bronzové pásmo.
Tentokrát se zúčastnil nové sout-
ěže, určené pro české dětské

sbory. Kategorie byly opět rozděle-
ny podle věku soutěžících zpěváků.

Náš sbor se po tvrdé přípravě
a soustředěních také o sobotách,
úspěšně zhostil svého úkolu a ve

své kategorii Olomoucký Vavřín, ve

které bojoval se sbory ze ZUŠ
a škol s rozšířenou hudební výcho-
vou, si vyzpíval stříbrné pásmo.

Nadšení zpěvaček nemělo konce
a nyní doufají, že svou školu

a Havířov budou opět reprezento-
vat i v příštím roce, a to nejen v Olo-
mouci.

Blahopřeji jim a držím palce, aby
jejich hlásky dále zvonily a roz-

dávaly radost všem lidem, kteří
mají vztah ke sborovému zpěvu.

Mgr. Mirka Křížková, sbormistryně

ZVONKY SI VYZPÍVALY STŘÍBRNÉ PÁSMO

Cvičíme pro zdraví, krásu a radost

z pohybu, vzkazují malí gymnasté ze stupně vítězů 

Výletu, který měl název Expedi-
ce Štramberk, se zúčastnili žáci
2. A a 2. B ZŠ Jarošova a získali

plno nových zkušeností, poznat-

ků a informací. Naši druháci se

chtějí s vámi, milí čtenáři, o něk-

teré zážitky podělit.
A. Michnová, P. Jašková, 

třídní učitelky

Naše třídy 2. A a 2. B jely v úterý

19. 5. 2009 na školní výlet do

Štramberka. Cesta trvala dlouho

a během ní jsme začali plnit

první úkol. Vystoupili jsme

z autobusu, a protože pršelo,
museli jsme si nasadit pláštěnky.
Vyšli jsme k jeskyni, která se

jmenuje Šipka. Když jsme si pro-

hlédli jeskyni a splnili úkoly, šla-

pali jsme na štramberskou Trúbu.

Počítali jsme schody tak usi-

lovně, až se nám z toho málem

zatočila hlava. Vyšlapali jsme až

na vršek štramberské Trúby. Na

náměstí, což bylo naše další sta-

noviště, jsme mohli nakupovat

Štramberské uši a hračky. Na

nákup jsme měli asi tři čtvrtě

hodiny a za tu dobu jsme nakou-

pili tolik věcí, že nám batohy
málem praskaly ve švech. Kolem
13. hodiny jsme měli sraz

u „velikého ucha“. Pak jsme se

všichni vydali na rozhlednu Bílá

hora, která byla naším posledním

stanovištěm. Ale protože byla

veliká mlha, tak jsme toho moc

neviděli. Potom jsme se vrátili do

autobusu a povídali si, co se nám

na výletě líbilo. Ve Frýdku - Míst-

ku jsme si všichni zazpívali pís-

ničku Okolo Frýdku cestička.

A to je asi tak všechno. Jo

a abych nezapomněla, všem se

nám tam líbilo, až na to počasí.

Míša Řiháková 2. B 
s pomocí všech dětí z 2. A a 2. B

ZŠ Jarošova: Náš školní výlet do Štramberka
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Ski & Wake Park (SWP) na Těr-
lické přehradě je v širokém regionu
jedinečný sportovní areál navržený
pro provozování vodního lyžování,
wakeboardingu, wakeskatingu
a kneeboardingu.

SWP je od května do září místem

příjemné relaxace, spojené s origi-

nální letní zábavou pro všechny

věkové kategorie, začátečníky i tré-

nované profesionály.

Co vás čeká:

-zapůjčení wakeboardů, vodních

lyží a vest - rady pro začátečníky

i pokročilé - opakovaná první jízda

v případě pádu - jízda na dvou

nebo jedné lyži - jednoduchá jízda

i jízda přes překážky - možnost
využití slalomové dráhy či skokan-
ského můstku

V období letních prázdnin je pro-
vozní doba areálu od 11 do 19 hod
hod. Provozní doba pondělků se
liší pouze začátkem. (V červnu

a září denně 15-19 hod., soboty

a neděle 11-19 hod.) Novinkou

letošní sezony bude vyčlenění části

provozní doby pouze pro začáte-

čníky.

SWP je zároveň jediným místem

v ČR, kde můžete navštívit závody

nejvyšší evropské úrovně.

www.skiwakepark.cz

Akce pro dospělé:
Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Pavlovova 2, srdečně zve na

prodejní výstavu zařízení Santé „Ten umí to a ten zas tohle…“, která se

koná od 2.7. do 31.8. 2009.

Výstavu fotografií Květoslava Klímy z havířovského Fotoklubu na téma

motorismus si můžete prohlédnout od 1.7. do 30.8.2009 ve vestibulu kni-

hovny na ul. Šrámkova 2.

A pokud nevíte, jakou literaturu si přibalit na dovolenou, navštivte tam

i oddělení pro dospělé, kde knihovnice připravily výstavku prázdninového

čtení nazvanou Prázdninová pohoda. Inspirovat se můžete do konce

srpna.

Akce pro děti:

S knihovnou na cestách je název akce, kterou připravilo dětské oddělení

na ul. Šrámkova 2. Zúčastnit se mohou všechny děti, které na prázdniny

zůstaly doma a přitom by tak rády cestovaly. Knihovna jim tento sen splní.

15.7. navštíví USA, 22.7. Francii a 29.7. Holandsko, a to vždy od 8 do 12

hod. Po promítnutí zajímavostí o dané zemi si děti vyrobí suvenýry, které

přivezou rodině z cest. Akce je pro svou náročnost určena dětem školního

věku a je hrazena z grantu MK ČR.

Cestovat se bude také v pobočce na ul. Gen. Svobody od 29.6. do

31.8.2009 při cestopisné soutěži Letem světem.

Kdo má raději boj, přijde 3.7.2009 v 9.00 hod. do dětského odd. na ul. J.

Wericha na hru BOJ O KNIHOVNU.

K luštění kvízů, hraní společenských her, ke čtení, malování a k internetu
zve knihovnice pobočky na Dělnické ul. od 7.7. do 14.7.2009 od 9.30 do

12.00 hod.

Každý den (kromě středy) si můžete hrát i v knihovně na ul. Seiferta.
Pondělky jsou věnovány pohádkovému malování, v úterky se hádají posta-

vy z knih při soutěži Hádej, kdo jsem, ve čtvrtky se můžete těšit na Kvízo-
vou horečku a v pátky pátrat po stopách v detektivních příbězích a tajen-

kách.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Městská knihovna Havířov

Tip na nevšední zpestření prázdnin či dovolené:

Vodní lyžování a wakeboarding na Těrlické

přehradě na elektrickém vodním vleku a také

za motorovým člunem

123/09

Vyhněte se nezaměstnanosti
Zvyšte si kvalifikaci = zvyšte si příjem

Zajistí Vám to dálkové maturitní studium 1x týdně v pracovní den:
Obor sociální péče - pečovatelská činnost a obor gymnázium

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

Soutěž Sportem proti drogám
byla úspěšná

V Městské sportovní hale v sobotu 9. května dvacet sedm družstev
v kategoriích aerobik a mažoretky bojovalo o postup do finále celo-
republikové soutěže Děti fitness aneb Sportem proti drogám.

Do Havířova přijela děvčata z deseti míst Moravskoslezského a Olo-
mouckého kraje. O velkém zájmu svědčí, že na ploše tělocvičny se
postupně vystřídalo kolem tří set dětí a teenagerů. Výborně si vedla
družstva z Havířova. Dvě první a jedno třetí místo získalo Církevní
středisko volného času Don Bosko a zlato patří i Středisku volného
času Asterix (na snímku).

Lyžařská škola Alpinia Havířov 
pořádá nábor nových členů 

bližší informace na www.alpiniaschool.cz nebo na tel.: 731 414 197

N o v i n k a : V letošním roce začala LŠ Alpinia spolupracovat s TJ

Dukla Frenštát a s mistrem světa ve skocích na lyžích Jaroslavem

Sakalou, takže jsou zde schopni vychovávat děti i pro skoky na lyžích. Od března do června připravila

knihovna nevšední zážitek pro
téměř 500 prvňáčků ze všech

základních havířovských škol, a to
při oblíbeném pasování. Během

roku se tyto děti naučily číst, psát,
počítat  a za toto snažení získaly
právo stát se čtenáři Pohádkového

království knížek. Pro děti byl při-
praven zábavný program, pasovací
dekrety i čtenářský průkaz zdarma.

Obzvlášť pilné děti pak získaly
i zvláštní dárek - knížku Ivony Bře-
zinové Útěk do komína. A v čem byl

tak zvláštní? Nikdo si tuto knihu

nemůže koupit ani půjčit v kni-
hovně. Dostat ji mohou jen nej-

pilnější prvňáčci. Je to díky projektu
Národní pedagogické knihovny Už

jsem čtenář, která nechala vytisk-
nout 10 000 výtisků této knihy
a rozeslala knihovnám a školám

v ČR. Do Havířova dorazilo 200
kusů této knihy.
Takže budoucí prvňáčci! Hodně se

učte a čtěte, aby v dalším školním
roce doputovala i k vám!

Foto: Jozef Pintér

Foto: Martin Kocur
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Přijmeme kadeřnice
a pedikérky

na živ. list - 737 132 393
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Moravskoslezský
kraj

d. listy Havirov 93x119.indd    1 3.6.2009    15:20:3
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F I N A N Č N Í  K R I Z E ?
Nabízíme lukrativní činnost

v největší ČS internet. firmě.

Nadstandartní výhody a výdělky.

Info: kanc. Havířov 

736 643 788, 737 187 541

119/09

Zveme Vás 

do nově otevřeného

PÁNSKÉHO KADEŘNICTVÍ
na Hlavní třídě 70, Havířov-Město

BEAUTY ALMA
Stříháme různé střihy:

klasický 80 - 85 Kč

strojkem 65 - 80 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu.
121/09 120/09

mezilidské vztahy
osobní potíže

Ha 731 105 787 nebo 604 857 653

KONZULTACE, PORADENSTVÍ

122/09

124/09

Uzávěrka srpnového vydání RL je 13.7. 2009
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V květnu  uspořádala škola ZŠ M.
Kudeříkové v rámci školní ligy měst-
ské kolo ve štafetovém běhu. Závo-

du určeného pro žáky 1. stupně se

zúčastnilo pouze 5 družstev ze
všech havířovských škol.

Družstvo se skládalo z 10 běžců,

kteří si postupně po ročnících od
nejmladších prvňáčků až po páťáky

předávali štafetový kolík. Za ročník
vždy závodilo 1 děvče a 1 hoch,
délka tratě se postupně zvyšovala

od 333 metrů /prvňáci/ až po 999
metrů /páťáci/.

Počasí závodu přálo a i přes

skromný počet zúčastněných škol
si malí běžci svůj závod užili.
Celkové výsledky:

1. ZŠ Kudeříkové 23:30

2. ZŠ Jarošova 25:20
3. ZŠ G. Svobody 25:30
4. ZŠ Gorkého 25:59

5. ZŠ Školní 27:07

Štafetový běh 
vyhrálo družstvo ZŠ Kudeříkové

FUSION v Havířově funguje při-
bližně půl roku. Fusion se schází
v objektu mateřské školy na ulici
Přímá a je otevřen dalším zájem-
cům ve věku 13 - 19 let. Co to
vůbec Fusion je?

„FUSION je tak trochu jiný sbor.
Zpívá rock a pop hudbu a je otevře-
ný úplně všem teenagerům. Čin-
nost podobného souboru, jsem
viděl poprvé v Ostravě a byl jsem
nadšen. Mladí lidé zpívají písně,
které se jim líbí a na workshopech
se teenageři individuálně učí hrát
na baskytaru, elektrickou kytaru,
bicí, také se věnují tanci, divadlu,
aranžování a dirigování a další.
Něco podobného jsme si přáli mít
i v Havířově a proto jsme požádali
o pomoc zkušeného vedoucího Ter-
ryho Englishe z občanského sdru-
žení KAM,“ vysvětluje Ing. Milan
Szturc z občanského sdružení

Evangelikální společenství křesťa-

nů Havířov (ESK).
„Jsme vděčni za významnou morál-
ní podporu Magistrátu města
Havířov, s jehož pomocí jsme uspo-
řádali úvodní koncert pro školy. Na
první zkoušku po tomto koncertu
přišlo asi 45 mladých lidí, a tak

začal v Havířově
FUSION!“

Vedoucí sboru
Terry English
z občanského sdru-
žení KAM dodává:
„FUSION je místem,
kde se mladí lidé
mohou naučit
vyjádřit sebe sama
a rozvíjet své schop-
nosti. Velkou část
dělají sami teenage-
ři za přítomnosti
a „pod dohledem“
dospělých vedou-
cích. Tím se učí růz-
ným dovednostem,
týmové práci, orga-
nizaci akcí a zároveň tráví čas bez-
pečným smysluplným způsobem.
Po čase řada z nich převezme role
a zodpovědnosti nejen ve vedení

Fusion, ale také v jiných aktivi-

tách…“

Zpestřením prázdninového
programu pro mladé je multi-
mediální kemp

Prázdninový multimediální kemp

je jednou z dalších aktivit, které pro

mladé připravuje občanské sdruže-

ní ESK. Patří sem také víkendovky,
Exit kluby, Mt. Devr, E.T. English
a Půlnoční pod širým nebem. „Mul-
timediální kemp, to jsou workshopy,
sporty, večerní cool programy plné
muziky, aktuálních témat a her,“
prozrazuje Milan Szturc.

Workshopy pokrývají celou paletu

hudebních a mediálních činností:

bicí, baskytara, el. a akustická kyta-

ra, klávesy, kamera, sólový zpěv,

foto, arteterapie, skládání písní,

tanec, divadlo, žurnalistika, design,

tvorba webu, zvukařina, elektronic-

ká hudba... Každý účastník si vybe-

re dva obory a dopoledne pak tráví

na těchto workshopech a postupně

se v těchto oborech zdokonaluje.

Odpoledne bývá zkouška sboru,

večer programy se scénkami,

písněmi, zamyšlením, hrami...

Kemp končí koncertem pro rodiče

a veřejnost.

V loňském roce se multimediál-

ního kempu zúčastnilo přibližně 50
mladých lidí. V letošním roce by se
počet účastníků měl pohybovat

okolo osmdesáti.

Letní hudební a multimediální kemp
http://fusion.eskhavirov.cz/

TRADIČNÍ LETNÍ CVIČENÍ
JÓGY

v Městské sportovní hale
od 13.7. 2009 každé pondělí

od 18 do 19.30 hod.
vedou cvičitelé jógy 

Slavie Havířov

●

ZUŠ LEOŠE 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.
Bližší informace na sekretariátě

ZUŠ, tel. 596 411 064
zusvrchl@volny.cz

●

KLUB VĚRNÝCH TURISTŮ
Zapláče-li Markyta bude dešťů dosyta.
Svatý Prokop hříba nakop.
Ať si Markyta třeba zapláče, to ale
neodradí členy Klubu věrných

turistů od toulek přírodou.

Možná bude i nějaký ten hříbeček.

I v měsíci červenci 2009 členové

KVT při Institutu vzdělávání

Havířov plánují výpravy.

V sobotu 11.7. 2009 pojedeme

vlakem do Opavy. V tuto dobu tam

probíhá výstava kamen s názvem:

KRÁSA, KTERÁ HŘEJE. Také si

prohlédneme zajímavosti Bezru-

čovy bílé Opavy. Vlak odjíždí

v 8.04 hod. Sraz účastníků je

v 7.45 hod. na vlakovém nádraží

ČD Havířov.

V sobotu 25.7. 2009 jedeme vla-

kem do Třince, pak autobusem do

Oldřichovic a lanovkou pod vrchol

Javorový. Odjezd vlaku je v 6.42

hod. Sraz účastníků je v 6.20 hod.
na vlakovém nádraží ČD Havířov.

Informační schůzky jsou v úterý

7.7. a 4.8. 09, vždy v 18.00 hodin
v Pizzerii haly Slavia Havířov.
Bližší info na www.kvtivr.estranky.cz

Pro teenagery je tu FUSION 
a o prázdninách multimediální kemp!

Foto: Mgr. Jakub Pszczolka

Havířovský aquapark 
v červenci od 8 do 20 hodin! 

Plavecký bazén ● Kombinovaný bazén s atrakcemi
Dětský bazén ● Skokanský bazén

2 tobogány - mořské vlny - divoká řeka - skluzavky - vzduchové
lehátko - vodní trysky - vodní zvon - perličkové a masážní trysky

hřiště na volejbal, nohejbal, stoly na stolní tenis, občerstvení

Provozní doba do prázdnin od 9 do 18 hodin 
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč, důchodci 40 Kč

děti do 2 let a invalidé vstup zdarma 

poslední 2 hodiny 30 Kč
Rodinné vstupné: ke 2 dospělým 1 dítě zdarma!

www.ssrz.cz, tel.: 596 813 957

Foto: archivka
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