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Během akce Havířov v květech byla slavnost-
ně odhalena dřevěná socha dívky. Město pro ni
nyní hledá jméno. Dřevěnou sochu vyřezal
Čestmír Slíva speciálně pro akci Havířov
v květech a socha se prozatím jmenuje Miss.

Socha byla vyřezána z kmene padesátileté lípy,
která byla pokácena na Hlavní třídě v rámci její
rekonstrukce a bude umístěna ve vestibulu Spole-
čenského domu. Lipové dřevo je vhodné pro dřevo-
řezby, a proto další pokácené lípy budou postupně
využívány pro vyřezávání. Další řezbářská díla uvidí
občané a návštěvníci Havířova na připravovaném
řezbářském sympoziu, které město pořádá
v měsíci srpnu 2009.

Čestmír Slíva je dvaatřicetiletý řezbář, který bydlí
v Havířově a dřevořezbou se zabývá již deset let.
Kromě uměleckého řezbářství pracuje jako učitel
na ZŠ Hrubínova v Havířově-Podlesí.

Město nyní vyzývá obyvatele, aby pomohli najít
její nové jméno.

Své návrhy můžete posílat                    
do konce srpna na adresu 

friedlova.radmila@havirov-city.cz 

Zastupitelstvo schválilo způsob řešení dopadu
finanční krize na rozpočet města Havířova v letoš-
ním roce, a to formou úpravy rozpočtu města.

„Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009 probíhalo
v období, kdy o existenci finanční krize a zejména
o možných dopadech na hospodářství ČR (a tím také měst
a obcí) nebylo vůbec nic známo,” uvedl náměstek primáto-
ra pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduard Heczko.

„Od ledna 2009 pravidelně sledujeme a vyhodnocu-
jeme vývoj daňových výnosů města v souvislosti
s průběhem finanční krize. V lednu a únoru 2009
dosáhly daňové výnosy města vyšších hodnot, než
tomu bylo za stejné období loňského roku, takže dopad
krize se nijak neprojevil,“ dodal náměstek primátora.
Teprve v březnu 2009 došlo k výraznému propadu

a pokles za první čtyři měsíce letošního roku dosáhl
hodnoty přibližně -21 mil. Kč. Byl proveden orientační

propočet výše propadu daňových výnosů města Havířo-
va a oproti schválenému rozpočtu (938,9 mil. Kč) odha-
dem výpadek činí 95 až 100 mil. Kč.

„Všichni vedoucí odborů magistrátu a ředitelé
příspěvkových organizací města byli osloveni, aby spe-
cifikovali možné zdroje úspor výdajů, případně zdroje
navýšení příjmů. Výpadek v příjmech řešíme formou
snížení výdajů organizačních jednotek magistrátu,
včetně snížení objemu investičních akcí, dále také
snížení příspěvků na provoz příspěvkovým organiza-

cím města a snížení objemu prostředků určených na
ostatní dotace a dary jiným subjektům,“ doplnil náměs-
tek primátora. Z investičních akcí, které byly v plánu

v letošním roce, bude odložena např. rekonstrukce

(propojení) komunikace mezi ulicemi Šumbarská
a Prachatická za 5 mil. Kč, výstavba dětského hřiště
Nový Svět (5,5 mil. Kč), klimatizace v budově magist-

rátu (4 mil. Kč), projektová dokumentace na rekon-

strukci místní komunikace U Skleníků (1,5 mil. Kč),
výstavba chodníku na ul. Karvinská (4 mil. Kč), výstav-
ba zvonice v Životicích (1 mil. Kč), rekonstrukce objek-

tu restaurace v budově magistrátu (3 mil. Kč), rekon-

strukce WC v KDLJ (5 mil. Kč). „Máme řadu projektů na
čerpání dotací z EU. Proto jsme vyhlásili veřejnou
zakázku na poskytnutí úvěru ve výši 0,5 mld. Kč. Oče-
káváme, že v případě úspěchu a uzavření smlouvy
budeme z tohoto úvěru dotovat právě spolufinancování
města a tato částka může vygenerovat až další
1 mld. Kč z EU, “ dodal náměstek primátora Ing.

Eduard Heczko.
Celková výše úspor, tj. 100,9 mil. Kč, bude rozpočto-

vána v rámci výdajů ekonomického odboru jako „nein-
vestiční rozpočtová rezerva“, jejíž prostředky mohou
být případně použity k posílení výdajové stránky

rozpočtu letošního roku, a to za předpokladu „mírněj-
šího“ dopadu finanční krize na příjmovou stránku

rozpočtu města oproti uvažovanému propadu.

Hledáme jméno pro novou sochu

Dopad finanční krize 
bude město řešit úpravami rozpočtu

Od 27.8. do 2.9. 2009
9.00 - 17.00 hodin 

na náměstí Republiky

3.9. 2009 

od 15.30 do 18.00 hodin
Společenský dům - zakončení 

a předání soch školkám

(pokračování na straně 2
HAVÍŘOVSKÁ LÍPA 
S NOVOU TVÁŘÍ)

Foto: Josef Talaš
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Primátor města Havířova František Chobot předal koncem června
Čestné uznání statutárního města Havířova Stanislavu Zobačovi,
lékaři chirurgického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov.
Poděkoval mu za dlouholetou obětavou práci v oblasti zdravotnictví.
Doktor Zobač mimo jiné v roce 2007 svým pohotovým operačním
zákrokem zachránil život muži, který měl nůžkami propíchnuté srdce.

Hledáme

osobnost 
v sociální oblasti

Tak jako v jiných oblastech

společenského života město

každoročně oceňuje osobnost

a kolektiv za mimořádnou činnost

v sociální oblasti - za aktivní pří-

stup nad rámec svých pracovních

a společenských povinností,

nebo dobrovolnou činností pro

své spoluobčany, jejichž zdravot-

ní problémy, stáří nebo životní

osud  pomoc vyžadují.

Návrhy na ocenění podávejte
do 20.8. 2009 na podatelnu

Magistrátu města Havířova,

Svornosti 2, Havířov-Město.
Info na www.havirov-city.cz

Město Havířov je organizáto-
rem 1. ročníku řezbářského sym-
pozia s názvem  „Havířovská lípa
s novou tváří“.

V rámci obnovy havířovské
zeleně byly odstraně-
ny lípy z Hlavní třídy.
Aby se tyto stromy
staly součástí života
občanů, bude se
z nich tvořit nový svět
z lip.

Každoročně v daném termínu
řezbáři budou tesat plastiky a ty se
instalují do různých objektů, parků
a jiných stanovených lokalit
v Havířově.

Protože floristé letos v rámci
„Havířova v květech“ aranžovali
z květin pohádkové postavičky, bylo
zvoleno stejné téma i pro lípy. Oslo-

veny byly děti havířovských mateřs-
kých škol, aby si samy vytvořily
představu a nakreslily návrh na
svou pohádkovou bytost do své
školky. Se svými projekty se

přihlásilo 5 mateřs-
kých škol.

Od 27. srpna do
2. září se budete moci
podívat na náměstí
Republiky na řezbáře
v akci. Řezbáři budou

tesat denně od 9 do 17 hodin. Vyvr-
cholení se uskuteční 3. září ve Spo-
lečenském domě od 15.30 do
18.00 hodin.

Náplň celého odpoledne si při-
pravily děti a havířovské soubory.

Přijďte se i Vy podívat do pohád-
kového světa soch z lipového dřeva
očima našich dětí.

Havířov chce být 

pořadatelem mezinárodní 

floristické soutěže
Zastupitelé schválili kandidaturu

Havířova na pořadatele mezinárodní flo-
ristické soutěže EUROPA CUP 2011.
Tímto se Havířov stává oficiálním ucha-
zečem o pořadatelství 17. ročníku Mist-
rovství Evropy ve floristice. Tato soutěž je
celosvětově uznávaná. Posledního
ročníku v roce 2007 ve Slovinsku se
zúčastnilo 20 států včetně České repub-
liky. Soutěž se koná 5-6 dní,
soutěží se v šesti disciplínách.

To, zda bude Havířov zvolen pořadate-
lem se rozhodne v říjnu letošního roku
v Lillehammeru.

Havířov pomohl obcím

zatopeným při letošních

povodních
Radní města na mimořádné schůzi schválili finanční

dotace dvěma obcím z Novojičínska. Celkem 100 tisíc
korun putovalo na pomoc záplavami postiženým oblastem.

50 tisíc korun bylo určeno obci Jeseník nad Odrou a dalších

50 tisíc korun obci Kunín. Kromě finanční pomoci Havířov hned

zareagoval poskytnutím obou sborů dobrovolných hasičů (Havířov-

Město i Havířov-Životice). Hasiči se střídali a pomáhali při odstraňo-

vání škod, které napáchala velká voda.

Sociální služby města Havířova umožnily dle kapacitních možnos-

tí využít část svého lůžkového zařízení na ul. Mánesova pro občany,

jejichž majetek byl poškozen povodní, za cenu stravy do 31.8. 2009.
Finanční prostředky se rozhodli darovat také senioři z Domova

Havířov na Šumbarku. Ze svých skromných úspor se jim podařilo

vybrat 15 tisíc Kč, které předali Nadaci Adra. Na magistrátu je

umístěna do konce srpna pokladnička této nadace, do které mohou
přispět všichni, kteří chtějí pomoci.

„Havířovská lípa s novou tváří“ 
se uskuteční na konci letních prázdnin

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.

Životická tragédie
Asi 2 hodiny po půlnoci 6. srpna 1944 vyjelo

zhruba 60 příslušníků gestapa z Těšína do Živo-
tic. V Těrlicku se k nim připojili místní němečtí čet-

níci a zvláštní jednotka wehrmachtu. Obklíčili
Životice a nad ránem zahájili likvidační akci. Na

jejím konci leželo na polích a stráních Životic
a přilehlých obcí 36 mrtvých mužů.

Brutální akce gestapa byla odplatou za přestřel-
ku, k níž došlo o dva dny dříve v životickém hos-

tinci Isidora Mokrosze mezi příslušníky gestapa
a partyzány skupiny Kamińského. V přestřelce

byli zabiti tři gestapáci a hostinský, na straně par-
tyzánů byl jeden mrtvý a jeden těžce zraněný.

Reakce gestapa na sebe nedala dlouho čekat.

Úředníci bludovického obecního úřadu museli
okamžitě sestavit seznam občanů Životic.
V obci, obklíčené německými vojáky, pak přísluš-

níci gestapa provedli v každém domě prohlídku
a po mužích požadovali, aby se prokázali potvr-

zením o přiznání německé státní příslušnosti.
Každého, kdo potvrzení nepředložil, odvedli

z domu a vzápětí jej zezadu zastřelili.
Během dopoledne bylo zavražděno 36 mužů.

Nikdo z nich neměl s partyzánskou skupinou

Kamińského ani s přestřelkou v životickém hos-
tinci nic společného. Bylo mezi nimi 28 Poláků
a 8 Čechů - obyvatel Životic, Horní a Dolní Suché

a Dolního Těrlicka. Jejich věkový průměr se pohy-

boval okolo 30 let. Ještě týž den byli mrtví odve-
zeni na starý židovský hřbitov do Orlové, uloženi
společně do hluboké jámy a zasypáni.

Několik týdnů po tragédii dostali příbuzní zastře-

lených úmrtní listy, které jako příčinu smrti uvádě-
ly náhlou srdeční smrt, srdeční mrtvici a srdeční
slabost.

Teprve po válce, 24.6. 1945, byly ostatky obětí
životického masakru převezeny do Životic a ulo-

ženy do mohyly poblíž hřbitova. O čtyři roky
později byl slavnostně odhalen pomník, jehož
autorem je akademický sochař a malíř František

Świder z Karviné. Šest desítek let se u tohoto
památníku každoročně koná mírová slavnost, na
níž si její účastníci připomínají památku obětí

a hluboký smysl jejich odkazu.

Foto: Josef Talaš
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DOTACE
pro nemocnici 

Zastupitelstvo schválilo pos-
kytnutí investiční dotace pro
Nemocnici s poliklinikou Havířov
ve výši přibližně 600 tisíc Kč na
pořízení zdravotnické techniky
urologického oddělení.

Dotace města bude použita na
nákup endoresektoru. Tento přístroj
výrazně zkvalitní prostatické zákro-
ky pro všechny pacienty z celé
spádové oblasti Havířovska
a Karvinska.

Od roku 2000 město Nemocnici
s poliklinikou Havířov poskytlo cel-
kem 7,4 mil. Kč, například na
nákup narkotizačních přístrojů,
echokardiografu, polohovatelné
postele, kardiografu pro dvojčata,
přenosného ultrazvuku, videogast-
roskopu apod.

Velkoprostorové kontejnery na objemný odpad 
nebudou v srpnu 2009 přistavovány.

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.

Konzultační  hodiny 
Národního památkového 
ústavu v budově magistrátu

Na magistrátu města jsou každou první středu v měsíci
od 9 do 11 hodin konzultační hodiny Národního památ-
kového ústavu pro veřejnost. Konzultační hodiny budou
v kanceláři č. A 521 a bude se jich účastnit Mgr. Libor Tela-
řík, referent Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Ostravě. Cílem je přiblížit odbor-
nou složku památkové péče občanům, kteří na úřad při-
cházejí se žádostí o rozhodnutí nebo závazné stanovisko
dotčeného orgánu státní správy.

Stavba psího útulku probíhá
podle plánu. První zvířata by se
mohla „nastěhovat“ ještě
v letošním roce.

Členové Rady statutárního
města Havířova ve středu 1. čer-
vence 2009 zavítali na staveniště,
aby se v rámci zasedání přesvědči-
li, jaký je současný stav. Po kontro-
le odjížděli  spokojeni.

"Stavba útulku pro psy a ostatní
zvířata nemá prozatím žádný skluz.
Nezaznamenáváme ani požadavky
na zvýšení ceny. Naopak se nám
podařilo oproti projektu ještě něco
ušetřit. Viděli jsme dnes vše, co
jsme potřebovali, a nemáme žádný
důvod pochybovat, že tato investič-
ní akce bude dokončena včas
a v pořádku," řekl náměstek pri-
mátora pro hospodářský rozvoj Ing.

Zdeněk Osmanczyk. Hrubá stavba

už je kompletně zastřešena

a v současné době se pracuje

například na omítkách, montáži

oken nebo rozvodech vody.

Konečná cena stavby útulku je

po úpravách snížena na

42 665 911 Kč včetně DPH.

Cena útulku dle stanoveného

rozpočtu projektanta byla

44 600 131 Kč včetně DPH.

Původní vysoutěžená cena byla

44 559 550 Kč vč. DPH.

Stavba byla zahájena předáním

staveniště 11. listopadu 2008, ter-

mín dokončení stavby je stanoven

na 30. listopadu 2009.
Po komplikovaném výběru lokali-

ty pro stavbu „psího útulku“ byla
nakonec vybrána ul. Stará v Pros-
třední Suché. Stavba se rozkládá
na dvou pozemcích v majetku

města o celkové výměře 4 462 m2

a pozemku ve vlastnictví

RPG RE Land, s.r.o., na kterém

bude umístěna místní komunikace,

příjezd k nemovitostem psího útulku.
„Tato stavba byla, je a bude jed-

nou z nejsledovanějších investič-
ních akcí, o čemž svědčí i svolání
mimořádného zastupitelstva, kde
jedním ze dvou bodů byla i výstav-
ba útulku pro opuštěné psy a zvířa-
ta. Nakonec se ukázalo, že nejde
o žádnou problematickou stavbu,
jelikož do rozpravy se nepřihlásil
nikdo ze zastupitelů, což podle
mého názoru je odrazem dobře při-

pravovaného projektu a následné
realizace díla včetně ceny a harmo-
nogramu stavby,“ řekl náměstek
primátora pro hospodářský rozvoj
Ing. Zdeněk Osmanczyk.

V útulku pro zvířata se nachází

41 kotců pro osmdesát psů. Dalších

deset kotců je připraveno pro

karanténu a příjem, takže zde může

být umístěno až 120 psů. Dále jsou

zde vybudovány místnosti pro

18 koček a myslí se i na ptáky, hady

a další zvířata. Budovu obklopuje

protihluková stěna, která má zabez-

pečit klid v nejblíže položených

domech.

Město v minulosti využívalo služ-

by soukromého útulku v Havířově-

Bludovicích, dále útulku v Dětmaro-

vicích, v Kopřivnici, ve Zlíně a jiných

městech.

Útulek pro psy a ostatní zvířata 
už dostává konkrétní podobu

Nemocnice má nové
webové stránky
Od 1.7. 2009 mají webové

stránky nemocnice 

www.nsphav.cz 

zcela nový vzhled. Jsou zde infor-

mace o rozsahu lékařské, ošetřo-

vatelské péče a jiných poskytova-

ných službách. Zároveň jsou na

nových stránkách uvedeny ordi-

nační hodiny odborných ambu-

lancí, kontakty na jednotlivá pra-

coviště, novinky, které nemocnice

připravuje.

Stránky budou postupně aktu-

alizovány a doplňovány např.

o fotografie jednotlivých pracovišť

a vedoucích zaměstnanců.

Foto: archiv

Kdo léto proleží, zimu prochodí s žebráckou holí
Kdepak ležet, to pro turisty není - vyrážejí do přírody, ať se třeba čerti žení.
Členové KVT při Institutu vzdělávání Havířov plánují v měsíci srpnu 2009
následující akce:

Ve čtvrtek 13.8.
První možnost - pojedeme MHD č. 2 do Albrechtic, odjezd je 13.16 hod. z autobu-

sového nádraží. Pak vyrazíme kolem žel. trati do Chotěbuzi, kde můžeme navštívit
archeopark nebo Rybí dům a vlakem se budeme vracet do Havířova.
Druhá možnost - pojedeme MHD č. 2 ve 13.16 hod. z autobusového nádraží, pak

vlakem z Albrechtic do Chotěbuzi a přes lesy zpět do Albrechtic. Pak MHD Havířov
č. 2 pojedeme do Havířova. Obě trasy jsou cca 10 km. Trasu volíme podle počasí.

Ve čtvrtek 27.8.
pojedeme MHD č. 3 do Petřvaldu, odjezd z autobusového nádraží Havířov ve 12.50

hod. Vystoupíme na zastávce Fučík, odtud půjdeme kolem bývalého dolu Fučík, kde
bude první zastávka na malé občerstvení v pohostinství U Mokroše. Pokračovat

budeme přes „Šumbarské lesy“ na Šumbark, kde bude druhá občerstvovací zastáv-
ka a pak MHD zpět do Havířova.

Informační schůzky jsou v úterý 4.8. a 1.9., vždy v 18.00 hodin v Pizzerii haly Slavia
Havířov. Bližší informace na www.kvtivr.estranky.cz    Za KVT IVR Havířov - Jan Marek
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„Že Havířov obsadil 1. místo
v celostátním projektu „Město
přátelské seniorům,“ ví snad každý,
kdo čte přinejmenším Radniční
listy. Ale my, senioři, to víme i bez
toho. Často jsem v kontaktu se
seniory jiných měst, a když se
s pýchou chlubím, co všechno
vedení města pro seniory pořádá,
jen tiše závidí, mnohdy mi ani
nevěří.

Dnes jsem se vrátila z rekondice
handicapovaných seniorů, držitelů
průkazek ZTP v hotelu Visalaje.
Kdybych věděla, čí to byl skvostný
nápad, osobně bych mu přišla
poděkovat. I přes veškerou
nepřízeň počasí to bylo nádher-
ných, nezapomenutelných sedm
dní. Pro zdárný průběh udělala
maximum paní Petra Pospíšilová,
jako vedoucí a šťastnou rukou byla

vybrána i rehabilitační pracovnice
paní Lada Červenková. Během
pobytu byl realizován bohatý kultur-
ní program s nezapomenutelnými
zážitky.

A tak nám týden utekl. Dalo by se
říct, že pršelo neustále, ale jako
zázrakem nebe se nad námi slito-
valo a veškeré akce konané
v „exteriéru“ byly bez deště. Slovo
NUDA se nám vyhýbalo na sto
honů. Za to vše patří velké poděko-
vání „děvčatům“ na svém místě.
Samozřejmě jménem všech rekre-
antů - seniorů děkuji vedení magist-
rátu, které schválilo nemalý příspě-
vek na uskutečnění této akce. Bude-
me rádi, když to nebude akce
poslední, ale jenom premiérová
a od derniéry bude mít hodně dale-
ko.“                       Anna Formánková 

Předsedkyně Místní organizace STP v ČR, o.s.

Senioři děkují za rekreaci

19. - 21. 6. 2009 se nejmladší Havířovské mažoretky Berušky

zúčastnily Mezinárodního festivalu dechových hudeb ,,ZLOTA LIRA"

v Polsku.

Festival byl velice

hezký, časově hodně

náročný. Soutěže se

zúčastnily také mažo-

retky z Litvy, Řecka,

Polska, Ukrajiny. Byla

to nádherná podívaná.

Berušky pro svůj veli-

ce nízký věk nemohly

být hodnoceny sou-

těžně, takže cvičily

pro radost divákům,

a protože se velice
líbily, získaly ocenění
poroty a starosty

města Rybnika za

úplně nejmladší účastnice Mezinárodního festivalu a krásné taneční a choreo-
grafické cvičení. Berušky se za svou 10letou historii již tohoto festivalu 2x
zúčastnily, ale vždy pouze na 1 den a byly to Berušky ve věku 6-8 let. Letos

Berušky absolvovaly festival na 3 dny ve věku 4-7 let a 2. den byl cestovní, pro-

tože se vracely do Havířova cvičit na ,,Havířov v květech" a potom zase zpět do
Polska do Swierklan, kde je  čekalo cvičení s dechovým orchestrem Májovák.

A následoval 3. den festivalu konaný ve městě Chorzów. Tento den byl

nejnáročnější, protože Berušky čekal průvod parkem s dechovými

orchestry a cvičení v amfiteátru s dechovými orchestry na hudbu, kterou
vůbec neznaly. No prostě improvizace. Průvod byl hodně dlouhý, Berušky
se musely hodně snažit a pochodovat tak, aby jim orchestr nepošlapal

nožičky, ale vše zvládly na výbornou.

Dotace ve výši 23 mil. Kč
pokryje téměř veškeré náklady,
které budou cca 25 mil. Kč. Dota-
ci jsme získali z Regionálního
operačního programu Morav-
skoslezsko.

Cílem projektu regenerace
náměstí U Severky je oživit
a zvýraznit tento prostor, a to celko-
vou revitalizací území včetně
zeleně, městského mobiliáře
a osvětlení. V březnu jsme již zajis-
tili pokácení starých stromů
a keřů, v současné době zabezpe-
čujeme přípravné práce a začát-
kem července byla zahájena
samotná rekonstrukce. Novou
podobu náměstí budou moci lidé
vidět již na konci letošního roku.

Lidé se mohou těšit, že zde bude
nové dětské hřiště, posezení, chod-
níky ze zámkové dlažby a také fon-

tána. Klidnější odpočinková plocha
pro zábavu a relaxaci bude vyme-
zena zvlněnými zídkami z lomové-
ho kamene, umístíme nové lavičky,
stojany na jízdní kola a odpadkové
koše. Značnou část této investice
tvoří náklady spojené s výsadbou
nové vegetace.

„Při rekonstrukci náměstí Sever-
ky hodláme skutečně zregenerovat
celý prostor, který je tam dnes již
historicky daný. Součástí stavby,
která nás čeká, je také výstavba
nového vodního prvku, který bude
z přírodních materiálů a bude mít
konický tvar se zabudovanou trys-
kou a bude vyložen říčními kame-
ny," uvedl náměstek primátora Ing.
Zdeněk Osmanczyk. Fontána bude
hlavním prvkem jednoho ze dvou
nových dětských hřišť.

Získali jsme dotaci 
na rekonstrukci náměstí U Severky

Koncem minulého roku byl slavnostně otevřen, od počátku letoš-
ního roku se senioři zabydlují. Domov seniorů Havířov Helios nabízí
svým klientům bezbariérové bydlení v příjemném a klidném prostře-
dí. Nízká kapacita zařízení, kde je možné ubytovat maximálně 86 kli-
entů, navozuje atmosféru téměř rodinného prostředí. Navíc domov
nabízí ubytování v 60 jednolůžkových pokojích a jen 13 dvoulůžko-
vých. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením
a všechny, až na tři výjimky, disponují poměrně velkými lodžiemi.

Do domova si mohou podávat žádosti občané, kteří dosáhli důchodové-
ho věku pro nárok na starobní důchod nebo občané starší 65 let. Další pod-
mínkou pro přijetí je snížená soběstačnost žadatelů, kteří si nejsou schop-
ni sami zajistit základní životní potřeby. Jedná se prostě o osoby závislé na
pomoci jiné fyzické osoby. Statutární město Havířov je sice nejmladším
městem naší republiky, ale i naši občané stárnou, a proto se při přijímání
žadatelů snažíme vyhovět hlavně občanům našeho města. Tedy těch, kteří
mají trvalé bydliště v Havířově. V mimořádných situacích, kdy např. má
žadatel trvalé bydliště mimo Havířov, ale jeho nejbližší příbuzní žijí trvale
v našem městě a žadatel má na Havířov vazby, přihlíží se i k těmto skuteč-
nostem. Žadatelé, kteří včetně svých rodinných příslušníků žijí trvale mimo
území našeho města nejsou do našeho zařízení přijímáni.

Domov nevede pořadník žadatelů, ale pouze evidenci žadatelů, kdy
žadatelé jsou umísťováni dle naléhavosti, a to po schválení přijímací komi-
se složené ze zástupců města Havířova a zaměstnanců Domova seniorů
Havířov.

Diskriminací pro přijetí není ani nižší příjem, než je stanovený měsíční
předpis úhrad za pobyt a stravu v zařízení. Ubytování zahrnuje také tope-
ní, spotřebu teplé a studené vody, elektrické energie, plynu, úklid, praní,
žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.

Výše zálohy na úhradu za pobyt a stravu v Domově pro seniory Havířov
je stanovena takto, např. u normální stravy:

Žadatelům, kteří mají nízký příjem, je vysvětleno, že jejich příjem není
kritériem pro přijetí, ale že existují tři možnosti způsobu úhrady za pobyt
a stravu v domově. Každému uživateli služeb musí po zaplacení úhrady za
ubytování a stravu za kalendářní měsíc zůstat částka ve výši alespoň 15 %
jeho měsíčního příjmu. Pokud, po odečtení 15 % z příjmu uživatele, není
částka dostačují na zaplacení úhrady za ubytování a stravu, dohodnou se
smluvní strany (poskytovatel a uživatel) na jiném způsobu úhrady. Buď má
žadatel dostatečně vysoký příjem a je schopen si vše hradit sám, nebo
nemá takový příjem, ale má např. úspory, ze kterých je schopen si tyto
úhrady hradit. Jestliže ani jeden z těchto případů nepřichází v úvahu, jsou
dotazováni rodinní příslušníci - dětí žadatelů, zda jsou ochotni a schopni se
spolupodílet na úhradách za své příbuzné - rodiče. Pokud ani tato verze
nepřichází v úvahu, pak na klienta doplácí zřizovatel - tedy statutární
město Havířov.

Dětské centrum Korálek pro Vás připravilo:
● 13.8. Dětská olympiáda - závody na odrážedlech pro nejmenší a na ko-
loběžkách pro starší děti, hod na cíl, skoky v pytlích a mnoho dalších dis-
ciplín ● každé slunné úterý je před Korálkem připravený skákací hrad ●

poradna výživy a životního stylu ● poradna bude probíhat pravidelně
každý první čtvrtek v měsíci ● pokračování oblíbených sobotních kurzů
výtvarných technik v rámci dámského klubu 8.8. pedig a 22.8. malování
na sklíčka. V době pořádání sobotních kurzů je herna otevřena pro veřej-
nost od 15.00 do 18.00 hod. Od září připravujeme: ● hudební školička -
první krůčky k hudbě pro děti od 18 měsíců do 5 let (dvě věkové katego-
rie) ● angličtina pro dospěláky - začátečníky i pokročilé (možnost využití
služby hlídání dětí) ● výtvarné kroužky pro rodiče s dětmi, děti ve věku
3 - 7 let a 8 - 14 let. Do všech kurzů i kroužků již přijímáme přihlášky! 
I v srpnu nadále probíhají příměstské tábory. Rodiče mohou využít
možnost celodenního programu pro děti zaměřeného na výtvarné, ruko-
dělné i sportovní aktivity. Více info o kroužcích, kurzech a pořádaných
akcích najdete na www.dc-koralek.cz nebo na tel.: 775 704 142

Mažoretky Berušky z MŠ Radniční

reprezentovaly v Polsku

Domov seniorů Havířov,
příspěvková organizace

Ubytování Stravování Celková  

v Kč/měsíc v Kč/měsíc měsíční

úhrada v Kč
Jednolůžkový pokoj 5.202,- Kč 4.228,- Kč 9.430,- Kč

Dvoulůžkový pokoj 4.746,- Kč 4.228,- Kč 8.974,- Kč

Foto: archiv
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Havířov v květech po 20 letech
... lepší návrat tradiční akce jsme si nemohli přát

Fotopříloha: Josef Talaš
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1. …takto to začalo.
15 000 květů na výzdobu aut

a tvorbu květinových soch.
2. Ohnivá show Dana Nekonečné-

ho byla tečkou za 1. ročníkem
Havířova v květech.

3. Slavnostní zahájení primátorem
města.

4., 7., 8.
…z průvodu, jehož trasu hustě

lemovali diváci.
5., 6.

Součástí pestrého dne plné

zábavy byla soutěž floristů.
9. Účast 25 000 diváků a zhruba

2 000 účastníků průvodu předči-

la veškerá očekávání.
Děkujeme všem za podporu 

a účast!
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Z Á S A D Y pro nájem bytů v domech zvláštního určení 
(Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova

Článek I

Účel zásad
Účelem těchto zásad je stanovit způsob
podávání a vyřizování žádostí o nájem bytu
v Domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Havířova (dále též „DPS“)
a podmínky uzavření nájemní smlouvy na byt
v DPS.

Článek II

Úvodní ustanovení
1. Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů,

jejichž zdravotní stav nevyžaduje zvláštní úpravy
bytu nebo poskytování zvláštní zdravotní péče.
Byty v Domech s pečovatelskou službou jsou
v Havířově v těchto lokalitách:
a) Karvinská, Havířov-Město
b) Mládežnická, Havířov-Podlesí
c) Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
d) Opletalova, Havířov-Šumbark
e) Střední, Havířov-Šumbark.
Přidělení bytů se řídí naléhavostí bez možnos-
ti výběru lokality.

2. Bydlení v DPS a sociální služby v nich se
poskytují osaměle žijícím občanům, manžel-
ským párům, partnerům nebo jiným osobám
žijícím ve společné domácnosti k vyřešení
jejich sociální situace naléhavě vyžadující
pomoc.

3. Velikost přiděleného bytu v DPS se řídí počtem
osob v domácnosti žadatele:
a) pro 1 osobu         je určen byt 0+1, 1+1
b) pro 2 osoby         je určen byt 0+2, 

maximálně 1+2.
4. Sociální služby se poskytují v DPS za pod-

mínek a v rozsahu stanoveném zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.

5. Domy s pečovatelskou službou v majetku
města spravuje Městská realitní agentura,
s.r.o., která je pověřena uzavíráním a ukončo-
váním nájemních smluv na byty v DPS a pro-
váděním vyúčtování nájemného a služeb
s nájmem souvisejících.

Článek III

Podání žádosti
1. Žádost o nájem bytu v DPS může podat

občan ČR (dále „žadatel“), který naléhavě
potřebuje sociální pomoc a splňuje dále tyto
základní podmínky:
a) má trvalé bydliště v Havířově nebo má

trvalé bydliště mimo Havířov, ale jeho děti
mají trvalé  bydliště  v Havířově

b) dosáhl důchodového věku nebo nároku na
starobní důchod

c) prokáže, že jeho příjmy postačí k úhradě
nájemného a služeb spojených s nájmem.

2. Žadatel k žádosti o nájem bytu v DPS přiloží:
a) stanovisko lékaře o naléhavé potřebě

poskytování sociální pomoci (bydlení
v DPS)

b) vyjádření správce bytu, ve kterém žadatel
bydlí, zda má či nemá dluhy na nájmu 

c) prohlášení žadatele, že nemá dluhy vůči městu
(za odpady, za psa apod.).

3. Žadatelé podají písemnou žádost o nájem

bytu v DPS u odboru sociálních věcí Magist-
rátu města Havířova (dále též OSV).

4. Dojde-li ke změnám skutečností rozhodných
pro nájem bytu v DPS (uvedených v žádosti),
je žadatel povinen tyto nové skutečnosti
neprodleně oznámit odboru sociálních věcí.

5. Každá podaná žádost o nájem bytu v DPS
(dále „žádost“ ) bude posouzena odborem
sociálních věcí Magistrátu města Havířova
z hlediska její úplnosti a bude prošetřena nalé-
havost potřeby poskytnutí sociálních služeb
v DPS.

7. V případě neúplnosti žádosti odbor sociálních
věcí vyzve žadatele, aby ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení výzvy svou žádost doplnil.

Článek IV

Odmítnutí žádosti
1. Žádost nebude odborem sociálních věcí

postoupena k dalšímu hodnocení jestliže:
a) žadatel nesplňuje základní podmínky uve-

dené v článku III odst. 1 (sociální pomoc,
trvalé bydliště, věk, příjmy) nebo 

b) lékař potvrdí, že u žadatele je diagnostiko-
váno onemocnění psychózami či jinými psy-
chickými poruchami, pod jejichž vlivem
může ohrozit sebe nebo jiné osoby, nebo 

c) správce bytového fondu potvrdí, že žadatel
má dluhy na nájmu na území města (či
v jiném městě) nebo žadatel byl soudně
vyklizen ze svého bytu (např. z důvodu
neplacení nájemného, zneužívání bytu)
nebo pronajímal byt bez souhlasu vlastníka
apod.

2. Přijatá žádost bude odmítnuta (nebude zařaze-
na do evidence žadatelů) v těchto případech:
a) při místním šetření bylo OSV zjištěno, že

žadatel nesplňuje alespoň dvě z kritérií
sociální potřebnosti uvedených v článku
V odst. 1 těchto zásad

b) žádost nebyla na výzvu OSV žadatelem
doplněna

c) zjistí-li se, že žadatel v žádosti vědomě
uvedl nesprávné údaje, které ho
neoprávněně zvýhodňují.

3. O odmítnutí žádosti (nezařazení do evidence)
bude žadatel písemně vyrozuměn odborem
sociálních věcí.

Článek V

Hodnocení přijatých žádostí
1. Pro hodnocení naléhavosti jsou OSV posuzo-

vány při místním šetření v bydlišti žadatele tyto
skutečnosti:
a) osamělost žadatele (např. chybějící rodinné

vazby, nefunkčnost rodiny, rozptýlenost
rodiny),

b) celková nepříznivá sociální situace žadatele
(např. kdy neposkytnutím bytu v DPS může
dojít k sociálnímu vyloučení)

c) nevhodnost současného bydlení (např. byt
nižší kategorie, byt ve vyšším podlaží bez
výtahu)

d) zhoršený zdravotní stav
e) poskytování sociálních služeb (pečovatel-

ská služba).
2. Prošetřené úplné žádosti, splňující alespoň

dvě z kritérií dle odstavce 1. tohoto článku,
budou zařazeny do evidence žadatelů v pořa-
dí podle zjištěného stupně naléhavosti sociál-
ní situace žadatele.

3. Rada města Havířova rozhoduje o námitkách
žadatele proti nezařazení do evidence žádos-
ti o přidělení bytu v DPS.

4. O zařazení do evidence bude žadatel písemně
vyrozuměn odborem sociálních věcí.

Článek VI

Evidence žadatelů o byt v DPS
1. Evidenci žadatelů o nájem bytu v DPS vede

odbor sociálních věcí.
2. Jednotlivé žádosti jsou v evidenci řazeny

podle zjištěné naléhavosti potřeby přidělení
bytu v DPS.

3. Žádost bude z evidence vyřazena z těchto
důvodů:
a) na vlastní žádost žadatele
b) odbor sociálních věcí dodatečně zjistí, že

žadatel uvedl vědomě nesprávné údaje,
které ho neoprávněně zvýhodní

c) žadatel ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
výzvy odboru sociálních věcí k aktualizaci evi-
dovaných údajů tyto bez vážných důvodů
neposkytl

d) žadatel bez vážných důvodů odmítl uzavřít
nájemní smlouvu na byt v DPS přiměřený
jeho sociální situaci

e) žadatel bez vážných důvodů neuzavřel
nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne doru-
čení (uložení na poště) oznámení o přidě-
lení bytu v DPS

f) v případě, že se změní zdravotní stav žada-
tele tak, že vylučuje pobyt v DPS z důvodu
ztráty soběstačnosti.

4. O vyřazení z evidence bude žadatel písemně
vyrozuměn odborem sociálních věcí.

5. Dojde-li ke změnám skutečností rozhodných
pro přidělení bytu v DPS (vedených v eviden-
ci), je žadatel povinen tyto nové skutečnosti
neprodleně oznámit odboru sociálních věcí.

6. Evidence žádostí o nájem bytů v DPS je
k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a na
internetových stránkách města Havířova 
- www.havirov-city.cz.

Článek VII

Pořadí naléhavosti žadatelů 
o byty v DPS

1. Odbor sociálních věcí evidované žádosti o byt
v DPS průběžně aktualizuje a po projednání
v Komisi RMH pro přidělování bytů zvláštního
určení předkládá k rozhodnutí Radě města
Havířova pořadí naléhavosti žadatelů o byty
v DPS.

2. Pořadí naléhavosti žádostí o byty zvláštního
určení schvaluje Rada města Havířova podle
zjištěné sociální potřebnosti na dobu
6 měsíců. U neuspokojených žadatelů v tomto
období, bude jejich naléhavost posouzena pro
další období.

3. Rada města Havířova o pořadí žadatelů o byt
v DPS rozhoduje 2x v kalendářním roce
v intervalu 6 měsíců.

4. Odbor sociálních věcí předává Městské realit-

Rada města Havířova dne 10.6. 2009 usnesením č. 3646/52/09 

schválila nové Zásady pro nájem bytů v domech zvláštního určení 
Dosavadní způsob přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou

podle data podání žádostí s volbou lokality byl zrušen a nahrazen způso-
bem, který řeší naléhavost nájmu v bytech s pečovatelskou službou
z důvodu osamělosti žadatele, celkové nepříznivé sociální situace žadate-
le, nevhodností současného bydlení, zhoršeným zdravotním stavem
a nutností poskytování sociálních služeb.

Naléhavost přidělení bytu v DPS je možné i nadále řešit přednostně
v případech hodného zřetele.Přijetím nových zásad byla zrušena doposud
platná Kritéria pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou
(DPS) v Havířově, včetně  evidence žádostí o byt v DPS. Schválený Pořad-
ník pro rok 2009 zůstává v platnosti do 30.4. 2010.

Pořadí naléhavosti přidělení bytu v DPS na základě nově podaných
žádostí bude sestaveno k 1.5. 2010 na základě nově podaných žádostí.

Žádosti je možné podávat od 1.9. 2009 u odboru sociálních věcí Magistrátu
města Havířova, budova F, I. poschodí, kancelář č. 110. Tiskopis žádosti je
možné získat na odboru sociálních věcí a na internetových stránkách
www.havirov-city.cz. Pro zařazení žádosti do pořadí naléhavosti není pod-
statné datum podání žádosti.

Rozhodující je naléhavá potřeba bydlení, která napomůže ke zkvalitnění
života seniorů, kdy jejich současné bydlení je nevyhovující vzhledem ke
zdravotnímu stavu, bytovým podmínkám a dalším sociálním problémům.

Zásady pro nájem bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatel-
skou službou) v majetku statutárního města budou přílohou srpnového
vydání Radničních listů a budou rovněž umístěny na internetových
stránkách Magistrátu města Havířova www.havirov-city.cz.

Bližší informace v pracovní dny na telefonním čísle 596 803 162.
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ní agentuře, s.r.o. aktuální pořadí naléhavosti
žadatelů o byty v DPS.
5. Městská realitní agentura, s.r.o. zasílá

měsíčně odboru sociálních věcí seznam uza-
vřených nájemních smluv k bytům DPS.

6. Rada města Havířova rozhoduje o vyřazení
žadatele z evidence na byty DPS dle článku VI
odstavce 3 písmene d) na základě doporuče-
ní Komise pro přidělování bytů zvláštního
určení.

Článek VIII

Rozhodnutí o přidělení 
nebo výměně bytu 

v DPS
1. Konkrétní byt přiděluje Městská realitní agen-

tura, s.r.o. dle schváleného pořadí naléhavosti
žadatelů o byty v DPS.

2. V případech hodných zvláštního zřetele roz-
hoduje o přidělení bytu v DPS Rada města
Havířova po doporučení Komise pro přidělo-
vání bytů zvláštního určení (Komise BZU
šetřením v místě bydliště žadatele ověří
a posoudí skutečnosti uváděné občanem
v žádosti).
Radě města Havířova nemohou být takto
předloženy žádosti o přidělení bytu, které byly
posouzeny dle článku VII odstavce 1 a nedo-
šlo ke změně skutečností.

3. Rada města Havířova po doporučení Komise
pro přidělování bytů zvláštního určení schvalu-
je přidělení jiného konkrétního bytu v DPS.

Článek IX

Podmínky uzavření
nájemní smlouvy

1. Žadatel je povinen se dostavit na Městskou
realitní agenturu, s.r.o. k uzavření nájemní
smlouvy na byt v DPS do 15 dnů ode dne
doručení (uložení na poště) výzvy Městské
realitní agentury, s.r.o. k uzavření nájemní
smlouvy. Po uplynutí této lhůty, pokud k tomu
žadatel neuvede vážný důvod, možnost uza-
vření nájemní smlouvy zaniká.

2. Nájemce bytu v DPS je povinen se po celou
dobu nájmu řídit ustanoveními nájemní smlou-
vy, domovním řádem a obecně platnými práv-
ními předpisy, zejména občanským záko-
níkem. V opačném případě bude s nájemcem

ukončen nájemní poměr.
3. Městská realitní agentura, s.r.o. o neuzavření

nájemní smlouvy písemně informuje odbor
sociálních věcí.

4. U stávajících a nově přidělovaných bytů jsou
byty přenechávány do nájmu na dobu určitou,
a to na dobu jednoho roku s tím, že nájemní
poměr bude prodlužován na stejné období
v případě řádného plnění povinností vyplýva-
jících z nájemního poměru.

5. V bytech DPS mohou bydlet pouze občané,
kteří jsou nájemci předmětného bytu. Přene-
chání bytu nebo jeho části jiné osobě do pod-
nájmu anebo přihlášení dalších osob do spo-
lečné domácnosti je nepřípustné.
O přihlášení jiných osob rozhoduje RMH
z důvodů zřetele hodných za podmínek shod-
ných s nájemní smlouvou.

6. Uzavření nájemní smlouvy je podmíněno
úhradou kauce na byt ve výši stanovené
„Pokyny Magistrátu města Havířova k uzavře-
ní smlouvy v kauci na byt“ v platném znění,
schválenými Radou města Havířova a předlo-
žením dokladu o zaplacení kauce. Toto znění
bude v návrhu na uzavření nájemní smlouvy
uvedeno v odst. „Další ujednání“.

Kauce činí: u bytu o velikosti 0+1, 1+1 1.000,- Kč
u bytu o velikosti 0+2       1.500,- Kč
u bytu o velikosti 1+2       2.000,- Kč 

Článek X

Komise 
pro přidělování bytů

zvláštního určení
1. Rada města Havířova jako svůj poradní orgán

zřídila Komisi pro přidělování bytů zvláštního
určení (dále jen „komise BZU“), která spolu-
pracuje s odborem sociálních věcí.

2. Komise BZU předkládá Radě města Havířova
tato doporučení (vyjádření):
a) vyjadřuje se k návrhu OSV na pořadí žada-

telů v evidenci žádostí o byt v DPS
b) dává své stanovisko k žádostem hodným

zvláštního zřetele o přidělení bytu v DPS
c) dává své stanovisko k žádostem o přiděle-

ní jiného konkrétního bytu v DPS
d) dává stanovisko k vyřazení žadatele z evi-

dence žadatelů o byty v DPS dle článku VI
odstavce 3 písm. d)

e) dává stanovisko k námitkám žadatele proti
nezařazení do evidence žádosti o přidělení
bytu v DPS.

Článek XI

Přechodná ustanovení
1. Ode dne nabytí účinnosti těchto Zásad pro

nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy
s pečovatelskou službou) v majetku statutár-
ního města Havířova se stávající evidence
žadatelů o přidělení bytu v DPS, vedená na
odboru sociálních věcí Magistrátu města
Havířova, v plném rozsahu ruší.

2. Pořadník žadatelů o byty v DPS, schválený
pro rok 2009 Radou města Havířova dne 14.1.
2009 usnesením č. 3004/44/09, zůstává plat-
ný do 30.04. 2010. Neuspokojení žadatelé
z pořadníku roku 2009 budou automaticky
přehodnoceni dle nových Zásad pro nájem
bytů v domech zvláštního určení (Domy
s pečovatelskou službou) v majetku statutár-
ního města Havířova.

Článek XII

Závěrečná ustanovení
1. Tyto Zásady pro nájem bytů v domech zvlášt-

ního určení (Domy s pečovatelskou službou)
v majetku statutárního města Havířova ruší
Kritéria pro přidělování bytů v Domech s pečo-
vatelskou službou (DPS) v Havířově, schvále-
ná Radou města Havířova dne 22.10. 2008
usnesením č. 2685/39/08.

2. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schvále-
ní Radou města Havířova.(vedených v eviden-
ci), je žadatel povinen tyto nové skutečnosti
neprodleně oznámit odboru sociálních věcí.

6. Evidence žádostí o nájem bytů v DPS je
k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a na
internetových stránkách města Havířova 
- www.havirov-city.cz.



NOVĚ OTEVŘEN
KURZ KOSMETIKY
Chceš změnit svoji vizáž a přesto být sebou?
● životní styl a kůže ● pleť v průběhu života ● základní péče o kůži

● běžné problémy kůže ● vizážistka a Váš make-up

Kurzovné: 18 lekcí po 3 hodinách 800 Kč
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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 
17. - 28.8. 2009

Intenzivní kurz angličtiny, pro začátečníky i pokročilé.

HUDEBNÍ
● KLAVÍR ● KLÁVESY 

● KYTARA 
● BASOVÁ KYTARA,

EL. KYTARA 
● FLÉTNA ZOBCOVÁ, PŘÍČNÁ  

● KLARINET ● SAXOFON

v
ý
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a

Kulturní dům Petra Bezruče

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

mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní zájemcům 
pracovník informace, vstupné dobrovolné

Karel Švach
Stefan Osciatka 
Martin Cigánik 
6. - 28. 8. 2009 

Vypečení

Martin Cigánik 
Vernisáž ve čtvrtek 6. 8. v 17 hodin.

  2. 8.      AZEŤANKA 
  9. 8.      AKORĎANKA 
16. 8.     AZEŤANKA 
23. 8.     AKORĎANKA 
 30.8.     AZEŤANKA 

PROMENÁDNÍ KONCERTYPROMENÁDNÍ KONCERTY - léto 2009- léto 2009
Místo konání: park za KD Radost
v případě deště v sále KD Radost - vstup volný

Každou prázdninovou neděli od 16.00 do 18.00 hod. Každou prázdninovou neděli od 16.00 do 18.00 hod. 

                       

  9. 8.   O KOCOUROVI ČIČÍNOVI        
             Divadlo Smíšek, Ostrava    

23. 8.  DOBRODRUŽSTVÍ FERDY MRAVENCE
            Divadlo Křesadlo, Třinec  

v 15.00 hodin v parčíku za KD Radost
v případě deště v sále KD Radost                             vstup zdarma
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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

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. do 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

KURZY VZDĚLÁVACÍ - PŘÍPRAVA 

NA STŘEDNÍ ŠKOLY ● NEBOJTE SE STŘEDNÍ ŠKOLY!

Zaujala Vás technika šití PATCHWORK?
Šijete nebo máte chuť začít šít?

Zveme tímto všechny zájemkyně do nového 
KLUBU PATCHWORKU při MKS v Havířově - přidejte se k nám!

Zahájení od září 2009 
Informace: Mgr. R. Dřímalová - 596 808 046, 777 767 093k
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ZÁKLADY KLASICKÉHO TANCE
Základní i pokročilá výuka klasického baletu

+ francouzská názvosloví

2x týdně, od září do června
Nábor 3.9. 2009 od 15.00 do 17.00 hodin
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1. - 2.8. ve 21.30 h

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

7. - 9.8. ve 21.00 h

HANNAH MONTANA   
(USA 2009, CP 11.6. 09, 102´, přístupný,
rodinná/hudební/komedie, české znění, DD)
Fenomenálně úspěšný seriál stanice Dis-

ney Channel zamířil konečně i na plátna

kin! Miley se snaží stíhat školu, přátele
a ještě svou tajnou identitu, popovou
hvězdu. Když stoupající popularita Han-

nah Montany hrozí tím, že ovládne celý její
život, je ochotna to podstoupit. Její otec ji

proto odveze domů do Tennessee, aby
poznala skutečný život, čímž spustí
dobrodružství plné takové dávky legrace,

smíchu a romantiky, že si to ani Hannah
Montana nedokázala představit.

Vstupné: 75 Kč  

14. - 16.8. ve 21.00 h

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ  
(PUBLIC ENEMIES, USA 2009, CP 9.7.
09, 143´, do 12 let nevhodný, krimi/detek-
tivka, titulky, DD)
Agent Melvin Purvis se pouští po sto-

pách bankovního lupiče gentlemana

a gangstera Johna Dillingera a jeho
bandy s jasnými rozkazy - raději mrtvé-
ho, než živého. Dillingerova banda

postupně řídne a sám gangster musí

dělat pro svou záchranu věci, o kterých
se mu v nejhorších snech ani nezdálo
… V hlavní roli Johnny Depp.

Vstupné: 70 Kč  

21. - 23.8. ve 21.00 h

OPERACE DUNAJ
(ČR/Polsko 2009, CP 23.7. 09, 104´, do
12 let nevhodný, širokoúhlá/komedie, DD)
Když do hospody, tak s tankem. Lidov-

ka „Ta naše hospoda je pěkně stavěná“

hostům v malé české hospůdce pořádně

zhořkla poté, co do ní naboural tank.

Zbloudilý a zastaralý polský vehikl,

účastník srpnové invaze nepřátelsky

naladěných spřátelených vojsk. Příběh
z 21. srpna 1968, který měl nečekaně
zábavný rozměr. Hrají: Jiří Menzel, Bole-

slav Polívka, Jan Budař, Martha Issová,

Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Rudolf
Hrušínský ml. aj. Režie: Jacek Glomb  

Vstupné: 70 Kč

28. - 30.8. ve 21.00 h

VENI, VIDI, VICI
(ČR 2009, CP 6.8.09, 95´, přístupný, kome-
die, DD)
Romantická komedie z golfu. Po tragické

smrti svého otce, vášnivého golfisty,
vyrůstá Honza pouze s maminkou

a malým bráškou. Rodina se se smrtí
otce těžce vyrovnává a hrozí jí existenční

problémy. Honza se k situaci staví čelem
a místo plánovaných prázdnin s přítelky-

ní nastupuje na brigádu do luxusního
hotelu v Karlových Varech, kde pracuje

jeho prastrýc Maxmilián. A to je pouze
začátek … Hrají: Filip Tomsa, Jitka
Kočárová, Sandra Nováková, Bohumil

Klepl,Václav Postránecký, Marek Vašut aj.
Režie: Pavel Gábl              Vstupné: 70 Kč

Letní kino - PREMIÉRY

Městské kulturní středisko Havířov nabízí k pronájmu reklamní prostory 
ve výlohách Společenského domu Havířov. Info: 596 808 028, 777 767 086

17.9. v 19.00 hodin 

sál KD Radost

KONCERT 

SKUPINY NEZMAŘI

24.9. v 19.00 hodin

sál KD Radost

komorní koncert 

JARMILA PACLOVÁ

27.9. v 19.00 hodin

KD P. Bezruče
Leopold Lahola:
SKVRNY NA SLUNCI

Hrají: Jan Révai, Ondřej

Kavan, Tereza Kostková,

Ivo Kubečka / René Přibilp
ři

p
ra

v
u
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e

21.8. od 14.00 hodin - náměstí Republiky Havířov
Prezentace závodních motocyklů, 

strojů motorkářských klubů a veteránů
V programu vystoupí hudební skupiny:

                                                                         Vstup zdarma 

HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC - SHOWHAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC - SHOW

15.00 - 16.0015.00 - 16.00   STANLEY´S DIXIE STREET BAND (Kopřivnice)
16.15 - 17.15 16.15 - 17.15   country kapela DROPS (Karviná)
17.30 - 19.0017.30 - 19.00   KABAT REVIVAL (Ostrava)



1. - 5.8. v 15.30 a 17.45 h

HARRY POTTER 
A PRINC DVOJÍ KRVE 
(HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD
PRINCE, USA 2009, CP 16.7. 09, 154´, přístupný,
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 v 15.30 h: 75 Kč 

Vstupné v 18.00 h: 80 Kč  
1. - 5.8. ve 20.30 h, ve středu 5.8. též v 9.00 h  

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY 
(ČR/Itálie 2009, CP 11.6. 09, 95´, do 12 let
přístupný, 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)  
6. - 12.8. v 15.30 h

CESTA NA MĚSÍC 3D   
(FLY ME TO THE MOON, Belgie 2008, 85´,
přístupný, animovaná/rodinná/komedie, čes-
ké znění, DD)
I první let na měsíc měl své mouchy … Tři

malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi.

Každý je jiný: Nat je snílek a rozený vůdce, IQ

má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně

žravý. Vstupné: 55 Kč

6. - 12.8. v 17.45 h 

HANNAH MONTANA     
(USA 2009, CP 11.6. 09, 102´, přístupný, rodin-
ná/hudební/komedie, české znění, DD)
Fenomenálně úspěšný seriál stanice Dis-

ney Channel zamířil konečně i na plátna

kin! Miley se snaží stíhat školu, přátele

a ještě svou tajnou identitu, popovou

hvězdu. Když stoupající popularita Han-

nah Montany hrozí tím, že ovládne celý její

život, je ochotna to podstoupit. Její otec ji
proto odveze domů do Tennessee, aby
poznala skutečný život, čímž spustí

dobrodružství plné takové dávky legrace,

smíchu a romantiky, že si to ani Hannah
Montana nedokázala představit.

Vstupné: 85 Kč  

6. - 12.8. ve 20.00 h,

ve středu 12.8. též v 9.00 h 

WRESTLER  
(USA 2008, CP 9.7. 09, 109´, do 15 let nepří-
stupný, akční/drama/komedie/sport, titulky, DD)
Na konci 80. let zaplňoval Randy „The

Ram“ Robinson, profesionální wrestler,
titulní stránky novin. Nyní, o dvacet let

později, se těžko protlouká životem a ve
školních tělocvičnách a komunitních cent-

rech dělá vystoupení pro hrstky nezdol-
ných wrestlingových fanoušků. V hlavní

roli Mickey Rourke. Vstupné: 80 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

13. - 19.8. v 15.30 h

KOZÍ PŘÍBĚH 
- POVĚSTI STARÉ PRAHY
(ČR 2008, 80´, přístupný, širokoúhlý, 3D
animovaná/rodinná/komedie, DD)
Hlavní hrdinové filmu - vesnický mládenec
Kuba a jeho prostořeká Koza - se připletou
ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje,
příběhu Faustova domu, jejich kroky zkříží
kat Mydlář a spát jim nedá ani pověstný
chlupatý duch. Kozímu příběhu propůjčili
své hlasy Matěj Hádek, Mahulena Boča-
nová, Viktor Preiss, Michal Dlouhý, Miro-
slav Táborský, Petr Nárožný a zejména Jiří
Lábus v roli hlavní kozí hrdinky.

Vstupné: 50 Kč
13. - 19.8. v 17.30 h 

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
(PUBLIC ENEMIES, USA 2009, CP 9.7.
09, 143´, do 12 let nevhodný, krimi/detek-
tivka, titulky, DD)
Agent Melvin Purvis se pouští po sto-
pách bankovního lupiče gentlemana
a gangstera Johna Dillingera a jeho

bandy s jasnými rozkazy - raději mrtvé-

ho, než živého. Dillingerova banda

postupně řídne a sám gangster musí

dělat pro svou záchranu věci, o kterých

se mu v nejhorších snech ani nezdálo

… V hlavní roli Johnny Depp.

Vstupné: 80 Kč  

13. - 19.8. ve 20.00 h

ve středu 19.8. též v 9.00 h  

COCO CHANEL
(Francie 2009, CP 25.6. 09,  105´, do 12
let nevhodný, titulky, DD)
Příběh moderní ženy, která navždy změ-

nila svět módy, svět žen. Rebelka, které

konvence tehdejší doby brání volně

dýchat a která se obléká do košil svých

milenců. V hlavní roli Audrey Tautou.

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

20. - 26.8. v 15.30 h

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
(THE SECRET OF MOONACRE,
VB/Francie/Maďarsko 2008, CP 11.6. 06,
102´, přístupný, širokoúhlá/pohádková/
fantasy, české znění, DD)
Napínavý osud odvážné třináctileté

Marušky, která po smrti svých rodičů
odjíždí žít ke svému strýci Siru Benja-

minovi do Měsíčního zámku. Odhaluje
temnou pravdu o prastaré kletbě, která

již po staletí ničí Měsíční údolí. S pomo-
cí kouzelného jednorožce a lva se

vydává zachránit magický svět.
Vstupné: 65 Kč  

20. - 26.8. v 17.45 h,
ve středu 26.8. též v 9.00 h    

OPERACE DUNAJ
(ČR/Polsko 2009, CP 23.7. 09, 104´, do
12 let nevhodný, širokoúhlá/komedie, DD)
Když do hospody, tak s tankem. Lidov-

ka „Ta naše hospoda je pěkně stavěná“
hostům v malé české hospůdce pořádně
zhořkla poté, co do ní naboural tank.
Zbloudilý a zastaralý polský vehikl,
účastník srpnové invaze  nepřátelsky
naladěných spřátelených vojsk. Příběh
z 21. srpna 1968, který měl nečekaně
zábavný rozměr. Hrají: Jiří Menzel, Bole-
slav Polívka, Jan Budař, Martha Issová,
Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Rudolf
Hrušínský ml. aj. Režie: Jacek Glomb

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

20. - 26.8. ve 20.00 h 

ŽIVOT JE BOJ 
(FIGHTING, USA 2009, CP 2.7. 09, 105´,
do 12 let nevhodný, akční thriller, titulky, DD)
Shawn je mladý padělatel žijící v New
Yorku. Dávná rodinná tragédie a nedobré
vztahy s otcem způsobily, že postupně
ztrácí všechny motivace. Nečekané
setkání s veteránem pouličního boje
Harveyem mu otvírá novou kariéru.

Vstupné: 75 Kč

27.8. - 2.9. v 15.30 h

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI  
(THE TALE OF DESPERAUX, USA 2008,
94´, přístupný, širokoúhlý/dobrodružný/
animovaný, české znění, DD)
Malý hrdina s velkým srdcem. Malý myšák

s velkýma ušima, který se zcela vymyká

myšímu společenství, protože - nebojí se

koček a pastí, knížky nežere, ale čte, sní

o tom, že se stane rytířem a navíc mluví

s lidmi, tedy s princeznou. Vstupné: 50 Kč

27.8. - 2.9. v 17.45 a 20.00 h, ve středu

2.9. též v 9.00 h    

VENI, VIDI, VICI 
(ČR 2009, CP 6.8. 09, 95´, přístupný, kome-
die, DD)

Romantická komedie z golfu. Po tragické

smrti svého otce, vášnivého golfisty,
vyrůstá Honza pouze s maminkou

a malým bráškou. Rodina se se smrtí
otce těžce vyrovnává a hrozí jí existenční

problémy. Honza se k situaci staví čelem
a místo plánovaných prázdnin s přítelky-

ní nastupuje na brigádu do luxusního
hotelu v Karlových Varech, kde pracuje

jeho prastrýc Maxmilián. A to je pouze
začátek … Hrají: Filip Tomsa, Jitka

Kočárová, Sandra Nováková, Bohumil
Klepl,Václav Postránecký, Marek Vašut aj.
Režie: Pavel Gábl                Vstupné: 80 Kč 
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● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena od 24.8. po - pá 13 - 19 h, so - ne 14 - 16 h
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena od 24.8. po - pá od 14 do 18 h
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena od 24.8. po - pá 15 - 19 h, so - ne 17 - 19 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena od 24.8. po - pá 14 - 18 h
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, informace 596 812 243, pokladna otevřena po - ne 15.00 - 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 zakoupit v před-
prodeji 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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Tradiční Letní cvičení jógy
v Městské sportovní hale

každé pondělí 
od 18.00 do 19.30 hod.

vedou cvičitelé jógy Slavie
Havířov

Havířovský aquapark v srpnu od 9 do 19 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

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

Lyžařská škola Alpinia Havířov pořádá dne 21. 9. 2009 v 17.00 hod. na

ZŠ Mládežnická nábor nových členů - bližší informace najdete na

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

Lyžařská škola spolupracuje také s TJ Dukla Frenštát a s panem

Sakalou. V tělocvičně probíhá kondiční příprava a jedenkrát týdně

zájemci trénují v Rožnově nebo ve Frenštátu na můstcích. Tato spo-

lupráce je v Havířově ojedinělá.

Sdružení Taoistického Tai Chi

zve na ukázkovou hodinu
a první výuku zdravotního cvičení

15. září 2009 v 18 hod.
v tělocvičně ZŠ Školní,

Havířov-Šumbark
Cvičení vedou akreditovaní

instruktoři.
Přezůvky s sebou.

Pravidelná skupina 
bude každé úterý 
od 22. září v 17.30

www.taoist.cz

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Hawierzowie Błędowicach

Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích

srdečně zve na serdecznie zaprasza

tradiční na tradycyjne

40.
DOŻYNKI ŚLĄSKIE
SLEZSKÉ DOŽÍNKY

29.8. 2009
v 14.30 hod. o godz. 14.30

v zahradě Domu PZKO w ogrodzie Domu PZKO

(U Zborůvky)
WYSTĄPIĄ
VYSTOUPÍ

zespoły folklorystyczne
folklorní soubory

VALAŠSKÝ VOJVODA
MALI BŁĘDOWIANIE

BŁĘDOWIANIE

kapela KAMRACI
Dožínkový obřad, koláče, Obrządek dożynkowy, kołacze,
speciality slezské kuchyně,                           specjały kuchni śląskiej,
pečeň na rožni, tombola                               pieczeń z rożna, loteria

Za nepříznívého počasí                                        W razie niepogody

v místnostech Domu PZKO                         w lokalach Domu PZKO

Legionáři z Havířova 
zorganizovali poučný
zájezd pro žáky 

havířovských škol
Tečku za koncem školního roku

znamenal pro žáky základních škol

na ulici Jaroše a kpt. Jasioka
poučný tematický zájezd.

Jednota Československé obce

legionářské Havířov zorganizovala

pro žáky zájezd, jehož náplní bylo
seznámení se strastiplnou cestou
osvobozovacích bojů při Opavsko-

ostravské operaci v roce 1945.
Žáci si prohlédli hřbitov a pomník

hromadných hrobů v Hlučíně, poté
autobus mířil do Sudic. Veškeré
informace o historii událostí v těch-

to kritických letech podával žákům
plk.v.v.Ing. Mikoláš Končický.

Naučná cesta končila návštěvou
pomníku v Hrabyni.

Sportovní úspěchy
žáků I. stupně 
ZŠ Jarošova

Okresního kola Atletického troj-
boje se mohou zúčastnit pouze
sportovní týmy, které obsadily
v městském kole téže soutěže
1. nebo 2. místo. Žáci I. stupně ZŠ
Jarošova si v letošním ročníku
počínali velmi úspěšně.

Družstva 2. a 3. ročníku se pro-
bojovala do okresního kola, kde
druháci ve složení: N. Bajgarová,
L. Bartošová, N. Šedlbauerová,
J. Kuric, J. Nota, K. Vidlička obsadi-
li 1. místo. Žákyně N. Šedlbauerová
obsadila v jednotlivcích děvčat
3. místo. Reprezentanti 3. ročníku
po urputném boji obsadili 5. místo.

Za skvělou reprezentaci naší
školy a zároveň našeho města
všem zúčastněným děkujeme
a přejeme hodně dalších sportov-
ních úspěchů

Mgr. Alena Michnová

Zpěváci ZUŠ 

B. Martinů 

dovezli vavříny 

z celostátní soutěže
V celostátním kole soutěže ve
zpěvu vyhlašované Minister-
stvem školství a tělovýchovy, se
umístil v sólovém zpěvu na
1. místě Daniel Mrázek
a v komorním zpěvu zvítězil
kvartet ve složení Lenka Schu-
bertová, Iveta Bednárová, Aneta
Kozsušniková a Martina Dubec.
Úspěchu předcházela dlouhodo-
bá příprava. Pedagogicky vedla
žáky paní učitelka Oldřiška Hon-
sová.
Soutěž probíhá jednou za 3 roky
a soutěžící se museli probojovat
okresním a krajským kolem.

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…“.
Nakupovat můžete až do konce
srpna.

Prázdninovou pohodu můžete pro-
žít při prohlídce výstavy oddechové
literatury v půjčovně pro dospělé
na Šrámkově ul. nebo při zhlédnutí
výstavy fotografií člena Fotoklubu
Havířov Květoslava Klímy Svět
motorismu.

Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrámkova 2
pokračuje v projektu S knihovnou
na cestách. „Pojede se“ do Švýcar-
ska (5.8.), Vietnamu (12.8.)
a Řecka (19.8.), a to vždy od 8 do
12 hodin. Po zhlédnutí filmu o dané
zemi si děti vyrobí suvenýry. Pro
svou náročnost je akce určena
dětem školního věku. Na rozdíl od
běžné dovolené nepotřebujete na
cestu žádné peníze, protože akce
je hrazena z grantu MK ČR.

Do světa se vydají i děti ze Šum-
barku, protože v pobočce na ul.
Gen. Svobody pokračuje letní sou-
těž Letem světem.

Kdo si chce raději hrát, může
navštívit pobočku na ul. J. Seiferta.
V pondělky si může pohádkově
malovat, v úterky hádat postavy
z knih, ve čtvrtky luštit kvízy
a v pátky pátrat v detektivních
příbězích.

Luštění kvízů, stolní hry, čtení,
malování i internet jsou k dispozici
v úterý 11., 18. a 25.8. od 9.30 hod.
do 12.00 hod. také na pobočce Děl-
nická v Suché.

POZOR!!!
3.8. - 7.8. bude uzavřeno 
dětské oddělení na ul.

J. Wericha z důvodu revize knih.
27.8. - 28.8. budou zavřeny
všechny pobočky i ústředí 
knihovny - sanitární dny.

Městská knihovna Havířov

Foto: archiv
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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

Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě dává opět šanci seniorům
Tyto řádky jsou určeny čtenářům, kteří už oslavili pětapadesát let svého života a stále mají chuť se dále vzdělávat. Máte pocit, že takových není

mnoho? Omyl! Svědčí o tom mimo jiné stále rostoucí zájem o Univerzitu třetího věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě, kterou navštěvuje 230
posluchačů z měst a obcí v Moravskoslezském kraji. Studium je tříleté a v rámci výuky se seznamují s problematikou předmětů Ekonomie, Práva, Evrop-
ské unie, Psychologie, Zdravovědy a také se více zdokonalují v práci s počítačem. Že jste nikdy neměli možnost s PC pracovat? To vůbec nevadí, ba
naopak! Zkušenost totiž ukazuje, že právě takoví studenti dokážou udělat neuvěřitelné pokroky a že je jejich úspěchy velmi těší.

Studium Univerzity třetího věku na ostravské ekonomické fakultě VŠB-TU má šest semestrů, přičemž v každém je sedm vzdělávacích tříhodinových
přednášek, které bývají v pátečních odpoledních hodinách vždy jednou za čtrnáct dnů. Studium je ukončeno promocí, kde bude studentům „seniorům“
slavnostně předáno osvědčení o úspěšném absolvování studia.

Podmínkou přijetí do prvního ročníku, který Ekonomická fakulta VŠB-TU opět otevře letos v září, je věk nad 55 let (nejstaršímu účastníkovi je nyní 71
let) a minimálně středoškolské vzdělání. A také chuť procvičit si nejen mozkové závity, ale i relaxovat. Vždyť Univerzita třetího věku je místem nejen pro
získávání cenných informací, ale i uvolněním a v neposlední řadě také lékem proti osamělosti.

Bližší informace získáte na www.ekf.vsb.cz/u3v nebo na telefonu 597 322 221 (597 322 415). Přihlášky se přijímají do konce srpna 2009.

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz

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

www.zusbm.cz

O víkendu ve dnech 20. a 21.
června se konalo ve Vítkovicích
Mistrovství České republiky
dorostu a juniorů, kde zazářili
mladí atleti Slavia Havířov zis-
kem pěti zlatých medailí a jedné
bronzové a v počtu medailí se
umístili mezi nejlepšími oddíly
v republice.

V sobotu zvítězil v běhu na
100m junior Pavel Maslák časem
10,53s. Ziskem zlatých medailí jej
doplnili dorostenci Marek Bárta ve
vrhu koulí výkonem 17,05m
a v podvečerních hodinách Petr
Kaminski v běhu na 2000m pře-
kážek v čase 5:59,35 min.

„Petr měl formu na to, aby splnil
limit na MS sedmnáctiletých do Bri-
xenu, který činil 5:55 min. Bohužel
velká nepřízeň počasí a fakt, že
celý závod si musel odtáhnout sám,
mu to nedovolily,“ řekl Ivo Polášek,

předseda AO Slavia Havířov.

V neděli se všichni tři pokoušeli

o double. Pavel Maslák zvítězil

v běhu na 200m v novém českém

juniorském rekordu 21,09s. Druhé

zlato získal i Marek Bárta v hodu
diskem výkonem 59,66m a zůstal
jen o pár centimetrů za českým
dorosteneckým rekordem. Oba mají
splněné limity na svá mistrovství :
Pavel na ME juniorů, které se koná
od 23. do 26. 7. v srbském Novém
Sadu a Marek na MS do 17 let
konané od 8. do 12. 7. v italském
Brixenu. Bohužel se double nepo-
vedl Petrovi Kaminskému, který se
na trati 3000m držel vedoucího
závodníka, v závěru mu sice došly
síly, ale i tak skončil na pěkném
čtvrtém místě a vybojoval si účast
na Evropském festivalu olympij-
ských nadějí ve finském Tampere.
Tuto sbírku zlatých medailí doplnil
ještě třetím místem v chůzi na
10 km junior Karel Ketner, který má
rovněž splněný limit na ME juniorů.
Na stejné trati obsadil Richard
Chmelík šesté místo.

Při přestupu z kategorie do 22 let

mezi muže se zaskvěl finálovou

účastí a osmým místem diskař Jaro-

slav Stančík, který se zúčastnil Mist-

rovství ČR dospělých 27. 6. v Praze.

MLADÍ ATLETI SLAVIA HAVÍŘOV ZÍSKALI 
NA MČR DOROSTU A JUNIORŮ PĚT ZLATÝCH MEDAILÍ

Chodec Karel Ketner, bronzový
medailista z MČR

Foto: archiv

Základní umělecká škola 
Bohuslava Martinů 

Na Schodech 1, Havířov-Město
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, akor-
deon, 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, grafika, keramika, 

tvůrčí fotografie...) 
●

dále nabízí kurzy pro dospělé :
Keramika

Figurální kreslení
Točení na kruhu a práce se sádrou 

Grafické techniky
Tvůrčí fotografie

●
zahájení kurzů - říjen 2009

kurzovné 1 400 Kč
říjen 09 - leden 2010

Přihlášky je možné podávat 
od 28. 8. 2009

na ředitelství ZUŠ B. Martinů
tel : 596 813 128

Dětský pěvecký sbor Hlásek
pod vedením Mgr. Dany Kusinové reprezentoval ZŠ Žákovskou v Moravské
Třebové na IX. ročníku festivalu sborového zpěvu pod názvem Moravsko-
třebovské arkády.

Hlásek zazpíval v odpoledním bloku na tamním zámku pečlivě nacvičený

repertoár a sklidil zasloužený potlesk. Po vystoupení bylo velikým potěše-
ním pro sbormistryni i pro děti osobní poděkování skladatele Přemysla
Kočího, jehož skladby tradičně patří k oblíbenému repertoáru tohoto sboru.

Vít Sochora

Jubilejní koncert vděčnosti
neděle 23.8. 2009 v 15.00 hod.

evangelický kostel
Havířov-Prostřední Suchá,

Stará ul.

Host: Józef Broda

- multiinstrumentalista, filozof,

pedagog, člověk víry

Dudy, trombita, pastýřská flétna,

fujarka, okarina, roh, brumle,

stéblo či zelený list. Každý z těch-

to nástrojů ovládá náš host na vir-

tuózní úrovni. Svůj koncert

v Suché zpestří vyprávěním, ve

kterém představí svou lidovou
křesťanskou životní filozofii ve
znamení tvořivé jednoty veškeré-

ho stvoření: muže a ženy, lidí

a Boha, stromů, květů, obilí
a zvířat, minulosti, přítomnosti
a budoucnosti, časnosti i věčnos-

ti. Vzniká tak podmanivá atmosfé-

ra kontrastující s dnešním světem
plným rozkolů, sporů, tempa
rychlých proměn a chaosu.

Srdečně zveme!

Foto: archiv
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ZŠ Frýdecká: Den naruby
V úterý 2. 6. jsme na Základní škole Frýdecké v Havířově-Bludovi-

cích prožili projektový den Škola naruby. Do každé třídy přišel nový
učitel - žák 9. třídy a snažil se dětem vysvětlit novou látku.

„Zprvu jsem se téhle akce bál,“ říká Michal Havlásek, jeden z žáků
devátého ročníku. „Byla to zajímavá zkušenost - postavit se před tabuli
a vysvětlovat žákům nějaké učivo. Žáci třetí třídy byli hodně aktivní, ale
horší to bylo se sedmáky, kteří neměli pomůcky, pochopila jsem, jak je
někdy těžké být učitelem,“ říká Katka Unzeitigová. „Já jsem měl učit
s kamarádem osmou třídu fyziku. Opravdu se mi to líbilo, protože jsem
v této třídě narazil na ochotu se učit a zájem dozvědět se nové věci,“
reaguje Tomáš Pelc.

Tato akce se všem dětem na naší škole líbila, a my jsme také pochopili,

jak je to někdy těžké být učitelem. Katka Unzeitigová a Tomáš Pelc, 9.A

Naše základní škola již čtyři roky
pracuje na mezinárodním Projektu
Občan, který vznikl původně
v USA, ale zapojilo se již sedmde-
sát zemí celého světa. Tento projekt
zaštiťuje občanské sdružení Civitas
- CZ,  které si klade za cíl podporo-
vat a rozvíjet programy výchovy
k občanství zaměřené v oblasti
školství na výchovu odpovědných
občanů a rozvoj kompetencí
nezbytných pro aktivní účast na
rozvoji občanské společnosti. Žáci,
pracující na projektu, si vybírají pro-
blém, navrhují různá řešení, učí se
navazovat kontakty s organizacemi
a institucemi, které jim mohou být
nápomocny, pracují s vyhláškami
a zákony, učí se spolupráci, komu-
nikaci. Letos si žáci 8. ročníku
vybrali téma Recyklace je legrace
a žáci 9. ročníku projekt s názvem
Zábavná škola.

Cílem našich projektů bylo
seznámit veřejnost s významem tří-
dění odpadu, získat je pro věc
a pokusit se vylepšit prostředí na
sídlišti. Chceme také zlepšit vztahy
ve škole, zaujmout žáky novými for-
mami výuky, akcemi, soutěžemi
a volnočasovými aktivitami, aby
netrávili čas po vyučování
u cigaret, alkoholu či konzumací
jiných návykových látek.

V rámci projektů jsme uskutečni-
li pro žáky akce motivující ke třídě-
ní, a to sběrové akce a soutěže,
zapojili jsme se do programu
Recyklohraní, navrhli letáky upo-
zorňující na nutnost třídění odpadů
a požádali jsme o umístění kontej-
nerů na tříděný odpad před školou.

Předali jsme spoustu informací
našim žákům a na školní prezenta-
ci i dospělým. Udělali jsme kontrol-
ní nákupy a zjišťovali, jak se staví
prodejci k prodeji alkoholu a cigaret
mladistvým a uspořádali školní
a mimoškolní  akce pro žáky. Spo-
lupracujeme se psím útulkem,
Magistrátem města Havířova,
Deposem, technickými službami
a policií. Vytvářeli a vyhodnocovali
jsme dotazníky.

Náš projekt jsme prezentovali
5. 6. 2009 v Senátu ČR a byl velmi
dobře ohodnocen odbornou porotou,
ve které zasedl také senátor p.Vlastimil
Balín, kulturní atašé velvyslanectví
USA p.David Granier a vedoucí koordi-
nátorka projektu a výkonná ředitelka
Civitas p. Havlínová.

Doufáme, že jsme zaujali naše
spoluobčany a motivovali je ke tří-
dění odpadu a žáky k plnohod-
notnému trávení volného času na
sídlišti. Již se těšíme na další práci
na projektu v novém školním roce.

Mgr. Ivana Petřvaldská a žáci ZŠ 

M. Pujmanové, Havířov-Šumbark

Je pro všechny určitě milým pře-
kvapením, že v dnešním světě
plném násilí, sobeckosti a lhostej-
nosti se najdou lidé, kterým nezále-
ží jen na sobě a rádi pomohou dru-
hým. Zkrátka - mají srdce na
pravém místě. A že jich není málo!
Právě naše škola měla to štěstí
poznat tyto lidi během projektu
„Koncert pro Patrika“.

Patrik je žákem 1. třídy. Vážně
onemocněl, prodělal několik nároč-
ných operací a ztratil zrak. Učitelé
soucítili s jeho momentální neleh-
kou situací a přemýšleli, jak by mu
pomohli. I když je v současné době
pro Patrika nejdůležitější zdraví,
musí také myslet na budoucnost.
Nemoc ho připravila o možnost
vzdělávat se stejným způsobem
jako jeho zdraví spolužáci. Pro své
další vzdělávání bude potřebovat
počítač se speciálním programem
pro nevidomé. Aby měl Patrik tako-
vý počítač i doma, přišly děti s návr-
hem uspořádat veřejnou sbírku.
Třídní učitelka znala jeho pěvecké
schopnosti a muzikálnost celé rodi-
ny, a proto navrhla uspořádat pro
Patrika koncert. Informovala vedení
školy, kolegyně a Patrikovy rodiče,
kteří dojatě souhlasili.

Koncert se uskutečnil v tělocvič-
ně školy a těšil se velkému zájmu
občanů i žáků. Přestože účast
v programu byla zcela dobrovolná,
je překvapivé, kolik žáků se chtělo
na projektu podílet. Každý se zapo-
jil, jak uměl - zpěvem, hrou na
hudební nástroj, tancem, recitací či
výzdobou tělocvičny. V závěru kon-
certu vystoupil i Patrik se svou rodi-
nou. Na jeho procítěný zpěv všichni
zúčastnění dlouho nezapomenou.

Za vybrané peníze se zakoupil
počítač, který byl Patrikovi předán
18.5. 2009.

Děkujeme všem sponzorům, uči-
telům, rodičům i žákům, kteří se na
zdárném průběhu podíleli. Taktéž
taneční skupině „CRAZY
EXTREME GROUP“, vedené paní
Žanetou Gabrišovou.

Bez nadšení pro správnou věc,
volného času učitelů i žáků, nápa-
dů, pomoci, empatie a kolegiality by
se tento projekt nikdy nepodařilo
zrealizovat. Jak říká Jan Werich:
„Nadšení je nakažlivá věc a člověku
je těžko mlčet, když kolem všechno
jásá.“

Mgr. M. Matyášová a M. Klimšová,
ZŠ Školní, Havířov  

Stejně jako v předchozích

letech měl Havířov svá želízka

v ohni také v XXII. ročníku národ-

ního kola soutěže „Mladý

zahrádkář”. V soutěži, kterou

pořádal Český zahrádkářský

svaz ve spolupráci se SŠ a SOU

v Kroměříži, zúročila naše děvča-

ta kvalitní přípravu a získala

výborná umístění.

Formou testu, který měl 38

otázek, museli žáci prokázat teore-

tické znalosti a v praktické části

měli za úkol poznat 40 druhů rostlin

a semen. Této soutěže se z celé

naší republiky zúčastnilo 40 mlad-

ších žáků ze 4. - 6. tříd a 38 starších

žáků ze 7. - 9. tříd. Po soutěži je

vždy pro účastníky připraven boha-

tý kulturní program. Letos se žáci
jeli podívat na zámek Buchlovice

a po jeho prohlídce se prošli jeho

zámeckou zahradou, kde je možné

pozorovat řadu vzácných dřevin.

Slavnostní vyhodnocení soutěže

se konalo v sobotu večer ve školní

aule. V kategorii mladších žáků se

národního kola této soutěže za náš

okres zúčastnily dvě žákyně ze ZŠ

Jarošova v Havířově-Šumbarku -

Veronika Vavrušková a Daniela

Mlčúchová. V kategorii starších

žáků náš okres reprezentovala

Agáta Mrózková ze ZŠ Havířov-

Suchá. Veronika Vavrušková obsa-

dila krásné 4. místo.

Děvčata Daniela Mlčúchová ze

ZŠ Jarošova Havířov-Šumbark

a Agáta Mrózková ze ZŠ Havířov-

Suchá vybojovala pro okres Karvi-

ná dvě zlaté medaile.

Katalog volnočasových aktivit připravuje aktualizaci
Více než tři stovky tipů, jak trávit v Havířově volný čas, nabízí v současné době Katalog volnočasových aktivit

pro děti a mládež v Havířově.Tato webová databáze vznikla v Havířově v roce 2005 a stále se rozšiřuje a doplňu-
je. Rozšíření se týkalo především komerčních sportovišť, takže v současné době už Katalog může sloužit nejen
dětem, ale také sportuchtivým dospělým. Najdete zde jak tenisové kurty, tak „webově dobře utajený“ krytý
bazén, solária, posilovny a podobně.Výhodou Katalogu je rovněž fulltextový vyhledávač, který pomůže najít mla-
dým nebo i rodičům pro svou ratolest ten nejvhodnější sport, kroužek či klub.

Katalog volnočasových aktivit se aktualizuje dvakrát ročně, vždy na začátku školního roku a v pololetí. Začát-
kem září mohou organizace zúčastněné v projektu zadat provedení změn na svých stránkách, případně se
mohou ozvat i další zájemci, kteří zatím zájem o prezentaci v Katalogu neprojevili.

Redakce upozorňuje na možnost uveřejnění náboru dětí a mládeže do oddílů, kroužků a klubů v Radničních
listech na září. Radniční listy na září mají uzávěrku 11. srpna. Kontaktujte redakci RL redakce@havirov-city.cz
nebo tel. 596 803 398, 596 803 237.

Foto: Marie Febrová

Děvčata z Havířova 

uspěla v národním kole soutěže

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ

ZŠ Školní: Koncert pro Patrika
Nadšení je nakažlivá věc…  

ŽÁCI ZŠ M. PUJMANOVÉ REPREZENTOVALI
SVOU ŠKOLU, MĚSTO I OKRES V SENÁTU ČR
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125/09

128/09

Přijmeme kadeřnice
a pedikérky

na živ. list - 737 132 393

1
2
6
/0

9

129/09
130/09

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.

132/09

Navštivte Podhájskou - Slovensko

PENZION TERMAL
Pro dvě dospělé osoby týdenní pobyt

za 10 000 Kč (350 eur)
KVALITNĚ VYBAVENÝ PENZION

Koupání v 8 bazénech za každého počasí.

Vyzkoušejte, budete se rádi vracet.

tel. +420 905 369 138
e-mail: termal@konfer sk 

www termal-podhajska sk
Inf. HA 605 714 777

127/09

1
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Společnost CART s.r.o.
p ř i j m e

OBCHODNÍHO REFERENTA 
do provozovny v Havířově.

Požadujeme min. SŠ,
dobrou znalost PC, obchodní
dovednosti, praxe v oboru,

ŘP sk. "B", ochota cestovat.
Vaše CV zasílejte na silk@cart.cz

135/09

136/09

PŘIJMU kadeřnice,

manikérku a pedikérku

na ŽL. (tetování, piercing)
- nabízím moderní vybavení 

a nízký nájem - 739 166 063

137/09

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

138/09

139/09

OTEVŘENA NOVÁ
PRODEJNA SÝRŮ
Najdete nás na E. F. Buriana 

(Bílý dům Redon)
Otevřeno po-pá 9 - 17 h, so 9 - 12 h

Těšíme se na Vaší návštěvu!

140/09
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143/09

Uzávěrka Radničních listů 
na měsíc září do 11.8. 2009
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Těrlicko u Havířova se vrátilo v loňském roce na mapu přírodních
okruhů po dlouhé osmnáctileté odmlce. Mezinárodní silniční moto-
cyklové závody, které se jezdívaly o trofej Zlatý Kahanec měly dlou-
holetou tradici (1967 - 1990). V dobách své slávy kdy se okruhem pro-
háněli jezdci zvučných jmen z celé Evropy navštěvovalo tento prestiž-
ní závod okolo dvaceti tisíc diváků.

O významu Těrlického okruhu hovoří i účast úspěšných jezdců startu-
jících v seriálu mistrovství světa, mezi které patřil František Šťastný, Gustav
Havel, Gula Marszowsky, Silvio Grasseti. Těrlický okruh měl jeden primát
a to, že se zde závodilo v obou směrech jízdy.V roce 1981 maďarský repre-
zentant János Drápal (pětinásobný vítěz Zlatého kahance) dosáhl ve třídě
350 ccm rekordní průměrné rychlosti 175 km/h, čímž se Těrlický okruh stal
jednou z nejrychlejších závodních tratí v Evropě. Z důvodu zajištění větší
bezpečnosti přistoupili v roce 1983 pořadatelé závodu na změnu směru
jízdy. Své fanoušky, zde měli také naši nejúspěšnější jezdci, jmenovitě
Bohumil Staša a Pavol Dekánek, kterým se tady fandilo jako na fotbale.
V loňském roce se občanskému sdružení Prosport - cz podařilo obnovit tuto
ojedinělou motoristickou akci, která navázala na předešlých čtyřiadvacet
ročníků tohoto závodu. Jubilejní  trofej Hornického kahance si za dosaženou
nejvyšší průměrnou rychlost závodu vyjel vítěz třídy volná nad 600 ccm
Jiří Brož, který porazil vítěze třídy do 600 ccm němce Rica Penzkofera.

Letošní závod, který se uskuteční ve dnech 22. - 23. 8. 2009
slibuje napínavou podívanou. Kromě loňských vítězů nejsilnějších kubatur
potvrdili svou účast Indi Michal Dokoupil, Kamil Holán, Marek Červený také

špičkový český jezdec na přírodních okruzích Jirka Dražďák a řada dalších

ostřílených jezdců našich přírodních tratí.

Zavzpomínat na historické závodní speciály, které se objevovaly na

našich okruzích do roku 1972 budou mít možnost diváci v mistrovském

závodě třídy Klasik, která se pojede o body do Přeboru ČR. Svůj mistrov-

ský premiérový závod si na zdejší trati odbude také třída Supermono.

Chybět nebudou ani populární sidecary, které patřily ve své loňské premi-

éře k ozdobě závodu. Přípravy na letošní závody jsou v plném proudu,

a tak jako loni se neobejdou bez pomoci sponzorů. Mezi největší sponzo-

ry paří město Havířov, kde je třeba velmi poděkovat zastupitelstvu města

Havířov, radě města a panu primátorovi, kteří podpořili HAVÍŘOVSKÝ

ZLATÝ KAHANEC NA TĚRLICKÉM OKRUHU. Samozřejmě dík patří

i všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří se podílejí na financování, nebo

přispívají jinak ke zdárným přípravám závodu.

Tak jako loni i letos se do příprav zapojí členové AMK Těrlicko a dobro-

volní hasiči prakticky ze všech okolních obcí. Všichni členové přípravného
týmu vyvíjejí velké úsilí, aby se vše dokonale vydařilo a doufají, že jejich
úsilí ohodnotíte, a tak jako loni připravíte výbornou diváckou kulisu.

Veškeré informace o tomto závodě naleznete 

na internetových stránkách www.terlickyokruh.nolimit.cz 

Petr Hrabčák - prezident PROSPORT - CZ o.s.

Martin Mojžíszek - ředitel závodu

Aleš Kubiczek - sportovní tajemník

4.8. zpívánky
5.8. volné hraní 

6.8. pobyt na zahradě
11.8. zpívánky
12.8. volné hraní
13.8. malování na sklo
18.8. zpívánky

19.8. volné hraní
20.8. beseda 
25.8. zpívánky

26.8. volné hraní
27.8. pobyt na zahradě 

Tvořivý večer žen:

Milé ženy, zveme Vás opět na podve-
černí vyrábění a příjemné povídání
v ničem nerušené atmosféře. Další tvo-

řivé večery se konají v pondělí 10. 8.

a 24. 8. 2009 v 17 hodin.

Armáda spásy nabízí terénní sociální

služby pro ty, kteří si neví rady, nebo
mají starosti, a jsou na to sami. Posky-
tujeme poradenství, doprovod na úřad,

doprovod s Vašim dítětem k lékaři a jiné

služby.

Pro seniory nabízí

komunitní centra 
(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) 

aktivizační služby.
Jde o kluby s různou tématikou

(Kutílek, Sokrates, Trénování mozku a

paměti, Receptář, 
Stolní hry, Vyrábění, Hudební klub

a Biblický klub).
Přijďte svůj čas strávit 

v příjemném a podnětném prostředí.

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:

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!
131/09

HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC je tady!

Rico Penzkofer - loňský vítěz třídy do 600 ccm. Foto: Libor Krmášek

Pozvánkou pro Vás bude také 

Z L A T Ý  K A H A N E C  -  S H O W
21.8. 2009 od 14 hodin - náměstí Republiky

Kulturní program spojený s prezentací závodních motocyklů,

strojů motorkářských klubů a veteránů.
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