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V areálu základní školy na ulici

Žákovská vyroste zcela nová spor-

tovní hala, která bude sloužit pro

potřeby města, školy i veřejnosti.

Hala bude víceúčelová, bude urče-

na pro hráče házené, basketbalu,

volejbalu, florbalu, futsalu i badmin-

tonu. Sledovat zápasy zde bude

moci přes 360 diváků, samozřejmě

je pamatováno i na imobilní občany.
Současně se dočkají rekonstrukce

obě tělocvičny školy - čeká je kom-

pletní výměna střešního pláště,
parozábrana, tepelná izolace, hyd-
roizolace, akustický podhled,

odvodnění střechy, výměna a úpra-

va okenních otvorů atd.
„Tento projekt je zaměřen na roz-

voj sportovních aktivit mládeže
i široké sportovní veřejnosti a vol-
nočasové a neformální aktivity oby-
vatel města. Havířov vždycky byl
a je městem orientovaným na
sport, a tak musíme držet krok se
současnými trendy ve sportu
a trávení volného času. V tomto
ohledu je stavba další sportovní

haly nezbytností,“ řekl primátor

města František Chobot.

Zároveň s výstavbou nové spor-

tovní haly projdou rekonstrukcí

stávající komunikace ulic Žákovské

a Komunardů. Znamená to mimo

jiné výstavbu nových chodníků,

nového veřejného osvětlení

a nových parkovacích stání na

Žákovské a Komunardů. Na ulici
Žákovské bude celkem 117 stání,

včetně 6 stání pro ZTP a na ulici

Komunardů 38 stání včetně 5 stání
pro ZTP a 3 stání pro
autobusy. Na stavbu

budou navazovat

sadové úpravy.
„Vysadíme 60 nových
stromů, především
třešní a švestek,
a 130 nových okras-
ných keřů,“ uvedl
náměstek primátora

Ing. Zdeněk Osmanc-
zyk. „Během rekon-
strukce tělocvičen
bude škola využívat 

pro tělesnou výchovu žáků
tělocvičny v jiných školách. Předpo-
kládáme, že v dubnu již budou děti
cvičit v zrekonstruovaných prosto-
rech. Také provoz blízké školky MŠ
Švabinského nebude narušen.
S ohledem na bezpečnost dětí
firma provede ohrazení prostoru
a bude dodržovat odpolední klid,
aby nebyly děti při spaní a odpo-
čívání rušeny.“

Město zahájilo výstavbu nové sportovní haly
Slavnostním poklepem na základní kámen byla

7. září zahájena výstavba sportovní haly Žákovská
a rekonstrukce dvou tělocvičen ZŠ Žákovská. Dílo
v hodnotě téměř 130 milionů korun vybuduje pro
investora statutární město Havířov stavební
společnost TCHAS. Doba realizace akce je s ohle-

dem na náročnost stavby rozložena do dvou let,
termín dokončení je naplánován na léto 2010.
V letošním roce má být proinvestováno 45 milionů.

Na tuto akci město žádá o dotaci z EU - Regionál-
ního operačního programu Region soudržnosti
Moravskoslezsko.

Položením kytic 
u památníku 

u kostela svaté Anny
27. 10. 2009 v 9 hodin

si vedení města připomene

91. výročí vzniku
samostatného 

Československa.

11. 11. 2009 v 9 hodin

na stejném místě uctí
válečné veterány

u příležitosti
Dne válečných veteránů.

foto: Josef Talaš
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Školní rok 2009/2010 začal
v úterý 1. září. Na území města
Havířova je v tomto školním roce
18 základních škol, u 17 ZŠ je zři-
zovatelem město Havířov, zřizova-
telem jedné školy je krajský úřad.
V letošním školním roce nastoupilo
do 1. tříd v Havířově 730 dětí v cel-
kem 30 prvních třídách. V příprav-
ných třídách na školách ZŠ Gen.
Svobody, ZŠ Kpt. Jasioka a ZŠ
Moravská se bude připravovat na
vstup do „velké školy“ celkem 29
dětí.

Stalo se pěknou tradicí, že se
zástupci města účastní zahájení
školního roku v prvních třídách
základních škol. Uvítání prvňáčků je
jedním z aktů města, ke kterým se

řadí vítání občánků, zlaté svatby či
gratulace k narozeninám seniorů.
Primátor města František Chobot
zahájil výuku prvňáčků na ZŠ
Gorkého, náměstek Ing. Eduard
Heczko na ZŠ Školní a náměstek
JUDr. Bronislav Bujok na ZŠ Na
Nábřeží. Další prvňáčky přivítali
také ostatní radní a členové školské
komise. Děti při svém prvním dnu
ve škole obdržely od zástupců
města drobné dárky.

Do 1. tříd se v letošním roce
zapsalo 730 dětí, což je o 4 více
než ve školním roce 2008/2009. Ve
školním roce 2008/2009 docházelo
do základních škol 6 435 dětí, údaje
za nový školní rok budou k dispizici
až koncem září.

Hurá do školy!

Prvňáčci dostali řadu zajímavých dárků.
Foto: Josef Talaš

HAVÍŘOVSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST
ZAHÁJILA OTOPNÉ OBDOBÍ 2009 - 2010

Teplo léta, dlouhé, slunečné

dny a vysoké denní teploty jsou

už nenávratně za námi. Havířov-

ská teplárenská společnost, a.s.

(HTS) proto zahájila otopné

období 2009/2010. Legislativa

určuje pravidla pro dodavatele

tepelné energie a stanovuje, že

otopné období začíná 1. září

a končí 31. května následujícího

roku. Dále také říká, že dodávka

tepla se zahájí v otopném

období, když průměrná denní

teplota venkovního vzduchu

v příslušné lokalitě poklesne pod

+13 oC ve 2 dnech po sobě

následujících a podle vývoje

počasí nelze očekávat zvýšení

této teploty nad +13 oC pro

následující den.

Společnost HTS zásobuje přes

20 tisíc domácností a desítky

nebytových prostor. Dodává

teplo ze 73 horkovodních stanic

a 149 objektových předávacích

stanic. Vlastní a provozuje

35 km sekundárních tepelných

sítí. „Nejvyšší prioritou HTS
je bezporuchová, komfortní
a ekonomická dodávka tepla pro
odběratele - zákazníka. Pro spl-
nění tohoto úkolu je nutné udržo-
vat zařízení tak, aby zejména
v otopném období nedošlo
k výpadku dodávky tepelné ener-
gie,“ přiblížil tiskový mluvčí

HTS Aleksander Ježowicz . „Od
skončení otopného období

31. května 2009 provedla naše
společnost kontroly, revize,
nutné i plánované opravy tak,
aby 1. září bylo veškeré zařízení
připraveno dodávat teplo všem
odběratelům.“

V letním období, kdy není reali-

zována dodávka tepla pro topení

bytových a nebytových prostor,

je dodávána teplá voda. Techno-

logie ohřevu a dodávky teplé

vody je rovněž nutno udržovat

v bezvadném technickém stavu.

Údržba tohoto zařízení proběhla

v období odstávky horkovodního

systému CZT (centrální zásobo-

vání teplem) primárního dodava-

tele tepla, společnosti Dalkia ČR,
a to v období od 13. do 17. čer-

vence. V tomto období nebyla

realizována dodávka teplé vody

pro zákazníky HTS. Termín byl

přesně dodržen a v pátek 17. čer-

vence v odpoledních hodinách

bylo zásobování teplovodu

obnoveno. Pouze v části měst-

ské lokality Havířov-Podlesí

z důvodu plánované generální

opravy horkovodu společností

Dalkia ČR byla odstávka pro-

dloužena do 23. července.

Společnost Dalkia ČR termín

obnovení dodávky horké vody

dodržela a společnost HTS

mohla následně obnovit dodáv-

ku teplé vody na všech odběr-

ných místech.

Město vyhlašuje záměr na pronájem
vyhrazených parkovacích míst pro taxi 

Soutěžit se bude prostřednictvím elektronické aukce. Zájemci se
mohou hlásit do 2. října. Pokud zájemce splní podmínky soutěže,

bude se moci zúčastnit elektronické aukce, která se uskuteční

v druhé polovině října. Seznam lokalit s vyhrazenými parkovacími
místy pro taxi a přesné znění záměru pronájmu částí pozemků je

uveden na internetových stránkách www.havirov-city.cz.

P O P L AT E K
ZA ODPADY
Zastupitelstvo schválilo ponechání

poplatku za odpady ve stejné výši,
v jaké jej lidé platí v letošním roce,

tj. 492 Kč. Skutečné náklady města
na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu za rok 2008 činily

41,9 mil. Kč. Skutečné celkové
náklady včetně separovaného
odpadu činily za loňský rok 55,4

mil. Kč. Příjmy z poplatku za rok
2008 činily 37 mil. Kč.

kteří byli zaregistrovaní
u obv. lékařky MUDr. Žemberyové 
v ordinaci na ul. Astronautů 1,

Havířov-Město.
Je nutno vyzvednout do konce

roku osobně proti podpisu zdravot-
ní dokumentaci v ordinaci MUDr.
Staňurové (tel. 596 812 002) nebo

MUDr. Brabcové (tel. 596 815 496)
na adrese Astronautů 1 a 3,

Havířov-Město.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PRO PACIENTY,
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foto: Zbyszek Jeleń

V dnešní uspěchané době, kdy
nemáme čas skoro na nic, je přiro-
zené, že sednout k papíru a napsat,
jak jsme s něčím spokojeni či
nespokojeni, se omezuje na to, jak
jsme s něčím nespokojeni. Pokud
jsme spokojeni, většinou se ome-
zíme na ústní pochvalu mezi
nejbližšími a známými. Nejinak je
tomu  u reakcí na práci strážníků
Městské policie: v loňském roce
bylo na strážníky podáno celkem
20 stížností, z tohoto počtu byly
pouze 2 stížnosti částečně
oprávněné. Velmi příjemné je, že na
Městskou polici docházejí i pochva-
ly na jednání a zásahy strážníků.
Tady je několik z nich:
Paní Č.Z. poděkovala strážníkům
15. 4. 2009 za to, že 15. 3. 2009
v brzkých ranních hodinách opa-
kovaně projížděli v Havířově-
Suché a ona se při cestě na auto-
bus cítila bezpečněji.

4. 5. 2009 poděkoval pan R.S. čty-
řem strážníkům za to, že mu pora-

dili v nelehké situaci, kdy byl
v Hypermarketu Tesco okraden.
10. 6. 2009 poslala paní P.P.
děkovný a pochvalný dopis za
profesionální přístup strážníka
MP, který jí pomohl vyřešit pro-
blém poškození jejího osobního
vozidla a pomohl jí prosadit řeše-
ní problému Policií ČR.

17. 8. 2009 bylo emailem doručeno
poděkování od Ing. L.D., který
vyjádřil poděkování dvěma
strážníkům za to, že ho upozornili
na to, že v osobním automobilu na
parkovišti nemá zavřené okno.
Jejich přístup a všímavost k okolí
ho mile překvapil.
MUDr. M.Z. zaslala 20. 8. 2009 na
ředitelství MP Havířov děkovný
dopis za to, že jí a jejím rodinným
příslušníkům pomohli strážníci
v situaci, kdy jí do bytu vlétli čtyři
netopýři. Zejména ocenila rychlý
příjezd strážníků, klid a rozvahu,
s jakou zasahovali.

Více než sto obyvatel havířovského
Šumbarku přišlo koncem srpna do
tělocvičny základní školy Jarošova na
setkání s vedením města a zástupci
městské a státní policie. Zúčastnil se
také romský poradce, pozváni také

byli zástupci Městské realitní agentury,

RPG, občanské komise Havířov-Šum-

bark, občanského sdružení „Sdružení

Rómů Severní Moravy“, zástupci soci-

álního odboru, odboru školství a kultu-

ry a komunálních služeb. Setkání inici-

oval primátor František Chobot poprvé

v loňském roce.

Setkání mělo za cíl zabývat se problé-
movým tématem, kterým je společné
soužití obyvatel této městské části.
V otázkách a připomínkách občanů se
vyrojila celá řada problémů, které oby-
vatele Šumbarku trápí.
„Chceme udělat takovou rekapitulaci,
zúčtování, říct lidem, co jsme udělali
a co uděláme. Chtěli bychom to dát
dohromady tak, aby lidé v této lokalitě
žili spokojeněji než doposud," řekl

na setkání primátor města

František Chobot.

MĚSTSKÁ POLICIE POMOCNÍKEM A RÁDCEM 

Vedení města hledalo řešení
soužití obyvatel Šumbarku

Harmonogram přistavení VPK říjen 2009 
Stanoviště kontejnerů 

29. 9. - 1. 10.
- Nad Tratí x Na Kopci, Tajovského, Moskevská - park., G. Klimenta,

E. Destinnové, Svážná, Olšová    
2. 10. - 5. 10.

- U Topolů, U Pískovny, Na Pavlasůvce (žel.stanice), Na Stezce,
Na Polanech, Padlých hrdinů - obchod, J. Kotase - točna

6. 10. - 8. 10.
- B. Němcové, Mládí, Zednická, Slezská, E.Houba, Odlehlá, Dvořákova

9. 10. - 12. 10.
- Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový Svět (ZO), Hraniční, Květná, Podélná

(Osinky)

13. 10. - 15. 10.
- Na Pacalůvce, Ostrovského, Hálkova, Hornická, K. Světlé - Luna,

Petřvaldská - pož. zbrojnice, Majakovského

V měsíci říjnu 2009 je zároveň organizován sběr nebezpečných
odpadů, a to formou pojízdné sběrny.

Sběr nebezpečných odpadů a starého železa 
podzim  2009

Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnikatele!)
sběr nebezpečných odpadů (ledničky, pračky, televize, počítače, elekt-
roodpad, autobaterie, oleje, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky, léky

apod.) a staré železo a to formou pojízdné sběrny, která bude přistave-

na dle níže uvedeného harmonogramu:

Havířov        Termín Místo přistavení    Havířov        Termín            Místo přistavení

Město 2.10. 1.máje Šumbark        16.10. Jarošova 

Podlesí 13.30-15.30   (parkoviště) 13.30-15.30       (gar.u Bivoje)

2.10. PERMON 16.10. Lidická

16.00-18.00 (parkoviště) 16.00-18.00       (park.Tenas)

3.10. Garážnická 17.10. Petřvaldská

8.00-10.00 (garáže) 8.00-10.00        (točna)

3.10. Balzakova 17.10. Školní

10.30-12.30 (parkoviště) 10.30-12.30       (gar.ul.Řadová)

9.10. Na Nábřeží 23.10. Moravská

13.30-15.30 - pod Labužníkem 13.30-15.30       (parkoviště)

9.10. Hálkova 23.10. Jedlová

16.00-18.00 (garáže) 16.00-18.00       (park.u točny)

10.10. Moskevská Prostř. 24.10. Lísková

8.00-10.00 (gar.za ARAL)         Suchá 8.00-10.00         (gar.)

Bludovice 10.10. Rodinná 24.10. Kpt.Jasioka

10.30-12.30 (garáže) 10.30-12.30       (ZŠ)

30.10. Květná 31.10. Na Pavlasůvce

13.30-15.30 (za motorestem) 8.00-10.00         (želez.stanice)

Životice 30.10. Padlých hrdinů         Dolní 6.11. J Kotase

16.00-18.00 (restaurace) Datyně           13.30-15.30       (točna)

Dolní Suchá    31.10. Lazecká 6.11. Datyňská

10.30-12.30 (u lesa) 16.00-18.00       (U Sosáka)

Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím déle jasné dny potrvají.
A to je něco pro nás, turisty, abychom mohli vyrazit do přírody.

V měsíci říjnu 2009 členové KVT při Institutu vzdělávání v Havířově

v Bílém domě plánují tyto výpravy:

Ve čtvrtek 1.10. je sraz ve 13.00 na autobusovém nádraží Havířov. Jdeme

pěšky v okolí Havířova podle počasí. Na závěr připravujeme návštěvu

Kotulovy dřevěnky.

Ve čtvrtek 15.10. je sraz ve 13.00 na autobusovém nádraží Havířov.

Jdeme do přírody a budeme končit v Těrlicku „Na Vyhlídce“.

V sobotu 24.10. odjíždíme v 7.30 z parkoviště u haly Slávie. Pořádáme

autobusový atraktivní zájezd na Valašsko s degustací slivovice. Začneme

Sulovským vodopádem na Slovensku, pak navštívíme zříceninu přemy-

slovského hradu Brumov. Zde je možné vyfocení v gotické půlzbroji nebo

ve „valašském kroji“. Pro zvídané je pod hradem i regionální muzeum. Pok-

račujeme na Čertovu stěnu u Lidečka, kde v místním motorestu můžeme
zakončit naše putování s krásným výhledem.
Cena zájezdu je 190 Kč, závazné přihlášky a výběr peněz vždy v úterý

6.10., 13.10. a 20.10. v Pizzerii haly Slavia v 18 hod.

Informační schůzky jsou v úterý 6.10. a 3.11. 2009, vždy v 18.00
hodin v Pizzerii haly Slavia Havířov. Bližší informace na

www.kvtivr.estranky.cz

Pod záštitou MPSV v rámci „Týdne sociálních služeb“ 

vyhlašuje Domov seniorů Havířov Helios, příspěvková organizace:

Dne 7. října 2009 v době od 9.00 do 15.00 hodin 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Všichni jsou u nás vítanými hosty.
Domov seniorů Havířov, p.o. ul. Jaroslava Seiferta č.p. 14/1530, 736 01  Havířov - Město
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Havířovský zlatý kahanec 22.-23.8. 2009 na Těrlickém okruhu

Havířovské slavnosti 4.-6.9.2009
Generálním partnerem akce byl Pivovar Ostravar. Pořadatelé zaznamenali rekordní účast 38 000 diváků!

Havířov 
se baví

foto na stránce: Josef Talaš



5

Socha má již své jméno
Během akce Havířov v květech byla slavnostně odhale-

na dřevěná socha dívky, kterou vytvořil havířovský řezbář

Čestmír Slíva. Dívka má na šerpě vytesáno logo města

a na hlavě nosí korunku akce Havířov v květech, která
byla znovuobnovena po 20 letech letos v červnu.

Občané Havířova i okolních měst měli možnost

„vymýšlet“ od 20. června 2009 do konce srpna 2009

jméno pro náš symbol mladého města, města květů.
Jména byla různá od Květy, Květoslavy, Květuše, Květin-
ky, Amelie, Lipěnky, Lípany, Barborky, Flory, Havířovanky,

Venuše, jmen symbolizujících to, že byla vytvořena z lípy,

která vyrostla na Hlavní třídě až k tomu, že byla odhale-
na v den konání Havířova v květech. Mezi další zajímavá
jména patří Havířka, Leontýna, Kněžna Libuše, Šípková

Růženka, Víla uličnice, Lípová panenka, celkem své

návrhy zaslalo 167 lidí.
„Pohledem na dívku z lipového dřeva, která v sobě nese

tolik symbolů a tolik krásy uznáme, že nejvíce vystihuje
sochu pojmenování Královna květů“, zdůvodnil výběr

jména primátor města František Chobot. „Děkujeme
všem, kteří se zapojili a hledali jméno pro naši lipovou
havířovskou dívku. Dívka již své jméno díky našim obča-
nům  dostala,“ dodal primátor.

Slavnostní křest dívky se uskutečnil v den vyvrcholení
řezbářského sympozia „Havířovská lípa s novou tváří“,

ve čtvrtek 3. září ve Společenském domě. Sochu pokřtil

primátor města.
Dřevěnou sochu vyřezal Mgr. Čestmír Slíva speciálně

pro akci Havířov v květech a socha se prozatímně jme-

novala Miss. Socha byla vyřezána z kmene padesátileté
lípy, která byla pokácena na Hlavní třídě v rámci její

rekonstrukce. Královna bude umístěna ve vestibulu
magistrátu města.

Havířovská lípa 2009

Čerstvou bělostí do okolí září 
Havířovská lípa s novou tváří.
Řeknu vám, byl to úkol téměř nadlidský 
zachovat pro město skoro navždycky 
co zbylo z bývalé aleje.
Při pohledu na to nás studený pot poleje 
a nejlépe to komentuje Jirka Halouzka:
„Ty kmeny jdou hrozně do ouzka!“ 
Jenže svým umem a svojí pílí 
vytvořil zakrátko krokodýly, 
vílu Amálku, žábu i krtečka 
(co maloval do knížek pan Čtvrtečka).
A proč těch soch tolik? Snad leccos napoví, 
že oporu má ve svém švagrovi, 
což je náš Boneček Ledvina.
Standou Filipem je zastoupena Karviná, 
který se svého úkolu zhostil 
svou typickou barevností 
a jeho ruka vytvořila 
rovněž dvě snad povedená díla.
Krakonoše tu pro vás spáchal 
až z Plané u Mariánek Hynek Mácha.
Děti doširoka oči vykulí, 
až spatří Česťovu formuli.
Co dalo mu to sil a potu, 
než dobral se jí pod kapotu! 
A co Aleně Hlouškové síly dalo, 
aby se to všechno zkoordinovalo! 
Bez ní by to dobře nedopadlo;
a když to napětí ze všech spadlo, 
je tu ten kýžený výsledek.
No, v podstatě jsem už všechno řek´, 
tak ať jdou ty sochy do mateřských školek 
pro radost klukům a samozřejmě holek 
a občané, co ty lípy znali, 
aby se na ně dnes podívali 
shovívavýma očima, 
jak jejich nový život začíná…

Havířovská lípa s novou tváří
27.8. - 3.9. 2009

foto: Josef Talaš
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U příležitosti sta let od založení
včelařského spolku na území
Havířova se v sobotu 5. září konalo
slavnostní shromáždění v Domě
PZKO v Havířově-Bludovicích. Sou-
částí oslav byla výstavka historic-
kých i soudobých včelařských
potřeb a výrobků, dobových foto-
grafií a proběhly dvě odborné před-
nášky. Hlavní referát přednesl před-
seda organizace Miroslav Szop.
Ve svém vystoupení podrobně
rozebral bohatou historii a činoro-
dou současnost místního včelařst-

ví. Neopomněl připomenout ani
nespornou raritu, že za sto let se
vystřídali pouze tři předsedové.
K 31. prosinci 2008 měla organiza-
ce čtyřicet registrovaných členů.
Jubilejní schůze se zúčastnil také
primátor města Havířova František
Chobot. Poděkoval včelařům za
aktivní a vysoce prospěšnou práci
a do dalších let jim popřál hodně
úspěchů.

Josef Pintér,
kronikář města

Předseda havířovských včelařů Miroslav Szop se svým synem Petrem.
foto: Josef Pintér

Havířovští včelaři slavili jubileum

foto: archiv

O půl deváté ráno se 1. září ote-

vřely brány školy Moravská
v Havířově-Šumbarku pro téměř
50 dětí z okolí školy, aby v dopro-

vodu rodičů a prarodičů prožily

významný den ve svém životě.
Před školou na děti již čekali
čtyři tučňáci - maskoti školy,

symbolizující zaměření školy na

oblast zimních sportů, zvláště
lyžování. Tučňáci překvapili děti
různými otázkami, až je pak pře-

vedli přes práh školy. V nově

opraveném kinosále děti a jejich
rodiče slavnostně přivítala paní
ředitelka a také významná

návštěva, pan Miroslav Kronen-

berg, radní města, který dětem
s dojetím popřál do školních let
mnoho radostí a úspěchů, rodi-

čům mnoho sil a dětem a jejich

paním učitelkám předal dárky.
V letošním roce byla na škole
otevřena přípravná třída, která

má dětem předškolního věku
pomoci v jejich cestě za základ-
ním vzděláváním. Naše nejmla-

dší žáky bude připravovat paní
učitelka Eva Kantorková. Děti
v prvních třídách uvítaly paní

učitelky Jana Švrčková a Michae-
la Janíková, které v doprovodu

tučňáků představily dětem jejich

třídy - s novým barevným nábyt-

kem, barevnými obrazy, písmeny

na stěnách. Již první hodinu se
děti společně představovaly,
kreslily, zpívaly, soutěžily. Nejvě-

tší úsměv a překvapení na tváři

dětí však vyvolaly dárky ukryté
v barevných krabicích či kornou-
tech. Přejeme dětem a jejich

rodičům, aby pro ně škola byla

místem radostných  a šťastných
setkání.

učitelé ZŠ Moravská

Začátkem září se sešla v Havířově porota, která
vyhodnotila  fotosoutěž na téma Havířov v květech.

Porota pod vedením renomovaného uměleckého foto-
grafa Miloše Poláška udělila hlavní cenu Havířovský
květ snímku s názvem „Kde se všichni vzali?“

s přihlédnutím k úrovni celé předložené kolekce auto-
ra fotografií Radislava Hájka. Fotografické soutěže

Havířov v květech 2009 se zúčastnilo 16 autorů, kteří
předložili porotě celkem 139 prací: 53 fotek  v kategorii
Reportáž, 42 fotek v kategorii Portrét a 44 v kategorii

Město.

„Všechny zaslané práce splňovaly soutěžní podmínky,

u některých autorů byla zřetelná prvoplánovost.
U oceněných prací byl patrný výtvarný záměr, ztoto-

žnění s tématem i vtip. Ze soutěžních prací se svou
úrovní a výtvarně uměleckým cítěním výrazněji vymy-
kala díla pana Hájka, paní Nalevajkové a paní Švihál-

kové,“ uvedl předseda poroty Miloš Polášek.
Autoři vítězných fotografií budou oceněni v listopadu

na vernisáži výstavy v KD Radost. Výstava fotografií
bude součástí výstavy ke konferenci Zelená města -
města budoucnosti.

Ve fotosoutěži zvítězil snímek s názvem 
Kde se všichni vzali?

ZŠ Moravská:
Slavnostní den pro 50 prvňáčků
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Kulturní dům Petra Bezruče
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DNES HRAJEME CYRANA
6.10. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Ken Ludwig: 

Tato americká komedie, pojednává o všedních věcech 

nevšedního divadelního života.

Hrají herci divadelní společnosti HÁTA:
Ivana Andrlová/Olga Želenská, Ludmila Molínová/Jana Šulcová

Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková

Libor Hruška/Petr Pospíchal/Marcel Vašinka

Viktor Limr/Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček

Vladimír Čech/Petr Gelnar, Michal Hruška/Filip Tomsa

Vstupné: 250, 230, 210 Kč

22.10. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Hrají:
Bára Munzarová, Marika Procházková, 

Václav Trnavský, Radim Novák a Martin Trnavský

JAKO THELMA A LOUISEJAKO THELMA A LOUISE
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída

loutkový sál KDPB vždy v 15.00 hodin

3. a 4.10. O ČERVENÉ KARKULCE
Malé divadélko Praha Vstupné 40 Kč

10. a 11.10. SKŘÍTKOVÉ TAKTÍK A BREPTÍK
Divadlo Křesadlo, Třinec             Vstupné 35 Kč

17. a 18.10. MRÁČEK A UTÍKÁČEK
Divadlo Smíšek, Ostrava            Vstupné 35 Kč

31.10. a 1.11. POVĚZ MI, ČÍŽEČKU        Vstupné 35 Kč

Divadlo Zlatý Klíč, Dolní Benešov

                          Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

15.10. v 18.00 hodin - loutkový sál KDPB 
MKS Havířov Vás zve na přednášku a besedu s cestovatelem, 

geografem a dobrodruhem Josefem Hanibalem. 

Skandinávie Skandinávie 
trochu jinak

                                Vstu
t

Vstupné 280, 260, 240 Kč

Vstupné 150, 130, 110 Kč

Klub přátel hornického muzea, pobočka Havířov
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov pořádá

12. 10. v 16.30 hod. besedu
s MUDr. Jiřím Peškem (Karvinská hornická nemocnice)

“Ortopedie - operace kloubů”

Galerie Maryčka, po - pá od 14 do 18 h

mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní zájemcům 
pracovník informací, 
vstupné dobrovolné

Těšínské divadlo - KD P. Bezruče
27. 10. 2009 v 19.00 pro skupinu HAC - Česká scéna

Mirko Stieber: BLÁHA A VRCHLICKÁ
13. 10. 2009 v 19.00 pro skupinu HAP - Scena polska

Czechow Tołstojowi powiedział „żegnam” - Miro Gavran
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SPOLEČENSKÝ DŮM

GALERIE RADOST otevřeno denně od 11 do 18 h.

Vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč

Ivan Mládek - Antiperspektiva

Tereza Dolanská - Perspektiva
výstava obrazů populárního umělce 

a mladé havířovské výtvarnice

vernisáž ve středu 30. září od 17 h.

výstava potrvá do 30. 10. 2009
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Kulturní dům Radost
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6.10. SESTRA
(ČR 2008, 65´, filmová báseň/ milost-
ný příběh)

Pod koláží školních fotografií mluví
vypravěč o přátelích, o ztracených
iluzích a o mizení času. Film na
motivy Jáchyma Topola s hudbou
Psích vojáků. Režie: Vít Pancíř

13.10. MEZI ZDMI
(ENTRE LES MURS, Francie 2008,
131´, přístupný, širokoúhlý/psycholo-
gický, titulky)

Film nabízí přímý pohled do mi-

krokosmu multikulturní francouz-
ské společnosti odehrávající se ve
škole na pařížském předměstí,
obývaném především imigranty.
Režie: Laurent Cantet

20.10. SLEPÉ LÁSKY
(SR 2008, 77´, přístupný, dokument)

Čtyři minipříběhy s nevidomými
protagonisty, které spojuje touha
najít štěstí, lásku a smysluplné
místo na světě.
Režie: Juraj Lehotský 

27.10. 35 PANÁKŮ RUMU 
(35 RHUMS, Francie/Německo 2008,
100´, do 12 let nevhodný, drama, titulky)

Příběh otce a dcery, na který se
nezapomíná. Řidič pařížských
vlaků, který po smrti své ženy
vychoval svou dceru sám, si
začíná uvědomovat, že přichází
změna, která může znamenat
i jejich rozchod. Režie: Claire
Denisová 

Vstupné: 70 Kč
členové FK 60 Kč 
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ry Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin v loutkovém sále KD P. Bezruče

Z premiérového filmu:

SLEPÉ LÁSKY

26.10. - 18.00 hod. - Společenský dům

Ocenění OSOBNOSTI KULTURY, TALENT 
a ocenění za dlouhodobou práci s mládeží 2009

        
4.10.   Pastel duo      vstupné 40 Kč      11.10.  Kubemusik  vstupné 50 Kč

18.10.  Iveta a Jarek  vstupné 40 Kč      25.10.  Kubemusik  vstupné 50 Kč  

neděle od 17.00 do 22.00 hodinneděle od 17.00 do 22.00 hodin
ve Společenském doměve Společenském domě

JAZYKOVÉ KURZY
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 

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte 
v KD Petra Bezruče - 2. poschodí, dv. č. 310-311

tel.: 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090,

e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz
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Míša Růžičková a Jaromír Riedel
Vstupné 35 Kč

25.10. od 15 hodin - KD Radost
 

p
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ě
ti

Vstupné:160 Kč

Ivan Mládek Tereza Dolanská



9

2. -  4.10. v 18.00 h

KLÍČEK     
(ČR 2009, CP 13.8. 09, 70´, do 12 let nevhodný, thriller, DD) Jakub právě
prodělal cestu časem, když se z ospalé prázdninové nudy léta
roku 2009 přesunul do brutální atmosféry komunistického
žaláře z padesátých let minulého století. Thriller s prvky hororu
se natáčel v Uherském Hradišti v místech, kde byly oběti muče-
ny elektrickým proudem. Režie: Ján Novák         Vstupné: 72 Kč

9. - 11.10. v 18.00 h                                                                      

HANNAH MONTANA 
(USA 2009, 102´, přístupný, rodinná/hudební/komedie, české znění, DD)

Fenomenálně úspěšný seriál stanice Disney Channel zamířil koneč-
ně i na plátna kin! Miley se snaží stíhat školu, přátele a ještě svou
tajnou identitu, popovou hvězdu. Když stoupající popularita Hannah
Montany hrozí tím, že ovládne celý její život, je ochotna to podstou-
pit. Její otec ji proto odveze domů do Tennessee, aby poznala sku-
tečný život, čímž spustí dobrodružství plné takové dávky legrace,
smíchu a romantiky, že si to ani Hannah Montana nedokázala před-
stavit. Vstupné: 77 Kč 

16. - 18.10. v 18.00 h 

OPERACE DUNAJ       
(ČR/Polsko 2009, 104´, do 12 let nevhodný, tragikomedie, DD) Když do hos-
pody, tak s tankem. Lidovka „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,

Boleslav Polívka, Jan Budař, Martha Issová, Jaroslav Dušek, Eva

Holubová, Rudolf Hrušínský ml. aj. Režie: Jacek Glomb          

Vstupné: 72 Kč

22.10. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(TYSTNADEN, Švédsko 1963, 96´, titulky) Ve třetím díle komorní trilogie

nazvaném MLČENÍ, v němž Bůh nejen mlčí, ale zcela "absentuje",

zkoumá Bergman duševní a citovou krizi dvou sester: intelektuálky

Ester a živočišné Anny, které se octnou ve fiktivní zemi v předvá-

lečném stavu. V intimním vhledu do jejich napjatého vztahu a tíživé

osamělosti ve dvou se obnažuje jako diagnostický příznak i naruše-

ná sexualita. Tři proslavené erotické scény na svou dobu odvážně

odtabuizované vyvolaly skandální reakci a vedly dokonce k obvině-

ní režiséra z pornografie. Režie: Ingmar Bergman 

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

23. - 25.10. v 18.00 h 

VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA       
(AWAY WE GO, USA/Velká Británie
2009, CP 30.7. 09, 98´, do 12 let
nevhodný, komedie, titulky, DD)

Oscarový tvůrce legendár-

ního filmu Americká krása
(1999) Sam Mendes ve svém
novém projektu dokazuje

pravdivost známé lidové

moudrosti o tom, že těhoten-
ství je dřina. V případě mladé
dvojice Burta  a Verony  to platí dvojnásobně. Nalezení vhodné-

ho „hnízda“ jim zrovna nejde a než se dítě přihlásí o slovo, mají

před sebou ještě dlouhou cestu. Vstupné: 72 Kč 
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4.11. v 19.00 hodin - velký sál KDLJ

Josef Laufer 70 (koncert v rámci turné Josefa Laufera)

5.11. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
Zdeněk Izer: PO PLASTICE PÍPL
9.11. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

DON QUIJOTE PODĽA SANCHA - Flamenco muzikál
10.11. v 19.00 hodin - KD Radost

koncert sk. NEŘEŽ
23.11. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE - hraje Simona Stašová

25.11. v 19.00 hodin - KD Radost
komorní koncert - I. VENYŠ A D. WIESNER

27.11. v 19.00 hodin - KD Radost
koncert sk. PAKOSTRA BLUES
30.11. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
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VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO 
otevřeno: po-pá od 11 do 18 h., so-ne od 14 do 18 h.

Vstupné 10 Kč, žáci a studenti 5 Kč

Manželé Sobierajovi, Polsko
výstava obrazů 

V duchu evropské tradice

vernisáž v úterý 6. 10. od 17 h.,
výstava končí 30. 10. 2009
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Kulturní dům Leoše Janáčka       kino Úsvit
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12.10. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost podívat se, že i z muže se dá udělat 
krásná žena, které nejedna dáma závidí ladné pohyby. 

Přijďte se pobavit i Vy s travesti skupinou SCREAMERS z Prahy.

Zbrusu nová show travesti skupiny Screamers.
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rt 27.10. v 19.00 hodin - kostel sv. Anny, Havířov

Koncert v rámci 6. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu

Vstupné: 160 Kč,  důchodci: 120 Kč,  studenti: 100 Kč
DECHOVÉ OKTETO AMPHION

Urszula Sobieraj Wacław Sobieraj

Vstupné: 275, 255, 235 Kč



1. - 7.10. v 15.30 h
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
(THE SECRET OF MOONACRE, VB/Francie/

Maďarsko 2008, 102´, přístupný, širokoúhlá/pohád-

ková/fantasy, české znění, DD) Napínavý osud
odvážné třináctileté Marušky, která po smrti
svých rodičů odjíždí žít ke svému strýci Siru
Benjaminovi do Měsíčního zámku. Odhaluje
temnou pravdu o prastaré kletbě, která již po
staletí ničí Měsíční údolí. S pomocí kouzelné-
ho jednorožce a lva se vydává zachránit
magický svět. Vstupné: 67 Kč

1. - 7.10. v 17.45 h 
NÁVRH    
(THE PROPOSAL, USA 2009, CP 27.8. 09, 108´,

přístupný, širokoúhlá/komedie, titulky, DD) Když
vlivná knižní redaktorka Margaret čelí
vidině deportace do své rodné Kanady,
nedá bystré ženě příliš práce, aby si rych-
le vymyslela, že je ve skutečnosti zasnou-
bená se svým nic netušícím asistentem
Andrewem, kterého celé roky ponižovala.
Ten souhlasí, ale s několika podmínka-
mi … V hlavních rolích Sandra Bullock
a Ryan Reynolds. Vstupné: 82 Kč  

1. - 7.10. ve 20.00 h
ve středu 7.10. též v 9.00 h                      
PROTEKTOR 
(ČR 2009, CP 24.9. 09, 100´, do 12 let nevhodný,

milostné drama, DD) Co všechno jste ochotni
zradit pro lásku? Příběh o skutečných
citech, o lásce, která v extrémních dobách
může vést až na samou hranici sebede-
strukce, a přesto má v sobě sílu a naději.
Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstoj-
nost a nakonec o život v temných časech
protektorátu. Hrají: Jana Plodková, Marek
Daniel, Jan Budař, Jiří Ornest aj.
Režie: Marek Najbrt               Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

8. - 14.10. v 15.30 h
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 
(USA 2009, 103, přístupný, animovaný/rodinný,

české znění, DD) Pro superpsa BOLTA je každý
den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik -
alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí.
Když se hvězda televizní show nešťastnou
náhodou dostane místo do Hollywoodu do
New York City, začíná prožívat své největší
dobrodružství v životě - skutečnou cestu po
skutečném světě. Vstupné: 67 Kč

8. - 14.10. v 17.30 a 20.00 h
ve středu 14.10. též v 9.00 h     
JÁNOŠÍK, PRAVDIVÁ HISTORIE 
(THE TRUE STORY OF JANOSIK AND UHORCIK,

ČR/Maďarsko/Polsko/Slovensko 2009, CP 10.9. 09,

140´, do 15 let nepřístupný, historický, DD) Příběh
o lásce, přátelství, o hledání štěstí
a o osudu, nad kterým se jen těžko dá
vyhrát. Nejslavnější zbojník, který boha-
tým bral a chudým dával. Stal se symbo-
lem lidového odporu proti panskému útla-
ku. V hlavní roli Václav Jiráček.
Režie: Agniezska Holland a Kasia Adamik  

Vstupné: 85 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)  

15. - 21.10. v 15.30 h
SIMPSONOVI VE FILMU 
(THE SIMPSONS MOVIE, USA 2007, 88´, pří-

stupný, širokoúhlý/animovaný/sitcom, české

znění, DD) Vaše rodina není to nejhorší, co
vás kdy potkalo. Populární rodinka Sim-
psonových ze Springfieldu bude tentokrát
čelit globálním výzvám a Homer provede
nejhorší věc svého života. Vstupné: 57 Kč

15. - 21.10. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 21.10. též v 9.00 h 
HODINU NEVÍŠ
(ČR/SR  2009, CP 27.8. 09, do 12 let nevhodný,

thriller/drama, DD) Případ nemocničního
vraha. Ne tak docela fiktivní příběh
člověka, který ve skutečnosti dostal
označení heparinový vrah. Co bylo
příčinou a co se odehrává v mysli mla-
díka, který se rozhodne vykonat a vyko-
návat ty nejtěžší zločiny a mít přitom
často pocit, že vlastně dělá dobrou
věc? V hlavní roli Václav Jiráček.
Režie: Dan Svátek             Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
22. - 28.10. v 15.30 h
MADAGASKAR 2
(MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA, USA

2008, 80 ´, přístupný, animovaná/rodinná/kome-

die, české znění, DD) Stále spolu. Stále ztra-
ceni. Rozmazlení hrdinové přistanou
uprostřed nejdivočejší africké divočiny, kde
na každého z nich čeká vlastní příběh.

Vstupné: 57 Kč
22. - 28.10. v 17.45 h  
MUŽI V ŘÍJI   

(ČR 2009, CP 20.8. 09, 119´, přístupný, kome-

die, DD) Příběh se odehrává v malé jiho-
moravské vesnici Mouřínov, v níž končí
silnice. Obyvatelé touží stát se obcí
„průjezdní“, a protože je mezi nimi pře-
borník ve vábení jelenů, vynaloží velké
úsilí, aby se v obci konalo mistrovství
Evropy v této ojedinělé, avšak zajímavé
disciplíně. Obec žije přípravami, ale
nejen jimi … Hrají: Jaromír Hanzlík, Igor
Bareš, Jaroslav Plesl, David Novotný,
Marek Taclík, Igor Chmela, Marta Vanču-
rová, Jaromír Dulava, Pavel Zedníček,
Jiří Lábus, Martin Huba aj.
Režie: Robert Sedláček  Vstupné: 82 Kč

22. - 25.10. ve 20.00 h
GAMER    
(USA 2009, CP 24.9. 09, 95´, do 15 let nepří-

stupný, akční/thriller, titulky, DD) Blízká
budoucnost přináší nové zdroje zábavy.
Lidé z celé zeměkoule se sejdou na síti,
budou přihlížet a hrát simulační hry,

v nichž se v naprosté anonymitě projevu-
jí jejich nejskrytější touhy a fantazie.

Vstupné: 82 Kč  
26. - 28.10. ve 20.00 h
ve středu 28.10. též v 9.00 h   
ROZERVANÁ OBJETÍ
(LOS ABRAZOS ROTOS, Španělsko 2009, CP

3.9. 09, 128´, do 12 let nevhodný, drama/thriller,

titulky, DD) Slavný španělský oscarový sce-
nárista a režisér Pedro Almodóvar se
vrací tři roky po snímku Volver i se svým
hereckým talismanem, čerstvou držitel-
kou Oscara Penélope Cruz. Před čtrnácti
lety se jeden muž stal obětí vážné auto-
nehody, při níž ztratil nejen zrak, ale
i ženu svého života, Lenu. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  
29.10. - 4.11. v 15.30 h                                
NOC V MUZEU 2    
(NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF THE
SMITHSONIAN, USA 2009, 105´, přístupný, rodin-
ná/dobrodružná/komedie, české znění, DD) 

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

Vstupné: 57 Kč
29.10. - 4.11. v 17.45 h
KNĚŽNA LIBUŠE
(THE PAGAN QUEEN, USA/ČR 2009, CP 15.10.

09, 99´, přístupný, historický/fantasy, titulky, DD)

Kníže Krok měl tři dcery. Nejstarší Kazi
měla schopnosti léčitelky, Teta dokázala
promlouvat s duchy a Libuše viděla do
budoucnosti. Příběh kněžny Libuše je
tentokrát nahlížen nejen z pohledu Sta-
rých pověstí českých, ale opírá se
i o divadelní hry Franze Grillparzera
a Clemense Brentana. Vstupné: 77 Kč

29.10. - 4.11. ve 20.00 h
ve středu 4.11. též v 9.00 h
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE
(Francie/Kanada 2009, CP 29.10. 09, do 12 let

nevhodný, dobrodružný/fantasy/mystery, titulky,

DD) Film Terryho Gilliama Imaginárium dr.
Parnasse je posledním snímkem herce
Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel
uprostřed natáčení. Zprvu se přemýšlelo,
že se film nedokončí, nakonec však Gilli-
am přišel s nečekaným ohlášením. Jako
poctu Ledgerovi se roli rozhodli dokončit
hned tři vynikající herci - Johnny Depp,
Jude Law a Colin Farrell.

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

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI:
4.10. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

- 6 pohádek - 73´

11.10. DO KINA ZA KRTKEM 
- 8 pohádek - 68´

18.10. O TÉ VELKÉ MLZE - 7 pohádek - 64´

25.10. PŘÍRODOPIS V CYLINDRU 
- 6 pohádek - 64´

Začátky představení vždy v neděli ve 14.00
hodin. Vstupné: 15 Kč
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● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po - pá 13 - 19 h, so - ne 14 - 16 h
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena po - pá od 14 do 18 h 
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena po - pá 15 - 19 h, so - ne 17 - 19 h  
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena po - pá 14 - 18 h
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, informace 596 812 243, pokladna otevřena po - so 15.00 - 20.30 h, ne - 13.30 - 20.30 h 
● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov h www.mkshavirov.cz h Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete zakou-

pit v předprodeji ve všech pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání.
Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají od 2. dne zahájení prodeje.
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Poslední prázdninový víkend se
v polském Opole konalo VI. mist-
rovství Evropy s účastí 9 zemí.
Naše město jely reprezentovat

mažoretky KALA pod vedením

Kamily Charvátové.

V pátek 28.8. začala soutěž sólo-

formací, kde si děvčata vybojovala

1. místo - titul mistra Evropy, a to

hned dvakrát. Sólistka Lenka Char-

vátová, která startovala naposledy

v kategorii kadetky (8-11let ), získa-
la titul vicemistryně Evropy.

V sobotu a v neděli pokračovala
soutěž skupin v pochodovém defilé

a pódiových sestavách, kde si

mimiKala vybojovala 2. místo,

MINIKala 3. místo a KALA  se umís-

tila na místě pátém. Všem děvča-

tům gratulujeme a přejeme hodně

štěstí do další sezóny.

foto: Kamila Charvátová

Mažoretky KALA MKS Havířov 

si z Evropy přivezly zlato

Ráno o půl šesté píšťalka vý-
pravčího dala jasný signál a kola
vlaku se dala do pohybu směr
Praha. Čtyři překrásné dny v Praze
jsme prochodili a prokoukali za
akurátního tepla a slunka. Spousta
překrásných fotek mluví za vše.

Pražský hrad, chrám sv. Víta,
polední střídání stráží Pražského
hradu, pěší procházka Královskou
cestou z hradu přes opravující se
Karlův most až na Staroměstské
náměstí. Překrásný starobylý orloj,
posléze centrum Staré Prahy
viděné z výšky Staroměstské radni-
ce. Dokonce jsme viděli figury orlo-
je zevnitř věže. Celou Prahu z ještě
větší vyšší budovy Žižkovské věže
jsme viděli při nádherné dopolední

akci. V její restauraci, pořád ještě
vysoko nad zemí, jsme si dali kafe
a pak zpět do centra Prahy. Na
Havlově tržnici jsme nakoupili
dárky. Krásně osvětlené Staroměst-
ské náměstí a přilehlé uličky na nás
dýchly svou tajuplnou nádherou
v noci. Kultury jsme užili na výstavě
dřevěných soch, maleb a plastik
manželů Bílkových a na večerní
akci - nádherné Křižíkově fontáně.
Verdi nás uchvátil barevnými tóny
tančícími kolem vody. Byla to nád-
herná akce. Moc děkujeme spon-
zorům.

Bc. Zdeněk Krejza 
a Pavlína Sztefková,

SANTÉ - domov pro osoby 
s postižením 

SANTÉ: Jak jsme dobývali Prahu

foto: archiv

Ministerstvo zdravotnictví pro-
střednictvím Státního zdravotního
ústavu a jeho regionálních praco-

višť vyhlašuje soutěž „Přijmi
a vydej“ pro rodiny i jednotlivce

o větší radost ze života a zdraví.
Účastníkem se stane každý, kdo

po dobu několika dnů sleduje vlast-

ní energetický příjem potravou
a energetický výdej pohybem.
Podle návodu si vypočte přijatou

a vydanou energii a zapíše vše do
přihlášky, kterou odešle nejpozději

do 15.11.2008 poštou nebo elektro-
nicky. Přihlášku, návod včetně
možnosti elektronického vyhodno-

cení spotřeby a pohybu najdete na
www.szu.cz. Vylosovaní účastníci

soutěže obdrží  horská kola, spor-
tovní a turistické vybavení.
Dospělí, kteří chtějí zhubnout nebo

si váhový úbytek udržet, mohou
absolvovat zdarma internetový kurz
„Snadně žij zdravě - sebekoučink“.

Bližší informace najdete na
www.stob.cz.

Děti mají možnost se prostřednic-
tvím www.hravezijzdrave.cz pouta-
vou formou seznámit se zásadami

správného stravování a informace-
mi o zdravém způsobu života.

Soutěží ,,S pohybem každý den“
mohou děti prostřednictvím školy
sledovat dostatečnost své pohy-

bové aktivity na www.szu.cz. Taktéž
v těchto programech mohou  účast-
níci soutěžit a vyhrát.

CHCETE BÝT ZDRAVĚJŠÍ?

Aktivity a soutěže podporující vaše zdraví!

Sportovní středisko atletiky TJ Start Havířov 
nabízí atletickou přípravku pro děti od 1. do 5. třídy
Oddíl atletiky TJ Start Havířov zve všechny školáky od
první do páté třídy do atletické přípravky. Nabízí vše-
obecnou pohybovou přípravu se zaměřením na atleti-

ku. Počínaje 14. září děti trénují dvakrát týdně - v pon-

dělí a středy od 14 hodin v prostorách ZŠ M. Kude-
říkové.

Nabídka pro děti v tomto věku zahrnuje nejen různo-

rodé pohybové aktivity, ale rovněž možnost soutěžit.

Spolu s ostatními atletickými přípravkami kraje se
účastní  celoroční pohárové soutěže v dětské atletice

zaštítěné Moravskoslezským krajským úřadem, účastní

se rovněž Ostravského běžeckého poháru a dalších

soutěží.
Dejte šanci svému dítěti objevit v sobě atletický talent,

který může dále rozvíjet jako člen Oddílu atletiky TJ

Start Havířov. Činnost přípravky je řízena a podporo-

vána Českým atletickým svazem.
Veškeré informace najdete na 

www.atletikakuderikova.estranky.cz 

nebo na www.zsmk.eu 

Český svaz bojovníků za svobodu ZO č.4 v Havířově
a vedení ZŠ a SŠ v Havířově
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov
zvou na dokumentační výstavu

ZA OSTNATÝM DRÁTEM
(koncentrační tábory, věznice)

ZŠ M. Kudeříkové, Havířov-Město

12. - 21. října 2009, 8 -15 hod.
zahájení 12. října v 9 hod.

SŠ řemesel a služeb, ul. Školní,

Havířov-Šumbark

22. - 27. října 2009, 8 - 15 hod.

zahájení 22. října v 10 hod.

ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
2. - 13. listopadu 2009 8 - 14.30 hod.

zahájení 2. listopadu v 9 hod.

ZŠ Frýdecká, Havířov-Bludovice
16. - 20. listopadu 2009, 8 - 14 hod.

zahájení 16. listopadu v 9 hod.

Výstava Za ostnatým drátem

pro širokou veřejnost 
se uskuteční k významným událostem

roku 1939 - okupace naší země fašis-

tickým Německem a zahájení 2. svě-
tové války - a zároveň k významnému

dni naší historie - vzniku Českosloven-

ské republiky v roce 1918
28. - 30.10. 2009 ve foyeru 

Kulturního domu Radost

zahájení 28. října v 10 hod.
Otevřeno denně 10 - 17.30 hod.

Výstava je určena široké veřejnosti, přede-
vším mládeži, a má za cíl připomenout léta,
která nejen náš národ prožil „pod hákovým
křížem“ v období 2. světové války.

Výstava má několik částí. Je připravena
z dokumentů Národního archivu
v Praze, Ústředního vojenského archivu
v Praze, koncentračních táborů, svědec-
kých výpovědí, soukromých sbírek
a vzpomínek přímých pamětníků událostí.
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Mládežnický havířovský bridž
letos posbíral mnoho medailí
a úspěchů, nejvýraznějšími jsou
titul juniorského mistra světa, titul
mistra republiky mezi dospělými
a 7. místo v týmové soutěži na mist-
rovství Evropy.

Devět let působí v našem městě
Havířovská Bridžová Akademie.
Její základna je při gymnáziu na
ulici Studentská. Bridž se na této
střední škole stal součástí života
mnohých studentů a studentek
a dnes již toto úsilí sbírá plody i na
mezinárodní scéně.

Tyto prázdniny byly pro HABRu
obzvláště výživné. Na juniorské ME
v rumunské Poianě Brašov, konané
letos v červenci, byly z České
republiky vyslány rekordní tři výpra-
vy do všech tří mládežnických kate-
gorií (junioři, dorostenci a dívky)
a ve všech třech byli také havířovští
studenti. Nejvýraznějšího úspěchu
dosáhlo družstvo v kategorii Girls,

které v konkurenci 14 zemí obsadi-

lo 7. místo, což patří mezi nej-

výraznější úspěchy českého mlá-

dežnického týmového bridže
vůbec. Hvězdami družstva byla
havířovská dvojice Soňa Hájková
(23 let), Magdaléna Tichá (18)
a děvčata tak navázala na úsp-
ěšnou sezónu, kdy se jim povedlo
získat titul mistra republiky dokonce

i mezi dospělými bridžisty. V šesti-

členném reprezentačním týmu byly

další dvě Havířovanky Markéta

Dudková (21) a Kateřina Tichá (20).
Také dva ze tří trenérů dívčí repre-
zentace byli z Havířova - Daniel
Vachtarčík a Jaroslav Hájek. Ve
výčtu havířovských reprezentantů
v Rumunsku bychom neměli zapo-
menout ani na Lukáše Barneta (21)
v juniorské a Kamila Žylku (20)
v dorostenecké kategorii.

Magdaléna Tichá pak na základě
svého úspěšného vystoupení byla
pozvána na mistrovství světa, které
se konalo v turecké Ankaře. Letěla
tam v srpnu společně s Františkem
Králíkem, mladým bridžistou
z Uherského Hradiště. Zúčastnili se
celkem čtyř soutěží, dvou týmo-
vých, kde hráli spolu s tureckou
dvojicí a jen české barvy hájili ve
dvou párových soutěžích. V jedné
z nich senzačně vyhráli, a tak
v Ankaře zněla česká hymna
a Havířov má mistryni světa v bri-
dži. Magdaléna Tichá ( na snímku)
si z Turecka přivezla zlatou medaili

a nezapomenutelné zážitky.

Osm prázdninových podvečerů
strávili ctitelé a příznivci jógového
cvičení v Městské sportovní hale.
Vysoká účast a zájem předčil
všechna očekávání. Organizátoři
této veřejně přístupné aktivity pro
dospělé napočítali celkem 519
účastníků „prázdninového cvičení
jógy“.

Jako součást programu Regionál-
ního centra asociace sportu pro
všechny v Karviné se „Letní cvičení
jógy“ konalo poprvé v loňském
roce, v Havířově má toto cvičení
šestadvacetiletou tradici. Za jejím
pořádáním stojí výbor oddílu jógy
při Slavii Havířov.

„Řada účastníků přivedla i své
známé a blízké, kterým se tak
naskytla možnost praktického
seznámení s jógou. Velmi pestré
bylo věkové složení. Od dospělých
přes střední věk, rané stáří až po
nejvyšší věkovou skupinu. Domi-
nantně převládaly ženy,“ přiblížil za

pořádající Slavii Havířov Stanislav

Adamík.

Devadesátiminutová programová

náplň jednotlivých cvičení byla

volena tak, aby každého z účast-

níků oslovila, byla jimi zvládnutelná

a aby se případně stala námětem

pro osobní cvičení doma. „Na cel-
kové pohodové atmosféře se
kromě pěti kvalifikovaných cvičitelů
jógy podílelo hezké a příjemné pro-
středí cvičebních prostor,“ pochválil

Adamík. „Jógová cvičení mají kom-
plexní charakter. Zlepšují přizpůso-
bivost a odolnost člověka v nej-
širším slova smyslu. Při pravi-
delném cvičení působí kladně na
lidský organismus a jsou tak účin-
nou prevencí civilizačních zdravot-
ních neduhů. I to je podle mého
názoru důvodem, proč obliba cvi-
čení jógy stále roste.“

Havířovský bridž dobývá Evropu i svět

Již rok probíhají přípravy oslav vzniku „dolního

gymplu“. Snad připravené akce proběhnou ke
spokojenosti organizátorů i účastníků. Možná se

někomu čtyřicet let nezdá mnoho, ale v časovém
horizontu existence Havířova je to již pořádný

kus historie.
Na co se tedy mohou těšit současní i bývalí stu-

denti, rodiče, vyučující, pracovníci školy a vůbec
havířovská veřejnost?

Hlavní část oslav proběhne 2. a 3. října 2009.

V pátek 2. října se uskuteční dvě slavnostní před-
stavení v Kulturním domě Petra Bezruče,

v nichž vystoupí současní i bývalí studenti. Dopo-
lední vystoupení v 11 hod. je určeno žákům gym-
názia  i žákům ostatních havířovských škol. Pod-

večerní akce v 17 hodin se jistě zúčastní rodiče,
hosté a širší veřejnost.

V sobotu 3. října začne od 14 hodin Den ote-

vřených dveří, na který se mohou těšit absolven-
ti. Budou si moci projít školu, prohlédnout staré

fotografie, posedět se spolužáky a známými
v upravených třídách a dalších prostorách,

probrat studentské vzpomínky, setkat se s vyu-
čujícími a v neposlední řadě využít i možnosti

občerstvení, jež bude  připravovat cateringová
společnost. Celé toto setkání bude probíhat až

do pozdních večerních hodin a bude doprováze-
no koncertem známých i méně známých hudeb-
ních skupin.

Samozřejmostí během těchto dvou dnů bude
možnost zakoupení almanachů a jiných upomín-
kových předmětů. Do této nabídky patří  trička,

baseballové čepice, sportovní kšilty, tašky a pro-
pisky. Vzpomínky pomůže oživit i krátký doku-

mentární film o minulosti i současnosti gymnázia
spolu s fotografickou i textovou přílohou.

Co říci na závěr?

Neváhejte a přijďte se v pátek i v sobotu podívat.
Zcela jistě nebudete litovat.

www.gsh.cz

Oslavy 40. výročí založení Gymnázia „Komenského“ v Havířově jsou za dveřmi

O prázdninové

cvičení jógy byl 

obrovský zájem 

Otevření Poradensko-informačního

centra je jedním z výstupů aktivit

v rámci projektu EU Operačního

programu přeshraniční spolupráce

2007-2013 Česká republika - Pol-

ská republika, projektu „Rozvoje lid-

ských zdrojů česko-polského Slez-

ska“. Vedoucí partner tohoto projek-

tu Vysoká škola sociálně správní,

Institut celoživotního vzdělávání

Havířov, jménem generálního ředi-

tele Ing. Bezecného, otevřela 10.

srpna 2009 prostory Info centra,

poskytující služby nezaměstnaným,

podnikatelům a široké veřejnosti
o možnostech v oblastech cestov-
ního ruchu Slezska, podnikání

a navazující legislativy a životního

prostředí.
Pro tuto činnost byli proškoleni

3 pracovníci, kteří jsou připraveni

konzultovat a podávat vyčerpávající

informace k výše uvedeným oblas-

tem v prostorách vysoké školy. Tito

pracovníci budou také poskytovat

informace o možnostech příhra-

niční spolupráce a měnících se eko-

nomických a legislativních podmín-

kách na české a polské straně. Pol-

ský partner projektu Vysoká škola

administrativní v Bielsku-Biale ote-

vřel své Poradensko-informační

centrum pro informovanost

a možnosti v České republice

v září.
„Vidím v této aktivitě zvýšení infor-

movanosti, pomoc podnikatelským
subjektům, zvýšení trhu práce, spo-
lupráci a možnosti propagace
cestovního ruchu na obou stranách
pomyslných hranic a snížení jazy-
kové bariéry,“ řekl  generální ředitel
VŠSS Ing. Bezecný.
Informace pro zájemce vycházejí

zejména ze zpracované Komplexní

analýzy trhu práce, ekonomického

prostředí, cestovního ruchu a život-

ního prostředí. Tuto analýzu včetně

informací o projektu najdete na

webových stránkách Vysoké školy

sociálně správní, Institutu celoživot-

ního vzdělávání Havířov,

www.incev.cz, hlavní stránka Roz-

voj lidských zdrojů česko-polského

Slezska.

Kontaktní místo:
Vysoká škola sociálně správní

Institut celoživotního vzdělávání

Havířov, o.p.s., V. Nezvala 801/1
736 01 Havířov
Poradensko-informační centrum 

Č. dveří 005-007

Tel. : 553 401 164, 553 401 168,
553 401 162           

Vysoká škola sociálně správní otevřela česko-polské poradensko-informační centrum
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Rodinné centrum Majáček 

zve na novou celoměstskou akci pro rodiny s dětmi nazvanou

„Uspávání broučků“
Vznikla na motivy dětské knihy Jana Karafiáta Broučci.

Máte-li zájem, přijďte v sobotu 17. 10. 2009 v 16:00 hod na náměstí

(u kyvadla), odkud se projdeme za svitu našich lampiónků či jiných lucer-
niček směrem k Lučině, kde už bude připraveno místo pro uložení našich

broučků k zimnímu spánku a také další program související s rozloučením
před zimou.
S sebou: broučka s podpisem, kterého dáte spát, lampionek, popř. může-

te i děti nastrojit jako broučky, špekáček k opečení. Jednoduchý návod na
výrobu broučků a také podrobnější info naleznete na našich stránkách
www.majacek.com.

Neváhejte a připojte se k nám, prožijeme krásný podvečer s našimi dětmi.
Návaznou akcí bude také „Probouzení broučků“ v dubnu 2010.

Děti z folklorního souboru Vonička
si školní rok zkrátily o týden, proto-
že se zúčastnily 7. ročníku Mezi-
národního folklorního festivalu
v Bulharském Primorsku. Kromě

krásného počasí a čistého moře si

děti opravdu užily přátelské

atmosféry ve známém a hojně

navštěvovaném letovisku také čes-

kými turisty, kteří svou přízeň dáva-

li příjemně najevo. Festivalu se

zúčastnilo ve dvou týdnech 49 sou-

borů z 15 zemí. Vznikla nová přátel-

ství a možnosti spolupráce.

14. - 16. srpna se folklorní soubor

Vonička zúčastnil 19. ročníku Mezi-

národní přehlídky folklorních sou-

borů v Šumperku, na které se před-

stavilo 10 zemí.
A poslední srpnový týden!

Tak na ten se naše děti těšily snad
nejvíce, protože proběhla již tra-
diční voničková „Letní umělecká

škola“.

Pokud chcete patřit do velké vo-

ničkové rodiny a máte dítě talento-

vané ve zpěvu, tanci, nebo hraje na

hudební nástroj a chce být členem

cimbálové muziky, přijďte v pondělí

5. října do ZUŠ L. Janáčka na ul.

Vrchlického v Havířově-Podlesí

v 17 hodin, kde proběhne výběr

nových děvčat a chlapců od 6 do

10 let do taneční skupiny a nových

členů cimbálové muziky.

Bližší informace na www.vonicka.cz

Knihovna mého srdce - to je název 13. ročníku Týdne knihoven, který
proběhne 5. -  9. října 2009 také v Havířově. A protože letošní ročník je
součástí projektu České televize Kniha mého srdce, půjde zejména
o propagaci knih, které se probojovaly mezi 12 nej… V dětských odděle-
ních to bude každý den formou čtených ukázek, kvízů a úkolů plynoucích
z obsahu knih, na dospělé čtenáře čekají v hlavní půjčovně na ul. Šrám-
kova kvízy o ceny. V sobotu 17. října se ve 20.00 hod. v přímém přeno-
su na ČT 1 konečně dozvíme, která kniha dostala od diváků a čtenářů
nejvíc hlasů.
A co dalšího připravila knihovna na říjen?
AKCE PRO DĚTI:
5.10. Velké říjnové společné čtení v pobočce na ul. J. Seiferta pro žáky

MŠ a ZŠ Kudeříkové
6.10. Výroba stojánků na tužky v pobočce na ul. Gen. Svobody -

začátek ve 14.00 hod.
7.10. Seminář pro učitele 1. stupně základních škol Současná literatu-

ra pro děti a projekt Cesty za knihou - začátek ve 14.00 hod.
v dětském oddělení na ul. J. Wericha

8.10. TOP12 - literární zábavné odpoledne v dětském oddělení na ul.
J. Wericha, které dětem přiblíží 12 nejoblíbenějších knih z projek-
tu Kniha mého srdce.

9 .10. Výroba obalu a záložky pro knihu mého srdce - dětské oddělení
na ul. J. Wericha, začátek ve 13.00 hod.

21.10. zábavné odpoledne Pojď si hrát na… v dětském oddělení na ul.
J. Wericha. Tentokrát si budeme hrát na zvířata a začínáme

v 15.00 hod.

23.10. Odpoledne plné her v 16.00 hod. na pobočce Dělnická

v Havířově-Suché.

V pobočce na ul. J. Seiferta začíná tříměsíční soutěž Vesmír -

kouzlo objevů, věnovaná mezinárodnímu roku astronomie.

AKCE PRO DOSPĚLÉ:

V oddělení hudby a umění na ul. I.P.Pavlova si až do 16.10. můžete pro-

hlédnout výstavu batiky a malby na textil Stáni Vachouškové s názvem

Barvínek se představuje.

Další tvůrčí odpoledne s firmou OPTYS se koná 13.10. v 15.00 hod. na

téma PLSTĚNÍ. Na vaši účast se těší lektorka Iveta Janoušková.

Ve středu 21.10. v 18.00 hod. se koná vernisáž výstavy děl Marie Szott-

kové Ode všeho trošku… Určitě vám udělá radost její batika, malování na

hedvábí a látku, grafika, akvarely, kombinované techniky nebo keramika.

Půjčovna pro dospělé na ul. Šrámkova 2 připravila výstavku knih na téma

Něco o zdraví a výstavu fotografií Rostislava Chapčáka z Fotoklubu

Havířov. V anketě Knihovna mého srdce pak můžete napsat svá přání

týkající se knihovny.

Pobočka na ul. J. Seiferta zve na přednášku Za hranicemi reality. O ener-

giích a jevech kolem nás vypráví Ing. Jolana Hanzelková. Bude to ve čtvr-
tek 15.10. od 18.00 hod. a dozvíte se i něco málo o numerologii
a grafologii.

Prázdniny s Voničkou,
to není žádná nuda!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Výtěžek z veřejné sbírky 
Nadace ADRA 

adventistická nadace 
pro pomoc a rozvoj 

Pokladnička veřejné sbírky byla

umístěna od 7. 7. do 2. 9. 2009
ve vestibulu Magistrátu města

Havířova.
Výtěžek ve výši 3 096 Kč

byl odveden na protipovodňové

konto této nadace.

Sportovní klub 
SPORTU PRO VŠECHNY Havířov

Tai či - cvičení nejen pro zdraví

Tělocvična Gymnázia Studentská
každé pondělí od 17 hod.
Kurz zahajuje 5.10. 2009

Info na taichihavirov@seznam.cz
nebo 737 286 161, 604 151 068

Skupina bývalých hráček TJ

Slavia Havířov se rozhodla
uspořádat vzpomínkové setkání
hráček  a trenérů. Všichni, kdo

jste hráli a trénovali za TJ Slavia

v "minulém století" a máte
zájem setkat se se spoluhráčka-
mi  a trenéry a zavzpomínat nad

zažloutlými fotografiemi, pro-

sím kontaktujte p. Ivetu Raško-
vou, mobil: 604 638 768,

mail: iveta.raskova@seznam.cz
nejpozději do 31.10.2009 pro zji-

štění zájmu o akci. Plánovaný

termín srazu je v druhé polovině
listopadu, bude upřesněn. Pro-
síme rovněž o rozšíření této

informace všem, jichž se týká

a jste s nimi v kontaktu. Děkuje-
me a těšíme se.

Organizační výbor

foto: archiv



FLORBAL - DĚTI
Děti narozené v letech 1993 - 2003, přijďte mezi nás

Sportovní florbalový klub Slovan Havířov

pořádá nábor do všech mládežnických kategorií
Tel. 777 602 792 nebo 737 210 800, e-mail: info@florbalhavirov.cz
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ZUŠ B. Martinů 
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz

Středisko Město
• každou středu v měsíci říjnu LAN TURNAJ v počítačových hrách.

Začátek vždy v 16:30.
• pondělí 5. 10. Zahajovací turnaj ve stolním tenise pro děti 7 - 10

a 11 -14 let. Začátek v 15.00.
• čtvrtek 15. 10. Sportovní odpoledne. Začátek v 16.00.
• pátek 23. 10. Velký turnaj v dámě o drobné ceny. Začátek v 16.30.
Středisko Šumbark
• 21. 10. Drakiáda - „létající den“. Začátek v 16.30.

Během podzimních prázdnin (29. - 30. 10. 2009) bude středisko OTEVŘENO.

Armáda spásy zve
1. října 2009 v rámci

Dne seniorů
do KC J. Seiferta 8,
Havířov-Město

Zváni jsou všichni senioři,
nejen klienti AS.

Začátek Dne seniorů v KC
je ve 14 hod.

Program: příprava jednouchého
pokrmu, vyrobení si
výrobku na památku,
protrénování si paměti,
společné zazpívání.

Nebojte se a přijďte! Zaručujeme
příjemně strávený volný čas

v kolektivu. Těšíme se na Vás.

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 

5.10. a 19. 10. 2009 v 17 hod.

ASTERIX - středisko volného času,
Na Nábřeží 41, Havířov-Město 
tel.: 596 811 175, info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz 

27. - 31. 10.
"Sedm divů Pstruží" - prázdninový pobyt pro děti 6 - 16 let
v TZ Pstruží. Cena 1 100,- Kč  Přihlášky v šatně Asterixu, svč 
Na Nábřeží. Info: L.Bitterová tel.: 59 681 11 75, mobil: 739 669 763
lucie.bitterova@svcha.eu   
29.- 30.10. 9°°- 12°°, 14°° - 18°°
Podzimní výtvarné dovádění s Tomem pro děti i mládež
každé pondělí 17°° - 19.30  
- Výtvarné studio pro mládež i dospělé - technika smaltu (smaltovaný
šperk, náušnice, ozdoby, obrázky), keramický šperk různou technikou,
batikování, závěsy, malba na kameny, textilní koláže, malování na hed-
vábí. Vlastnoručně vyrobená díla si odnesete domů.
Cena 250 Kč/měsíčně   
Herna  po - pá + prázdniny  8 - 18 hod (mimo pravidelné kroužky)
kulečník, stolní fotbal, biliár, stolní tenis 20 Kč/hod./stůl,
posilovna 20 Kč/hod., internet 10 Kč/hod.

ASTERIX - středisko na ul. M.Kudeříkové 14,
Havířov-Město
tel. 59 681 10 31, www.asterix-havirov.cz, info@svcha.eu

2.10. pá  od 17°°
Podzimní diskotéka (pro děti 7 - 14 let) - tanec, hudba, soutěže o ceny 

Přezutí s sebou. Vstupné  10 Kč

9.10. pá 14°° - 18°° Den otevřených dveří

10.10. so  9°° - 12°° Den otevřených dveří

10.10. so  9°° - 12°° „Zvířátko na vzkazy a mandaly“ - podzimní dílna.

S sebou 2 dřevěné kolíčky.

16.10. pá od 17°° Diskotéka (pro děti 7 - 14let) Přezutí s sebou.

Vstupné 10 Kč

29.10. čt 10°° - 12°° Malované oblázky - pro mladší děti, přezutí

a kamínky hezkého tvaru s sebou  

29. - 30.10   9°°-12°° Prázdninová dílna - papírové loutky a špachtlová

technika.

15°° - 18°° Rodinné tvoření - keramika a záložka do knížky       

29. - 30.10   9°°-12°° Hry na PC ON LINE 

14°° - 18°° Deskové a jiné hry

29. 10. 16°° Prázdninová diskotéka

Herna 

po - pá 14°° - 18°° stolní tenis, fotbal, deskové hry, hry na PC 5,-/hod.

Přihlášky do kroužků přijímáme až do naplnění kapacity v obou
střediscích denně od 8°° - 19°° hod. Zahájení pravidelné činnosti

kroužků od října.

Začala florbalová sezona 
O víkendu 12. a 13. září odstartovala florbalová sezona 2009/10. Zatím-

co mužská, dorostenecká a žákovská družstva svádí v těchto dnech první
vzájemné měření sil, družstva elévků a přípravek se pilně připravují na svá
první letošní vystoupení.

V lize přípravek (děti 6 - 9 let), která startuje 18. října, budou bojovat dvě

družstva SFK Slovan Havířov, která se pokusí o obhajobu zlatých medailí
z předešlé sezony, kdy se stala nejúspěšnějším v Moravskoslezském
a Olomouckém kraji. Liga letos bude mít sedm účastníků a každý z nich se

představí celkem na pěti ligových turnajích.

Liga elévů (děti 10 - 11 let) začíná 10. října a družstvo Slovanu bude
rovněž obhajovat pozici nejúspěšnějšího týmu v MS a OL kraji, což v kon-
kurenci celkem 18 týmů nebude zajisté nic jednoduchého.

Mladší žáci (děti 12 - 13 let) z SFK Slovanu Havířov by podle slov trené-
rů měli také zaútočit na příčky nejvyšší, tak se nechme překvapit, jak to
všechno v právě začínající sezoně dopadne.

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz      

www.zuslj-havirov.cz

27. října v 17.30 hodin

v Komorním sále ZUŠ

Koncert žáků

Hudební podvečer na Sadové
13. a 27. října v 18 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
Italské intermezzo

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

Akademie III. věku Havířov
zahajuje výuku v říjnu 2009
Zájemci se mohou hlásit na

VŠSS, ICVUl. Nezvala 801.
Info: 553 401 164,

724 791 680 - p. Bělavová
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PŘIJMEME KOSMETIČKU
a paní na NEHTOVOU MODELÁŽ

do salonu v centru Havířova
777 080 321

Odešel člověk… Odešel člověk… 
a my jsme připraveni a my jsme připraveni 

nabídnout pomoc nabídnout pomoc 
v těžké životní chvíli.  v těžké životní chvíli.  

 

Havířov-Město
Národní třída 1541/14a

NON – STOP 
tel. 737 238 105 
        737 238 106 
      596 815 131

Od roku 1991 zajišťujeme 
komplexní pohřební 

a hřbitovní služby.

 

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
ARON
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Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit,

že od 1.10. 2009 

bude naše kancelář 

poskytovat advokátní služby 
na nové adrese Havířov-Město,

U Stromovky 9/1481,
(2. patro v budově, kde sídlí pobočka 

České pojišťovny).

Telefonní a e-mailové kontakty 

zůstávají beze změny.

Těšíme se na setkání s Vámi 
v našich nových prostorách!

JUDr. Alicja Klimešová 
JUDr. Zdeněk Klimeš

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš LL.M.

168/09

ADVOKÁTI
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13.10. 2009 od 19 hodin

KD L. Janáčka
se uskuteční jedinečný koncert 

jednoho z našich nejoblíbenějších
zpěváků česko-slovenské éry

MEKYHO ŽBIRKY 
v rámci historicky prvního 

akustického turné.
Hostem je zpěvačka Martha.
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PRONÁJEM 
krytého stání osobních
vozidel v areálu Savely

773 926 113
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relaxace pro dospělé a seniory
říjen 2009 - leden 2010

1 x týdně 2 h, 800 Kč
Areál SPŠ stavební (naproti autobus. nádraží)

606 893 730, 595 175 010

Keramická dílna P. Chapčáková

KURZY KERAMIKY

www. sweb.cz/chapcakova
172/09

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
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