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Začátkem října navštívila

Havířov hodnotící komise, která

bude rozhodovat o konečném
umístění v soutěži. O nejvyšší

příčky v soutěži Obec přátelská

rodině bojuje Havířov s Mostem,
Ostravou-Porubou a Hradcem
Králové. Případné vítězství by

pro město znamenalo také

možnost získání prémie ve výši
jednoho milionu korun.

Celkem se soutěže zúčastnilo

podle informací Ministerstva práce

a sociálních věcí přes 180 měst,
v kategorii nad 50 tisíc obyvatel to
bylo 17 měst.

Pro hodnotící komisi jsme připra-

vili prohlídku jednotlivých zařízení,

která souvisejí s rodinným životem.

Jednalo se o zařízení od předško-

láků až po seniory. První zastavení
bylo v jeslích Edisonova, MŠ Balza-

kova, dále navštívili Klub seniorů,

Středisko volného času Dona
Bosca, Základní školu Moravská na
Šumbarku, kde se hodnotící komise

seznámila s  přípravnou třídou.

Komise si také prohlédla meziblo-
ková sportoviště, zajímaly je měst-
ské  webové stránky,  videokronika,

městské televizní vysílání a Katalog

volnočasových aktivit.
„Do soutěže Obec přátelská

rodině jsme se přihlásili již

podruhé, v loňském roce jsme zís-
kali 2. místo a věříme, že letošní
výsledek bude ještě lepší. Již
samotný fakt, že jsme se již
podruhé dostali do finále, je pro
město velký úspěch, který deklaru-
je úroveň města v oblasti péče
o občany,“ uvedl primátor města
František Chobot.

V soutěži je hodnocena napří-

klad dostupnost a vybavenost škol
a školek, typ a počet zařízení pro
rodiny (mateřská a rodinná centra),

podpora sportovních a mimospor-

tovních organizací, podpora vyso-
kých škol, nemocnice, rekreace
seniorů a rekondiční pobyty dětí,

bezbariérovost, infrastruktura,

nasvětlování přechodů pro chodce,
zajištění dopravy, počet hřišť
a parků atd.

Obce umístěné na prvním,

druhém a třetím místě získají nárok
na předložení dotační žádosti
o poskytnutí neinvestiční dotace

MPSV ze státního rozpočtu na pod-
poru prorodinných aktivit na místní

úrovni pro rok 2010. V kategorii
měst nad 50 tis. obyvatel je možno
získat za 1. místo 1 mil. Kč, za

2. místo 600 tisíc Kč a za
3. místo 400 tisíc Kč. Výsledky se
dozvíme do konce listopadu.

Jezdci z havířovského

a ostravského biketrialového

klubu, v čele s vedoucím odbo-

ru investic havířovského

magistrátu, vyjeli v pátek

2. října až do 6. patra magist-

rátu na kolech. Akce se konala

v rámci Evropského týdne

mobility a byla zároveň

pozvánkou na Mistrovství

republiky v biketrialu, které se

uskutečnilo o víkendu

3. a 4. října na náměstí Repub-

liky. Nejlepší z pěti jezdců

dorazil do šestého patra za

1:49 min. Za tuto dobu zdolal

141 schodů. Foto: Josef Talaš

Nové víceúčelové hřiště 
vzniká v lokalitě Nový Svět 

Výstavbu víceúčelového hřiště v lokalitě Nový Svět v Havířově-

Prostřední Suché zahájilo město v průběhu října. Stavba bude
dokončena ještě v letošním roce.

Jedná se o hřiště velikosti 18 x 30 m se speciálním povrchem
z „umělé trávy“. Hřiště bude určeno veřejnosti pro hru volejbalu, fotba-
lu, florbalu, nohejbalu i tenisu. Kromě samotného hřiště je navrženo

i obloukové hřiště na streetball o poloměru 9 metrů, veřejné osvětlení
a příjezdová komunikace se zpevněnou plochou po obvodu hřiště.

Také zde přibude parkoviště s 15 stáními.
Náklady na výstavbu budou činit cca 3,7 mil.Kč.

Havířov je ve finále celostátní
soutěže Obec přátelská rodině

Borci vyskákali na kole do 6. patra magistrátu

POZVÁNKA
na jednání 

Zastupitelstva 
města Havířova

pondělí 2. listopadu 2009
od 9 hodin

v sále Kulturního domu Radost.
Interpelace a dotazy občanů 

jsou na programu od 12 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Další jednání zastupitelstva 
je naplánováno na 14.12. 2009.
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1. Jak se městu Havířov dařilo
v minulém období naplňovat
investiční záměry?
S potěšením můžu konstatovat, že
oproti minulému volebnímu období
došlo v letech 2007-2008, ale
i v letošním roce k téměř 100%
nárůstu objemu investic. Jestliže
byly v minulosti roční investice
kolem 260 mil. Kč, pak ve zmiňo-
vaném období to je ročně kolem půl
miliardy. V tomto objemu nejsou
další miliony na opravy komunikací,
opravy škol a bytového fondu.
Pro ilustraci bych chtěl uvést takové
akce, jako byla výstavba Domova
důchodců, rekonstrukce Hlavní
třídy, výstavba hasičské zbrojnice,
okružní křižovatky na trase 1/11 na
Těšínské ulici, křižovatka na ul.
Orlovská-Požární-U Skleníku, další
etapy regenerace panelového sí-
dliště Šumbark, oprava mostu přes
Sušanku, I. etapa rekonstrukce
bývalé ZŠ Nezvala.
Velké uznání patří pracovníkům
Magistrátu města Havířova - odbo-

ru investiční výstavby, kteří se ctí
nárůst objemu investic zvládali.
2. Jak je na tom Havířov se zís-
káváním dotací?
Přestože současná finanční krize
citelně zasahuje do plánů a rozpoč-
tů města, považujeme za prioritu
realizaci strategických investic, to
jsou ty, jež je možné spolufinanco-
vat nebo plně financovat z peněz
EU, z dotací. Vždyť na každou koru-
nu našeho rozpočtu očekáváme
několik korun dotačních a nebylo by
rozumné vzhledem k budoucímu
rozvoji města tyto projekty utlumo-
vat. Město Havířov si při získávání
dotací stojí velmi dobře. Vždyť
doposud jsme získali cca 175 mil.,
byly nám přiznány dotace z ROP-
IPRM ve výši 11 091 394 EUR,
z IOP-IPRM 6 835 603 EUR. Dnes
už víme, že Rada SFŽP doporučila
ke schválení přes 304 mil. na odka-
nalizování Dolní a Prostřední
Suché. Dalších 216 mil. je určeno
k rekonstrukci infrastruktury
v bývalém Dolu Dukla.

3. Můžete vyjmenovat některé
projekty, které byly a které budou
financovány z fondů EU?
Z těch nejvýznamnějších to jsou:
Z ROP sportovní hala Žákovská
včetně rekonstrukcí 2 tělocvičen,
realizace 2009-2010, rekonstrukce
nám. U Severky (2009), rekonstruk-
ce kina Centrum (2010), ROP -
rekonstrukce křídla G na knihovnu
(2011), rekonstrukce nám. T.G.
Masaryka (2012), rekonstrukce
nám. Nad Terasou (2013), rekon-
strukce chodníku v parku Lučina
podél ulice Na Nábřeží (2010).
Z IOP - regenerace sídliště Za Tes-
lou (ul. Destinnové, Malířové,
Mládí).

4. Které další žádosti o dotace
připravujete?
Především reagujeme na výzvu
MŽP a dokončujeme žádost o dota-
ci na odkanalizování dalších částí
Havířova, Bludovic a Dolních
Datyní, budeme žádat o dotaci na
výstavbu cyklostezky na Těrlickou
přehradu, na modernizaci Domova
pro osoby s mentálním a kombino-
vaným postižením Santé, úpravu
lesoparku Stromovka, nezapo-
mínáme i na oblast zvyšování kvali-
ty vzdělávání a modernizaci vyba-
vení škol.

5. Jak je to se spolufinancováním
dotačních projektů?
Otázka spolufinancování a jeho
způsoby jsou středem zájmu
našich zastupitelů. V rozpočtu na
r. 2009 jsme rozpočtovými opatře-
ními schválenými 14. září ZMH
vytvořili podmínky pro včasné
zahájení prioritních staveb.
Počítáme s tím, že v podmínkách
výzev je možnost průběžného pro-
placení nákladů. MŽP připravilo
některá opatření ke zrychlení
a zjednodušení plateb, popř. for-
mou zálohových plateb. ZMH sou-
hlasilo na základě výběrového říze-
ní s uzavřením smlouvy o poskytnu-
tí úvěru bankovním domem ve
výšce 500 mil. Kč, jehož čerpání je
možné jen na spolufinancování pro-
jektů podpořených dotací.

6. Jaké jsou Vaše dosavadní zku-
šenosti při přípravě žádostí
o dotace?
Chápu složitost systému financo-
vání projektů a monitorovací pro-
ces, ale mám dojem, že jsme si
některé postupy zkomplikovali
sami. Přivítali bychom zjednoduše-

ní a urychlení administrace před-
kládaných žádostí, realizovat sys-
tém předfinancování, i když existuje
určité riziko, sjednocení podmínek
a jasné stanovení, co je závadou
projektu bránící jeho schválení,
podivuji se nad značným objemem
žádaných dokumentů, myslím si, že
není v lidských silách tyto absorbo-
vat v procesu přípravy jejich hodno-
cení, měli bychom mít na paměti
společný cíl, a to aby projekt byl při-
jat, doporučen, schválen a realizo-
ván. Přesto bych chtěl ocenit pří-
stup p. ředitele Úřadu regionální
rady regionu soudružnosti Morav-
skoslezského kraje Ing. Sventeka.

7. A na závěr… Vaše přání, plány
do budoucna směrem ke zvýšení
kvality života občanů Havířova?
Mé představy a plány jsou limito-
vány délkou volebního období, ale
přesto: Přál bych si, abychom
pokračovali v přípravách vybudo-
vání Areálu volného času.
Držím palce soukromým investo-
rům v oblasti bytové výstavby.
Jejich záměrem je výstavba bytové-
ho komplexu u Zámečku a Národní
třídy (Atrium). Budu se snažit při-
pravit podmínky pro výstavbu par-
kovacího domu. Přispět ke zvýšení
kvality a počtu sportovních zařízení
(např. umělý trávník v našem fotba-
lovém stánku). Ovšem prioritou pro
další zpříjemnění života občanů
Havířova je vyvedení komunikace
1/11 vybudováním obchvatu
s následným zklidněním dopravy,
vytvořením pěší zóny a jednosmě-
rek. Pokud to mohu shrnout, tak
udělat vše pro to, aby lidé z Havířo-
va neodcházeli, ale naopak.

V současné době OIV MMH řeší

přípravu několika cyklostezek,
z nichž nejvýznamnější jsou dvě,
které by měly v budoucnu vést na

Těrlickou a Žermanickou přehradu.

Pro tyto liniové stavby je charakte-
ristická skutečnost, že časově nej-
náročnější fází je majetkoprávní

vypořádání pozemků. Město

postupně řeší výkupy, pronájmy,
výpůjčky a směny desítek dotče-
ných parcel s jednotlivými vlastníky.

Majetkoprávní vypořádání bývá

mnohdy komplikované z důvodu
dědických řízení, exekucí, bankov-
ních zástav, prodejů apod. „Ze zku-
šeností již víme, že řešení cyklos-
tezky v městské zástavbě je
snadnější, jelikož se pohybujeme
zčásti na pozemcích města,“ uvedl
náměstek primátora pro hospo-

dářský rozvoj Ing. Zdeněk Osman-
czyk. „S ohledem na skutečnost, že
část cyklostezky na Těrlickou pře-
hradu prochází hlavním koridorem

města Dlouhou třídou, je příprava
v daleko pokročilejší fázi než pří-
prava cyklostezky na Žermanickou
přehradu. Cyklostezka na katas-
trech Havířova je připravena pro-
jekčně i majetkoprávně pro podání
žádosti o stavební povolení.
Zahájení samotné realizace stavby
bude ovlivněno získáním finanční
dotace. Majetkoprávní přípravu na
katastrech okolních obcí postupně
řešíme, nutná je ale i součinnost
starostů těchto obcí.“  

Téma: Finanční krize a její dopad na dotace Havířova 
z pohledu náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeňka Osmanczyka

Havířov a cyklostezky:
běh na dlouhou trať

Havířov pořádá odbornou konferenci

Zelená města
Již třetí odbornou tematicky zaměřenou konferenci uspořádá město
5. listopadu v Kulturním domě Radost. Konference nese název „Zele-

ná města - města budoucnosti“ a bude koncipována do tří tematic-
kých bloků:

1. Význam zeleně, kvalita životního prostředí
2. Péče a rozvoj městské a příměstské zeleně

3. Zelená města a průmysl
Prvním projektem záměru každoročních realizací odborných konferencí

bylo konání konference „Sorela - tvář města Havířova“ v roce 2007 u příle-
žitosti otevření rekonstruovaného Kulturního domu Radost. Odborná veřej-

nost ocenila vysokou profesionální úroveň akce a vyjádřila podporu dalším
akcím podobného zaměření. V loňském roce proto město uspořádalo další

odbornou konferenci s názvem „Havířov a rozvoj jeho industriálního dědictví“.
Na konferenci „Zelená města - města budoucnosti“ zazní 12 odborných

referátů, které budou zároveň obsahem sborníku ke konferenci. Konferen-
ce bude zaměřena na vývoj zeleně, péči o ni a plánovaný rozvoj
v Havířově, ale bude se také snažit oslovit další města, jako např. Most,

Zlín, Hradec Králové, Kladno a Tábor, aby se s námi podělila o své zkuše-
nosti z této oblasti.

Součástí konference bude výstavní expozice v galerii KD Radost. Sou-

částí doprovodné výstavy konference „Zelená města - města budoucnosti“
bude také výstava fotografií havířovských fotografů Josefa Talaše, Jarosla-

va Kociána, Daniela Balogha a Bohdana Dvořáka a výstava vítězných foto-
grafií soutěže Havířov v květech.

Foto: Bohdan Dvořák
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Ceny za fyzickou likvidaci a odvoz autovraků :
❒ likvidace kompletního autovraku je 

BEZPLATNÁ 

Při odevzdání vozidla na místě sběru majitel
uhradí pouze poplatek za přepravu vraku
k likvidaci ve výši 100 Kč/vrak

❒ nekompletní autovrak   

- bez motoru                 600 Kč 
- bez převodovky           350 Kč 
- bez baterie                 100 Kč 

- každé chybějící kolo    100 Kč (kromě rezervy)

(+ poplatek za přepravu vraku k likvidaci

100 Kč/vrak)
Potřebné doklady:
❒ majitel vozu: občanský průkaz

velký technický průkaz vozidla
❒ ostatní osoby: plnou moc od majitele vozidla

jako souhlas k likvidaci (nemusí 
být notářsky ověřena)         
velký technický průkaz vozidla

Majitelé (nebo doručitelé) takto předaných auto-
vraků obdrží na místě od ŽDB GROUP, a.s. (vlast-

nící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro
sběr, výkup a využívání autovraků a ostatních
dopravních prostředků) Potvrzení o převzetí

autovraku do zařízení ke sběru autovraků -

doklad potřebný pro vyřazení vozidla z evidence
motorových vozidel.
Majitelům nepojízdných vozidel nabízíme

odvoz vraku z místa jeho odstavení. Zájemci

o tuto službu se mohou přihlásit do 9. listopa-
du 2009 na telefonním čísle 604 228 312, kde
budou zapsáni do pořadníku.

Potvrzení o převzetí vozidla k likvidaci bude vysta-

veno řidičům ihned na místě po předložení výše
uvedených dokladů a úhradě poplatku za odtah ve
výši 200 Kč/kompletní vozidlo (nekompletní za pří-

platek viz výše).

Využijte tuto možnost 
ekologického odstranění autovraků!
Bližší informace poskytnou pracovníci odboru

komunálních služeb Magistrátu města Havířova
na tel: 596 803 332 a  ŽDB GROUP, a.s. Bohumín,

provoz Recyklace tel. 596 083 671, 596 082 673,
604 228 312, 604 228 455
(Odtah z větší vzdálenosti lze při včasném

nahlášení dohodnout, podmínky upřesníme
dle jednotlivých telefonických požadavků).
Nabídka platí i pro občany mimo město

Havířov - do vzdálenosti cca 5 km.

V Havířově zbývá vyměnit do konce roku
2010 ještě 7 000 řidičských průkazů

Do konce roku 2010 jsou řidiči povinni vyměnit řidičské průkazy
vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Uplynutím stanovené
doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Další řidičské průkazy (vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004)
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013. Podle statistiky
Ministerstva dopravy z konce září zbývá v Havířově vyměnit do konce
roku 2010 přibližně 7 000 řidičských průkazů.Ve správním území Havířo-
va (Havířov, Albrechtice, Těrlicko, Horní Bludovice a Horní Suchá) je
registrováno celkem 53 600 řidičů.

Žádosti se podávají na odboru vnitřních věcí, oddělení správních
a dopravně správních evidencí, v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ve
čtvrtek od 8 do 14 hodin nebo po předchozím objednání v úterý
a v pátek od 8 do 12 hodin.

Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.
Pro výměnu je nutné předložit platný občanský průkaz, jednu fotografii
o rozměrech 3,5 × 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů (popř. do 5 pra-
covních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč).

Žádáme řidiče, aby si své řidičské průkazy zkontrolovali a neče-
kali s jejich výměnou až na konec roku 2010. Doporučujeme zažádat
o výměnu již nyní, kdy lidé nebudou muset čekat ve frontách.

Skoro 50 zástupců městských
policií a Policie ČR, především
preventistů, se zúčastnilo kon-
cem září odborného semináře
preventistů městských policií.

Seminář uspořádala Městská

policie Havířov u příležitosti

10. výročí založení preventivní

skupiny u havířovské městské

policie. Do Havířova přijeli

zástupci městských policií

z Kladna, Prahy, Karviné, Pardu-

bic, Chomutova, Opavy, Karviné,

Orlové, Českého Těšína, Šenova,

Jablunkova a dalších měst.

Havířovské preventistky sez-

námily přítomné hosty s preventiv-

ními programy Krůčky k bezpečí,
který je určen nejmenším, Dej
přednost životu (určený školákům)
a programem Stáří beze strachu
(určený seniorům). Představeny

byly také realizované preventivní

projekty jako např. kamerový sys-

tém, Bezpečné pískoviště, Řetízek

k bezpečí, Pes není hračka, Bez-

pečná cesta do školy, Poznejme

se…, Vidět a být viděn, radar, ter-

mokamera, Nepřehlédni nás,

i novinka - mobilní služebna. Sou-

částí semináře byly i videoukázky

z besed ve školách, výuky na

dopravním hřišti, z projektu Pes

není hračka a dalších akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOV 
ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP, a.s. Bohumín

uskuteční sběr autovraků (vozidel určených k likvidaci)

Místo sběru: Havířov, parkoviště u Motelu FORMULE 
(u městského koupaliště)

Datum konání: 10. listopadu 2009 (úterý) v době od 11 do 15 hod.

Informační a poradenské středisko Úřadu práce Karviná 

ve spolupráci s městy Havířov, Orlová, Český Těšín 

a středními školami pořádá pro vycházející žáky základních škol

a širokou veřejnost prezentační výstavu

„Volba povolání“
25.11. 2009 ve Společenském domě Havířov

10.00 - 16.00 hod.
Cílem výstavy je poskytnutí aktuálních informací o jednotlivých

nabídkách studia středních škol v okresu Karviná a okolí 

pro školní rok 2010/2011.

Mateřské a rodinné 
centrum Sluníčko 

Každé po - pá od 9 do 12 hod.
a po - čt také od 15 do 18 hod.

Vás rádi přivítáme v hernách, které se nachází
v areálu ZŠ na ulici M. Pujmanové a na ul.
Opletalová 4/607 v Havířově Šumbarku.
Mimo volné herny nabízíme:
Kroužky pro děti v doprovodu rodičů:
• Hrátky s batolátky - pro děti od 1 do 2 let
• Říkadla s pohybem - pohybovka pro děti

od 2 let                                  
• Pastelka - výtvarný kroužek 
• Angličtina pro děti
• Miniškolička
Pro rodiče:
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro pokročilé
Konverzace v jazyce anglickém pro pokročilé
Kreativní tvoření
Kurz Baby masáží
Laktační poradnu
Vše o miminku - kurz pro těhulky a tatínky
Pro celé rodiny
• Kurz plavání dětí s lektorem v doprovodu

rodičů         
• Volné plavání pro rodiny s dětmi
• Výlety a víkendové pobyty
V listopadu jsme pro Vás připravili:
• Přednášku o komunikaci v partnerském

vztahu
• Prezentaci společnosti Tupperware a Vorwerk
• Burzu vánočního cukroví
• Výrobu adventních věnců
V PROVOZU JE BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A POTŘEB.
info na www.materskecentrumslunicko.eu
nebo tel. 774 276 162.

Foto: Josef Talaš

Preventisté se sešli v KD Radost
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Obec Stávající název zastávky Nový název zastávky
Havířov Havířov, Město, Balon Havířov, Město, Na Fojtství
Město Havířov, Město, Bludovická beze změny

Havířov, Město, Česká beze změny
Havířov, Město, Formánská Havířov, Město, Formanská
Havířov, Město, kostel Havířov, Město, u podloubí
Havířov, Město, Lipová Havířov, Město, Lípová
Havířov, Město, Moskevská beze změny
Havířov, Město, Mozartova beze změny
Havířov, Město, Národní tř. beze změny
Havířov, Město, nemocnice beze změny
Havířov, Město, obchodní dům beze změny
Havířov, Město, pož.zbroj. beze změny
Havířov, Město, prodejna Nábytek Havířov, Město, u fontány Jitřenka
Havířov, Město, Puškinova beze změny
Havířov, Město, radnice beze změny
Havířov, Město, rondel beze změny
Havířov, Město, samoobsluha Havířov, Město, Tolstého
Havířov, Město, sběrna beze změny
Havířov, Město, Slezská beze změny
Havířov, Město, spořitelna Havířov, Město, Nám. Republiky
Havířov, Město, stolař Balon Havířov, Město, Na Prostředňáku
Havířov, Město, střed beze změny
Havířov, Město, Technické služby Havířov, Město, Tichá
Havířov, Město, TESCO Havířov, Město, Tesco (v areálu Tesco)
Havířov, Město, základní škola Havířov, Město, škola Mánesova
Havířov, Město, zast. TESCO Havířov, Město, u Tesca
Havířov, Město, Žákovská beze změny
Havířov, Město, žel. st. beze změny

Podlesí Havířov, Podlesí, aut. nádr. beze změny
Havířov, Podlesí, Bezručova beze změny
Havířov, Podlesí, hotel Merkur beze změny
Havířov, Podlesí, knihovna Havířov, Podlesí, Okrajová u garáží
Havířov, Podlesí, Na terase Havířov, Podlesí, Nad Terasou
Havířov, Podlesí, Rušná beze změny 
Havířov, Podlesí, SOU Havířov, Podlesí, Úřad práce
Havířov, Podlesí, Těšínská beze změny
Havířov, Podlesí, zdravotní středisko beze změny

Pr. Suchá Havířov, Pr. Suchá, Děl. dům Havířov, Pr. Suchá,Vodní
Havířov, Pr. Suchá, Kaufland beze změny
nově zavedená zastávka Havířov, Pr. Suchá, evangelický kostel
Havířov, Pr. Suchá, kostel Havířov, Pr. Suchá, katolický kostel
Havířov, Pr. Suchá, kulturní dům Dukla Havířov, Pr. Suchá, Dělnická kulturní dům
Havířov, Pr. Suchá, modlitebna beze zeměny
Havířov, Pr. Suchá, prodejní stánek Havířov, Pr. Suchá, Kpt. Jasioka stánek
Havířov, Pr. Suchá, rozc. k žel.st. beze změny
Havířov, Pr. Suchá, sídliště beze změny
Havířov, Pr. Suchá, Šimala beze změny
Havířov, Pr. Suchá, škola x
Havířov, Pr. Suchá, žel.st. beze změny

Šumbark Havířov, Šumbark, 2.etapa konečná Havířov, Šumbark, točna 2.etapa
Havířov, Šumbark, 2.etapa META Havířov, Šumbark, 2.etapa Orlí
Havířov, Šumbark, 2.etapa sídliště Havířov, Šumbark, 2.etapa Letní
Havířov, Šumbark, 2.etapa u hřbitova beze změny
Havířov, Šumbark, bazén beze změny
Havířov, Šumbark, ČSAD Šenov, ČSAD
Havířov, Šumbark, M. Pujmanové beze změny
Havířov, Šumbark, mateřská škola beze změny
Havířov, Šumbark, nám.T.G. Masaryka Havířov, Šumbark, Nám.T.G.Masaryka
Havířov, Šumbark,Obránců míru beze změny
Havířov, Šumbark, prodejna Blesk Havířov, Šumbark, H. Malířové
Havířov, Šumbark, rozc. beze změny
Havířov, Šumbark, SNP beze změny
Havířov, Šumbark, Školní beze změny

Statutární město Havířov, odbor komunálních
služeb upozorňuje cestující veřejnost, že k celo-
státně vyhlášenému termínu 13. 12. 2009 vstou-
pí v platnost nové jízdní řády ve všech přeprav-
ních systémech.

Po provedených jednáních zástupců statutár-
ního města Havířov, zastoupeného odborem
komunálních služeb Magistrátu města Havířova
a dopravce ČSAD Havířov a.s., je připraven  také
návrh změn jízdních řádů linek v systému MHD
Havířov.

V letošním roce dochází k úpravě časo-
vých poloh spojů v jízdním řádu linek MHD
č. 4, 15, 16, 19 a 22.

U linky č. 19 bude současně upravena trasa
linky tak, že spoje, dosud vedené na zastávku
Havířov,Pr.Suchá,kostel (u katolického kostela),

budou vedeny také po ul. Staré a Starý svět na
nově zřízenou zastávku Havířov,Pr.Suchá,evan-
gelický kostel.

Na lince č. 1 budou doplněny spoje, vedené
na zastávku Havířov,Pr.Suchá,žel.stanice.

K omezení počtu provozovaných spojů dojde
v jízdním řádu linky č. 18.

Významná změna bude realizována v ozna-
čení linek MHD  Havířov v souvislosti se zapo-
jením do integrovaného dopravního systému
Moravskoslezského kraje.

Linky MHD Havířov budou nově označovány
trojčíslím  v číselné řadě od „400“.

Stávající linka MHD č. 1 bude tedy nově provo-
zována pod  označením 401, linka č. 2 - 402, atd.

Poslední důležitou změnou je změna názvů
autobusových zastávek, a to nejen  v Havířově,

ale i na území některých obcí, obsluhovaných
v  přepravním systému MHD Havířov.

Nové názvy zastávek byly tvořeny ve spolu-
práci zástupců statutárního města Havířov,
občanských komisí na území města Havířova,
zástupců příslušných měst a obcí a zástupců
dopravce ČSAD Havířov a.s.

Všechny změny budou zapracovány
do  nových jízdních řádů linek MHD Havířov
s platností od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010, po
jejichž schválení  příslušným dopravním úřadem
zabezpečí dopravce ČSAD Havířov a.s. zve-
řejnění v knižním vydání.

Schválené jízdní řády všech přepravních sys-
témů budou pro občany dostupné také na inter-
netových stránkách  www.jizdnirady.cz

Informace o připravovaných změnách jízdních řádů linek městské hromadné
dopravy Havířov (MHD) pro období platnosti od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010 

Přehled změn názvů zastávek, provozovaných v systému MHD Havířov 
na území města Havířova a okolních měst a obcí od 13.12. 2009 Komise RmH BESIP:

Dopravní výchova je naší prioritou 
Skutečnost, že téměř jednu třetinu usmrce-

ných osob při dopravních nehodách v 1. čtvrt-

letí roku 2009 tvořili chodci a cyklisté, iniciova-

la v 1. pololetí 2009 zaměření zvýšené pozor-

nosti Komise Rady města Havířova pro bez-

pečnost silničního provozu (KRmH pro BESIP),

v součinnosti s Městskou policií Havířov na

dopravní výchovu v základních školách. Ideál-

ním prostředkem pro realizaci tohoto plánu

bylo organizování preventivních akcí Městské

policie, soutěží pro školáky, lektorská činnost

zajišťovaná KRmH pro BESIP a samozřejmě

úzká spolupráce KRmH pro BESIP s pověře-

nými pedagogy pro realizaci dopravní výchovy

na základních školách.

Cílem tohoto článku je seznámit širokou

veřejnost s aktivitami, které se v této oblasti ve

sledovaném období uskutečnily pod patronací

KRmH pro BESIP.

V souladu s "Harmonogramem činnosti

KRmH pro BESIP na 1. pololetí roku 2009" byla
dne 29. 4. 2009 vyhodnocena výtvarná soutěž

na téma "Bezpečnost silničního provozu."

Soutěž byla vyhlášena pro děti mateřských
a základních škol v měsíci lednu t.r. Obecné
téma a volný způsob jeho zpracování libovol-

nou výtvarnou technikou umožnilo mladým

výtvarníkům vytvořit zajímavá umělecká díla.
O všímavosti našich mladých výtvarníků svědčí
to, že jejich práce dokumentují dění na frek-

ventovaných havířovských komunikacích. Cel-

kem bylo do soutěže přihlášeno 104 výtvar-
ných prací, z nichž jedna třetina byla výsled-
kem kolektivní práce dětí v našich mateřských

a základních školách. Všechna díla byla sou-

středěna v MŠ na ul. Místní. Komise RmH pro
BESIP měla pro stanovení vítězů jednotlivých
kategorií velmi těžké rozhodování, protože

všechny výtvarné práce byly zajímavé, kreativ-

ní a měly vysokou informační hodnotu.
Významným programem, vyhlašovaným

každoročně Radou vlády ministerstva dopravy

pro bezpečnost provozu na pozemních komu-
nikacích a MŠMT, ve spolupráci s Policejním

prezidiem, ÚAMK ČR, AK ČR a ČČK, je „Pro-
gram pro začínající cyklisty“, který vrcholí sou-
těží „Mladý cyklista“ na městské, okresní, kraj-

ské a celostátní úrovni.

(pokračování na straně 5)
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Obec Stávající název zastávky Nový název zastávky
Havířov, Šumbark, Tenas Havířov, Šumbark, točna Lidická
Havířov, Šumbark, točna Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská
Havířov, Šumbark, U Jelena beze změny
Havířov, Šumbark, U nádraží Havířov, Šumbark, U Nádraží
Havířov, Šumbark, Vsuvky beze změny

Životice Havířov, Životice, muzeum Havířov, Životice, U Křížů
Havířov, Životice, Pacalůvka Havířov, Životice, točna Pacalůvka
Havířov, Životice, pož. zbroj. Havířov, Životice, Památník
Havířov, Životice, rozc. beze změny
Havířov, Životice, U ul. Přátelství Havířov, Životice, Přátelství

Bludovice Havířov, Bludovice, kopec Havířov, Bludovice, kopec
Havířov, Podlesí, čerpací stanice Havířov, Bludovice, pod kopcem
Havířov, Bludovice, polská škola beze změny
Havířov, Bludovice, prodejna Jednota Havířov, Bludovice, Mezidolí
Havířov, Bludovice, škola Havířov, Bludovice, škola Frýdecká
Havířov, Bludovice, točna Havířov, Bludovice, točna Datyňská
Havířov, Bludovice, U Pavlasů Havířov, Bludovice, u Lučiny
Havířov, Bludovice, zdravotní středisko Havířov, Bludovice, pošta

Dolní Datyně Havířov, Dolní Datyně, rozc. Havířov, Dolní Datyně, točna J. Kotase
Havířov, Dolní Datyně, rozc.Bludovice beze změny
Havířov, Dolní Datyně, škola beze změny

Dolní Suchá Havířov, Dolní Suchá, Dukla Havířov, Dolní Suchá, Šachetní
Havířov, Dolní Suchá, křižovatka Havířov, Dolní Suchá, u lesa
Havířov, Dolní Suchá, OKR-Báň.stavby Havířov, Dolní Suchá, Na Kopci
Havířov, Dolní Suchá, prodejna potravinHavířov, Dolní Suchá, Prachatická
Havířov, Dolní Suchá, rozc. Havířov, Dolní Suchá, Sušanské rybníky
Havířov, Dolní Suchá, rozc.k záv.Dukla Havířov, Dolní Suchá, Závodní
Havířov, Dolní Suchá, u Balona Havířov, Dolní Suchá, u křížku
Havířov, Dolní Suchá, u domu p.Pasze Havířov, Dolní Suchá, Šumbarská
Havířov, Dolní Suchá, u školy beze změny

Horní Suchá Horní Suchá, Děl.dům beze změny
Horní Suchá, dvůr beze změny
Horní Suchá, konečná beze změny
Horní Suchá, Pašůvka beze změny
Horní Suchá, škola beze změny
Horní Suchá,U Pavlasů beze změny
Horní Suchá, zast.závod František Horní Suchá, František
Horní Suchá, žel.st. beze změny

Albrechtice Albrechtice, nákupní středisko beze změny
Albrechtice, sídliště beze změny
Albrechtice, střed beze změny
Albrechtice, u hráze beze změny
Albrechtice, vodojem beze změny
Albrechtice, žel.st. beze změny

Těrlicko Těrlicko, čekárna beze změny
Těrlicko, hřbitov beze změny
Těrlicko, křiž. beze změny
Těrlicko, obecní úřad beze změny
Těrlicko, Osekovec beze změny
Těrlicko, střed beze změny
Těrlicko, V zátoce beze změny
Těrlicko, Zelené Město beze změny
Těrlicko, Zelené Město Na kopci beze změny
Těrlicko, Zelené Město Na mezi beze změny
Těrlicko, Zelené Město rozc. beze změny
Těrlicko, Zelené Město U Goduly beze změny
Těrlicko, Dlouhá beze změny

Petřvald Petřvald, Březiny beze změny
Petřvald, Důl Fučík 1 beze změny
Petřvald, likérka beze změny
Petřvald, Městský úřad beze změny
Petřvald, mlékárna Petřvald, Finské domky
Petřvald, Parcelace beze změny
Petřvald, Pod Sokolovnou beze změny
Petřvald, prodejna Pramen Petřvald, Na kopci
Petřvald, Půstky beze změny
Petřvald, vodárna beze změny

Horní Bludovice Horní Bludovice,Adámek beze změny
Horní Bludovice, hasičská zbrojnice Horní Bludovice, hřbitov
Horní Bludovice, chodníček beze změny
Horní Bludovice, Jednota Horní Bludovice, U Tůňky
Horní Bludovice, osada Horní Bludovice, Amerika
Horní Bludovice, rest. U Mokrošů beze změny
Horní Bludovice, U kaple beze změny
Horní Bludovice, U lesa Havířov, Bludovice, U Kasperčoka
Horní Bludovice, U lípy beze změny
Horní Bludovice, U Petra beze změny
Horní Bludovice, U tří křížů beze změny
Horní Bludovice, Vrchy beze změny
Horní Bludovice, Záguří beze změny

Stonava Stonava, sídl. Nový svět beze změny
Šenov Šenov, Březůvka beze změny

Šenov, JZD Šenov, bytovky
Šenov, křiž. beze změny
Šenov, Lapačka beze změny
Šenov, Na Šimšce beze změny
Šenov, Na Škrbeni beze změny
Šenov, náměstí beze změny
Šenov, Nová beze změny
Šenov, Pod Šodkem beze změny
Šenov, rozc. Šimška beze změny
Šenov, Škrbeň beze změny
Šenov, U hřbitova beze změny
Šenov, V družstvu Budoucnost Šenov, V Družstvu
Šenov, V družstvu u trafostanice Šenov, V Družstvu-Březová

Komise RmH BESIP:
Dopravní výchova je naší prioritou 

(pokračování ze strany 4)
Cílem tohoto programu je přispívat ke zvýše-

ní efektivity dopravně výchovného působení ve
školách, správnému a bezpečnému chování
dětí v silničním provozu, ke snižování dopravní
nehodovosti, prohloubení a ověření znalostí

a dovedností žáků v uplatňování pravidel silnič-

ního provozu, zvládnutí techniky jízdy na kole

v městském provozu i terénu, teoretickému

a praktickému zvládnutí zásad poskytování

první pomoci. Realizaci tohoto programu pod-

porovala prostřednictvím svých členů i KRmH

pro BESIP.

Městské kolo soutěže „Mladý cyklista 2009“

se konalo 6. 5. 2009 již tradičně na ZŠ Gene-

rála Svobody v Havířově-Šumbarku. Soutěže

se zúčastnilo celkem 10 havířovských škol ve

čtyřčlenných smíšených družstvech (2 chlapci

+ 2 děvčata) 1. kategorie (4. - 6. ročník ZŠ)

a 2. kategorie (7. - 9. ročník ZŠ). Soutěž spo-

čívala v absolvování tří disciplín (testy z pravi-

del silničního provozu; testy z poskytování

první pomoci; jízda zručnosti). Za pochybení

v jednotlivých disciplínách dostávali členové

týmu trestné body.

V okresním kole soutěže se vítězným druž-
stvem 1. kategorie stal tým ZŠ Moravská, který

postoupil do finále Moravskoslezského kraje

(28. - 29.5. 2009, Frenštát pod Radhoštěm).
Značným úspěchem ve finále Moravskoslez-
ského kraje bylo 8. místo Denisy Býmové ze ZŠ

Moravská v 1. kategorii jednotlivců a 6. místo

ZŠ Moravská v družstvech 1. kategorie.
Další soutěží, která byla zaměřena na

BESIP, byla dopravní soutěž „O pohár skřítka

Dopraváka.“ Tato je již tradičně v patronaci ZŠ

Moravská, Havířov-Šumbark. Zúčastnilo se jí
celkem 7 havířovských škol. Soutěž byla zalo-
žena na praktickém prověření znalostí poskyto-

vání 1. pomoci a teoreticko-praktickém pře-

zkoušení pravidel silničního provozu.
Výsledky škol i jednotlivců v citovaných sou-

těžích svědčí nejen o zájmu dětí o dopravní

výchovu, ale zejména o osobnostních a profes-

ních kvalitách organizátorů soutěží a pedago-
gů, kteří školáky na soutěže v průběhu škol-
ního roku 2008/2009 připravovali. KRmH pro

BESIP tímto oceňuje zejména práci Mgr. Dag-
mar Smékalové (hlavní organizátorky městské

soutěže „Mladý cyklista“); Mgr. Lucie Vandria-
kové; Mgr. Jiřího Šimsy; Mgr. Beaty Drabinové;
Evy Mančařové; Ing. Dagmar Seidlové; Mgr.

Marcely Sasynové a příslušníků MP Havířov-
Šumbark.

Petr Ogrocki

Český svaz žen Havířov 
zve na

Kulturní odpoledne 
spojené s výstavou ručních prací

14. listopadu 2009 od 14 hodin
v prostorách PZKO Havířov-Bludovice

Program:
Vystoupení mažoretek CSVČ Jana Boska -
Divadelní představení Datyňského amatér-
ského divadla - Kulturní program souboru

Havířovské babky 
- Sólový zpěv Nadi Mrázkové

Záštitu nad akcí převzala poslankyně 
parlamentu ČR PaedDr. Milada Halíková
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Evropský týden mobility v Havířově
Byli jste u toho?
Týden uprostřed září se mohli malí i velcí Havířované zapojit do cyklu akcí v rámci Evropského týdne mobility. Součástí byla například „náhrad-
ní veřejná doprava“ - Havířovská koňka, čtvrtý ročník adrenalinového „vězeňského víceboje“ Útěk v řetězech, honba za pokladem Hledání pra-
mene, Běh naděje na podporu boje proti rakovině či sportovní bleší trh. Obrovský úspěch mělo večerní kolečkování - jízda na in-line bruslích
centrem města (organizátoři přislíbili, že to nebylo naposled). Tečkou za Evropským týdnem mobility bylo mistrovství ČR v biketrialu.

Foto: Josef Talaš
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Kulturní dům Petra Bezruče

d
iv

a
d

la

loutkový sál KDPB vždy v 15.00 hodin

1.11. POVĚZ MI, ČÍŽEČKU 
Divadlo Zlatý Klíč, Dolní Benešov Vstupné: 35 Kč

7. a 8.11. POHÁDKA Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI
Divadlo Křesadlo, Třinec Vstupné: 35 Kč

14. a 15.11. JAK DĚDEK S BABKOU MĚNILI
Divadlo Smíšek, Ostrava Vstupné: 35 Kč

21. a 22.11. MIKULÁŠSKÉ ČERTOVINY
Divadélko kouzel, Ostrava Vstupné: 35 Kč

28. a 29.11. VÁNOCE S KAMARÁDY
Kamarádi z Brna Vstupné: 40 Kč

Galerie Maryčka
Hlavní tř. 31a, Havířov-Město 

po - pá od 14 do 18 h

mimo otevírací dobu výstavu 

zpřístupní zájemcům pracovník

informací, vstupné dobrovolné

Eva Vontorová 
hedvábení

vernisáž 
ve čtvrtek 5.11. od 17 h.

výstava končí 30.11. 2009

Těšínské divadlo
KD P. Bezruče - ČESKÁ SCÉNA 
3.11. v 19.00  pro skupinu  HAA 

24.11. v 19.00  pro skupinu  HAC
Florimond Hervé: MAMZELLE NITOUCHE

23.11. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
One woman show

Simony Stašové.

Skvěle napsané

m o n o d r a m a ,

v němž herečka

ztvárňuje nejen

Shirley, ale záro-

veň všechny
postavy jejího
mikrosvěta, přímo

stvořené pro hvěz-

du Městských
d i v a d e l

pražských Simonu Stašovou, která dlouho čekala právě na

takovouto příležitost. Sama se vyjádřila, že tahle hra je právě

o tom, co touží říct teď v tuto chvíli. Nápomocen jí v tom bude
brněnský režisér Zdeněk Kaloč.
Představení nedoporučujeme dětem do 12 let.

Vstupné: 220, 200, 180 Kč

p
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Nejslavnější rytířský román všech dob poprvé v podobě 

flamenco-muzikálu. V představení podle Sancho Panzy...

V alternacích  účinkují členové Bratislavského hudobného divadla:

Ivan "Tuli" Vojtek / Jozef Benedik / Stano Dančiak

Matúš Kohútek, Zuzanan Čorejová, Miroslava Hardošová, 

Radimír Milič / Alex Maďar / Martin Žák

Nejlepší flamencová skupina na Slovensku Los Remedios

9.11. v 19.00 hodin

velký sál KD P. Bezruče

DON QUIJOTE DON QUIJOTE 
PODĽA SANCHAPODĽA SANCHA
Flamenco muzikál

Vstupné: 220, 200, 180 Kč

Ve staré chalupě, malba na hedvábí

Vstupné: 200,- 180,- 160 Kč

k
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Během 10 lekcí se naučíte půvabným 

pohybům, zpevníte břišní svaly, 

zformujete postavu. Nesmírně prospívá

tělu i duši. Informace a přihlášky 

v KD P. Bezruče - 2. poschodí 

dv. č. 310-311, tel: 596 808 031, 

596 808 047, 777 767 090

Městské kulturní středisko Havířov 

pořádá

Intenzivní kurz Intenzivní kurz 
orientálního tanceorientálního tance

osobní poutavý přístup 
každou středu od 19.00 hod. 
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SPOLEČENSKÝ DŮM
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Kulturní dům Radost

v
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3.11. MARY A MAX
(Austrálie 2008, 92´, do 12 let
nevhodný, animovaný, titulky)

Dvě rozdílné povahy, dva roz-
dílné osudy a půlka světa spoju-
je tento film, který vypráví
o přátelství dvou osamělých duší
- malé holčičky Mary a osamělé-
ho Maxe. Režie: Adam Elliot

10.11. HEREČKY 
(ACTRICES, Francie 2007, 107´,
do 15 let nepřístupný, hořká kome-
die, titulky)

„Na pokraji nervového zhrou-

cení …“ Snímek je skvěle obsa-
zeným lehce autobiografickým
filmem z prostředí pařížské diva-
delní scény. V hlavních rolích
Valeria Bruni Tedeschi, Louis
Garrel a Mathieu Amalric.
Režie: Valeria Bruni Tedeschi

24.11. MLČENÍ LORNY 
(LE SILENCE DE LORNA,
Belgie/Francie/Itálie 2008, 105´,
do 12 let nevhodný, psychologický,
titulky)

Na Zlatou palmu v Cannes
nominované sugestivní drama
postihuje fenomén imigrace
a bezradnosti Západní Evropy
vstříc přílivu levné pracovní síly.
Když padne morálka a zábrany,
jde o přežití.
Režie: Jean Pierre Dardenne
a Luc Dardenne

Vstupné: 70 Kč
členové FK - 60 Kč 

fi
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 ●
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m
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ry Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h v loutkovém sále KDPB 

každou neděli od 17.00 hod. 
  8.11.  Kubemusik                 50 Kč
15.11.  Pastel duo                  40 Kč
22.11.  Duo Iveta a Jarek    40 Kč
29.11.  Kubemusik                50 Kč         

10.11. v 19.00 hodin - KD Radost

koncert sk. NEŘEŽ
25.11. v 19.00 hod. - KD Radost

komorní koncert

Daniel Wiesner - klavír Irvin Venyš - klarinet

V programu s názvem Con Variazioni zazní skladby J. Brahmse,
C. Debussyho, B. Martinů, L. Bernsteina, a J. Francaixe.

Vstupné 110 Kč, důchodci 90 Kč, studenti 70 Kč
27.11. v 19.00 hodin - KD Radost

Vstupné 100 Kč

9.11. od 16.30 hodin - loutkový sál KDPB
Klub přátel hornického muzea Ostrava, pobočka Havířov 

pořádá besedu s Ing. Miroslavem Fojtikem 
“Hornické muzeum OKD Landek”

12. 11. v 18.00 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče

Zmizení Aralského jezera

Čtvrté největší jezero na světě během deseti let nahradí dvacátá 
první největší poušť světa. Místní obyvatelé jí už dokonce dali 
název Akkum (Bílá poušť). Podle všech dostupných údajů to 
rozhodně nevypadá na výhodnou směnu. 
Se současnou situací nás seznámí Dr. Hynek Adámek, 
reportér National Geografic Česko.  
                                                        Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč
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ZELENÁ MĚSTA 
města budoucnosti

expozice u příležitosti 
odborné konference 5.11.,
výstava končí 26.11. 2009

otevřeno denně od 11 do 18 h.

vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč

Vstupné 160 Kč

foto: Michal Polák
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1.11. v 18.00 h 

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ   
(GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST, USA 2009, CP 24.9. 09, 101´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlá/komedie, titulky, DD)

Před minulostí někdy neutečeš … Fotograf celebrit Conner
miluje svobodu, legraci a ženy. Naopak jeho bratr Paul je
romantičtější typ, který se má zrovna ženit. Jenže Connorova
parodie na romanci těsně před slavnou událostí se ukáže být
vražednou jak pro Paula, tak i pro všechny svatebčany…     

Vstupné: 72 Kč
6. - 8.11. v 18.00 h

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL 3D   
(NIGHT OF THE LIVING DEAD 3 D, USA 2006, CP 24.9. 09, 80´, do 12 let
nevhodný, horor, titulky, DD)

Barbara a její bratr Johnny přijíždějí se zpožděním na pohřeb
svojí milované tety a ocitnou se přímo v noční můře.

Vstupné: 72 Kč
13. - 15.11. v 18.00 h                                                                    

DISTRICT 9
(USA 2009, CP 17.9. 09, 112´, do 15 let nepřístupný, sci-fi/akční/thriller, titul-

ky, DD) TADY NEJSTE VÍTÁNI
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozem-
ské civilizace s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo
významný technologický pokrok. Nedošlo ani k jednomu.
Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní planety … Vstupné:72 Kč  

20. - 22.11. v 18.00 h 

PAMĚTNICE  
(ČR 2009, CP 5.11. 09, 104´, do 8 let nevhodné, komedie, DD)

Poslední školní sraz začíná. Bývalí spolužáci se scházejí po

šedesáti letech na školním sraze, nepochybně posledním. Film

je o životě dnešních seniorů, o jejich vztazích s rodinou, se spo-

lečností a vzájemných vztazích mezi generacemi.

Vstupné: 72 Kč

25.11. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“ (výjimečně ve středu) 

(DIE BLECHTROMMEL,SRN/Francie 1979, 142´, do 15 let nepřístupný,
psychologický/historický, titulky)

Filmový přepis stěžejního díla německé literatury druhé poloviny

dvacátého století, rozsáhlého románu spisovatele Güntera Grasse

Plechový bubínek. Režie: Volker Schlöndorff

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

27. - 29.11. v 18.00 h 

BRATŘI BLOOMOVI
(THE BROTHERS BLOOM, USA
2008, CP 15.10. 09, 113´, přístup-
ný, dobrodružná/krimi/komedie,
titulky, DD)

NIKDY BY NEDOPUSTILI,
ABY JE ROZDĚLILA PRAVDA
Co si jen pamatují, byli bratři

Bloomovi vždy odkázáni pouze jeden na druhého. Od dětství

v ponurých sirotčincích až po luxusní život mezinárodních
podvodníků se dělili o vše. Vstupné: 72 Kč

P
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4.12. v 19.00 hodin 
velký sál KD L. Janáčka

PAVEL ŠPORCL - GIPSY WAY

8.12. v 19.00 hodin 

velký sál KD L. Janáčka

VÁNOČNÍ KONCERT 
PETR BENDE
a cimbálová muzika GRAJCAR 

a pěvecký sbor žáků 

ZŠ Na Nábřeží

10.12. v 19.00 hodin

kostel sv. Anny
GOSPELOVÉ VÁNOCE
Oscar Williams 

& Perfected Praise (USA)

16.12. v 19.00 hodin

KD Radost
ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT
Kateřina Chroboková 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO 
Dlouhá tř.46a, Havířov-Podlesí, otevřeno: po-pá od 11 do 18 h., 

so-ne od 14 do 18 h, vstupné 10 Kč, žáci a studenti 5 Kč

NÁVRATY PALIČKOVANÉ KRAJKY

Anna Halíková a Zdeněk Doležal 

vernisáž v úterý 3.11. od 17 h., výstava potrvá do 27.11. 2009
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Kulturní dům Leoše Janáčka       kino Úsvit
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19.11. v 16.00 hodn - KD L. Janáčka

OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ A KOLEKTIVU
V SOCIÁLNÍ OBLASTI 2009
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1. 12. - 23. 12. 2009 
náměstí Republiky

VÁNOČNÍ MĚSTEČKO
DENNĚ V ODPOLEDNÍCH A VEČERNÍCH HODINÁCH KULTURNÍ PROGRAM

❆ Slavnostní rozsvícení vánočního stromu primátorem města Havířova
❆ Historická tržnice - ukázky lidových řemesel, Ježíškova pošta, zvonička,

mincovna, lití olova, moravská zabíjačka, Mikuláš naděluje, pouliční divadélka,

koncerty, soutěže, účinkování havířovských škol a spolků, výtvarná dílna,
vystoupení profesionálních umělců atd.

❆ Cca 30 prodejních domečků

Podrobný program a průběh bude zveřejněn v prosincovém vydání Radničních listů.
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4.11.
v 19.00 hodin 

velký sál KDLJ

Josef 

Laufer 

koncert 
v rámci turné 

Josefa Laufera

Vstupné: 220, 200, 180 Kč

❆❆



1. - 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
1. - 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 ten-
tokrát nahlížen nejen z pohledu Starých
pověstí českých, ale opírá se i o divadelní
hry Franze Grillparzera a Clemense Bren-
tana. Vstupné: 77 Kč

1. - 4.11. ve 20.00 h
ve středu 4.11. též v 9.00 h     
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
(LOVE HAPPENS, USA/Kanada 2009, CP 29.10.
09, ´, do 12 let nevhodný, romance, titulky, DD)

Ryan je populárním spisovatelem knih
o tom, jak se vypořádat se ztrátou
a dopřát životu nový smysl. Je hvězdou
v oboru a něco jako guru pro lidi v těžkých
životních situacích. Jeho obličej je na
výrobcích všeho druhu a Ryan žije
v domnění, že se sám vyrovnal se svou
minulostí. Jenže pak potká Eloise a jeho
život se obrátí vzhůru nohama …         

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

5. - 11.11. v 15.30 a 17.45 h
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI 
(ČR 2009, CP 8.10. 09, 105´, přístupný, širokoúh-
lá/dobrodružná/středověká/rodinná/komedie, DD)

Martin z Vamberka, čestný rytíř a starostli-
vý otec pěti dětí, je nařčen z čarodějnictví
a loupeživých výprav. Odjíždí proto na
královský dvůr hájit svoji čest a nechává
tvrz v rukou svého nejstaršího syna Petra
a jeho sourozenců. Netuší, že ono udání je
dílem závistivého, hrabivého a dokonale
slizkého souseda Albrechta z Krvenos,
který netouží po ničem jiném, než se pan-
ství zmocnit. Zdá se, že zlo už má vyhráno.
Albrecht ovšem brzy zjistí, že vyzrát nad

partou malých rytířů je někdy těžší, než
porazit armádu Saracénů… Hrají: David
Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková,
Matěj Hádek aj. Režie: Karel Janák
Vstupné v 15.30 h: 72 Kč, v 17.45 h: 80 Kč

5. - 8.11. ve 20.00 h 
NÁHRADNÍCI 
(SURROGATES, USA 2009, CP 8.10. 09, 88´,

do 12 let nevhodný, širokoúhlý/akční/sci-fi/thriller,

titulky, DD)

Lidé žijí své životy vzdáleně z pohodlí
svých vlastních domovů přes robotické
náhradníky - sexy, fyzicky perfektní
mechanické zástupce sebe sama. Je to
ideální svět, kde neexistuje zločin,
bolest, strach a následky. Když tuto uto-
pii po letech přeruší první vražda, agent
FBI objeví rozsáhlé spiknutí za fenomé-
nem náhradníků a musí zrušit svého
vlastního náhradníka a tím riskuje svůj
život, aby odkryl záhadu. V hlavní roli
Bruce Willis. Vstupné: 82 Kč  

9. - 11.11. ve 20.00 h
ve středu 11.11. též v 9.00 h
LIŠTIČKY   
(ČR/SR/Irsko 2009, CP 17.9. 09, 86´, do 15 let

nepřístupný, drama, titulky, DD)

Au pair Alžběta se zoufale snaží vytvo-
řit si svůj nový domov v Irsku tím, že si
chce najít chlapa za každou cenu. Čás-
tečně proto, že její skutečný domov na
Slovensku bude brzy srovnán se zemí
kvůli nové dálnici, ale hlavně má své
osobní důvody… Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)
12. - 18.11. v 15.30 h
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 3D  
(CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS
3D, USA 2009, CP 22.10. 09, 90´, přístupný,
širokoúhlý/animovaný/rodinný, české znění, DD)

Příběh o zvláštním a pozoruhodném
městě nazvaném Chewandswallow.
V tomto městě se počasí mění třikrát
denně - v době snídaně, oběda a veče-
ře. Hlavní postavou příběhu je Flint,
mladý vynálezce, který sní o vytvoření
něčeho, co zlepší život všem lidem na
světě. Vstupné: 77 Kč

12. - 18.11. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 18.11. též v 9.00 h    
ULOVIT MILIARDÁŘE 
(ČR 2008, CP 1.10. 09, 88´, přístupný, komedie,
DD)

Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla,
která se dotýká aktuálních témat -
médií, lobbyingu, manipulace s infor-
macemi, korupce a s ní spojených poli-
tických tlaků. Hrají: Tomáš Matonoha,
Ester Janečková, Jiří Mádl, Kateřina
Sedláková, Miroslav Etzler, Milan Šte-
indler, Josef Carda aj. Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

19. - 25.11. v 15.30 h
HRDINOVÉ Z DARANU   
(DE ZEVEN VAN DARAN, Holandsko 2008, CP
22.10. 09, 86´, přístupný, dobrodružný/rodinný,
české znění, DD)

Strhující příběh o přátelství, o víře
v sebe sama, o snaze něco dokázat
a někomu pomoci. Jedenáctiletý anglický
chlapec Jimmy žije v Africe se svou velmi
zaměstnanou matkou, která na něj nemá
čas. Jimmy na místním tržišti potká
domorodou dívku Charitu a sněhově
bílou mluvící žirafu Seraf …

Vstupné:72 Kč  
19. - 25.11. v 17.45 h
ve středu 25.11. též v 9.00 h
19. - 22.11. též ve 20.00 h 
2BOBULE 
(ČR 2008, CP 22.10. 09, 90´, přístupný, komedie,

DD) Volné pokračování úspěšné komedie
Bobule. Opět budeme sledovat eskapády
dvojice kamarádů Honzy a Jirky. Hrají:
Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tereza
Voříšková, Lubomír Lipský, Jana Švando-
vá, Jiří Krampol, Jiří Korn aj. Režie: Vlad
Lanné                                 Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
23. - 25.11. ve 20.00 h
JULIE A JULIA    
(USA 2009, CP 1.10. 09, 123´, přístupný, komedie,
titulky, DD)

Vášeň, odhodlání, máslo. Máš vše, co je
třeba? Meryl Streep a Amy Adams
v komedii, inspirovanou americkou
kuchařskou hvězdou Julií Child.

Vstupné: 82 Kč  
26.11. - 2.12. v 15.30 a 17.45 h
DOBA LEDOVÁ 3: 
ÚSVIT DINOSAURŮ   
(ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS, USA
2009, 94´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie,
české znění, DD)

Další příběh mamuta Mannyho, lenochoda
Sida a šavlozubého tygra Diega, kteří se
tentokrát společně s mamuticí Ellie (která si
už nemyslí, že je vačice) a veverkou Scrat
propadnou pod ledovce a dostanou se do
jeskyně ve které se uchovává druhohorní
klima - a spolu s ním i obří dinosauři...
Vstupné v 15.30 h: 67 Kč, v 17.45 h: 77 Kč

26.11. - 2.12. ve 20.00 h
ve středu 2.12. též v 9.00 h   
SAW VI 
(USA 2009, CP 23.10. 09, 90´, do 15 let nepří-
stupný, horor, titulky, DD)

Mark pokračuje v krvavém odkazu svého
mentora Jigsawa, který před léty celou
zvrácenou hru odstartoval. Kdo si pro
tentokrát zaslouží bojovat o svůj život?
Jaké hračky čekají na ne zcela nevinné
oběti? A hlavně, řekl už mrtvý mentor své
poslední slovo? Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

Představení pro děti:
1.11. O ZLATÉ RYBCE        - 7 pohádek - 62´

8.11. KRTEK A OREL - 6 pohádek - 67´   

15.11. KRAKONOŠ A STRAŠIDLO
- 6 pohádek - 61´

22.11. KÁŤA A ŠKUBÁNEK - 6 pohádek - 63´

29.11. CIRKUS HURVÍNEK  - 5 pohádek - 65´

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 - 596 812 049
● 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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O víkendu 19. a 20. září odstar-
tovala sezona klubu Slavia Flor-
balshop.cz Havířov. Zatím co
družstvo mužů “A“ bojuje již od

29. srpna v poháru ČFBU, kde

postoupili již do 4. kola, které se

odehrálo 13.10. na MSH Havířov,

družstva juniorů, dorostenců,

mladších i starších žáků a elévů

mají za sebou již první kola ve

svých soutěžích.

Jediným družstvem, které ještě

nesehrálo žádný zápas, je družstvo

přípravky, které si na svou premiéru

počká do 15. listopadu, kdy se

hraje první turnaj v Horní Suché.

Družstvo se pokusí bojovat o před-

ní příčky a stát se tak nejúspěšněj-

ším týmem Moravskoslezského

kraje. Liga má v letošní sezoně

sedm účastníků a každý z nich

sehraje pět ligových turnajů.

V lize elévů, začínající 10. října,

bude klub reprezentovat jedno

družstvo s cílem co nejlepšího
umístění v celkovém hodnocení
Moravskoslezského kraje, což
nebude určitě jednoduché, protože

liga má letos 18 účastníků.

Družstva mladších i starších

žáků budou letos bojovat v nej-

vyšších ligách ve svých kategoriích,

kde se budou snažit uhrát co nejlepší

výsledky a bojovat o přední příčky

tabulky.

Družstvo dorostenců si v letošní

sezoně okusí první ligu, do které

postoupili z loňské 2. ligy a budou

tak jako jediný tým reprezentovat

klub v celostátní soutěži.

Letošní rok byl pro mažoretkovou skupinu
„Variace“ opět velmi náročný. V květnu děvčata
vystupovala na festivalu dechových orchestrů
a mažoretek Hlučínské jaro, v červnu se pak
předvedla havířovskému publiku v rámci „Havířo-
va v květech“, kdy kráčela v čele průvodu stejně
jako na prvních havířovských slavnostech
v roce 1973. Bylo by vhodné připomenout, že
„Variace“ jsou nejstarší mažoretkovou skupinou
v České republice (kdysi v Československu
vůbec).

V době prázdnin skupina pravidelně hostuje
v zahraničí, většinou ve Francii, a tak v srpnu
vystupovala v sympatických letoviscích Pikardie
a Normandie - ve Fort Mahonu, Grandcamp -
Maisy nebo ve Villerville. Po návratu si děvčata
nestačila ani vydechnout, neboť už se znovu
balila na cesty. Čekalo je vystoupení v Nové

Dubnici, městě, které se svou architekturou
nápadně podobá Havířovu. „Variace“ svým
vystoupením mezi jinými přispěly k důstojnému
zahájení  cyklistického závodu kolem Slovenska

a poté společně s Městským orchestrem mla-
dých z Dolního Benešova vystoupily ještě na
několika místech tohoto sympatického města.
K největším zážitkům patří vždy takzvaný monstr
koncert, kdy s domácími soubory vystupují
všechny hostující soubory najednou.

Ovšem k největšímu letošnímu zážitku patřila
bezesporu účast na 48. mezinárodním festivalu
EURO MUSIK TAGE v německém Bőselu. Sou-
boru se dostalo nejen vřelého přijetí, ale přede-
vším prestižních ocenění. Soubor „Variace“ zís-
kal cenu publika za pochodové defilé, vedoucí
souboru paní Edita Chwistková byla oceněna
zlatou medailí jako nejlepší vedoucí souboru
v taneční sekci, doprovázející Městský dechový
orchestr z D. Benešova získal 1. místo za hudeb-
ní prezentaci a oba soubory jako celek se staly
absolutním vítězem festivalu.

Na Nábřeží 41, Havířov-Město tel.: 596 811
175 , info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz
Novinka! Ve středu 4.11. v 18.00 - zahajuje
dvouměsíční „Kurz lidových tradic“. Naučit se
upéct a nazdobit perníčky a vytvořit si dekorační
předměty z vizovického těsta mohou děti,
mládež i dospělí pod vedením Š. Jarošíkové 
4.11. st v 16.30 hod „Píšťalka“ - náborová akce
do kroužku zábavného hraní na zobcovou flét-
ničku pro děti 6-12 let (zejména s dýchacími
potížemi). Vlastní flétnu, přezutí a pití s sebou.
Další informace na místě.
6. - 8.11. - „Taneční víkend“ - Děti i mládež se
zájmem o klasický tanec, zejména latinskoame-
rický zveme na taneční víkend do Beskyd, na
turistickou základnu ve Pstruží. Přihlášky
a informace: Š. Jarošíková přímo ve SVČ nebo
tel. 607 913 728
6.11. a 20.11. vždy od 17.00 - 19.30 Diskotéka
pro děti do 15 let, vstupné 10 Kč
6.11. pá 14.00 - 17.00 - Podzimní výtvarné
koláže - pro mládež a veřejnost
13.11. pá 14.00 - 17.00 - Vyrábíme dárky -
Vánoce se blíží - pro mládež a veřejnost
16.11. po 17.00 - 19.30 - Halloween - pro děti
a mládež do 15 let, strašidelná i nestrašidelná
stanoviště, diskotéka, vstupné 20 Kč, v maskách
vstup zdarma 
19.11. čt 13.00 - 17.00 - Malujeme čokoládou

Cena 10 Kč/os 
24.11. út 14.00 - 17.00 - Netradiční krabičky na
naše dárečky - pro děti a veřejnost, cena
10 Kč/os
27.11. pá od 16.00 - „Brzy bude advent“ - děti
se svými rodiči si mohou přijít upéct perníkové
adventní kalendáře.
Přihlášky a 1 kg hladké mouky nutno odevzdat
s poplatkem 85 Kč týden předem. Š. Jarošíková
- pospěšte si, kapacita je omezena.
Každé pondělí - Výtvarný ateliér - kurz smaltu,
šperku, keramiky
Informace: Tomáš Mendl
e-mail: tomas.mendl@svcha.eu
Herna  po - pá 14.00 -18.00 kulečník, stolní fot-
bal, biliár, stolní tenis 20 Kč/hod./ stůl, posilovna
20/hod., internet 10/hod.
Volná místa v kroužcích:
odd. PPČ, ved. odd.: Lucie Bitterová
e-mail: lucie.bitterova@svcha.eu
Brontíci, Chobot, Kuchtičkou snadno a rychle,
Dračí doupě, Železniční modeláři 
odd. Tv, ved. odd. Lenka Byrtusová
e-mail: lenka.zajaczkova@svcha.eu
Next aerobic Stylers mini I, Next aerobic Stylers
II, Florbal, Míčové hry, Stolní tenis, Angličtina pro
všechny, Úkoly do školy, Mažoretky 

M. Kudeříkové 14, Havířov-Město
tel. 596 811 031, www.asterix-havirov.cz ,
info@svcha.eu
6.11. pá od 15.00 - soutěž v SUDOKU - nejen
pro děti a mládež, ale i pro dospělé!
13.11. pá od 17.00 - Diskotéka - pro děti do 14
let. Vstup 10 Kč
20.11. pá od 17.00 - „Bludička Julie“ - straši-
delný podvečer pro odvážné děti.
27.11. pá od 17.00 - Klobouková diskotéka.
Vstup 10 Kč, v klobouku zdarma.
Herna po - pá 14.00 - 18.00 stolní tenis, fotbal,
deskové hry, hry na PC 5/hod.
Volná místa v kroužcích:
Odd. MO: ved. odd. Lenka Vaculíková
e-mail: lenka.vaculikova@svcha.eu
Modelářské - letecký, plastikový, lodní, dřevomo-
delářský, Mladý technik
Moderní dívka, Šikulové, Modelky a vizážistky,
Aerobic
Odd. Keramiky : ved. Lenka Vavrečková
e-mail: lenka.vavreckova@svcha.eu
Keramika, Točení na kruhu, Fatima, Tvořivé ruce,
Kašpárek
Odd. VT: ved. odd. Vlasta Orešanská
e-mail: vlasta.oresanska@svcha.eu 
Hranostaj, počítačový Matrix, Internet, Matema-
tická příprava a doučování.
Na všechny akce si účastníci berou přezutí!

Pracovní cestu do Kalifornie
absolvoval na konci léta zástupce
havířovského občanského sdružení

ZIP David Říman. Jeho hlavním

úkolem bylo zajistit americkou

populární kapelu Dizmas pro turné

EXIT Tour v České republice, Pol-

sku a Slovensku. „EXIT Tour je pro-
jekt na školách podporující preven-
ci mezi studenty středních škol
a místní neziskové organizace
v daných komunitách. Na podzim
roku 2008 proběhl EXIT Tour také
na třech havířovských školách,“
uvedl David Říman. „Cíl byl naplněn
a získali jsme smlouvu na kapelu
pro následující 3 roky v rámci turné
EXIT Tour.“

Dalším úkolem bylo navázat

partnerství pro preventivní projekty

v Evropě s neziskovými organiza-

cemi pracujícími s mládeží a církev-
ními organizacemi v Severní Kali-

fornii.

„Mluvili jsme o prevenci na ško-
lách, také o školském systému
v ČR, diskutovali o sociálně patolo-
gických jevech mezi mládeží v ČR
a USA. Měl jsem například příleži-
tost přednášet o prevenci na konfe-
renci pro učitele středních škol na
High Desert High School v Lancas-
teru (na snímku) a vyučovat o zís-
kávání lidských zdrojů a dobrovol-
nictví pro vedoucí pracovníky NNO
taktéž v Lancasteru.“

A S T E R I X - středisko volného času   A S T E R I X - středisko volného času

Mažoretky Variace přivážejí vavříny a ocenění

Florbalová sezona začala - Slavia Havířov Z Havířova na skok do Los Angeles

Foto: Bruno Collard

NÁBOR - FLORBAL - DĚTI

Florbalový oddíl Slavia Havířov

pořádá nábor

do svých týmů,

děti narozené 1990-2004.

Info na 603 443 638
www.slaviahavirov.cz

Foto: archiv
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Úsměv, radost, rozzářené oči
dětí a spokojenost rodičů byly

odměnou mým sedmi spolupra-

covníkům, kteří připravili pěti-

denní ozdravný pobyt v zařízení

Retaso v krásném prostředí

Horní Bečvy.

Většina ze čtrnácti dětí z autistic-

kých, speciálních a rehabilitačních

tříd ZŠ Mánesova v Havířově byla

poprvé tak dlouho od svých blíz-

kých. Jejich rodiče mohli naopak

mnohdy prvně jet na dovolenou

a odpočinout si, jelikož výchova
dětí se speciálními vzdělávacími

potřebami je velmi náročná.

Děti prožily pět nezapomenutel-

ných dnů. Díky krásnému „babímu“

létu trávily mnoho času na čer-

stvém vzduchu. Sluníčko dovolova-

lo vycházky do okolí, hry na hřišti,

v přírodě, jízdu na koních i výlety po

okolí. Velký ohlas vzbudila návštěva

skanzenu v Rožnově. Žáci rovněž

měli možnost realizovat se po

stránce umělecké a s pomocí paní

učitelek a asistentů vyráběli malo-

vaná trička, malované kamínky

a různé obrázky. Vznikla tak oprav-

dová umělecká díla.

Tento bohatý program pro ně při-

pravili pedagogičtí pracovníci naší

školy Mgr. Kudrnová, Bc. Tatarková,

p. Piláriková, p. Štětinová, p. Pščol-

ková, p. Groh a p. Kret.
Je mi nesmírnou ctí poděkovat

i touto cestou jménem svým i jmé-

nem celého vedení školy svým
vstřícným a obětavým kolegům.

Mgr. Bc. Jiřina Vozná
ředitelka školy

Hotelová škola v Havířově získá dotaci
z fondů EU na realizaci projektu 

V červenci tohoto roku byly zahájeny práce na výstavbě nového multi-
funkčního prezentačního sálu na Hotelové škole a Obchodní akademii
Havířov s. r. o. Sál bude umístěn v pavilonu A v přízemí a bude v bu-
doucnu sloužit všem studentům škol sídlících v areálu, tedy celkem asi 700
studentům. Výstavba sálu umožní zařazení moderních výukových metod
s možností připojení notebooků u všech uživatelských míst a s využitím
moderní prezentační techniky. Kapacita sálu bude činit 58 uživatelských
míst, z toho 2 místa budou vybavena pro imobilní žáky. Uvedení do provo-
zu se předpokládá v únoru 2010.

Projekt výstavby sálu byl předložen do Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II. Moravskoslezsko 2007 - 2013 a patří mezi vybrané pro-
jekty ke spolufinancování Evropskou unií, z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj.

ZŠ Mánesova:

Nezapomenutelný ozdravný pobyt

Foto: archiv

Dopravit se do školy pěšky či jet
autobusem místo autem? Že to už
dnes nedokážeme? Zjistit to se roz-
hodli na ZŠ Frýdecké. Pan učitel
Přemysl Vaněk, sám ekolog a pro-
pagátor jízdy na kole, zapojil
u příležitosti celoměstské akce Den
bez aut děti do zajímavého projek-
tu. Rodiče a děti byli vyzváni, aby
tento den použili hromadnou dopra-
vu nebo přišli do školy pěšky. Komu
se to opravdu podaří, mohl získat
speciální ekologické ceny. V pátek
18. září se skutečně ze dveří škol-
ních autobusů vyhrnulo daleko více
dětí než obvykle. Některé děti se
vydaly s rodiči do školy pěšky, pro
některé to tak dokonce bylo úplně
poprvé. „Když jedu autobusem, je
to úplně jiné, než když jedu autem.
Líbilo se mi, že jsme objeli celé

město a všechno jsme v něm vidě-
li. Autem už jet nechci, chtěla bych
jezdit jenom autobusem,“ vysvětlu-
je Natálka Čečotková z 1. třídy.
Čtvrťák Honza Oczko dokonce
přespal u babičky: „Do školy jsem
šel tentokrát pěšky s kamarády,
bylo to výborné, protože jsme si
povídali o samých zajímavých
věcech.“ Vlastíku Polcrovi ze
4. třídy se líbí, že jel do školy
s maminkou na kole: „Alespoň jsme
neznečišťovali ovzduší, projeli jsme
se a zasportovali si.“ Jeho spolužák
Jakub Šlachta vysvětluje: „Je důle-
žité, abychom nejezdili tolik autem,
kdybychom tu měli kouř a špinavý
vzduch, tak bychom byli nemocní
a špatně by se nám dýchalo.“

Každé z dětí, které nepřijelo
autem, odevzdalo lísteček se svým

jménem. V každé třídě byli posléze
vylosováni dva ocenění, kteří
vyhráli ručně vyrobený originální
hrneček nebo batikované tričko
s ručně tisknutým obrázkem. Ve
4. třídě zvítězil Marek Janiszewski:
„Mě někdy ze Šumbarku vozí taťka,
ale v pátek jsem jel autobusem.
Vím, že auta škodí ovzduší a to
způsobuje nemoci a může to
dokonce zabít.“ Jeho spolužačka
Natálie Bláhová si rovněž odnesla
cenu: „Vyhrála jsem hrníček, na
kterém je růžový vláček a nápis
Den bez aut. Když jsem v pátek jela
autobusem, musela jsem dříve
vstávat, ale líbilo se mi, že v auto-
buse jsem se svými kamarády
a nejsem sama.“ 

Jiřina Sivá, ZŠ Frýdecká

Týden mobility a ZŠ Frýdecká: Autem už nechci !

Foto: Cenu přebírá Agátka Janou-
šková z 1.A

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)

Výstava je určena široké veřejnosti, především mládeži, a má za cíl připo-

menout 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,

svědeckých výpovědí, soukromých sbírek a vzpomínek přímých pamětníků

událostí.

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 - okupa-
ce naší země fašistickým Německem a zahájení 2. svě-

tové války - a zároveň k významnému dni naší historie -

vzniku Československé republiky v roce 1918
28. - 30.10. 2009 ve foyeru KD Radost 

- zahájení 28. října v 10 hod.

Otevřeno denně 10 - 17.30 hod.

Vstup zdarma.
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OA Orlová bude slavit v listopadu
Ze závažných technických důvodů mění vedení OA Orlová a organizač-

ní tým pro přípravu oslav 90. výročí školy a devadesátileté historie

odborného školství v Orlové původní termín oslav.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 20.11. 2009 

v 10 hodin v aule školy.

Setkání a vzpomínání absolventů, pedagogů a přátel školy připravuje-

me na sobotu 21.11. 2009 od 14 hodin. Toto odpoledne by mělo být

příležitostí k setkání bývalých třídních kolektivů, příp. přátel z doby stu-

dia. Zájemci o společenské posezení mohou získat informace na našich
stránkách   www.obaka-orlova.cz. Děkujeme za pochopení.
Na setkání s Vámi se těší vedení OA a realizační tým pro přípravu oslav

ZŠ Jarošova:

Táto, mámo, pojďte si hrát !
Již 4. ročník sportovně zábavného odpoledne pod názvem „Táto, mámo,

pojďme si hrát!“ připravili začátkem října na školním hřišti ZŠ Jarošova.
Tato akce byla připravena pro žáky I. stupně a jejich rodiče. Rodič a jeho

dítě tvořili rodinný tým, který soutěžil v 8 disciplínách. Ty byly zaměřeny jak

na sportovní výkony, tak na zručnost a zábavu. Všichni účastníci se po
celou dobu soutěžení výborně bavili a příjemné atmosféře této akce
přispělo i pěkné podzimní počasí. Nejúspěšnější závodní týmy byly

odměněny pěknými dárky, ale i ti méně úspěšní neodešli s prázdnou.

Děti i jejich rodiče odcházeli domů s pocitem prima prožitého společné-
ho odpoledne.

Emilie Listopadová:

Dopis pro syna
Milý synu, ruka se mi trochu chvěje, 
snad nepřečteš to dnes už po mně ani.
A přece píši, jsem jak ptáče v lese,
jež marně vzdychá, marně hlavu sklání,
neb ví, že jeho prosba nikam nedoletí.
Ó děti, děti...
V svět odešly jste, jsem tak opuštěná,
teď ke mně volá jenom bílá stěna.
Dvorek je tichý, hledím do zahrádky
a čekám - čekám, zda nevejdeš vrátky
a v okna vzhlédneš, jsem-li sama doma.
Již připravena jest ti ruka chromá,
jež tolikrát ti vlásky hladívala,
když ptáci pěli, chaloupka se smála.

A rety zvadlé také čekají tě:
ó přijď, jen přijď, mé milované dítě,
by ještě jednou, snad již naposledy
se rozezpíval můj koutek bledý,
by ještě jednou, nežli padnu k zemi
chaloupka vzkvetla liliemi.
Tak přijeď jistě, píši zkrátka,
hned otevře ti vrátka a zulíbá tě -
tvá opuštěná matka!!!

Autorkou básně Dopis pro syna je
paní Listopadová, která posledních
pět let žije v Domě s pečovatelskou
službou na ulici Mládežnické.
Paní Listopadová oslaví 10. listopa-
du 86 let. Hodně zdraví a tvůrčí
energie přeje redakce.

ZŠ Frýdecká: Ze tříd do přírody

ZŠ Moravská: umíte to na in-linech?
3. ročník sportovní soutěže Jízdy zručnosti na in-line bruslích pro žáky havířov-
ských základních škol pořádala koncem září ZŠ Moravská v Havířově-Šumbarku.
Soutěže se zúčastnili mladí bruslaři ze ZŠ Gorkého, ZŠ Jarošova, ZŠ Moravská

a ZŠ Školní, kteří byli rozděleni do skupin podle věkové kategorie - kategorie
MINI pro žáky 4. - 5. tříd a kategorie JUNIOR pro žáky 6. - 7. tříd.

Na skatehřišti nedaleko školy museli sportovci v nejlepším čase prokázat svou
„bruslařskou“ zručnost hned v několika disciplínách - např. ve slalomu, v jízdě
pozpátku, v přeskocích přes překážky, v přemísťování předmětů během jízdy,

v přesném zásahu na terč. Mezi školami se v kategorii MINI umístilo na 1. místě
družstvo ze ZŠ Moravská (2. místo ZŠ Gorkého, 3. místo ZŠ Školní), v kategorii

JUNIOR obsadilo 1. místo družstvo ZŠ Moravská (2. místo ZŠ Jarošova, 3. místo
ZŠ Gorkého). Mezi jednotlivci zvítězili v kategorii MINI Marie Jančová (ZŠ Morav-
ská) a Marek Broda (ZŠ Moravská), v kategorii JUNIOR  Karolína Hanáková (ZŠ 

Jarošova) a Jiří Vach (ZŠ Gorkého).

Vyhodnocení turistiky
S netrpělivostí očekáváme program Klubu seniorů, jehož součástí je turis-

tika. Schází se nás kolem 20. Vedoucí jsou pan Adolf Kotula a Ing. Vladimír

Jandek. Znají trasy, a tak kromě počasí, které bývá pro nás laskavé, nás

nic nepřekvapí. Rádi trávíme dny na turistických stezkách, kde poznáváme

nová místa. Nacházíme i nová přátelství. Těšíme se z dobře investovaného

času pro svůj fyzický a duševní relax na další výlety.
Za turisty Helena Petrášová

Z redakční pošty

24. září 2009 se konečně splnil
sen dětí, rodičů i učitelů ze ZŠ
Frýdecké. Byla dokončena 1. fáze
projektu Zelená škola od rána do
večera, který zahrnoval vybudování
výukově relaxačního areálu
v zahradě školy. U třídy v přírodě
opatřené tabulí, stoly a lavicemi je
umístěna houpačka a herní sestava
umožňující šplhání, lezení po
lanovém žebříku a dlouhém laně
a spouštění se po tyči. Všechny
součásti pocházejí z nabídky firmy
HRAS-zařízení hřišť z Havířova-
Dolních Datyní. Nový areál bude
využíván při výuce, pro děti školní

družiny i pro děti s rodiči z okolí
školy.

Slavnostní otevření areálu 24. září
2009 v 15 h zahájili žáci školy
krátkým sportovně tanečním pro-
gramem. Po představení projektu
a všech, kteří se na něm podíleli, se
všichni přesunuli do zahrady školy,
kde poprvé vyzkoušeli celý areál.
Děti usedly do lavic, šplhaly po
lezecké stěně nebo se houpaly na
houpačce. Doufáme, že v příštím
roce práce zcela dokončíme, je
třeba ještě upravit okolní terén
a především zasadit stromy.

Jiřina Sivá, ředitelka školy

Galerie Spirála, Dělnická 18, Havířov-Město

10.11. v 18 hodin 
vernisáž skotského autora STEVEN KILCOYNE - "Krajiny".

13.11. v 17 hodin 
"DIETNÍ VEČEŘE S JINDROU"

Hosté - spisovatelka Soňa Harasimová (Opava), 
člen blugrassové skupiny Lukáš Rytíř.

Foto: archiv

Foto: archiv

Foto: archiv
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AKCE PRO DĚTI:
Pobočka J. Seiferta,
Havířov-Město
V úterý 3. listopadu od 15 hodin
proběhne výtvarná dílna Podzimní
hrátky. Pokračuje také měsíční
vědomostní soutěž pro děti Vesmír
- kouzlo objevů.

Pobočka Dělnická,
Havířov-Suchá
Pokud se rádi bojíte nebo rádi stra-
šíte druhé, přijďte 13.11. v 16.00
hod. na Dušičkové odpoledne.
Bude se číst, soutěžit, tvořit
a samozřejmě strašit. Kdo přinese
strašidlo vlastní výroby, bude horo-
rově oceněn.
A kdo se zúčastnil dalšího kola
výtvarné soutěže O plný pytel
sladkostí, nebude jistě chybět na
slavnostním vyhlášení vítězů, které
se koná 20.11. v 16.00 hod.

Pobočka Životice
připravila 20.11. ve 14.00 hod. pro

děti ze školní družiny ZŠ Zelená

i další zájemce besedu Se skřít-

kem do světa. Díky ní se dozvíte

mnoho zajímavých věcí o životě

v Austrálii.

Pobočka Gen. Svobody,
Havířov-Šumbark
Čekání na Vánoce vám pomohou
zpříjemnit adventní kalendáře,
které se budou vyrábět 24.11. od
14.00 do 16.00 hod. v pobočce na
Šumbarku.

Dětské oddělení, J. Wericha,
Havířov-Město
pořádá ve středu 25.11. od 15.00
hod. další zábavné odpoledne
Pojď si hrát na … Tentokrát si
zahrajete na kouzelníky.

AKCE PRO DOSPĚLÉ:
Oddělení hudby a umění, Pavlo-
vova 2, Havířov-Město
zve na výstavu děl Marie Szott-
kové s názvem Ode všeho troš-
ku… Až do 20.11. si tak můžete
prohlédnout batiku, malování na
hedvábí a látku, grafiku, akvarely,
kombinované techniky a keramiku.

Ve spolupráci s papírnictvím
OPTYS se koná další tvořivé odpo-

ledne na téma Vánoční překvape-

ní. Na vaši účast se těší lektorka

kurzu Iveta Janoušková, a to 10.11.

od 15.00 hod.

Někteří možná dají přednost lite-
rárnímu večeru věnovanému
knize Milady Kaďůrkové Zamyš-
lení nad dopisy Viktora Fischla.
Tento večer pořádá knihovna ve
spolupráci s Kruhem přátel Vik-
tora Fischla dne 11.11. v 18.00
hod. Úryvky z dopisů bude číst
Miroslav Rataj, herec Národního
divadla Moravskoslezského
Ostrava, průvodní slovo bude mít
Mgr. Milada Kaďůrková.

Ve středu 25.11. v 18.00 hod. pak
proběhne vernisáž nové výstavy.
Jde o první výstavu havířovské
autorky Radhuzy nazvanou Hle-
dání. Její malba a grafika budou
vystaveny do 28.12. 2009.

Půjčovna pro dospělé, Šrámkova
2, Havířov-Město
nabízí výstavu fotografií členky
Fotoklubu Havířov Milady Roma-
nové a výstavku knih na téma
Ruční práce potěší.

Pobočka J. Seiferta,
Havířov-Město
pořádá  ve čtvrtek 19. listopadu
v 18.00 hodin přednášku Mgr.
Jiřího Stani s názvem Enviromen-
talismus a globalizace.
Senioři pak mají celý listopad na
vyplnění kvízu Literární všehochuť.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB 
STUDOVNY A ČÍTÁRNY
Od října připravila knihovna pro své
čtenáře v prostorách studovny
a čítárny několik novinek  v podobě
možnosti bezdrátového připojení
na internet (wi-fi) z vašeho notebo-
oku (netbooku). Pro toto připojení
platí stejné podmínky jako pro inter-
netový přístup z počítačů knihovny,
tzn. že za něj neplatíte žádné další
poplatky. Nově je v oddělení k dis-
pozici také čtečka karet (xD, SD,
MMC, microSD aj.)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Komunitní 
centrum
Armády spásy 

J. Seiferta 8, 
Havířov-Město
Klub pro rodiče s dětmi
SRDÍČKO

3.11. Burza oblečení - donese-
ní oblečení k prodeji

4.11. Burza oblečení - prodej
5.11. Burza oblečení - prodej

10.11. Zpívánky
11.11. Beseda - vstup dítěte do

školy
12.11. Tvořivý program - Kou-

zelný svět z papíru
17.11. Státní svátek
18.11. Volné hraní
19.11. Tvořivý program - Zvířát-

ka z korku
24.11. Zpívánky
25.11. Beseda s psycholožkou
26.11. Tvořivý program -

Ubrousková technika
Jednotlivé kluby začínají 
od 8.30 a končí 10.30 hod.
V pondělky 2.11., 16.11. a 30.11.
pořádáme Odpoledne tvořivých
činností. Zveme všechny ženy
k příjemnému strávení volného
odpoledne spojené s vyráběním
výrobku a s příjemným popo-
vídáním v klidné atmosféře. Odpo-
ledne tvořivých činností začíná už
ve 14 hod. a končí v 16 hod.
Burza oblečení
3. listopadu mohou maminky
donést k prodeji za symbolickou
cenu dětské oblečení nebo spor-
tovní pomůcky pro děti. Následně
na to ve dnech 4. a 5. listopadu
bude realizován prodej donesené-
ho dětského oblečení.

Basketbalový oddíl dívek TJ
START HAVÍŘOV pořádá nábor

nových členů v těchto
ročnících:

1998, 1999, 2000, 2001.
Zájemci se mohou přihlásit 
v úterý 14.00 - 15.30 hod.

pátek 14.00 - 15.30 hod.
Místo: tělocvična  
ZŠ M. Kudeříkové

Trenéři: Rašková  604 638 768    
Šindlářová  604 841 394

REKREAČNÍ

BASKETBALISTÉ POZOR!
Pokud víte, co je "dvojtakt"

a zvládnete jej i na palubovce, je

vám 18 - 55 let a po večerech se
nudíte doma na gauči u televize,
neváhejte a přijďte si zahrát bas-

ketbal, vždy každé úterý a čtvrtek

od 19 hod. do velké tělocvičny ZŠ
ul. Pujmanové v Havířově-Šum-
barku. Podrobnosti u Ing. Zlamšid-

la, tel. : 777 044 396.

příspěvková organizace

VS Musaion Havířov, Dělnická 14,
Havířov-Město, tel. 596 813 456

havirov@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz

KRÁSA ŽENY
potrvá do 3. ledna 2010

Výstava představuje zajímavé
momenty i kuriozity 

z historie pěstování krásy 
od doby gotické po 40. léta 

20. století. Pro radost návštěvníků

bez rozdílu nabízí i řadu předmětů
a činností na dosah i k tvůrčí

manipulaci 
(klobouky, šály, kabelky aj.).

Srdečně zveme na 

ADVENTNÍ INSPIRACE 
PRO VÁNOČNÍ ČAS

- dámský dýchánek 
s Hanou Pinknerovou, 
autorkou knih pro ženy

Čas: sobota 28.11. v 15.30
Místo: MŠ ul. Přímá, ESK

Pořádá: Evangelikální společenství
křesťanů, kontakt: Alena Válková,

mob. 603 153 133

S T O L Á R N A
29.10.

NOTOTO&NAGAUČ

19.11.
The PLASTIK PEOPLE 

of The UNIVERSE + Mh&D
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180/09

178/09

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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Na prodejní ploše 2000m2 nabízíme více než 10 000 druhů zboží

➝➝ A KDE? V 1. patře budovy SAVELA v Havířově,
Studentská ulice, vstup od nákladní vrátnice

➝➝ A KDY? Od pondělí do neděle

PO - Pá 8.00 - 18.00, SO 8.00 - 12.00, NE 13.00 - 18.00

VÁS ZVEME K NÁKUPU PRO CELOU RODINU 
VEŠKERÉHO ZBOŽÍ ZA VELMI NÍZKÉ CENY!

Firma NOVA
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175/09

PRODÁM

ŘADOVOU GARÁŽ V HAVÍŘOVĚ

V GARÁŽOVÉ OSADĚ START

CENA 113 000 Kč, tel. 737 449 928

184/09

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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A N G L I Č T I N A
doučování, kurzy - více na 

www.grohman.cz/anglictina
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Starší dorostenky oddílu basketbalu TJ Start Havířov
absolvovaly svůj debut v extralize na palubovce soupeřů -
utkaly se s celkem KARA Trutnov. V první polovině zápasu se
plně projevil rozdíl mezi ligou a extraligou. Na všechny herní
činnosti bylo méně času, soupeřky hrály velice agresivně.
Než se havířovské basketbalistky rozkoukaly, prohrávaly
o 21 bodů.

V druhé polovině zápasu s loňským 4. celkem z MČR,
v jehož řadách jsou tři hráčky z ženské basketbalové soutě-
že, už náš tým zařadil druhou rychlost a posupně se zápas
vyrovnal. Utkání skončilo výsledkem 80:61. Sestava a body -
Minarovičová 20 bodů, Barnetová 12, Šebánková 12,
Chomová 11, Folwarczná 4, Horská 2, Čechová a Severová.

Poté děvčata nastoupila proti mistryním ČR z Hradce
Králové. Tento celek má ve svých řadách 4 reprezentantky
ČR. Havířovanky se nezalekly a od úvodních minut hrály na
100%.

Hráčky Minarovičová a Chomová byly k neudržení.
V druhé části zápasu se k nim přidala svým výkonem
i podkošová hráčka Barnetová. V průběhu celého zápasu
naše děvčata vedla. V poslední čtvrtině soupeřky přitvrdily a
naše košíkářky vedly dvě minuty před koncem jenom
o jediný bod. Děvčata ale závěr zvládla mistrovsky a vteřinu
před koncem dalekonosnou střelou z devíti metrů hráčky
Chomové dotáhla zápas ke konečnému výsledku 87:76.

Minarovičová 34, Chomová 21, Barnetová 18, Folwarczná
10, Šebánková 4, Horká, Čechová a Severová.

ZŠ Světlé:

Síla lidskosti
Středa 16. září. Den jako každý

jiný, ale přece zvláštní. Mezi nás,
deváťáky, zavítal vzácný host se
svou ženou. Pan Tomáš Graumann.
Jeden z „Wintonových dětí“,
zachráněný v roce 1939 sirem
Nicholasem Wintonem. Přišel mezi
nás, aby nám vyprávěl svůj příběh.

Narodil se v Brně r. 1931 v židov-
ské rodině. V srpnu 1939 se dostal
do vlaku, který ho s dalšími dětmi
zavezl do Londýna. S sebou měl
dvě zavazadla, v rukou nějaké
papíry, na krku zavěšené veliké
číslo. Na nádraží v Praze zůstala
jeho maminka s babičkou. Netušil,
že je to poslední vlak, který odjel
z Československa a vyvezl židov-
ské děti. Bylo jich 669. Jeho bratr
Tony pro nemoc zůstal doma. Měl
odjet vlakem 1. září 1939. Ten však
nikdy nevyjel, protože začala
2. světová válka. Rodiče, bratr,
babička a další příbuzní zemřeli
v koncentračních táborech. Nikdy
se už s nimi nesetkal.

V Anglii se dostal ke slečně Cor-
sonové. Naučil se anglicky, ale
česky postupně zapomínal. Nazývá
se dvakrát zachráněným dítětem.

Po ukončení střední školy vystu-
doval školu zdravotní, pak biblic-
kou. Jako misionář pracoval mezi
domorodci na Filipínách, kde se
také seznámil se svou ženou Caro-
line. Přestěhovali se do Ameriky,
mají čtyři děti (z toho dvě adopto-
vané), 10 vnoučat. V roce 1989 se
vrátil do Čech, aby zde učil angličtinu.

Jeho vyprávění bylo poutavé,
zajímavé, otázky nebraly konce.

Společně se svou ženou Caroline
zazpívali píseň ve filipínštině. Nako-
nec jsme zhlédli ukázky z filmu Síla
lidskosti. Ani jsme nedutali. Se
smutkem, někteří i se slzami
v očích, sledovali osudy dalších
zachráněných dětí, mezi nimi
i pana Graumanna, člověka
skromného, plného energie
a elánu, člověka, který má chuť pře-
dávat své životní zkušenosti dále.

Závěrem pak žák naší školy,
rodák z Kanady M. Vicherek anglic-
ky poděkoval panu Graumannovi
i jeho ženě. Někteří jsme se
s panem Graumannem a jeho chotí
vyfotili.

Děkujeme za nezapomenutelné
chvíle, panu Graumannovi a jeho
rodině přejeme hlavně hodně zdra-
ví a životního optimismu.

Žáci 9.A a 9.B  ZŠ K. Světlé 
v Havířově-Podlesí

10. listopadu v 18.00 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ
Slavnostní koncert učitelů

●

13. listopadu v 18.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Salon Lecha Nierostka
hosty pořadu jsou

Vítězslav Dostál - cyklista, 
který objel zeměkouli

Roman Kulla - akordeon
Vladimír Chlebuš 

- výtvarník, sběratel
●

24. listopadu v 17.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Koncert žáků

Hudební podvečer na Sadové
Vernisáž výstavy prací žáků VO

10. listopadu v 18.00 hodin 
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

Koncert učitelů
24. listopadu v 18.00 hodin 

Kulturní dům Radost
●

Nabízíme kurzy pro dospělé :
Keramika - Figurální kreslení

Točení na kruhu a práce se sádrou 
Grafické techniky - Tvůrčí fotogra-
fie - zahájení kurzů - říjen 2009

kurzovné 1400 Kč/
říjen 09 - leden 2010

Přihlášky je možné podávat 
na ředitelství ZUŠ B. Martinů 
ul. Na Schodech 1, Havířov

tel : 596 813 128

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

www.zusbm.cz

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz
Klub věrných turistů

Listí ze stromů už padá přichází
podzimní nálada, turisté na to
nic nedbají vycházky si ujít
nedají.
V měsíci listopadu členové KVT při
Institutu vzdělávání v Havířově
v Bílém domě plánují tyto výpravy.
Ve čtvrtek 5.11. je sraz v 8.30 na
autobusovém nádraží Havířov,
odjezd v 8.50 hodin MHD č. 3
směrem na Petřvald. Za příznivé-
ho počasí plánujeme pěší túrku do
ZOO Ostrava.
V sobotu 21.11. máme zájezd vla-
kem. Sraz je v 7.30 na vlakovém
nádraží Havířov a odjezd v 7.47
hodin. Jedeme do Českého
Těšína, navštívíme park zamilova-
ných v polském Těšíně a vystou-
píme na nově zrenovovanou Pias-
towskou věž.
Ve čtvrtek 26.11. je sraz ve 13.00
na autobusovém nádraží Havířov.
Jdeme pěšky z Havířova do Daty-

ní a na Lapačku.

Na 12. prosince připravujeme

zájezd do Rožnova do Dřevěného

městečka na Vánoční jarmark.

Odjezd je v 7.30 hodin z parko-

viště u Slavie.

Cena zájezdu 100 Kč.

Informační schůzky jsou v úterý

3.11., 10.11., 24.11., 1.12. a 8.12.

2009, vždy v 18.00 hodin v Pizze-

rii haly Slavia Havířov.

Bližší informace na

www.kvtivr.estranky.cz

Vyprávění p. Graumanna žáky
velmi zaujalo a dojalo.

Foto: archiv

Starší dorostenky 
porazily mistryně ČR

Oratoře
2.11. Tradice Dušiček od 16.00 (Šumbark)
4.11. Fotbalový turnaj (mládež do 15let) od 16.00 (Město)

Malování na sklo (poplatek 20 Kč) od 17.30 (Město)
11.11. Výroba a zdobení svíček od 17.00 (Šumbark)
14.11. Turnaj ve florbalu (kategorie střední žáci, roč. 96 - 97) od 8.00 (Šumbark)
19. 11. Beseda „Taková normální rodinka“ od 16.00 (Šumbark)
20.11. Velké závodění na autodráze od 16.30 (Město)
20. - 21.11. Noc ve středisku (Šumbark)
26.11. Střediskový SuperTalent od 17.30 (Město)
27.11. Turnaj v piškvorkách od 16.30 (Město)

V měsíci listopadu se můžete těšit na další kolo Trackmania ligy na počítačích.
Čtyři závody konané každou listopadovou středu od 16.30 hodin.

Kluby
2.11. Hřbitov tour od 17.00 (klub Valdocco)
5.11. Battle cup v Crazy squashi od 18.00 (klub Valdocco)
6.11. Turnaj v páce od 17.30 (kluby Valdocco a Maják)
12.11. Battle cup v biliardu od 18.00 (klub Valdocco)
13.11. Workshop 1. Pomoc od 17.30 (klub Valdocco) Turnaj v šipkách (klub Maják)

18.11. Přednáška Lidský život a jeho hodnoty od 17.30 (klub Valdocco)
19.11. Battle cup v šipkách (klub Valdocco)
20.11. Turnaj v Slide-a-lama (klub Valdocco) Turnaj v dámě (klub Maják)
26. 11. Battle cup v Crazy squashi od 17.00

Výroba adventního věnce od 18.00 (kluby Valdocco a Maják)
27. 11. Turnaj v karetních hrách (klub Maják)
30. 11. Slavnostní zapalování adventního věnce od 19.00 (kluby Valdocco a Maják)
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