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POZVÁNKA
na jednání 

Zastupitelstva města Havířova
pondělí 25. ledna 2010

v sále Kulturního domu Radost.

Interpelace a dotazy občanů 
jsou na programu od 12 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Čas zahájení jednání 

bude upřesněn.

Další jednání je naplánováno 

na 29.3. 2010.

Cenu města Havířova za rok 2009 
získala Libuše Novosadová,
Ladislav Bém a Střední škola
v Havířově-Prostřední Suché 

Ocenění převzali na slavnostním koncertu uspořádaném u příležitosti 54. výročí založení města 4. prosince.
MUDr. Libuše Novosadová získala Cenu města Havířova za významný celorepublikový přínos v oblasti

zdravotnictví v oboru hematologie, Ing. Ladislav Bém za celospolečenský přínos v oblasti zachovávání
historických hodnot a Střední škola v Havířově-Prostřední Suché za úspěšnou organizaci mezinárodního
projektu MISS RENETA. Blíže na straně 3.

již jen pár dní zbývá do vánočních svátků a do přivítání nového roku, roku 2010. Všichni budeme bilan-
covat a hodnotit, jaký byl rok, s nímž se loučíme, mnozí si budou dávat určitá předsevzetí, jiní vyslovovat
tajná přání pro rok přicházející.

Vánoční svátky a vítání roku nás všechny vždy více sbližují. Jsou to dny, kdy se snažíme být na sebe
milí, vlídní a mít jeden pro druhého pochopení. Mnozí pomáhají těm, kteří nemají to štěstí být u bohatě pro-
střeného stolu, s rodinou či přáteli. V tomto jsou zřejmě tyto dny mnohem hezčí než ty všední, pracovní,
kdy máme všichni neustále nějaké povinnosti a starosti.

Přejeme Vám, abyste si skutečně během těchto pár dní vydechli, odpočinuli a potěšili se s těmi nejmi-
lejšími a nejbližšími. Abyste si za poctivou a náročnou práci udělali u stromečku radost vzájemnými dárky.

Zároveň Vám přejeme, aby Vás krásné chvíle a okamžiky provázely celým rokem 2010. Aby tento rok
byl pro Vás rokem štěstí, pevného zdraví, lásky a porozumění.

Vedení města Havířova

Milí spoluobčané města Havířova,

Havířov - 1. ledna 2010 od 00.15 hodinHavířov - 1. ledna 2010 od 00.15 hodin
Centrální park naproti Společenskému domuCentrální park naproti Společenskému domu

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ s hudebním doprovodems hudebním doprovodem



2

Kdy a jak se logo Europa Cup zrodilo?
Logo vznikalo již někdy uprostřed léta, když

naši firmu oslovili zástupci havířovského magist-
rátu. Zadali jsme práci několika našim grafikům,
aby podle svých představ a svého estetického
cítění vytvořili logo na tuto floristickou akci.

Výsledkem bylo několik skvělých nápadů, kdy
každý vystihoval zadání, každý byl působivý
a vypracovaný do nejmenších detailů a přitom
každý byl svým způsobem zcela odlišný.

Výběr byl proto hodně složitý a zdlouhavý.
Nakonec byla vybrána 3 loga různých grafiků.

Které logo zvítězilo při vašem výběru
do prezentace?

Design prezentace, se kterou se představili
zástupci Havířova a SKF ČR v Lillehammeru
v Norsku odpovídal designu loga, které se stalo
favoritem mezi ostatními. Naše volba se ukázala
jako správná.

Po drobných úpravách, na kterých jsme se
dohodli se zástupci Mezinárodní asociace flo-
ristů FLORINT vám můžeme přestavit logo
Europa Cup 2011:

Je jednoduché, moderní, nápadité a dobře

zapamatovatelné. Upoutá na první pohled

každého jedince, kterého nenechá na pochy-

bách, že Europa Cup je floristická akce evrop-

ského formátu.

Toto logo nás bude provázet reklamní kampa-

ní Europa Cup 2011 v Havířově, která právě

začíná.

Logo Europa Cup 2011
V minulém vydání Radničních listů bylo zveřejněno logo EUROPA CUP 2011. Nyní vám jej

oficiálně představíme. Autorem loga je společnost  ZEMAN ART, s.r.o. , a proto jsme položili
pár otázek ing. Pavle Halfarové, produkční této společnosti.

Výstavba psího útulku byla zahájena v listopadu 2008
a dokončena byla po roce. Slavnostní otevření útulku se

uskutečnilo 9. prosince.
"V rozpočtu města jsme měli na stavbu určeno 44 milionů

korun. Tuto částku se nám podařilo ještě o více než 2 milio-
ny korun snížit,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Osman-

czyk. Útulek pro opuštěná zvířata se nachází na okraji Pro-

střední Suché v lokalitě tzv. za lékárnou (mezi ulicemi Stará
a U Lékárny). Své útočiště zde najde až 120 psů.

Náklady na provoz útulku budou cca 3 mil. Kč ročně na

úvod uvedl. „Jsem rád, že se nám po mnoha letech příprav
a hledání vhodných lokalit podařilo výstavbu útulku zrealizo-
vat,“ řekl na slavnostním zahájení provozu primátor města
František Chobot. „Věřím, že pejsci tady budou mít náležitou
péči, ale zároveň, že své majitele najdou co nejdříve.“  

Kromě kotců pro psy jsou zde vybudovány místnosti pro
18 koček, pro hady, ptáky a další nalezená zvířata. Útulek je

zabezpečen také protihlukovou stěnou, která má zajistit klid
v nedalekých domech. Provoz budou zabezpečovat Tech-

nické služby Havířov. Fotky pejsků budou zveřejňovány na
internetových stránkách města.

Tel.: 596 412 412

Otevřeno pro veřejnost: út - ne 13.00 - 17.00 h.

V útulku najde útočiště až 120 zvířat 

Zúčastněte se ankety na název psího útulku! 
Své návrhy zasílejte do 31.1. 2010 na e-mail friedlova.radmila@havirov-city.cz

Změna úřední doby Magistrátu města Havířova v období Vánoc
pondělí 28. 12. 8 - 17 hod. (beze změny)             středa 30. 12. 8 - 17 hod. (beze změny)                 čtvrtek 31. 12. úřední den zrušen

Foto: Jana Pondělíčková



3

MUDr. Libuše NOVOSADOVÁ

Doktorka Libuše Novosadová pracuje v havířov-
ské nemocnici od jejího vzniku. Nastoupila na
interní oddělení a začala se specializovat na
mladý obor hematologie a transfúzní lékařství.
Atestaci v tomto oboru získala jako jeden z prv-
ních hematologů v naší republice. V roce 1985
vzniklo v havířovské nemocnici samostatné
oddělení klinické hematologie, jehož se Libuše

Novosadová stala primářkou. Tuto funkci vyko-

návala plných dvaadvacet let. Pod jejím vedením

se oddělení klinické hematologie stalo jedním

z nejlépe fungujících hematologických primariátů

v republice. Oddělení bylo postupně vybaveno

špičkovou diagnostickou technikou jako je průto-

kový citometr a agregometr. Mezi velké úspěchy

se řadí také vybudování ředírny cytostatik, odpo-

vídající velmi přísným normám Evropské unie.

Pod vedením doktorky Libuše Novosadové došlo

k optimálnímu sladění ambulantní a lůžkové

péče o hematologické pacienty s vysoce specia-

lizovanou diagnostikou, které toto oddělení

poskytuje celému regionu.

Personálně i odborně stabilizovaný tým je záru-

kou vysoké kvality diagnostické-léčebné péče

o hematologické pacienty v našem regionu

a dlouholetá aktivita doktorky Novosadové vyvr-
cholila v roce 2008 ustanovením Oddělení kli-
nické hematologie jedním ze šesti specializova-
ných hematoonkologických center v republice.

Ing. Ladislav BÉM

Ing. Ladislav Bém pochází z Bártovic. Byl účast-

níkem událostí 17. listopadu 1939 v protektorátu

Čechy a Morava a jako student - bydlel na Hláv-

kových kolejích stejně jako Jan Opletal - byl

poslán do koncentračního tábora Oranienburg

Sachsenhausen. Tam v nelidských podmínkách

strávil tři roky.

Jako přímý účastník studentských nepokojů, tak

i 2. světové války, přednáší Ladislav Bém mláde-

ži na školách v Havířově i jinde v našem regionu

o této době. Cílem přednášek je připomenout

a přiblížit široké veřejnosti - zejména mládeži

léta, která byla pro naši zemi velmi tragická,

a zdůraznit tak nezbytnost zachování míru

a principů demokracie.

MISS RENETA - STŘEDNÍ ŠKOLA 

HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

Střední škola v Havířově-Prostřední Suché je
známá tím, že vyvíjí spoustu iniciativ a projektů .
Od mezinárodních - Leonadro, Komenius - přes
podzimní přehlídku K mode až po jakousi špičku
- mezinárodní soutěž krásy Miss Reneta. V sou-
časné době jsou v plném proudu přípravy už

osmnáctého ročníku. U zrodu soutěže stál teh-

dejší ředitel školy PaedDr. Libor Lenčo, v sou-

časné době školu vede Mgr. Petr Szymeczek.

Soutěž krásy Miss Reneta měla již v době svého

vzniku záběr okresní, od sedmého ročníku se

jedná o projekt mezinárodní.

V počátcích se na přípravě a realizaci soutěže

podílelo několik dospělých a desítky dětí, v sou-

časné době už to jsou desítky dospělých a stov-

ky, možná i tisíc mladých. Smyslem projektu je

provázat smysluplné trávení volného času se

zvoleným oborem, naučit mladé lidi spolupraco-

vat, řešit nenadálé situace, orientovat se ve

„skutečném životě“ a v neposlední řadě posílit

důvěru mladých lidí v sebe sama.
Foto: Josef Talaš

Cena města Havířova pro rok 2009

Již podruhé se bude Havířov prezentovat samostat-
ným stánkem na  Mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu GO a turistických možností v regionech Regi-
ontour. Regiontour se koná ve dnech 14. - 17. ledna
2010 v Brně.

Havířov se bude prezentovat v nově otevřeném pavilonu. Kromě před-

stavení města, jeho turistických možností, fotografií a propagačních
materiálů o městě, bude promítán film o městě, o znovuobnovené tradi-

ci „Havířov v květech“ a „Havířovské lípě s novou tváří“. Samozřejmě již
budou připraveny pozvánky na akce města pro rok 2010. Zahraničním

partnerem naší expozice bude partnerské město Omiš. Pochlubíme se
i svými úspěchy za poslední rok, a to titulem „Město stromů 2009 - 2010“

a získáním pořadatelství Mistrovství Evropy profesionálních floristů
Europa Cup 2011.

Zájemcům budeme rozdávat tiskové materiály jako Turistický průvod-
ce městem, propagační česko-anglickou brožuru Objevuj a poznávej,

trhací mapy města, záložky do knihy, nálepky, Diář na rok 2010, kalen-
dáříky a také nástěnné kalendáře, které ukazují proměny Havířova ve
čtyřech ročních obdobích. Připraveny jsou také klíčenky, propisky píšťal-

ky, přívěsky na mobil, trička s logem města, magnetky a aromatické
visačky.

Expozici bude zdobit krteček vytvořený z živých květin. Figurka bude
připomínat znovuobnovenou tradici „Havířov v květech“, kdy květinová
socha Krteček a autíčko vyhrála soutěž floristů na téma Pohádkové

postavičky.

Na stánku Havířova najdete květinového krtka

Vizualizace havířovského stánku na veletrhu Regiontour.
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Občanům, kteří pytel zaplní plas-
ty a předají ke svozu, bude
při svozu provedena výměna za
prázdný obal - igelitový pytel.

HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu u rodinných domků v roce 2010

SKLO Sběrný den čtvrtek

městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
7.1., 25.2., 8.4., 27.5., 15.7., 26.8., 7.10., 2.12.

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark

14.1., 4.3., 15.4., 3.6., 22.7., 2.9., 14.10., 9.12.
Občanům, kteří pytel zaplní sklem a předají ke svozu, bude při

svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.
Do pytlů se sklem nepatří: porcelán, keramika, autoskla, drátěná skla,
zrcadla a skleněné obaly se zbytky obsahů.

PAPÍR Sběrný den středa

městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

6.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9.,
6.10., 3.11., 1.12.

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 14.7., 11.8.,

8.9., 13.10., 10.11., 8.12.
Občanům, kteří pytel zaplní papírem a předají ke svozu, bude
při svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.

PLASTY Sběrný den středa

městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6., 21.7., 18.8., 15.9., 20.10., 16.11., 15.12.

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark

27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., 23.6., 28.7., 25.8., 22.9., 27.10., 24.11., 22.12.

Volná kapacita ve školkách
Změny v organizační struktuře MŠ Sadová a Místní

Od 1. ledna 2010 přechází Mateřská škola na ulici Sadová a na ul. Míst-

ní pod správu města a stanou se odloučenými pracovišti Mateřské školy

Havířov-Šumbark, ul. Petřvaldská.

V případě zájmu o umístění dítěte se mohou zákonní zástupci

obrátit přímo na ředitelku MŠ Petřvaldská Bc. Zdeňku Hýžovou,

tel. kontakt 596 883 669.

Bližší informace o činnosti MŠ Petřvaldská na  www.petrvaldska.cz 

Linky důvěry Havířov
Od 1.1. 2010 bude Linka důvěry Havířov, tel. č. 596 410 888, v pro-

vozu pouze v pracovní dny od 6.30 do 15.00 hodin.

V době od 15.00 do 6.30 hodin a o víkendech a svátcích budou

hovory přesměrovány na Linku důvěry v Karviné, příp. volejte přímo

tel. č. 596 318 080.

Linka důvěry Havířov, Sociální služby města Havířova

Zkontrolujte si platnost 
řidičského průkazu

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. Žádosti se

podávají na odboru vnitřních věcí, oddělení správních a dopravně správ-

ních 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 pracovních

dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč).

Žádáme řidiče, aby si své řidičské průkazy zkontrolovali a nečekali

s jejich výměnou až na konec roku 2010. Doporučujeme zažádat o výmě-

nu již nyní, kdy lidé nebudou muset čekat ve frontách.

Rada města pro letošní rok

schválila udělení Ocenění osob-

nosti v sociální oblasti paní Anně

Formánkové.

Paní Formánková je předsed-

kyní místní organizace Svazu

tělesně postižených v ČR.

Ocenění získala za dlouholetou

činnost v oblasti dobrovolné

práce pro zdravotně postižené

občany města Havířova.

Anna Formánková se dlouho-

době věnuje dobrovolné činnosti

pro tělesně postižené občany neje-

nom města Havířova. V roce 1976

vstoupila do Svazu invalidů, který

se postupně po roce 1989 transfor-

moval podle druhu postižení.

Po vzniku Svazu tělesně postiže-

ných se v roce 1994 stala předsed-

kyní Svazu tělesně postižených

v ČR, o.s., MO Havířov. Havířov

i republiku úspěšně reprezentuje

v abilympiádním hnutí.

Klání abilympioniků se u nás

koná každoročně v Pardubicích.

Paní Formánková se rozhodla to

vyzkoušet - a hned napoprvé svou

disciplínu vyhrála.

Anna Formánková se nominova-

la na dvě celosvětové abilympiády,

a to v Praze, kde získala stříbrnou

medaili, a v roce 2007 nás repre-

zentovala v Tokiu.

Ocenění Osobnost v sociální oblasti získala Anna Formánková

Změna provozu 

Od 1.1. 2010 pokračuje sběr separace skla (např. láhve od nápojů,
skleněné nádoby, tabulové sklo), separovaného papíru (společně
s papírem třídíme i obaly z materiálu tetrapack např. obaly od džusů,
mléka apod.), separace plastů (PET lahví, obdobně jako v r. 2009).

Svoz bude prováděn od 6.00 hod., proto je vhodné igelitové pytle při-
stavit k popelové nádobě den předem. Svoz bude organizován
v těchto termínech:
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Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. slaví letos 40 let od svého vzni-
ku. Slavnostně byla otevřena v r. 1969 zahájením  provozu I. a II. Interny,

chirurgie, oddělení klinické biochemie, urologie, porodnicko-gynekolo-

gického oddělení, dětského oddělení a RDG oddělení. Postupně přibýva-

la další oddělení, vyvíjely se metody vyšetřování a došlo k modernizaci

a rekonstrukci. Nahlédneme-li do historie, můžeme nalézt řadu mezníků

ve vývoji nemocnice, tady jsou ty nejdůležitější :

• r. 1971 vzniklo oddělení ARO, které bylo až do r. 1979 jediným pracoviš-

těm ARO v okrese Karviná

• r. 1982 zakoupen gastroskop a první využití diagnostické laparoskopie při

gynekologických operacích

• r. 1985 poprvé umožněna přítomnost otce u porodu

• r. 1986 na oddělení klinické hematologie provedena první autotransfúze

• r. 1992 zavádění kardiostimulátorů 

• r. 1993 vybaveno a otevřeno hemodialyzační středisko, které patřilo

k tehdejší II. interně, a v tomtéž roce nově zavedeny laparoskopické

operace na chirurgii,

• r. 1996 nově vybudováno pracoviště centrálního příjmu

• r. 1999 zaveden Nemocniční informační systém, infekční oddělení se

stalo po zániku infekčního oddělení v Karviné jediným lůžkovým odděle-

ním v okrese Karviná

• r. 2004 otevřena nová budova centrálních operačních sálů a centrální ste-
rilizace a nemocnice získala titul Baby friendly hospital

• r. 2006  otevřena Nemocniční lékárna v hale polikliniky, zakoupen kostní

denzitometr pro zlepšení diagnostiky osteoporózy
• r. 2007 zahájena postupná digitalizace RDG provozu a infekční oddělení

získalo certifikát garantovaného pracoviště pro léčbu virových hepatitid

• r. 2008 vznik multioborové jednotky intenzivní péče (2., 3. a 4. patro), ote-

vřen urgentní příjem, zrekonstruovaný porodní sál, porodní a novoroze-
necké oddělení,

• r. 2008 oddělení klinické hematologie se stalo jedním ze 7 specializova-

ných hematoonkologických center v ČR  

„Když se teď vrátíme zpět do současnosti, je vidět, že se během uplynu-
lých let udělalo kus práce,“ hodnotil při oslavách kulatin nemocnice ředitel
Ing. Jan Ferenc. „V letošním roce jsme pro pacienty zakoupili moderní
polohovací postele pro větší pohodlí a komfort, přestěhovali dialyzační
středisko do nových moderních prostor, zprovoznili přípravnu cytostatik,
pořídili nový mamograf, pracoviště funkční diagnostiky jsme vybavili spiro-
ergometrem a bodypletismografickou kabinou a mnohé další.“

V letošním roce nemocnice vydala pro lepší informovanost pacientů
příručku, kde se pacient dozví, co si s sebou vzít k hospitalizaci a co do
nemocnice nebrat, jak probíhá příjem, kdy jsou návštěvní hodiny a další
nezbytné informace.

„V současné době se můžeme pochlubit moderně vybavenými operač-
ními sály. Nelze opomenout také pracoviště urgentního příjmu, které kon-
centruje odborníky, techniku, potřebné léky a pomůcky na jednom místě,
čímž je zajištěna okamžitá odborná pomoc pacientům vyžadujícím inten-
zivní a resuscitační péči,“ doplnil ředitel.

U příležitosti oslav 40. výročí uspořádala nemocnice benefiční koncert,
jehož výtěžek půjde na nákup průtokového cytometru na oddělení klinické
hematologie. Ve spolupráci s Magistrátem města Havířova vznikl krátký
dokumentární film, který představuje občanům Havířova dění a především
novinky v nemocnici.

■ Poradna pro osoby se zdravotním postižením se sídlem na ul. Pře-

myslova 1618/12 v Havířově-Podlesí bude od data 4.1. 2010 přestěho-
vána do objetu střediska sociálních a zdravotnických zařízení se sídlem

na ulici  Moskevská 1103/1f v Havířově-Městě.
■ Denní stacionář nabízí odbornou pomoc seniorům a zdravotně posti-

ženým osobám, kteří chtějí zahnat osamělost a strávit příjemné chvíle ve
společnosti dalších seniorů v našem zařízení. Péče je zaměřena na asi-

stenci a pomoc při běžných denních činnostech a vyplnění volného času
řadou rozmanitých aktivizačních programů - trénink paměti, kondiční cvi-

čení, muzikoterapie, tvořivé činnosti a mnohé další.
Kontakt: Moskevská 1103/1f, Havířov-Město, tel.č.: 596 477 300.

■ Pracoviště rehabilitace nabízí specializovanou péči na problémy pohy-

bového aparátu. Cílem je poskytování kvalitní léčebné péče a komfortní
relaxační péče. Nabídka služeb je nyní rozšířena o nové procedury fyzi-
kální terapie „BIOSYNCHRON“, která má účinky relaxační, regenerační,

detoxikační a kompenzuje nedostatek pohybu a lymfatické přístrojové
masáže (odstraňují celulitidu, modelují postavu, zlepšují tok lymfy, neto-
xikují organismus, relaxují unavené nohy).

Kontakt: Karvinská 3, Havířov-Město, tel.č.: 596 828 460.

Sociální služby města
Havířova informují:

Havířovská nemocnice slaví 40 let

Milí havířovští občané,
Naše nemocnice slaví čtyřicet

let. Byla jsem u zrodu otevření
a byla to veliká sláva.

Havířov doposud neměl svou
nemocnici a pacienti byli hospitali-
zováni nejčastěji v karvinské
nemocnici, nebo nejbližších
nemocnicích karvinského okresu.
Proto bylo otevření havířovské
nemocnice tolik očekáváno.

Čtyřicet let a Ty jsi stále krásněj -
ší. Také se o Tebe vedení NsP
dobře stará. Stále něco přestavuje,
přistavuje. Připomeňme si jen nové
operační sály, JIP oddělení, pří-
stavbu příjmového traktu a ambu-
lantních služeb chirurgie, Rtg,
dřívější vybudování podchodů spo-
jujících budovy. Zkrátka, stále se na
Tvé kráse pracuje.

Za nejdůležitější pokládám to, že
jsi zůstala  n a š e. Kolik bojů bylo
o Tvou privatizaci. Dík za to, že jsi

zůstala nám, patří nejen NsP
Havířov, ale i radě města. Přes
spoustu personálních změn jsi
zůstala na vysoké odborné úrovni,
a to nejen ve vybavenosti přístro-
jové techniky, ale také i po stránce
odbornosti lékařů a zdravotnického
personálu.

Co popřát nemocnici k naroze-
ninám?
... ať je stále krásnější
... pacientům, ať se líbí a jsou spo-

kojeni
... vedení, které má zájem o další

růst nemocnice
... lékaře, odborníky své profese
... zdravotnický personál, nejen

s vynikající odborností, ale také
s posláním etických norem.

Zkrátka - máme tě rádi a do dalších
let jen to nejlepší!

Zdeňka Červená
ženská sestra - důchodkyně

Z redakční pošty: 40 let NsP Havířov

Foto: archiv NsP
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Koncem října přijal primátor
města František Chobot úspěšné
žáky Střední školy technických
oborů na ulici Lidické 600
v Havířově-Šumbarku. Tito žáci pří-
kladně reprezentují nejen svou
školu, ale i město Havířov na výz-
namných celostátních soutěžích.

Setkání se zúčastnili žáci Jan
Pencek a Marek Sidzina - nejlepší
obkladači ČR v soutěži SUSO 2009
v Praze, Michal Šesták, Tomáš
Pecina a Martin Machýček byli
vyznamenáni Hospodářskou komo-
rou ČR jako nejlepší absolventi
v oboru instalatér v ČR, poslední
jmenovaný byl oceněn mezi nejlep-
šími žáky středních škol za školní
rok 2008/2009 i hejtmanem Morav-
skoslezského kraje. Nechyběl ani
Martin Tesař, který dosáhl vynika-
jících výsledků ve sportovních sou-
těžích. Žáky na setkání s primáto-

rem města doprovázeli ředitel školy
Mgr. Jaroslav Knopp a zástupce
ředitele Ing. Miroslav Kozel.

„Poctivý přístup ke vzdělání žáků
ve spojení s kvalitou a podmínkami
výuky ve škole na Lidické otevírají
mladým lidem cestu k úspěšné pro-
fesní kariéře ve svém oboru,“ uvedl
ředitel školy Mgr. Jaroslav Kopp.
„Je dobré, že v současné době se
u naší mládeže zvyšuje zájem
o vzdělání technického zaměření
v maturitních i učebních oborech.“

Na střední škole technických
oborů studuje ve školním roce
2009/2010 1 030 žáků. Pro veřej-
nost a zejména pro žáky, kteří končí
základní školu, zde pořádají 14.
ledna 2010 „Den otevřených dveří“,
kde se mohou rodiče a žáci
seznámit s podmínkami výuky
a dozvědět se více o možnostech
studia.

Hotelová škola v Havířově 
má nový Multifunkční presentační sál

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. dokončila
v listopadu výstavbu nového multifunkčního presentačního sálu

v sídle školy na ulici Tajovského v Havířově-Podlesí.
Sál je umístěn v pavilonu A v přízemí a bude sloužit všem studentům

škol sídlících v areálu. Provoz sálu umožní zařazení moderních výukových

metod s možností připojení notebooků u všech uživatelských míst a s vyu-
žitím moderní presentační techniky. Kapacita sálu činí 58 uživatelských
míst, z toho 2 místa jsou vybavena pro imobilní žáky. V prosinci bude

zahájen zkušební provoz a od nového roku plný provoz sálu.
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.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 
O DOTACE V ROCE 2010

S účinností od 1. 1. 2010 dochází ke změnám ZÁSAD PRO
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA HAVÍŘOVA.

Termín pro podávání žádostí je nezměněn (tj. k 31. 1. běžného roku).
Vzhledem k tomu, že došlo k mnoha úpravám, je nezbytné, aby

se všichni žadatelé podrobně seznámili s jejich zněním.

❐ Zásady a formuláře k žádostem o dotaci  je možno získat:

a) na informacích ve vstupní hale Magistrátu města Havířova;
b) na webových stránkách Magistrátu města Havířova 

(www.havirov-city.cz, 

Potřebuji si vyřídit, Dotace a granty, Dotace.) 
c) na odboru školství a kultury (kód: TV, K, Š, P, O, B) 

nebo odboru sociálních věcí (kód: S, PKD) Magistrátu města Havířova.

Příjemci, kterým byla poskytnuta dotace v letošním roce, provedou

vyúčtování dle dohod o poskytnutí dotace nebo písemného rozhodnutí.
Bližší informace obdržíte na odboru školství a kultury MmH,
tel.: 596 803 132, 596 803 135, 596 803 138.

2.12. 2009 Rada města Havířova schválila „Zásady statutárního města
Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům“. Zásady
jsou na internetových stránkách města (magistrát - odbory - správy
majetku - informace).
P ů v o d n í   „Zásady“  b y l y   z r u š e n y.

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

V Y H L A Š U J E

termín přijímání žádostí o byt o vel. 0+1

1. Žádosti o byt dle čl. I, bodu 4 „Zásad statutárního města Havířova pro
uzavírání nájemních smluv na obecní byty“ budou v souladu s usnese-
ním Rady města Havířova ze dne 2.12. 2009 přijímány ve dnech:

od 18.1. 2010 do 29.1. 2010, včetně

2. Žádosti musí být podávány v kanceláři č. 112, (přízemí) Městské realitní
agentury, s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město nebo prostřednictvím
České pošty. V případě doručení Českou poštou je rozhodující datum
podání na razítku.

3. Příslušné tiskopisy žádostí je možno si vyzvednout na Městské realitní
agentuře, s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město v kanceláři č. 112 nebo
na internetových stránkách MRA s.r.o. K podání žádostí mohou být pou-
žity pouze tyto tiskopisy.

Bližší informace podají pracovnice MRA, s.r.o.:
pí Lysková - tel. 596 808 160, pí Bušková - tel. 596 808 120

Úspěšní žáci technických oborů

byli přijati primátorem města

se uskutečnil v Městské sportovní hale 4. listopadu. Zúčastnilo se cel-

kem 60 hráčů z Havířova, Města Albrechtic, Pržna, Komorní Lhotky, Kar-

viné. Pořadatelem turnaje byla havířovská organizace SANTÉ - Domov pro

osoby se zdravotním postižením. Týmy byly losováním rozděleny do dvou
skupin, které určily pořadí pro závěrečná utkání. Na turnaji O pohár Santé se
sešla řada vynikajících hráčů, některé zápasy byly proto velmi vyrovnané.

O pohár se utkali hráči z Pržna a Města Albrechtice. Pohár nakonec

putoval do Města Albrechtice, stříbrnou medaili získali hráči Pržna
a bronzová zůstala v Havířově týmu ze Santé. Nikdo z hráčů neodjel zkla-
mán, protože i ti co nevyhráli si odvezli kromě vzpomínek i pěkné dárky.

Třetí ročník turnaje 

v sálové kopané O pohár SANTÉ

Foto: archiv

Foto: archiv
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Kulturní dům Petra Bezruče
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laGalerie Maryčka
Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, po - pá od 14 do 18 h, mimo otevírací dobu

výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací, vstupné dobrovolné

Michał Kliś
výběr z tvorby vynikajícího polského umělce, 

profesora Akademie výtvarných umění v Katovicích

7. - 29. 1. 2010

p
o

h
á
d
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y

Příběh vypráví o přátelském vztahu homosexuálního (skvělého) dra-
   matika Tennessee Williamse a (výtečné) italské herečky Anny Magnani, 
   hvězdy neorealistických (i jiných) filmů. Autor totiž na základě historic-
   kých pramenů napsal skutečně poutavý a současně dojemný příběh 
  dvou na jedné straně slavných, na druhé straně velmi osamělých lidí.

18.1. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
Franco D´Alessandro: ŘÍMSKÉ NOCI

Vstupné 240,- 220,- 200 Kč

Hrají: SIMONA STAŠOVÁ a OLDŘICH VÍZNER

25.1.25.1. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezručev 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

 
Hrají herci Divadla na Vinohradech s hosty v režii Jana Nováka: 

 
Vstupné: 240, 220,- 200 Kč

Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra, Lenka Skopalová, 
Eva Janoušková, Simona Postlerová, Lenka Zahradnická

loutkový sál KD P. Bezruče vždy v 15.00 hodin

9.1.  v 15.00 hodin - KD RADOST
PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY
aneb cesta tam a zase zpátky
Divadlo Kapsa, Andělská Hora Vstupné: 40 Kč

10.1. JAK SI KUBA MARIANU ZASLOUŽIL 
Divadlo Kapsa, Andělská Hora Vstupné: 40 Kč

16. a 17.1. KRÁLÍCI Z KLOBOUKU 
Divadlo Špílberg, Brno Vstupné: 40 Kč

23. a 24.1. VYSTOUPENÍ PEJSKA ARTÍKA
Václav Jílek, Havířov Vstupné: 35 Kč

30. a 31.1. O RÝMATÉ PRINCEZNĚ
Divadlo Smíšek, Ostrava Vstupné: 35 Kč

p
ře

d
n
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š
k
y

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - ČESKÁ SCÉNA - skupina  HAA 
12.1. v 19.00 - velký sál KD P. Bezruče

Zdeněk Barták - Ivan Misař - Michael Prostějovský: POPELKA

27.1. od 18 hod. - loutkový sál KDPB

NAVÝCHOD
Horolezecký a turistický 
festival filmů a fotografií, 

slovem provází Michal Kleslo
Vstupné 50 Kč

14.1. v 18 hod. - loutkový sál KDPB14.1. v 18 hod. - loutkový sál KDPB

Nepál -Tibet - EverestNepál -Tibet - Everest
O výstupu z podzemí Dolu Paskov 
až na nevyšší horu planety 
bez použití kyslíku na jaře 2009 
bude vyprávět horolezec, cestovatel, 
fotograf  Milan Pěgřimek. 

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

a
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Šokující odhalení pozadí slavného příběhu Alexandra Dumase... 
Divadlo Skřítek, jako jediné, zjistilo pravdu o slavných  mušketýrech 
až po 165 letech po dokončení románu „Tři mušketýři“. 
Ne vše bylo tak, jak Alexandr Dumas napsal. Chcete 
znát skutečnost? Pravdivý příběh o odvážných mušketý-
rech zhlédnete na našem představení. Přátelé historie 
si toto představení nemohou nechat ujít. Vstupné 40 Kč

 24.1. v 18.00 hodin
loutkový sál KD P. Bezruče

Obnovená premiéra zpěvohry 
Luďka Taliána s hudbou Lumíra Sokola.

          5   
       3    4  
  m u š k e t Ý Ř i     

Klub přátel hornického muzea, pobočka Havířov

ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov pořádá 

11.1. v 16.30 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče

besedu s Ing. Petrem Janků

Ekologie a hornická činnost
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Kulturní dům Radost
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ry Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h v loutkovém sále KDPB - vstupné: 80 Kč, členové FK - 60 Kč 

5.1. NEDODRŽENÝ SLIB
(Slovensko 2009, 129´, do 12 let
nevhodný, drama)

Martin Friedmann, židovský chla-
pec, se narodil roku 1926
v Bánovcích nad Bebravou
v západním Slovensku. Jeho
příběh by nebyl ničím výjimečný,
pokud by se mu nepodařilo unik-
nout deportaci do koncentračního
tábora díky jeho neobyčejnému
fotbalovému talentu a několika
šťastným náhodám.
Režie: Jiří Chlumský

12.1. WHISKY S VODKOU   
(WHISKY MIT WODKA, Německo
2009, 104´, do 12 let nevhodný,
melancholická/komedie, titulky)

Hlavní hrdina - miláček publika
herec Otto, který má za sebou tři-
cet let profesionální kariéry, reali-
zuje svůj další film a hned první

natáčecí den se opije. Začína-
jícího režiséra napadne šílený
nápad. Povolá místního herce,
aby se stal náhradníkem nespo-
lehlivého Otty. Ukáže se, že
neznámý herec Arno je zatra-
ceně dobrý...
Režie: Andreas Dresen

19.1. ŽENY MÉHO MUŽE  
(Slovenská republika/Maďarsko/Čes-
ká republika 2009, 82´, do 12 let
nevhodné)

Příběhy všech hrdinů snímku jsou
spojeny s osudem mediálně
úspěšného manželského páru.

Film je výpovědí o životě ve stře-
doevropské metropoli, z které se
v důsledku unáhleného životního
stylu vytrácí lidskost a duchovní
hodnoty. Hrají: Zdena Studenko-
vá, Martin Stropnický, Eva Bán-
dor, Vladimír Dlouhý, Lubomír
Paulovič aj. Režie: Ivan Vojnár

26.1. RICKY   
(Francie/Itálie 2009, 90´, drama/
komedie/sci-fi, titulky)

Setkání dvou obyčejných lidí dá
vzniknout magickému citu - lásce.
Z té se narodí neobyčejné dítě
Ricky. Žánrový mix slavného
režiséra a scenáristy Françoise
Ozona v sobě nese prvky sociál-
ního dramatu, tajemna, aby pak
přes komediální odstín dospěl
k téměř pohádkovému finále.
Režie: François Ozon                   

29.1. v 17.45 h
PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY
(GENESIS, Francie/Itálie 2005, 81´,
přístupný, dokument, české znění)

Kombinace humoru s vážností,
nevinnosti s moudrostí. Africký
průvodce filmem používá výprav-
ného jazyka mýtů a bájí, aby nám
představil zrození vesmíru
a hvězd, výbušné začátky naší
planety a vznik života na Zemi.
Vypráví o čase, hmotě, zrození,
lásce a smrti. Po šesti letech usi-
lovné práce přichází druhý opus
od scénáristů-režisérů snímku
Mikrokosmos. Režie: Claude
Nuridsany, Marie Pérennou 

29.1. ve 20.00 h
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
(MARCHE DE L´empereur, Francie
2004, 85´, přístupný, dokument/rodin-
ný, české znění)

Každý rok opouští tisíce tučňáků
císařských jistotu hlubokého oce-
ánu a putují stovky kilometrů přes
zrádný a odpudivý ledovec, aby
se mohli rozmnožovat. Hrdinsky
odolávají teplotám hluboko pod
bodem mrazu a nečekaným
nebezpečným dobrodružstvím.
Režie: Luc Jacquet 

30.1. v 17.45 h
GRIZZLY MAN
(USA 2005, 100´, přístupný, dobro-
družný, titulky)

Snímek zpracovává příběh exper-
ta na medvědy Timothyho Tread-
wella, který se pravidelně vydával
na Aljašku, aby studoval medvědy
grizzly a žil s nimi. Dokázal se
tomuto ohroženému druhu přiblížit
jako nikdo před ním. Jeho vášeň
se mu však stala osudnou...
Režie: Werner Herzog

30.1. ve 20.00 h
TAJEMSTVÍ OCEÁNU
(DEEP BLUE, VB/Německo 2003, 90´,
přístupný, dokument, titulky)

Tajemství oceánu je netradiční
film, který přináší unikátní záběry
ze světa moří a oceánů. Jeden
z nejpozoruhodnějších a nejuce-
lenějších projektů, které kdy byly
na poli dokumentů natočeny.
Tajemství oceánu vás ponoří do
mořských hlubin, provede vás od
těch nejmělčích korálových útesů
až k pustým břehům Antarktidy,
od širého otevřeného oceánu až
k noční krajině nejhlubších mořs-
kých propastí.
Režie: Alastair Fothergill, Andy
Byatt

Vstupné na všechna představení:
75 Kč, členové FK 55 Kč

MINIPŘEHLÍDKA
PŘÍRODOPISNÝCH FILMŮ

29. - 30.1.
loutkový sál KD Petra Bezruče  

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA

- pro začátečníky i pokročilé

Anglická konverzace

NĚMČINA

FRANCOUZŠTINA

ITALŠTINA

pro pokročilé

ODBORNÉ 
A 

PRAKTICKÉ KURZY
Šití a střihů pro ženy

Ruční práce

- paličkování, pletení

Kurz kosmetiky

POHYBOVÉ KURZY
Pohybová cvičení 

pro děti od 4 let

- pohybové studio ABC

Zdravotní cvičení ● Pilates

● Orientálni tance ● Jóga 
● Tai-či

HUDEBNÍ KURZY
Výuka hry na klávesy
klavír, kytaru, housle,

flétnu, klarinet, saxofon

Přihlášky a informace získáte 
na odělení kurzů

v KD P. Bezruče - 2. p.
dv. č. 310 - 311

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

www.mkshavirov.cz

z
á
b

a
v
a

19.1. v 19 hodin -  KD Radost

Vstupné: 110 Kč

Jan Rokyta - cimbál
Alfréd Strejček
recitace

důchodci 90 Kč , studenti 70 Kč
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Taneční večery
KD Radost 
neděle 17.00 - 22.00 hodin
17.1.  Duo Iveta a Jarek          Vstupné 40 Kč 
24.1. Duo Cherry   Vstupné 40 Kč 
31.1 Duo Wabank,Jeseník  Vstupné 50 Kč 

k
o

n
c
e
rt

Havířov - město zeleně a květů
výstava prací čtyř havířovských fotografů 

doplněná snímky ze soutěže pro veřejnost 

"Havířov v květech"
Vernisáž ve středu 6. 1. od 17 hodin,
výstava potrvá do 29. 1. 2010

otevřeno denně od 11 do 18 h.

vstupné: 10 Kč, děti a studenti 5 Kč

p
o

h
á
d

k
a 9.1. v 15.00 hodin

KD Radost

PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ
KAPKY, 

aneb cesta tam 
a zase zpátky

Hudební divadlo Kapsa, 
Andělská Hora

Vstupné: 40 Kč

Ondřej Židek

Radislav Hájek
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8. - 10.1. v 18.00 h

ELECTROMA    
(Francie/USA 2006, CP 8.10.
09, 74´, přístupný, DD)
Electroma je výpravou dvou
robotů napříč bájně krásnou
americkou krajinou za cílem
stát se člověkem. Experi-
mentální celovečerní film
jedné z nejslavnějších elek-
tronických kapel Daft punk.

Vstupné: 72 Kč
15. - 17.1. v 18.00 h                 
CTIHODNÝ OBČAN   
(LAW ABIDING CITIZEN, USA
2008, CP 16.10. 09, do 12 let
nevhodný, thriller, titulky, DD)

Dramatický thriller o muži,
který se bez slitování roz-
hodne pomstít všem, kdo
nechali z vězení propustit
vraha jeho rodiny. Jde však
o pomstu či poučení
o nespravedlivém soudním
systému?        Vstupné: 77 Kč 

21.1. v 16.00 h 
projekt „FILM A ŠKOLA“
(DURCH DIESE NACHT SEHE
ICH KEINEN EINZIGEN STERN,
Německo 2005, 109´, přístupný,
titulky)

Německo. Současnost. Učitel
gymnázia Rainer Wenger se
rozhodne během týdenního
projektu na téma „Státní formy“
vyzkoušet jeden pokus, aby
přiblížil studentům počátek dik-
tatury. Pedagogický experiment
s ničivými následky. Nejdříve to
začalo neškodně s pojmy jako
disciplína a pospolitost, ale
během několika dnů se teorie
změnila v praxi. Název projek-
tu: Vlna. Už třetí den začínají
studenti ty, kteří smýšlejí jinak,
odstraňovat a ustrkovat.
Režie: Dennis Gansel

Vstupné: 40 Kč, studenti 
a členové FK zdarma  

22. - 24.1. v 18.00 h 

DVOJKA    
(ČR 2009, CP 10.12. 09, 89´, do
12 let nevhodný, roadmovie, DD) 

Pětiletý vztah staršího
Michala a Veroniky dospěl
na rozcestí. Zatímco on už
v mysli plánuje děti a rodi-
nu, ona cítí, že ještě nic
nezažila a chce se bavit. Žijí
vedle sebe, aniž by spolu
skutečně byli. Pod tlakem
hádek a strachu z rozchodu
vymyslí Michal pro Veroni-
ku tajemnou dovolenou.
Režie: Jaroslav Fuit 

Vstupné: 72 Kč

29. - 31.1. v 18.00 h 

DOKONALÝ ÚNIK
(A PERFECT GETAWAY, USA
2009, CP 3.12. 09, 97´, do 15 let
nepřístupný, akční thriller, titulky
DD)

Cliff a Cydney jsou mladý

pár dobrodruhů, který tráví

své líbánky na cestách po

nejkrásnějších a nejodleh-

lejších plážích na Havaji.

Při cestách po divokých,

opuštěných stezkách si při-

padají jako v ráji. Když se

ale setkají se skupinkou

vyděšených turistů, kteří

probírají děsivou vraždu

jiného páru, začínají pře-

mýšlet o tom, zda by se

neměli raději vrátit.
Vstupné: 72 Kč

P
re

m
ié

ra

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO 
otevřeno: po-pá od 9 do 18 h., so-ne od 14 do 18 h, jednotné vstupné 10 Kč

Dobrodružství na hradě
interaktivní výstava Klubu Ámos - Centra pro rodinu v Ostravě

hlavolamy a zábava pro děti i dospělé

5. - 29. 1. 2010

v
ý
s
ta

v
a

Kulturní dům Leoše Janáčka       kino Úsvit
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JANÁČKOVA FILHARMONIE 
OSTRAVA
 

7. ledna 2010 . v 19.00 hodin 7. ledna 2010 . v 19.00 hodin 
velký sál KD L. Janáčka 

THEODORE KUCHAR - šéfdirigent JFO
ANTONÍN DVOŘÁK: „Slovanské tance“ (obě řady)
Vstupné 150 Kč

JANÁČKOVVA FILHARMONIE 
OSTRAVA

velký sál KD L. Janáččka

THEODORE KUCHAR - šéfdir t JFOrigent
ANTONÍN DDVOŘÁK Sl “ ( bké t

Novoroční  koncertovoroční  koncert

● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna zavřena od 23.12. 2009 do 3.1. 2010
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna zavřena od 23.12. 2009 do 3.1. 2010
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna zavřena od 21.12. 2009 do 3.1. 2010
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, 596 812 049, pokladna zavřena od 21.12. 2009 do 3.1. 2010 
● 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, 

zavřeno 24.12 a 31.12. 2009 - v případě zájmu vstupenky na akce možno zakoupit v kině Centrum
● 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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0 19.1. v 19.00 hodin - KD Radost 

Kde žije nevyzpívaná krása

Jan Rokyta - cimbál, Alfred Strejček - recitace

Vstupné: 110 Kč, důchodci: 90Kč, studenti: 70 Kč

10.2. v 19.00 hodin - KD Radost

PUELLA TRIO
Vstupné: 150 Kč, důchodci: 130 Kč, studenti: 100 Kč

2.3. v 19.00 hodin - KD Radost

GRAFFOVO KVARTETO 

Igor Ardašev - klavír
Vstupné: 150 Kč, důchodci: 130 Kč, studenti: 100 Kč

20.4. v 19.00 hodin, KD Radost

Martin Vojtíšek - klavírní recitál

Vstupné: 100 Kč, důchodci: 80 Kč, studenti: 60 Kč
19.5. v 19.00 hodin - KD Radost

Petr Prause - violoncello, Igor Františák - klarinet,

Matej Arendárik - klavír

Vstupné: 150 Kč, důchodci: 130 Kč, studenti: 100 Kč
9.6. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

Koncert v rámci Janáčkova máje

Prémiový koncert pro všechny předplatitele zdarma.

Vstupné: 160 Kč, důchodci a studenti: 80 Kč

Předplatné komorních koncertů - jaro 2010

Zvýhodněná cena 
dospělí: 560 Kč, senioři: 460 Kč, studenti: 330 Kč

Informace: Monika Hrabalová 777 767 081

13.2. REPREZENTAČNÍ PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
HAVÍŘOVA

15.2. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

Philippe Claudel: VŠE O LÁSCE

Představení, které s lehce drastickým humorem sleduje pár střed-

ního věku, který ve svém přepychovém bytě probírá nejrůznější trau-

mata dlouholetého manželského vztahu. Parle-moi d´amour v Paříži
hrál v Comedie des Champs-Elysée populární komik Michel Leeb
a Caroline Siholová v režii Michela Fagadau. Studio DVA ji uvádí

v české premiéře v překladu Alexandra Jerie.

Hrají: JANA KRAUSOVÁ a KAREL RODEN

25.2. v 19.00 hodin - sál KD Radost

PETER LIPA band
Nejvýznamnější osobnost slovenského jazzu.

28.2. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče
„PŘÍBĚH JAZZU“

Nový hudební pořad ONDŘEJE HAVELKY 
a jeho MELODY MAKERS
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kino Centrum

1. - 6.1. v 15.30 h

VZHŮRU DO OBLAK
(UP, USA 2009, 102´, přístupný, rodinná/animova-
ná/komedie, české znění, DD) 

Carl tráví celý svůj život tím, že sní o pro-
zkoumávání světa a tom, že si život naplno
užije. Ale ve věku 78 let, když už to vypadá,
že pro něj život skončil, ho zvrat osudu
(a neodbytný 8letý průzkumník divočiny) při-
vedou znovu k životu...

Vstupné: 67 Kč 
1. - 6.1. v 17.45 h 

V Y F I Č
(WHIP IT!, USA 2009, CP 17.12. 09, 111´, do 12
let přístupný, komedie, titulky, DD) 

Bliss má ráda rock a její život v ame-
rickém maloměstě stojí za dvě věci. Matka
ji nutí do příšerných soutěží krásy, na
nichž si načančané slečinky nepřejí nic
než světový mír, uhihňaný spolužačky
jsou na pěst a brigáda servírky taky není
nic moc. Jednou však s kámoškou narazí
v sousedním městě na drsný závody na
kolečkových bruslích a její život se rozje-

de na plný obrátky…           Vstupné: 82 Kč  

1. - 6.1. ve 20.00 h

ve středu 6.1. též v 9.00 h                           

3 SEZÓNY V PEKLE   
(ČR 2009, CP 26.11. 09, 110´, do 12 let přístup-
ný, milostné drama , DD) 

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti,
extravaganci, humoru a nekonečnému

očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému

Dandymu a vtipnému provokatérovi je
právě devatenáct. Utíká z domova, aby se
vydal na nekonvenční pouť oslavující

svobodu a umělecké ideály. Žije přítom-

ným okamžikem, obdivem k surrealismu
a krásným ženám. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

7. - 13.1. v 16. 00 h

7. - 10.1. též v 19.00 h 

AVATAR      
(USA 2009, CP 17.12. 09, 165´, přístupný, široko-
úhlý/dobrodružný/akční/sci-fi, české znění, DD)

Oscarový režisér James Cameron natočil

největší událost roku! 
Ústřední postavou příběhu je Jake, který

byl jako mariňák zraněn a ochrnul od
pasu dolů. Jake je ale vybrán k účasti na

projektu Avatar, který by mu pomohl zase
chodit. Když souhlasí, je jeho mysl vtěle-

na do uměle vytvořeného hybridního těla,
se kterým se musí vydat na planetu Pan-
dora a získat  důvěru jejích obyvatel. Jake

ale začne chápat podstatu věcí a neví, na
jaké straně má být.

Vstupné v 16.00 h: 77 Kč  

Vstupné v 19.00 h: 82 Kč  

11. - 13.1. ve 20.00 h
ve středu 13.1. též v 9.00 h 

STÍNU NEUTEČEŠ
(ČR 2009, 10.12. 09, 102´, přístupný, široko-
úhlé/drama, DD)

Pátrání po rodinném tajemství, které je
ukryto v minulosti. Po šedesáti letech
manželství přichází osmdesátiletá
Evženie za svou vnučkou - právničkou
Katkou, aby jí pomohla rozvést s pěta-
osmdesátiletým manželem Řehořem.
Katka je šokována babiččiným rozhod-
nutím i její tvrdostí a neústupností. Co
se muselo stát ve vztahu prarodičů, že
to ani celá desetiletí nezahladila?
V hlavních rolích Jaroslava Adamová
a Pavel Landovský. Režie: Lenka Kny      

Vstupné: 80 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

14. - 20.1. v 15.30 a 17.45 h

PLANETA 51
(Velká Británie/Španělsko 2009, CP 14.1.10,
95´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie,
české znění, DD)

Legrační animovaný příběh Planeta 51

pobaví celou rodinu. Podivní obyvatelé

Planety 51 čelí návštěvě pozemského

kosmonauta, pro kterého je vzájemné

setkání asi ještě větším šokem než pro

ně. Vstupné v 15.30 h: 72 Kč

Vstupné v 17.45 h: 77 Kč

14. - 20.1. ve 20.00 h

ve středu 20.1. též v 9.00 h   

OKO VE ZDI     
(ČR/SR 2009, CP 3.12. 09, 80´, do 12 let ne-
vhodný, titulky, thriller, DD)

Thriller podle předlohy spisovatelky Ivy

Hercíkové s mezinárodním obsazením

v čele s Karlem Rodenem a Jürgenem

Prochnowem. Milenecká dvojice vstu-

puje jednoho vlahého a deštivého rána

do opuštěného domu, který si ona

vybrala jako místo schůzky. Mohlo to

být docela obyčejné rande. Při prohlíd-
ce vstupují do místnosti, kde je pouze
malé okénko a jen jedny dveře. Z niče-

ho nic se dveře zavírají  . . . škvírou ve

zdi je pozoruje oko. To oko nevěstí nic
dobrého! Režie: Miloš J. Kohout             

Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

21. - 27.1. v 15.30 h                                  

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
(ČR 2009, 105´, přístupný, širokoúhlá/dobro-
družná/středověká/rodinná/komedie, DD)

Martin z Vamberka, český 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 …                    Vstupné: 72 Kč

21. - 27.1. v 17.45 h 

ZAKLETÝ V ČASE  
(TIME TRAVELER´S WIFE, USA 2009, CP
19.11. 09, 107´, přístupný, romantický, titulky
DD)

Film je natočen podle bestselleru

o lásce, která přesahuje hranice času.
Clare je zamilovaná do Henryho celý
svůj život.Věří, že si jsou souzeni, ačko-

li ví i to, že budou odloučeni, jen neví
kdy. Henry je cestovatel časem - prokletí
velmi vzácné genetické anomálie.

Vstupné: 80 Kč 
21. - 27.1. ve 20.00 h
ve středu 27.1. též v 9.00 h                        

ZOMBIELAND       
(USA 2009, CP 3.12. 09, 88´, do 15 let nepřístup-
ný, širokoúhlá/hororová/komedie, titulky, DD)

Woody Harrelson jako drsňácký zabiják
Zombie v akční komedii. Film vypráví
příběh dvou mužů, kteří se snaží přežít
ve světě ovládaném zombies.

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

28.1. - 3.2. v 15.30 h

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 3D  
(CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 3D,
USA 2009, 90´, přístupný, širokoúhlý/rodinný/ani-
movaný, české znění, DD)

Příběh o zvláštním a pozoruhodném městě
nazvaném Chewandswallow. V tomto městě 
se počasí mění třikrát denně - v době
snídaně, oběda a večeře. Hlavní postavou

příběhu je Flint, mladý vynálezce, který sní

o vytvoření něčeho, co zlepší život všem

lidem na světě. Vstupné: 72 Kč

28.1. - 3.2. v 17.45 h

ve středu 3.2. též v 9.00 h                         

SAMEC
(SPREAD, USA
2008, CP 10.12.
09, 97´, do 12 let
nevhodný, kome-
die, titulky, DD)

Touží po něm

každá, ale ne

každá ho může

mít... Lehká

k o m e d i e

o notorickém

s v ů d n í k o v i ,

který si vybírá

zkušenější partnerky. Nikki si je velmi
dobře vědom svých kvalit a dovede jich
náležitě využít. V hlavní roli Ashton Kuts-

cher. Vstupné: 77 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)  

28.1. - 3.2. ve 20.00 h

SAW VI
(USA 2009, CP 23.10. 09, 90´, do 15 let
nepřístupný, 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: 77 Kč

Představení pro děti: 

10.1. DVANÁCT MĚSÍČKŮ
8 pohádek - 74´

17.1. KRTEK A HODINY
-5 pohádek - 67´

24.1. BROUČCI A BYLA ZIMA
8 pohádek - 70´

31.1. PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
8 pohádek - 61´
Začátky představení vždy 
v neděli ve 14.00 hodin.
Vstupné: 15 Kč

P
re

m
ié

ra

P
re

m
ié

ra
C

e
lo

st
á

tn
í 

p
re

m
ié

ra
P

re
m

ié
ra

P
re

m
ié

ra

P
re

m
ié

ra
P

re
m

ié
ra

P
re

m
ié

ra
P

re
m

ié
ra

P
re

m
ié

ra



11

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

Občanské sdružení ADRA má
záměr aktivně rozvíjet dobrovol-
nictví v Havířově a v okolních
obcích, které spadají do komu-
nitního plánu rozvoje sociálních
služeb.

To znamená, že bude vyhledávat
a vzdělávat dobrovolníky pro tuto
činnost. Rovněž bude kontaktovat
potenciální přijímací organizace
a vytvářet podmínky pro rozvoj dob-
rovolnictví. Dobrovolnické centrum
ADRA Havířov (DC) se plně ztotož-
ňuje s mottem komunitního plánu
města Havířova, který zní: „Společ-
ně s občany o sociálně zdravotní
pomoci a službách pro občany
města Havířova a obcí Albrechtice,
Horní Bludovice, Horní Suché
a Těrlicka“.

Na základě jednání ze dne 24.6.

2009 na Magistrátu města Havířov

vzniklo DC ADRA k 1.10. 2009.

Pilotní projekt pro rok 2009 bude

v Domově pro seniory Helios na

ulici Jaroslava Seiferta v Havířově-

Městě.

Pro rok 2010 má ADRA v plánu

zapojit do dobrovolnických progra-

mů přibližně 100 dobrovolníků, kteří
se mohou hlásit na kontaktním
místě v Domově Havířov - Lidická
52c/ 1200, Havířov-Šumbark. Koor-
dinátorka projektů paní Marcela
Holková, tel. 731 406 851, 

email: dchavirov@adra.cz
Úřední hodiny od 1.12. 2009

budou každou středu od 12 hodin do
17 hodin na výše uvedené adrese.

Co je vlastně dobrovolník?
Velice stručně se dá říct, že to je

člověk, který se rozhodl věnovat
někomu, kdo je v potřebě, nebo
tíživé životní a sociální situaci,
3 hodiny týdně svého volného času
jako jeho společník. Ze zkušeností
DC v Ostravě, Frýdku-Místku a Třin-
ce, kde působí více než 500 stálých
dobrovolníků, vyplývá naprosto jed-
noznačně, že o tuto službu je velký
zájem. V letošním roce na konfe-
renci o mládeži v Kongresovém
centru v Praze zaznělo: „Dobrovol-
nictví je základním kamenem naší
společnosti. Stmeluje lidi, umožňu-
je jim pracovat na společných pro-
jektech a utvářet společnost.“
Věříme, že toto bude krédem dob-

rovolnictví na Havířovsku.
Za organizační výbor DC Marcela Holková, 

Mgr. Hana Čadová a Karel Folwarczny

1. až 8. ledna 2010 se již pode-
sáté uskuteční v mnohých
městech a obcích České republi-
ky charitní Tříkrálová sbírka.

Domácnosti navštíví skupinky,
které budou tvořit dobrovolníci z řad
dospělých, dětí a mládeže. Tři
králové budou mít zapečetěnou
pokladničku a poprosí vás o příspě-
vek na charitativní účely.

Z výnosu této jubilejní sbírky
bychom rádi podpořili následující
projekty:
• Rekonstrukce kuchyňských koutů

v azylovém domě pro matky
v tísni v Českém Těšíně

• Podpora provozu Centra preven-
ce v Havířově

• Podpora provozu Charitního stře-
diska pro děti a mládež v Karviné

• Dokončení opravy Domova pro
seniory Hnojník
Pokud se stane, že Vás naši

koledníci nezastihnou doma, je

možné přispět prostřednictvím dár-

covské SMS. Zpráva má formát

DMS KOLEDA a odesílá se na číslo

87 777. Přispět také můžete slo-

ženkou, prostřednictvím bankoma-

tů nebo převodem na konto
66008822/0800 u České spořitelny.
Jako variabilní symbol uveďte jaké-
koli číslo nebo IČ, pokud dar ode-
síláte za organizaci. Konstantní
symbol je 379. Specifický symbol
není nutné udávat.

Jménem Charity Český Těšín
a všech potřebných, kterým charita
slouží, vás chci poprosit o vstříc-
nost k přijetí tříkrálových koledníků
a předem poděkovat za každé ote-
vřené dveře, za každý dar, ochotu
a dobrou vůli mnohých z Vás.

Děkuji také za každou pomoc
s konáním Tříkrálové sbírky. Kdo by
se do ní chtěl přímo zapojit, jako
vedoucí tříkrálové skupinky se

svými koledníky, ať se prosím hlásí

u sl. Režňákové, organizátorky

sbírky, na čísle 604 253 904.

Petra Bezecná,
ředitelka Charity Český Těšín

ZŠ Frýdecká: NEJLEPŠÍ NADÍLKA
Pátek 4. prosince si, jak je již tradicí, vybral Mikuláš ke své nadílce

dětem. Na ZŠ Frýdeckou letos zavítal Mikuláš jako z pohádky - v nádherně

vyšívaném kabátě, se zlatou berlou a vysokou čepicí. Nahlédl do své

vševědoucí knihy, ohromnou tužkou vyhledal každého žáčka, rozvážným

hlasem napomenul hříšníky a hodné děti pochválil. Podle svých zásluh

žáčci dostali dárek od strašlivého čerta nebo nádherného anděla. „To byl
nejlepší Mikuláš, co jsem kdy zažil, každého se na něco zeptal a všechno
věděl,“ oceňuje Dennis ze 4. třídy. „Dostal jsem dárek od anděla. Nejlepší
bylo, že čert byl na mě hodný, dokonce mě pohladil.“ Ďábel budil opravdo-

vou hrůzu, rachotil řetězy a cenil zuby, ale nakonec si nikoho s sebou
neodnesl. Poděkování za krásný zážitek patří Sdružení rodičů bludovické
školy. Jiřina Sivá, ředitelka školy

Každým rokem čtyři neděle

před Štědrým dnem začíná

advent. Maminky uklízí, pečou

cukroví, kupují se dárky, všichni

někam spěchají. Není to však

jenom období shonu, ale přede-

vším časem ztišení a zamyšlení.

Neměli bychom zapomenout ani

na dlouhou tradici spojenou

s adventem - na adventní věneček.

Žáci 1. stupně ZŠ Školní nezapo-

mínají a každým rokem se koncem

listopadu scházejí s paní učitelkami
a nějaký pěkný věneček vyrobí.
A tak se stalo i letos. Místnost se

brzy provoněla chvojím a ovocem.

Nejprve děti namotávaly větvičky

na polystyrénový korpus a rozvrhly

si, kam umístí svíčky. Poté se pusti-

ly do zdobení. Fantazii se meze

nekladly. Někdo použil kupované

umělé ozdoby, jiný zase přírodní

materiál - šišky, oříšky, sušené

ovoce.

Nakonec jsme si udělali malou

přehlídku. Všechny věnečky byly

nádherné a od kupovaných téměř
k nerozeznání. Žáci si pak své

výtvory mohli odnést domů a už se

těšili, jak si v rodinném kruhu zapálí
první svíčku.

Marcela Matyášová, ZŠ Školní

V Havířově vzniklo Dobrovolnické centrum Tříkrálová sbírka 2010

Advent na ZŠ Školní v Havířově

Na Nábřeží 41, Havířov-Město, tel. 596 813 019
pobočka M. Kudeříkové 14, tel. 596 881 1031,

info@svcha.eu 

5.1. út 14 -17 hod. - Předvečer Tří králů - pro šk.

mládež a veřejnost - Výtvarné ztvárnění 3 králů -
komb. technika
12.1. út 14 - 17 hod. - Sněhové sochy před Aste-
rixem - pro šk. mládež, kolektivy a veřejnost.
Rukavice, teplé oblečení, lopatka + dobrá nálada
s sebou, čaj zajištěn.
Nejlepší výtvory budou oceněny. Akce se usku-
teční za příznivých sněhových podmínek.
15.1. pá 14 - 17 hod. - Zimní kreslení ČOKO-
LÁDOU - pro šk. mládež a veřejnost (10 Kč)  
15.1. pá od 16.30 do 19 hod. - Diskotéka, tanec,
hry, zábava pro děti do 15let, vstup 10 Kč
19.1. út 14 - 17 hod. „ Moje tričko“ - pro děti
a veřejnost - malování, batikování, savování na
své tričko, 10 Kč 
22.1. čt 14 - 17 hod. - Zimní koláže - výtvarné
dovádění pro děti a veřejnost 
29.1. pá - Krok za krokem… pololetní vystoupe-
ní a představení kroužků SVČ Asterix
15 - 17 hod. (prohlídky prostor a činnosti ZÚ,
fotogalerie) 17 - 19.30 hod. (vystoupení kroužků)

Vstupné: 5,-/dítě, 10,-/dospělí
Prohlídky teraristické pracovny: pro veřejnost, od
pondělí do pátku, vždy od 14 do 18 hod.
Vstupné: jakékoliv krmení pro zvířátka.
Každé úterý  17-19.30 hod. - kurz smaltovaného
a keramického šperku, keramiky, točení na
kruhu, kresby na hedvábí 
Od. EV v lednu otevírá kroužek „Cvičíme s Aste-
rixem“ - sportovní míčové hry, využití naší posi-
lovny, pro děti 1. - 9. tř. ZŠ nábor proběhne v
15.30 - 6.1. 2010 v tělocvičně /Na Nábřeží/ tenis-
ky sport. oblečení s sebou.
Otevíráme také keramický kroužek pro 1. - 9. tř.
pátek 8.1. 2010 - ve výtvarném ateliéru v 14.30
hod.
M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, tel. 596 811 031

www.asterix-havirov.cz, info@svcha.eu

13.1. st od 15.30 - Vyrábíme karnevalové masky,
materiál zajištěn
15.1. pá od 16 hod. - „Karnevalový Asterix“
(do 15 let) - soutěže, tanec, hry (kostýmy
a masky s sebou)
16.1. so od 10 hod. - „Zimní radovánky“ - veřej-
ná soutěž o cenu YETTIHO 
Sraz účastníků v 10.00 hod. pod ulicí ČSA (pod

bufetem Hvězda) saně a boby s sebou.
18.1. po od 15 hod. - "Neseď doma Asterix tě
volá" - tvořivé odpoledne pro děti od 7 let
22.1. pá od 16.30 hod. - Motýlková diskotéka,
vstup 10 Kč, (do 15 let) s motýlkem na krku 
vstup zdarma. Nejoriginálnější motýlek bude
oceněn.
27.1. st od 16 hod. - Orientální tanec pro rodiče
s dětmi - cvičení, tanec a hry
29.1. pá od 9 hod. - „Umíš logicky myslet?“ 
- zábavné soutěžení o věcné ceny - hry, hlavola-
my, testy, kvízy
29.1. pá od 8 do 12 hod. - Vyrábíme keramiku,
točíme na kruhu a dobře se bavíme
29.1. pá od 14 do 16 hod. - Otevřená dílna 
29.1. pá od 16 hod. - "Klíče od pevnosti Asterix"-
napínavé soutěžní odpoledne o ceny pro děti
školního věku.
30.1. so od 8 hod. - Veřejná soutěž plastikových
modelářů - Kategorie 1a,1b,1c, bojová technika 
1:35 hod. - ml. a st. žáci, senioři. Startovné žáci
15 Kč, senioři 30 Kč za model.
30.1. so od 9 hod. - Ukaž co umíš! Testy a hry na
PC - Hrátky s papírem pro všechny šikuly
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Dětská družstva florbalového
klubu SFK Slovan Havířov vykročila
do nové sezóny 2009/10 skvěle.
Naše nejmenší naděje (ročník
narození 2000 a mladší) mají za

sebou veleúspěšný vstup do letošní

soutěže přípravek, kdy v prvním

ligovém turnaji ukořistily první

a třetí místo - přípravka A turnajem

prošla bez ztráty jediného bodu

a přípravka B padla pouze jednou.

Elévci se po dvou odehraných

turnajích mohou pyšnit dvěma vel-

kými vítěznými poháry, když v osmi

zápasech ztratili pouze dva body.

Tým elévků se tak umístil na čele
Moravskoslezské ligy, vede prů-
běžnou tabulku v konkurenci sedm-
nácti dalších týmů a prozatím
úspěšně obhajuje vítězství

v Moravskoslezské lize z loňské

sezóny.

FLORBAL - DĚTI

Děti narozené v letech 

1993 - 2004, přijďte mezi nás!

Sportovní florbalový klub Slovan

Havířov pořádá nábor do všech

mládežnických kategorií.

Tel. 777 602 792, 737 210 800

e-mail: info@florbalhavirov.cz

Malí florbalisté z klubu SFK Slovan Havířov
sbírají jeden úspěch za druhým

Jazyková škola TOP School
pořádá pro zájemce 
o studium angličtiny

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

dne 26.1. 2010 od 16 hod.

ve svých prostorách 
na Studentské 1554, budova 

býv. Savely, kde bude od února
také probíhat výuka AJ 
Callanovou metodou.

Hlavní součástí bude ukázková
hodina, (podle zájmu se budou
konat UH každou hodinu). Stu-
denti si tak budou moci udělat
představu o tom, jak probíhá
výuka pomocí Callanovy metody,
jaká je obvyklá struktura hodiny,
jaké jsou výhody a přínosy Calla-
novy metody pro výuku anglické-
ho jazyka a jaké tajemství napo-
máhá CM studentovi, naučit se
anglicky - hlavně mluvit
a rozumět.

Po skončení UH se budou moci

studenti zapsat do kurzu a záro-

veň budou rozřazeni do skupin

podle úrovní.

Na den otevřených dveří je

potřeba si telefonicky rezervovat

místo (kvůli omezeným místům ve

třídě).

Objednávky přijímáme na tele-

fonním čísle 724 482 482 popř. na

mailu: havirov@topschool.cz.

www.MluvteAnglicky.cz 

Havířovská knihovna 
- kamarádka 

Havířovská knihovna se

v konkurenci 105 přihlášených
umístila na 3. místě soutěže
Kamarádka knihovna. Soutěž

Kamarádka knihovna vyhlašuje

Svaz knihovníků a informa-
čních pracovníků ČR a Klub
dětských knihoven SKIP. Jed-

nalo se o 2. ročník soutěže

o nejlepší knihovnu pro děti (=
oddělení pro děti ve veřejné
knihovně). Děti dávaly svému

dětskému oddělení a svým kni-

hovnicím vysvědčení. Dále se
hodnotila půjčovní doba, pro-
středí a vybavení poboček,

nákup knih, webové stránky

apod. Počátkem listopadu na
slavnostním večeru převzala
vedoucí dětského oddělení

Dana Kochová šek v hodnotě

10 000 Kč, knihy a dárky od
hlavního partnera soutěže -
firmy 3M. Knihovna dostane

také počítač nebo notebook od
firmy 3M.

V prvním ročníku soutěže,

který se uskutečnil v roce 2007,
se havířovská knihovna umísti-
la rovněž na 3. místě, a to

v konkurenci 102 knihoven.
www.kamaradkaknihovna.cz

Sdružení taoistického tai chi 
v České republice 

Vás zve na ukázkovou hodinu
zdravotního cvičení 
taoistické tai chi? 

vnitřní umění pro zdraví 
Jedná se o zdraví prospěšnou
sestavu 108 pohybů, která je

vhodná pro všechny 
věkové kategorie".

16. února 2010 v 18 hodin 
v tělocvičně ZŠ Školní,

Havířov-Šumbark.
Přezůvky s sebou.

Cvičení vedou akreditování
instruktoři.

Pravidelná skupina bude probíhat
každé úterý od 23. února 

od 17 hodin.
Bližší informace získáte na adrese

www.taoist.cz

Základní škola, Havířov-Město,
Mánesova 1,

příspěvková organizace

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Pátek 15.1. 2010 v době od 8.00

do 16.00 hodin. Pro školní rok 

2010/2011 škola nabízí vzdělávací

programy pro žáky s různým

stupněm mentální úrovně:

■ Vzdělávací program zvláštní

škola

■ Vzdělávací program pomocná

škola

■ Vzdělávací program přípravné-

ho stupně pomocné školy

■ Rehabilitační vzdělávací pro-

gram pomocné školy

■ Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání, Škola bez

bariér    

ZŠ MORAVSKÁ

Havířov-Šumbark

Pořádá Z Á P I S do prvního
ročníku a přípravné třídy.

V pondělí 8. 2. a v úterý 9. 2.

od 13 do 17 hodin

Naše škola nabízí:
● výuka jazyka anglického od 1.
ročníku ● péče o děti se speciál-

ními vzdělávacími potřebami
● péče o děti mimořádně nadané
● práce školního speciálního
pedagoga a školního psychologa

● kroužky - ekologický - výtvarný -

rukodělný - počítačový - keramic-
ký - florbal - vaření
● dále nabízíme 

- Lyžařské výcviky
- Škola v přírodě - In-line brusle
- Florbal

www.zsmoravska.cz

ZŠ Moravská Havířov-Šumbark

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
út 2.2., st. 3.2. a čt. 4.2.

vždy od 9.15 - sraz zájemců 

v 9.00 u hlavního vchodu školy.

Navazujeme na tradici „Co Čech, to muzikant“,
říká ředitelka ZŠ Žákovská Helena Klimšová

Základní škola Žákovská se profiluje předmětem Hudební výchova.

Často v tisku čteme o úspěších dětských pěveckých sborů, které při

této škole působí. Také velmi často sbory vidíme na městských

akcích. Vypadá to, že na této škole hudba skutečně hraje prim.

• Není navýšení počtu hodin HV na úkor jiných předmětů?
Není. Pro všechny školy je stanovena minimální časová dotace. Navýše-

ní hodin HV je z tzv. hodin disponibilních, to znamená, že je škola může

využít libovolně k individuálnímu rozvoji žáka.

• Proč zrovna hudební výchova?

Všichni nemohou být „fotbalovou hvězdou“. Navazujeme na tradici „co
Čech to muzikant“ Hudba otevírá jiné obzory. Je prokázáno, že prospívá

tělu i duši a buduje sociální vazby. Pokud by se ukázalo, že hudba není
pro dítě to pravé, nic se neděje. Od 3. třídy si děti volí mezi třídou

s navýšenými hodinami hudební výchovy nebo tělesné výchovy. Pro
výuku obou předmětů máme více než dobré zázemí. Před dvěma lety

jsme z mimořádné dotace krajského úřadu vybavili nové učebny hudeb-
ní výchovy. Pro zlepšení výuky TV se v současné době staví v areálu

školního hřiště sportovní hala a probíhá rekonstrukce obou školních
tělocvičen.

• Má profilace školy nějaký vliv při přijetí na střední školu?
Bilance úspěšnosti přijetí na střední školu je velmi dobrá, ale nejde jen

o přijetí. Máme ohlasy ze středních škol o úspěšnosti studia našich žáků
o jejich velmi dobré připravenosti. Úroveň vědomostí našich žáků je srov-

natelná s úrovní většiny škol v ČR, v loňském roce při testování
z anglického jazyka dosáhli žáci nadprůměrných výsledků. Ke srovnávání
pravidelně využíváme testování společnosti SCIO, od které škola získala

zlatý certifikát. Naše škola se zapojila do projektu „Zkvalitnění systému
péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami v rámci Moravsko-

slezského kraje, těmto dětem se věnuje na škole speciální pedagog.
Do projektu je zapojeno pouze 10 vybraných škol.
www.zakovska-havirov.cz

Foto: David Laněk
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Na začátku byla myšlenka, nápad - co dál?
Z výtvarných námětů dětí, z povídání o předsta-
vách jsme společně vytvořili projekt - ujasnili
společně s dětmi, co by nemělo chybět, od čeho
upustíme, věděli jsme, že základním materiálem
bude dřevo, přitažlivý design, netradiční pojetí.
Přeměna myšlenky v nápad se dala do pohybu
a před námi byl svět, v němž se budou ode-
hrávat ty nejroztodivnější hry, z nichž se životy
dětí rozbíhají.

Ve světě her se nenásilně a bez stresu roz-
víjejí schopnosti dětí, ale  bohužel v opravdovém
světě neexistuje žádný kouzelný oříšek, žádný
zlatý poklad. Finanční krytí  nápadu a realizaci
bychom sami nezvládli. Museli jsme krátce, jed-
noduše a názorně představit náš projekt, tak aby
ho každý oslovený pochopil. Vsadili jsme na
dobře připravenou studii školní zahrady, kterou
z námětů dětí vykouzlila zahradní architektka
Ing. Cigánková Fialová. Všichni lidé zažívají
podobné city a všichni byli dětmi.

S dobře napsaným projektem škola uspěla
v Nadaci OKD, která přispěla částkou ve výši
400.000 Kč. To byl první impuls, který roztočil
kolečko ke shánění dalších partnerů. Škola zís-
kala neocenitelné přísliby firem při spolupráci na
projektu. Pro některé oslovené firmy bylo mno-
hem přijatelnější poskytnutí služby, než poslat
finanční částku na bankovní účet. Pod příběh
vzniku zahrady se významně podepsal magistrát
města Havířova, který podpořil náš sen milionem
korun. Zaplatil projektovou dokumentaci nových
zpevněných ploch i realizaci v zadním traktu
školní zahrady, kde vznikl prostor na kola
a koloběžky.

Z prostředků Nadace OKD zahrada dostala
lanovou dráhu, zabudovanou trampolínu, vodní
svět s korýtky obohacený i mlhovištěm, pískovi-
ště, ministaveniště pro nejmenší, naučné tabule
s ekosystémem lesa, louky a vodního světa,
které namaloval náš partner - ilustrátor dětských
knížek p. A. Dudek.

Jestli Vás zajímá, zda dnešní dětské sny jsou
jiné, než byly kdysi dávno naše, ujišťuji Vás, že
v mnohém se neliší … nahlédněte na
www.msbalzacova.cz a sami posuďte..., podívej-
te se jak rodiče s dětmi pomáhali v konečné fázi
se stavbou bylinné pyramidy, sázením, úpravou.

V současné době je zahrada ještě „smutná“,
ale když se na jaře tráva zazelená, vysvitne slu-
níčko, přijďte do Oázy zeleně s dětmi zregenero-
vat nejen tělo, ale i…

Protože článek vyjde těsně před nejkrásněj-
šími svátky v roce, přeji všem dětem, rodičům,
zaměstnancům, našim obchodním partnerům,
firmám a lidem… vánoce klidné, voňavé, radost-
né. Přeji Vám hodně lidské pohody, a aby i Vám
Vaše okolí dělalo radost tak, jak se to daří dělat
Vám pro naše děti. Rok 2009 budeme mít za
sebou a doufejme, že i následující rok 2010 bude
alespoň natolik úspěšný a bohatý na akce jako
ten předešlý. Bc. Mirka Turecká, 

ředitelka MŠ Balzacova

na ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark

Učitelé a zaměstnanci ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku srdečně
zvou všechny rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků a širokou
veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná 4.2. 2010 od 9.00 do
16.30 hodin. Máme Vám co nabídnout, čím se pochlubit.

Přijďte se podívat na nové výtvarné zpracování našeho pavilonu A.
Máme velmi dobře vybavenou přípravnou třídu pro děti s odkladem školní
docházky nebo děti pětileté, kde se hravou formou připravují na výuku
v 1. třídě. Naše škola je bezbariérová, ve škole si můžete prohlédnout
odborné učebny - Přírodopis, učebna EU, jazykové učebny, moderní jídel-
nu, 3 oddělení školní družinky, tělocvičny.

Celý den Vás budou školou provázet žáci, kteří vám poradí a zavedou
Vás na vybraná místa. Na Vaši návštěvu se těší vedení školy, zaměstnan-
ci a žáci.

na ZŠ Frýdecké v Havířově-Bludovicích
čtvrtek 14.1. 2010 od 8 do 16 h - přijďte nahlédnout do vyučování a pro-
hlédnout si moderní školu s klidným a přátelským prostředím a výbornými
vzdělávacími výsledky. Její výhodou je i snadná dostupnost školními auto-
busovými spoji i běžnými linkami (č. 2, 6, 16, 10).
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY - pondělí a úterý 8. a 9. února od 12 do 18 h
Škola v klidné části města nabízí přátelské prostředí pro děti i dospělé,

výuku angličtiny od 1. třídy, na 2. stupni rozšířenou o anglickou konverza-

ci, druhý cizí jazyk, francouzštinu jako kroužek, výtvarné, sportovní, počíta-

čové a jazykové kroužky, práci v pěveckém sboru, výuku na hudební

nástroje, možnost stravování přímo ve škole, využití školní družiny pro děti

od 1. do 5. třídy, pomoc speciálního pedagoga dětem i rodičům, tradiční

vyhledávané akce školy (radovánky, projektové dny, koncerty, výstavy).

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Frýdecká - Škola barev

a pohody.

na ZŠ Jarošova
čtvrtek - 21.1. 2010 - přijďte si prohlédnout naši školu. Jsme školou ote-

vřenou, zdravou a bezpečnou pro všechny žáky. Usilujeme o dobrou

pověst a přátelskou atmosféru.

Žákům vedle vyučování nabízíme: • stravování ve školní jídelně • pobyt ve

školní družině • zajímavé kroužky • využívání školního informačního centra

• služby školského poradenského pracoviště

Dopoledne od 8.00 do 12.35 hod. můžete nahlédnout do vyučování

všech tříd na 1. a 2. stupni. Odpoledne od 15.30 do 17.00 hod. si můžete

prohlédnout naši školu a zapojit se do řešení tajenky spojenou s plněním
různých dovedností a ověřování svých vědomostí.
K zápisu do 1. ročníku, který se bude konat na naší škole ve dnech:

pondělí  8. 2. 2010 od 14.00 do 17.00 hod. a úterý 9. 2. 2010 od 14.00 do

17.00 hod. přijmeme rádi děti i z obvodů mimo naši školu. Těšíme se na
vaši návštěvu.

Od 1.12. 2009 do 28.2. 2010 se

na Základní škole Frýdecké

uskutečňuje výstava Fotoklubu

Havířov.

Fotografie na téma příroda,

reportáž, portrét, makro a sociální

fotografie přinášejí pohled na sou-

časnou fotografickou tvorbu. Na

dílech dvanácti autorů můžete obdi-

vovat promyšlenou kompozici,

zajímavé náměty a speciální techni-

ky závěrečné úpravy fotografií.

Výstava mezi dětmi vzbudila velkou

pozornost od samého začátku.

Mnohé už samy mají za sebou

první fotografické zkušenosti, a tak

je tvorba zkušenějších kolegů zau-

jala.

„Mně se nejvíce líbí fotka africké-
ho brouka. Já sám fotím brouky
a takového zvláštního ještě
nemám. Fotografování mě moc
baví. Jsou brouci, které přes den
vůbec nevidíte a vylézají jen v noci.
Jednou jsem vstával v 7 hodin
ráno, šel jsem do lesa, odvalil velký
kámen a tam jsem našel velikého
nádherného střevlíka. Můj nejza-
jímavější brouk je goliáš, kterého
jsem vyfotil ve Španělsku“, vysvět-

luje Mikuláš Sivek ze 2. třídy. Sára

Římanová zase oceňuje, že jiný

fotograf zachytil rozčepýřeného

pejska zrovna v okamžiku, kdy

vypadá spokojeně jako by se smál.

Noel Sittek ze 2. třídy říká: „Mně
se nejvíc líbí fotka cyklistů, jak
přeskakují povalené kmeny stromů
v lese. Sám jsem totiž něco takové-
ho zažil.“

Pro členy Fotoklubu Havířov při

MKS Havířov jde letos již o druhou

výstavu fotografií. Své práce zde

prezentují: Aleš Bernatík, Jiří Cze-

chovicz, Michal Čech, Radislav

Hájek, Jaroslav Hrachovec, Rosti-

slav Chapčák, Květoslav Klíma,

Milada Romanová, Petr Smejkal,

František Šebesta, Ladislav Tomaš-

tík a Roman Wojcik.

Výstava je přístupná ve dnech

výuky od 8 do 16 hodin až do konce

února. Prohlídku s komentářem

doporučujeme domluvit telefonicky

předem na ZŠ Frýdecké na 

tel. 596 411 325. Jiřina Sivá

ředitelka školy

MŠ Balzacova: Školní zahrada se stala oázou … jeden nápad aneb nakouknutí pod pokličku...

Fotoklub vystavuje na FrýdeckéDen otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

na Gymnáziu 
v Havířově-Podlesí 
na Studentské ulici

se koná 

v sobotu 16.1. 2010 
od 9.00 do 13.00 hodin.

Pro žáky 5. a 9. tříd základních

škol a jejich rodiče jsou připra-

veny informace o přijímacím
řízení, podmínkách studia spo-
jené s prohlídkou školy.

Foto: archiv
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PROGRAM AKCÍ NA LEDEN 
5.1. 16.00 hod. „Jágr Cup“ v hokeji na hřišti ve středisku (město)

7.1. 17.30 hod. Turnaj ve stolním fotbálku (město)

8.1. 16.30 hod. Závody formulí na autodráze (město)
13.1. 15.30 hod. beseda na téma "Jak relaxujeme ve středisku" (Šumbark)

15.1. 16.30 hod. Turnaj v peckách (město)

16.1. Tradiční "salesiánský" lednový výstup na Lysou horu 
(přihlášky v CSVČ)

20.1. 16.30 hod. Hokejový LAN turnaj na počítačích ve hře NHL 2002

(město)

22.1. 16.30 hod. Zábavná akční a zároveň strategická hra „Barevná 
strategie“ (město)

23.1. 9.00 hod. florbalový turnaj v tělocvičně - kat. mladší žáci

(ročník 1998 a mladší) (Šumbark)

27.1. 16.30 hod. Zábavný den k oslavě svátku sv. Jana Boska (město)

PROGRAM KLUBY:

5.1. Promítání filmu s drogovou problematikou (Maják)
6.1. Fotbal a florbal v tělocvičně (Maják)
7.1. Ponorka na téma závislosti (Maják)

13.1. Fotbal a florbal v tělocvičně (Maják)
15.1. Turnaj v biliardu (Maják)
20.1. Fotbal a florbal v tělocvičně (Maják)

22.1. Turnaj v šipkách (Maják)
22.1. Výjezd na lezeckou stěnu do Orlové (Valdocco)
26.1. Olympiáda k svátku Don Boska (Valdocco)

29.1. Rozlučka s Majákem
31.1. Otevření Majáku v nových prostorách na ulici B. Němcové

Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrám-
kova
vyhlašuje od ledna 2010 soutěž
o nejvtipnější visačku na dveře
na téma „Čtu si …“ Visačky
budou vystaveny v knihovně a ty
nejvtipnější a nejoriginálnější od-
měníme. Uzávěrka soutěže je 
31. března 2010.

V oddělení hudby a umění
proběhne 4.1. - 22.1. výstava lepo-
rela Tajemná Ostrava výtvarnice
Lucie Seifertové. Jde o první dět-
skou knihu, která se věnuje historii
Ostravy. Zábavnou formou sezna-
muje dětské čtenáře s vývojem
Ostravy od pravěku až po 20. stole-
tí. Knihu tvoří prostorové obrázky,
na nichž je centrální ilustrace dopl-
něna krátkými texty, které odlehče-
nou formou vyprávějí o historii

a pověstech města Ostravy. Každý

text doprovází postavičky, které jed-

notlivá témata vtipně komentují.

Velký formát leporela pro výstavu

zapůjčil Magistrát města Ostravy,

který si jej nechal zhotovit v rámci

projektu OSTRAVA 2015 - kandidát

na titul Evropské hlavní město kul-

tury.

Pobočka na ul. Gen. Svobody
připravila na 6.1. hravé odpoledne

Pojďte s námi do pravěku.

12. 1. si můžete přijít vyrobit lam-

pičku. Začátek obou akcí je ve

14.00 hod.

Pobočka Životice

zve děti 21.1. ve 14.00 hod. na
výrobu dárků pro budoucí prvňáky.
Při tom mohou poslouchat poezii
na téma Zima je tady!

Dětské odd. na ul. J. Wericha
pokračuje v setkáních Pojď si hrát
na… Setkání se uskuteční 27.1. od
15.00 hod.a budeme si hrát na hasiče.

Pobočka Dělnická 
v Havířově-Suché
srdečně zve na vernisáž výstavky
prací dětí ze školní družiny ZŠ Kpt.
Jasioka, která se koná 29.1.
v 16.00 hod.

Akce pro dospělé:
Pobočka J. Seiferta:
Milovníky dobrodružství jistě potěší
beseda s cestovatelkou Karin
Pavloskovou 20.1. v 18.00 hod.
Dozvíte se např., jak se s lodí pře-
vrátila v osmimetrových vlnách

nebo jak ztroskotala v Indickém

oceánu.

V oddělení hudby a umění
proběhne 27.1. v 18.00 hod. verni-

sáž výstavy cyklu obrazů Jindři-

cha Pyška KRIZE? Výstava potrvá

do 19.2.

Půjčovna pro dospělé na ul.
Šrámkova
zve na výstavu fotografií Jarosla-

va Hrachovce z Fotoklubu Havířov

a na výstavu knih na téma 

„Zacvičte si!“

Hudební podvečery
12. a 26. ledna v 18 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
❆

Houslový koncert
19. ledna v 18 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
❆

Koncert klavíristů
28. ledna v 17 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
❆

Od února 2010 nabízíme kurzy
pro dospělé:

Keramika
Figurální kreslení

Točení na kruhu a práce se sádrou 
❆

Nově otevíráme kurz 
Grafické techniky

kurzovné 1 750 Kč/únor - červen
2010

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

tel : 596 813 128
❆

Srdečně zveme na
Reprezentační ples 

ZUŠ B. Martinů a KRPŠ 
při ZUŠ B. Martinů

29. ledna 2010 od 18.30 hodin
Dělnický dům - Havířov - 

Horní Suchá

Poradna SON ČR 
v Havířově může pomoci
V našem městě působí dlouho-
době poradna Sdružení nájem-
níků ČR, nyní jako pobočka Kraj-
ského poradenského a infor-
mačního centra SON ČR
v Ostravě pro Moravskoslezský
kraj.
Poradna radí ve věcech bydlení
pro všechny druhy vlastnictví
a užívání domů, bytů i nebyto-
vých prostor, a to každý druhý
a poslední pracovní čtvrtek od
16.30 do 18.00 hod. na adrese
Havířov-Město, Palackého 689/2
(boční vchod zleva - bývalá
budova základní školy).

Infolinka SON ČR 
pro Moravskoslezský kraj 
Tel. 777 810 174., e-mail

orson@cmail.cz . Za členy
většiny odborových svazů hradí
příspěvky příslušný odborový

svaz. Možná domluva  
individuálního termínu.
www.son-ostrava.wz.cz

Komunitní centrum Armády
spásy 

J. Seiferta 8, Havířov-Město
tel.: 596 411 206, 596 411 265

Klub pro rodiče s dětmi
SRDÍČKO

5.1. út zpívánky
6.1. st volné hraní

7.1. čt stojánky na tužky
12.1. út zpívánky

13.1. st volné hraní
14.1. čt malujeme duhu
19.1. út zpívánky

20.1. st beseda - téma:
Linka důvěry

21.1. čt prima figurky

26.1. út zpívánky
27.1. st beseda

28.1. čt bramborová razítka
Jednotlivé kluby začínají 
od 8.30 a končí 10.30 hod.

Městská knihovna Havířov
ZUŠ L. Janáčka

zusvrchl@volny.cz      
www.zuslj-havirov.cz

3. ledna v 15 hodin
v kostele SCEAV 

v Prostřední Suché
Novoroční koncert

❆
12. ledna v 18 hodin
ve vstupní hale ZUŠ

Posezení se zobcovou flétnou
Středověké vánoční melodie

❆
19. ledna v 17.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Koncert žáků

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

www.zusbm.cz

Klub věrných turistů
V lednu za pec si sednu - kdepak
za pec co vás nemá, příroda volá to
něco znamená.

V lednu roku 2010 plánují členové

KVT při Institutu vzděláváni

a rekvalifikace v Havířově (Bílém

domě) tyto akce:

V sobotu 2.1. si půjdeme vyčistit

hlavy po silvestrovských oslavách
a přivítat Nový rok do přírody, sraz

jako obvykle ve 13 hod. na autobu-

sovém nádraží v Havířově.
Ve čtvrtek 7.1. navštívíme Slez-
skoostravský hrad a prohlédneme

si výstavu betlémů, odjezd autobu-

su v 9.00 hod. z AN v Havířově.
V pondělí 18.1. v 16.00 hod. jako
každoročně bude v Bílém domě

v prostorách IVR v Havířově,

4. patro Výroční setkání. Zhodno-
tíme společné zážitky roku 2009
s promítáním fotografií a vzpo-

mínáním co hezkého jsme prožili…

Pak si společně promyslíme co
podnikneme v roce 2010.
V sobotu 6.2. pořádáme autobu-

sový zájezd na Pustevny. Projdeme

se krásnou (doufáme, že zasněže-
nou) krajinou Beskyd, pozdravíme
Radegasta a i lyžaři si mohou přijít

na své a využít krásných uprave-
ných terénů a vleků.

Odjezd z parkoviště Slavie v 7.30
hod., cena 130 Kč.
Informační schůzky spojené

s výběrem peněz na zájezd jsou
v úterý 5. a 12. ledna v 18.00 hod.

vždy pizzerii haly Slavie.
Informace rovněž na:
www.kvtivr.estranky.cz 

KVT IVR Havířov
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Všem svým pacientům přeji Všem svým pacientům přeji 
hezké prožití Vánoc hezké prožití Vánoc 

a mnoho štěstí a zdraví a mnoho štěstí a zdraví 
v roce 2010.v roce 2010.

MUDr. Přistal Jiří
ortopedická ambulance

Na Nábřeží 8b, Havířov-Město
Tel.: 596 828 696

www.volny.cz/ortopediepristal
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ANGLIČTINA
výuka, doučování, maturita

736 150 119

5
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A PRÁVĚ PRO VÁS:A PRÁVĚ PRO VÁS:
Možnost využití také platby z FKSP.

Hlavní třída 65, Havířov-Město (II. patro)
608 101 401, www.natysalon.webgarden.cz

NATY SALON VÁM NABÍZÍ:NATY SALON VÁM NABÍZÍ:
❆ Pedikúra mokrá a medicinální 
❆ Manikúra a nehtová modeláž 
❆ Kosmetika ❆ Prodloužení řas 
❆ Masáže 
❆ Prodej výrobků firmy JUST 
❆ Prodej výrobků z Aloe Vera 

DÁREK

4
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Vážení klienti,

přejeme Vám krásné 

a spokojené Vánoce

a úspěšný rok 2010!

Vaše advokátní kancelář

JUDr. Zdeněk Klimeš
JUDr. Alicja Klimešová

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M.

Nyní v nových prostorách

na adrese Havířov-Město,
U Stromovky 1481/9

(budova České pojišťovny, 2. patro)

tel: 596 813 707

ak.klimes@advokati-havirov.cz

ADVOKÁTI
1
1
/1

0
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PSP Hawierzów - Błędowice oraz miejscowe koło Macierzy

PZŠ Havířov - Bludovice a místní organizace Matice školské

zapraszają serdecznie na                                           srdečně zvou na

Tradycyjny bal szkolny           Tradiční školní ples ZŠ Selská

króry odbędzie się 23.1. 2010 od godz. 19.00 w Domu PZKO, 
U Zborůvky 12, Hawierzów - Błędowice

který se bude konat 23.1. 2010 od 19.00 v Domě PZKO,
U Zborůvky 12, Havířov-Bludovice

Program: wystąpią Mali Błędowianie, loteria, wyśmienite posiłki i trunki,
do tańca gra zespół Mr. Baby

Program: vystoupí taneční soubor Mali Błędowianie, tombola, 
výborné jídlo a pití, k tanci hraje kapela Mr. Baby

Vstupenky v ceně 200 Kč je možno koupit v knihovně v Domě PZKO 
v pondělky a středy od 12.00 do 17.00

Bilety w cenie 200 Kč do nabycia w bibliotece Domu PZKO 
w poniedziałki i środy od 12.00 do 17.00

Tel.: 596 434 114

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w HawierzowieBłędowicach
Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích

srdečně zve na serdecznie zaprasza na

TRADYCYJNY BAL PZKO                  TRADIČNÍ PLES PZKO
6.2. 2010

v 19.00 hod. o godz.19.00 

v místnostech Domu PZKO w lokalach Domu PZKO (U Zborůvky)

K tanci hraje populární hudba Do tańca przygrywa popularna orkiestra
„FORUM“

Se společenskými tanci vystoupí Z programem balowym wystąpi   
„Zespół Regionalny Błędowice“

plesové atrakce, tombola,                                 atrakcje balowe, loteria,
výborná kuchyně smaczna kuchnia, 
místenky v ceně 300,- Kč miejscówki v cenie 300,- Kč

(vstupné, večeře, zákusek) (wstępne, kolacja, ciastko)
je možno zakoupit v knihovně do nabycia w bibliotece 
v Domě PZKO v pondělky a středy    Domu PZKO w poniedziałki i środy 

od 12.00 do 17.00 hod. od godz. 12.00 do 17.00 
Tel. 596 434 114 Tel. 596 434 114

Uzávěrka Radničních listů 
na měsíc únor je 11.1. 2010.

Spokojené prožití 
vánočních svátků, 

mnoho zdraví 
a štěstí v novém roce 2010 
všem našim návštěvníkům 

přeje 
Městské kulturní středisko 

Havířov
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VÁNOCE V HAVÍŘOVĚ - NÁVRAT K TRADICÍM
21.12. 14 - 18 Dárky na poslední chvíli SVČ Asterix, Na Nábřeží 

21.12. 9 - 12 Možná přijde i Ježíšek (pro ZŠ 1. - 5. třída) SVČ Asterix, Na Nábřeží 

21.12. 13 - 16 Možná přijde i Ježíšek (pro družiny) SVČ Asterix, Na Nábřeží 

22.12. 19.00 Velká Vánoční Párty CSVČ - Valdocco

22.12. 14 - 18 Dárky na poslední chvíli SVČ Asterix, Na Nábřeží 

22.12. 16.30 Vánoční besídka plná her a soutěží a na konci rozdávání dárků. Vstupné je dáreček CSVČ -  Město

23.12. 9 - 12 Dárky na poslední chvíli SVČ Asterix, Na Nábřeží 

24.12. 22.00 Půlnoční pod širým nebem Centrální park u Renety

24.12. 22.00 Vánoční bohoslužba Evangelický kostel 

Havířov-Prostřední Suchá, Stará ul.

25.12. 8.45 Boží hod vánoční Evangelický kostel

Havířov-Prostřední Suchá, Stará ul.

25.12. 10.00 Sváteční bohoslužba Apoštolská církev ul. Selská 

v Havířově-Bludovicích

28.12. 10 - 12 Vánoční krmení zvířátek SVČ Asterix, Na Nábřeží 

29.12. 9 - 11 Rytmické vánoce - cvičení aerobicu nebo street dance SVČ Asterix, Na Nábřeží 

3.1. 15.00 Novoroční koncert pro Slezskou diakonii Evangelický kostel

Havířov-Prostřední Suchá, Stará ul.

Společná bohoslužba za jednotu
neděle 24. 1. 2010 v 15.00 hod. - evangelický kostel, Havířov-Bludovice

Srdečně zvou křesťanské církve města Havířova

Srdečně zveme na vánoční bohoslužby:
Štědrý večer 24.12. 2009, 22.00  ❆ Boží hod vánoční 25.12. 2009, v 8.45

evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá, Stará ul.

U příležitosti 20. výročí Slezské diakonie 
a 85. výročí posvěcení evangelického kostela 

v Prostřední Suché
Vás zveme na

NOVOROČNÍ KONCERT
pro Slezskou diakonii

neděle 3.1. 2010 v 15.00
evangelický kostel 

Havířov-Prostřední Suchá, Stará ul.

Vystoupí:
• žáci a učitelé ZUŠ L. Janáčka 

v Havířově-Podlesí
• mládežový pěvecký sbor 

z Českého Těšína (Na Nivách) 
pod vedením známého evangelického barda 

Stanisława Kujawy

Sbírka z koncertu bude věnována 
na Slezskou diakonii.

Foto: Josef Talaš

a Jana Pondělíčková
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