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Nejčastějšími
jmény 
byla Natálie 
a Jakub

V roce 2009 byla nejčastěji
dávaná chlapecká jména Jakub
(24), Daniel (21), Adam (18),
Tomáš (16), Dominik (15), Jan
(15), Lukáš (13), Samuel (12).

Z holčičích jmen byla
nejčastější Natálie (21), Tereza
(18), dále pak Eliška (17), Karo-
lína (15), Adéla (14), Anna (12)
a Kristýna (12).

Z netradičních jmen se jednalo
o jména Aisha, Asema, Bianca,
Chiara, Maša, Nelli, Viola, Vivien
a z chlapeckých Adem, Maxim,
Timotej, Rodrigo, Oziáš.

Možnost dát svým dětem
2 křesní jména využilo 6 rodičů.

Primátor města František Chobot přivítal 
v pondělí 4. ledna první havířovské miminko

Chlapeček Petr se narodil 1. ledna po 22. hodině a od primátora obdržel knížku
Naše děťátko, kojeneckou výbavičku a zlatý přívěsek znamení Kozoroha.

Foto: Josef Talaš

PŘEHLED O STAVU OBYVATEL K 31. 12. 2009
Stav obyvatel města HAVÍŘOVA podle jednotlivých částí města:

Město 34 722
Bludovice 2 566
Podlesí 15 259

Šumbark 21 673

Prostřední Suchá 5 236
Životice 1 133
Dolní Suchá 643

Dolní Datyně 468

C E L K E M                              81 700 + 760 cizinců s platným TP

Z celkového počtu obyvatel je mužů         34 127

žen   36 260
chlapců do 15let           5 731          

děvčat do 15let 5 582       

K trvalému pobytu se přihlásilo občanů        1 714 
z toho narozených chlapců 391

z toho narozených dívek 430

Odhlášeno bylo občanů 2 310

z toho zemřelo mužů 428
žen 388

V rámci města se stěhovalo občanů 2 735             
Za rok 2009 se snížil počet občanů o 596

Stav obyvatel 
v jednotlivých obcích 
náležejících do správního 
obvodu města Havířova:

Albrechtice        3 985 + 46 cizinců
Horní Bludovice 1 988 + 8 cizinců
Horní Suchá 4 448 + 91 cizinců

Těrlicko 4 190 + 37 cizinců

CELKEM obyvatel 
ve správním obvodu 
města Havířova        97 253
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Toto lázeňské město leží v údolí horního Turce, pod jihozápadním
výběžkem Velké Fatry. Turčianské Teplice byly odedávna pro svoji polohu,
ale zejména pro vysokou léčivou sílu přírodních pramenů střediskem
návštev domácích i zahraničních hostů (více na www.turciansketeplice.sk).

Již několik let se představitelé Havířova snažili najít slovenského
partnera. Po dlouhé cestě snah zájem projevilo město Turčianské Teplice
a ve středu 16. prosince představitelé obou měst podepsali smlouvu
o vzájemné partnerské spolupráci. Slavnostní akt podpisu smlouvy se
uskutečnil v obřadní síni městského úřadu v Turčianských Teplicích.

Na to, proč zrovna Turčianské Teplice a jak bude vypadat spolupráce,
nám odpověděl Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospo-
dářský rozvoj.

PROČ ZROVNA TURČIANSKÉ TEPLICE ?

Cesta k Turčianským Teplicím byla poměrně dlouhá a dá se říct, plná
zklamání. Už po nástupu do funkce jsem začal hledat partnerské město ze
Slovenska. Probíhala jednání v B. Bystrici, s vedením ZMOS, nejblíž byl
k navázání spolupráce Martin, ale po několika měsících byla jednání ze
strany vedení tohoto města ukončena. Kontakty a osobní vazby na některé
přátelé ze Slovenska nás dovedly k p. primátorovi Sygutovi, primátorovi
T. Teplic. A ten tuto naši iniciativu uvítal.

JAKÁ FORMA SPOLUPRÁCE BUDE NAVÁZÁNA?

Především očekávám, že těch forem bude několik. Od účasti představi-
telů obou měst na významných společenských, kulturních a sportovních
událostech, účast jednotlivců a kolektivů, kteří přispějí k obohacení kultur-
ního života měst. Spolupráce bude i na poli předávání zkušeností zaměs-
tnanců úřadů měst. Jednou z priorit bude snaha naplnit Operační program
„Přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovensko“. Velkou odezvu
měla návštěva p. primátora T. Teplic v Domově seniorů Helios, takže
očekávám spolupráci i na poli aktivit seniorů, v sociální oblasti.

JAK DLOUHO TRVALO NEŽ SE VYJEDNALA SMLOUVA?
První kontakt se zástupci města byl v únoru, v březnu jsem se poprvé

sešel s p. primátorem Sygutem. Už v červnu mělo město Turčianské Tepli-
ce zastoupení v průvodu Havířova v květech a 8.9. 2009 p. primátor Cho-
bot za účasti vedení města přijal oficiální delegaci města T. Teplice v čele

s p. primátorem Sygutem. V říjnu schválilo Zastupitelstvo města T. Teplice
návrh smlouvy a doporučilo smlouvu podepsat a následně ZMH učinilo
stejný krok.

KDY DOJDE K PRVNÍ SPOLUPRÁCI?
První příležitostí ke spolupráci obou partnerských měst je společná

účast na Mezinárodním veletrhu Regiontour 2010 v Brně.
Dále nechci předbíhat, ale v oblasti dotací se sejdou zástupci obou stran

už v prvních měsících r. 2010. Při přípravě Havířova v květech se hovoří
o přímé účasti partnerských měst z Polska a Slovenska v kulturním pro-
gramu. Přál bych si, aby intenzita partnerských vztahů byla na ještě vyšší
úrovni, než tomu je např. u Omiše či města Jastrzebie Zdrój.

Ptala se Ing. Radmila Friedlová

Dalším partnerským městem Havířova 
jsou Turčianské Teplice

Primátor Havířova František Chobot ve středu 16. prosince 2009 slavnostně podepsal smlouvu

s novým partnerským městem - slovenskými Turčianskými Teplicemi.

Ve dnech 8. a 9. února se uskuteční na havířovských základních školách 

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD.
Hodinu zápisu si určuje samotná škola. V Havířově je 17 základních škol.

Do 1. tříd v loňském roce bylo zapsáno 730 dětí.

Informace o použití neinvestiční dotace

ze státního rozpočtu ČR v r. 2009
V roce 2009 byla odboru komunálních služeb poskytnuta neinvestiční dota-
ce ze státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů obce vynaložených v sou-

vislosti s azylovým zařízením na území města Havířova podle § 84 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu v celkové výši 241 496 Kč.

Tato finanční částka byla použita následovně:

45 968 Kč - oprava chodníku na ulici Fibichova
50 664 Kč - oprava chodníku na ulici Studentská

144 864 Kč - oprava chodníku na ulici Na Nábřeží

V úterý 22. prosince předalo vedení města Havířova - primátor Franti-
šek Chobot a náměstci Ing. Eduard Heczko, Ing. Zdeněk Osmanczyk,
JUDr. Bronislav Bujok a tajemník magistrátu Ing. Milan Menšík - dárky

dětem z dětských domovů a podobných zařízení. Děti dostaly napří-
klad panenky, auta, hry, lego, vybavení dětské kuchyňky, florbalové

hokejky a dresy, nebo digitální fotoaparát, knížky, výtvarné potřeby
a podobně.

Veřejná schůze občanů Havířov-Dolní Suchá
ve středu dne 3. února 2010 v 16 hodin 

ve škole v Dolní Suché

Program: - kanalizace Dolní Suché
- investiční akce města
- požadavky občanů

OK Dolní Suchá - Ing. Špiřík

Primátor Havířova a Turčianských Teplic při podpisu smlouvy.
Foto: Zbyszek Jeleń

Foto: Josef Talaš
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Zastupitelstvo města schválilo

Strategii řešení sociální inkluze

vyloučených romských komunit

v Havířově. Na základě tohoto

materiálu v tomto roce posílí

sociální terénní práci tři lidé.

Úřad vlády ČR ve spolupráci

s Radou vlády ČR pro záležitosti

romské komunity vyhlásil dotační
program Podpora terénní práce pro
rok 2010, který je určen na výdaje

spojené se zajištěním a realizací

specifických služeb poskytovaných
obcí v sociálně vyloučených rom-
ských lokalitách.

V roce 2009 získalo město

Havířov ze státního rozpočtu
dotaci 166 000 Kč na jednoho
terénního pracovníka. Proto, aby

mohli požádat o další dotaci na

vytvoření dalších míst terénních
pracovníků, zpracovali na magis-
trátu Strategii řešení sociální

inkluze vyloučených romských

komunit. Cílem je postupně per-
sonálně posilovat (díky dotaci od
státu) terénní sociální práci na

6 terénních pracovníků, tj. v roce

2010 zaměstnat 3 pracovníky a od
roku 2011 další 2 terénní pracov-
níky a 1 zdravotního sociálního pra-

covníka.
Podle posledního Sčítání domů

lidu a bytů v r. 2001 se v Havířově

k romské národnosti přihlásilo
pouze 47 Romů, tj. 0,05 % celkové
populace. Jejich počet na území

města je však mnohem vyšší,
v současné době se počet Romů

žijících na území města Havířova

odhaduje na čtyři tisíce, přičemž ve

vyloučených komunitách žije dva

tisíce Romů.

Prostřednictvím romského asis-

tenta bylo v období od května do

září 2009 provedeno dotazníkové

šetření „Mapování potřeb přísluš-

níků romského etnika na základě
řízených rozhovorů mezi obyvateli

městské části Havířov-Šumbark“.

Šetření bylo anonymní, a přestože
byl rozhovor vždy veden pouze
s jedním zástupcem rodiny, většina

výpovědí byla vztahována respon-

denty na celou domácnost. Na
základě stovky realizovaných roz-
hovorů byly respondenty hodnoce-

ny jako největší problémy finanční

nedostatečnost, časté zdražování
včetně léků, stále se zvyšující
finanční náklady na bydlení, neza-

městnanost, zhoršený zdravotní

stav a také znepokojující fakt, že se
v okolí respondentů stále častěji
vyskytují případy užívání drog.

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.

Téměř 40 milionů korun se městu podařilo
získat v tomto roce z Operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
Žádosti o dotace z tohoto programu zpraco-
val magistrát ve spolupráci se základními
školami.

Všechny podané projektové žádosti „prošly“ -
tzn. byly schváleny k financování a přidělené
prostředky budou použity na rozvoj kvality vzdě-
lávání v havířovských školách. Ty si díky ob-
držené dotaci vybaví nové učebny a vytvoří celou
řadu nových interaktivních materiálů, které
budou určeny na podporu individuální výuky
žáků havířovských škol.

„Jedná se o velmi ojedinělé projekty s vysokou
přidanou hodnotou, které v takto širokém pojetí
nebyly realizovány žádným jiným městem na
území ČR a jejich řízení bude vyžadovat vysoké
nasazení ze strany zaměstnanců magistrátu,
pedagogů zapojených škol, rodičů a především
žáků, kteří budou z realizovaných projektů
získávat nejvíce,“ uvedl náměstek primátora pro
hospodářský rozvoj Ing. Zdeněk Osmanczyk.
Díky realizaci projektů dojde rovněž k omezení

dopadů ekonomické krize, která je provázena
poklesem příjmů v rozpočtu města a potažmo
i škol.

Cílem projektu „Elektronizace vzdělávání,
včetně tvorby a následné implementace nových
výukových materiálů v základních školách“ je
zefektivnit výuku prostřednictvím elektronizace
a vytvoření sítě e-learningu. Vytvořeny budou
pilotní výukové projekty. Díky tomuto projektu
dojde k zasíťování všech 17 havířovských
základních škol. Navíc budou do vybraných škol
(ZŠ Jarošova, ZŠ Gen. Svobody, ZŠ Moravská,
ZŠ Mládežnická, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ
K. Světlé, ZŠ Školní, ZŠ 1. máje a ZŠ Frýdecká)
zakoupeny např. interaktivní tabule, PC, digitální
kamery, dataprojektory a magnetické tabule. Na
tento projekt se podařilo získat téměř deset mili-
onů korun z EU a dalších 1,7 milionu ze státního
rozpočtu.

Druhý projekt s názvem „Nastavení systému

podpory rozvoje rovných příležitostí v základních
školách“ je zaměřen na podporu vzdělávání
a sociální integraci žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Bude se jednat o prezentač-
ní kurzy pro pedagogy a celý proces bude za-
vršen vytvořením metodiky, která bude zaměře-
na na plošnou práci s těmito žáky. Do projektu
budou zapojeny základní školy Gen. Svobody,
ZŠ Na Nábřeží, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ Kpt.
Jasioka, ZŠ Jarošova, ZŠ Moravská, ZŠ Mládež-
nická a ZŠ Školní. Na tento projekt se podařilo
získat téměř dvacet milionů korun z EU a dalších
3,3 milionu korun ze státního rozpočtu.

Třetím projektem je „Vznik centra dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků“. Cílem
projektu je zvýšení kompetencí a dovedností pra-
covníků škol. Dojde k vytvoření učebny, kde bude
možnost využít počítače. Do projektu budou
zapojeny jako partneři ZŠ Gorkého, ZŠ Frýdec-
ká a ZŠ 1. máje. Tento projekt podpoří pěti
miliony korun EU, dalších 200 tisíc bude ze stát-
ního rozpočtu.

Projekty byly zahájeny v listopadu a potrvají
až do poloviny roku 2012.

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 nečeka-

li s jejich výměnou až na konec roku 2010. Doporučujeme zažádat
o výměnu již nyní, kdy lidé nebudou muset čekat ve frontách.

40 milionů korun z EU a státu podpoří 
rozvoj havířovských základních škol

Strategie řešení sociální inkluze 

vyloučených romských komunit 

v Havířově

Zkontrolujte si platnost 
řidičského průkazu

Šatna pro pacienty
nemocnice
Od 4. ledna je obnovena čin-
nost šatny pro ambulantní

pacienty. Šatna je provozo-
vána na požádání v informa-

cích ve vestibulu nemocnice
u centrálního příjmu (vstup
z ulice Astronautů). Šatna

ambulantních pacientů fungu-
je v zimních měsících od 6.30
hod. do 17.00 hod.
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Rozpočet města Havířova na rok 2010
Zastupitelstvo města Havířova schválilo rozpočet města Havířova

na rok 2010. Schválený rozpočet města je sestaven na základě reálné-
ho zhodnocení finančních možností města na příjmové i výdajové
straně. Tvorbě rozpočtu byla věnována velká pozornost, a to i s ohle-
dem na probíhající hospodářskou krizi.

Očekávaný výpadek ve sdílených daních je v letošním roce cca
150 mil.Kč oproti schválenému rozpočtu na začátku roku.

Schválený rozpočet na příští rok je sice sestaven jako deficitní a saldo
(příjmy-výdaje) je ve výši - 530,895 mil.Kč. Finanční zajištění tohoto defi-
citu bude řešeno z vlastních zdrojů, tj. z prostředků účelových fondů města
a z přijatého úvěru. Bez čerpání nového úvěru by rozpočtované saldo bylo
jen - 98,749 mil.Kč, ale město by nemělo vlastní zdroje na realizaci nových
investičních akcí, které budou spolufinancovány z evropských fondů a stát-
ního rozpočtu. „Jedná se o neopakovatelnou příležitost pro získání dotací
z EU, proto bylo nutné získat prostředky na dofinancování investičních akcí
takto podpořených. Proto jsme přijali úvěrový rámec ve výši 500 milionů
Kč, ze kterého budeme čerpat peníze na investiční akce dotované z evrop-

ských fondů. Prostředky z úvěrového rámce budeme
čerpat podle potřeby financování jednotlivých inves-
tičních akcí a současně pak budeme moci hradit
splátky jistiny čerpaných prostředků, a to z dílčích
plateb přijatých dotací,“ upřesnil ekonomický

náměstek Ing. Eduard Heczko.

Celkové příjmy jsou 1 389,856 mil.Kč,
z toho daňové příjmy 884, 754 mil.Kč, nedaňové příj-
my 24,160 mil.Kč a kapitálové příjmy 9,5 mil.Kč.

Vlastní příjmy činí tedy  918, 414 mil.Kč a předpo-

kládané přijaté transfery (dotace) 471,442 mil.Kč.
V příjmech ani ve výdajích nejsou zahrnuty výdaje na

sociální dávky.
Ve schváleném rozpočtu jsou celkové výdaje

na rok 2010 ve výši 1 920,751 mil.Kč.
Výdajová oblast rozpočtu města Havířova je členěna do dvou základních

částí - na výdaje organizačních jednotek Magistrátu města a na příspěvky
organizacím. Výdaje organizačních jednotek magistrátu jsou pro rok 2010

rozpočtovány ve výši 1 645,425 mil.Kč. Na příspěvky organizacím je urče-
no 275,326 mil.Kč.

V rámci investičních akcí, kterých je za 668 mil.Kč, jsou značně
zastoupeny akce financované ze strukturálních fondů EU (454,5 mil.Kč).

Dalších 50 mil.Kč je kryto z úvěru na sanace panelových domů v rámci pro-
gramu Panel a 172,25 mil.Kč činí vlastní zdroje. V roce 2009 bylo na inves-
tiční akce určeno 360 mil.Kč a z toho 250 mil.Kč bylo kryto z vlastních zdrojů.

"Navrhované investice jsou výsledkem redukce. Jedná se o skutečně
nutné investiční akce. Na mnohé získáme peníze z EU, které bychom
později už nezískali. Mezi těmito investicemi je například celková oprava
kina Centrum a dokončení výstavby sportovní haly," uvedl investiční námě-
stek Ing. Zdeněk Osmanczyk.

V roce 2010 bude v rámci regionálního operačního programu provedena
Rekonstrukce chodníku v Parku Lučina podél ul. Na Nábřeží. Bude zde

vybudována cyklostezka, in-line dráha, hřiště odděleně pro děti předškol-
ního a školního věku, a teenagery včetně hřiště s možným využitím pro
biketrialový trénink, veřejné WC s občerstvením, bude provedena obnova
veřejného osvětlení, dovybavení městským mobiliářem. Stavba je řešena
bezbariérově, pro celoroční sportovní a odpočinkové vyžití. Na stávajícím
svahu pod ul. Čs. armády bude instalován 112 m dlouhý mobilní lyžařský
vlek, určený zejména pro lyžování dětí. Celkové náklady akce činí
35 mil.Kč.

V roce 2010 bude rovněž v rámci regionálního operačního programu
zahájena rekonstrukce Kina Centrum (komplexní rekonstrukce a dispoziční
úpravě interiéru na malý a velký kinosál s 3D technikou, DVD kavárnu, klub
bar, výstavní síň a galerii). Celkové předpokládané náklady včetně vybave-
ní interiérů činí 120 mil.Kč. V roce 2010 se předpokládá proinvestování
finančních prostředků ve výši 80 mil.Kč. Stavba bude dokončena v roce
2011.

V roce 2010 bude dokončena výstavba Sportovní haly Žákovská
(celkové náklady 129 mil.Kč, z toho v roce 2009 proinvestováno 39 mil.Kč,

přičemž 120 mil.Kč je dotace z EU). V rámci Inte-
grovaného operačního programu bude zahájena
akce Regenerace panelového sídliště Šumbark,
Za Teslou, 1. etapa, ul. Destinové a Malířové.

Stavba bude spolufinancována z prostředků
strukturálních fondů EU. Celkové náklady akce činí

60 mil.Kč.

V roce 2010 bude rovněž zahájena výstavba

splaškové kanalizace v Dolní a Prostřední Suché.

Celkové předpokládané náklady staveb činí celkem

cca 240 mil.Kč. V roce 2010 předpokládáme profi-

nancování přibližně 70 mil.Kč.

Zahájena budou také energeticky úsporná opat-
ření ZŠ a MŠ Selská, ZŠ Mládežnická, ZŠ

M. Kudeříkové. Celkové náklady budou skoro

100 mil.Kč.

Všechny výše jmenované akce budou předfinan-

covány finančními prostředky z poskytnutého úvěru

na dotační akce.

V roce 2010 bude zahájena rekonstrukce velkého rondelu na světelný

(27 mil.Kč). Provedena bude již 4. etapa rekonstrukce Hlavní třídy
(23 mil.Kč), propojka Šumbarská x Prachatická (cca 3,5 mil.Kč), Průjezd
žel. mostu ul. Na Pavlasůvce (9,5 mil.Kč), výměna osvětlení ledové plochy

(4 mil.Kč), oprava střechy Zámku (3,5 mil.Kč).
Kromě realizace investičních akcí se nezapomíná na projektovou přípra-

vu (22 mil.Kč). Bude zadáno zpracování projektových dokumentací na
odkanalizování, cyklostezky na Těrlickou přehradu, obnovu parku za KD

Radost, rekonstrukce komunikací V Zátiší a U Hájenky a další. Rozpočet
OŠK na rok 2010 byl zpracován na základě aktualizovaného plánu inves-

tičních akcí a velkých oprav školských objektů. Do jmenovitého seznamu,
který je přílohou č.1 byly jednotlivé akce zařazeny dle následujících kritérií:

V oblasti školství budou provedeny investiční akce a opravy

za 36 mil.Kč.

Vizualizace rekonstruovaného kina Centrum.

Vizualizace Sportovní haly Žákovská.



Například bude provedena výměna oken v MŠ Lípové (1 mil.Kč), SVČ

ASTERIX - Na Nábřeží (2,5 mil.Kč), oprava soc. uzlů v ZŠ 1. máje

(3,5 mil.Kč), oprava běžecké a rozběhové dráhy škol. hřiště K. Světlé

(2,5 mil.Kč, budeme žádat o dotaci „Oranžové hřiště“), MŠ Radniční -

rekonstrukce střechy vč. zateplení, klempířských prvků a hromosvodu

(1,5 mil.Kč), MŠ U Topolů - rekonstrukce střechy vč. zateplení, klempíř-

ských prvků a hromosvodu (1,5 mil.Kč), ZŠ Na Nábřeží - rekonstrukce

střechy vč. zateplení, klempířských prvků a hromosvodu (1,5 mil.Kč), MŠ

E. Holuba - výměna oken (1,5 mil.Kč), MŠ Horymírova - oprava zpevně-

ných ploch v zahradě (2 mil.Kč), MŠ Moravská - oprava soc. uzlů

(2 mil.Kč), ZŠ Gorkého - oprava soc. uzlů (3 mil.Kč), ZŠ Kpt. Jasioka -

výměna střešní krytiny a klempířských prvků sedlové střechy hlav. budovy

(6 mil.Kč).

Na opravy domovního fondu je určeno 93 mil.Kč.
Další výdaje jsou směřovány do oblasti dopravy - opravy a údržba sil-

nic (19,7 mil.Kč), opravy a čištění chodníků (9,8 mil.Kč). Na péči o vzhled
obce a veřejnou zeleň bude vyčleněno přes 48 mil.Kč (z toho na sekání

trávy cca 10,6 mil.Kč, na ořezy a kácení stromů 7 mil.Kč, na výsadbu
zeleně a květinových záhonů cca 6,2 mil.Kč), na ozelenění středových

pásů (15 mil.Kč), na svoz komunálního, nebezpečného odpadu a na sepa-
raci přes 65 mil.Kč, na veřejné osvětlení a běžnou opravu a údržbu

veřejného osvětlení 23,5 mil.Kč, na zimní údržbu 14 mil.Kč. Na provoz
MHD a na příměstskou dopravu je určeno přes 52 mil.Kč.

Ve výdajové části odboru sociálních věcí je počítáno s dotacemi na
ozdravné a rekondiční pobyty dětí, seniorů a klientů SANTÉ

(2,5 mil.Kč).
Na příspěvky organizacím je určeno 240 mil.Kč. Příspěvkových organi-

zací zřízených městem je celkem 44 : 20 MŠ + 6 MŠ funguje jako odlou-

čené pracoviště ZŠ, 17 ZŠ, ASTERIX - středisko volného času dětí

a mládeže, Městská knihovna, Městské kulturní středisko Havířov, Sociál-

ní služby města Havířova, Správa sportovních a rekreačních zařízení,

SANTÉ-domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov seniorů.

Na ostatní dary a dotace je z rozpočtu města určeno 34,798 mil.Kč.

Z tohoto finančního objemu bylo na dotace subjektům ze sportovní sféry

rozpočtováno 28,2 mil. Kč a na dotace mimosportovním subjektům pak

6,598 mil. Kč.

Zakomponovány jsou zde dotace např. na mládežnický hokej

(4,5 mil.Kč), podpora fotbalových oddílů (2,91 mil.Kč), dotace SK vzpírání

Baník Havířov (490 tis.Kč), dotace oddílu florbalu Torpedo (400 tis.Kč),

dotace na vodní záchrannou službu (100 tis.Kč), na plavání školáků

(2,1 mil.Kč), dotace pro SK Baník oddílu stolní tenis (400 tis.Kč),  dotace

Slavii Havířov - oddíly volejbalu a plavání (900 tis. Kč), dotace na Havířov-

ský zlatý kahanec (500 tis. Kč). Další dotace směřují pro Armádu spásy

(1 mil.Kč), dotace na lůžka pro LDN Nemocnici s poliklinikou Havířov

(0,5 mil.Kč).

Kromě těchto, již v rozpočtu stanovených částek, budou z 34,798 mil.Kč

rozděleny finanční prostředky na základě žádostí o dotace ve sportovní
oblasti ve výši 5,75 mil.Kč a v mimosportovní sféře částka 4,7 mil.Kč.
O rozdělení těchto prostředků budou rozhodovat zastupitelé v roce 2010

po předchozím doporučení jednotlivých komisí rady města.

Kompletní rozpočet města Havířova 

na rok 2010 najdete na stránkách města 
www.havirov-city.cz

Rozpočet města Havířova na rok 2010

Havířov v květech.

Rekondiční pobyt seniorů.

Havířovský Zlatý kahanec.

Malí havířovští fotbalisté.

Foto: Josef Talaš a archiv
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Ale v nás všech ještě nostalgicky
a s radostí v srdci doznívají okam-
žiky Vánoc a posledních dnů
v loňském roce. Nemá každý člověk
- a starý zvlášť - to štěstí být v těchto
citově velmi vypjatých dnech v kruhu
své rodiny a smutek po těch, kteří
nám už odešli, je o to silnější...

O to více "my opuštění" oceňuje-
me každý náznak vstřícnosti ostat-
ních, každý úsměv, každou poda-
nou ruku, pohlazení.

Letos poprvé uspořádal Sociální
odbor Statutárního města Havířova
štědrovečerní setkání s večeří,
dárečky i programem pro ty, kteří
potřebovali "nebýt sami" a dopadlo
to na jedničku! 

Akce se konala 24.12. 2009 na
Mánesově ulici, v budově Sociál-
ních služeb od 14 hodin.

Pomohly i jiné instituce - (Dům
Santé, Dům sociálních služeb...
atd.), slavnostní promluvu pronesl
náměstek primátora JUDr. Bujok,
úřednice Magistrátu se změnily
v usměvavé přítelkyně a pomocni-
ce, které každému věnovaly tolik

času, kolik potřeboval. Pomáhaly
obsluhovat při večeři, zajistily pro-
gram: knihovnici Hanku Dvořáko-
vou, která vyprávěla o tradicích
Vánoc a nezapomněla ani na prak-
tické ukázky lidových zvyků, pozva-
ly oblíbené harmonikářské duo,
rozdaly dárky, zkrátka - moc se
nám tam líbilo a nálada nebyla
vůbec smutná ani nostalgická...
Stoly byly bohatě prostřeny pro
všechny zúčastněné, výzdoba
vánoční, osobní vizitka pro každé-
ho... A přátelský úsměv!

Měli jsme dojem, že jsme upros-
třed jedné velké rodiny.

Jsme rádi, že bydlíme zrovna
v Havířově. Ostatní lidé v různých
koutech republiky nám to tiše závi-
dí. Je příjemné zde stárnout
a vědět, že si ve SVÉM městě
můžeme zachovat důstojnost,
přátele i vstřícnost a porozumění
lidí kolem nás.

Radě statutárního města Havířo-
va děkují senioři z klubu na Stu-
dentské ul. 9a v Havířově-Podlesí.

Marta Gelnarová

Je to právě rok, co jsme se
v „klubovém dnu úterý“ v Městském
klubu seniorů v Havířově domluvili,
že budeme dělat panenky - hadra-
čky. Po dohodě s vedením havířov-
ské nemocnice jsme se pustili do
práce. Zapojilo se hodně členů
MKS, dokonce i několik mužů. Šije-
me, pleteme, háčkujeme oblečky
a kdo si netroufá nebo ze zdravot-
ních důvodů nemůže, přinesl vlnu
například novou na papučky
a ponožky pro novorozenecké
oddělení nebo zbytky vlny a kousky
látky, různou náplň, nepotřebné
prostěradlo nebo ubrus bílé nebo
růžové barvy na tělíčka, kterých
nám jedna členka klubu už ušila
777 kusů.

Neméně důležitá je organizace
celé akce. Každá z panenek má svůj
rodný list s fotkou a každý výrobce
dostane fotku své práce - hadračky,
papučků nebo ponožek. Vše se
řádně eviduje, zakládá a třídí.

Do konce roku 2009 jsme již
vyrobili 615 kusů hotových pane-

nek, do nemocnice v Havířově jsme
jich předali již 282 kusů a k tomu
132 pletených papučků, ponožek
a čepiček pro miminka, zbytek jsme
předali handicapovaným dětem do
škol v Havířově a Karviné.

Přidali se k nám i někteří obyva-
telé Havířova, věnovali nám zbytky
vlny nebo látek, nitě, krajky. Dokon-
ce po relaci Českého rozhlasu
Ostrava se nám ozvala paní z Frýd-
lantu a už nám do konce roku při-
vezla 50 panenek.

Zpočátku jsme si všechno kupo-
vali sami, ale protože je to dosti
finančně náročné, děkujeme
Magistrátu města Havířova za vel-
kou pomoc při nákupu náplní do
hadraček. Bez této finanční pomoci
bychom výrobu těžko zvládali
a v takovém rozsahu.

Myslíme si, že je práce členů
Městského klubu seniorů záslužná
a všem zúčastněným děkujeme.

Františka Jedličková
Městský klub seniorů

Město bude i nadále podporovat 
mládežnický hokej

Občanské sdružení HC Havířov Panthers 8. ledna informovalo zástupce
vedení města Havířova o tom, že seniorské hokejové družstvo ledního

hokeje vystupuje ze soutěže 1. ligy seniorského hokeje. Podle samotných
zástupců vedení společnosti je důvodem ztráta platební schopnosti společ-

nosti Havířovská hokejová spol. s.r.o, která zajišťovala servisní činnost pro
mužstvo HC Havířov Panthers. Na společnost Havířovská hokejová s.r.o.
již byl podán návrh na insolventní řízení, se kterým souhlasí i jednatel spo-

lečnosti.
Město bude i nadále podporovat mládežnický hokej. Město je největším

sponzorem hokejového družstva. Například v loňském roce bylo senior-

skému hokeji vyplaceno 12,25 mil.Kč.

Statutární město Havířov i v letošním
roce organizuje pobyty seniorů
Pobyty jsou rozděleny do těchto kategorií:

1. rehabilitační šestidenní pobyty - 2 turnusy (duben 2010) 

- informaci o termínech a místu rehabilitačních pobytů zveřejníme
v Radničních listech - březen 2010.

2. rekondičně-ozdravný pobyt pro 20 seniorů se zdravotním postižením

(červen 2010)
3. rekreační sedmidenní pobyty - 4 turnusy (září, říjen 2010)
4. rekondičně-ozdravný pobyt v Chorvatsku pro osaměle žijící seniory

(září 2010).

- informaci o pobytech v bodě 2, 3, 4 včetně vybraných rekreačních
středisek, termínech a dnech zápisů zveřejníme v Radničních lis-
tech - duben 2010.

Vyhlašujeme termín zápisu na rehabilitační pobyty na den 9. března
2010 v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov-Podlesí

(autobusová zastávka „Bezručova“- linka č. 403 a 409) od 7 do 10 h.

Další bližší informace poskytne p. Pospíšilová tel.: 596 803 155, Magistrát
města Havířova, odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro, kancelář č. 111.

Město Havířov si váží havířovských občanů - čestných dárců krve
a jejich lidského počinu si velmi cení. Jako uznání významu darování
nejcennější tekutiny předává těmto lidem vždy začátkem roku podě-
kování formou předání čipové karty pro roční bezplatnou přepravu
v systému ČSAD Havířov.

Předání čipových karet se uskutečnilo na slavnostním setkání 11. ledna
2010 v Kulturním domě Radost. Doprovodným programem bylo vystoupe-
ní vítězů Talentu za rok 2009 a kouzelnické vystoupení Magic Andrew.

V loňském roce dovršilo „kulatý počet“ odběrů 129 dárců, mezi nimi také
10 žen. Zlatou Jánského plaketu  za 40 odběrů získalo 71 dárců,  Zlatý kříž
I. třídy za 160 odběrů 43 dárců, II. třídy  za 120 odběrů 11 dárců a III. třídy
za 80 odběrů čtyři dárci (na spodní fotografii).

Dárce krve oceňujeme v Havířově již do roku 1997 a za tu dobu bylo
oceněno 1 025 občanů.

Z  R E D A K Č N Í  P O Š T Y:

Píše se rok 2010...

Pracovití senioři

Město oceněnilo dárce krve 

Foto: Josef Talaš
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Kulturní dům Petra Bezruče
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po - pá od 14 do 18 h, 

mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní

zájemcům pracovník informací, 
vstupné dobrovolné

Jan Kovář
Dotyky města a přírody
výstava prací 
mladého havířovského fotografa

Vernisáž ve čtvrtek 4. 2. od 17 h.,

výstava končí v neděli 28. 2. 2010
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15.2. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

Philippe Claudel: 

VŠE O LÁSCE
Představení, které s lehce 

drastickým humorem sleduje 

pár středního věku, který ve 

svém přepychovém bytě 

probírá nejrůznější traumata 

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
Vstupné: 240,- 220,- 200 Kč

loutkový sál KD Petra Bezruče vždy v 15.00 h

6. a 7.2. OBUŠKU, Z PYTLE VEN
Divadlo Oblázek, Ostrava        Vstupné: 35 Kč

13. a 14.2. POHÁDKOVÉ ČAROVÁNÍ
Divadélko kouzel, Ostrava        Vstupné: 35 Kč

20. a 21.2. PŘÍBĚHY MAZANÉ LIŠKY
Divadlo Smíšek, Ostrava           Vstupné: 35 Kč

27. a 28.2. KRÁLOVSKÁ MOUDROST
Divadlo Já to jsem, České Budějovice  Vstupné: 40 Kč
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PREMIÉRY    26. - 27. 2. - loutkový sál KD Petra Bezruče, vstupné na všechna představení: 82 Kč, členové FK 62 Kč

26.2. v 17.30 h

BÍLÁ STUHA 
(DAS WEISSE BAND,Rakousko/
Německo/Francie/Itálie 2009, 144´,
do 12 let nevhodný, titulky)

Snímek o podivných nehodách
v rakouské vesničce na začátku

20. století. Ve snímku není ote-
vřeně vidět násilí, ale diváci si
přesto plně uvědomují jeho

důsledky. V každé scéně je cítit
tíseň a pod povrchem bublající

agrese i zoufalství. Ocenění: Zlatá
palma a cena Fipresci na MFF
v Cannes.

Režie: Michael Haneke  

26.2. ve 20.00 h

FISH TANK  
(Velká Británie 2009, 123´, do 15 let
nepřístupný, titulky)

Životní realita patnáctileté Mii
působící dojmem, že právě před-
časně složila maturitu ze životní

deziluze. Bydlí s mladší sestrou
a matkou, která nutně musela
svou první dceru povít hrubě -

náctiletá. Ocenění: cena poroty
na MFF v Cannes, nejlepší herec
ve vedlejší roli na MFF v Chicagu,

nejlepší britská herečka na MFF
v Edinburghu.

Režie: Andrea Arnoldová 

27.2. v 17.45 h

MUŽ Z LONDÝNA  
(A LONDONI FÉRFI, Maďarsko/Fran-
cie/Německo 2007, 132´, přístupný,
titulky)

Maloin pracuje jako noční strážce
v přístavu, kde ho z pravidelného

pracovního rytmu vytrhne zločin
a on se stane jeho nepřímým spo-
lupachatelem. Přestože stereotyp

jeho rezignovaného žití zůstane
nezměněn, do mužova života

vstoupí hlodající existenciální
otázky. Stojí za to, aby se jeho
dcera plahočila, když může nosit

kožešinový límec? Znamená

mlčení opravdu vždy souhlas? 

Režie: Béla Tarr

27.2. ve 20.00 h

HAROLD A MAUDE
(HAROLD AND MAUDE, USA 1971,
92´, přístupný, titulky)

Milostný příběh dvacetiletého

Harolda, posedlého smrtí, a skoro
osmdesátileté Maude, vychut-
návající život plnými doušky, není

zrovna běžný námět na holly-
woodský film, ale počátek 70. let
také nebyla běžná doba. Jejich

vztah je krátký, intenzivní a zcela
upřímný. Režie: Hal Ashby 

18.2. v 18.00 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

Z Moskvy na daleký sever 
a Solovecké ostrovy

přednáška manželů Pazdziorovýchpřednáška manželů Pazdziorových 

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

Těšínské divadlo - KD Petra Bezruče v Havířově

9.2. v 19.00 - pro skupinu HAC+VRA - ČESKÁ SCÉNA 
Zdeněk Barták - Ivan Misař - Michael Prostějovský: POPELKA

23.2. v 19.00 - pro skupinu HAA 

Ray Cooney - Michal Cooney: A JE TO V PYTLI !
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12.3. v 18.00 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče
Havířovské amatérské divadlo Skřítek při MKS Havířov 
uvádí divadelní hru DOPISY

12.3. v 19.00 hodin - sál KD Radost
DIVOKÉ HOUSLE JIŘÍHO ERLEBACHA
Temperamentní, humorně laděná show rodáka z Havířova, který se
svými houslemi na palubách zaoceánských lodí úspěšně baví publi-
kum po celém světě.
Hudební doprovod - Libor Šipula: klávesové nástroje

18.3. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET PAVLA ŠMOKA

31.3. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče
Eric - Emmanuel Schmitt: MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Účinkují: Jaroslav Dušek a Nataša Burger
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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 

2.2. ZAŽÍT WOODSTOK
(TAKING WOODSTOCK, USA 2009,

110´, do 12 let nevhodný, kome-

die/drama, titulky)

Šedesátá léta se chýlí ke konci
a ve vzduchu je cítit změna.
I když to tak zatím v ospalém
městečku Woodstock vůbec
nevypadá, všechno začne tady.
Elliot Tiber, jeho autoritářská
matka a slabošský otec vedou
polorozpadlý penzion, ve
kterém se hosté objevují, jenom
když opravdu nemají na výběr.
Najednou se kolem začnou psát
dějiny a největší nejenom
hudební událost té doby přivádí
do městečka Woodstock tisíce
lidí. Režie: Ang Lee

9.2. AŤ VEJDE TEN PRAVÝ
(LAT DEN RATTE KOMMA IN, Švéd-

sko 2008, 114´, do 12 let nevhodný,

horor, titulky)

Outsiderský hrdina filmu, dva-
náctiletý Oskar, žije na švéd-
ském sídlišti. Zde se setkává se
stejně starou dívkou Eli, která
se právě přistěhovala. Záhadná
Eli ho svým podivným chováním
přitahuje. Obě samotářské děti
se sblíží. Jejich přátelství čeká
osudová zkouška. Oskar totiž
zjistil, že tajemná Eli je upírka...
Režie: Tomas Alfredson 

16.2. ADMIRÁL
(THE ADMIRAL, Rusko 2009, 139´,

do 12 let nevhodný, válečný/drama,

titulky)

Snímek nejenom že otevírá ne
příliš oslavovanou kapitolu rus-
kých dějin - boj proti bolševi-
kům, ale váže se také k událos-
tem provázejícím vznik Česko-
slovenska. Když totiž Kolchak

prchal před rudou armádou na
Sibiř, jeho vlak se zlatým car-
ským pokladem střežili česko-
slovenští legionáři.
Režie: Andrei Kravchuk 

23.2. BRONSON
(Velká Británie 2009, 92´, do 18 let

nepřístupný, drama, titulky)

Film podle skutečných událostí.
Roku 1974 se devatenáctiletý
výrostek Michael Peterson
s hlavou plnou snů a puškou
s podomácku upilovanou hlavní
vydá vyloupit poštu. Je okam-
žitě zatčen a odsouzen k sedmi-
letému trestu odnětí svobody.
Peterson následně strávil ve
vězení 34 let, z toho 30 na
samotce.
Režie: Nicolas Winding Refn    

Vstupné: 80 Kč
členové FK - 60 Kč
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Jenom Budem - výstava prací skupiny mladých výtvarníků

Tomáš Hrubiš, Lucie Lazecká, Jakub Novák,

Michaela Polijaková, Veronika Opavská a Libuše Pražáková

Vernisáž ve středu 10. 2. od 17 h.,

výstava trvá od 8.2. do 28. 2. 2010

otevřeno denně od 11 do 18 h. Vstupné: 10 Kč, děti a studenti 5 Kč

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 HOUSLE,

klávesy, klavír, kytaru, 
flétnu, klarinet, saxofon

Přihlášky a informace získáte 

na oddělení kurzů v KD P. Bezruče

2. p. dv. č. 310 - 311

tel. 596 808 047, 596 808 031,

777 767 090

www.mkshavirov.cz
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10.2. v 19.00 hodin - KD RADOST 

PUELLA TRIO

Terezie Fialová - klavír

Lenka Matějáková - housle
Markéta Vrbková - violoncello

Vstupné 150 Kč, důchodci 130 Kč, studenti 100 Kč

25.2. v 19.00 hodin - sál KD Radost

PETER LIPA band
Nejvýznamnější osobnost slovenského jazzu.

Zpěvák, skladatel, organi-

zátor, moderátor, manažer

jazzového dění, dlouholetý
dramaturg a promotér

popředního evropského fes-

tivalu „Bratislavské jazzové
dni“. Vychází z blues, soulu
i klasického mainstreamové-

ho idiómu. Je velmi flexibilní

a má výbornou stylovou ori-
entaci. Jeho rozpětí sahá od
klasických jazzových stan-

dardů a dixielandu přes latinskoamerický jazz, jazzový šanson

a spirituál až po funky a rock. Netají ovlivnění zpěváky jako Jimmy
Rushing, Ray Charles, Al Jarreau, Joe Cocker či Bobby McFerrin.
Spontánně improvizační typ. V současnosti se dopracoval k „nadsty-

lovému" písničkářství. Vstupné: 160 Kč

 

KD Radost - neděle od 17.00 do 22.00 hod. 

 

  7.2.    Duo Iveta a Jarek            Vstupné 40 Kč

14.2.    Duo Cherry                Vstupné 40 Kč

21.2.    Duo Wabank Jeseník      Vstupné 50 Kč

28.2.    Duo Iveta a Jarek            Vstupné 40 Kč

Taneční večeryTaneční večery
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Městské kulturní středisko
Havířov 

NABÍZÍ K PRONÁJMU 
REKLAMNÍ PROSTORY 
ve výlohách Společenského

domu Havířov.

Info: 596 808 028,

777 767 086
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Klub přátel hornického muzea, pobočka Havířov

ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov pořádá 

přednášku 8.2. od 16.30 hodin v loutkovém sále KD P. Bezruče

MUDr. Tomáše Palečka, PhD. na téma OPERACE PÁTEŘE

Městské kulturní středisko Havířov a Křesťanský Sbor Víry Havířov 
Vás zvou na přednášku českého kreacionisty Pavla Kábrta

                                                                 

CO NÁM VE ŠKOLE O EVOLUCI NEŘEKLI
                            “Celosvětová potopa”

24. 2. 2010 v 17.00 hodin - KD Radost
                                                                      Vstup zdarma
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5. - 7.2. v 18.00 h
2012 
(USA 2009, 158´, do 12 let nevhodný,

širokoúhlý/akční/sci-fi/thriller, titulky DD)

Rok 2012 je posledním rokem
mayského kalendáře a podle
mnoha lidí tedy i rokem konce
světa. A zdá se, jako by na tem-
ných předpovědích něco bylo - při-
cházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypu-
ká panika a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět doopravdy čeká.

Vstupné: 82 Kč

12. - 14.2. v 18.00 h                                                                      
ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
(ČR 2009, 127´, přístupný, širokoúhlá/komedie, DD) Mrazivá komedie
o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit.
Hlavní linkou filmu je příběh Marty, jejích dvou dospívajících dcer -
Majdy a Gábiny - a jejich postupně přicházejících a odcházejících
"tatínků". Schopnost ironie a smysl pro humor byly v té době nezbyt-
nou součástí každého balíčku pro přežití, který dával sílu, vůli a chuť
žít a neselhat hlavně sám před sebou. Hrají: Vilma Cibulková, Tere-
za Voříšková, Dana Marková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý, Jiří
Dvořák aj. Režie: Irena Pavlásková                         Vstupné: 72 Kč

19. - 21.2. v 18.00 h 
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
(MY LIFE IN RUINS, USA/Španělsko 2009, CP 5.11. 09, 95´,

přístupný, komedie, titulky, DD) Komedie o turistické průvodkyni
Georgii, která najde sebe samu i opravdovou lásku právě ve
chvíli, kdy to nejméně čeká. Americká profesorka historie, která
nemá štěstí ani v lásce ani v práci, se rozhodne vydat do Řecka,
země svých předků, aby zde našla pravé kouzlo života, neboli
“kefi”, jak tomu Řekové říkají. V hlavní roli Nia Vardalos.

Vstupné: 72 Kč
25.2. v 16.00 h 
projekt „FILM A ŠKOLA“
(ANIMAL FARM, Velká Británie 1954, 72´, titulky) Animovaná Farma zvířat
je adaptací slavné stejnojmenné bajky George Orwella o nebezpečí
totalitních systémů, jenž se stal ostrou kritikou stalinského režimu.
Ačkoliv Orwell dopsal román v roce 1944, předpověděl řadu
poválečných událostí. Animovaná verze jeho románu z dílny Johna
Halase a Joy Batchelorové se stala prvním celovečerním britským
animovaným filmem. Režie: John Halas, Joy Batchelorová     

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma 
26. - 28.2. v 18.00 h 
2BOBULE    
(ČR 2008, 90´, přístupný, komedie, DD) Volné pokračování úspěšné
komedie Bobule. Opět budeme sledovat eskapády dvojice kama-
rádů Honzy a Jirky. Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tereza
Voříšková, Lubomír Lipský, Jana Švandová, Jiří Krampol, Jiří Korn aj.
Režie: Vlad Lanné                                                 Vstupné: 72 Kč
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Kulturní dům Leoše Janáčka       
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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

zakoupit 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.

Společenský dům
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a jeho MELODY MAKERS
„PŘÍBĚH JAZZU“PŘÍBĚH JAZZU“

28.2. v 19.00 hodin - velký sál KD Leoše Janáčka

Nový hudební pořad 

Vstupné: 240,- 220,- 200 Kč

ONDŘEJE HAVELKY

kino Úsvit
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kino Centrum

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

1. - 3.2. v 17.45 h, ve středu 3.2. též v 9.00 h   

S A M E C  
(SPREAD, USA 2008, CP 10.12. 09, 97´, do 12

let nevhodný, komedie, titulky, DD)

Touží po něm každá, ale ne každá ho
může mít... Lehká komedie o notorickém
svůdníkovi, který si vybírá zkušenější
partnerky. Nikki si je velmi dobře vědom
svých kvalit a dovede jich náležitě využít.
V hlavní roli Ashton Kutscher.

Vstupné: 77 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)  

1. - 3.2. ve 20.00 h
SAW VI  
(USA 2009, CP 23.10. 09, 90´, do 15 let nepřístup-

ný, 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

4. - 10.2. v 15.30 h
ARTHUR 
A MALTAZARDOVA POMSTA  
(ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD,

Francie 2009, CP 3.12. 09, 93 ´, přístupný,

animovaný/rodinný, české znění, DD)

Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové
přichází Luc Besson s pokračováním
příběhu o malém hrdinovi…
Arthur je natěšený, protože dnes večer se
naposledy může vrátit do říše Minimojů
a setkat se tak s princeznou Selénií.

Vstupné: 72 Kč  
4. - 10.2. v 17.45 h 
SHERLOCK HOLMES
(USA 2009, CP 14.1. 10, 128 ´, do 12 let nevhod-

ný, širokoúhlý/akční/dobrodružný, titulky, DD)

Nové dynamické zpracování nejznáměj-
šího díla Sira Arthura Conana Doyla při-
náší Holmesovi a jeho věrnému partnero-
vi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že
Holmesovy bojové schopnosti jsou
stejně tak smrtící jako jeho pověstný inte-
lekt. Obojího bude zapotřebí při odhalo-
vání smrtelného spiknutí, které by mohlo
zničit celou zemi.V hlavních rolích Robert
Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams
a Mark Strong. Vstupné: 80 Kč

4. - 10.2. ve 20.00 h
ve středu 10.2. též v 9.00 h                      
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE
(THE IMAGINARIUM OF DR. PARNASSUS, Fran-

cie/Kanada 2009, CP 21.1. 10, 122´, do 12 let

nevhodný, dobrodružný, titulky, DD) 

Film Terryho Gilliama Imaginárium dr.
Parnasse je posledním snímkem Heatha
Ledgera, který nečekaně zemřel upros-
třed natáčení. Zprvu se přemýšlelo, že se

film nedokončí, nakonec však Gilliam
přišel s nečekaným ohlášením. Jako
poctu Ledgerovi se roli rozhodli dokon-
čit hned tři vynikající herci - Johnny
Depp, Jude Law a Colin Farrell.

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

11. - 17.2. v 15.30 h
MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
(LE PETIT NICOLAS, Francie 2009, CP 10.12.

09, 128 ´, přístupný, rodinná/komedie, české

znění, DD)

Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín,
Albín, Viktorín a další hrdinové senzač-
ních příběhů dětských knížek o Miku-
lášovi se v hrané verzi konečně
dostávají na filmová plátna. Za 50 let od
vydání první knihy si Mikuláše a jeho
zběsilé spolužáky oblíbily generace
dětí po celém světě i u nás.

Vstupné: 70 Kč
11. - 17.2. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 17.2. též v 9.00 h  
KAWASAKIHO RŮŽE
(ČR 2009, CP 21.12. 09, 95´, přístupný, široko-

úhlé/drama, DD)

Drama Jana Hřebejka podle Cenou
Sazky oceněného scénáře Petra Jar-
chovského. Středobod příběhu tvoří
postava renomovaného psychiatra,
morální autority, který má u příležitosti
výročí založení republiky získat výz-
namné státní ocenění. Právě připravo-
vaný slavnostní akt se stane katalyzáto-
rem událostí, které na povrch vyplaví
hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit
vaz. Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářo-
vá, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík,
Antonín Kratochvíl. Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
18. - 24.2. v 15.30 h  
ASTRO BOY
(HONG KONG/USA/JAPONSKO 2009, CP

26.11. 09, 102´, přístupný, animovaný/akční/sci-

fi, české znění, DD)

Je to pták? Je to letadlo? Ne, mecha-
nický kluk - Astro Boy. Byl stvořen pro
napínavá dobrodružství, která může
prožít jenom on. Jeho táta, slavný
vědec, mu do vínku dal super sílu,
rentgenové paprsky, rychlost a schop-
nost létat nad oblaky. Astro Boy
poznává svět, učí se lidským emocím,
když tu se jeho rodina a přátelé ocitnou
v nouzi. Odvážný kluk se proto vrací do
rodného města, aby čelil možná dosud
největší životní výzvě. Vstupné: 70 Kč

18. - 24.2. v 17.45 h 
FAME - CESTA ZA SLÁVOU 
(FAME, USA 2009, CP 7.1. 10, 107´, přístupný,

hudební, titulky, DD)

Exploze hudby, tance a výkony těch nej-
lepších herců a umělců skutečného
života. Tito nadaní teenageři cvičili
a připravovali se celé dětství, aby
dokázali, že jsou těmi nejlepšími z nej-
lepších. V neuvěřitelně soutěživé
atmosféře bude však jejich vášeň pod-
robena té nejtěžší zkoušce.

Vstupné: 77 Kč 
18. - 24.2. ve 20.00 h
ve středu 24.2. též v 9.00 h   
B R AT Ř I
(BROTHERS, USA 2009, Celostátní premiéra

18.2. 10, 105´, do 12 let nevhodný, titulky, DD)

Herecké hvězdy Tobey Maguire, Natalie
Portman a Jake Gyllenhaal se sešli ve
strhujícím filmovém příběhu rodiny, kte-
rou čeká tragédie, bolest a ostrý souboj
dvou bratrů. Starší syn Sam je sestřelen
při misi v Afgánistánu. Jeho okouzlující
žena najde přítele v manželově bratrovi
Tommym. Nečekané idyle udělá konec
návrat Sama, který sice přežil, ale změnil
se k nepoznání…              Vstupné: 77 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)  
25.2. - 3.3. v 15.30 h                                   
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 
(ALVIN AND THE CHIPMUNKS 2, USA 2009, CP

24.12. 09, 88´, přístupný, animovaná/rodinná/

komedie, české znění, DD)

Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají
nové kamarády, vlastně kamarádky, ze
kterých se možná stane i něco víc -
můžete se těšit na dívčí trio Chipettky.
Tento film, kombinující hereckou akci
s animací, se objevil mezi tituly, aspiru-
jícími v této kategorii na Oscara.

Vstupné: 72 Kč
25.2. - 28.2. ve 20.00 h

NEBE, PEKLO … ZEM  
(Slovensko 2008, CP 28.1. 10, 95´, do 15 let
nepřístupný, akční thriller, titulky, DD)

Mladá baletka Klára má před sebou ús-

pěšnou kariéru. Seznámí se ale s charis-

matickým lékařem a tento vášnivý

a zároveň bolestný vztah jí umožní
poznat dvě hraniční polohy lásky - nebe

i peklo, aby našla i zem... Hrají: Zuzana

Kanócz, Bronislav Wroclawski, Lukáš
Latinák, Dagmar Bláhová, Jiří Korn
a další. Vstupné: 77 Kč

25.2. - 3.3. v 17.45 h
ve středu 3.3. též v 9.00 h
1. - 3.3. též ve 20.00 h

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE      
(IT´S COMPLICATED, USA 2009, CP 21.1. 10,
120´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)

Meryl Streepová si zahraje ženu, o níž

budou mít zájem rovnou dva muži. Prv-
ním bude architekt Steve Martin a dru-

hým její bývalý manžel s tváří (a pupkem)
Aleca Baldwina. Když oba zjistí, že se

o vysněnou dámu budou muset porvat,
jdou rukavice dolů a začíná se bojovat

bez pravidel. Vstupné: 77 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)  

Představení pro děti:
7.2. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 

A KOČIČCE 5 pohádek - 64´

14.2. KAMARÁD KRTEČEK
8 pohádek - 78´

21.2. MYŠÍ KOČIČINY 7 pohádek - 63´

28.2. PSÍ KAMARÁDI 10 pohádek - 76´

Začátky představení vždy v neděli ve 14.00
hodin. Vstupné: 15 Kč
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Přibrali jste a rozhodli jste se v novém
roce upravit si svou postavu?

Nejen pro nový šatník, ale i pro zdraví je nutno něco udělat. Zázrač-
né diety nepomáhají. K trvalým úbytkům je třeba zvolit způsob, při
kterém nestrádáme, zdravotně nás nepoškozuje a přitom nějaké kilo
ztratíme.

Důležité je upravit si životní styl tak, abychom si posléze i upravenou
hmotnost udrželi. V odborných kurzech pod lékařským dohledem je riziko,
že ztracená kila opět přiberete, minimální.

Tato skutečnost je potvrzena praxí a zkušenostmi již několika desítek
absolventů kurzů snižování nadváhy. V Havířově probíhají tyto kurzy pod
vedením MUDr. Šárky Andělové, CSc. již několik let. Nový tříměsíční kurz
začíná koncem ledna 2010 na ZŠ 1. máje.

Přihlásit se můžete prostřednictvím www.emnxxl.cz, kde se dozvíte
i více informací, nebo telefonicky na tel. č. 596 110 439 nebo 731 464 387.

V srpnu 2009 získala Střední
průmyslová škola elektrotechnická
v Havířově grant na projekt partner-
ství škol Comenius v rámci progra-
mu celoživotního učení od Národní
agentury pro evropské vzdělávací
programy.

Hlavním koordinátorem společ-
ného projektu na téma „Europe is
singing“ je základní škola ve městě
Kütahya v Turecku, která získala
pro spolupráci naši školu
v Havířově a základní integrovanou
školu ve městě Koszalin v severním
Polsku. Hudební styly z celého
světa a zároveň hudba partner-
ských zemí jsou hlavními tématy
projektu. V rámci tohoto hudebního
programu bychom chtěli naplnit
různé cíle spojené s poznáváním
kultury a vzdělávacího systému
partnerských zemí.

Komunikace mezi všemi zúčast-
něnými probíhá prostřednictvím
emailů v anglickém jazyce. V nej-
bližší době bychom měli mít k dis-
pozici webové stránky, na kterých
budeme společně sdílet informace,
klást otázky, odpovídat na ně
a vyměňovat si nápady o krocích
v projektu.

Studenti naší školy jsou také
zaměřeni na technickou podporu
projektu, což znamená, že pořizují
fotografie a videonahrávky z každé
události spojené s projektem
a zpracované materiály pak roze-
sílají do obou zemí. V rámci progra-
mu naši studenti vytvořili řadu pre-
zentací k jednotlivým hudebním sty-
lům, a také prezentace o své škole,
městě, zemi a vzdělávacím systému,
které mohli předvést na první společ-
né projektové schůzce v Polsku.

V prosinci 2009 osm zástupců
naší školy prožilo krásný týden se
svými kolegy z Polska a Turecka
v Koszalinu. Polští učitelé pro nás
připravili pestrý program, ve kterém
se střídaly aktivity spojené
s poznáváním jejich školy a hudeb-
ní vystoupení dětí zaměřená k rea-

lizaci obsahu projektu. Měli jsme
možnost prohlédnout si celou
školu, nahlédnout do jednotlivých
vyučovacích hodin, poslechnout si
připravené hudební číslo žáků
školy, zúčastnit se soutěže Karaoke
ve zpěvu polských písní a vychut-
nat si přátelské ovzduší mezi žáky
a učiteli. Naši kolegové nás proved-
li svým městem, oživlým vánoční
atmosférou, zařídili nám inspirující
prohlídku Střediska mládeže, ve
kterém nás jeho ředitelka provedla
dlouhou řadou učeben s nejrůzněj-
šími zájmovými kroužky. Výlety do
oblasti Kashuba a poté do Gdaňs-
ka a Gdyně byly přínosné nejen
z hlediska poznávání regionu, ale
umožnily všem zúčastněným nava-
zovat kontakty, komunikovat v cizím
jazyce a snažit se dorozumět.

Naši studenti vzorně reprezento-
vali svou školu. Byli rovnocennými
partnery ve všech aktivitách a komu-
nikaci. Velmi si pochvalovali, že jim
bylo umožněno bydlet v rodinách
žáků polské školy, které jim věnovaly
maximální péči v oblasti ubytování,
stravy, zajištění dopravy a také
poznávání jejich zvyků a tradic.

V závěrečném dni našeho poby-
tu jsme navštívili radnici, kde nás
zástupce primátora města přivítal
a podal nám informace o městě
Koszalin a celém regionu. My jsme
mu předali upomínkové dárky
věnované radnicí města Havířova
a Kütahya.

V děkovném dopise paní ředitelce
školy v Koszalinu jsme vyjádřili naši
spokojenost s průběhem návštěvy
a pochválili nejen práci všech zúčast-
něných učitelů, ale také jejich ohrom-
nou ochotu spolupracovat s námi
a věnovat nám svůj čas.

Máme před sebou ještě spoustu
práce, ale začali jsme věřit, že to
zvládneme a jsme ochotni vložit
veškeré úsilí do splnění všech cílů
našeho projektu.

Mgr. Hana Brutvanová, SPŠE

Vysoká škola sociálně-správní,
Institut celoživotního vzdělávání

Havířov o.p.s. vstoupila do druhého

akademického roku své existence.

20. října 2009 se v Kulturním domě

Radost uskutečnila inaugurace rek-

tora VŠSS doc. Ing. Josefa Fialy,

CSc., na kterou navázala slavnost-

ní imatrikulace posluchačů

1. ročníku studia. V tomto akade-

mickém roce studuje na této škole

takřka 300 studentů ve dvou

ročnících, přičemž do 1. ročníku

nastoupilo 160 posluchačů. V obou

ročnících převažují posluchači kom-

binované formy studia, kterých je

zhruba 70 %. 30. listopadu tomu

byly přesně 2 roky od udělení

státního souhlasu a akreditace stu-

dijních oborů Veřejná ekonomika

a správa a Management v sociální

sféře. Na imatrikulaci škola před-

stavila vysokoškolské insignie, tedy
rektorský řetěz a žezlo. „Insignie
jsou krásné a jsme na ně hrdí,“
přiznal rektor Josef Fiala, „ale
samozřejmě to nejsou jediné novin-
ky na naší škole. Mezi ty nejdůle-
žitější patří přípravné práce na
žádosti o akreditaci nového baka-
lářského studijního oboru Sociální
práce. Reagujeme tak na společen-
skou objednávku na vzdělávání
sociálních pracovníků. Skutečnost,
že se jedná o problematiku velmi
aktuální, potvrdila účast více než
sta odborníků a sociálních pracov-
níků na konferenci „Rodiny zrozené
z pocitu ztráty a naděje“, která na
naší škole proběhla 1. prosince.“

Bude-li akreditační proces, na

jehož přípravě VŠSS spolupracuje

s dalšími vysokoškolskými praco-

višti a pracovišti státní správy

a samosprávy v České republice

i na Slovensku, úspěšný, nový stu-

dijní obor by škola nabídla již v aka-

demickém roce 2010/2011. „Peda-
gogická a technická kapacita
vysoké školy umožňuje přijmout až
200 nových studentů,“ uvedl gene-

rální ředitel VŠSS, ICV Havířov Ing.

Václav Bezecný. „Škola - myslím
tím školní budovu - prochází omla-
zovacím procesem, který vytváří
lepší podmínky pro studium. Na
podzim tohoto roku byla vyměněna
všechna okna za plastová a celý
objekt byl zateplen. Nová fasáda,
kterou budova dostala, ještě více
školu rozzářila. V současné době
probíhají dokončovací práce na
přestavbě bývalé tělocvičny na
moderní aulu, která bude sloužit
pro potřeby pedagogického proce-
su, ale také pro pořádání jiných
akcí, jelikož aula bude vybavena
špičkovou audiovizuální technikou.
To nám umožní další zkvalitnění
výuky. Za vytvoření tohoto zázemí
pro vysokou školu musím poděko-
vat v první řadě vedení města
a zastupitelům.“

Slavnostní uvedení auly do pro-

vozu plánuje havířovská vysoká
škola na počátek roku 2010.

Dne 8.12. 2009 zemřel v anglickém městě Harlow 
pan Ralph Rowland, bývalý starosta města Harlow 

a zakladatel partnerských vztahů mezi městy Harlow a Havířov.
Byl dlouholetým předsedou komise pro partnerské vztahy ve městě

Harlow a stálý člen komise. Má velké zásluhy na rozvoji partnerství těch-
to dvou měst. Děkujeme mu za spolupráci - čest jeho památce.
Za komisi pro regionální spolupráci a partnerské vztahy Miroslava Kupská

SPŠ elektro se zapojila 
do projektu Comenius 

VŠSS Havířov zahájila 

druhý akademický rok
Foto: Petra Jonešová
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Plesy Gymnázia
Komenského
v Havířově patří již tradičně
k tomu nejlepšímu, co havířov-
ská plesová sezóna nabízí.
O jejich úrovni a věhlasu svědčí
neustále vzrůstající zájem
o vstupenky. Pokud si chcete
zajistit svou účast, kupte si vstu-
penky v předprodeji od 18. ledna
v budově školy.

Tradiční součástí plesu je
úvodní polonéza, bohatá tombo-
la, zajímavý program, příjemná
a přátelská atmosféra.

XXXVII.
Reprezentační ples 

Gymnázia v Havířově 
na ul. Komenského 

proběhne v sobotu 20. února
2010 od 19.00 do 02.00 hod.

ve všech prostorách
Společenského domu Reneta.

Těšíme se na setkání s Vámi 

Ředitelství školy

Fond přátel Gymnázia, o.p.s.

Nadějná mladá havířovská lyžařka Kateřina Pau-
láthová (na snímku vpravo) pokračuje i v této sezoně
ve slibně rozjeté kariéře a díky skvělým výsledkům
má stále šanci na účast na olympijských hrách.

Po krásném 3. místě v obřím slalomu 5.12. na FIS
závodech ve Švédsku /Funaesdalen/ se Kateřina
s tátou a trenérem v jedné osobě přesunula do Itálie.
Na programu v Klausbergu byly nejdříve dva obří slalo-
my, v obou Kateřina zajela výborně vzhledem
k vysokému počtu závodnic na startu. Dojela 2x na
6. místě a opět si zlepšila své FIS body. V prvním obřím
slalomu si vyjela 34,27 bodů, což je nejlepší výkon v její
dosavadní kariéře.

Ve slalomu ale Kateřině nepřálo štěstí - po 1. kole
vedla o 0,5 vteřiny, ve 2. kole však nezvládla trať
a nedojela. Opravdu smůla.

Na nejvyšší příčku ale v italském Klausbergu Kateři-
na stejně dosáhla - v sobotním slalomu vyhrála, odvez-
la si krásný pohár, mnoho zkušeností a opětovné
zlepšení svých slalomových FIS bodů.

Vánoční svátky mladé lyžařky proběhly v tvrdém tré-
ninkovém rytmu ve Špindlerově Mlýně /jak na sněhu
tak i v tělocvičně, bazénu atd./. „Je třeba vypilovat
formu, jelikož se blíží Mistrovství světa juniorů, které se

koná koncem ledna ve Francii,“ uvedl trenér lyžařské
naděje Radovan Pauláth. „Úspěchy v této sezoně
Katce stále dávají naději na účast na ZOH Vancouver
2010.“

Nenápadná školka uprostřed

paneláků na ulici Komunardů,

kam již několik let nezavítalo

žádné dítě, se po několika letech

stane centrem pro dětské rado-

vánky a dovádění. Část této
budovy v současné době pro-

chází významnou rekonstrukcí,

na jejímž konci stojí otevření
nové kavárny zaHRAda určené
především pro rodiny s dětmi.

Celý projekt začal v červenci

roku 2009, kdy se Rodinné centrum
Majáček rozhodlo realizovat svůj
sen ve spolupráci s občanským

sdružením ZIP a Apoštolskou církví

Praha/stanice Havířov. Občanské
sdružení Rodinné centrum
Majáček, které již přes čtyři roky

působí v Havířově, stále nemělo

své vlastní prostory, kde by se
maminky mohly scházet. Tým
maminek, které se starají o RC

Majáček, dlouho snil o vlastní

budově, kde by mohl pořádat nej-
různější workshopy, kreativní aktivi-
ty, odborné semináře, maškarní

bály pro děti a další akce zaměřené
na rodinu. Přáním bylo vybudovat

i příjemné prostředí, kde si budou
maminky moci vypít kávu a popo-
vídat si, zatímco děti by si spolu

hrály v jejich dohledu. A přesně
taková bude nová kavárna

zaHRAda, jejíž součástí je i velká
herna pro děti. Kromě kavárny
bude v těchto prostorech i nízko-

prahový klub Pecka pro teenagery

a v neděli zde budou probíhat

bohoslužby.
„Celý projekt můžeme taky reali-

zovat díky finančním darům
a hmotné podpoře přátel, zájemců
a několika málo firem. Jde přede-
vším o projekt postavený na dobro-
volnické činnosti,“ uvedl vedoucí

projektu Michal Malina.

Slavnostní otevření kavárny
zaHRAda a přemístění RC Majáček
ze stávajících prostor je plánováno

na měsíc únor. Pro návštěvníky

bude připraven celý den plný
zajímavých aktivit pro celé rodiny,
díky nimž se účastníci budou moci

seznámit s možnostmi nové kavár-

ny a nabídkou mateřského centra.
„Už se moc těším, až se z budovy
nebude ozývat vrtačka a rány kladi-
va, ale dětský smích,“ přiznal

Michal Malina.

V době, kdy jsou v mnoha
zemích bez milosti porušována

základní lidská práva dětí,

naštěstí existují i lidé, kterým
není vše úplně jedno. Patří mezi
ně i vedení Gymnázia na Stu-

dentské ulici a jeho studenti.

Právě zde se uskutečnilo pro-
mítání INVISIBLE CHILDREN,
dokumentu o dětských vojácích

v Ugandě. Po promítání proběhl

prodej upomínkových předmětů,
jejichž výtěžek bude poslán na účet
londýnské organizace Invisible

Children. Součástí prodeje byly pla-

káty, náramky, nálepky, ovšem

největší úspěch sklidily figurky, tzv.

kofoláčci, které vyráběli studenti ve

vyučovacích hodinách výtvarné

výchovy. Velké díky patří i profeso-

rům, kteří vyšli této aktivitě vstříc.

Nejsilnější zájem o koupi kofoláčků
však přinesl předvánoční čas, kdy

studenti dostali opět možnost si

figurky zakoupit ve vestibulu gym-
názia.

Celkový výtěžek ze všech akcí

věnovaných Invisible Children se

vyšplhal k hodnotě pěti tisíc korun.
Přestože tato částka by se mohla
zdát zanedbatelná, pro „nevidi-

telné“ děti je sebemenší finanční

podpora nesmírně důležitá. Proto
patří poděkování všem, kdo se na
celém projektu podíleli a poskytli

svou pomoc, ať už jakoukoliv formou.

Anna a Lucie Adámkovy

Lyžařka Kateřina Pauláthová má šanci jet na olympiádu

Gymnázium Studentská:

Charitativní akce INVISIBLE CHILDREN
Již brzy „rozkvete“ kavárna

zaHRAda na ulici Komunardů

V zaplněném sále Kulturního domu Leoše Janáčka zazněly 7. ledna  obě řady Dvořákových
Slovanských tanců. Novoroční koncert provedla Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktov-
kou dirigenta Theodore Kuchara.

Theodore Kuchar, mimo jiné vynikající
hráč na violu, patří mezi nejčastěji nahráva-

jící dirigenty uplynulého desetiletí. Jeho
jméno se objevilo na více než 100 kompakt-
ních discích hudebních společností Naxos,

Brilliant Classics, Ondine a Marco Polo.
Během uplynulých patnácti let působil jako

umělecký ředitel a šéfdirigent dvou výteč-
ných evropských orchestrů, a to Janáčkovy
filharmonie Ostrava a Národního symfo-

nického orchestru Ukrajiny.

XXI. ročník HALOVÉ POHÁROVÉ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ,
který je zároveň jako XIX. ročník

NEOFICIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ ČECH, MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKA

27. února 2010 - Městská sportovní hala Havířov
Soutěžit budou mladí hasiči z celé České a Slovenské republiky

Přijďte je povzbudit! Slavnostní zahájení v 8.30 hod. - www.sdh-havirov.cz
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V pátek 18. prosince byla
v Kulturním domě Petra Bezruče
zvolena nejšikovnější středoško-
lačka Havířova a Karviné - Miss
Karkulka Pamir 2009.

Popáté putuje titul nejvyšší na
Gymnázium Studentská v Haví-
řově. Může za to sedmnáctiletá stu-
dentka Dagmar Leinveberová,
která se nejlépe "poprala" s letošní
zdravotnickou volbou.

Krásné druhé místo, nejlepší pro
svou školu, vybojovala osmnáctile-
tá Vlaďka Turková z havířovské
"stavebky". Bronz putuje do Kar-
viné. Druhou vicemiss se stala
sedmnáctiletá Magdaléna Oparju-
ková ze Střední školy oděvní
a obchodně podnikatelské Frýdek-
Místek, která nejvíc zabodovala
i v internetovém hlasování. Titul
Miss Karkulka publikum si přímo
v sále vydobyla devatenáctiletá
Kristýna Olíková ze SŠTO Lidická
Havířov.

Tři nejúspěšnější: Dagmar Leinveberová (uprostřed), Vlaďka Turková (vpravo), Majda Oparjuková (vlevo) FOTO: Michal Polák

Dvacátá Karkulka je z Gymnázia na Studentské!

ZŠ Mánesova zahájila projekt

Svět patří i nám
Začátek nového kalendářního roku 2010 zna-

mená pro Základní školu na Mánesově ulici
zahájení grantového projektu s tímto dlouhým
názvem: "Svět patří i nám. Maximálně možný
rozvoj všech složek individuálních osobností
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
zaměřený na jejich budoucí uplatnění." Tento
projekt inovuje a prohlubuje výuku žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami s důrazem na
rovný přístup ke vzdělávání. Modernizuje něk-
teré části školního výukového programu zpraco-
váním výukových témat tak, aby byla maximálně
srozumitelná, využitelná v každodenní výuce,
umožňovala multisenzoriální učení a byla zalo-
žena na aktivním přístupu žáků. Žáci ZŠ prak-
tické jsou ohroženi předčasným ukončením
základního vzdělávání, jejich uplatnění na trhu
práce je problematické. Cílem projektu je inte-
grace těchto žáků, a to jak v současné době tím,
že se zvýší inkluzivita jejich vzdělávání,
v budoucnu pak šance absolvovat další stupeň
vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Žáci speci-
ální školy s těžkými handicapy bývají izolováni od
běžného života. Projekt má obohatit výuku
o specializované terapie a vytvořit výukové
materiály přizpůsobené žákům s určitým handi-
capem. Součástí projektu je zvyšování kompe-
tencí pedagogických pracovníků s cílem odstra-
nit bariéry bránící rovnému přístupu všech jedin-
ců ke vzdělávání. Tento projekt je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky.

Mgr. Petra Židková, Mgr. Hana Čadová, 
Mgr. Michaela Ujma

ZŠ Moravská: Dopoledne 
s ilustrátorem Adolfem Dudkem

Středa 2. prosince 2009 byla pro děti ZŠ
Moravská v Havířově-Šumbarku dnem, na který
jistě dlouho nezapomenou. S prvními písmeny,
slovy a větami, které naši prvňáčci objevili ve
svých Slabikářích, jsme se rozhodli uvést děti
mezi malé čtenáře a uspořádali jsme pro ně akci
s názvem „Pasování na malého čtenáře“. A aby-
chom nezapomněli také na žáky prvního stupně,
kteří na své cestě za objevováním příběhů ukry-

tých v knížkách určitě velmi pokročili, rozhodli
jsme se pasovat také žáky 5. tříd na čtenáře
pokročilé.

Záštitu nad akcí převzala paní knihovnice
Dana Kochová z Městské knihovny v Havířově,
která dětem věnovala čtenářské pasy a měla při-
praveny také přihlášky do knihovny. Hvězdou
celého dopoledne se stal pan ilustrátor Adolf
Dudek, který vtipně a s humorem jemu vlastním
představil dětem a jejich rodičům vlastní ilustra-
ce v knížkách, ukázal, jak vznikají obrázky do
dětských knížek, které materiály a nástroje
k tomu ilustrátor potřebuje, s dětmi kreslil na
tabuli obrázky, hádanky... Během vystoupení
pana ilustrátora, který nejen děti, ale i jejich rodi-
če aktivně zapojil do jednotlivých úkolů, zněl
celou školou hlasitý smích a bouřlivý potlesk.
Pan ilustrátor a paní knihovnice se pak ujali své
role krále a královny a velmi důstojně i s humo-
rem pasovali každého žáka na čtenáře pomocí
obrovské žluté pastelky, kterou pan král poklepal
čtenářům na rameno. Děti obdržely navíc ještě
čtenářské listy v upomínku na tento okamžik
a také nějaké sladkosti. Celým programem děti
provázely postavičky školáků Macha a Šebe-
stové (žáků nikoli 3. B, ale 6. A - Denis Kuboň
a 6. B Míša Tůmová).

Děkujeme ještě jednou panu ilustrátorovi
Adolfu Dudkovi a paní knihovnici Daně Kochové
za nevšední zážitek, který dětem, jejich rodičům
i nám učitelům připravili.

učitelé ZŠ Moravská Havířov-Šumbark

ZŠ Mánesova: Vánoční besídka 
na partnerské škole v Polsku

Již podruhé jsme byli pozváni naší partner-
skou základní školou SOSW v polském Wodzi-
sławiu Śląskim na vánoční besídku, která tentok-
rát proběhla pod názvem Dobre anioły przylatu-
ją do szkoły. Ve čtvrtek 10. prosince ráno vyrazil
jeden autobus plný nedočkavých žáků i učitelů
směr Polsko. Besídka měla tři části. Nejprve nás
čekala v kostele mše, po které následovaly
pěvecká a taneční vystoupení jednotlivých škol.
Také náš školní pěvecký sbor Kvítek pod vede-
ním Mgr. Šárky Kavanové měl připravené pásmo
nejznámějších českých koled. Ve druhé části

besídky se konala prodejní výstava výtvarných
a uměleckých prací jednotlivých škol, při které si
učitelé s nadšením vyměňovali své zkušenosti,
náměty a postupy výroby.Třetí a poslední část se
odehrávala v tělocvičně školy, kde byl připraven
obrovský stůl, jenž se prohýbal pod typickými
vánočními pokrmy regionů, odkud jednotlivé
školy pocházely. My jsme nabídli voňavé vánoční
cukroví, vánočku i kapra se salátem. Celou hos-
tinu doprovázel zpěv koled a vánočních písní.
Nakonec jsme ještě byli všichni obdarováni
milou upomínkou a příjemně naladěni na blížící
se Vánoce jsme vyrazili na zpáteční cestu domů.

Mgr. Michaela Ujma

ZŠ Na Nábřeží: SMAJLÍK 
slaví úspěchy - vystoupí v přímém 
přenosu na ČT!

Naší škole je velkou ctí, že se pěveckému
sboru SMAJLÍK při ZŠ Na Nábřeží podařilo pod
vedením Mgr. Šárky Tedesco dosáhnout velkého
úspěchu během společného turné v cyklu
Vánočních koncertů Petra Bendeho. Koncerty
proběhly jak u nás v Havířově, tak i v Ostravě,
a to s velkým ohlasem nejen publika, ale přede-
vším samotného zpěváka, který byl ze společné-
ho výkonu natolik nadšen, že nám nabídl další
spolupráci v charitativním projektu Kapka nadě-
je Venduly Svobodové.

Pěvecký sbor SMAJLÍK bude mít opět velkou
příležitost ukázat se společně s Petrem Bendem
a zazpívat si v Praze 20. února 2010 v přímém
televizním přenosu na ČT1!

Všem účinkujícím držíme palce a jsme rádi, že
dosáhli takového úspěchu.

ZŠ Na Nábřeží
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Na Nábřeží 41, Havířov-Město, tel.: 596 811 175,
info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz
2.2. út 14.00 - 17.00 - „Na Hromnice o hodinu více“

výtvarné dovádění pro děti a veřejnost 
5.2. pá 16.30 - 19.00 - DISKOTÉKA - tanec, hry, zábava, 

pro děti a mládež do 15 let, vstupné 10 Kč
9.2. út 14.00 - 16.00 - „Gelové svíčky“ trochu jinak
12.2. pá od 16.00 - „Perníkové valentýnky“

s sebou váleček na nudle a 35 Kč
12.-14.2. Soustředění v TZ Pstruží (nejen pro děti ze ZÚ)

Informace a přihlášky L. Bitterová tel.: 596 811 175, 
739 669 763, lucie.bitterova@svcha.eu

16.2. út 14.00 - 18.00 „Keramický svícen“ 10 Kč s sebou
23.2. út 14.00 - 17.00 - „Únor bílý pole sílí“

výtvarné dovádění pro děti a veřejnost
26.2. pá 16.30 - 19.00 - DISKOTÉKA - tanec, hry, zábava, pro děti

a mládež do 15 let, vstupné 10 Kč
27.2. - 6.3. Jarní tábor v TZ Pstruží „SEDM DIVŮ PSTRUŽÍ“

Místo, které patří k sedmi divům světa, je i Pstruží … pojeďte je s námi
objevit a nechat se vtáhnout do jeho příběhu. Přihlášky již nyní
k dispozici v šatně SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, H.-M.
Informace L. Bitterová tel.: 596 811 175, 739 669 763, 
lucie.bitterova@svcha.eu

Prohlídky teraristické pracovny: pro veřejnost, po - pá 14.00 - 18.00 hodin

Vstupné: jakékoliv krmení pro zvířátka.

Úterý 17.00 - 19.30 - kurz smaltovaného a keramického šperku, malba na

hedvábí. Na všechny akce přezutí s sebou!

M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, tel. 596 811 031
www.asterix-havirov.cz, info@svcha.eu

1.2. po od 15.00 - „Pro bystré hlavičky“

zábavná soutěž chytré pro děti školního věku

5.2. pá od 15.30 - Kreslení na sněhu

teplé oblečení a rukavice s sebou

5.2. pá od 15.00 - „Míříme přesně“ - soutěž v šipkách

pro děti do 13 let

8.2. po od 15.00 - „Hrajeme si soutěžíme“

zábavné soutěžní odpoledne pro školáky

10.2. st od 16.00 - „Kouzelné valentýnské CD“

nefunkční CD s sebou, 6 - 15 let

12.2. pá od 15.00 - Výroba valentýnských přáníček a dárků 

pro zamilované od 6 do15 let

15.2. po od 14.30 - Skládání Puzzle - soutěž o ceny (děti 6 - 15 let)

19.2. pá od 15.00 - „Piš rychle a bezchybně“

soutěž ve psaní na klávesnici (děti 9 - 15 let)
19.2. pá od 16.30 - Valentýnská diskotéka

(pro děti a mládež do 15 let), vstup 10 Kč  

25.2. čt od 16.00 

Asterix se představuje - vystou-
pení členů zájmových kroužků
pro rodiče a známé. Na všechny

akce přezutí s sebou!

V sobotu 6.2. pořádáme autobu-
sový zájezd na Pustevny. Odjezd
z parkoviště Slavie v 7.30 hod.,

cena 130 Kč.

Ve čtvrtek 11.2. bude sraz ve

13.00 hodin na autobusovém

nádraží a uskutečníme Šlapáček
do přírody za zdravím, za přízni-
vých sněhových podmínek budeme

stavět sněhuláka(ky), vezměte
sebou uhlí, na očička knoflíky, něco

na hlavičku a mrkvičku na nos.

Ve čtvrtek 25.2. se sejdeme ve

13.00 hodin na autobusovém nád-

raží a kam že to půjdeme? No
přece do přírody, tentokrát to bude
trochu delší trasa, kterou zakon-

číme horkým čajem na Hájence

v Těrlicku.

Dále pořádáme pro své členy na

našem Institutu něco pro naši
počítačovou gramotnost s názvem:
PC Akademie turistů s pomalejším

tempem výuky. Zahajujeme

v únoru, jednou týdně 4 vyučovací
hodiny, délka výuky 32hodin -
8 soustředění po 4 hodinách.

Po dvou měsících ukončíme Akade-
mii školním výletem. Zájemci volej-

te  p. Půrové: 591 123 217 nebo 
777 997 458.

Informační schůzky jsou v úterý
2. a 9. února 2010 v 18.00 hod.
vždy v pizzerii haly Slavie.

www.kvtivr.estranky.cz 

K l u b  v ě r n ý c h  t u r i s t ů
Ať je v únoru sníh nebo led do přírody přece vyrazíme hned

Chlapci ve věku od 5 let 

- sportovní gymnastika
(v úterý a pátek v ZŠ Na Nábřeží,

Havířov-Město),
tel.: 732 772 176, 604 151 068

Dívky ve věku od 10 let 
- volejbal (v úterý a pátek v ZŠ 
ul. Mládežnická, Havířov-Podlesí),

tel.: 739 572 588, 605 861 339

Dospělí 

- tai-či (v pondělí v malé tělocvič-
ně Gymnázia, ul. Studentská,

Havířov-Podlesí)

tel.: 737 286 161, 604 151 068
Přihlášky osobně nebo:

e-mail: taichihavirov@seznam.cz
Od února 2010 
kromě běžného cvičení i nácvik

sestavy 
„Kung-fu 1 s vějířem“

- pro zkušenější cvičence
- sálová kopaná (Gymnázium,        
ul. Komenského, Havířov-Město), 

tel. 774 520 912

v České republice 
Vás zve na ukázkovou hodinu

zdravotního cvičení 

taoistické tai chiTM

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

vhodná pro všechny 

věkové kategorie".
16. února v 18 hodin 

v tělocvičně ZŠ Školní,

Havířov-Šumbark.
Přezůvky s sebou.

Cvičení vedou akreditovaní

instruktoři. Pravidelná skupina
bude probíhat každé úterý 
od 23. února od 17 hodin.

Bližší informace získáte na adrese
www.taoist.cz

ASTERIX - středisko volného času Havířov

Sdružení taoistického tai chi 

Sportovní klub 
SPORTU PRO VŠECHNY Havířov
nabízí aktivity pro tyto věkové skupiny pod vedením
zkušených cvičitelů

Zumba přichází i do Havířova!!!
Cvičení, které uchvátilo celý svět, nyní přichází i k nám! Zumba je

fitness program, který je směsicí latinsko-amerických aerobních

a mezinárodních rytmů a kroků. Je účinný, zábavný a snadný. Kom-

binuje rychlé a pomalé rytmy, které účinným způsobem formují

a posilují tělo. Taneční pohyby, založené na kardio tréninku, jsou

složeny z jednoduchých kroků a zajímavých kombinací pohybů,

které se každý snadno naučí. Spolu s motivující hudbou vytvářejí

skvělou atmosféru! Přijďte se podívat a vyzkoušet si zumbu i vy 

- bližší informace na www.fittravel.cz

NÁBOR KARATE   NÁBOR KARATE
SK Budo Havířov a TJ Start Havířov 

Karate je vhodné pro všechny věkové kategorie, zejména pro děti
a mládež. Jde o jedno z nejvšestrannějších bojových umění a sportů,
které přispívá ke zlepšení psychické a fyzické kondice.
Pro mládež a děti nabízíme:
• Pestrou skladbu tréninku karate obohacenou o prvky gymnastiky, atleti-

ky, strečinku a úpolových her. Děti se zde formou her a soutěží naučí
základní techniky karate. Trénink je úměrný věku dětí a mládeže, zvláštní
důraz je kladen na správné pochopení bojových umění - řád, disciplína,
uznávání autorit, kamarádství.

• Cvičení v jednom z předních mládežnických klubů karate v ČR, jehož cvi-
čenci jsou několikanásobnými medailisty z Mistrovství ČR a různých
mezinárodních soutěží.

• Tréninkový proces vedený zkušenými trenéry.
• Cvičení ve skupinách dle výkonnosti a věku 3 až 5krát týdně.
• Pravidelné letní sportovní tábory, soustředění a sportovní akce.
• Pestrá závodní činnost.
• Řádné členství v SmSKe, ČSKe a ČSTV.
• Dlouhodobou zkušenost práce s mládeží.
Pro dospělé nabízíme:
Sebeobranu + Speciální strečink a kondiční posilování, zejména pak
pro ženy a dívky.
• Jedná se o sebeobranný systém boje zblízka.
SK Budo Havířov je velká skupina vyznavačů aktivního sportovního přístu-
pu k životu. Očekávejte příjemnou atmosféru a profesionální přístup.

Nábor: od 2.2. 2010 do 28.2. 2010

zájemci se mohou  přihlásit

Po, St : 17 - 19 hodin na SPŠS Kollárova (boční vchod)

Út, Čt : 17 - 18 hodin na ZŠ Kudeříkové (zadní vchod)

Bližší informace tel. 604 262 607 a na  www.skbudo.cz 
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a 

Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084

e-mail: prodejna.havirov@danex.cz
www.danex.cz

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.

19/10

NOVĚ OTEVŘENÁ

GYNEKOLOGICKÁ
AMBULANCE
MUDr. N. Šturcová
MUDr. T. Dobošová

Lidická 886/43, Havířov-Šumbark
MHD - linka č. 404 - TENAS

596 811 274

22/10

NATY SALON VÁM NABÍZÍ:NATY SALON VÁM NABÍZÍ:NATY SALON VÁM NABÍZÍ:NATY SALON VÁM NABÍZÍ:
● Pedikúra mokrá a medicinální ● Manikúra 
  a nehtová modeláž ● Kosmetika ● Masáže
● Prodloužení řas 

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

● Prodej výrobků firmy JUST 
● Prodej výrobků z Aloe Vera 

2
0
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Svatební agentura “ŠTĚSTÍ”
organizace svateb od A - Z

605 883 393
e-mail: svatbastesti@seznam.cz
www.svatebniagentura.webnode.cz

2
1
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0

nová 

ORTOPEDICKÁ
AMBULANCE
(nová budova u Tržnice)

Po, St, Pá  
7.00 - 10.00 MUDr. Mareš

Po    15.00 - 21.00 MUDr. Gongol

Út     15.00 - 21.00 MUDr. Knybel

St     15.00 - 21.00 MUDr. Haltman
Čt     15.30 - 18.30 MUDr. Gongol   

Možnost tel. objednání:
773 401 020 1
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Akce pro dospělé:
Půjčovna pro dospělé 
na ul. Šrámkova zve na výstavu
fotografií Romana Dzika z Fotoklu-
bu Havířov a na výstavku knih Ženy
se chtějí líbit.

V oddělení hudby a umění 
na ul. I. P. Pavlova se bude konat
výstava Mgr. Lenky Blažíkové
nazvaná Proměny duše. Jde
o výtvarnou techniku enkaustika,
kterou se zdobily před naším leto-
počtem antické chrámy. Speciálními
nástroji se nanáší na hladký pod-
klad horký pigmentový včelí vosk,
což vytváří kouzelné efekty. Malba
je odolná proti vlhku a ztrátě barev-
nosti. Vernisáž výstavy se koná
24.2. v 18.00 hod. Výstava potrvá
do 26.3. 2010.

Akce pro děti:
V rámci podpory projektu
Havířov - Město stromů se může-
te zúčastnit vědomostní soutěže

týkající se zajímavostí našeho

města. Každý, kdo se soutěže

zúčastní získá drobnou cenu.

Otázky najdete nejen ve všech

dětských odděleních, ale také na

webových stránkách knihovny.

Soutěž je pořádána také u příle-

žitosti 55. výročí města Havířova.

Pobočka Gen Svobody

připravila na 3.2. akci Hravé odpo-

ledne aneb Pohádky na kolech.

Začíná se v 15.00 hod. Úterý 9.2. je

určeno všem zamilovaným. Od

14.00 do 16.00 hod. na vás čeká

výtvarné odpoledne a s ním spoje-

ná výroba Valentýnských přání.

V dětském oddělení na ul. Šrámkova
pokračuje soutěž O nejvtipnější
visačku na kliku dveří na téma „Čtu
si…“
a 11.2. od 14.00 hod. si můžete
rovněž přijít vyrobit valentýnky.

Pobočka na ul. Seiferta
chystá ve středu 17.2. od 15.00
hod. zábavné odpoledne Dnes
budu …, při kterém děti zavítají do
kuchyně a seznámí se s povoláním
kuchaře.

Pobočka Dělnická 
se rozhodla podpořit zubaře. Plný
pytel sladkostí může vyhrát ten, kdo
během února odevzdá knihovnici
své obrázky s tematikou STROMY.
Obrázky budou hodnotit čtenáři
knihovny.
Kdo si rád hraje a luští, může přijít
19.2. v 16.00 hod. provětrat si moz-
kové závity.

Dětské oddělení na ul. J. Wericha

zve na další zábavné odpoledne

Pojď si hrát na …. To se koná ve

středu 24.2. od 15.00 hod. a hrát si

budeme na doktory.

A také zde pokračuje soutěž o nej-

vtipnější visačku na kliku dveří

s názvem „Čtu si …“

Pobočka Životice

zve 18.2. ve 14.00 hod. na besedu

Z pohádky do pohádky. Půjde

o čtení pohádek doplněné o výtvar-

nou dílnu "Kreslíme pohádku pro

skřítka" s netradičními výtvarnými

technikami.

"Hudební podvečery"
9. a 23. února v 18.00 hodin 
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

"Zimní akordeonový koncert" 
18. února v 17.00 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul.Sadová
●

Nabízíme výuku ve II. pololetí 
školního roku 2009/2010  

pro děti od 5 let

v hudebním oboru
- přípravná hudební výchova 

- hra na hudební nástroj (klavír,
housle, violoncello, kytara, 
bas. kytara, bicí, el. klávesy,  
akordeon, dechové nástroje 

- zobcová, příčná 
flétna, trubka, saxofon, fagot, ...)

- sólový zpěv, sborový zpěv

v literárně-dramatickém oboru

v tanečním oboru 
(klasika, moderní tanec....)

Maniak aerobik

ve výtvarném oboru 
malba, grafika, keramika, 

tvůrčí fotografie

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 

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

tel : 596 813 128

3.2. Malování na sklo (Město)
4.2. 16.00 Hokejový turnaj (Město)
5.2. 16.00 Velká cena F1 na autodráze (Město)

6.2. 9.00 Florbalový turnaj pro střední žáky, ročníky 96-97,

registrace v 8.00 hod. (Šumbark)
6.2. 9.00 Taneční workshop - břišní tance (Šumbark)

10.2. 17.30 Turnaj ve stolním fotbálku (Město)
11. - 12.2. Výroba dárků na sv. Valentýna (Město)
12.2. 16.30 Velká cena F1 na autodráze (Město)

16.2. 17.00 Turnaj v peckách (Město)
19.2. 16.30 Diskotéka (Město)

25.2. Výroba dárků k Mezinárodnímu dni žen (Město)
26.2. 16.30 Karneval (Město)

1. - 5.3. Jarní prázdniny - Příměstský tábor
1. - 4.3. Jarní prázdniny - Tábor Orlí hnízdo

KLUB VALDOCCO:
4.2. 17.00 Pololetní turnaj ligových hráčů

11.2. 18.30 Hrajeme Pilíře země
12.2. 16.30 Bruslení na zimním stadiónu
18.2. 17.30 Turnaj v kriketu

25.2. 19.00 Carcassone mánie

každé pondělí, středa a pátek od 17.30 posilovna

každou středu od 18.30 přítomnost psychoterapeuta

16. února v 17.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Koncert žáků
●

17. února v 18.00 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Koncert studentů JKGO
kytarové třídy 

prof. MgA. Ondřeje Gilliga
Dechový oktet pod vedením

prof. MgA. Petra Bohuše
●

25. února v 10.00 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ
„Jak se dělá představení“
komponovaný pořad žáků 

tanečního a hudebního oboru
pro 1. stupeň ZŠ

●

25. února v 17.00 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ
„Jak se dělá představení“
komponovaný pořad žáků 

tanečního a hudebního oboru

pro veřejnost

Klub pro rodiče s dětmi

SRDÍČKO nabízí zdarma sociální

služby rodičům s dětmi, kteří jsou
ohroženi společensky nežádoucími
vlivy vedoucími k vyloučení ze spo-

lečnosti. Tato služba je především

zaměřena na vztah rodiče s dítě-
tem. Klub Srdíčko je otevřen od
úterý do čtvrtka od 8.30 do 10.30

hod.V úterý se zaměřujeme na roz-

voj řeči a motoriky dítěte, učíme se
nová říkadla, zpíváme. Ve středu se
koná volné hraní nebo besedy na

zvolené téma, realizované odbor-

nými přednášejícími. Ve čtvrtek
máme připravený Prográmek - pře-
vážně výtvarná činnost.

V rámci služeb KC nabízíme

rodičům základní sociální poraden-
ství, pomocí něhož se snažíme
s jejich aktivní asistencí zmírnit

nebo úplně vyřešit problémy, které
je tíží.

Armáda spásy zároveň nabízí

i terénní sociální služby pro rodiče

s dětmi, kteří si neví rady, nebo mají
starosti a jsou na to sami. Poskytu-

jeme poradenství při vyřizování

běžných záležitostí, doprovod na
úřad, doprovod s Vašim dítětem
k lékaři nebo pomoc s doučováním

Vašeho dítěte.

Bližší informace obdržíte na tel.
čísle 596 411 265, 603 548 977
(terénní služba) nebo osobně

v KC AS.

Program Klubu Srdíčko
2.2. út zpívánky
3.2. st volné hraní

4.2. čt kreslíme sněhuláka

9.2. út zpívánky
10.2. st beseda - poruchy učení

a chování, dg. dítěte

11.2. čt srdce z papíru
16.2. út zpívánky

17.2. st volné hraní
18.2. čt malujeme na sklo
23.2. út zpívánky

24.2. st volné hraní
25.2. čt skládanky z papíru 

Městská knihovna Havířov ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz      

www.zuslj-havirov.cz

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

www.zusbm.cz

Komunitní centrum Armády spásy
J. Seiferta 8, Havířov-Město

NÁBOR 
FLORBAL - DĚTI
Florbalový oddíl Slavia 

Havířov
stále přijímá děti 
do svých týmů

ročníky 1990 - 2004
Info na 603 443 638

www.slaviahavirov.cz
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