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POZVÁNKA
na jednání 

Zastupitelstva města Havířova
pondělí 29. března 2010

v sále Kulturního domu Radost.

Interpelace a dotazy občanů 
jsou na programu od 12 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Další jednání zastupitelstva 
je naplánováno na 21. června.

Logo Mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup
2011 má za sebou oficiální křest. Došlo k němu

21. ledna na půdě Poslanecké sněmovny, kde se

křtu vedle zástupců Havířova zúčastnil v roli kmot-
ra Miloslav Vlček, dále generální tajemník mezi-
národní organizace sdružující floristy Florint Toine

Zwitserlood a předseda Českého svazu květinářů

a floristů Jiří Horák.
Mistrovství Evropy ve floristice se v České

republice uskuteční poprvé v historii této soutěže.

Pořadatelství soutěže vybojoval Havířov v říjnu

v norském Lillehammeru.
Přesto, že mezinárodní

soutěž se uskuteční až

v roce 2011, s přípravou se
nesmí otálet. I proto hned
následující den představi-

telé Florintu a Českého
svazu květinářů navštívili
Havířov, aby se seznámili s místem, kde se bude Euro-

pa Cup konat.
„Vnímám to jako příležitost zviditelnění našeho

města v celoevropském měřítku,“ řekl primátor města

František Chobot, který hosty přivítal na radnici.

„Do Havířova přijedou soutěžit  zástupci 27 evropských
států. Musíme proto přípravám věnovat náležitou
pozornost.“ 

Všichni zúčastnění se během návštěvy Havířova
seznamovali s organizačním plánem mistrovství, před-

stavily se nové webové stránky pro Europa Cup

a nechyběla ani prohlídka města a zařízení, která
budou pro soutěž využívána.

„Čeká nás hodně práce, protože musíme zabezpečit
nejenom prostory, nesmíme zapomenout na propaga-

ci, seznámit lidi s tím, co to Euro-
pa Cup je. Co jsou to floristé, co
bude mistrovství obsahovat,
v jakém rozsahu bude, kolik se
tady zúčastní zahraničních
hostů,“ připomenul náměstek
primátora Ing. Zdeněk Osman-
czyk. „Musíme zabezpečit pod-

mínky pro vlastní soutěž, ubytování, stravování. Důleži-
tou součástí je zabezpečení naplnění rozpočtu, který je
zhruba 9,5 milionu korun a oslovujeme sponzory."
www.ec2011.eu

Logo Europa Cupu 
oficiálně pokřtili v Parlamentu

Slavnostní křest loga Europa Cup 2011 v Parlamentu:
Zprava náměstek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk, předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček,
generální tajemník organizace Florint Toine Zwitserlood a předseda Svazu květinářů a floristů ČR 
Ing. Jiří Horák.

Foto: Radmila Friedlová
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Zápis na rehabilitační 
pobyty seniorů

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova stanovil termín

zápisu rehabilitačních pobytů seniorů na 9. březen 2010.

Zápis se uskuteční v budově Městského klubu seniorů,

Studentská 9a, Havířov-Podlesí (autobusová zastávka „Bezručova“-

linka č. 3 a 9) od 7.00 do 10.00 hodin.

Rehabilitační pobyt bude probíhat ve Státních léčebných lázních

Karlova Studánka, p.o. ve dvou turnusech:

12.4. - 18.4. 2010   a   18.4. - 24.4.2010
cena poukazu činí 3 300 Kč

Rehabilitačního pobytu se mohou zúčastnit občané s trvalým pobytem
na území města Havířova, kteří jsou poživateli starobního nebo plně inva-
lidního důchodu a poslední tuzemské rekreace seniorů se zúčastnili

v roce 2006, tedy před třemi lety. Pobyt bude hrazen z rozpočtu města

Havířova, občan uhradí alikvotní díl ceny pobytu, t.j. 60%  ceny poukazu.
Další bližší informace poskytne p. Pospíšilová - ☎ 596 803 155.

Od začátku prosince, kdy byl otevřen havířovský psí útulek, měli lidé možnost posílat návrhy
na jeho pojmenování. Celkem došlo 42 návrhů,  např. Animal, Bobík, Dášenka, Druhá šance,
Domov naděje, Hafík, Miláčci, Pomocná ruka, Smutné oči, Špagetka, Maxík, Nový život,
Opuštěné duše, Tuláček, Štěkáček, Max, Lepší život, U pejska a kočičky. Vybrán byl název Max.

Útulek tak ponese stejné jméno jako první psí obyvatel
útulku. Autor zvoleného názvu bude pozván na Den
otevřených dveří a obdrží drobnou cenu. Termín
Dne otevřených dveří bude oznámen na webových

stránkách města  www.havirov-city.cz

Na www.utulekhavirov.cz naleznete fotky

a popisy pejsků umístěných v útulku. Ke vstupu na strán-

ky útulku můžete použít také odkaz „Psí útulek“ v pravém

menu webových stránek města ☎ 596 412 412

Po krátké vážné nemoci zemřela 17. ledna 2010 ve věku nedožitých

72 let dlouholetá členka Zastupitelstva města Havířova

MUDr. Ema Večeřová
MUDr. Ema Večeřová v roce 1962 ukončila

studia na Fakultě dětského lékařství Univerzi-

ty Karlovy v Praze. Po mateřské dovolené
nastoupila v roce 1967 na nově otevřené

infekční oddělení nemocnice Havířov, které
vedl primář MUDr. Miloslav Jahn. Již za tři

roky složila atestaci v oboru infekčního léka-
řství a zastávala funkci zástupce primáře.

Od roku 1987 pracovala jako primářka

infekčního oddělení až do roku 2001.
Souběžně s funkcí primářky zastávala

v letech 1996 až 2000 náročnou funkci
ředitelky nemocnice.

Do politického života vstoupila MUDr. Večeřová v roce 1990. Od té

doby byla nepřetržitě členkou Zastupitelstva města Havířova. Byla
předsedkyní zdravotní komise a členkou protidrogové komise. V roce

2006 kandidovala MUDr. Večeřová do Senátu ČR.

Stavba kanalizace v Dolní
a Prostřední Suché bude zahájena
na podzim 2010 a měla by být do-
končena přibližně za 12 měsíců.
Celkové náklady na vybudování
kanalizace se pohybují okolo 256
milionů korun. Kanalizace bude dlou-
há 21 719 m a možnost připojení
bude mít 2 714 nových uživatelů.

Průměrně 95 tisíc korun na
každého připojeného obyvatele je
hrazeno díky dotaci z Evropské
unie a také s přispěním města.
Majitelé nemovitostí hradí pouze
část přípojky na svém pozemku. Ne
všichni majitelé nemovitostí v dané
lokalitě ale s připojením na kanali-
zaci souhlasí.

V současné době je pro části
města Dolní a Prostřední Suchá
vydáno stavební povolení, které
nabylo právní moci. Dokončovány
jsou projekty přípojek jednotlivých
nemovitostí, které nechalo město
zpracovat na své náklady. Pro část
Dolní Suchá, která je ve finální fázi
projektování, se jedná o cca 350
připojovaných nemovitostí, z toho
přibližně 40 majitelů nemovitostí
připojení zatím odmítá.

Rozhodnutí o tom, zda svou
nemovitost připojit nebo nepřipojit

na kanalizační síť, by měli majitelé
nemovitostí pečlivě zvážit. V hori-
zontu několika let by pro ně totiž
uvedení systému nakládání
s odpadními vodami do souladu se
zákonem jiným způsobem než
napojením na městskou kanalizaci
mohlo znamenat značné výdaje:

Ze zákona vyplývá povinnost při-
pojit se na kanalizační síť (pokud na
daném území nějaká je). Pokud
není napojení nemovitosti na tuto
kanalizaci možné či ekonomicky
únosné, pak musí majitelé nemovi-
tostí řešit čištění odpadních vod
pomocí zákonem stanovených
zařízení určených pro individuální
čištění odpadních vod (žumpa, sep-
tik s biologickým stupněm čištění
a domácí čistírna odpadních vod)
s podmínkou povolení tohoto způ-
sobu čištění, včetně vyvážení
žumpy, čistění septiku apod.

Po vybudování kanalizace budou
pověření pracovníci magistrátu pro-
vádět plošné kontroly nakládání
s odpadními vodami. Lidem, kteří
nebudou napojeni na kanalizaci
a ani neprokáží, že s odpadními
vodami nakládají v souladu se
zákonem, hrozí sankce až do výše
200 tisíc Kč.

Havířovský útulek se bude jmenovat Max

Město vybuduje kanalizaci
za čtvrt miliardy
Část majitelů nemovitostí zatím odmítá její napojení

Štěňátka Jája a Pája nalezená na rybníku Pašůvka jsou v útulku od 4. ledna, k odběru od 19. února, Dax k odběru ihned, Aranka k odběru ihned.

Statutární město Havířov

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147
Informace o předpokladech a požadavcích na uchazeče 
a další podmínky konkurzního řízení jsou uvedeny na 

www.havirov-city.cz a na úřední desce Magistrátu města Havířova.

DAX

ARANKA

JÁJA

PÁJA
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Regionální rada regionu sou-
držnosti Moravskoslezsko v lednu
schválila poskytnutí dotace na
výstavbu sportovní haly. Peníze
z EU ve výši 130,5 milionů korun
jsou určené na již rozestavěnou
sportovní halu Žákovská, rekon-
strukci dvou tělocvičen a navazující
venkovní úpravy. Celková investice
je kalkulována na 146 milionů
korun.

Dotace Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko tak
pokryje převážnou část všech
nákladů. Stavba haly byla zahájena
v září loňského roku a dokončena
bude v létě tohoto roku.

„Tento projekt je zaměřen na roz-
voj sportovních aktivit mládeže
i široké sportovní veřejnosti a volno-
časové a neformální aktivity obyva-
tel města. Havířov vždycky byl a je
městem orientovaným na sport,
a tak musíme držet krok se současnými trendy ve sportu a trávení volné-
ho času. V tomto ohledu je stavba další sportovní haly nezbytnost,“ uvedl

primátor František Chobot. „Nová sportovní hala bude sloužit pro potřeby
města, školy i veřejnosti. Městská sportovní hala a Víceúčelová hala jako
jediné ekvivalentní sportoviště v Havířově požadavkům sportovců ani
veřejnosti nestačí.“ 

Hala Žákovská bude víceúčelová, bude určena pro hráče házené,

basketbalu, volejbalu, florbalu, futsalu i badmintonu. Sledovat zápasy

zde bude moci přes 360 diváků, samozřejmě i imobilní občané.

Současně se stavbou nové haly probíhá také rekonstrukce obou tělocvi-

čen ZŠ Žákovská - kompletní výměna střešního pláště, parozábrana, tepel-

ná izolace, hydroizolace, akustický podhled, odvodnění střechy, výměna

a úprava okenních otvorů atd. Součástí projektu je také úprava okolního

prostranství sportovního areálu, rekonstrukce stávajících komunikací ulic

Žákovské a Komunardů, výstavba nových chodníků a zazelenění plochy.

Přibude také veřejné osvětlení a nové parkování. Po úpravách zde bude

přes 150 parkovacích míst a 3 stání pro autobusy.
„Aktuálně podpořený projekt je součástí integrovaného plánu rozvoje

města Havířov s názvem Přitažlivé město. Na realizaci projektů z integro-
vaného plánu má Havířov přislíbeno přibližně 300 milionů korun z ROP
Moravskoslezsko,“ přiblížil náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

Ing. Zdeněk Osmanczyk.

Téměř 200 milionů korun na odkanalizo-
vání částí Dolní a Prostřední Suché a dalších

55 milionů korun na zateplení tří základních

škol získalo město z Operačního programu
životní prostředí.

Žádost o dotaci z Operačního programu život-

ní prostředí na odkanalizování částí města

Havířova Dolní a Prostřední Suchá podalo město
začátkem loňského roku. Celkové náklady na
vybudování kanalizace přesahují 256 milionů

korun. Přiznaná dotace je 193,6 milionu korun,
což znamená, že se jedná o dotaci téměř 76 %
způsobilých výdajů. Kanalizace bude dlouhá

21 719 m a možnost připojení bude mít přes
2 714 nových uživatelů. K budování kanalizace
v Dolní a Prostřední Suché přistoupí město po

vyřízení všech formalit na Státním fondu život-
ního prostředí České republiky na podzim 2010.

Další žádost o dotaci na odkanalizování

dalších částí Bludovic a Dolních Datyní ještě

nebyla rozhodnuta a žádost na odkanalizování
částí města Havířova Životice a zbývající části
Prostřední Suché město zpracovává.

Další dotace je určena na zateplení tří

škol
Na podzim loňského roku město podalo

žádost o dotaci z Operačního programu životní
prostředí v oblasti realizace úspor energie na
zateplení a výměnu oken tří havířovských škol.

„Technický stav některých škol v Havířově
není dobrý a toto je šance, jak je dát do pořádku
a ještě k tomu z prostředků Evropské unie.
V podávání dalších žádostí na zateplení a výmě-
nu oken u škol či jiných objektů v majetku města
budeme dál pokračovat a snažit se získat co nej-
více prostředků z EU na zateplení a výměnu

oken,“ uvedl náměstek primátora pro hospodářs-
ký rozvoj Ing. Zdeněk Osmanczyk.

„Obdrželi jsme informaci, že nám byly přiděle-
ny dotace na všechny podané žádosti. Jde
o školu ZŠ M. Kudeříkové, kde na zateplení
školy a výměnu oken byla přidělena dotace ve
výši 27 mil. Kč z celkových uznatelných nákladů
30 mil. Kč. Dále ZŠ Mládežnická, kde se jedná
o dotaci 20 mil. Kč z celkových uznatelných
nákladů 22,3 mil. a ZŠ Selská, kde se jedná
o dotaci 8,3 mil. Kč z celkových uznatelných
nákladů 9,2 mil. Kč.“

Přiznané dotace činí 90% z uznatelných
nákladů u všech tří škol. K zateplení a výměně

oken výše jmenovaných škol město přistoupí po
vyřízení všech formalit na Státním fondu život-
ního prostředí České republiky, a to nejpozději

na podzim 2010.

Město získalo čtvrtmiliardovou dotaci na dobudování
městské kanalizace a zateplení tří škol

S financováním výstavby haly Havířovu 
pomůže Evropská unie

Foto: archiv
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Expozici zdobil krteček
s autíčkem vytvořený z květin
a uhlí, který poutal pozornost

spousty lidí, kteří se s ním fotili.
Zaprášilo se především po diářích
s kalendářem havířovských akcí na

rok 2010, pro které si chodili nejen
„sběratelé“ propagačních materi-
álů, ale také zástupci ostatních pre-

zentujících se měst. Pro děti jsme
měli připravené kromě propisek

také oblíbené píšťalky s logem

města, jojo, pravítka s matematic-

kým „tahákem“, samolepky s logem

města a pastelky.

Díky hezky provedeným

rollupům jsme se pochlubili úspě-

chy získanými v roce 2009, a to titu-

lem „Město stromů 2009 - 2010“

a získáním pořadatelství Mistrovství
Evropy profesionálních floristů

Europa Cup 2011.

Spolu s městem se prezentovaly
také hotely Zámek, Formule,
Fridrich, grafické studio ZEMAN

ART, s.r.o., společnost I-TEC se

svou trojkolkou Piaggio, společnost
TCHAS spol. s r.o., Beskydská sta-
vební, a.s., TEVOS, s.r.o., STAVO-

ČESTAV, s.r.o., Jankostav, s.r.o.

Čtvrtek a pátek byl určen odbor-
níkům a V.I.P. hostům.

Havířovského primátora, námě-

stky i radní města zde navštívila

spousta známých osobností:
poslanci, ministři, starostové
dalších měst a další představitelé

veřejného života.

V sobotu a neděli byl již veletrh
otevřen veřejnosti. Náš stánek
navštívili lidé z celé republiky a také

cizinci, kterým jsme mohli nabíd-
nout anglické verze brožury

Poznávej a objevuj, turistického
průvodce v angličtině, němčině
a polštině a také anglický leták

s pozvánkou na letošní Havířov
v květech. Stánek také navštívila

spousta lidí, kteří Havířov znají
z mládí nebo dětství.

Havířovský stánek bodoval květinovým
autíčkem s krtečkem z uhlí

Již podruhé se Havířov
prezentoval samostatným
stánkem na Mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu
GO a turistických možností
v regionech Regiontour.

O stánek, kterým se
Havířov prezentoval na
brněnském veletrhu turistic-
kých příležitostí Regiontour,
byl velký zájem.

Od čtvrtka do neděle
14. - 17. ledna byl stánek
v obležení lidí, kteří měli
zájem nejen o propagační
materiály, ale také se zasta-
vovali u obrazovky, na které
jsme promítali film o městě
a záběry z loňského Havířova
v květech, řezbářského sym-
pozia Havířovská lípa
s novou tváří a také ze závo-
dů motorek Havířovský Zlatý
kahanec.

Komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu 
ve spolupráci s Autoškolou Antonína Pollaka

zve širokou veřejnost na 
přednášku v rámci osvětové kampaně 

„DUBEN - měsíc bezpečnosti“ 
na téma

„Bezpečnost silničního provozu v našem městě“
8. 4. 2010 od 16.00 hodin 

v loutkovém sále KD P. Bezruče 

Foto: Jana Pondělíčková
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Linka č. 406
- spoj č. 132 ve 22.50 hod. z Horní

Suché, Pašůvka opožděn o 5´
- spoj č. 4 v 5.18 hod. z Havířova,

Pr. Suchá, žel. stan. uspíšen o 3´

Linka č. 418
- obnoven provoz spoje č. 11           

s odjezdem v 10.15 hod. ze zast.
Havířov, Město, žel. st. směr 
Šenov od 7.3. 2010

Linka č. 402
- spoj č. 1 uspíšen a veden ze zast.

Havířov, Šumbark, točna Lidická
ve 3.45 hod.

- spoj č. 110 z Albrechtic, žel. st.
opožděn o 5´

- spoj č. 7 z Havířova, Podlesí,   
Těšínská uspíšen o 15´

Linka č. 410
- zavedeny nové spoje ve 14.20

z Havířova, Podlesí, aut. nádr.
a zpět z Dolní Datyně, točna
J. Kotase ve 14.35 hod.

Linka č. 415
- spoj č. 28 z Havířova, Šumbark,

točna Lidická opožděn o 5´

Linka č. 416
- spoj č. 6 z Havířova, Šumbark,

točna 2. etapa uspíšen o 15´, sou-
časně uspíšen spoj č. 231 ve 4.30 
hod. z Havířova, Podlesí, aut.
nádr. o 15´

- spoje č. 137 ve 23.10, 123 ve
23.10 z Havířova, Podlesí,
Těšínská a spoj č. 150 ve 23.35 
hod. z Havířova, Šumbark, točna
2. etapa zrušeny

Linka č. 418
- zavedena nová obousměrná

zastávka - Havířov, Šumbark,
bazén

Linka č. 419
- spoj č. 10 v 6.56 hod. z Havířova,

Šumbarku, točna 2. etapa opož-
děn o 3´

Linka č. 422
- zaveden nový spoj s odjezdem ve

23.30 hod. z Havířova, Podlesí,
Těšínská

Tradiční vyhodnocení činnosti
městské policie za minulý rok
bylo také již tradičně spojeno
s oceněním nejlepších strážníků.
4. února převzalo ocenění
z rukou vedení města a vedení
městské policie 33 strážníků.

Strážníci byli odměněni např. za
15 let práce u městské policie, za
zadržení pachatelů loupežných
přepadení (včetně přepadení se
zbraní), za zjištění pachatelů vlou-
pání, za poskytnutí první pomoci
zraněné osobě a zjištění pachatele
trestného činu ublížení na zdraví
apod.

Rok 2009 ve statistikách
městské policie
● Strážníci dohlíželi zejména na
dodržování obecně závazných
právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku, přispívali
k ochraně bezpečnosti osob
a majetku, přispívali k bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, dohlíželi na dodržo-
vání pravidel občanského soužití,
upozorňovali fyzické a právnické
osoby na zjištěné nedostatky
a v neposlední řadě odhalovali pře-
stupky a v rozsahu stanoveným

zákonem o obecní policii je řešili.
● Celkem strážníci odhalili 24 361
přestupků a z tohoto počtu strážníci
vyřešili na místě 79,9 % přestupků
a 20,1 %, tj. 4 885 přestupků pře-
dali k dalšímu řešení správnímu
orgánu. Počet řešených přestupků
v dopravě k ostatním přestupkům
proti veřejnému pořádku je v pomě-
ru 36,3 % k 63,7 %, což  ukazuje na
směrování činnosti strážníků do
oblasti řešení místních záležitostí
veřejného pořádku, nikoli pouze
v dopravě.
● K bezpečnosti osob a majetku
dále strážníci přispěli zadržením
306 osob podezřelých ze spáchání
trestných činů, 72 hledaných osob
a nalezením 5 vozidel v pátrání.
● Během roku 2009 se uskutečnilo
11 společných kontrol s pracovníky
sociálně-právní ochrany dětí. Na
úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomániemi spáchaných
podáním, prodáním nebo umožně-
ním požití alkoholu osobám
mladším 18 let.
● V oblasti prevence provedli
strážníci 337 besed pro děti mateř-
ských škol a základních škol. Besed
se zúčastnilo 7 372 žáků.
● Během roku provedli strážníci
odchyt 311 toulavých zvířat, z toho
bylo 275 toulavých psů a do útulku
v Dětmarovicích, Ostravě, Orlové,
Kopřivnici, Třinci a Havířově bylo
převezeno 179 psů.
● Na základě práce s městským
kamerovým systémem bylo
strážníky zadrženo 10 osob podez-
řelých ze spáchání trestných činů,
ověřena totožnost 83 osob pro
následné využití Policií ČR a 23
záznamů si policie převzala v rámci
šetření trestných činů. Na základě
zjištění pomocí kamerového systé-
mu bylo řešeno 187 osob podezře-
lých ze spáchání  přestupků. Dále
bylo kamerami zjištěno a zazname-
náno 8 dopravních nehod a na
základě zjištění kamer byla poskyt-
nuta pomoc 16 osobám.
● V září zahájila svůj provoz Mobil-
ní služebna městské policie.
● Cyklohlídky najely v roce 2009
4 495 km.

Město ocenilo strážníky 

městské policie

Informace o připravovaných změnách jízdního řádu
linek městské hromadné dopravy Havířov (MHD),
pro období platnosti od 1. 2. 2010 a od 7. 3. 2010

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb upozorňuje
cestující veřejnost, že k termínu od 1. 2. 2010 a od 7. 3. 2010, budou
provedeny dílčí  změny jízdních řádů linek v systému MHD.

Navržené změny představují zejména úpravy časových poloh odjezdů
spojů tak, aby bylo zajištěno jejich optimální vedení dle požadavků občanů
i poznatků dopravce, konkrétně na linkách MHD č. 402, 406, 410, 415,
416, 418, 419 a 422.

V rámci změn jízdních řádů dojde ke zrušení vytipovaných spojů na lince
č. 416.

Všechny změny budou zapracovány do nových jízdních řádů linek MHD
s platností od 1.2. 2010 a od 7.3. 2010, po jejichž schválení příslušným
dopravním úřadem zabezpečí dopravce ČSAD Havířov a.s. jejich zve-
řejnění na zastávkách MHD.

Schválené jízdní řády budou pro občany dostupné také na internetových
stránkách www.jizdnirady.cz

Přehled změn časových poloh spojů v navržených
jízdních řádech linek MHD od 1. 2. 2010:

Nové nasvětlení 
podjezdu pod ČD 
na ul. U Nádraží
Nejdelší podjezd v Havířově

(délka cca 80m) se dočkal
nového osvětlení.

Původní svítidla svými světelnými
parametry nesplňovala požadav-

ky na bezpečné nasvětlení pod-
jezdu. Rovněž jejich vestavné

rozměry (vyložení svítidel do prů-
jezdního profilu) zvyšovaly

nebezpečí kontaktu vysokých
vozidel se svítidlem a jeho poško-

zení.
Pro dosažení odpovídající intenzi-
ty a rovnoměrnosti nasvětlení

a tím i zvýšení bezpečnosti při
provozu v podjezdu byla navrže-

na speciální svítidla pro instalaci
do nízkých výšek. Nižším instalo-
vaným příkonem nových svítidel

dojde rovněž k úsporám za spo-
třebovanou elektrickou energii.

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 správních evidencí, v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ve
čtvrtek od 8 do 14 hodin nebo po předchozím objednání v úterý
a v pátek od 8 do 12 hodin.

Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Pro
výměnu je nutné předložit platný občanský průkaz, jednu fotografii
o rozměrech 3,5×4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Lhůta

pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů (popř. do 5 pracov-
ních 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.

Foto: Josef Talaš
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Floristická část (náměstí Republiky)

8.00 - 15.00 hodin Tvorba květinových soch

15.00 - 18.00 hodin Anketní hodnocení květino-

vých soch veřejností

19.00 hodin Vyhodnocení a předání cen

Květinový průvod
9.00 hodin Řazení vozidel na Hlavní třídě

10.00 hodin Řazení průvodu 
u Magistrátu města Havířova

11.00 hodin Květinový průvod 

od magistrátu směrem 
k náměstí Republiky

Havířov v květech 
baví obyvatele Havířova 
a hosty z blízka i daleka 
(náměstí Republiky)
13.00 - 22.00 hodin Hlavní kulturní program

Doprovodný kulturní program
pro nejmenší

Pokud máte zájem zúčastnit se průvodu,
kontaktujte prosím vedoucí tiskového oddělení 

Ing. Radmilu Friedlovou na ☎ 596 803 237 

Podpořte s námi naši nově obnovenou 
květinovou tradici Havířov v květech.

STATUTÁNÍ MĚSTO HAVÍŘOV VÁS ZVE

DO KVĚTINOVÉHO PRŮVODU OBNOVENÉHO HAVÍŘOVA V KVĚTECH

Program Havířova v květech 19. června 2010

Soutěž je pořádána u příležitosti znovuob-

novení tradice květinových slavností

v Havířově a celoroční kampaně Havířov -

Město stromů.

Podmínky soutěže:
Předmětem soutěže je literární útvar ve
vyhlášených kategoriích. Námětem je
havířovská zeleň, květinová výzdoba,

rozkvetlé zahrádky, ulice a samotná

slavnost Havířov v květech.
Soutěž Havířov v květech v poezii je
vyhlášena v kategoriích:

a) slogan pro slavnost Havířov v květech

b) báseň 
c) povídka

Termín přihlášení a zaslání soutěžní
práce

Kategorie a) je do 10. května 2010.
Kategorie b) a c) je do 10. září.

Přihláška je na internetových stránkách

www.havirov-city.cz v pravém sloupci
Havířov v květech.

Každá soutěžní práce musí být označena

jménem a příjmením autora a označena

soutěžní kategorií.

Ceny:
V každé kategorii bude udělena cena za:
1. místo (1 000 Kč a upomínkové předměty) 

2. místo  (700 Kč a upomínkové předměty) 

3. místo  (500 Kč a upomínkové předměty) 
Čestné uznání 

Nejúspěšnější slogany akce Havířov v kvě-
tech (kategorie a) budou zveřejněny a auto-

ři odměněni 19. května 2010 na akci
Havířov v květech. Kategorie b) a c) porota

vyhodnotí a ceny předá v rámci vyhodnoce-
ní celoroční kampaně Město stromů

v měsíci říjnu 2010.

Organizátor si vyhrazuje:

1. Právo některá ocenění rozšířit, či někte-

rou z cen neudělit.
2. Právo zveřejnit jména účastníků a jejich

práce.

3. Používat soutěžní práce pro propagaci
města

Statutární město Havířov vyhlašuje soutěž:

Havířov v květech v poezii

Účastí v soutěži Havířov v květech v poezii, vyplněním a odevzdáním přihlášky vyjadřuje

účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
Vyplněnou přihlášku a soutěžní práce posílejte e-mailem na adresu:
redakce@havirov-city.cz 

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty
povoleny 

Kontakt: Magistrát města Havířova, 
tiskové oddělení, MgA. Romana Bartošková, ☎ 596 803 398
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Kulturní dům Petra Bezruče

d
iv

a
d

laGalerie Maryčka
po - pá od 10 do 18 h, v době konání akcí do 19.00 h, mimo otevírací dobu

výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací, vstupné dobrovolné

Petr Prudký
Výstava prací fotografa 
z Frýdku-Místku

Vernisáž ve čtvrtek 
4. 3. od 17 hodin

výstava potrvá 

do 30. 3. 2010    

k
o

n
c
e
rt

b
a
le

t

Účinkují: 

31.3. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

Jaroslav Dušek a Nataša BurgerJaroslav Dušek a Nataša Burger

loutkový sál KDPB 

vždy v 15 hodin

7.3.
BIRLIBÁN
Divadlo Kruh

Rožnov pod Radhoštěm

13. a 14.3. 
O KVĚTINOVÉ VÍLE 
Divadlo Smíšek, Ostrava 

21.3.
CESTA POHÁDKOVÝM
LESEM 
Hud. sk. Wabank, Jeseník  

27. a 28.3. 
TŘI ZLATÉ VLASY
DĚDA VŠEVĚDA 
Teátr Víti Marčíka
Hl. n Vl.

Vstupné: 35 Kč

p
o

h
á
d

k
y
 

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

BALET PRAHA

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET 
PAVLA ŠMOKA

Vstupné: 150 Kč

Divocí koněDivocí koně
celovečerní baletní představení 
 

p
ře

d
n

á
š
k
a

Vyprávění s projekcí o cestě 
na čokoládové ostrovy Cabo Verde. 

Dvě cyklocestovatelky navštívily

čtyři nejlidnatější z devíti 
osídlených kapverdských ostrovů,

na mapě to však jsou jen tečky
v Atlantiku.

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

24.3. v 18.00 hodin - loutkový sál KDPB

cestopisná beseda
s Renátou Lorišovou

6.3. v 15.00 hodin  
velký sál KD P. Bezruče

Vstupné: 90,- 70,- 50 Kč

 Těšínské divadlo
uvádí muzikál pro děti 

 

12.3. v 18.00 hodin - loutkový sál KDPB 
Havířovské amatérské divadlo Skřítek Havířovské amatérské divadlo Skřítek 

při MKS Havířov uvede divadelní hru Dopisy,při MKS Havířov uvede divadelní hru Dopisy, 

která je dramatizací novely Franze Werfela 

„Bledě modré ženské písmo“. 

Scénář a režie - Jaroslav Hájek

Kostýmy - Adéla Klaczaková

Scénografie - Jaroslav Hájek a Adéla Klaczaková  Vstupné 40 Kč

Vstupné: 320,- 300,- 280 Kč
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Galerie Radost
Otevřeno denně od 10 do 18 h., v době konání akcí do 19 h
Vstupné: 10 Kč, děti a studenti 5 Kč

Zdeněk Kučera - třetí ruka
Digitální tisky a počítačová grafika vynikajícího umělce z Olomouce
3. 3. - 28. 3. 2010 

2.3. v 19.00 hodin - KD Radost

Igor Ardašev 
klavír

Koncert se 
uskuteční 

za podpory 
Nadačního fondu 

Viktora Kalabise 
a 
Zuzany Růžičkové

Vstupné: 150 Kč 
důchodci: 130 Kč 
studenti: 100 Kč

GRAFFOVO KVARTETO

Igor Ardašev 
klavír

Koncert se 

uskuteční 
za podpory

Nadačního fondu
Viktora Kalabise 
a

Zuzany Růžičkové

Vstupné: 150 Kč 

důchodci: 130 Kč
studenti: 100 Kč

O KVARTETTTTTTTOOOOOOO

Pocta Bohuslavu Martinů
ke 120. výročí narození skladatele

12.3. v 19.00 hodin 

sál KD Radost

Temperamentní, humorně laděná 

show rodáka z Havířova, který se 
svými houslemi na palubách 
zaoceánských lodí úspěšně baví 

publikum po celém světě.

Hudební doprovod 
Libor Šipula: klávesové nástroje

Vstupné: 95 Kč

z
á
b

a
v
a

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin v loutkovém sále KD P. Bezruče

2.3. NA SEVER
(NORD, Norsko 2008, 78´, do 12 let

nevhodný, širokoúhlé/road movie,

titulky) Po nervovém zhroucení
se lyžař Jomar uchyluje do
samoty coby hlídač lyžařského
areálu. Když se dozví, že někde
na severu se narodilo jeho dítě,
vydá se na podivnou a poetic-
kou cestu Norskem na sněhové
rolbě.
Režie: Rune Denstad Langlo 

9.3. ZOUFALCI  
(ČR 2009, 97´, do 12 let nevhodný,

hořká komedie) Jak být spokojený
a přitom nebýt sám? Komedie
o šestici bilancujích třicátníků.
Jsou dlouholetí přátelé
a postupně se všichni přestěho-
vali z Jablonce do Prahy.
Po společném setkání na večír-
ku ve svém rodném městě je jim

jedno jasné - vědí, co v životě
nechtějí, ale zároveň ještě
nepřišli na to, co by chtěli.
Režie: Jitka Rudolfová

16.3. DUŠE PAULA      
GIAMATTIHO

(COLD SOULS, USA 2008, 101´, do

12 let nevhodný, smutná komedie,

titulky) Po vysilující zkoušce
Čechovovy hry Strýček Váňa se
ocitá Paul Giamatti na dně.
Obrací se proto na privátní labo-
ratoř v New Yorku, která právě
zavedla jednu novinku: usklad-
nění duše...
Režie: Sophie Barthes

23.3. LOUISE-MICHEL
(Francie 2008, 94´, do 15 let nepří-

stupný, černá komedie, titulky) Jít
na pracák nebo zabít šéfa?
Černo-černá komedie o finanční
krizi. Louise je nevrlá samotářs-

ká dělnice v jedné továrně
v Pikardii, v níž pracují samé
ženy. Když šéfové továrny jed-
noho dne prásknou do bot, roz-
hodnou se ženy dát dohromady
své odstupné a udělat konečně
něco radikálního - najmout si
zabijáka, aby se za ně pomstil.
Režie: Gustave Kervern a Be-
noît Delépine

30.3. HLAD
(HUNGER, Velká Británie/Irsko
2008, 96´, do 15 let nepřístupný,
vězeňské drama/životopisný, titulky)

Věznice Maze v severním Irsku,
rok 1981. Situace mezi odsou-
zenými z řad irské republikán-
ské armády (IRA) a dozorci se
začíná vymykat kontrole. Poni-
žující a čím dál tím brutálnější
praktiky dozorců naopak utvrzují
vězně v jejich odhodlání
k odporu. Režie: Steve McQueen

Kulturní dům Radost

26.3. v 17.45 h
HLUBOKÝ SPÁNEK
(THE BIG SLEEP, USA 1946, 114´,

černobílý, titulky) Ve svém prvním
románu Hluboký spánek předsta-
vil Chandler svého slavného
detektiva Phila Marlowa jako
moderního rytíře bez bázně, hany,
jakož i bez poskvrny prvotním
hříchem, protože vůči sexu
(a ženám) je zcela imunní. Ve vel-
koměstském semeništi hrabivosti,
korupce a zločinu působí díky
svému morálnímu kodexu jako
z jiného světa. V hlavní roli
Humphrey Bogart.
Režie: Howard Hawks

26.3. ve 20.00 h
SMLOUVA S VRAHEM  
(I HIRED A CONTRACT KILLER, Fin-

sko/Švédsko/Francie/Velká Británie/

SRN 1990, 80´, titulky) Jeden z nej-
svébytnějších evropských filmařů
posledního čtvrtstoletí Aki Kau-
rismäki proslul jako tvůrce mini-
malistických příběhů, v nichž se
absurdní tragikomedie prolíná se
seversky zasmušilými a sociálně
laděnými dramaty. Lakonickou
hříčku Smlouva s vrahem, kterou
režisér natočil v Londýně v anglič-
tině, lze vnímat jako jistý protipól
k předchozímu znamenitému,
chvílemi ale až mrazivě bez-

útěšnému dramatu Děvče ze sir-
kárny, vzniklému v témže roce.
Režie: Aki Kaurismäki

27.3. v 17.45 h
VTÁČKOVIA, SIROTY 
A BLÁZNI
(Slovensko/Francie 1969, 78´) Tři
sirotkové, jejichž rodiče se
navzájem povraždili, přežívají ve
světě násilí, cynismu a beznaděje
díky svému bláznovství, hravosti
a optimismu. Tak jako ale tvůrci
bezprostředně po srpnu 1968
nedokázali utéct před okolní reali-
tou, neutečou před ní ani hrdinové
filmu. To, co začínalo jako radost-
ná pohádka, končí drastickým
mordem. Režie: Juraj Jakubisko

27.3. ve 20.00 h
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
(PLAY IT AGAIN, SAM , USA 1972,

86´, titulky) V prologu komedie sle-
duje filmový kritik Allan s dojetím
finále romantického hitu Casa-
blanca, v němž navenek cynický
hrdina přenechává milovanou
ženu svému sokovi. Následující
děj pak líčí snahy Allana, jehož
opustila manželka, o seznámení
s novou (a vlastně s jakoukoli)
ženou. V hlavní roli Woody Allen.
Režie: Herbert Ross  
Vstupné na všechna představení:

82 Kč, členové FK 62 Kč

Městské kulturní středisko Havířov 

pořádá

Intenzivní kurzIntenzivní kurz

 

orientálního tanceorientálního tance
od března každou středu 

od 19.00 hod.

osobní poutavý přístup

Během 10 lekcí se naučíte 

půvabným pohybům, 

zpevníte bříšní svaly, 

zformujete postavu. 

Nesmírně prospívá duši i tělu.

Informace a přihlášky 

v KD P. Bezruče 

2. poschodí dv. č. 310-311, 

tel. 596 808 031, 596 808 047, 

777 767 090
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Klub přátel hornického muzea, pobočka Havířov
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov pořádá 
přednášku 8.3. v 18.00 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče

Ing. Petr Schreiber: Vesele i vážně o hornictví

9.3. v 19.00 pro skupinu HAC, ČESKÁ SCÉNA 
Ray Cooney - Michal Cooney: A JE TO V PYTLI !

30.3. v 19.00 pro skupinu  HAP, SCENA POLSKA 
John Tobias: DZIKIE ŻĄDZE

Těšínské

divadlo
KD P. Bezruče 

v Havířově
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5. - 7.3. v 18.00 h

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC   
(USA 2009, 88´, do 15 let nepřístupný, fantasy/horor/thriller, titulky,
DD) Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život,
chystá se s Edwardem a jeho rodinou oslavit své 18. narozeniny.
Nešťastnou náhodou se však Bella při oslavě poraní a pohled na
čerstvou krev je pro rodinu Cullenových až příliš lákavý. Rozhodnou
se pro Bellino bezpečí opustit městečko Forks. To však Belle zlomí
srdce. Už se zdá, že se ze svého smutku nikdy nedostane, ale nový
smysl života překvapivě nachází v nezodpovědném chování a stále
hlubším přátelství s Jacobem. Nebezpečí však na ni stále číhá v růz-
ných podobách. Vstupné: 67 Kč

12. - 14.3. v 18.00 h                                                                      

LÍTÁM V TOM 
(UP IN THE AIR, USA 2009,
109´, CP 28.1. 10,  do 15 let
nepřístupný, komedie, titulky,
DD) Snímek zachycuje život
pětatřicetiletého profesionál-
ního agenta, který má za úkol
vyhazovat lidi ze zaměstnání.
Vykresluje postavu stoprocentního sobce, do jehož role se
dobrovolně přihlásil George Clooney, o němž zlí jazykové tvrdí,

že ho k přijetí role přimělo i to, že si mohl zahrát sebe sama.

Vstupné: 72 Kč 

19. - 21.3. v 18.00 h 

THE BOX   
(USA 2009, CP 4.2. 10, 115´, do 15 let nepřístupný, sci-fi/thriller,
titulky, DD) 

Co kdyby vám někdo

dal krabičku s tlačít-

kem, po jehož sti-

sknutí byste získali

milion dolarů, ale sou-

časně by připravila

o život někoho, koho

neznáte? Udělali

byste to? V hlavních

rolích Cameron Diaz

a James Marsden.

Vstupné: 72 Kč

25.3. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(ČR 2005, 63´, do 12 let nevhodný)
Velký ateliér, hangár či cirkusový stan. Zde zbudujeme velký svět

Toyen (1902-1980) a Jindřicha Heislera (1914-1953), předních

evropských surrealistů. Kulisa se bude skládat z fragmentů bytů,
hotelů, kaváren a ulic. Koupelna a vana v bytě Toyen, residence, kde
4 roky bydlel Heisler, Žid, který se nedostavil k transportu,

a kde on a jeho milenka vytvářeli umění. Malířská výbava, klobouky,

peněženky, fotografická výbava, rádiová hlášení přibližně z let
1930-1970. Režie: Jan Němec 

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

26. - 28.3. v 18.00 h 

AVATAR  
(USA 2009, 165´, přístupný, širokoúhlý/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 Ava-
tar, který by mu pomohl zase chodit. Když souhlasí, je jeho mysl vtě-
lena do uměle vytvořeného hybridního těla, se kterým se musí vydat

na planetu Pandora a získat důvěru jejích obyvatel. Jake ale začne

chápat podstatu věcí a neví, na jaké straně má být. Vstupné: 72 Kč
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Kulturní dům Leoše Janáčka          kino Úsvit 
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Vstupné 40 Kč

20.3. v 15.00 hodin - Společenský dům

Účinkuje 

hudební skupina Wabank, Jeseník 
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e 2.4. v 19.00 hodin - sál KD Radost

TARAFUKI
Dorota Barová - violoncello, zpěv
Andrea Konstankiewiczová - violoncello, zpěv

13.4. v 19.00 hodin - velký sál KD Leoše Janáčka
SCREAMERS - NARUBY

Zbrusu nová show travesti skupiny Screamers

22.4. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

KOSA

Představením provází živá jazzová kapela
Hrají: Božidara Turzonovová,
Radim Novák a Martin Trnavský

30.4. v 19.00 hodin - sál KD Radost
MICHAL PROKOP, LUBOŠ ANDRŠT, JAN HRUBÝ TRIO

neděle 17.00 - 22.00 hodin
  

ve Společenském domě Havířov

  7.3.  Kubemusik    Vstupné 50 Kč                                       
14.3.  Duo Cherry    Vstupné 40 Kč                                       
21.3.  Kubemusik    Vstupné 50 Kč                               
28.3.  Duo Iveta a Jarek  Vstupné 40 Kč 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO 
Otevřeno: po - pá 10.00 - 18.00 h, v době konání akcí do 19.00 h, 
so ne 14.00 - 18.00 h

Eduard Ovčáček

Zbyněk Janáček

Marek Sibinský 

grafika

Vernisáž v úterý 9. 3. od 17 h.

výstava potrvá do 2. 4. 2010

Společenský dům
11.3. od 17.00 hodin - Společenský dům

Ocenění nejlepších sportovců města za rok 2009
Vstup zdarma

17.3. - 1.4. 2010 - nám. Republiky

VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO

Eduard Ovčáček
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kino Centrum

1. - 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, aspirujícími v této kategorii na
Oscara. Vstupné: 72 Kč

1. - 3.3. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 3.3. též v 9.00 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. Prvním
bude architekt Steve Martin a druhým její
bývalý manžel s tváří (a pupkem) Aleca
Baldwina. Když oba zjistí, že se o vysně-
nou dámu budou muset porvat, jdou ruka-
vice dolů a začíná se bojovat bez pravi-
del. Vstupné: 77 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)  
4. - 10.3. v 15.30 a 17.45 h
DEŠŤOVÁ VÍLA
(ČR 2009, CP 11.2. 10, 96 ´, přístupný, pohádka,

DD) Klasická romantická pohádka o dobru
a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená
za chudou ženu. Pozná, že lidé začali
myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi
nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že
jim vezme vodu... Ale nebojte, jak už to
v pohádkách bývá, nakonec dobro a láska
zvítězí. Hrají: Simona Stašová, Miroslav
Donutil, Lenka Vlasáková, Viva Kerekes,
Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr
Nárožný, Martin Dejdar a další. Režie:
Milan Cieslar         Vstupné v 15.30 h: 72 Kč

vstupné v 17.45 h: 77 Kč
4. - 10.3. ve 20.00 h, ve středu 10.3. též v 9 h   

M O R G A N O V I
(DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS?, USA
2009, CP 4.2. 10, 103´, přístupný, širokoúhlá/

komedie, titulky, DD) Komedie vypráví příběh
velice úspěšného manželského páru
z Manhattanu, Paula a Meryl, jejichž doko-
nalý život má jen jedinou chybičku - roz-
padá se jim manželství. Problémy v lásce
ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na
ně osud chystá vzápětí … V hlavních
rolích Hugh Grant a Sarah Jessica Parker.

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

11. - 17.3. v 15.30 h
PRINCEZNA A ŽABÁK                  
(THE PRINCESS AND FROG, Francie 2009, CP

24.12. 09, 91 ´, přístupný, animovaná/rodinná/

pohádka, české znění, DD) Všichni známe
pohádku, ve které spanilá princezna
políbí nevzhledného žabáka a ten se
promění v krásného prince. Ve filmu
Princezna a žabák k polibku mezi prin-
ceznou a žabákem dojde také, ale
výsledek je dosti odlišný, a to je pouze
první z celé řady překvapení, kterými
tato třaskavá směs rozverného humoru,
napětí, hudby a citu oplývá.

Vstupné: 77  Kč  
11. - 17.3. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 17.3. též v 9.00 h                      
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
(ČR 2010, CP 25.2. 10, 102´, přístupný, kome-

die, DD) Nová česká filmová komedie na

motivy knižní předlohy Miloslava Švan-
drlíka v režii Zdeňka Trošky. Hrají: Jaro-
slav Šmíd, Eva Holubová, Markéta Plán-
ková, Alžběta Stanková, Bob Klepl,
Zuzana Slavíková, Sandra Pogodová,
Michal Novotný, Miroslav Vladyka aj.
Mladý lékař Čeněk pracuje v pražské
nemocnici na interně a žije v bytě se
svou manželkou a její matkou. Již na
samém začátku příběhu jsme zasvěceni
do složitého propletence jejich vztahů,
kterým bezkonkurenčně dominuje
rázná tchyně Marie, která si pro svou
atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou
dceru vždycky přála prvotřídní partii …

Vstupné: 87 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

18. - 24.3. v 15.30 h
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
(ALICE IN WONDERLAND MOVIE, 2009, CP
4.3. 10, 109´, přístupný, dobrodružný/rodinný/

fantasy, české znění, DD) Slavný příběh
Alenky, která se skrze králičí noru
dostane do říše kouzel opět na filmo-
vých plátnech. V hlavních rolích Mia
Wasikowska a Johnny Depp.

Vstupné: 77 Kč  
18. - 24.3. v 17.45 h
18. - 21.3. též ve 20.00 h                          
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU 
(PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE
LIGHTNING THIEF, USA 2010, CP 11.2. 10,
118 ´, přístupný, fantasy/dobrodružný/komedie,
české znění, DD) Percy Jackson je napůl
člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli
je také hrdina. Má ve škole věčně pro-

blémy. To je ale to nejmenší, co mu teď
dělá starosti. Sice je právě začátek
21. století, ale zdá se, že antičtí bohové
z bájného Olympu se rozhodli sestoupit
ze svých trůnů a tím i vstoupit do Percy-
ho života. Hrají: Logan Lerman, Uma
Thurman, Pierce Brosnan, Rosario Daw-
son, Sean Bean, Kevin McKidd aj.

Vstupné: 82 Kč
22. - 24.3. ve 20.00 h
ve středu 24.3. též v 9.00 h                        
JARMAREČNÍ BOUDA   
(ČR 2009, CP 4.3. 10, 80 ´, do 15 let nepřístupný,
drama, české znění, DD) Drsné podobenství
o světě kolem nás, o lidské pýše, krutos-
ti a nesnášenlivosti. Je to velice netra-
diční film založený převážně na obra-
zovém vidění světa v netradičním pojetí
a netradičních lokalitách, které výrazně
umocňují celý příběh. Hrají: Hana Baro-
ňová, Jaroslav Dušek, Dan Bárta, Pavel
Liška, Vladimír Škultéty aj. Režie: Pavel
Dražan    Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

25. - 31.3. v 15.30 h  
ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA             
(ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD,
Francie 2009, 93 ´, přístupný, animovaný/rodinný,
české znění, DD) Po úspěšném filmu Arthur
a Minimojové přichází Luc Besson s pokra-
čováním příběhu o malém hrdinovi… Arthur
je natěšený, protože dnes večer se napo-
sledy může vrátit do říše Minimojů a setkat
se tak s princeznou Selénií.

Vstupné: 72 Kč  
25. - 31.3. v 17.45 h
ve středu 31.3. též v 9.00 h
NA SV. VALENTÝNA
(VALENTINE´S DAY, USA 2009, CP 18.2. 10,
125´, přístupný, dobrodružný, titulky, DD) 

Příběhy skupiny lidí z Los Angeles,
jejichž osudy se protnou právě na den
svatého Valentýna, kdy se každý z nich
snaží najít lásku, nebo řeší milostné pro-
blémy. Hrají: Bradley Cooper, Jessica
Alba, Anne Hathaway, Jessica Biel, Ash-
ton Kutcher, Julia Roberts, Jennifer Gar-
ner aj. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč) 

25. - 31.3. ve 20.00 h 
KNIHA PŘEŽITÍ  
(THE BOOK OF ELI, USA 2009, CP 11.2. 10,

118´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý/akční, titulky,

DD) Denzel Washington v hlavní roli post-
apokalyptického příběhu, kdy osamělý
muž putuje napříč Amerikou, aby
ochránil posvátnou knihu, ve které je
ukryto tajemství, jak zachránit lidstvo.

Vstupné: 82 Kč 

Představení pro děti:

7.3. NÁPADY OPIČKY ŽOFKY       
8 pohádek - 70´

14.3. S KRTKEM DO POHÁDKY
7 pohádek - 60´

21.3. CVRČEK A SPOL.7 pohádek - 63´
28.3. ČTYŘLÍSTEK 6 pohádek - 68´

Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč
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● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po - pá 13 - 19 h, so - ne 14 - 16 h
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena po - pá od 14 do 18 h 
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena po - pá 15 - 19 h, so - ne 17 - 19 h  
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena po - pá 14 - 18 h - 596 812 049
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, informace 596 812 243, pokladna otevřena po - so 15.00 - 20.30 h, ne - 13.30 - 20.30 h 
● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov h www.mkshavirov.cz h Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete

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.



11

Již devátý ročník Velikonoční
sbírky připravuje humanitární
organizace ADRA. Letos se
uskuteční 23. a 24. března.
„Pomáhat je radost. Doufám, že si
o Velikonocích udělá radost co nej-
víc lidí a pomůže tak těm, kteří to
potřebují,“ říká koordinátorka sbírky
Tereza Svobodová.

Výtěžek sbírky
se již tradičně dělí
mezi několik čes-
kých i zahranič-
ních projektů. Tře-
tina peněz je určena na dlouho-
dobé rozvojové projekty, které si
vzala pod patronát mluvčí českého
ministra pro lidská práva Lejla
Abbasová. Mezi ně patří například
nemocnice v Keni nebo podpora
zemědělské produkce v Mongol-
sku. Druhá třetina poputuje na

konto humanitární pomoci při
mimořádných událostech, jako byly
loňské povodně v Čechách a na
Moravě nebo letošní ničivé země-
třesení na Haiti. Tyto projekty zašti-
ťuje herec Divadla v Dlouhé Miro-
slav Táborský. Poslední část ADRA
použije na projekty, které realizuje
v jednotlivých regionech České
republiky. Ty podpořila herečka
Táňa Fischerová. Jedná se mimo
jiné o podporu azylových domů,
hospiců, seniorských domů nebo

sítě dobrovolnic-
kých center, díky
nimž vychází
stovky dobrovol-
níků do různých

zařízení a nabízí svou pomoc - ať
už seniorům, dětem, zdravotně
postiženým či sociálně slabým.

Sbírka bude probíhat v desítkách
měst po celé České republice
včetně Havířova. „Dárcům za jejich
drobný příspěvek do kasičky na
pomoc druhým poděkujeme malým
upomínkovým předmětem. Peníze
budou vybírat dobrovolníci zejména
z řad studentů středních škol
a mládeže, s nimiž ADRA spolupra-
cuje,“ říká Karel Folwarczný
z havířovské Adry.

Sbírka bude probíhat ve spolu-
práci s Městským kulturním středis-
kem Havířov.

Koordinátorka sbírky:

Tereza Svobodová,

tereza.svobodova@adra.cz

+420 736 480 866

ADRA Havířov:

Číslo účtu této veřejné sbírky je

9961 9961/0300.

Podpořit můžete i zasláním 

dárcovské sms ve tvaru:

DMS ADRA na číslo 87777 

Havířovská vysoká škola pořádala konferenci

k projektu „Překračujeme hranice“
27. ledna 2010 se v prostorách Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání

Havířov, konala 2. konference k projektu „Překračujeme hranice“ v rámci Operačního programu Evropské

unie přeshraniční spolupráce Česko-Polsko 2007-2013.
Vedoucím partnerem projektu Rozvoje lidských zdrojů česko-polského Slezska „Překračujeme hranice“ je Vyso-

ká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s., která na projektu pracuje společně
s polským partnerem Vysokou školou správní v Bialsku-Biale. Bylo pozváno na 60 účastníků z řad Konzulátu RP
v ČR, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Statutárního města Havířova, Úřadů práce Ostrava, Karviná

a Frýdek-Místek, havířovských středních škol, Městské realitní agentury Havířov, Centra pro regionální rozvoj
v Ostravě, Společného Technického sekretariátu v Olomouci, Ministerstva pro místní rozvoj a zástupců polského

partnera Vysoké školy správní v Bielsku-Biale včetně finančního poradce společnosti Euroedukacja z Katovic.
Realizace projektu je významným signálem pro další rozvoj a práci s lidským potenciálem na obou dnes již pomy-
slných hranicích Slezska. www.vsss.cz 

Pomáhat je radost. I podeváté

příspěvková organizace

a

Výstavní síň Musaion

Dělnická 14, 736 01  Havířov

(bezbariérový vstup)

tel. 596 813 456, 

havirov@muzeumct.cz,

www.muzeumct.cz

zve na zahájení nové výstavy

MAPA JE KLÍČEM SVĚTA

4. března 2010 v 17 h.

Výstava potrvá 

do 30. června 2010.

Výstava je věnována kouzlu

a kráse starých map, které před-
stavují nejen doklad tehdejší
technické úrovně, ale jsou záro-

veň cenným historickým prame-

nem poskytujícím množství důleži-
tých informací o době svého vzni-
ku. Počátky mapování Slezska,

v jehož rámci bylo zakresleno

i Těšínské Slezsko, klademe do
16. století. V této době vznikají
první skutečné mapy Slezska,

které se v následujících stoletích

postupně zdokonalují a zpřesňují.
Nástin mapového vývoje je dove-
den do doby rozdělení jednotného

území Těšínského Slezska v roce

1920. Cenným ikonografickým
pramenem jsou veduty měst
Těšínského Slezska, které nám

umožňují poznat jejich vzhled
v dané době. Doplnění mapové
výstavy tvoří ukázky nejrůznějších

zeměměřičských pomůcek a pří-
strojů, z nichž největší část
pochází z doby konce 19. a počát-

ku 20. století.
Čerpáno z textů Mgr. Martina Krůla

Radegast Líheň podporuje

havířovské kapely!
Hned šest havířovských skupin dostalo možnost utkat se o pocty

nejvyšší v soutěži amatérských hudebníků Radegast Líheň 2010.

Devátý ročník již probíhá a v Havířově se s dobrou muzikou zdarma

mohou návštěvníci setkat každý čtvrtek tradičně v místním

Jazz clubu.

První havířovskou kapelou, která se pokusila o postup do semifinále,

byla známá a oblíbená Caledonia, která však narazila na frýdecko-mís-
tecké Slepé křováky a na jejich kvality bohužel nestačila. V měsíci únoru
ještě dostaly možnost skupiny Dissent, Dirrtysky a Defekt. V době uzávěr-

ky však nebyla známa jejich úspěšnost v základních kolech. V březnu

proběhnou poslední dvě základní kola s jednou havířovskou účastí - sku-
pina Happy Dog nastoupí 4.3. v Jazz clubu proti dvojici Black Unicorn
(Brno) a ELMOVA děcka (Karviná). Poslední základní kolo bude již bez

havířovské účasti, ale s parádním obsazením: Šašci v manéži (Bučovice),

Shockwave (Šumperk) a Crash road (Brno). Poté čekají fanoušky dobré
muziky dvě semifinálová kola, kde uvidí vždy jen vítěze základních kol, a to
opět ve čtvrtky 18. a 25.3. 2010.

Začíná se vždy v 19.00 hod., vstupné se neplatí a více informací

i novinky najdou zájemci na www.lihen.cz.

Zuzka a Lenka Paučkovy
Vás zvou 

na večerní setkání s názvem

JAK SE NAVZÁJEM VIDÍME
Na chvíli být tím druhým
účinkují učitelé, studenti 

středních škol a další hosté
v úterý 16. března v 18 hodin

V Galerii Spirála

ZŠ Na Nábřeží:

ŽIJEME SPORTEM, ŽIJEME
OLYMPIÁDOU VE VENCOUVRU

Tak jako se čeští sportovci pečlivě připravovali na nadcházející olympi-
ádu v kanadském Vencouvru i Základní škola Na Nábřeží se rozhodla
zúročit sportovní dovednosti žáků ve dvou sportovních turnajích. Pro chlap-
ce to byl turnaj ve florbale, kde díky fenomenálním hráčům zcela zaslou-
ženě vyhrál tým třídy 7.A, a pro dívky turnaj ve vybíjené. Vítězkami se staly

hráčky třídy 8.B.

Tím však nebylo téma olympiády uzavřeno. Od 1.2. do 5.2. byl připraven

pro celou školu ZŠ Na Nábřeží BAREVNÝ TÝDEN, který symbolizoval

barvy olympijských kruhů. Každý den tak žáci oblékli šaty jedné z barev

a nejlepší třída I. a II. stupně získala úžasnou sladkou odměnu v podobě

dortů s olympijskými kruhy. Více na www.zsnabrezi-havirov.cz 
Xenie Santariusová

Pomáhá se snáz,
když na to nejsme sami,
pomáhejte proto s námi.

Foto: Mario Zemánek
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Od začátku školního roku se
naše škola aktivně zapojila do
vzdělávacího projektu Comenius
Partnerství škol. Pracujeme na pro-

jektu v rámci tématu ,,Zábava

a přátelé ve sportu“ Společně

s naší školou jsou do projektu

zapojeny partnerské školy z Anglie,

Walesu, Švédska a Norska. Plníme

různé úkoly a učitelé z jednotlivých

partnerských zemí se setkávají, aby

si vyměnili své poznatky a zkuše-

nosti z práce. Projekt bude probíhat

dva roky a jeho cílem je, aby děti

a učitelé poznali život v partner-

ských zemích. Nezahrnuje ale

výměnné pobyty. Děti se podílejí na

plnění úkolů a mohou navázat

e-mailové kontakty s dětmi v ostat-

ních zemích.

Na začátku projektu žáci i učitelé

vyplnili vstupní test, který prověřil

jejich znalosti o partnerských

zemích. Stejný test budou všichni

vyplňovat i na závěr projektu. Dále
jsme v rámci Evropského dne jazy-
ků uskutečnili Přehlídku národů.

Třídy si vybraly stát, který chtějí

reprezentovat, oblékly se v jeho
barvách a na nádvoří školy při
velkém ,,Defilé národů“ pozdravily

ostatní v jazyce vybrané země

a řekli o ní pár základních informa-
cí. Žáci také společně s vyučujícími
vyráběli booklety, které měly při-

blížit život v naší zemi, v našem

městě a ve škole. Booklety společ-
ně s maskotem, kterého jsme také
museli vyrobit, reprezentovaly naši

školu na setkání učitelů v Anglii.

A náš maskot byl vyhodnocen jako
nejlepší ze všech! Nahráli jsme
také DVD s jednoduchou českou
písničkou, kterou se budou učit žáci

z ostatních partnerských škol, a my

zase dostaneme DVD s jejich

písněmi.

Série prvních úkolů vrcholila

před Vánocemi, kdy žáci a učitelé

vyráběli vánoční blahopřání

a poslali je do všech partnerských

škol. Nám to ale nestačilo, a tak

jsme si navíc vymysleli ,,Vánoční

den“. O spolupráci jsme požádali

také rodiče našich žáků. Všichni,

kdo se chtěli zapojit, vyhledávali

informace o vánočních tradicích

v jednotlivých partnerských

zemích. Některé šikovné maminky

pomohly dětem upéct tradiční

cukroví a další dobroty připravily

i paní učitelky.

V pondělí 21. 12. 2009 jsme

v jedné z tělocvičen naší školy při-
pravili výstavní stánky jednotlivých

zemí a zároveň jsme pro žáky při-

pravili vánoční test, který měl pro-
věřit jejich pozornost při prohlídce
výstavy. Přišla se podívat celá škola

a téměř 300 žáků odpovědělo na

otázky. Díky pochopení Sdružení
rodičů a přátel školy si vylosovaní
výherci odnesli těsně před Vánoce-

mi pěkné odměny. A co na závěr?

Čekají nás další úkoly a již pře-
mýšlíme, jak naše aktivity spojené
s projektem přiblížit širší veřejnosti.

Mgr. Pavla Slamečková 
ZŠ M. Kudeříkové 

Již čtvrtým rokem spolupracuje
naše Mateřská škola na ul. Švabin-
ského - 3. ročník předškoláků
s žáky druhého stupně ZŠ Žákov-
ská v dlouhodobém projektu „Bran-
ka přátelství“.

Žáci druhého stupně připravují
pro naše předškoláky v rámci
rodinné či občanské výchovy pro-
gram, ve kterém se učí vzájemné-
mu porozumění, toleranci, empatii
a kamarádství. Každý rok si při
první společné schůzce učitelů zvo-
líme téma ročního projektu a pak se
již těšíme, my předškoláci, co si pro
nás velcí kamarádi připraví.

Je jasné, že pokud potřebují
s něčím pomoci, jsme připraveni
přidat radu či pomocnou ruku.

První setkání vždy probíhá ve
stejném duchu. Školáci přijdou za
námi do školky, kde se seznamuje-
me. Jak?

Zahrajeme si hru „půlené obráz-
ky“, kdy si školáci hledají podle

obrázků k sobě jednoho malého

kamaráda. To je vždy legrace

a chumel dětí se ne a ne rozmotat!

Pak si již každá dvojice najde

místečko v herně či ve třídě a před-

staví se jeden druhému, také se

zkusí nakreslit.

Letos si kreslili své portréty do

„deníku přátelství“. A následuje

největší zábava, malování „vlajky

přátelství“. Nevíte, jak se dělá tako-

vá vlajka? To předškolák natře ruku

velkému kamarádovi barvou

a otiskne mu ji na připravenou bílou

látku a pak totéž naopak.

Školáci pak připíší k otisknutým
dlaním jméno své i svého malého
kamaráda. Hodina uteče jako voda
a je čas loučení.

Školákům se vůbec nechce do
školy a nejraději by si hráli s námi
dál.

A tak se všichni těší na další set-
kání.

Letošní téma projektu jsme
nazvali „POHÁDKOU ZA
POZNÁNÍM“.

Má čtyři části - to znamená, že
pro nás školáci - sedmáci připraví
4 setkání s pohádkami, ve kterých
se mnohému naučíme.

První část již máme za sebou.
Školáci nás pozvali do školy
a zahráli nám veselé a hlavně
popletené divadlo. A co že se
v něm popletlo? Přece pohádky,
které začaroval kouzelník Čáryfuk.

Děti sledovaly divadlo s nadše-
ním a bezprostředně reagovaly na
chyby ve třech pohádkách.

Na konci představení dostaly

úkol zapamatovat si, co se

v pohádkách popletlo, protože při

příštím setkání se školáky budou

muset jednotlivé pohádky napravit.

Ale to již bude zase práce pro ško-

láky, kteří dětem připraví hry a čin-

nosti, které zachrání pohádkovou

říši a zbaví ji zlého kouzelníka.

Taková je naše spolupráce se ZŠ

Žákovská - podnětná, tvůrčí,

zábavná a hlavně přínosná pro děti

- malé i velké.

Jana Ziková, MŠ Švabinského

Žáci ZŠ Žákovské uspořádali sbírku
Před Vánocemi jsme se my, žáci druhého stupně ZŠ Žákovská, zapo-

jili do akce “Dej hračku“ Českého rozhlasu, která měla za cíl udělat

radost dětem v dětských domovech po celé České republice. Děti z dět-
ských domovů si napsaly svá přání na internetové stránky Českého roz-

hlasu a lidé takto mohli zakoupit dárek a ten poslat do dětského domova.
Společnými silami jsme vybrali 600 Kč a zakoupili jako dárek fotbalo-

vý míč pro Tomáše (14 let) z dětského domova v Žatci.

Jsme rádi, že jsme mohli splnit vánoční přání Tomášovi a doufáme, že
příští rok se zase radostí rozzáří další dětské oči.

Karolína Markéta Plawná, žákyně 9.A

Žáci devátého ročníku Základní školy Školní v Havířově-Šumbarku se

vydali do zasněženého podhůří Beskyd na přednášku pana Ing. Františka
Šulgana, pracovníka Správy CHKO Beskydy, doplněnou videoprojekcí

a ukázkami odlitků stop šelem. Ve výstavní síni muzea si promrzlí poutníci
prohlédli vycpaniny našich velkých šelem, které se vrátily do našich lesů.
Rys ostrovid, vlk i medvěd hnědý - velké šelmy do našich hor patří. Na

vystavených fotografiích a dokumentech si kluci a děvčata zopakovali, jak
lze i s těmito predátory žít ve shodě nebo jakým způsobem si mohou

občané nechat nahradit vzniklou škodu. Ekologické téma této školní akce
je velmi důležité hlavně pro děti vyrůstající ve městě, v prostředí stále více
se vzdalujícím přírodě.

Mgr. Helena Luková

ZŠ Kudeříkové: Projekt Comenius nás bavíMŠ Švabinského: Spolupráce netradičně

ZŠ Školní: Za šelmami do Beskyd

Foto: Lenka Kroutilíková

Foto: Helena Luková
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12. BAMBIRIÁDA 
Celostátní přehlídka volnočasových aktivit se v roce 2010 

v duchu motta 
Tvůj průvodce volným časem přemění 

v „informační centrum," 
kde se každý návštěvník dozví,

kam a kudy se vydat do nejbližšího oddílu či klubovny.
Havířovská Bambiriáda se uskuteční ve dnech 21. a 22. 5. 2010.

Informace a přihlášky obdržíte na adrese: Ivan.Fabik@seznam.cz

Zima, zima tu je, snížek poletuje.
Zima to je zábava, 
lenoch ať si nadává.

5 sněhuláků 

pro naši školičku

Zima to je zábava, 
lenoch ať si nadává.
My jsme děti ze školičky Mládí,
hrajeme si všichni velmi rádi.
Víte co je paráda? 
Naše každoroční Sněhulakiáda.
Jedna koule, druhá, třetí … 
sněhuláčci stojí. Vidíte je, děti?
Pěkně jsme je nazdobili, fantazii
uzdu povolili.
Knoflíčky, mrkvičky, šály i čepičky.
Sluší jim to, přátelé, pod naší lípou
spolu randí vesele.
Lípa je naše kamarádka, 
i ona dnes nemůže přijít zkrátka.
25 let, to se lehce praví, 
ale je to už čtvrt století co naše
školka s lípou slaví.
A proto se radujeme a kolem lípy
často tancujeme.
Věříme, že tady bude stát, i když jí
bude padesát!

Iva Kotková „MLÁDÍ“

Ve strhujícím
tempu proběhl
6. února 2010 ve
S p o l e č e n s k é m
domě  v Havířově
ples Soukromého
gymnázia a Střední
zdravotnické školy
Havířov. V bohatém
programu jeho
účastníci zhlédli
celou řadu vystou-
pení. Sálem létaly
hole majoretek.
Rozléhal se jím
i radostný jásot kan-
kánových tanečnic
vyhazujících své
nohy opravdu vyso-
ko. Pestrobarevné
tanečnice elektrizo-
valy vzduch
v rytmu melodií
z filmu Hříšný tanec.

I slečny v černo-

bílém pánském

oblečení s kloukou-

ky a šlemi oživily sál

svými rozpustilými

kreacemi. Maturanti

se dočkali svých stužek. Nejedny střevíce protančeny. A jen dárky z tom-

boly, slastná únava a pár fotografií dnes připomínají toto příjemné nefor-

mální setkání pedagogů, studentů i rodičů.

Majoretky, kankán a stužky

Text a foto: Hana Jenčová

Klub pro rodiče s dětmi 
SRDÍČKO

2.3. út zpívánky

3.3. st volné hraní

4.3. čt odlétají vrány
9.3. út zpívánky

10.3. st volné hraní

11.3. čt krčíme a lepíme

16.3. út zpívánky
17.3. st beseda - téma: krize
18.3. čt květina - leknín

23.3. út zpívánky

24.3. st beseda - téma: domácí
násilí

25.3. čt bramborová razítka

Komunitní centrum Armády spásy
J. Seiferta 8, Havířov-Město - ☎ 596 411 206, 596 411 265

ZŠ Na Nábřeží:

Florbalistky vybojovaly krajský bronz
21. ledna 2010 se v Kopřivnici

konalo krajské finále dívek ve flor-

balu. Naše město a okres repre-

zentovaly dívky ze ZŠ Na Nábřeží.

V silné konkurenci jsme postupně

porazili základní školy z Kopřivnice
a Krnova. O postup do finále se
dívky utkaly s hráčkami Ostravy. Ve

velmi vyrovnaném a dramatickém

utkání jsme bohužel podlehli těsně
0:1. ZŠ Na Nábřeží tak nastoupila
do klání o třetí místo, kde jsme opět

narazili na soupeřky z Kopřivnice.

A i tentokrát si s domácím týmem

dokázaly dívky z Havířova poradit

a mohly se radovat z 3. místa

v Moravskoslezském kraji. Vítězem
turnaje se stala Opava, která ve

finálovém nájezdovém dramatu

porazila Ostravu 3:2 a postoupila
do dalších kol celostátní soutěže.

Havířov reprezentovaly: Markéta

Šulejová, Markéta Přečková, Eliška

Garnolová, Kristýna Pokorná, Ven-
dula Šimonová, Petra Melecká,
Veronika Kobaková, Karla Grenaro-

vá, Michaela Böhmová, Lucie Fol-

warczná, Tereza Břusková, Eva
Dudová, Veronika Medulová, Nicole
Raszková, Kateřina Lyčková.

Břetislav Holesz

ZŠ Kudeříkové: Malí florbalisté vyhráli turnaj
SVČ Asterix Havířov ve spolupráci s SFK Slovan Havířov uspořádal v polovině ledna florbalový turnaj pro

mladší žáky a žákyně. ZŠ Kudeříkové se akce ráda zúčastnila a vyplatilo se to. Družstvo kluků ZŠ M. Kudeříkové
vyhrálo, užilo si sportovní dopoledne a radovalo se z krásné výhry i cen. „Kluci postupně porazili s velkou převa-
hou všechna tři družstva, která se akce také zúčastnila. S přehledem jsme vyhráli tabulku a pak i samotné finále,“
přiblížila Mgr. Jana Pauláthová ze ZŠ Kudeříkové.

Adam Klimeš byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje - musel ale ještě v rozestřelu porazit stejně výborného
hráče /každý si na své konto během turnaje připsal 11 gólů/. Vyhrál krásnou novou florbalku. V družstvu ZŠ

Kudeříkové byl i nejlepší brankář turnaje, a to Tomáš Kustván, ten inkasoval pouze jeden jediný gól.
Odměnou mu byla brankářská přilba.

„Musím poděkovat našim klukům, kteří se florbalového turnaje zúčastnili, všichni hráli výborně a bojovali jak
o život v tomto složení: Tomáš Kustván, Radim Toman, David Vaculík, Matěj Botek, Nicolas Sendrej všichni 4.B,
Adam Klimeš, Filip Szybka a David Rajnoch ze 4.A, Patrik Janeček 3.A a Patrik Kaláb 3.B,“ chválila
Mgr. Pauláthová. „Turnaj proběhl ve velké pohodě, byl výborně zorganizován. Děkujeme.“

XV. ročník soutěže 

„O pohár SOU
Baron School 
ve florbalu“

Třináct družstev žáků
havířovských základních škol
změřilo své síly 8. února v Měst-
ské sportovní hale v rámci
soutěže O pohár SOU Baron
School. Zde jsou výsledky:

Chlapci
1. místo ZŠ Moravská

2. místo ZŠ Horní Těrlicko

3. místo ZŠ K. Světlé

Nejlepší střelec  

Jan Šimík (ZŠ Moravská)

Nejlepší brankář

Robin Parolek (ZŠ Moravská)

Dívky
1. místo ZŠ M. Kudeříkové

2. místo ZŠ Moravská

3. místo ZŠ Gorkého

Nejlepší střelkyně

Klára Hudečková 

(ZŠ M. Kudeříkové)

Nejlepší brankářka

Aneta Damborská (ZŠ Moravská)

Vítězům gratulujeme.

Sdružení rodičů bludovické

školy a učitelský sbor 

si Vás dovolují pozvat na 

Společenský
ples 

ZŠ a MŠ Frýdecká
6. 3. 2010 od 19 hodin 

v sále PZKO 
v Havířově-Bludovicích 

Připravena je tombola,
skvělé jídlo a pití,

čepované pivo 
a spousta zábavy.

Cena vstupenky: 300 Kč.

V ceně večeře, zákusek, káva.
Rezervace míst a vstupenky:

na sekretariátu školy 

☎ 605 079 433

Jednotlivé kluby začínají od 8.30 a končí 10.30 hodin
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Akce pro děti:
Dětské odd. na ul. Šrámkova
Děti, nenuďte se o jarních prázdni-
nách doma! Raději navštivte ve
čtvrtek 4.3. od 9.00 hod. dětské
oddělení na ul. Šrámkova a jakou-
koliv technikou a podle vlastní fan-
tazie nakreslete či vytvořte svůj
výrobek na téma „Vítáme jaro!“
Vaše práce budou vystaveny ve
vestibulu knihovny. Ve zbývajícím
čase můžete se svými kamarády
zahnat nudu u společenských her
a uspořádat si turnaj např. v pexesu
či kvartetu.

Dětské odd. na ul. J. Wericha
Fanoušci dětského oddělení na ul.
J. Wericha si jistě nenechají ujít
další zábavné odpoledne Pojď si
hrát na ….! Tentokrát si budou hrát
na KNIHOVNU!!! Bude to ve stře-
du 31.3. od 15.00 hod.

Pobočka J. Seiferta
má také v plánu zábavné odpoled-
ne DNES BUDU, a to ve středu
17.3. od 15.00 hod. Určitě děti při-
jďte, protože se seznámíte s vám
dobře známou a milovanou profesí
učitele.
A prvňáčky ZŠ Kudeříkové čeká
v březnu Pasování na čtenáře
knihovny.

Pobočka Gen. Svobody
připravila na 9.3. od 14.00 hod.
výtvarné odpoledne Veselé zálož-
ky do knihy. Komu by to nestačilo,
má možnost pokračovat 10.3. ve
14.00 hod. hrou na Indiány nebo
30.3. ve 14.00 hod. výrobou veli-
konočních zvířátek z vajíček.

Pobočka Dělnická v Pr. Suché
Pokud přijdete v pátek 12.3. od
16.00 hod. na odpoledne plné her,
můžete získat titul Král nebo
Královna stolu. A kdo přijde v pon-
dělí 29.3. od 16.00 do 18.00 hod.,
vyrobí si jarní pozdrav při Veliko-
nočním tvoření.
Jistě si také najdete čas ohodnotit
výtvarné práce dětí v soutěži O plný
pytel sladkostí. Máte na to celý
měsíc.

Pobočka Životice
Na Velikonoce myslí také paní kni-
hovnice pobočky v Životicích. Děti
ZŠ Zelená se již těší 18.3. a 25.3.
na besedy Velikonoční tradice
a zvyky, děti ze školky na Čtení
pohádek a říkanek s tematikou
těchto jarních svátků.

Noc s Andersenem 26. - 27.3.
Již desáté pohádkové nocování
čeká vybrané čtenáře z pátku
26.3. na sobotu 27.3. v dětském
oddělení J. Wericha a v poboč-
kách Seifertova a Gen. Svobody.
Nocležníky určí knihovnice
z řad nejlepších čtenářů.
V pobočce Gen. Svobody to však
budou výherci soutěže, která
proběhne ve dnech 1. - 19.3.
Pro všechny děti je připraven
bohatý program, soutěž naklada-
telství Paseka a samozřejmě
noční čtení.
V dětském oddělení na ul. Šrám-

kova se sice spát nebude, ale
vybraní čtenáři se zúčastní
zábavného klání dvou pohád-
kářů: ANDERSEN versus
HRUBÍN.
Na programu budou hry, soutěže
a čtení. Boj těchto dvou velikánů
literatury začne v 17.00 hod.

Akce pro dospělé:
Odd. hudby a umění na I. P. Pavlova
vás zve na výstavu obrazů Lenky
Blažíkové Proměny duše.
Výstava potrvá do 26.3.
Následovat bude 31.3. v 18.00
hod. vernisáž výstavy obrazů
s vesmírnou tematikou Richard
Pachman - Galaxie. Součástí
slavnostního otevření výstavy bude
autorské čtení z nově vydané knihy
Richarda Pachmana JAK CHUTNÁ
ŽIVOT. Známého hudebníka
a výtvarníka uslyšíme nejen číst,
ale i hrát na klavír a zpívat písně.
Ve čtvrtek 18.3. proběhne tvůrčí
odpoledne s oblíbenou lektorkou
Ivou Janouškovou, při kterém si
různými technikami nazdobíte veli-
konoční vajíčka.

Půjčovna pro dospělé  
na ul. Šrámkova
nabízí výstavu fotografií Romana
Wojcika z Fotoklubu Havířov,
tematickou výstavku knih „Zahrád-
kářům“ a literární soutěž Poznáte
dílo a autora? věnovanou Březnu
- měsíci čtenářů.

Pobočka Seiferta
Březen-měsíc čtenářů si připome-
ne i Klub učitelů důchodců, a to
ve středu 10.3. od 14.00 hod. při
povídání o nových knihách.
Ve čtvrtek 18.3. od 18.00 hod. si
můžete poslechnout vyprávění Ivo
Liberdy o nekonečných vinicích,
opojné vůni levandule, starobylých
kamenných domcích, úhledných
vesničkách či o lahodném víně při
besedě Kouzelná Provence.
Besedu doprovází jeho výstava
fotografií z cest.

Městská knihovna Havířov
ASTERIX - středisko Na Nábřeží 41, Havířov-Město, ☎☎ 596 811 175 ,
info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz 
1. - 5.3. - PMT - „Jarní dovádění v Asterixu“, kouzlení s barvičkami, ale také různými výtvar-
nými materiály, sportovní hry, přihlášky na www.asterix-havirov.cz 
2.3. a 4.3. 15.30 - 17.30 - „Prázdninové skotačení“ - pro děti školního věku, 
hry, soutěže, odměny
9.3. út 14.00 - 17.00 - „Jaro klepe na dveře“ - výtvarná soutěž pro šk. mládež
12.3. pá 16.30 - 19.00 - Diskotéka (děti a mládež do 15 let), tanec, hry, zábava 10 Kč
13.3. - Městské kolo recitace - 27.3. - Okresní kolo recitace - začátky obou soutěží 
v 9.00 hod., přijďte povzbudit své spolužáky
16.3. út 14.00 - 17.00 - „Velikonoční keramika“ - pro děti a mládež, 10 Kč s sebou
24.3. st od 16.00 - „Perníkové kraslice“ - cena 10 - 40 Kč dle množství a velikosti perníčků.
Info.: Š. Jarošíková ☎ 607 913 728, e-mail:stepajarosikova@post.cz 
24.3. st 17.30 - 19.30 - „Maškarní rej“ - vstup v masce, hry a soutěže o drobné ceny, tanec,
přehlídka masek
25.3. čt - Exkurze do přírodovědné stanice - Info. L. Bitterová ☎ 596 811 175,
e-mail: lucie.bitterova@svcha.eu
26.3. pá 16.30 - 19.00 - Diskotéka (děti a mládež do 15 let), tanec, hry, zábava 10 Kč
30. - 31.3. - Velikonoční jarmark - prodejní výstava tradiční i netradiční velikonoční výrobky.
Info. L. Bitterová ☎ 596 811 175, e-mail: lucie.bitterova@svcha.eu 
Pro oba dny otevřeno: 9.00 - 12.00 (přednostně školy a školky)

13.00 - 18.00 (veřejnost a družiny) 
Prohlídky teraristické pracovny pro veřejnost: po - pá od 14.00 - 18.00 
Vstupné: jakékoliv krmení pro zvířátka.
1.3. - 5.3. - po - pá od 10.00 - 18.00 herna - stolní fotbal, kulečník a řada dalších stolních her,
za úplatu je stolní tenis a posilovna
Středa - od 16.00 nový taneční kroužek „Kouzelné střevíčky“ pro začátečníky 6-13 let, tanec
standardní i latinskoamerický, nejlepší mohou pokračovat v TK Flodur či Floduráček.
Úterky od 17.30 mediální klub Boulent pro kluky a dívky 12-18 let se zájmem o redaktorskou
práci, moderování a organizování akcí nebo práci DJ, info: v Asterixu 

ASTERIX - středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, ☎ 596 811 031
1. - 5.3. -  Příměstský tábor - „Putování se sněhovou vločkou“, soutěže, hry, výtvarka,
keramika aj. Denně od 7.30 do 16.30 hod. Cena: 680 Kč, Info. L. Vavrečková ☎ 732 981 882
1.3. po 14.00 - 18.00 - Soutěže a hry na PC
2.3. a 3.3. 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00 - Turnaj v deskových hrách o ceny
4.3. čt 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 - Prázdninové tvoření, rukodělná činnost pro děti do 15 let
10.3. st od 16.00 - Drátkovaný zápich - kombinace drátu, perliček, papíru. 10 Kč
12. - 14.3. - „Tři oříšky pro Popelku“ - výjezd do Pstruží, bohatá činnost s výletem.
Cena 600 Kč, informace: L. Vavrečková ☎ 732 981 882
12.3. pá od 15.00 - „Souboj v oblacích“ - stavba a soutěž papírových vlaštovek a házedel
o ceny
17.3. st od 16.00 - Kašírovaná krabička - krabičku od čaje s sebou.
19.3. pá od 16.30 - Diskotéka s Karaoke (děti a mládež do 15 let), tanec, hry, zábava 10 Kč
22.3. po od 15.00 - Hody, hody, doprovody - odmaštěná vyfouknutá vajíčka s sebou, 
chlapci 10 delších prutů na karabáč.
24.3. st od 16.00 - soutěž „Vytvoř Moranu z čehokoliv“, vlastní materiál s sebou, možnost
výběru dalšího materiálu na středisku.
26.3. pá od 16.00 - „Hurá, už je jaro“, soutěže dvojic, plnění různých úkolů o ceny.
27.3. so od 8.00 - Okresní kolo v programování pro ZŠ, SŠ - info. V. Orešanská 
☎ 608 851 413, e-mail: vlasta.oresanska@svcha.eu , www.asterix-havirov.cz 

Na všechny akce přezutí s sebou!

ORATOŘE:
1. - 4.3. Jarní prázdniny - Tábor Orlí hnízdo
1. - 4.3. Jarní prázdniny na Městě  9.00 - 12.00 

a 13.30 - 17.00
1.3. Sportovní prázdninový den
2.3. Zábavný prázdninový den
3.3. Prázdninový den šikovných rukou
4.3. Přírodovědný prázdninový den  
8.3. 16.00 h  Hokejový turnaj (Město)

10.3. 17.00 h Turnaj ve stolním hokeji (Město)
10.3. 16.30 h LAN turnaj v počítačových hrách 

(Město)
11.3. 17.00 h Sportovní víceboj (Město)
12.3. 16.30 h Soutěžní šestiboj, den první (Město)
13.3. 9.00 h Taneční workshop Hip-hop dance 

(Šumbark)
15.3. 17.00 h Turnaj ve šprtci pro mladší 

(Šumbark)
17.3. 15.00 h Turnaj ve šprtci pro starší 

(Šumbark)
17.3. 17.00 h Turnaj ve stolním fotbale (Město)
17.3. 16.30 h Soutěžní šestiboj, den druhý (Město)

18.3. 16.30 h Střediskový talent (zpěv, tanec, hra
na hudební nástroje…) (Město)

24.3. 16.30 h LAN turnaj v počítačových hrách 
(Město)

26.3. 16.30 h Soutěžní šestiboj, den třetí (Město)
27.3. 15.00 h Miss mažoretka (sál U Jelena)

KLUB VALDOCCO:
1.3. 17.00 h Bruslení na zimním stadiónu
2.3. Výjezd do Osvětimi a do Krakowa
4.3. 14.00 h Sportovní den

11.3. 17.30 h Workshop Znaková řeč
16.3. 19.30 h Basketbalový turnaj
25.3. 19.00 h Turnaj v ping pongu

každé pondělí, středa a pátek 
od 17.30 hodin posilovna

každou středu 
od 18.30 hodin přítomnost psychoterapeuta

22. - 31. 3. budou na Šumbarku probíhat programy 
pro školy s tematikou Poselství Velikonoc.
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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.

2
8
/1

0

2
3
/1

0

OPRAVYOPRAVY

i v bytech zájemců v Havířově i okolí.
Nabídka platí po dobu dostatečného zájmu.
Volejte mezi 19.50 až 21.00 h

553  628 936    
e-mail: milan.miller@seznam.cz

na mobil 776 034 373 jen SMS

Benzín při této akci neúčtuji.
Váš mechanik šicích strojů M. Miller 

šicích šicích 
strojůstrojů

30/10
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Privátní zdravotnické zařízení 

ZOBAMED s.r.o. 
Tel.: 596 811 119
www.zobamed.cz

Havířov-Město, ul. Pavlovova 6
Gynekologická ambulance 
MUDr. Eva ZOBAČOVÁ

Po - Pá 7.00 - 12.00 hodin
Út, St - také odpoledne

Gyn. ambulance � Těh. poradna
KTG �  Lasser � Homeopatie
� Ultrazvukové vyšetření, 

Po a Čt 15.00 - 19.00 hodin
Odborné chir. vyšetření, 

konzultace, odstranění mateřských 
znamének, bradavic, ateromy, 

lipomy, opichy křeč. žil, 
mamologická poradna apod.

MUDr. Stanislav ZOBAČ
MUDr. David ZOBAČ

GYNEKOLOGIEGYNEKOLOGIE

CHIRURGIECHIRURGIE
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☎    777 33 1111
SOPTÍK 
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NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ 
jednoduchého a podvojného

Ú Č E T N I C T V Í
773 223 370 3
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Nejlepší hráči Evropy se letos
sešli na 6. softtenisovém mist-
rovství Evropy, které se konalo
koncem ledna v Brně.

Hráči z České republiky,
Holandska, Maďarska, Polska
a Slovenska po tři dny soupeřili
o mistrovské tituly ve dvouhře,
čtyřhře a smíšených párech.

Největšího úspěchu dosáhl
havířovský hráč Roman Fojtík,
který získal jak titul mistra Evropy
ve čtyřhře, tak ve dvouhře. Tohoto
dvojnásobného vítězství v kategorii
mužů ještě v historii turnajů ME
nikdo nedosáhl.

Fojtík s Trefilem (oba hráči Slova-
nu Havířov) nasazeni jako č. 4
začali svou spanilou jízdu v prvním
kole s českým nenasazeným
párem, v druhém kole si poradili
s nejlepším polským párem,
v semifinále hráli s obhájci titulu
z Holandska, které s přehledem
přehráli a ve finále je čekal nejvýše
nasazený maďarský pár, se kterým
ještě nikdy v historii nevyhráli.

Naštěstí byla tentokrát větší kva-
lita i štěstí na raketách českého
páru, kteří po čtyřech letech opět

získali titul mistrů Evropy.
Druhý den se konala dvouhra

mužů i žen. Z českých hráček nejlé-
pe uspěla Tereza Klimšová (rovněž
hráčka Slovanu Havířov), která
obsadila třetí příčku, hned za ní
skončila další Havířovanka Lea
Szwedová.

V kategorii mužů bylo favoritů na
titul mnohem více.

Spravit chuť ze čtyřhry si chtěli
hlavně hráči z Polska, kteří se neta-
jili útokem na titul.

Všem ale překazil radost Roman
Fojtík, který ač unaven po náročné
čtyřhře, byl skvěle fyzicky, ale
hlavně psychicky připraven.
Poměrně hladce prošel celým tur-
najem až do finále, které se zdálo
být formalitou s nováčkem
z Holandska (V. Rijn), který překva-
pivě porazil nejlepšího polského
i maďarského hráče.

Ovšem poslední krok bývá nej-
těžší. Po špatném začátku to vypa-
dalo na porážku, ale za obrovské
podpory domácích fanoušků
Roman Fojtík zápas otočil a dotáhl
do vítězného konce.

9. a 11.3. v 8.30 a 10.45 hodin
v Reprezentačním sále

Pohádkový muzikál 
„O statečném Cibulkovi“
pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

●

10. března v 17 hodin
v Reprezentačním sále

Pohádkový muzikál 
„O statečném Cibulkovi“

pro veřejnost
●

16. března v 17.30 hodin
v Komorním sále

Koncert žáků
●

25. března v 18 hodin
ve vstupní hale školy
Absolventský koncert

●

30. března v 18 hodin
ve vstupní hale školy

Aprílová kytara
●

31. března v 16 hodin
v Komorním sále

Okresní pěvecké matiné

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz      

www.zuslj-havirov.cz

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

www.zusbm.cz

Havířovský softtenista Fojtík 

dovezl zlato z mistrovství Evropy 
Foto: Roman Fojtík 
(vpředu) s týmovým 
kolegou Lukášem Trefilem
při čtyřhře.

Dobře našlápnutou sezonu završily Maniačky 
zlatým hattrickem

Poctivý trénink zúročily dívky z oddílu Slavie Havířov Maniak aerobiku Ivany

Kožmínové zlatým tažením na mistrovství republiky. Skvělou formu ukázala děvča-
ta již koncem listopadu na mezinárodních závodech ve slovenském Trenčíně. Zde
Maniačky zvítězily ve 3 kategoriích a úspěch dovršily třetím místem. Byl to jedno-

značně největší mezinárodní úspěch v historii klubu. O čtrnáct dní později se kona-

lo v Lounech semifinálové kolo ATS (aerobik team show). Maniačky postoupily do
lednového finále, které se konalo v Brně, v plném počtu. 24. ledna se na mistrov-
ství České republiky Maniačky předvedly ve výborné formě. Nejmladší děvčata

8 - 10 let se sestavou Veselá drezůra vybojovala 3. místo a po roce tak obhájila
medaili. V kategorii 11 - 13 let si Maniačky odvezly 7. místo s Rebelkami na ces-

tách. Nejstarší děvčata ve smíšené kategorii vybojovala 3. místo se sestavou Fantom opery a pro mnohé to bylo nádherné rozloučení po dlouhých letech
v klubu. Chloubou Maniaku je i letos kategorie 14 - 16 let. Se sestavou Šakalí léta (na snímku Šárky Veličkové) získaly Maniačky opět titul mistrů ČR
a dovršily tak zlatý hattrick. Loni se staly mistryněmi se sestavou Pražská galérka a před 2 lety vyhrály svou kategorii se sestavou Limonádový Joe. Maniak
aerobik Ivany Kožmínové ze Slavie Havířov tak patří k nejúspěšnějším klubům v republice a své město reprezentuje na výbornou i v zahraničí.

Klub
věrných turistů
Březen za kamna vlezem,
doma kamna nemáme,
a tak do přírody spěcháme.

V měsíci březnu 2010 
členové KVT při Institutu 
vzdělávání a rekvalifikace 

v Havířově plánují tyto akce.

Čtvrtek - 11.3.
Pojedeme do Chotěbuzi, odtud
pěšky směr na Rybí dům a jeho
návštěva. Sraz na vlakovém 
nádraží ve 12.50, odjezd 13.10.

Sobota - 20.3.
Když nám počasí bude přát
plánujeme uvítat JARO. Sraz ve
13.00 hod. u restaurace Balon,
trasa vycházky bude … 
překvapení.
Dále pořádáme pro své členy na
našem Institutu něco pro naši
jazykovou zdatnost s názvem:
Německá Akademie turistů
s pomalejším tempem výuky.
Zahajujeme s rodilým mluvčím
(turistou) v březnu, jednou týdně
4 vyučovací hodiny, délka výuky
32 hodin - 8 soustředění po
4 hodinách. Po dvou měsících
možná ukončíme Akademii škol-
ním výletem.
Zájemci volejte p. Půrové:
591 123 217 nebo 777 997 458.

Informační schůzky spojené 
s výběrem peněz na zájezd 

jsou v úterý 2. a 9. března 2010 
v 18.00 hod.

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

Slavnostní koncerty absolventů
I. a II. stupně

hudebního oboru
16., 23. a 30. března v 18 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Jarní koncerty mladých hudebníků 
18., 24., 25. a 31.3. v 17 hodin 
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

Nabízíme kurzy pro dospělé :
Keramika ● Figurální kreslení ●

Točení na kruhu a práce se sádrou 
●

Nově otevíráme 
kurz Grafické techniky

●

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

☎ 596 813 128

Krajský přebor mládeže 
v rapid šachu

Sobota 20. března od 8 hodin
SVČ ASTERIX, Na Nábřeží 41
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