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Velký havířovský rondel
čeká o prázdninách kompletní rekonstrukce 
Pozorně čtěte informace o stavbě a dopravních omezeních na straně 2! 

Havířov pomůže obcím 
postiženým povodněmi

Rada města Havířova schválila poskytnutí dotací v celkové výši 200 tisíc korun pro obce postižené

povodněmi. Město Karviná a Bohumín tak od Havířova dostanou každé 50 tisíc korun a obce Těrlicko,
Horní Suchá, Horní Bludovice a Albrechtice, což jsou obce našeho správního obvodu, získají od Havířova

každá 25 tisíc korun. Dotace jsou určeny na odstranění škod způsobených povodněmi.
Rada města byla omezena výší možné dotace 50 tisíc korun, což je maximální částka, o které může

podle zákona o obcích rada rozhodnout.

Havířovský aquapark v červenci od 8 do 20 hodin! 

Plavecký bazén ● Kombinovaný bazén s atrakcemi ● Dětský bazén ● Skokanský bazén

2 tobogány ● mořské vlny ● divoká řeka ● skluzavky ● vzduchové lehátko ● vodní trysky 
● vodní zvon ● perličkové a masážní trysky

Hřiště na volejbal, nohejbal, stoly na stolní tenis, občerstvení. Provozní doba do prázdnin od 9 do 18 hodin.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč, důchodci 40 Kč, děti do 2 let a invalidé vstup zdarma, poslední 2 hodiny 30 Kč,

slevy pro rodiny s dětmi, www.ssrz.cz ☎☎ 596 813 957

Foto: Leoš Michálek
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Velký rondel je důvěrně znám široké veřej-

nosti a nám všem, kdo se narodili a žijí

v Havířově. Vítá nás pokaždé, když se vra-

címe z dalekých cest. Když se k němu

blížíme, říkáme si: “Konečně doma!“ Mnozí

z nás jej ale projíždí za prací několikrát denně

a těm již tolik radosti nedělá. Všichni se

shodneme na tom, že se jedná bezesporu

o vysoce frekventovaný a nejvýznamnější

dopravní uzel v našem městě. Okolnosti při-

pravované rekonstrukce přiblížil náměstek

primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk.

1. Jaký je současný stav okružní křižovatky

z hlediska dopravní vytíženosti?

Z bezpečnostního a kapacitního auditu záměru
přestavby okružní křižovatky na silnici I/11

v Havířově zpracovaného v prosinci 2007

vyplývá, že křižovatka je za hranicí své výkon-
nosti !!!! 
Ve špičkové ranní hodině je kapacita vjezdu

z Hlavní třídy překročena o 325 - 336 vozidel za

hodinu. Ve špičkové odpolední hodině je kapaci-
ta vjezdu z ul. Ostravské překročena o 349 - 431
vozidel za hodinu, ve skutečnosti projede přes

3 600 vozů za hodinu. Kapacita vjezdu z ulice

U Nádraží v odpolední špičkové hodině (mezi 14
a 15 hod.) je překročena o 50 - 157 vozidel za
hodinu. Zdržení vozidel na vjezdu z ul. Ostravské

a z ul. U Nádraží je více než 4 minuty. Toto jsou

fakta pocházející z roku 2007, v současnosti je
skutečná situace mnohem svízelnější. V době
dopravních špiček zde dochází především

v těchto směrech k tvorbě nepříjemných kolon

dlouhých až několik set metrů. Frekvence prů-
jezdnosti této strategické křižovatky je cca 50
tisíc osobních a nákladních vozidel za jeden jedi-

ný den! Zkusme spočítat, kolik aut projede za
jeden měsíc. Není tedy divu, že zde dochází

k výskytu velmi častých kolizních situací. Rondel
je nejvíce nehodovým místem na území města
Havířova! Audit dále upozornil na závažnou sku-

tečnost, že nejsou vyřešeny podmínky pro bez-
pečný pohyb chodců a cyklistů! 

Všechny tyto uvedené faktory jsou jednoznačně
alarmující. Bylo třeba hledat a najít rychlé řešení,
provést úpravu současného neutěšeného stavu.

2. Co je cílem rekonstrukce.
Cílem rekonstrukce velkého rondelu na silnici
I/11 v Havířově je zvýšení kapacity stávající kři-
žovatky při zajištění maximální dopravní bezpeč-
nosti. Hlavní úprava okružní křižovatky spočívá
ve změně vedení jízdních pruhů v křižovatce. Na
křižovatce bude instalováno nové světelně sig-
nalizační zařízení na třech nejzatíženějších vět-
vích křižovatky, tj. na vjezdu z Hlavní třídy, na
vjezdu z ulice U nádraží a na vjezdu z ulice
Ostravské. Povrch vozovky bude v těchto mís-
tech stabilizován cementobetonovou konstrukcí,
která snese vysoké dopravní zatížení. Součástí
stavby jsou i úpravy počtu pruhů na vjezdech
a výjezdech okružní křižovatky. Jedná se o obno-
vení možnosti vyjíždět z okružní křižovatky na
ulice Ostravská a Hlavní třída dvěma pruhy
a možnost vjíždět z ulice Železničářů a U Nád-
raží na okružní křižovatku dvěma pruhy. Naopak
výjezd na Orlovskou zůstává jednopruhový s tím,
že stávající retardéry budou nahrazeny travna-

tým ostrůvkem. Všechny tyto úpravy vyvolají nut-

nost instalace nového dopravního značení, por-

tálů a velkoplošných návěstidel, která mají za

úkol řidiče jednoznačně navigovat do správného

jízdního pruhu.

Předmětem stavby jsou dále nové trasy chod-

níků, cyklostezky, nutné přeložky veřejného

osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce spe-

ciálními svítidly. Na ulici Orlovská dojde k pře-

místění přechodu pro chodce a k posunu zastáv-

ky MHD dále od křižovatky. Také starý přístřešek

MHD bude vyměněn za nový. Předmětem stavby

je dále zlepšení odvodnění rondelu, úpravy teré-

nu, zatravnění a výsadba stromů a keřů kolem

cyklostezky a chodníku spojujícího Hlavní třídu

s ulicí Orlovská.

3. Jaká nás čekají dopravní omezení?

Uvědomujeme si, že tato stavba bude mimo-

řádně náročná. Úplná dopravní uzávěra není

přípustná a je nepředstavitelná. Odklon dopravy
na jinou trasu není povolen. Aby mohl být tento
stavební záměr vůbec proveden, bylo třeba sta-

novit nejoptimálnější technologické postupy

prací. Stavební práce musí tedy probíhat za plné-
ho provozu, především v době mimo dopravní
špičky. Předjednali jsme i výjimku pro provádění

některých stavebních prací i v nočních hodinách.

Naším cílem je zkrátit dobu realizace na mini-
mální časový limit. Z tohoto důvodu byl zvolen ter-
mín realizace stavby na prázdninové měsíce, kdy

je dopravní frekvence na křižovatce nejmenší.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu zcela
mimořádnou a náročnou, dovolujeme si vyzvat
všechny občany Havířova k pochopení, k sou-

činnosti, k maximální toleranci a ohleduplnosti

v průběhu realizace stavby.
Přivítali bychom, kdyby chodci a cyklisté co nej-
více omezili svůj pohyb v zájmovém území stav-

by. I když budou vymezeny náhradní průchozí
koridory pro bezpečný pohyb, mohou nastat

nepředvídané situace. K přepravě na vlakové
nádraží nebo k cestě do blízkého nákupního
centra proto raději využijme autobusovou dopra-

vu, která bude pro všechny znamenat mnohem
větší bezpečí. Vyhneme se tak střetu s těžkými

mechanismy, stavebnímu ruchu, prašnému nebo
rozbahněnému prostředí.
Řidiči všech motorových vozidel budou v průbě-

hu stavby prožívat bezesporu dva svízelné

měsíce. Uvědomme si, že velká část obyvatel
Havířova se denně přesouvá skrz rondel do
práce a pak zase zpět. Cestování bude časově
náročnější a vyžádá si mnoho vzájemného
respektu. Prosíme řidiče, aby věnovali v rámci
své jízdy náležitou pozornost všem dopravním
omezením a mimořádným situacím. Dopravní
zátěž zajisté vznikne i během dopravní špičky na
souvisejících a přilehlých křižovatkách, které
jsou řízeny světelně signalizačním zařízením.
Naší snahou bude tyto situace průběžně řešit.
Autobusovou dopravu můžeme využívat nadále
podle svých potřeb a zvyklostí. O úpravě jízdních
řádů prozatím dopravci neuvažují. Všichni byli
informováni o předpokládaném harmonogramu
stavby. Zároveň jsou připraveni provést v případě
nutnosti nezbytná opatření tak, aby probíhající
stavební práce měly co nejmenší dopad na spo-
kojenost cestujících.

4. Jak bude stavba realizována?

Práce budou provedeny ve dvou hlavních fázích:

1. fáze stavby - červenec 2010
Stavba bude zahájena v neděli 4. 7. 2010 insta-

lací přechodného dopravního značení.

Doprava bude svedena do jednoho jízdního

pruhu po obvodu kolem celého rondelu. Na

druhém jízdním pruhu budou probíhat stavební

práce - odfrézování, výměna obrub a stabilizace

povrchu vozovky. Poté je třeba zohlednit nutné

zrání a tvrdnutí nových ploch cementobetonové-

ho povrchu, což bude znamenat jistou technolo-

gickou přestávku, tzn. přerušení prací na

samotném rondelu cca 20 dní. Naší snahou

bude, aby byla plocha pojízdná v co nejkratším

termínu. Po tuto dobu budou pokračovat práce

související s odstraněním stávajícího chodníku,

vybudování chodníku a cyklostezky, práce souvi-

sející s realizací autobusové zastávky, zajištění

ochrany kabelů sítí, osazení zábradlí, prostupy
pod stávajícími a novými zpevněnými plochami

atd.

2. fáze stavby - srpen 2010
Postup bude v zásadě stejný jako v první fázi
s tím, že jízdní pruhy budou zaměněny.
K dopravě bude využíván jízdní pruh, na kterém

bude v té době již rekonstrukce ukončena

a stavba bude pokračovat na dalším jízdním
pruhu. Technologická přestávka nutná ke kvalit-
nímu vytvrdnutí nového cementobetonového

povrchu bude využita k přeložkám veřejného

osvětlení, instalaci dopravního značení atd.
Předpokládáme však, že montáž některých
nových portálů (v průběhu srpna) si může

vyžádat krátké úplné dopravní uzávěry. Na zákla-

dě proběhlých jednání bylo rozhodnuto, že úplná
uzávěra bude povolena pouze po nezbytně nut-
nou dobu a pouze v nočních hodinách. V přípa-

dě nutnosti tohoto omezení Vás budeme infor-
movat v časovém předstihu.

5. Budou občané a motoristé informováni

o průběhu stavby?
Všechny důležité informace budou průběžně
zveřejňovány na webových stránkách

www.havirov-city.cz, v tisku - Radniční listy
a Havířovský deník a na televizním kanále
TV POLAR  HAVÍŘOV.

Ptala se: Ing. Radmila Friedlová

REKONSTRUKCE VELKÉHO RONDELU VYŘEŠÍ DLOUHOLETÉ
PROBLÉMY NEJPŘETÍŽENĚJŠÍ HAVÍŘOVSKÉ KŘIŽOVATKY
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Po dobu stavby budou ulice

E. Destinnové a H. Malířové uzavře-

ny, vjezd bude povolen pouze pro

staveništní motorovou dopravu.
Z důvodu zajištění parkování vozi-

del po dobu výstavby (červen -

listopad 2010) bude část ulice
M. Pujmanové a ulice Lidické zjed-
nosměrněna od křižovatky z výjez-

du ulice Mládí po křižovatku ulic

Lidická x Jarošova, v levém jízdním
pruhu tak vznikne místo pro šikmé
parkovaní vozidel.

Zároveň dojde ke změnám orga-

nizace veřejné linkové dopravy.
Informace o způsobu zajištění

veřejné linkové dopravy v souvis-

losti s realizací stavby „Revitalizace

a regenerace městské části
Havířov-Šumbark (za Teslou)“.

V důsledku provedení nutných

dopravních opatření dojde po dobu

stavby (do 11.12. 2010),  ke změně
organizace dopravy v této lokalitě,
která se dotkne i způsobu zajišťo-

vání dopravní obsluhy veřejnou lin-
kovou dopravou.

Z důvodu úpravy dopravního
značení zavedením jednosměrného
provozu na místní komunikaci ul.

M. Pujmanové je nutno vést také
autobusy městské hromadné dopra-
vy Havířov (MHD) v úseku zastávek

Havířov, Šumbark, M. Pujmanové -

Havířov, Šumbark, točna Lidická,

pouze v jednom směru, což vyvolá

následující konkrétní změny v traso-

vání linek a obsluze zastávek:
l)

Linka  MHD č. 402, 412,
413, 415, 432

Spoje ve směru na Havířov,
Šumbark budou vedeny beze

změny s konečnou zastávkou
Havířov, Šumbark, točna Lidická.

Spoje ve směru z Havířova,

Šumbarku budou vedeny z první
nástupní zastávky Havířov, Šum-
bark, točna Lidická po objízdné

trase, vedené po ul. Lidická, Jaro-
šova na ul. U Nádraží a dále ve
stávající trase.

U spojů v tomto směru  proto

dojde ke zrušení zastávek Havířov,

Šumbark, M. Pujmanové a Havířov,
Šumbark, H. Malířové.

Náhradní zastávka bude zřízena
na ul. Jarošově u objektu restaura-

ce „Bivoj“ a provozována pod náz-
vem Havířov, Šumbark, Jarošova.

II)

Linka č. 404
Trasa spojů bude vedena shodně

s linkami viz bod I, pouze cestujícím

na této lince ve směru z Havířova
Šumbarku však bude umožněn
nástup do vozidla již na zastávce

Havířov, Šumbark, M. Pujmanové
a Havířov, Šumbark, H. Malířové,

(tzn. na spoj, který přijíždí ve směru

z Havířova, Město na konečnou

zast. Havířov, Šumbark, točna,

Lidická).
Tito cestující pak mohou pokra-

čovat v přepravě ze zastávky

Havířov, Šumbark, točna Lidická,

bez nutnosti nového odbavení na
této  zastávce.

Na lince bude provozována

dočasně zřízená zastávka Havířov,

Šumbark, Jarošova.
III)

Linka č. 422
Trasa linky bude vedena z ul.

Okružní na ul. Anglickou, a dále po
ul. U Nádraží, M. Pujmanové, Lidic-
ká, Jarošova, s výjezdem na ul.

U Nádraží a dále ve stávající trase.

Na lince bude provozována
dočasně zřízená zastávka Havířov,
Šumbark, Jarošova.

Na provozování výše uvedených
linek bude sestaven „objížďkový“

jízdní řád s platností od 1. 6. 2010
do 11. 12. 2010, který bude zve-
řejněn na autobusových zastáv-

kách.
V jízdních řádech nedojde

k úpravám časových poloh odjezdů
spojů.

Omlouváme se obyvatelům za
možné komplikace a prosíme o trpěli-

vost během výstavby.

Regenerace 
panelového sídliště 

Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou,

1. etapa 

Obytné ulice E. Destinnové 

a H. Malířové 

včetně obratiště autobusů

SPECIFIKA STAVBY:
vysoce frekventovaný 
dopravní uzel

denní průjezdnost - 50 tisíc
osobních a nákladních vozidel 

rondel musí být neustále 
průjezdný !!!   

stavební práce budou probíhat 
● za plného dopravního provozu,
● především v době mimo

dopravní špičku
● stavební práce je možno

díky výjimce provádět
i v nočních hodinách 

● doprava svedena do jednoho
jízdního pruhu

úplná dopravní uzávěra povo-
lena výjimečně, a to pouze
v nočních hodinách na dobu
nezbytně nutnou

vysoké nároky na bezpečnost
všech účastníků dopravního 
provozu

zajištění potřebné kapacity 
kvalifikovaných profesionál-
ních pracovníků 

termín realizace:

červenec a srpen 2010

cena díla: cca 43,8 milionů Kč
včetně DPH

zhotovitel:
D.I.S., spol. s r.o. Brno

dotazy: referenti OIV MmH
Ing. Jiří Revenda - 596 803 389 
Jana Horáková    - 596 803 395

V červnu byla zahájena 1. etapa revitalizace ploch na Šumbarku, ulic E. Destinnové
a H. Malířové vč. obratiště autobusů, kdy dojde k rekonstrukci komunikací, chodníků,
výstavbě parkovacích stání, přeložení inženýrských sítí, doplnění dešťové kanaliza-
ce, mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), výsadbě stromů a keřů.
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Do konce roku 2010 jsou řidiči
povinni vyměnit řidičské průkazy
vydané od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000. Uplynutím sta-
novené doby pro jejich výměnu řidi-
čské 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 vni-
třních 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 plat-
ný občanský průkaz, jednu fotogra-
fii o rozměrech 3,5 × 4,5 cm  a řidi-
čský průkaz, kterému končí plat-
nost. Lhůta pro vydání nového řidi-
čského průkazu je do 20 dnů (popř.
do 5 pracovních dnů po úhradě
správního poplatku 500 Kč).

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

Patříte mezi vychytralé rodiče,

kteří za své ratolesti neplatí

poplatek za odpady? Pak vězte,

že vám zcela jistě váš potomek v

okamžiku dosažení plnoletosti

poděkuje. Vstoupí do dospělosti

s dluhem.

K 31.12. 2009 bylo v Havířově

evidováno na místním poplatku

„za odpady“ cca 11,5 tisíc dlu-

žících poplatníků. Z toho cca

2000 poplatníků s dlužnou část-

kou k 31.12. 2009 ve výši cca 4.4
mil.Kč je za děti s trvalým poby-
tem v Havířově, za které rodiče

poplatky neplatí. Jelikož je

poplatek zaveden již sedmým
rokem a situace kolem dlužných
částek na poplatcích jsou media-

lizovanou záležitostí, rodiče

nezletilých dětí, za které záměrně
neplatí, vědí, že neexistuje

zákonný způsob, jak poplatky za

děti vymoci. Vypadá to, že nepla-

cení poplatku za dítě je zcela

beztrestné. Jenže jen do okamži-

ku, kdy dítě dovrší osmnácti let.

Poté bude muset i mnohaleté

dluhy splácet... a nejen splácet,

ale může je do prvního zamě-

stnání, kam nastoupí, následovat

exekuční příkaz. Vymáhat nedo-

platky vzniklé nezaplacením

poplatku lze 20 let, čili nedopla-

tek z roku 2002, kdy byl poplatek
zaveden, lze vymáhat do konce
roku 2022!

Začátkem června bude zahájena
rekonstrukce odpočinkové zóny,
která vede podél ulice Na Nábřeží
v blízkosti přírodní památky Meand-
ry řeky Lučiny. Stavba bude zahr-
novat rekonstrukci chodníků,
výstavbu nových dětských hřišť
a také biketrialových hřišť. V centru
města se bude moci nově již letos
v zimě i lyžovat.

Lanový vlek o délce 60 metrů
bude určený pro základní výuku
dětí. Vlek bude na svahu z ulice Na
Nábřeží dolů k meandrům Lučiny
a bude sloužit dětem zdarma.

Náklady na stavbu budou činit

cca 35 milionů, město žádá o dota-

ci z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Moravskoslezsko,
ze kterého může získat až 92,5%
z celkových nákladů. Stavba bude
zahájena v červnu a dokončena
bude na podzim. Zahrnuje rekon-
strukci chodníků, nové cyklistické
stezky, dětská hřiš-tě a také biketri-
alové hřiště. Pro zvýšení komfortu
návštěvníků parku zde bude
umístěno pítko, nový městský mobi-
liář, dopravní značení a nový objekt
s veřejnými toaletami a s výdejnou
nápojů a studeného občerstvení.
Realizací stavby dojde k výrazné-
mu zlepšení možností sportovního

vyžití v centru města Havířova.

Neplatíte za dítě poplatek za odpady?
Dítě vstoupí do dospělosti s dluhem

7.7. - 8.7.
Železničářů, P. Bezruče, 

Kpt. Vajdy, Selská, Větrná, 
Želivského, Rodinná naproti

garážím

9.7. - 12.7. 
U Topolů, U Pískovny, 

Na Pavlasůvce (žel. stanice), 
Na Stezce, Na Polanech, 
Padlých hrdinů - obchod, 

J. Kotase-točna

13.7. - 15.7. 
G. Svobody, Na Dolanech, 

Čs. armády, J. Wericha, Lipová,

Balzacova, J. Gagarina

16.7. - 19.7. 
Na Pavlasůvce, U Hřiště, 
Nový Svět - odbočka před

zatáčkou k zahrádkářské osadě,
Hraniční, Květná, Podélná 

(Osinky), Větrná  

20.7. - 22.7.
Letní, Petřvaldská - točna, 
Lazecká (u lesa), U Pošty, 

Jaselská, Klidná, Mickiewiczova

23.7. - 26.7. 
Bludovická, Mládí, Kubelíkova, 

E. Krásnohorské, Kosmonautů,
Mládežnická, Školní 
(v zatáčce u garáží)

27.7. - 29.7. 
Kpt. Nálepky, Majakovského, 

Matuškova, K. V. Raise, Radniční,
Slovanská, Frýdecká-Stružník 

30.7. - 2.8. 
M. Pujmanové, Na Pacalůvce,

Mezidolí - U Sosáka, 
Prachatická x Nad Tratí, 
Petřvaldská (pož. zbroj.), 

M. Kudeříkové, Točitá

Harmonogram přistavení VPK červenec 2010 

Již letos v zimě se bude

v Havířově lyžovat

Primátor Havířova František Chobot přijal třináctiletého Tibora
Danise. Tento romský chlapec prokázal velkou odvahu, když dokázal
sám zneškodnit zloděje. Ten z místní drogerie ukradl šperky v hod-
notě dvaceti tisíc korun. Tibor, který zaslechl volání o pomoc, vyrazil
za prchajícím zlodějem, povalil jej na zem a vytrhl mu kradené šper-
ky. Zloděj skončil na policejní stanici. Alarmující na celé události je
fakt, že ostatní lidé v okolí se jen dívali a nikdo nepřišel na pomoc.

Primátor města ocenil Tiborovu statečnost a věnoval mu drobné
dárky.

Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu

Romský chlapec
pohotově 
zneškodnil zloděje

Statutární město Havířov 
nabízí k pronájmu 
nebytové prostory - 3 kanceláře 

v části H objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město.
Informace podá odbor správy majetku 

tel. 596 803 241

Foto: Josef Talaš
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V Havířově vrcholí přípravy na
příjezd mezinárodní komise,
která bude 8. července hodnotit
město v soutěži Evropská kve-
toucí sídla (Entente Florale Euro-
pe). Na evropské úrovni existuje
tato soutěž už třicet let, Česká
republika se do ní poprvé zapoji-
la v roce 2002. Letos bude díky
prvenství v soutěži Město stromů
hodnocen Havířov a z menších
obcí Studenec.

Jedním z úkolů, který vyplynul
pro město z účasti v soutěži Enten-
te Florale Europe, bylo vydání pro-
pagační publikace, která je zaměře-

ná především na běžný život ve
městě. Kromě informací z historie,
výčtu kulturních památek a před-
stavení oblíbených výletních cílů je
podrobněji zpracováno téma
zeleně ve městě. Nalézt zde může-
te informace o Meandrech řeky
Lučiny, památných stromech a také
ekologických aktivitách. Publikace
dostala název Havířov - město
budoucnosti a je k dostání v Infor-
mačním centru.

Další publikace, která vznikla,
bude sloužit pro potřeby členů
komise. Popsána v ní je trasa pro-
hlídky zahrnující 17 jednotlivých
zastavení, jimiž chceme komisi
přesvědčit, že si Havířov zaslouží
titul Evropské kvetoucí sídlo. „Komi-
si ukážeme například dětský park
na ulici Fibichova, náměstí Republi-
ky, Kulturní dům Radost, regenera-
ci Šumbarku, Domov seniorů, Stře-

disko pro osoby se zdravotním
postižením, hřbitov, kompostárnu,
zahrádku na ul. J. Jabůrkové, Cen-
trální park, zámek a další,“ přiblížil
primátor města František Chobot.

Přípravy na příjezd komise spo-
čívají také v úpravě míst, která
komise navštíví. „Děláme vše pro
to, aby se porotě v Havířově líbilo.
Nestavíme ale žádné „Potěmkinovy
vesnice“, všechny tyto práce se
provádí každoročně, letos jsme
pouze časový harmonogram prací
naplánovali tak, aby v době pobytu
porotců bylo vše hotové,“ upřesnil
primátor.

Hodnocení města provede
dvanáctičlenná mezinárodní
odborná porota ve čtvrtek 8. čer-
vence.

Hodnoceni budeme z hlediska
péče o zeleň, separace odpadů,
čistoty ve městě a v jeho nejbližším

okolí, hodnocen bude také počet
sportovních a kulturních zařízení,
dětských hřišť, škol, počet parků.
Porota se zaměří také na plánova-
ný rozvoj, vybavení městským
mobiliářem, trvalé výsadby, ale i to,
jak samotní občané města
pomáhají vytvářet příjemné prostře-
dí ve svém okolí vlastní květinovou
výzdobou na svých oknech, balkó-
nech a zahrádkách i pravidelným
úklidem kolem svých obydlí a pro-
vozoven. „Možnost reprezentovat
česká města v mezinárodní soutěži
Evropská kvetoucí sídla je pro nás
velmi významná. Je to zároveň
výzva pro město a také pro
samotné obyvatele, kteří nám
mohou k úspěchu v soutěži díky
péči o své okolí pomoci," uvedl
náměstek primátora Ing. Eduard
Heczko.

Za pár dní se předvede Havířov
mezinárodní komisi

Letos poprvé se na půdě města Havířov konala velká akce s náz-
vem Havířov se baví. Kulturně charitativní páteční odpoledne bylo
určeno především dětem z dětských domovů a stacionářů Morav-
skoslezského kraje. Pro mládež byla asi největším tahákem Verona
(na snímku). Výtěžek ze vstupného je určen nadaci občanské spole-
čnosti Pomozte dětem. Celkově se prodalo 561 vstupenek a Kuřeti na
účtu přibude 16 830 korun.

SOUTĚŽ SOUTĚŽ 

Havířovský strom rokuHavířovský strom roku

Vítězný slogan soutěže

Havířov v květech v poezii:

Krásu města opět znova 

šíří Květy Havířova
Soutěž Havířov v květech v poezii vyhlásilo město v březnu 2010

prostřednictvím Radničních listů. Soutěž je pořádána u příležitosti

znovuobnovené tradice květinových slavností v Havířově a také

celoroční kampaně Havířov - město stromů. Soutěž je vyhlášena ve

třech kategoriích 

• Slogan pro slavnost Havířov v květech • Báseň • Povídka

Kategorie báseň a povídka stále ještě běží, uzávěrka je 10. září. Kategorie

slogan měla uzávěrku 10. května. Přihlásilo se sedm autorů, kteří předlo-
žili celkem 16 návrhů sloganů. Ten nejúspěšnější patří Ing. Szopovi, který
převzal ocenění za vítězství v soutěži v rámci vyhodnocení květinových

slavností Havířov v květech na náměstí Republiky 19. června.

Nominujte svůj oblíbený strom 
na ocenění Havířovský strom roku!

Soutěž vyhlašuje statutární město Havířov 
v rámci roční kampaně 

Město stromů 2009-2010.

Přihláška je ke stažení 
na internetových stránkách

www.havirovmestostromu.cz

Uzávěrka nominací je 5. srpna 2010.
Nominace zasílejte e-mailem na adresu 

stromroku@havirov-city.cz

V předmětu zprávy prosím uveďte „Strom roku“.
V jedné e-mailové zprávě posílejte pouze jeden návrh.

Těšíme se na vaše návrhy, příběhy, fotografie či další zajímavosti 
spojené se stromy, které si zaslouží pozornost.

Hřiště u havířovských 
základních škol 

jsou o prázdninách 

přístupná veřejnosti
Provozní dobu jednotlivých hřišť 

a bližší informace najdete na www.havirov-city.cz 
v rubrice aktuality a v rubrice magistrát - odbory 

- odbor školství a kultury - informace.

Foto: Josef Talaš
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Bojovali za naši

svobodu - pod tímto

názvem uspořádal

k 65. výročí osvobo-

zení Českosloven-

ska Okresní výbor

ČSBS v Karviné

pod patronací sta-

tutárního města

Havířov ve Středis-

ku volného času
Asterix na ulici
M. Kudeříkové sou-

těž studentů středních škol ve znalosti dějin II. světové války.

Do soutěže se přihlásilo 16 dvoučlenných družstev, která byla rozděle-
na do dvou kategorií - gymnázia a ostatní školy. Soutěž měla dobrou úro-
veň, vždyť ze sedmdesáti otázek testu mělo nejlepší družstvo šedesát

správných odpovědí.

Po vyplnění testu následovala beseda s vězněm koncentračního tábora
Sachsenhausen jedenadevadesátiletým Ing. Ladislavem Bémem. Nejen
přítomní studenti, ale i pedagogický doprovod se zájmem poslouchali

zajímavé vyprávění o událostech 17. listopadu 1939 a pobytu v KT.
„Naše dějiny dvacátého století jsou natolik bohaté, že by to stálo za

samostatný předmět,“ prohlásil jeden ze studentů.
Mezi gymnázii zvítězilo družstvo z Českého Těšína ve složení  Ondřej

Zwierzyna a  Adam Konderla. V kategorii ostatních škol zvítězilo družstvo

průmyslové školy stavební z Havířova ve složení  Barbora Bělicová, Ondřej

Strmiska. Odměny účastníkům soutěže předal náměstek primátora
Ing. Bronislav Bujok a předseda OV ČSBS  v Karviné  pplk. Miroslav Pešl.

Vítězná družstva obdržela diplomy za umístění, všichni účastníci věcné

dary, které poskytla okolní města a obce, účastnické listy a pozvánku na
zájezd po stopách ostravsko-opavské operace. Realizaci soutěže umožni-

lo finanční přispění měst a obcí Havířov, Český Těšín, Karviná a Stonava.
„Tato města již před dvěma léty podpořila podobnou soutěž, pořádanou
k 90. výročí vzniku Československa. Musíme vysoce ocenit zastupitele
měst,  kteří podporují tyto vědomostní soutěže zaměřené na znalost dějin
naší vlasti,“ uvedl Miroslav Pešl z OV ČSBS Karviná. „Někteří studenti se
zúčastnili naší soutěže již před dvěma lety a ptali se, kdy bude příští.
Nemůžeme je zklamat. Naše mládež není tak špatná, jak se mnohdy o ní
hovoří.“

ČSAD Havířov a.s. ve spolu-
práci s městem Havířov uspo-
řádalo výtvarnou soutěž s náz-
vem „Ekologická autobusová
doprava v našem městě“, urče-
nou pro žáky havířovských
základních škol.

Výtvarná soutěž korespondovala
s celosvětovým Dnem země a při
této příležitosti proběhlo slavnostní
vyhodnocení nejlepších kreseb.
Vyhodnocení a předávání cen se
konalo v městském parku, ve
kterém probíhal celý den pro děti
připravený zábavný program.

Tématem kreseb bylo zachycení
městské dopravy v Havířově. Šanci
na ocenění měly nejlepší kresby
zachycující zelenobílé autobusy při
každodenní přepravě cestujících,
život na zastávkách atd.

Nejlepší malíři převzali z rukou
generálního ředitele ČSAD Havířov
a.s. Ing. Tomáše Vavříka, MBA
a náměstka primátora JUDr. Broni-

slava Bujoka věcné ceny, mezi kte-

rými nechyběly mobilní telefony,

sportovní oblečení, reklamní

předměty a hromada sladkostí.

Ze stovek kreseb ze 17 zúčast-

něných základních škol, bylo
vybráno 13 malířských děl, přičemž
absolutním vítězem se stal deseti-
letý Tomáš Urban ze ZŠ Moravská.

Vítězná díla budou použita pro
nástěnný kalendář a budou také
vystavena na havířovském magist-
rátě, v městské knihovně, v sídle
ČSAD Havířov, v autobusech měst-
ské hromadné dopravy.

Soutěž ukázala, že děti velmi
intenzivně vnímají ekologické
zaměření svého dopravce ČSAD
Havířov a.s. a uvědomují si přínos
plynové autobusové dopravy na

kvalitu životního prostředí v regio-

nu, který tradičně patří k  regionům

s nejvíce znečiš-těným ovzduším

ve střední Evropě.

Letošní ročník bowlingového tur-
naje, který pořádá městská společ-
nost Zámek Havířov, byl zahájen
28.11. 2009. Do turnaje se přihlási-
lo 40 tříčlenných družstev. Po při-
hlášení a zaplacení startovného
obdrželo každé zaevidované druž-
stvo slevové poukazy na tréninkové
hodiny. Herní systém zůstal obdob-
ný jako v loňském roce, tedy něko-
likakolový, vyřazovací, podle cel-
kového počtu družstvem nahraných
bodů ve dvou hrách v rámci dané-
ho kola. Letošní vychytávkou byla
tzv. Druhá šance, kdy 5 nejlepších
družstev ze semifinálových útěcho-
vých kol získalo šanci vrácení se
zpátky do finálové hry. Hra probíha-
la vždy o víkendech. Bowling tak
celkově zpestřil dny volna asi
dvěma stovkám lidí. Celý turnaj
probíhal ve velmi soutěživé atmos-
féře, která se zvyšovala s blížícími
se finálovými koly. Hlavním sponzo-

rem turnaje bylo město Havířov.

V průběhu všech základních sou-

těžních kol byla pravidelně odmě-

ňována vítězná mužstva, dále pak

vždy nejlepší jednotlivec a nejlepší

žena daného hracího kola.

Nejlepší formu ve finálovém kole

prokázali pánové Michal Foťko,

Václav Mazur, Milan Rozmarin,

a Milan Bohačík, kteří získali hlavní

cenu za zisk 1930 bodů. Tento tým
prokázal nejpevnější nervy. V nej-
důležitějších momentech dokázal
uhrát důležité body, které v cel-
kovém účtování rozhodly o vítěz-
ství. Na stříbrném stupínku skončilo
družstvo ve složení Tomáš Barot,
Michal Štěpánek, Martin Štěpánek,

Lukáš Heitel s 1885 body. Bronz

brali Antonín Váňa, Petr Mikliš, Petr

Mikliš ml., František Folta, Ivo

Lašák. Tento tým nahrál ve finále

1873 body.

Nejlepší havířovské družstvo

Michal Brabec, Andrej Wawrzy-

czek, David Špok, Michal Lipka

a Ariel Zmuda skončilo v turnaji

v druhém kole.

SANTÉ Havířov - Dveře dokořán
Den otevřených dveří uspořádala organizace SANTÉ - Domov pro

osoby se zdravotním postižením Havířov 20. května ve všech svých zaříze-

ních. Příspěvková organizace statutárního města Havířova byla zřízena

v roce 1996 a své služby nabízí ve dvou denních stacionářích

a v chráněném bydlení. Zájemci z řad široké veřejnosti si mohli prohléd-

nout všechna střediska organizace, která se nacházejí na ulici Lipová,

Čelakovského,
N e r u d o v a
a Tajovského.

Zájemcům byla

s a m o z ř e j m ě
přístupná také
nejrůznější spe-

cializovaná pra-

coviště, která
jsou určená
n a p ř í k l a d

k rehabilitaci kli-

entů nebo
k terapiím, jako
jsou místnosti

pro multismy-

slovou terapii
a kreativní ate-
liér.

Dne otevře-
ných dveří se

zúčastnilo 120
n áv š t ěvn íků ,
z řad studentů

s t ř e d n í c h
i vysokých škol,

rodičů i zájem-
ců o služby
SANTÉ.

Zámek cup 2009/2010 zná své vítěze

Milan Rozmarin z vítězného
družstva v akci.

Foto: Ingrid Weissová 

ČSAD Havířov a.s. - výtvarná soutěž

Středoškoláci měřili své znalosti 

dějin II. světové války
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Kulturní dům Petra Bezruče
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Galerie Maryčka 
po - pá 10 - 18 h., vstupné dobrovolné

Dalibor Kovár
Výstava obrazů havířovského malíře a grafika

28. 6. - 26. 7. 2010 

p
o

h
á
d

k
y

pro veřejnostpro veřejnost

každou neděli vždy v 15 hodin 

v parčíku za KD Radost v Havířově
v případě deštivého počasí v sále KD Radost

 

Prázdninové pohádky Prázdninové pohádky 

Vstup zdarma

 4. 7.   Barvy, tvary, triky  4. 7.   Barvy, tvary, triky 
             Divadélko kouzel, Ostrava  

11.7.   Ošklivé káčátko11.7.   Ošklivé káčátko
             Divadlo Smíšek, Ostrava 

18.7.   Pat a Mat 1 18.7.   Pat a Mat 1 - Divadlo Křesadlo, Třinec 

25.7.   Hrajeme si na divadlo25.7.   Hrajeme si na divadlo
             Pohádková babička, Bruntál

park za KD Radost

      
  Vstup zdarma      

Promenádní koncertyPromenádní koncerty

  1.7. čtvrtek  17 - 19 h. AZEŤANKA 
  4.7. neděle  16 - 18 h. HLUČÍŇANKA
  7.7. středa   16 - 18 h. NÁLADIČKA
11.7. neděle  16 - 18 h. AZEŤANKA

15.7. čtvrtek  17 - 19 h. HLUČÍŇANKA

18.7. neděle  16 - 18 h. HASIČANKA

22.7. čtvrtek  17 - 19 h. AZEŤANKA

25.7. neděle  16 - 18 h. AKORĎANKA

29.7. čtvrtek  17 - 19 h. TĚRLIČANKA

    

V případě deštivého počasí v sále KD Radost

Kulturní dům Radost

v
ý
s
ta

v
a Otevřeno denně od 10 do 18 h., vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč

Výstava prací absolventů 
ZUŠ Bohuslava Martinů

Vernisáž v pondělí 28. 6. od 17 hodin 

výstava potrvá do neděle 25. 7. 2010

HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI
3. - 5. 9. 2010 - areál Městské sportovní haly 

● Popové seskupení žáků při MKS Havířov ● Žákovský estrádní orchestr ZUŠ L. Janáčka ● Náladička ● Euthanasia ● Blues Company 
● Airfare ● Nightwork ● TATABOJS ● SUZI QUATRO ● Michal Nesvadba ● Azeťanka a mažoretky Kala ● Hradišťan ● Romano Stilo ● SĹUK

● 4TET Jiřího Korna ● LUCIE BÍLÁ se skupinou Petra Maláska ● KRYŠTOF ● EUROPE ● havířovské taneční soubory ● After Dark ● Ahard 
● TURBO ● Tom & the Gang ● Team revival ● Martin CHODÚR ● OLYMPIC ● moderuje LEOŠ MAREŠ a JIRKA JEKL

KVĚTINOVÁ ZÁBAVA S KLAUNY Z BALÓNKOVA

8. 7. od 9.00 hodin 
Dětský zábavný park na ul. Fibichova (nám. Republiky)
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PRAKTICKÉPRAKTICKÉ
KURZY ŠITÍ PRO ŽENY A DÍVKY

KURZ RUČNÍCH PRACÍ

KURZ KRESBY A MALBY 
pro studenty i dospělé

VÝTVARNÝ KURZ pro děti od 3. do 9. tříd

HUDEBNÍHUDEBNÍ
KLAVÍR ● KLÁVESY ● KYTARA ● BASOVÁ 

KYTARA ● EL. KYTARA ● FLÉTNA ZOBCOVÁ

● PŘÍČNÁ ● SAXOFON ● KLARINET 

● HOUSLE ● ZPĚV

POHYBOVÉPOHYBOVÉ
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ● TAI-ČI ●  JÓGA

● CVIČENÍ PRO ŽENY ● PILATES

● ORIENTÁLNÍ TANCE

JAZYKOVÉJAZYKOVÉ
ANGLIČTINA
● pro děti 2. - 9. tříd - pro začátečníky i pokročilé
● pro dospělé: 1. - 6. ročník - anglická konverzace

NĚMČINA
● pro děti 3. - 9. tříd
● pro dospělé: 1. - 3. ročník - německá konverzace

ŠPANĚLŠTINA - pro děti i dospělé

FRANCOUZŠTINA - pro děti i dospělé

ITALŠTINA - pro dospělé s možností přípravy na certifikát

RUŠTINA - pro děti i dospělé

ČÍNŠTINA - pro děti i dospělé

POLŠTINA - pro děti i dospělé 

ČEŠTINA - pro cizince

Intenzivní výuka pro velmi pokročilé ve skupině 4 osob

OZÓN 1 - 6 - 8 let - pohybová přípravka 
pro volnočasový tanec

OZÓN 2 - 9 - 12 let - Hip - Hop pro začátečníky

OZÓN 3 - 12 - 17 let - Hip - Hop pro pokročilé

MODELING - 9 - 12 let a 12 - 19 let 
- modelingová přípravka se zaměřením na výuku 
správného držení těla, koordinace chůze, péče 
o zevnějšek, společenské vystupování

REKONDIČNÍ CVIČENÍ  6 - 10 let, 10 - 15 let
pro děti s vadným držením těla a vadami 
pohybového aparátu

ZÁPIS 
1. - 3. 9. 2010 od 15.00 do 18.00 hod. 

v KD P. Bezruče, 1. poschodí, sál č. 226

JAZYKOVÉ KURZY KONVERZAČNÍ

 Intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé

16. - 31.8. 2010 -16. - 31.8. 2010 - PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINAPRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA

při MKS Havířov vypisuje na školní rok 2010/2011 tyto kurzy:

POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABCPOHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABCPOHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte v Kulturním domě Petra Bezruče,  2. poschodí, dv. č. 310-311
tel: 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090, e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz

KUŘÁTKA  - 2 - 3 roky - pohybově-hudební činnost, 
písně tanec, koordinační cvičení pro rodiče s dětmi

KOŤATA - 3 - 4 roky - pohybově-hudební činnost, 
děti cvičí již samy, zpěv, tanec, hry, práce s náčiním

BERUŠKY - 4 - 5 let - klasická přípravka se zpěvem 
a tancem, gymnastická cvičení

BAMBÍNY - 4 - 5 let  a  5 - 6 let - pohybová přípravka 
s hudbou - práce s tyčkou, příprava pro budoucí mažoretky

KOPRETINKY - 4 - 6 let - tanečně pohybová přípravka 
se zaměřením na lidové tance a písně

BALERÍNY - 5 - 6 let - klasická výuka se zpěvem a tancem

BALÓNEK - 4 - 5 let - sportovní hry pro chlapce

NEON  1 - 6 - 8 let - základy aerobiku

NEON 2 - 7 - 11 let - aerobní cvičení s náčiním

NEON 3 - 11 - 15 let - aeobic pro pokročilé
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Letní kino - začátky představení vždy ve 21.30 h

2. - 4.7. MILÝ JOHNE
(DEAR JOHN, USA 2010, CP 11.3.
10, 105´, do 12 let nevhodný,
romantické drama, titulky, DD)
Režisér Lasse Hallström, tvůrce poe-
tických hitů Pravidla moštárny
a Čokoláda, natočil silný romantický
příběh lásky, která musí neustále
překonávat odloučení a nepřekona-
telné dálky.

9. - 11.7. SEX VE MĚSTĚ 2   
(SEX AND THE CITY 2, USA 2010, CP 3.6. 10, 141´, do 12 let nevhodný,
komedie, titulky, DD)
Zábava, móda, přátelství - nejen toto všechno znovu přináší film Sex
ve městě 2, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda.
Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech v pokračování, které
opravdu zažijí. Co se stane po tom, co řeknete své „Ano“? Život je
takový, jaký si ho dámy vždycky přály, ale nebyl by to „Sex ve městě”,
kdyby život neměl v záloze pár překvapení...

16. - 18.7. TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ 
(THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE, USA 2010, CP 1.7. 10, 124´, do 12 let
nevhodný, akční/horor/thriller, titulky, DD) 

Seattlem otřásá série

záhadných vražd

a Belle znovu hrozí

nebezpečí od záludné

upírky, jež stále touží

ji zabít. Uprostřed

toho všeho se navíc

musí rozhodnout,

čemu dá přednost:

lásce k Edwardovi,

nebo přátelství

s Jacobem.

23. - 25.7. SHREK: ZVONEC A KONEC 
(SHREK FOREVER AFTER, USA 2010, CP 15.7. 10, 92´, přístupný,
širokoúhlá rodinná/komedie, české znění, DD)
Pokud se jmenujete Shrek, pravděpodobně trochu zfotrovatíte. Místo

toho, aby jako za starých dobrých časů děsil vesničany, teď jim

otrávený Shrek rozdává autogramy. Co se to stalo s divokým zlob-

rem? Prožívá krizi středního věku. Jako hlavní "darebák" se zde obje-
ví Oslíkovo ďábelské dvojče.

30.7. - 1.8. ZÁLOŽNÍ PLÁN
(THE BACK-UP PLAN, USA 2010, CP
17.6. 10, 106´, do 12 let nevhodný,
komedie, DD)
Zoe má za sebou spoustu let part-
nerských vztahů, ale najít toho
pravého se jí nikdy nepodařilo. Pro-

tože se jí zdá, že hledání už trvá příliš

dlouho, rozhodne se stát matkou na
vlastní pěst a domluví si návštěvu
lékaře za účelem umělého oplodně-

ní.Téhož dne ale potká Stana - muže,

který na ni působí velice nadějným
dojmem…  V hlavních rolích Jennifer
Lopez a Alex O'Loughlin.

Vstupné na všechny filmy: 75 Kč

● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna v červenci zavřena
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna v červenci zavřena
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna v červenci zavřena
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna v červenci zavřena

● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, informace 596 812 243, pokladna otevřena po - so 15.00 - 20.30 h, středa od 8 h.
● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov ● www.mkshavirov.cz ● 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.
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Mažoretkám KALA při MKS Havířov
nastala další soutěžní sezóna

V neděli 16.5. 2010 se vydal celý soubor mažoretek KALA při
Městském kulturním středisku Havířov - kadetky, juniorky
a seniorky za deštivého počasí do Moravské Nové Vsi, kde zača-
lo kvalifikační kolo MČR.

V nejmenší kategorii si kadetky mimiKALA, letos prvně startující

děvčátka (6 - 8 let), vybojovaly zlatou medaili. Juniorky MINIKALA

(11 - 14 let) se svou choreografií vyhrály krásné 2. místo. Nejstarší

skupina KALA (15 a více) získala nejen cenu V.I.P. POROTY, ale také

1. místo s titulem MISTR kvalifikace.

Mažoretky KALA hájily město Havířov i v disciplíně miniformace,

kde získaly 3x zlato, 2x stříbro a 3x bronz.
„Myslím si, že se děvčata hezky uvedla, ale máme ještě před sebou
hodně práce. Pečlivě se připravujeme na finále ČR, které proběhne
v měsíci červnu. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat za ušití
krásných kostýmů paní Ivaně Klimkové a choreografce MINIKALY
Petře Ryškové. Takže nám všichni držte pěstičky,” vzkazuje všem

příznivcům mažoretek KALA jejich vedoucí a choreografka KAmiLA

Charvátová.
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kino Centrum

1. - 7.7. v 15.30 a 17.45 h

KOUZELNÁ CHŮVA 
A VELKÝ TŘESK 
(NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG,
VB 2009, CP 6.5. 2010, 108´, přístupný, širo-
koúhlý/rodinný, české znění, DD)
Tentokrát se kouzelná chůva Nanny obje-
ví u naprosto přepracované a vystreso-
vané matky. Paní Greenová se stará nejen
o malou farmu, ale také o své tři děti,
zatímco její manžel bojuje ve válce daleko
od domova a rodiny. Korunu všemu nasa-
zuje příjezd snobských a rozmazlených
příbuzných, kteří se nějakou dobu chtějí
na farmě usadit. Tady je pomoci chůvy
opravdu potřeba. Vstupné v 15.30 h: 72 Kč

Vstupné v 17.45 h: 77 Kč

1. - 7.7. ve 20.00 h, ve středu 7.7. též v 9.00 h  

TO BYL ZÍTRA FLÁM
(HOT TUB TIME MACHINE, USA 2010, CP
20.5. 10, 100´, do 12 let nevhodný, komedie,
titulky DD)

Originální komedie neotřelým způsobem

nahlíží na zklamání a opětovné naděje

zpackaného života. Čtyři kamarádi ze stu-

dentských let, zklamaní svým současným

životem, se rozhodnou připomenout si

bezstarostné dny a oživit ideály z mládí.

Netuší ovšem, že se jim jejich přání splní

a že dostanou šanci svou budoucnost

ovlivnit … V hlavních rolích John Cusack,
Rob Corddry a Craig Robinson.

Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
8. - 14.7. v 15.30 a 17.45 h

JAK VYCVIČIT DRAKA                    
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON, USA
2010, CP 1.4. 10, 98´, přístupný, animova-
ná/rodinná/komedie, české znění, DD)
Viděli jste už trojrozměrného draka?

A Vikinga? Pokud ne, budete mít příleži-
tost v animované komedii ze studia

DreamWorks. Rodičové chlupaté Kung Fu
Pandy a zeleného zlobráka Shreka se ten-

tokrát rozhodli pro podívanou, která je ve
všech ohledech poněkud drsnější. Jejich

nejnovější dobrodružství se odehrává na
drsném Severu, který obývají ještě

drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci.
Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.

Vstupné v 15.30 h: 72 Kč
Vstupné v 17.45 h: 77 Kč 

8. - 14.7. ve 20.00 h
ve středu 14.7. též v 9.00 h                         

SEX VE MĚSTĚ 2     
(SEX AND THE CITY 2, USA 2010, CP 3.6.
10, 141´, do 12 let nevhodný, komedie, titul-
ky, DD)
Zábava, móda, přátelství - nejen toto
všechno znovu přináší film Sex ve městě

2, ve kterém se vrací Carrie, Samantha,
Charlotte a Miranda. Poznejte jejich
životy a lásky po dvou letech v pokra-
čování, které opravdu zažijí. Co se
stane po tom, co řeknete své „Ano“?
Život je takový, jaký si ho dámy vždycky
přály, ale nebyl by to „Sex ve městě”,
kdyby život neměl v záloze pár překva-
pení... Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

15. - 21.7. v 15.30 h

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
(TOY STORY 3, USA 2009, CP 17.6. 10,
103´, přístupný, animovaný, české znění,
DD)
Zbrusu nová dobrodružná komedie, ve

které se naši staří známí hrdinové

dostanou do školky plné rozjívených

dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná

batolata se už nemohou dočkat až

dostanou tyhle „nové“ hračky do svých

malých, upatlaných ručiček.

Vstupné: 77 Kč

15. - 21.7. v 17.45 a 20.00 h

ve středu 21.7. též v 9.00 h

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ   
(THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE, USA
2010, CP 1.7. 10, 124´, do 12 let nevhod-
ný, akční/horor/thriller, titulky, DD) 
Seattlem otřásá série záhadných vražd

a Belle znovu hrozí nebezpečí od

záludné upírky, jež stále touží ji zabít.
Uprostřed toho všeho se navíc musí

rozhodnout, čemu dá přednost: lásce

k Edwardovi, nebo přátelství s Jaco-
bem. Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

22. - 28.7. v 15.30 a 17.45 h

SHREK: ZVONEC A KONEC
(SHREK FOREVER AFTER, USA 2010,
CP 15.7. 10, 92´, přístupný, širokoúhlá
rodinná/komedie, české znění, DD)
Pokud se jmenujete Shrek, pravděpo-
dobně trochu zfotrovatíte. Místo toho,
aby jako za starých dobrých časů děsil

vesničany, teď jim otrávený Shrek roz-

dává autogramy. Co se to stalo s divo-
kým zlobrem? Prožívá krizi středního
věku. Jako hlavní "darebák" se zde

objeví Oslíkovo ďábelské dvojče.

Vstupné v 15.30 h: 77 Kč
Vstupné v 17.45.h: 82 Kč  

22. - 28.7. ve 20.00 h
ve středu 28.7. též v 9.00 h 

ZELENÁ ZÓNA   
(GREEN ZONE, USA 2010, CP 3.6. 10,
115´, do 15 let nepřístupný, široko-
úhlý/thriller/válečný, titulky, DD)
Americká jednotka v Iráku má za úkol

pátrat po zbraních hromadného ničení
a po pohlavárech bývalého režimu,

označených žolíkovými kartami, asi aby

to bylo zábavnější. Jenže oni se ani tro-

chu nebaví, ocitli se v pekle, kde nebez-

pečí číhá na každém kroku. Hrají: Matt

Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan, Jason

Isaac aj. Vstupné: 77 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

29.7. - 4.8. v 15.30 h                                   

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ                
(ALICE IN WONDERLAND MOVIE, 2009,
4.3. 10, 108´, 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 Wasi-

kowska a Johnny Depp. Vstupné: 72 Kč  

29.7. - 4.8. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 4.8. též v 9.00 h                         

ZÁLOŽNÍ PLÁN          
(THE BACK-UP PLAN, USA 2010, CP 17.6.
10, 106´, do 12 let nevhodný, komedie, DD)

Zoe má za sebou spoustu let partner-
ských vztahů, ale najít toho pravého se jí

nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že
hledání už trvá příliš dlouho, rozhodne
se stát matkou na vlastní pěst a domluví

si návštěvu lékaře za účelem umělého
oplodnění. Téhož dne ale potká Stana -
muže, který na ni působí velice naděj-

ným dojmem…  V hlavních rolích Jenni-
fer Lopez a Alex O'Loughlin.

Vstupné: 82 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
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O kroužek arteterapie je na ZŠ

Mánesova velmi velký zájem,

a to především z řad žáků speci-

álních tříd, s nimiž spolupracují

i jejich rodiče.

Arteterapie aneb léčba malo-

váním pomáhá rozvoji citového

života, slouží k uvolnění napětí,

stavu úzkosti a strachu, podporuje

růst sebevědomí a umožňuje volně

vyjadřovat emoce. Kroužek artete-

rapie pracuje pod vedením pedago-

gických pracovníků Mgr. Krysty-

nové, vychovatelky p. Vrbové

a asistentky pedagoga p. Pščol-

kové.
Celoroční úspěšná práce krouž-

ku vyvrcholila slavnostní vernisáží

konanou 19. května 2010 v prosto-
rách knihovny na ulici J. Wericha.

Sváteční odpolední atmosféru

nenarušilo ani deštivé počasí. Byla

prozářena vystavenými pracemi
žáků, ze kterých vyzařovala radost
a pohoda. K slavnostní atmosféře

přispělo i pěvecké vystoupení žáků

ze ZŠ Na Nábřeží. Všichni účastníci
byli pochváleni paní vedoucí škol-
ského odboru Mgr. Gelnarovou,

která nás potěšila nejen svojí účas-

tí, ale i slovy. Poděkování si zaslou-

ží p. Kochová, vedoucí knihovny,

pedagogičtí pracovníci školy a pře-

devším žáci.
Mgr. Jiřina Vozná

ředitelka školy

Volná místa 
na letních táborech 2010:
10.7. - 21.7. Třemešek u Oskavy       Na vlnách odvahy a dobrodružství 
11.7. - 23.7. TZ Pstruží                  Lovci pokladů

23.7. - 4.8. TZ Pstruží                      Zvířecí farma
25.7. - 6.8. Ostravice, chata Svoboda Tajemný hrad v Beskydech
4.8. - 16.8. TZ Pstruží Za dobrodružstvím Indiánů

8.8. - 21.8. Třemešek u Oskavy   Boj s časem
16.8. - 27.8. TZ Pstruží                    Hon za pohárem 

ASTERIX stále přijímá přihlášky na dotované příměstské tábory,

které se uskuteční v Asterixu, SVČ, Na Nábřeží 41, Havířov-Město 
Podmínky: viz. www.asterix-havirov.cz 
1. - 9.7. (mimo státní svátky  5.7. a  6.7.)  - Archa Noemova   

Hl. ved.: Lenka Vavrečková
12.7. - 16.7. Barevné léto I - Hl. ved.: Tomáš Mendl
19.7. - 23.7. Barevné léto II - Hl. ved.: Tomáš Mendl

26.7. - 30.7. Pohádkový Asterix - Hl. ved.: Lenka Vavrečková
2.8. - 6.8. Prázdniny v pohybu - Hl. ved.: Lenka Byrtusová
9.8. - 13.8. Stříbrné dobrodružství - Hl. ved.: Lenka Vavrečková

16.8. - 20.8. Letem světem - Hl. ved.: Vlasta Orešanská                            
23.8. - 27.8. Karel IV. - Hl. ved.: Lenka Vavrečková

Hoří, hoří, v kuchyni hoří!... znělo
prostorami mateřské školy ihned po
volání na linku 150 a oznámení
cvičného poplachu PO. Bylo 10.00
hodin v pondělí 3. května 2010.
Během 4 minut byly všechny děti
i zaměstnanci před budovou Mateř-
ské školy na ulici Kosmonautů.
Evakuovány byly také důležité
materiály (školní matrika, osobní
složky zaměstnanců, zřizovací listi-
na, notebook a další). Hasiči přijeli
8 minut po ohlášení události. Velitel
zásahu pan Jan Garay zjišťoval
u osoby, která požár ohlásila, zda
jsou všechny osoby evakuovány
a zda někdo nezůstal v objektu.

Zjistil, že dvě děti (velké hadrové
panenky) zůstaly v šatně a dvě
zaměstnankyně zůstaly v prosto-
rách kuchyně, kde požár vznikl
(jednou osobou byla figurína, dru-
hou paní Katka). Hasiči ihned
zahájili záchranné práce. Děti
upřeně pozorovaly zásah hasičů.
Dokonce „zahlédly šlehající plame-
ny“ v okně mateřské školy. Začaly
projevovat obavy o své věci (pokla-
dy) uložené v šatně a hračky ve
třídě. Po chvilce (k velké radosti
dětí) vynesli hasiči dvě hadrové
panenky z budovy mateřské školy.
Protože nebyly zraněné, předali je
dětem a děti se postaraly o jejich
bezpečí - tiskly je v náručí.

Horší to bylo se zraněnými
dospělými. Figurína byla v bezvě-
domí a sanitka ji okamžitě odvážela

do nemocnice. Paní Katku vynesli
hasiči z budovy. Kašlala, protože se
nadýchala kouře, a když se hasiči
ptali, co ji bolí, řekla, že noha. Byla
položena na nosítka, stabilizována
a ošetřena. Naštěstí zranění nebylo
vážné a paní Katka mohla hned po
ošetření chodit a pracovat. Požár
v kuchyni byl uhašen, děti se mohly
vrátit do mateřské školy. Přezuly
papuče za boty, oblékly mikiny
a svetry a vrátily se před budovu,
kde si důkladně prohlédly auta
hasičů včetně vybavení...

Vše proběhlo tak věrohodně, že
děti odpoledne místo pozdravu víta-
ly své rodiče větou: „Ve školce dnes
hořelo v kuchyni“.

Díky perfektní přípravě a organi-
zaci ze strany HZS a pana Garay
mají děti úžasný prožitek, který
dále využijeme v edukačním proce-
su především v oblasti protipožární
prevence a ochrany zdraví.

Eva Kubeczková

MŠ Kosmonautů

Foto:
Eva Kubeczková

MŠ Kosmonautů: Hoří, hoří, v kuchyni hoří!
Soutěž ke Dni země se na

ZŠ Školní konala druhým
rokem se zapojením do pro-
jektu "Otevírání studánek".
Družstva soutěžila nejprve ve
výtvarných disciplínách na
školním dvoře, například
v malování plakátu. Výroba
PET zvířete napovídá, že se
jednalo o tvorbu z recyklova-
telného materiálu. Jeden a půl
metru vysoká žirafa patří
k letošním unikátům. I sprayeři
si přišli na své - jen obvyklé
nádobky vyměnili na zdi školního dvora za barevné křídy.

Pežgovský les v blízkém okolí se těšil na druhou část soutěže.
Na dvou místech totiž čistili žáci potůčky od odpadků a nežádoucího poros-
tu křídlatky. Odbornou radou i praktickou pomocí přispěl i pan J. Žáček,
člen myslivecké jednoty, která pečuje o část tohoto lesa. Na trase lesem
dále děti potkávaly své bývalé spolužáky a plnily pod jejich vedením úkoly
z přírodopisu, ekologie, první pomoci a třídění odpadů.Tento den, bez škol-
ních lavic, počítačů, videa i další multimediální techniky, pod širým nebem
se líbil všem, dokonce i zarytým odpůrcům "života v přírodě"! 

Mgr. Helena Luková

Foto: Helena Luková

ZŠ Školní: Otevírání studánek

ASTERIX - středisko Na Nábřeží 41, Havířov-Město, 596 811 175, info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz 
ASTERIX - středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, 596 811 031, info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz

Senioři mají další možnost vzdělávání
Populární vzdělávací kurzy pro seniory bude od příštího školního roku nabízet také Konzultační cen-

trum Vysoké školy politických a společenských věd. Kurzy Akademie třetího věku a volného času se

budou zabývat těmito tématy :

1. Střípky historie 

2. Neznámé osudy známých - Co veřejnosti tají slavní politici, milostný život společenské smetánky, odhalený

soukromý život diktátorů. Perličky, pikanterie a málo známá fakta ze života slavných.
3. Trénování paměti - zapamatovat si telefonní čísla a jména osob nebude po absolvování našeho kurzu

problém. Mozek a paměť se dají cvičit v každém věku.

4. Digitální fotografie - dozvíte se, jak naplno využívat digitální fotoaparát, zvládnout základy digitální

fotografie, jak pracovat se světlem a kompozicí a jak upravovat fotografie na počítači.
5. Němčina, angličtina pro věčné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé - a při návštěvě zemí dvou našich

sousedů se jistě neztratíte.

Účast v kurzech Akademie volného času (AVČ) má dvě podmínky - chuť studovat a věk od 55 let.

Účast není omezena absolvováním jiných kurzů podobného zaměření. Kurzy jsou semestrální (délka studia je
jeden semestr akademického roku). Každých 14 dní se koná jedna přednáška s délkou trvání 90 minut. Celkem
absolvujete 20 vyučovacích hodin. Na konci kurzu dostáváte slavnostně z rukou rektora osvědčení o jeho absol-

vování. Všechny informace podají pracovnice Konzultačního centra Havířov 

na ZŠ Žákovská: tel. 481 120 946, havirov@vspsv.cz, www.vspsv.cz

ZŠ Mánesova:

Arteterapie žáky baví i pomáhá
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V Havířově opět vzpírá žena!
Svěřenkyně trenéra Pavla Kheka Martina Pokorná startovala na

Mistrovství ČR juniorek do 23 let v Praze a skončila na velmi pěkném
druhém místě! Ve váze do 75kg si vytvořila osobní rekordy v trhu 50kg
a v nadhozu 64kg. Tímto výkonem se dostala do juniorské reprezentace

ČR a bude reprezentovat ČR a město Havířov na Turnaji olympijských

nadějí v Maďarské Tatabanyi. Této nadějné závodnici je teprve 18 let

a dokázala se prosadit i v kategorii žen, kde skončila na 4. místě za dvoj-

boj 114kg.

Družstvo starších žáků ve složení (zleva) Matěj Kubina, Vojtěch Javůrek

a Kevin Ptáček (na snímku s trenérem Otto Polákem) získali 2. místo. „Měl
by to být dobrý příslib do nového gymnastického stánku, který se buduje
na ZŠ Žákovské,“ pochvaloval si trenér Otto Polák. Sportovní gymnastiku tré-
nují žáci pod vedením čtyřlístku trenérů a cvičitelů Polák - Brutvan - Navrátil

- Javůrek na ZŠ Na Nábřeží v úterý a pátek od 16.30 do 18.30 hod.

Info: O. Polák: 732 772 176, M. Brutvan: 604 151 068

ZŠ Jarošova: I učitelé se učí
Kurikulum, evaluace, klíčové kompetence, portfolio - to jsou slova,

jejichž význam učitelé ZŠ Jarošova znají již třetím rokem v souvislosti se
zavedením školního vzdělávacího programu „Cesta k dospělosti“ do praxe.
Na této cestě si i my učitelé školy klademe otázky, na které se snažíme,
v rámci učitelských dílen - sboroven, společně odpovědět. Odpovědí jsou
nové pedagogické pohledy a inovativní způsoby práce se žáky.

V průběhu školního roku 2009/2010 jsme již v měsíci prosinci 2009
absolvovali dílnu pod názvem „Kritéria hodnocení a práce se sadami krité-
rií“, která řešila problematiku známkování a alternativ hodnocení pokroku
a výsledků práce žáka. V dubnu 2010 jsme navázali tématem „Žákovské
portfolio“. Přestože naši žáci svá portfolia mají již zavedena, přemýšleli
jsme formou učitelské týmové práce, jak efektivněji dokumentovat a hod-
notit pokrok v žákově učení, jak sledovat posun v některé sledované
dovednosti žáka a také jak zapojit do procesu hodnocení s využitím žákov-
ského portfolia i rodiče. Snažíme se, aby se na naší škole nevzdělávali
pouze žáci, ale abychom nabývali vědomosti a dovednosti v oblasti týmové
spolupráce i my učitelé „učící se“ školy.

Mgr. Ivana Kučáková, zástupkyně ředitele školy

ZŠ M. Pujmanové v Havířově-

Šumbarku pracuje již 6. rokem na

mezinárodním Projektu Občan.

Moc nás to baví, protože si vždy

sami vybereme problém, který nás

trápí, navrhneme možnosti řešení

a pokusíme se o jeho vyřešení.

Letos jsme si vybrali možnost

vytvořit školní rádio. Proč rádio?

Chtěli bychom zpestřit přestávky,

zvýšit informovanost spolužáků,
pochválit úspěchy a zveřejnit díla
začínajících autorů. A samozřejmě

je důležitá i hudba, která zaujímá

v našem životě velmi důležité
místo. Abychom získali zkušenosti
a cenné rady, zkontaktovali jsme se

s některými stanicemi v našem kraji

a požádali o exkurze a opravdu se

povedlo!

Ozvalo se nám Hitrádio Orion

a Český rozhlas a tyto stanice nám

umožnily nahlédnout ,,pod poklič-

ku“. V květnu jsme se tedy vypravili

do Ostravy, kde tyto stanice sídlí.

V obou rádiích nás velmi pěkně

přijali, pochválili naši práci

a samozřejmě také poradili. Radost

jsme měli z drobných dárků.

Prohlédli jsme si místnost, kde se

nahrávají reklamy, zázemí zvukaře,
místnost, odkud se vysílá. V Orionu
jsme se dokonce mohli zúčastnit

malé porady a podívat se na pře-

hled zpráv, vysílaných konkrétní
den. V Českém rozhlase jsme
navštívili koncertní sál, ze kterého

se vysílají přímé přenosy.

Dozvěděli jsme se, že v rádiu jde
hlavně o týmovou práci a že jeden
bez druhého by nemohli fungovat.

Určitě své nové poznatky využije-

me v našem rádiu Coolmanka,
které v tomto školním roce pravi-
delně vysílá a baví naše spolužáky.

Také my jsme si vytvořili mode-

rátorský tým, program vysílání
a dokonce blog, do kterého mohou
posluchači posílat své reakce,

příspěvky a připomínky. Svůj pro-
jekt budeme opět prezentovat

v červnu Senátu České republiky
na celostátním slyšení.

Tímto článkem chceme hlavně

poděkovat všem z HitRádia Orion
a Českého rozhlasu za skvělou

exkurzi, spolupráci a za jejich rady.
Prožili jsme dva super dny.

Žáci ZŠ M. Pujmanové

Pobočka knihovny na ul. J. Seiferta
V této pobočce s bezbariérovým vstupem najde-

te asi 9 000 knih pro dospělé, 5 000 svazků pro děti
a 27 titulů časopisů pro všechny věkové kategorie.

Velké oblibě se těší cestovatelské besedy

a další přednášky určené dospělým čtenářům. Poboč-

ka však pořádá mnoho akcí také pro děti. Dopoledne
to jsou literární besedy a knihovnické lekce pro žáky
základních škol, odpoledne pak různé soutěže, vzdě-

lávací akce či výtvarné dílny. Nejoblíbenější je již
tradiční spaní mezi knihami nazvané Noc s Andersenem.

Oko i duši čtenářů každého věku jistě potěší také
výstavy fotografií, obrázků nebo rukodělných prací.

Pokud se zajímáte o ekologii, máte k dispozici

Ekokoutek, který je zaměřen na publikace
a videokazety související s ekologií a životním prostře-

dím. Obsahuje více než 600 svazků z různých oblastí -
dopravy, energie, ochrany prostředí, bydlení, eko-
výchovné publikace apod.

Od roku 2002 funguje videotéka filmů o životním
prostředí. Je určena školám i široké veřejnosti. Můžete
vybírat z přibližně 130 titulů. Jsou zde také hudební

nahrávky zachycující hlasy běžných i méně častých

druhů našich ptáků, plazů, obojživelníků, hmyzu
i savců.

Pobočka nabízí možnost sběru hliníkových fólií

z domácností. Pro tyto účely je tu umístěn speciální

kontejner na použité hliníkové fólie a obaly.
Součástí ekologické výchovy jsou přednášky pro

děti a dospělé s ekologickou tematikou, besedy ke Dni

Země a Dnu bez aut i soutěže pro děti Ekohrátky
a Ekolympiáda.

V pobočce na ul. J. Seiferta, kde jsou akce doplně-
ny domácím občerstvením a kde v klidné atmosféře
můžete zapomenout na všední starosti, se na vás těší

knihovnice Martina Urbančíková a Jana Brůžková.
Bližší informace o pobočkách i jejich aktivitách

najdete na www.knih-havirov.cz.

Na republikové soutěži ve sportovní 
gymnastice ČA SPV v Doubí u Třeboně 
mladí gymnasté z Havířova opět bodovali

Jak vzniká školní rádio 

Městská knihovna Havířov se představuje (3)

Foto: archiv

Foto: archiv
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Jaká byla? V pátek 14. 5. to
vypadalo ještě hladce, na pódiu
se představí 26 tanečních klubů,
škol, středisek volného času
i hudebních skupin a svou čin-
nost bude prezentovat 25 nezis-
kových organizací.

Ovšem počasí zmařilo všechny
plány. V pondělí vypadala plocha
areálu Městské sportovní haly jako
rybník. Nezbylo než se rychle roz-
hodnout a změnit celý program.
Organizátoři byli nuceni přistoupit
na omezenou variantu programu,
jelikož hrozilo zrušení oblíbených
Her bez hranic, do kterých se letos
přihlásilo 13 základních a 14 mateř-
ských škol. Razantním způsobem
museli zrušit pódiová vystoupení,
odvolat doprovodný program na
Těrlické přehradě a celou akci
přestěhovat do městské haly.

Přes všechna úskalí, která letos
připravila příroda, se podařilo ve
velmi krátké době připravit pro-
gram, i když ve zkrácené podobě.
Hala byla dopoledne plná až
k prasknutí. Ve velké hale probíhaly
Hry bez hranic a v malé hale, šat-
nách  a foyer prezentovalo svou čin-
nost 22 organizací a škol. Díky tole-
ranci a dobré spolupráci opět Bambi-
riáda splnila svůj účel a ukázala nové
možnosti využití volnočasových akti-
vit pro děti a mládež.

Organizátoři děkují všem účast-
níkům letošního ročníku. Těm, kteří
byli nuceni z důvodu dlouhodobého
nepříznivého počasí odvolat vys-
toupení, pořadatelé nabídli mož-
nost prezentovat se v září na

podobně zaměřené akci. Věří, že
tentokrát počasí nepokazí organi-
začně náročnou přípravu progra-
mu.
Výsledková listina 
Her bez hranic:

Soutěž MŠ
1. MŠ ČSA
2. MŠ Frýdecká
3. MŠ Sukova

Soutěž ZŠ
1. ZŠ Gen. Svobody
2. ZŠ K. Světlé
3. ZŠ Školní

Na havířovské Bambiriádě jsme
mohli vidět taneční kluby střediska
volného času Asterix, taneční sku-
pinu Limit Dance Corporation. Pre-
zentaci činnosti připravili: Junák -
svaz skautů a skautek ČR,
10. přední hlídka Royal Rangers,
Občanské sdružení ZIP, Rodinné
centrum Majáček, Muzeum Těšín-
ska, Alpinia Havířov a ZŠ Mládež-
nická, Církevní středisko volného
času sv. Jana Boska, Asociace
malých debrujářů ČR, SKaKS
Dakota - kmen tygři, ZŠ M. Kude-
říkové, Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů, ZŠ Školní, ZŠ
M. Pujmanové, ZŠ Moravská, Aste-
rix - středisko volného času
Havířov, Armáda spásy, Vodní
záchranná služba ČČK, Sbor
dobrovolných hasičů, Městská poli-
cie Havířov, Mateřské a rodinné
centrum Sluníčko.

„Poděkování za zvládnutí této
velké akce v mimořádných podmín-
kách náleží organizačnímu štábu
Bambiriády, a to především řediteli
havířovské Bambiriády Ivanu
Fabíkovi z havířovského Junáka
a Štěpánce Jarošíkové ze Středis-
ka volného času Asterix. Hry bez
hranic měla na starost a také na
jedničku zvládla Ivana Sobolová
z Duhy Zámeček,“ pochválil organi-
zátory náměstek primátora JUDr.
Bronislav Bujok.

Havířovská Bambiriáda se přes
nepřízeň počasí může pochlubit
účastí 2 100 osob.

Klub věrných turistů na červenec
Ve čtvrtek 22. 7. je sraz jako obvykle na autobusovém nádraží ve 13

hodin - směr Albrechtice a Chotěbuz.

V sobotu 31. 7. pojedeme vlakem na Ostravici - sraz na vlakovém
nádraží v 8.15 hodin, vlak odjíždí v 8.34 hodin.

Podrobnější informace o dalších toulkách přírodou 
podá Honza Marek - telefon 731 588 336.

Dále budeme pořádat pro své členy na našem Institutu něco pro naši jazy-
kovou zdatnost s názvem: Německá Akademie turistů s pomalejším tem-
pem výuky. Zahajujeme s rodilým mluvčím (turistou) jednou týdně 4 vyu-
čovací hodiny, délka výuky 32hodin - 8 soustředění po 4 hodinách. Po dvou
měsících možná ukončíme Akademii školním výletem.
A také budeme pořádat PC Akademii pro své členy za stejných podmínek
hodin s naším osvědčeným lektorem - turistou.

Obě akademie plánujeme od září 2010, zájemci volejte 
p. Půrové: 591 123 217 nebo 777 997 458.

Do Strakonic na národní finále
minidívek ročníku 1999 a mladších
v basketbale vyrazily malé havířov-
ské basketbalistky díky jednoznač-
nému vítězství  v oblastním přeboru
Severní Moravy. Ve Strakonicích
bojovalo o titul Mistra republiky cel-
kem 14 týmů z celé ČR. Havířovský
tým z celkových 5 zápasů vyhrál 4,
a přesto to stačilo „pouze“ na
9. místo. „Nešťastný  prohraný první
zápas, na kterém se projevila
únava z dlouhé osmihodinové
cesty, a velmi vyrovnaná skupina
nás připravila o možnost umístit se
mezi nejlepšími čtyřmi celky a bojo-
vat o medaili. Vždyť námi poražené

Klatovy hrály finále!!! Naše druž-
stvo podávalo na Festivalu výborné
výkony a každá hráčka si zaslouží
velkou pochvalu, protože udělala
maximum pro hru celého týmu,“
uvedla trenérka Martina Šindlářo-
vá. „O výbornou atmosféru turnaje
se zasloužili i naši fanoušci
z Havířova. Rodiče Botkovi se
synem, rodiče Hanouskovi a Fuka-
lovi byli na tribuně slyšet ze všech
nejvíce. Děkujeme!

Máme radost, že nám v Havířově
rostou nadějné basketbalistky,
které svými výkony mohou konku-
rovat nejlepším týmům v republice,“
doplnila trenérka.

B A M B I R I Á D A  
SE VODY NEZALEKLA!

Informační schůzka je v úterý 13. července 2010 v 18.00 hod.
v pizzerii haly Slávie. www.kvtivr.estranky.cz 

MLADÉ BASKETBALOVÉ
NADĚJE NEZKLAMALY!

Letos uběhlo 85 let od založení

životické školy.

První školní rok zde byl zahájen
v roce 1925, v budově rodinného
domku pana starosty. Navštěvovalo

ji 22 žáků všech osmi ročníků.

Základní kámen současné budovy
ZŠ byl položen v červnu roku 1935
a již v listopadu téhož roku se zde

začalo vzdělávat 41 žáků. V roce

1945 byla v budově školy otevřena
též škola mateřská, která svou
vlastní budovu získala až v roce

1975. V současné době navštěvuje

základní školu 75 žáků 1. - 5.
ročníku a 40 dětí školu mateřskou,
která je od roku 2003 opět součás-

tí ZŠ.

Oslavy výročí založení životické
školy si nepřipomněli pouze sou-
časní zaměstnanci školy, ale též

jejich bývalí kolegové. Nechyběli ani
zástupci občanské komise Životic

a místní knihovny. Všichni tak 21.

května měli možnost opět překročit

pomyslný práh školy, prohlédnout si
její vybavení. Při videoprojekci si
zavzpomínali na bohatou historii

školy a mezi sebou si připomněli,

co vše tady zažili. Atmosféru
zpříjemnily svým vystoupením děti
MŠ a žáci ZŠ.

Oslavy měly poté pokračovat

dětskými radovánkami na školní
zahradě, ale z důvodu nepříznivého
počasí se musely odložit. Nevadí!

Alespoň se mají děti, rodiče, zamě-

stnanci a spolupracovníci školy
stále na co těšit.

Kolektiv ZŠ Zelená, 
Havířov - Životice

Bowl Camp na Těrlické přehradě
9. - 10. 7. 2010

V pátek 9.7. skateboardový závod v minirampě 
na Těrlické přehradě v areálu Oscar.

V sobotu 10. 7. závod na skateboardu 
v bazénu (bowlu) v areálu vodních lyží.

Po celou dobu Dj´s, kapely, občerstvení a doprovodný program.
Přijďte se podívat na přední české jezdce a zahraniční jezdce.

Srdečně zve Honkytonk skate-snowboard shop, www.honkytonk.cz

Extrém club Slavia Havířov (www.bowl.cz)

Zelená má úctyhodných „85“

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
k uctění památky obětí 
se uskuteční v sobotu 

7. srpna 2010 v 10 hodin 
u Památníku životické tragédie 

v Havířově-Životicích.
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Havířov v květech 2010Havířov v květech 2010

objektivem Josefa Talašeobjektivem Josefa Talaše

Podrobné informace a další fotografie ze znovuobnoveného svátku květin v Havířově přineseme v dalším čísle
Radničních listů a najdete je také na www.havirov-city.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.

85/10

8
4
/1

0

86/10

Společnost Cart s.r.o.

přijme do obchodního oddělení

CreativeArt v Havířově 

O B C H O D N Í H O
R E F E R E N T A

Požadavky: dosažený stupeň
vzdělání min. SŠ, dobrá znalost
práce s počítačem, znalost práce
s kancelářskými programy,
obchodní dovednosti.
Praxe v oboru, ŘP sk. B, obecná
znalost zásad marketingu, logisti-
ky, jednoduchého účetnictví,
schopnost jednání se zákazníky
i na pracovních cestách. Místo
výkonu práce je pracoviště
Havířov. Žádost spolu se struktu-
rovaným životopisem zasílejte na
adresu: silk@cart.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

81/10

P Ů J Č K Y
od 6 000 Kč - 200 000 Kč

736 279 118 8
2
/1

0

87/10

zahradu (4 210m2) s RD před
reko. v D. Datyni

Cena dohodou, přímý prodej.
Tel.: 732 746 515

P R O D Á M

8
8
/1

0

 

na ul. Želivského 8, Havířov-Podlesí

KADEŘNICTVÍ
M. Heldesová 776 311 073

PEDIKÚRA, MANIKÚRA
D. Zagyiová 605 235 453

NEHTOVÁ MODELÁŽ 
A. Valíčková 739 166 063

MASÁŽE, 
REKONNEKTIVNÍ LÉČENÍ

K. Budínská 777 773 395

NOVĚ OTEVŘENÝ SALON

www.reconnection-leciva-energie.cz
89/10

P Ř I J M U
pánské kadeřnice

do Savely - 737 132 393
90/10

91/10
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PSÍ ŠKOLKA ALDORA
nabízí 

KURZY VÝCHOVY PSŮ
Individuálně i skupinově.

Příprava na výstavy,
kurzy agility i jen pro běžné

spokojené soužití se psem.

731 227 373, 739 721 200 9
4
/1

0

MUDr. Jarmil Kotlář

praktický lékař pro děti a dorost
oznamuje 

otevření soukromé praxe 

areál ZŠ Moravská 497/29,
Havířov-Šumbark

596 883 728, 777 985 467 9
5
/1

0

9
3
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Úspěšný rok mažoretek Berušek
Nejmladší havířovské mažoretky" Berušky" z mateřské školy na ulici

Radniční vzorně reprezentovaly město Havířov. V listopadu 2009 se
zúčastnily nesoutěžní přehlídky mažoretek "Kouzelné hůlky", o týden
později se konala soutěž mažoretek v Dačicích, odkud si přivezly pohár
a diplom za 2. místo. V březnu 2010 soutěž "Stars Cup", kde vyhrály
1. místo. Dále následovala příprava na MČR, které se konalo v Bělotíně,
kde soutěžily v kategorii kadetky 8-11 let a skončily na 5. místě. O týden
později se konal Národní šampionát mažoretek v Ostravě, kde naše malé
mažoretky kromě pódiové sestavy musely ujít trasu 80 m v  pochodovém

defilé. Obě disciplíny zvládly báječně a získaly v kategorii minimažoretky

1. místo. Koncem května byly Berušky v Telči na soutěži "O střevíček

z pohádkové Telče", kde vyhrály 1. místo a přivezly do Havířova krásný

skleněný střevíček. Tímto úspěchem zakončily "Berušky" svou letošní

soutěžní sezonu.

„Já budu asi kuchařem ve Fran-
cii,“ pronesl žáček 6. třídy, když si
pochutnával na francouzské pala-
čince crępes s karamelovou
omáčkou, kterou se spolužáky sám
připravil. Příležitost ochutnat fran-
couzské speciality, některé si
dokonce vlastnoručně uvařit,
a navíc poznat jazyk, zvyky, reálie
a vůbec kulturu jiné země přinesl
žákům Základní školy Frýdecké
další unikátní projektový den - Den
Francie.

„Asi nejtěžší z dnešních disciplín
pro mě byl závod Le Mans,“ říká
čtvrťák Vlastík Polcr poté, co dál-
kově ovládaným autíčkem projel
překážkovou dráhou do cíle slavné-
ho závodu. Soutěžící děti se také
inspirovaly konstruktérem Eifelem
při stavbě jeho slavné věže
a vyzkoušely typickou francouz-
skou sportovní disciplínu - petan-
que. Prezentace připravené šikov-
nými deváťáky přinesly informace
o slavných francouzských malířích,
známých památkách, o přírodě, fil-
mové a hudební tvorbě Francie.
Hodinka s francouzskou učitelkou
paní Szwedovou žáky připravila na
běžné životní situace - jak pozdra-
vit, jak se představit, a nakonec se
naučili i písničku ve francouzštině.

Kvůli tomuto dni také ve škole
k českým cedulkám přibyly i štítky
s označením věcí a místností ve
francouzštině. Celý den byl tak tro-

chu soutěžní. Třídy soupeřily o ori-
ginální europeníze, které mohly
vyměnit za pěkné odměny. Závě-
rečné vyhodnocení výsledků všech
tříd ovlivnilo i oblečení a ozdoby ve
formě kravat, kokard a vlaječek
v barvách Francie, které si žáci pře-
dem vyrobili. Cenné body mohli zís-
kat kromě dobrých výsledků
i za spolupráci ve skupinách, pěkné
chování či dodržování pravidel         
fair-play. Jiřina Sivá 

ředitelka školy

Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov-Město
tel.: 596 411 206, 596 411 265

Klub pro rodiče s dětmi
SRDÍČKO

1.7. čt barvičky
13.7. út zpívánky
14.7. st Beseda -  PČR
15.7. čt dopravní prostředky
20.7. út zpívánky
21.7. st volné hraní
22.7. čt šikovné ručičky
27.7. út zpívánky
28.7. st volné hraní
29.7. čt domácí zvířátka 

Jednotlivé programy začínají 
v 8.30 a končí 10.30 hod.
Změna programu vyhrazena.

Městská knihovna
Havířov

Upozorňujeme návštěvníky 
knihovny na změnu 

půjčovní doby 
během prázdnin.

Veškeré informace najdete na
www.knih-havirov.cz nebo

přímo v pobočkách knihovny.

Akce pro děti:
Dětské oddělení Šrámkova
zve na prázdninové akce 
Pojď si (nejen) hrát do knihovny.
Hrát si můžete od 9.00 hod. na:
14.7. kuchaře
21.7. zahradníky
28.7. detektivy

Kromě toho si určitě vyzkoušejte
své znalosti v „Testíku na prázd-
niny“.
Nenechte si ujít ani výstavu
„Born, Mach, Šebestová a spol.“,
což jsou obrázky dětí havířov-
ských škol v rámci projektu 
Kreslíme knižní hrdiny Adolfa

Borna nebo výstavku knih na

téma Děti a prázdniny.

Dětské oddělení Werichova

větší akce na prázdniny nechys-

tá. Můžete si ale kdykoliv přijít

zahrát společenské hry, něco si

vyrobit nebo se jen tak pobavit

s kamarády. Při tom si vyplníte

malý testík, který vymysleli dětští

čtenáři.

Pobočka Gen. Svobody

má přichystanou řadu kvízů,

hádanek a luštění, jež provětrají

vaše mozky a postarají se o to,

aby vám během prázdnin 

nezakrněly.

V pobočce Dělnická 

na vás čekají každé úterý 
dopoledne hry stolní i slovní,

kvízy, výtvarné tvoření, čtení,

internet a samozřejmě 
knihovnice.

Akce pro dospělé:
Půjčovna se zaměřením na

hudbu a umění Pavlovova 2
a Santé-Domov pro osoby se
zdravotním postižením vás 

srdečně zvou na výstavu 

rukodělných výrobků 
a výtvarných prací s názvem

„Svět kolem nás“,

která se koná 

od 1.7. do 30.8.2010.
PO 8 - 12    13 - 18

ÚT, ČT, PÁ 8 - 12  13 - 16

Půjčovna pro dospělé 
Šrámkova 
připravila tematickou výstavku

knih „Prázdninová pohoda“ 
a výstavu fotografií člena 

Fotoklubu Havířov 

Františka Šebesty.

přijímá 

pro školní rok 2010/2011 

žáky od 5 let 

do hudebního, tanečního 

(vyučuje se klasický, moderní 

a lidový tanec),

literárně-dramatického 

a výtvarného oboru.

Možnost studia i pro dospělé.

Bližší informace na sekretariátě

ZUŠ, tel. 596 411 064

zusvrchl@volny.cz

LETNÍ CVIČENÍ JÓGY 
pro veřejnost

v Městské sportovní hale 
vedou cvičitelé Slavie Havířov

Od 12.7. 2010 

každé pondělí 18 - 19.30 hod.

Honzík Paseka rozdává spolu-
žákům fr. jednohubky

NA PALAČINKY? 
DO FRANCIE ČI NA FRÝDECKOU!

nabízí ve školním roce 2010/2011
pro děti od 5 let výuku

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....)

Ve školním roce 2010/11 
otevíráme první ročník 
"Školy tvůrčí fotografie"

bližší informace www.zusbm.cz
Přihlášky je možné podávat 

do konce měsíce srpna

ZUŠ Leoše Janáčka
Havířov-Podlesí

ZUŠ Bohuslava Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

zus.b.martinu@volny.cz

Foto: archiv
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