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Poslední dva roky byly pro
Havířov výrazně úspěšné z hle-
diska získávání dotací na celou
řadu investičních a neinvestič-
ních akcí. Celková suma získa-
ných financí pak přesahuje 1,3
miliardy korun! Jedná se
o dotační tituly vyhlášené Evrop-
skou unií, dotační programy jed-
notlivých ministerstev a Morav-

skoslezského kraje. Na některé

z projektů město již prostředky

obdrželo, další se právě realizují,

některé mají termín dokončení

v následujících třech letech.

Získání dotace předchází velice

náročná příprava projektu

a zpracování žádosti o dotaci.

Každý i drobný administrativní

nedostatek může způsobit nepřiz-

nání dotace. Touto agendou se na

magistrátu zabývá a velice dobrých

výsledků dosahuje oddělení vněj-

ších vztahů a strategického rozvoje.

Na realizaci projektů pak dohlíží

příslušné odbory magistrátu.

Například dotace z Regionálního

operačního programu ve výši 22,5

mil.Kč téměř uhradila celkové

náklady na rekonstrukci náměstí

Severka. Město ze svého rozpočtu
zaplatilo 3 mil. Kč. Rekonstrukce již
byla dokončena a lidé tak mohou

využívat nové lavičky, dětská hřiště

i další mobiliář. Vysazena zde byla
nová vegetace a opraveny byly
chodníky.

Od 1. září již funguje nová spor-

tovní hala Žákovská. Na její vybu-
dování, zrekonstruování dvou tělo-
cvičen ZŠ Žákovská a výstavbu

parkovacích míst v okolních ulicích

jsme získali 110 mil.Kč, z celkových
nákladů 130 mil.Kč. Dotaci jsme
získali rovněž z Regionálního ope-

račního programu.

Díky další dotaci z Regionálního
operačního programu již realizuje-
me rekonstrukci parku Na Nábřeží.

Budujeme zde odpočinkovou zónu
se stezkou pro inline bruslaře

a cyklisty, biketrialovými hřišti, dět-
skými hřišti a dětským lyžařským
vlekem. Stavba bude dokončena na

podzim.
Prioritou pro naše město bylo

získání dotací z Operačního progra-
mu životní prostředí na odkanalizo-
vání jednotlivých městských částí

Havířova - Dolní a Prostřední

Suchá, Dolní Datyně a Bludovice.

380 mil. Kč dostane Havířov formou

dotace, což je 90% z uznatelných

nákladů.

Další dotace z Operačního pro-

gramu životní prostředí je určena

na zateplení tří základních škol.
Dotace je celkem ve výši 55 mil.Kč.

Jde o školu ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ

Mládežnická a ZŠ Selská. Dotace
činí 90% z uznatelných nákladů
u všech tří škol.

Dotaci ve výši 255 mil. Kč nám

poskytne Ministerstvo průmyslu
a obchodu na přípravu území pro
výstavbu Areálu volného času. Díky

dotaci zajistíme vybudování infra-

struktury. Areál volného času není
novou ideou, ale dlouhodobě při-
pravovaným konceptem na podpo-

ru aktivního trávení volného času

a zkvalitnění občanské vybavenos-
ti. Důraz je kladen na komplexní
pojetí nabídky zařízení s atraktivním

a funkčním vybavením ke sportov-

nímu, rekreačnímu a kulturně spo-
lečenskému vyžití všech věkových
kategorií.

V rámci návrhu je řešena výstav-
ba aquaparku s celoročním provo-

zem a venkovním letním koupališ-
těm s doprovodnými sportovišti.
Návrh řeší také nová rekreačně

sportovní zařízení, rozšiřující nabíd-
ku využití v tomto areálu - adrenali-
nový park s lanovým centrem,

horolezeckou stěnou a dalšími
adrenalinovými atrakcemi, letní

amfiteátr, envicentrum pro ekolo-

gickou výuku a kontaktní zoo, dět-

ský svět s prolézačkami, pískovišti,

skate parkem a oddychová zóna

s hřišti pro petanque a zákoutími

s venkovními krby a lavičkami.

Celkové odhadované náklady
vynaložené městem se pohybují

kolem 430 mil.Kč.

Dalších 212 mil.Kč nám přiznalo
Ministerstvo práce a obchodu na
přípravu území v areálu bývalého

dolu Dukla. Peníze budou určeny

na výstavbu infrastruktury, elektric-
kých rozvodů, plynovodů, kanaliza-
ce, vodovodního řádu, rozvodů pro

veřejné osvětlení a také výstavbu

silnic a chodníků. Poté bude plocha
nabídnuta investorům.

Dotace z Ministerstva vnitra jsme

získali například na asistenty pre-

vence kriminality, na sociálně psy-
chologický výcvik pro rodiče
s dětmi, na systém včasné inter-

vence, na mobilní služebnu měst-

ské policie.
Dotace z Ministerstva pro místní

rozvoj je určená na Regeneraci

panelového sídliště Šumbark II.
a Šumbark - Za Teslou, kde rekon-

strukce postupně realizujeme.
Jedná se o celkové zlepšení pod-
mínek bydlení v této městské části,

výstavbu hřišť, zeleň, je zde také
řešeno zlepšení dopravní situace
včetně významného navýšení par-

kovacích míst a propojení stáva-
jících obslužných komunikací atd.

Přiznány nám již byly taky dotace

na rekonstrukci městské knihovny,
na rekonstrukci kina Centrum

a žádat budeme o dotace na další
projekty např. na další etapu odka-
nalizování, zateplení dalších budov

v majetku města, revitalizace
náměstí na Šumbarku, náměstí

před Terasou, parku Stromovka
a dalších větších i menších projektů
na území města Havířova.

Na dotacích jsme za poslední dva
roky získali 1,3 miliardy korun

Jednou z právě probíhajících investičních akcí, na kterou Havířov

získal dotaci, je rekonstrukce parku Na Nábřeží. Foto: Josef Talaš
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Zhruba rok trvala stavba nové sportovní haly na ul. Žákovská
a rekonstrukce 2 tělocvičen přilehlé základní školy.

Slavnostní otevření za účasti vedení města, zástupců zhotovitele,

havířovských zastupitelů a dalších osobností se uskutečnilo

30. srpna.

Provoz sportovní haly i obou tělocvičen byl zahájen hned 1. září.

Sportovní oddíly již mají své tréninky v hale časově naplánovány

a veřejnost si bude moci objednat halu na základě předchozí telefo-

nické objednávky. Správou haly byla pověřena příspěvková organiza-

ce města Správa sportovních a rekreačních zařízení.

Z Evropských fondů se Havířovu
podařilo získat další dotaci, tento-
krát na vytvoření projektové kance-
láře a vzdělávání zaměstnanců na
Magistrátu města Havířova.

Projekt bude trvat 3 roky a jeho
celkové náklady jsou stanoveny na
cca 7 mil. Kč, přičemž podpora
z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost činí 85 %
způsobilých výdajů projektu a 15 %
tvoří spolufinancování z rozpočtu
města.

Z peněz Evropské unie budou
hrazeny mzdy zaměstnanců, kteří
budou mít na starosti projekty doto-
vané unií. Nejedná se o nové pra-
covní síly, ale již stávající zamě-
stnance magistrátu. Vytvořen bude

také software pro jednotné řízení

a kontrolu projektů.
„Hlavním cílem projektu je nasta-

vení systému efektivního řízení
projektů realizovaných nejen
městem, ale i jím zřizovanými orga-
nizacemi. Prostřednictvím integra-

ce projektového řízení do struktury
organizace dojde k zefektivnění
a zkvalitnění činností zaměstnanců
zapojených do projektového řízení.
Přínosem realizace projektu bude
především efektivní nastavení pro-
cesu přípravy, realizace a udržitel-
nosti všech projektů, které jsou
spolufinancovány jak ze zdrojů EU,
tak i z ostatních zdrojů“, uvedl
náměstek primátora Zdeněk
Osmanczyk.

Potřebnost projektu je dána sku-
tečností, že statutární město
Havířov realizuje celou řadu projek-
tů podpořených ze strukturálních
fondů EU, na základě čehož
vyvstala potřeba tyto efektivně řídit
v souladu s principy moderního

projektového řízení.

Město pořádá odbornou konferenci 
„Zelená města - města budoucnosti"

5. října město pořádá již čtvrtou odbornou konferenci oriento-
vanou na problematiku urbanismu, architektury a život ve

zdravém životním prostředí. Konference se uskuteční v Kulturním
domě Radost a nese podtitul Stromy ve městě.

Akce navazuje na loňskou konferenci na téma Zelená města -
města budoucnosti, která byla jednou z prvních akcí celoroční

kampaně Havířov - město stromů 2009-2010. Konference Zelená
města - města budoucnosti s podtitulem Stromy ve městě bude
naopak důstojným zakončením. Dvanáct měsíců mezi konferen-

cemi bylo doslova nabito akcemi určenými především dětem
a mládeži, ale také jejich rodičům a prarodičům, kdy společným

motivem těchto akcí bylo téma stromů, zeleně a zdravého život-
ního prostředí.

Konference znamená výměnu zkušeností a nápadů z oblasti

péče o stromy a zeleň ve městě mezi odborníky a zapojení veřej-
nosti do neustálého zlepšování prostředí, ve kterém žijeme.

Město Havířov pořádá 

další akci 

v rámci projektu 
SPOLU, NE VEDLE SEBE

Projekt „DEJTE O SOBĚ VĚDĚT“ pokra-

čuje dalším setkáním havířovských nezis-

kových organizací.
1. 10. 2010 od 18.00 hod. se uskuteční
v Rodinném centru MAJÁČEK a nízko-

prahovém klubu Pecka na ul. Komunardů
workshop. V rámci klubového večera jsou

připraveny přednášky na téma syndrom
vyhoření a public relations.
Pořadatelé nabízí možnost prezentace

vlastní činnosti neziskové organizace
formou tiskovin, letáků i videoprojekce.
Vstup zdarma. Informace: odbor školství

a kultury Magistrátu města Havířova.

Získali jsme dotaci na vytvoření projektové kanceláře
a vzdělávání zaměstnanců magistrátu

Škola pro život je nejen název

projektu, podporovaného z evrop-

ských fondů, ale také motto Základ-

ní školy Marie Pujmanové

v Havířově-Šumbarku. Cílem všech

pedagogů této školy není předat

žákům co nejvíce všemožných
informací, nýbrž ukázat jim, jak

a k čemu získané vědomosti použít.

A právě k tomu by jim měla
posloužit moderní technika, kterou
byla škola v rámci právě dokon-

čeného projektu vybavena. Žáci

mají ve třídách a učebnách k dispo-
zici 15 nových interaktivních tabulí,
počítače s připojením k internetu

a v učebně přírodopisu i digitální
videomikroskop a videokameru.
Podle nedávno zveřejněného průz-

kumu mají školy v České republice

v průměru 1 interaktivní tabuli,

takže co se technického vybavení

týče, překračuje ZŠ Pujmanové

vysoce republikový průměr.

Všichni si ale uvědomujeme, že

nejen technikou živ je člověk,

a proto se již všichni naši žáci těší,

až nově vybudovaný zoologický
koutek v učebně přírodopisu zabyd-

lí první obyvatel - roztomilý chame-

leon. A také se již nemohou dočkat,
že se zlepší počasí a oni si budou
moci vyzkoušet výuku ve dvou ven-

kovních učebnách, sloužících pro

environmentální vzdělávání.
Romana Švábiková

ZŠ Pujmanové

Armáda spásy
a Česko proti chudobě 
připomene v Havířově 
problematiku chudoby 

V řadě evropských zemí se
v rámci Mezinárodního dne za
odstranění chudoby, vyhlášeného

OSN od roku 1993 na 17. říjen,

pořádají setkání osob sociálně
vyloučených, významných státních
a místních politiků a pracovníků

neziskových organizací s veřejnos-

tí, aby diskutovali o problému chu-
doby, sociálního vyloučení a lidské
důstojnosti. Letošní rok je navíc

vyhlášen jako Evropský rok boje

proti chudobě a sociálnímu vylou-
čení.

Také Armáda spásy v Havířově

a studenti v kampani Česko proti

chudobě připravili na 13. října
odpoledne infostánek u obchod-
ního domu ELAN.

Přiblíží zde havířovským obča-
nům téma chudoby, které se netýká

jen rozvojových zemí, ale může se
různým způsobem dotknout každé-
ho z nás.

Studenti připravili v rámci kam-
paně Česko proti chudobě aktivity

pro děti, které si mohou vyrobit
hračky a zahrát hry chudých dětí
nejen z rozvojových zemí.

ZŠ Pujmanové realizuje projekt Škola pro život 

OBČANSKÁ KOMISE 

HAVÍŘOV-BLUDOVICE

zve na

VEŘEJNOU SCHŮZI S OBČANY

6. října 2010 v 16 hodin 

v Domě PZKO

Foto: Josef Talaš
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Stanoviště kontejnerů

1.10. - 4.10. 
U Topolů, U Pískovny, Na Pavla-

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

obchod, J. Kotase-točna

5.10. - 7. 10. 
M. Kudeříkové, Žákovská, 

Železničářů, B. Němcové,  
Moravská, Prachatická 

(u můstku), Větrná 

8.10. - 11.10. 
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový
Svět - odbočka před zatáčkou

k zahrádkářské osadě, Hraniční,

Květná, Železničářů, Vrchlického 

12.10. - 14.10. 
Konzumní RD, Fibichova - parko-

viště, Kpt. Nálepky, Šrámkova,

Petřvaldská (pož. zbroj.), Selská,
Haškova 

15.10. - 18.10. 
G. Klimenta, Dl. třída-zdr. stř., 

Slovanská, Ostrovského, Točitá,
Šumbarská x Nová, Odlehlá

19.10. - 21.10.
A. S. Puškina, Na Nábřeží-let.

kino, Školní (v zatáčce u garáží),

Kpt. Jasioka ZŠ, Mezidolí - U So-
sáka, Kosmonautů, Okrajová 41 

22.10. - 25.10. 
1. máje, Alšova, Hálkova, P. Bez-
ruče, Gen. Svobody, M. Pujma-

nové, Na Pacalůvce

26.10. - 28.10.
Jedlová, Švabinského, Místní,
Družstevnická, Soví, U Pošty, 

17. listopadu 

29.10. - 1.11. 
Dvořákova, Moskevská - park, 

Na Dolanech, Svážná, Želivského,
U Parkoviště, J. Gagarina

Harmonogram přistavení VPK říjen 2010 

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 stano-
vené 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 pracovních

dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč).

Žádáme řidiče, aby si své řidičské průkazy zkontrolovali a nečekali

s jejich výměnou až na konec roku 2010.

Doporučujeme zažádat o výměnu již nyní, kdy lidé nebudou muset

čekat ve frontách.

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST:

BEZPLATNÝ ODVOZ A LIKVIDACE VRAKŮ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV VE  SPOLUPRÁCI S ŽDB GROUP  a.s.
BOHUMÍN, ORGANIZUJÍ MIMOŘÁDNOU AKCI

BEZPLATNÝ ODVOZ 
A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL

MAJITELÉ, KTEŘÍ  POTŘEBUJÍ  EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAT VOZIDLO,
SI MOHOU TERMÍN ODVOZU DOHODNOUT NA TEL. ČÍSLE
604 228 312, KDE ZÍSKAJÍ PODROBNÉ INFORMACE. PROTOKOL
POTŘEBNÝ K TRVALÉMU VYŘAZENÍ VOZIDLA Z REGISTRU  BUDE
PŘEDÁVAJÍCÍMU VYSTAVEN IHNED PO PŘEVZETÍ VRAKU.
TATO AKCE PLATÍ PRO MĚSÍC ŘÍJEN 2010. BEZPLATNÉ ODVOZY
BUDOU ZAJIŠŤOVÁNY PRŮBĚŽNĚ DLE KONKRÉTNÍCH POŽA-
DAVKŮ MAJITELŮ PŘÍMO Z MÍSTA ODSTAVENÍ VOZIDLA.

VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU MOŽNOST EKOLOGICKÉHO
ODSTRANĚNÍ VAŠEHO DOSLOUŽILÉHO VOZIDLA!

Sběr nebezpečných odpadů a starého železa
podzim 2010

Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnikatele!)
sběr nebezpečných odpadů (ledničky, pračky, televize, počítače, elekt-

roodpad, autobaterie, oleje, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky, léky

apod.) a staré železo a to formou pojízdné sběrny, která bude přistave-

na dle níže uvedeného harmonogramu:

Havířov        Termín Místo přistavení    Havířov        Termín            Místo přistavení

Město 1.10. 1.máje Šumbark        15.10. Jarošova 

Podlesí 13.30-15.30   (parkoviště) 13.30-15.30       (gar.u Bivoje)

1.10. PERMON 15.10. Lidická

16.00-18.00 (parkoviště) 16.00-18.00       (park.Tenas)

2.10. Garážnická 16.10. Petřvaldská

8.00-10.00 (garáže) 8.00-10.00        (točna)

2.10. Balzakova 16.10. Školní

10.30-12.30 (parkoviště) 10.30-12.30       (gar.ul.Řadová)

8.10. Na Nábřeží 22.10. Moravská

13.30-15.30 - pod Labužníkem 13.30-15.30       (parkoviště)

8.10. Hálkova 22.10. Jedlová

16.00-18.00 (garáže) 16.00-18.00       (park.u točny)

9.10. Moskevská Prostř. 23.10. Lísková

8.00-10.00 (gar.za ARAL)         Suchá 8.00-10.00         (gar.)

Bludovice 9.10. Rodinná 23.10. Kpt.Jasioka

10.30-12.30 (garáže) 10.30-12.30       (ZŠ)

29.10. Květná 30.10. Na Pavlasůvce

13.30-15.30 (za motorestem) 8.00-10.00         (želez.stanice)

Životice 29.10. Padlých hrdinů         Dolní 5.11. J.Kotase

16.00-18.00 (restaurace) Datyně           13.30-15.30       (točna)

Dolní Suchá    30.10. Lazecká 5.11. Datyňská

10.30-12.30 (u lesa) 16.00-18.00       (U Sosáka)

Chlapci ve věku od 5 let
- sportovní gymnastika 
(v úterý a pátek v ZŠ Na Nábřeží, 

Havířov-Město)

☎ 732 772 176, 604 151 068

Dívky ve věku od 10 let
- volejbal (v úterý a pátek v ZŠ

ul. Mládežnická, Havířov-Podlesí)
☎ 739 572 588, 605 861 339

Dospělí 
- tai-či (v pondělí v malé tělocvičně

Gymnázia, ul. Studentská, 

Havířov-Podlesí)
☎ 737 286 161, 604 151 068, 

Přihlášky osobně 
nebo: e-mail: Mibrut@seznam.cz

Základní umělecká škola 

Bohuslava Martinů

zahájila výuku 

v 1. ROČNÍKU 
ŠKOLY TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
Studium je určené zájemcům 

od 15 let

Opozdilí zájemci se ještě mohou

přihlásit na sekretariátě 

ZUŠ B. Martinů,
Na Schodech 1, Havířov-Město

Tel.: +420 596 813 128

e-mail: zus.b.martinu@volny.cz 
Podmínkou přijetí uchazečů 

je základní znalost ovládání 
fotografické techniky a fotografo-

vání a předložení 10 volných 

fotografií rozměru min. 15x21 cm 
k přijímacímu řízení.

Bližší informace a přihláška 
ke ztažení na internet. stránkách

školy www.zusbm.cz

Sportovní klub SPORTU PRO VŠECHNY Havířov
nabízí aktivity pod vedením zkušených cvičitelů
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Poděkování za zřízení

útulku pro opuštěná

zvířata MAX

Jako jednatelka organizace SOS
- Zvířata v nouzi jsem navštívila za
dobu působení v oblasti ochrany
zvířat několik podobných zařízení
v republice a mám možnost srov-
návat jejich úroveň.

S velkou hrdostí jsem právě
v havířovském útulku získala pocit,
že se jedná o velmi kvalitní útulek,
s profesionálním vedením a s ne-
uvěřitelně lidským přístupem všech
zaměstnanců k jejich náročné
práci.

Jako obyvatelka našeho města
jsem útulek navštívila se svou
třídou v rámci Dne otevřených
dveří a jako doprovod sousedky při
adopci pejska. Pokaždé jsem kon-
statovala, že opuštěná zvířátka
našla v našem městě čisté bydlení,

pohlazení a lásku, kterou jim jiní

lidé odepřeli.

Chtěla bych poděkovat všem

zaměstnancům, kteří svou práci

neberou pouze jako zaměstnání,

ale jako poslání pomáhat těm

potřebným, na kterých se podep-

sala lidská lhostejnost a nezod-

povědnost.
Iveta Kvintová

SOS - zvířata v nouzi

Z redakční pošty:

Sbor dobrovolných hasičů
Havířov Město, který vznikl jen pár
měsíců po založení města, má
v současné době 68 členů. Druhý díl
našeho seznámení s jednotkou pro-
zradí něco o tom, jak si hasiči
vychovávají své nástupce, soutěží,
ale také jak se baví, když je tak-
zvaně klid. Nutno připomenout, že
v loňském roce měla tato jednotka
159 ostrých výjezdů.

Oddíl Soptíků tvoří 36 mladých
hasičů ve věku 6-15 let a 8 doros-
tenců, o které se starají 4 vedoucí.
Účastní se nejen různých soutěží
v požárním sportu, na kterých se pravidelně umisťují na stupních vítězů, ale také exkurzí a zábavných akcí stme-
lujících jejich kolektiv. Náplní schůzek je především příprava na závody, které je po celý rok čekají, ale zpestřením
pro ně bývají i různé výlety nebo již tradiční stanování, kterým tak každoročně vítají příchod letních prázdnin.

U zbrojnice je cvičiště pro nacvičování požárních útoků, počínaje hasičským potěrem až po dospělé. Dobrovol-
ní hasiči svépomocí vybudovali před zbrojnicí posezení, kde se při grilování v letních měsících pravidelně scháze-
jí. Největší organizační akcí sboru je vždy poslední sobotu v únoru Halová požárová soutěž mladých hasičů. Letos
se konal již XXI. ročník, který byl zároveň XIX. ročníkem neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slo-
venska. Mezi další činnosti patří ples pro členy, smažení vaječiny, opékání klobás a mnoho dalších akcí.

Práce sboru je dobrovolná, ale to neznamená, že by byla prováděná amatérským způsobem či druhořadá.

Budoucnost sboru spočívá v získávání nových aktivních členů, kterých nikdy není dost. Zájemci mají možnost se

kdykoliv přihlásit na internetových stránkách: www.sdh-havirov.cz/ popřípadě ☎ 606 343 380 nebo osobně každé

pondělí od 18 hodin na zbrojnici na ulici Požárnická 19 vedle restaurace Tříska.
Emanuel Došlík ml., David Dvořáček, DiS.

SDH Havířov Město se představuje II

V rámci zkvalitnění služeb 

občanům je obnoven provoz

Dětského koutku v budově
Magistrátu města Havířova

Krátkodobé hlídání dětí zajišťují

kvalifikovaní zaměstnanci 
Mateřského a rodinného čentra

Sluníčko Havířov, o.s.

Koutek je umístěn v 1. poschodí

hlavní budovy magistrátu.
Provozní doba:
pondělí a středa 

v době od 8 do 17 hodin

Hlídání dětí v koutku zdarma.

Informace České správy 

sociálního zabezpečení o možnosti

požádat o zaslání informativního

listu důchodového pojištění
Obsah informativního listu důchodového pojištění

(IOLDP)

Tento informativní list obsahuje přehled dob důcho-

dového pojištění, případně náhradních dob pojištění,

uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986

obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vylouče-

ných dob. Občan má právo na zaslání informativ-

ního listu jednou za kalendářní rok.

Podání žádosti o informativní list důchodového
pojištění 
Občané mohou sami písemně požádat o zaslání infor-

mativního osobního listu důchodového pojištění. Žádost

lze podat písemně poštou na adresu Česká správa
soc. zabezpečení, odbor údajové základny, Křížová
25, 225 08 Praha 5-Smíchov nebo v elektronické

podobě podepsané zaručeným elektronickým pod-

pisem.
Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno,
příjmení (u žen také rodné příjmení) a adresu, na kte-

rou bude informativní osobní list zaslán. Informativní list

zašle ČSSZ Praha občanovi do 90 dnů ode dne doru-
čení jeho žádosti.

Chybějící dobu pojištění Česká správa sociálního

zabezpečení pro účely informativního osobního listu

důchodového pojištění nedošetřuje. Bližší informace
o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zamě-
stnání) a o podmínkách nároku na důchod podává

příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Vysoká škola sociálně správní, Institut
celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.
zahájila v dubnu 2010 realizaci dvou pro-
jektů financovaných z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu a státního roz-
počtu ČR.

Jedná se o projekty Operačního programu Vzdě-

lávání pro konkurenceschopnost - Projekt „Prohloubení

nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lid-
ských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí, jimi zřizo-

vaných institucí a úřadů práce“ a projekt „Tvorba vzdě-

lávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst
a obcí“, přičemž v rámci tohoto projektu byla uzavřena
smlouva o partnerství se statutárními městy Havířov

a Frýdek-Místek.

Cílem projektů je vytvoření vzdělávacích programů
za účelem zvýšení konkurenceschopnosti úředníků
měst a obcí, úředníků jimi zřizovaných institucí a úřed-

níků úřadů práce. Úředníci budou vzděláváni v oblas-

tech rozvoje lidských zdrojů, strategického řízení roz-
voje a ochrany životního prostředí, ekonomického roz-
voje, územního rozvoje a rozvoje dalších oblastí

veřejného života.

Očekávaným výstupem projektů budou úředníci,
kteří absolvují pilotní ověření vytvořených vzdělávacích
programů, vytvoření sborníků dobré praxe a sborníků

případových studií pro cílové skupiny. Předpokládaným

datem ukončení projektů je 31.3. 2012.

Zapojte se do soutěží pro zdraví o ceny! 
Nedostatek pohybu a nadbytečný příjem potravy vedou k nadváze a obezitě a tím k rozvoji hromadně se vyskytujících onemocnění. Pravidelná

tělesná aktivita s vyváženým jídelníčkem je nejlepším prostředkem k jejich prevenci, proto Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Státního zdra-

votního ústavu vyhlašuje soutěže ,,S pohybem každý den“ a ,,Přijmi a vydej“. Cílem je zvýšení vědomostí, dovedností a utvrzení návyků vedoucích
ke zdravému životnímu stylu. Přihlášky a informace o soutěžích naleznete na www.szu.cz 

Výherci soutěží budou vyhlášeni v prosinci 2010. Vlastním cílem není ovšem výhra ceny, ale zamyšlení se nad způsobem života ve smyslu sloga-

nu soutěží ,,Vyhraj nad leností a nadváhou - vyhraješ zdraví!“

FLORBAL - DĚTI
Sportovní florbalový klub 

Slovan Havířov 
přijímá nové děti 

se zájmem hrát florbal.
Více informací na 

www.florbalhavirov.cz,
info@florbalhavirov.cz

Foto: archiv
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HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI
3. - 5. září

LÍPA S NOVOU TVÁŘÍ - 26.8. - 2.9.
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HAVÍŘOV SE BAVÍ HAVÍŘOV SE BAVÍ

Foto: Josef Talaš
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O    Z    N    Á    M    E    N    Í

O  DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLEB  DO  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HAVÍŘOVA 

Primátor města Havířova podle § 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o  z  n  a  m  u  j  e  :

M A G I S T R Á T   M Ě S T A   H A V Í Ř O V A

1. Volby do Zastupitelstva města Havířova se uskuteční 

v pátek  15. 10. 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 16. 10. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v jednotlivých volebních okrscích města Havířova
jsou určené volební místnosti pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Havířově.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky, platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde - li o cizin-
ce, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu  
hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.

6. Pokyny předsedy okrskové volební komise k zajištění pořádku
a důstojného průběhu hlasování  jsou závazné pro všechny přítomné
ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí.

V Havířově dne  22. 7. 2010

František  C H O B O T, v. r.
primátor

Voleb. Místnosti pro hlasování pro část  Havířov-Město
okrsek 
1. ZUŠ B. Martinů Na Schodech 1 Havířov-Město
2. Asterix - Středisko volného času Na Nabřeží 41 Havířov-Město
3. Základní škola                                             A Svornosti 4 Havířov-Město
4. Základní škola                                  B Svornosti 4 Havířov-Město
5. Mateřská škola Československé armády 5 Havířov-Město
6. Gymnázium                                         Komenského 2 Havířov-Město
7. Základní škola                                      A Gorkého 1 Havířov-Město
8. Základní škola B Gorkého 1 Havířov-Město
9. Mateřská škola A Místní 3 Havířov-Město
10. Mateřská škola B Místní 3 Havířov-Město
11. Mateřská škola U Stromovky 60 Havířov-Město
12. Mateřská škola Radniční 7 Havířov-Město
13. ROSA - Dětský denní stacionář Lípová 12 Havířov-Město
14. Městská knihovna Pavlovova 2 Havířov-Město
15. Mateřská škola Lípová 15 Havířov-Město
16. Vysoká škola sociálně správní A Vítězslava Nezvala 1 Havířov-Město
17. Vysoká škola sociálně správní B Vítězslava Nezvala 1 Havířov-Město
18. Mateřská škola Karla Čapka 8 Havířov-Město
19. Základní škola                            C Svornosti 4 Havířov-Město
20. Společenský dům Reneta                            A Dlouhá třída 19 Havířov-Město
21. Společenský dům Reneta                     B Dlouhá třída 19 Havířov-Město
22. Střední průmysl.škola elektrotechnická Makarenkova 1 Havířov-Město
23. Základní škola                                      A 1.máje 10a Havířov-Město
24. Základní škola                                      B 1.máje 10a Havířov-Město
25. Základní škola                                      C 1.máje 10a Havířov-Město
26. Školní jídelna                                     Majakovského 8a Havířov-Město
27. Základní škola                                      A Žákovská 1 Havířov-Město
28. Základní škola                                      B Žákovská 1 Havířov-Město
29. Základní škola Mánesova 1 Havířov-Město
30. Mateřská škola Švabinského 7 Havířov-Město
31. Klub Bambino Astronautů 9 Havířov-Město
32. Základní škola                                      A Marušky Kudeříkové 14 Havířov-Město
33. Mateřská škola Horymírova 7 Havířov-Město
34. Asterix - Středisko volného času Marušky Kudeříkové 14 Havířov-Město
35. Domov Seniorů Havířov                               B Jaroslava Seiferta 14 Havířov-Město

Voleb. Místnosti pro hlasování pro část Havířov-Bludovice
okrsek 
36. Mateřská škola Přímá 8 Havířov-Podlesí
37. Základní škola Selská 14 Havířov-Bludovice
38. Dům PZKO U Zborůvky 12 Havířov-Bludovice

Voleb. Místnosti pro  hlasování  pro část  Havířov-Podlesí
okrsek
39. Základní škola                                      A Mládežnická 11 Havířov-Podlesí
40. Základní škola                                      B Mládežnická 11 Havířov-Podlesí
41. Základní škola Františka Hrubína 5 Havířov-Podlesí
42. Vzdělávací akademie                            A Tajovského 2 Havířov-Podlesí
43. Mateřská škola Balzacova 2 Havířov-Podlesí
44. Gymnázium Studenská 11 Havířov-Podlesí
45. Vzdělávací akademie                            B Tajovského 2 Havířov-Podlesí

46. Kulturní dům Leoše Janáčka Dlouhá třída 46 Havířov-Podlesí
47. Mateřská škola Kosmonautů 4 Havířov-Podlesí
48. Mateřská škola Emila Holuba 7 Havířov-Podlesí
49. Mateřská škola Čelakovského 4 Havířov-Podlesí
50. Střední průmyslová škola stavební         A Kollárova 2 Havířov-Podlesí
51. Střední průmyslová škola stavební          B Kollárova 2 Havířov-Podlesí
52. Základní škola                                      A Karolíny Světlé 1 Havířov-Podlesí
53. Základní škola                                      B Karolíny Světlé 1 Havířov-Podlesí
54. Základní umělecká škola                       A Jaroslava Vrchlického 1a Havířov-Podlesí
55. Základní umělecká škola                       B Jaroslava Vrchlického 1a Havířov-Podlesí

Voleb. Místnosti pro hlasování  pro část  Havířov-Šumbark
okrsek 
56. Střední škola řemesel a služeb Opletalova 5 Havířov-Šumbark
57. Základní škola                                      A Školní 1 Havířov-Šumbark
58. Základní škola                                      B Školní 1 Havířov-Šumbark
59. Klub důchodců Wolkerova 4 Havířov-Šumbark
60. Základní škola Jarošova 33 Havířov-Šumbark
61. Domov Havířov Lidická 52c Havířov-Šumbark
62. Mateřská škola Mládí 23 Havířov-Šumbark
63. Základní škola                                     A Marie Pujmanové 17 Havířov-Šumbark
64. Základní škola                                     B Marie Pujmanové 17 Havířov-Šumbark
65. Základní škola                                     C Marie Pujmanové 17 Havířov-Šumbark
66. Základní škola                                     A Generála Svobody 16 Havířov-Šumbark
67. Základní škola                                     B Generála Svobody 16 Havířov-Šumbark
68. Mateřská škola Petřvaldská 32 Havířov-Šumbark
69. Základní škola                                     C Generála Svobody 16 Havířov-Šumbark
70. Mateřská škola Moravská 14 Havířov-Šumbark
71. Základní škola                                     A Moravská 29 Havířov-Šumbark
72. Základní škola                                     B Moravská 29 Havířov-Šumbark

Voleb. Místnosti pro hlasování  pro část  Havířov-Prostřední Suchá
okrsek
73. Hotelový dům Impuls                            U Hřiště 13b Havířov-Pr. Suchá
74. Základní škola A Kapitána Jasioka 57 Havířov-Pr. Suchá
75. Střední škola Havířov-Prostřední Suchá Kapitána Jasioka 50 Havířov-Pr. Suchá
76. Základní škola B Kapitána Jasioka 57 Havířov-Pr. Suchá

Voleb. Místnost pro hlasování pro část  Havířov-Dolní Suchá
okrsek
77. Mateřská škola U Školy 17 Havířov-Dol. Suchá

Voleb. Místnost pro hlasování pro část  Havířov-Životice
okrsek 
78. Základní škola Zelená 2 Havířov-Životice

Voleb. Místnost pro hlasování  pro část  Havířov-Dolní Datyně
okrsek
79. Správní budova Občanská 1 Havířov-Dol. Datyně

V Havířově dne  22. 7. 2010
František  Ch o b o t, v. r. primátor města 
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
Galerie Maryčka po - pá 10 - 18 h., v den večerního progra-

mu ve velkém sálu umožní přístup do galerie pracovník informací

do 19 h., vstupné dobrovolné

Lubomír Chytil 
a Libor Horváth

výstava prací 
havířovských výtvarníků

Vernisáž 7. 10. od 17 h.,
výstava končí 31. 10. 2010

6. 10. v 19.00 hodin - kostel sv. Anny Havířov

Soubor Ipatjevského
mužského kláštera 
města Kostroma

Vstupné: 160 Kč

důchodci: 120 Kč

studenti: 100 Kč

9.10. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KOMEDIE
Hrají:
Jitka Čvančarová, Ladi-
slav Mrkvička / Vladimír

Kratina, David Matásek,

Lukáš Vaculík, Kateřina
Hrachovcová - Herčíko-
vá, Dana Syslová /

Zdena Herfortová, Filip

Čapka / Jan Bidlas,
Martina Hudečková        

Vstupné: 280,- 260,- 240 Kč

3.10. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

České nebe
Cimrmanův dramatický kšaft
Obsazení: Z. Svěrák / M. Čepelka,

B. Penc / J. Weigel, P. Brukner / 

P. Reidinger, J. Hraběta / J. Kašpar,

G. Rumlena / R. Bárta, M. Čepelka / 

M. Šimon, V. Kotek, M. Weigel / 

Z. Škrdlant          

Vstupné: 380,- 340,- 320 Kč

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - KDPB - ČESKÁ SCÉNA 
5.10. v 19.00  pro skupinu  HAA

19.10. v 19.00  pro skupinu  HAC    
Josef a Karel Čapkové: ZE ŽIVOTA HMYZU

12.10. v 19.00 pro skupinu HAP - SCENA POLSKA 
Antoni Pawłowicz Czechow: TRZY SIOSTRY
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SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

20. 10. v 19.00 hodin 

evangelický kostel Havířov-Bludovice
Renesanční jazz/PaCoRa a Societa Incognitorum

Vstupné: 120 Kč, důchodci: 80 Kč, studenti: 60 Kč

14. 10. v 18.00 h - loutkový sál KDPB

AmerikaAmerika 

Tomáš ProšekTomáš Prošek - fotograf a cestovatel
bude vyprávět o své cestě do Spojených států, která se nakonec protáhla 
na 12 let. Společně s ním se dostaneme do úchvatných národních parků 

amerického středozápadu, povídat si budeme o nádherném Coloradu, 

které se stalo jeho druhým domovem.  

                                                                    Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

země okouzlující přírody, hor, kaňonů, pouští a jezer
p
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Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov pořádá
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov 

11.10. v 16.30 h - loutkový sál KDPB

Milan Pěgřímek: Výstup na vrchol Mont Everest 
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Kulturní dům Radost - KDR

Galerie Radost - otevřeno denně od 10 do 18 h., v den 

večerního programu v sálu do 19 h., vstupné: 10 Kč, děti a studenti 5 Kč

Zelená města - města budoucnosti
„Stromy ve městě”

Výstava s tematickým zaměřením

u příležitosti konání stejnojmenné 

odborné konference.

Pořadatel statutární město Havířov

6. - 31. 10. 2010

Při zakoupení publikace 

„Putování za havířovskými stromy”

v ceně 70 Kč
je vstup do galerie zdarma
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16.10. v 17.30 h - délka promítaného bloku celkem: 96´
● The Asgard Project (Vel. Brit., 65´) mimořádně působivý
extrémní film, expedice na Baffinově ostrově ● Adrenalin cup
2010 (ČR, 31´) český extrémní závod štafet v Beskydech

v 19.30 h - délka promítaného bloku celkem: 103´
● Progression / Postup (USA, 83´) nejlepší horolezci světa
a jejich krajní meze ● Uruca (Brazílie, 8´) animovaný film
o obtížném horolezeckém výstupu na Urucu v Brazílii ● The Con-
tinuum Project - Blown Away in Norway (USA, 12´)
lezení na různých místech světa nejlepších světových talentů

17.10. v 17.30 h délka promítaného bloku celkem: 100´
● The Fine Line / Jemné linie (Kanada, 57´) nejlepší lyžaři
a snowboardisti spolupracují na lavinové záchraně, strhující lyžo-
vání v lavinovém terénu ● On the trail of Ghengis Khan/ Po sto-
pách Čingischána (Austr., 43´) 3,5 roku trvající a 10 000 km dlou-
há expedice z mongolského impéria až k Dunaji

v 19.30 h - délka promítaného bloku celkem: 113´
● Riegler brothers / Bratři Rieglerovi (Rakousko, 27´) bratry spo-
juje lezení, vykonávají okázalý prvovýstup v zimě ● Brahmaputra
(ČR, 29´) mimořádně silný filmový zážitek - extrémní vodácká
expedice na jedné z nejtěžších řek světa ● Valdéz, ráj velryb (ČR,
57´) ohrožený svět velryb u pobřeží Argentiny

18.10. v 17.30 h - délka promítaného bloku celkem: 95´
● No. 9 - Manaslu 8163 (ČR, 29´) sólo výstup Radka Jaroše na
Manaslu ● Fly Your Way / Létání, tvoje cesta (ČR, 9´) terrain fly-
ing - nový styl base jumpingu, létání v malých výškách nad
teréném ● Lysá hora (ČR, 57´) o magickém kopci a lidech, kteří
pro něj ztratili hlavu

v 19.30 h - délka promítaného bloku celkem: 95´
● Extrémní Aljaška (ČR, 20´) nejlepší lyžaři a snowboardisté
České republiky si plní své sny na Aljašce ● Poslední lovci (ČR,
51´) dobrodružný lov velryb jako před sto lety, na dřevěných člu-
nech a s bambusovými harpunami ● Alone on the Wall / Sám ve
stěně (USA, 24´) extrémní sólo lezení Alexe Honnolda

19.10. v 17.30 h - délka promítaného bloku celkem: 99´
● Wielkie tragedie / Velké tragédie (Polsko, 67´) polské tragédie
v horách ● Velikonoční regata (ČR, 26´) 5 dnů a 4 noci - nejdelší český
offshorový závod jachet na Jadranu ● Extreme Challenge Sušice (ČR,
6´) poslední čtyři ročníky extrémního závodu Extreme Challenge

v 19.30 h - délka promítaného bloku celkem: 98´
● Mongolsko - V tieni Džingischána / Mongolsko - ve stínu
Džingischána (SR, 61´) strhující cestopis o Mongolsku ● Hack
Your Shackles / Zaseknout pouta (Kanada, 7´) noboarding -
snowboarding bez vázání v Britské Kulombii, Albertě a Japonsku ●
Rozhoupaný svět Rudolfa Krautschneidera (ČR, 26´) portrét
námořníka a mořeplavce Rudolfa Kraatschneidera ● Zmrtvých-
stání Kariny Hollekim (Norsko, 4´) Karina přežila 21 otevřených
zlomenin nohy při besejumpingu 

Vstupné: 65 Kč, členové FK 45 Kč 

POHÁDKY PRO DĚTI - KDR v 15.00 h

16. - 17.10. DINOSAUŘÍ SHOW 
Interaktivní program pro děti s klaunem 
Hopsalínem - Jaromír Riedel Vratimov

23. - 24.10. O ZTRACENÉ PANENCE  
Divadlo Smíšek Ostrava

Vstupné na všechny pohádky: 40 Kč

5.10. ROZCHOD
(PARTIR, Francie 2009, 85´, do 15 let nepří-
stupný, drama, titulky) Suzanne je čtyřicátni-
ce, která žije na jihu Francie. Její nudný,
měšťácký způsob života ji ničí. Rozhodne se
vrátit ke své původní práci fyzioterapeutky.
Manžel souhlasí a navrhne vybudovat ordina-
ci vzadu za domem. Stavby se ujme dělník
Ivan, bývalý vězeň. Když se s ním Suzanne
poprvé setká, je pohlcena náhlou a zničující
přitažlivostí … Režie: Catherine Corsini   

12.10. CESTA   
(THE ROAD, USA 2009, 112´, do 12 let

nevhodný, postkatastrofický/road movie, titul-
ky) Před přibližně deseti lety byl svět zničen.
Nikdo neví, co se vlastně stalo. Možná šlo
o jaderný útok, možná o vesmírnou událost.
Miliony lidí zemřely. Muž a chlapec jsou na
cestě za nadějí, kterou očekávají na jihu, na
pobřeží. Cesta je dobrodružný a hororový
příběh. Je to road movie, stejně jako příběh
o lásce mezi otcem a synem. Jde o napínavé
vyprávění o největších lidských ctnostech
i hříších. Režie: John Hillcoat   

26.10. KONCERT 
(LE CONCERT, Francie/Itálie/Rumunsko/Bel-

gie 2009, 119´, přístupný, smutná komedie,
titulky) Před třiceti lety byl Andrej Simoniovich
Filipov, známý dirigent orchestru Bolšoje,
vyhozen ze své pozice, protože se postavil za
židovské hudebníky. Teď v divadle pouze
uklízí. Při vytírání ředitelovy kanceláře se čirou
náhodou dozví, že pařížský Chatelet Theater
si přeje, aby současný orchestr zahrál
v Paříži. Hlavou mu bleskne myšlenka, kterou
se rozhodne uskutečnit. Do Paříže pojede on
se svým orchestrem! S přítelem houslistou
začnou kontaktovat bývalé kolegy. Jsou ti však
schopni po třiceti letech znovu hrát? 
Režie: Radu Mihaileanu            
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POHÁDKY PRO DĚTI - loutkový sál KDPB v 15.00 h

2. - 3.10. KLAUNI A NAROZENINY
Divadlo Modrý slon Olbramice

9. - 10.10. ČARODĚJOVI UČNI
Divadélko kouzel veselého Jirky Ostrava 

30. - 31.10. DVĚ ČERTICE NEZBEDNICE 
Divadlo Křesadlo Třinec

Vstupné na všechny pohádky: 40 Kč

n
o

v
é
 k

u
rz

y ZÁKLADY KLASICKÉHO BALETU - út a čt od 14.15 h

ORIENTÁLNÍ TANCE - každou středu od 19.00 hodin

POWERJÓGA - vždy v úterý od 18.00 hodin

ZUMBA - v úterý od 19.00 hodin

NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR V JAZYKOVÝCH KURZECH
Angličtina ● němčina ● španělština ● francouzština ● italština 
● ruština ● čínština ● polština - jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé

HUDEBNÍ KURZY
Naučíme Vás hrát na klavír ● klávesy ● kytaru ● housle ● flétnu 
● klarinet ● saxofon ● bicí nástroje ● akordeon ● kostelní varhany

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte v KD P. Bezruče

3. nadpodlaží, dv. č. 310 - 311, ☎ 596 808 031, 596 808 047, 

777 767 090, e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz 
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22.10. v 19.00 h - sál KDR 

Iva Bittová
Sólový koncert 
české zpěvačky,
houslistky a herečky.
Iva Bittová patří 

k nejvýraznějším 
osobnostem české 

alternativní hudební scény.

Vstupné: 160 Kč

Městské kulturní středisko Havířov a Křesťanský sbor víry 

zvou na přednášku českého kreacionisty Pavla Kábrta
VZNIK ŽIVOTA A PŮVOD ČLOVĚKA

20. 10. v 17 hodin - sál KDR
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kino Úsvit 
1. - 3.10. v 18.00 h - MUŽ VE STÍNU
(THE GHOST WRITER, Velká Británie/Německo/Francie 2010, CP
10.6. 10, 128´, do 12 nevhodný, thriller/mysteriózní/drama, titulky
DD) Thriller The Ghost Writer z pera mistra historických románů
Roberta Harrise přináší napínavý příběh spisovatele, který je
najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra. Děj
začíná nabírat nebezpečné obrátky krátce poté, co na opuště-
nou zimní pláž známého amerického letoviska vyplaví moře
mrtvolu jeho předchůdce na tomto literárním projektu.

Vstupné: 72 Kč
8. - 10.10. v 18.00 h - SEXY 40
(THE REBOUND, USA 2008, CP 15.7. 10, 95´, do 12 let nevhodný,
komedie, titulky, DD) Sexy Catherine Zeta-Jones si našla mlad-
šího milence..! Romantická komedie o nečekané přitažlivosti.
Když svobodná matka v nejlepších letech zaujme o hodně let
mladšího muže... Vstupné: 72 Kč

14.10. v 17.45 h - SHREK: ZVONEC A KONEC
DOTOVANÉ PŘEDSTAVENÍ - VSTUP ZDARMA

15. - 17.10. v 18.00 h 
THE DOORS - WHEN YOU´RE STRANGE 
(USA 2010, CP 5.8. 10, 95´, do 12 let nevhodný, kriminální/komedie,
titulky, DD) Strhující portrét hudební legendy a éry hippies.
Režisér Stone, jako tradiční bořitel mýtů a provokatér, ukazuje
Morrisona nejen jako citlivého básníka, ale i jako muže posedlé-
ho vnitřními démony se sklonem k sebedestrukci. Val Kilmer
nejenom že se fantasticky zhostil role Morrisona, ale i skvěle
zpívá. To, co ve filmu uslyšíte, není Morrisonův hlas, ale Kilme-
rův, ač se to zdá skoro neuvěřitelné. Vstupné: 72 Kč

21.10. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(CABARET, USA 1972, 118´, drama, titulky) Film o americké zpě-
vačce, které učarovala dekadence předválečného Berlína. Příběh
s analýzou rozrůstající se agresivity a fašizující se netolerantnosti.
V hlavních rolích Liza Minnelli a Michael York. Film získal v roce 1972
osm OSCARŮ. Režie: Bob Fosse

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma
22. - 24.10. v 18.00 h - KAJÍNEK
(ČR 2010, 107´, do 12 let nevhodný, krimi/thriller, titulky, DD) Filmo-
vý Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem
dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy,
příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem
manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný
zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit
svědky? Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko, Bogus-
law Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav
Noid Bárta, Deana Horváthová-Jakubisková, Ken Dunken, Alice
Bendová. Režie: Petr Jákl                                      Vstupné: 75 Kč

29. - 31.10. v 18.00 h 
DOPISY PRO JULII   
(LETTERS TO JULIET, USA 2010, CP
8.7. 10, 105´, do 12 let nevhodný, roman-
tické/ drama, titulky, DD) Road movie po
krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky.
Mladá Američanka najde ve Veroně,
městě, kde Romeo potkal Julii, dopis
adresovaný právě bájné Julii a žádající
radu v otázce mladé beznadějné lásky.
Dopis je z roku 1957. Rozhodne se na
něj odpovědět a nastartuje poetickou
jízdu italskou krajinou za nadějí
s velmi zvláštní posádkou. V hlavních
rolích se představí Amanda Seyfried,
dcera Meryl Streep z hitu Mamma Mia!,
oscarová Vanessa Redgrave a Gael García Bernal.

Vstupné: 72 Kč
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Kulturní dům Leoše Janáčka - KDLJ   

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
otevřeno: po - pá 10 - 18 h., so - ne 14 - 18 h., 

v den večerního programu ve velkém sálu do 19 h.

vstupné 10 Kč, děti 5 Kč

Jindřich Pyško - retrospektiva
výstava kreseb, maleb, medailí havířovského umělce 

Vernisáž v úterý 5. 10. od 17 hodin, výstava potrvá do 29. 10. 2010
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Společenský dům - SD
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TANEČNÍ VEČERY ve Společenském domě 

od 17.00 do 22.00 hodin
3.10. Kubemusic    Vstupné 50 Kč

17.10. Duo Elton Vstupné 40 Kč
24.10. Bob Kubis - karaoke Vstupné 50 Kč

10.10. od 18.00 do 22.00 hodin - SD

U VÍNEČKA S NÁLADIČKOU
Koncert s hosty, moderátorem a zpěvákem

KARLEM HEGNEREM, 
bavičem a lidovým vypravěčem LIBOREM PANTŮČKEM.
Vystoupí mažoretky KALA MKS Havířov.

K tanci a poslechu hraje dechový orchestr NÁLADIČKA.

DOTOVANÁ AKCE - VSTUP ZDARMA

11.10. v 19.00 hodin - velký sál KDLJ

Nenechte si ujít jedinečnou 
příležitost podívat se, 
že i z muže se dá udělat 
krásná žena, které nejedna 
dáma závidí ladné pohyby. 
Přijďte se pobavit i Vy 
s travesti skupinou 
SCREAMERS z Prahy.

Vstupné: 280,- 260,- 240 Kč

Zbrusu nová show travesti 

skupiny Screamers.
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3.11. v 19 h - KDPB - SPLAŠENÉ NŮŽKY
L. Potměšil, D. Gondík, I. Jirešová, V. Zawadská, L. Županič,

Z. Fric aj.

12.11. v 19 h - KDR - Dialog na hranici možného 

Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj 

21.11. v 15 h - KDPB - FERDA MRAVENEC

Iva Peřinová, Leszek Wronka, Vladimír Čort

22.11. v 19 h - KDPB - BESÍDKA 2010
Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců
Účinkují herci Divadla Sklep Praha: D. Vávra, M. Šteindler, 

J. Fero Burda, F. Váša, L. Andelová, J. Hanáková, 

T. Kučerová, M. Marinová, H. Navarová, R. Fojtíček, D. Noll,
J. Podzimek a V. Vytiska.

24.11. v 19 h - KDR - KAREL PLÍHAL

30.11. v 19 h - KDPB - VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU 

VÁCLAVA HYBŠE

2.12. v 19 h - KDR - Laudatio pro Antonína Dvořáka

Aleš Bárta - varhany, Václav Postránecký - recitace 

4.12. v 18 h - VÍCEÚČELOVÁ HALA (ZIMNÍ STADION)

KAREL GOTT a EVA URBANOVÁ
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kino Centrum

1. - 6.10. v 15.30 h
CHLUPATÁ ODPLATA 
(FURRY VENGEANCE, USA 2010, 92´, pří-
stupný, rodinná/komedie, české znění, DD)
Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně… chlu-
patá! Skvělá rodinná komedie plná neodola-
telných gagů vás naučí, že pokoušet se bojo-
vat proti matce přírodě, je předem prohraná
bitva. Chamtiví developeři si budou muset
uvědomit, že zelená není jen barva dolarů.
Brendan Fraser, hrdina dobrodružné trilogie
Mumie, musí v roli stavaře nového projektu
obytných domů čelit vzdoru těch, kteří jsou
na místě stavby doma. Těch, kteří chtějí ve
svém lese klid. Vstupné: 62 Kč

1. - 6.10. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 6.10. též v 9.00 h 
SALT   
(USA 2009, CP 12.8. 10, 100´, do 15 let
nepřístupný, akční/thriller, titulky, DD) Evelyn
Salt je agentkou CIA, která složila přísahu
služby, cti a vlasti. Když je přeběhlíkem
obviněna, že je ruskou prozatímní nečin-
nou špiónkou, Salt uteče, aby očistila své
jméno a jednou provždy dokázala, že je
vlastenka... V hlavní roli Angelina Jolie.

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

7. - 13.10. v 15.30 h
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ     
(SAMMY’S ADVENTURES: THE SECRET
PASSAGE, Belgie 2010, CP 9.9. 10, 98´, pří-
stupný, animovaná/dobrodružná/komedie,
české znění, DD) Když máš kámoše, je
možné úplně všechno! Film vypráví
příběh mořské želvy Sammyho od jeho
narození až do dospělosti. Za svůj život
mořské želvy přeplavou tisíce kilometrů,
aby se pak v dospělosti vrátily na pláž,
kde se narodily. Vstupné: 72 Kč 

7. - 13.10. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 13.10. též v 9.00 h
ROMÁN PRO MUŽE 

(ČR 2010, CP 23.9. 10, 100´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlá/komedie, DD)
Román pro muže vypráví příběh tří souro-
zenců - Cyrila, Bruna a Anety, kteří mají
kvůli předčasné smrti rodičů mnohem
pevnější pouto, než bývá obvyklé. A to
přesto, že se povahově snad už nemůžou
víc lišit. Film natočen podle bestselleru
Michala Viewegha. Hrají: Miroslav Donutil,
Vanda Hybnerová, Michal Vladyka, Táňa
Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Igor
Chmela aj. Režie: Tomáš Bařina  

Vstupné: 85 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)

13.10. ve 20.00 h - DOTOVANÉ PŘEDSTAVENÍ

VSTUP ZDARMA

15. - 20.10. v 15.30 a 17.45 h
SHREK: ZVONEC A KONEC 
(SHREK FOREVER AFTER, USA 2010,
92´, přístupný, 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 divo-
kým zlobrem? Prožívá krizi středního věku.
Jako hlavní "darebák" se zde objeví Oslíko-
vo ďábelské dvojče.

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

14. - 20.10. ve 20.00 h
ve středu 20.10. též v 9.00 h  
EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ

(INCEPTION, USA/VB 2010, CP 19.8. 10,
99´, do 12 let nevhodný,  akční/dobrodruž-
ný/thriller, titulky, DD)
Skupina žoldáků se vydává na nebez-
pečnou misi do Jižní Afriky, jejímž cílem
je svržení nelítostného diktátora.
Nedlouho po zahájení si ovšem začnou
uvědomovat, že věci nejsou tím, čím se
zdají být. Zjistí, že se ocitli v pasti, která
je všechny může stát život. Začíná
nelítostný boj, na jehož konci může být
jen jeden vítěz. Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

21. - 27.10. v 15.30 h
ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA 
(ARTHUR ET LA VENGEANCE DE
MALTAZARD, Francie 2009, 93´, přístup-
ný, animovaný/rodinný, české znění, DD)
Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové
přichází Luc Besson s pokračováním
příběhu o malém hrdinovi… Arthur je na-
těšený, protože dnes večer se naposledy
může vrátit do říše Minimojů a setkat se
tak s princeznou Selénií.

Vstupné: 62 Kč
21. - 27.10. v 17.45 h
KARATE KID 
(USA 2010, CP 16.9. 10, 140´, přístupný,
akční, české znění, DD) Dvanáctiletý Dre
by mohl klidně být tím nejpopulárněj-
ším klukem v celém Detroitu, ale poté,
co je oba kariéra jeho matky zavede do
Číny, má s navazováním přátelství se
svými vrstevníky velké problémy. Nako-
nec se mu podaří najít si cestu ke své
spolužačce Mej Jing, kterou, jak se zdá,
Dre také zajímá, ale jejich přátelství
záhy narazí na kulturní odlišnosti…        

Vstupné: 82 Kč  

21. - 27.10. ve 20.00 h
ve středu 27.10. též v 9.00 h
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 4 
(USA 2010, CP 23.9. 10, do 12 let nevhod-
ný, thriller, titulky, DD) Ve světě, který je
zamořen virovou infekcí, která mění své
oběti na Nemrtvé, pokračuje Alice na své
cestě, aby našla ty, kteří přežili a doved-
la je do bezpečí. Její smrtelná bitva
s Umbrella Corporation dosahuje
nových vrcholů, ale Alice získá nečeka-
nou pomoc od starého přítele. V hlavní
roli Milla Jovovich               Vstupné: 87 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)
28. - 3.11. v 15.30 h
DEŠŤOVÁ VÍLA
(ČR 2009, 96´, přístupný, pohádka, DD)
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu.
Dešťová víla jde krajem převlečená za chu-
dou 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 Nárož-
ný, Martin Dejdar a další.
Režie: Milan Cieslar            Vstupné: 62 Kč

28. - 3.11. v 17.45 h 
22 VÝSTŘELŮ 
(22 BULLETS, Francie 2010, CP 9.9. 10,
118´, do 12 let nevhodný, akční/thriller, titul-
ky, DD) Bývalého mafiána, který poslední
tři roky vede klidný život v ústraní
a věnuje se své rodině, přepadnou na
parkovišti maskovaní muži a zasáhnou
22 kulkami. On však střelbu přežije
a jeho krutá pomsta na sebe nenechá
dlouho čekat. V hlavní roli Jean Reno.

Vstupné: 82 Kč  

28. - 3.11. ve 20.00 h
ve středu 3.11. též v 9.00 h   
VRAH VE MNĚ 
(KILLER INSIDE ME, USA 2010, CP 21.10.
10, 109´, do 12 let nevhodný, drama/thriller,
titulky, DD) Příběh dvojího života šerifova
zástupce Lou Forda z malého texaského
města. Charismatický, skromný mladík
má temnou stránku - nenávist vůči
ženám. Tak postupně odhalujeme, že se
jedná o nebezpečného psychopatického
sériového vraha. Ve filmu černějším než
film noir se ukáže, že temné tajemství
nemá pouze Lou... Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

Představení pro děti:
3.10. KRTEK A WEEKEND

8 pohádek - 61´
10.10. ČERTOVSKÉ POHÁDKY

3 pohádky - 73´
17.10. KAMARÁDI Z TELEVIZE IV.

8 pohádek - 64´
24.10. ČAROVNÉ LYŽE

7 pohádek - 69´
31.10. KRAKONOŠOVY POHÁDKY II.  

7 pohádek - 64´
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, 

filmová představení ve 20.00 h se uskuteční za předpokladu účasti minimálně 10 návštěvníků ● 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.
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Pod tímto názvem funguje v Havířově od ledna tohoto roku nová sociál-

ní služba pro uživatele drog, jejímž poskytovatelem je Slezská diakonie.
Jde o terénní program, tzn. pracovník přichází s nabídkou služeb do přiro-
zeného prostředí uživatelů, tedy tam, kde se aktuálně nacházejí. Terénní

program pracuje s přístupem harm reduction, který zahrnuje takové čin-

nosti a prostředky směřující ke snížení zdravotních a sociálních rizik, ke
kterým v souvislosti s užíváním drog dochází (somatické poškození uživa-
tele, šíření infekčních onemocnění). Tento přístup akceptuje skutečnost, že

pro určitou část populace uživatelů drog je, v určité fázi užívání, nepřijatel-

ná totální abstinence od drog.
Pracovnice vycházejí do havířovských ulic třikrát v týdnu vždy od 14.30

do 19.30 - v úterý a čtvrtky do městských částí Město a Podlesí, ve středy

pak na Šumbark.

Uživatelům, kteří se rozhodnou službu Streetwork Havířov využívat,
nabízejí pracovnice sociální poradenství (pomoc při řešení aktuální situa-
ce), zprostředkování testovaní na infekční onemocnění, základní zdravot-

nický materiál (masti, obvazy, kondomy) a materiál potřebný pro bezpeč-
nější užívání (sterilní vody, dezinfekce). Injekčním uživatelům je poskytován

také výměnný program - za odevzdané použité injekční stříkačky dostáva-
jí uživatelé sterilní injekční materiál. Tímto se terénní pracovnice snaží
omezit rizikové intravenózní užívání drog, kdy hrozí vysoké nebezpečí

nakažení infekčním onemocněním a jeho dalšího přenosu. Aby byl Street-
work Havířov dostupný všem, jsou veškeré poskytované služby anonymní,

bezplatné a bez věkového omezení.

Nábor dětí do Maniak aerobiku 
Ivany Kožmínové - Slávia Havířov

Chcete, aby se i Vaše dítě stalo mistrem ČR? Nechcete, aby trávilo čas

u počítače, televize nebo se jen tak „poflakovalo“ venku? Přihlaste ho

k pětinásobným úřadujícím mistrům ČR v ATS! Naučí se pracovat

v kolektivu, vytvoří si společenské návyky, naučí se disciplíně, morálce,

vytvoří si pevná přátelství a udělá něco pro své zdraví a tělo.

Přijímáme děti od 5 do 20... let:-). Nabízíme dětem jak komerční hodiny,

tak závodní tým. Soutěžíme v ATS (aerobik team show), sportovním a fit-

ness aerobiku. Dále nabízíme HIP HOP, ZUMBU PRO DĚTI, aerobní pří-

pravku, aerobik pro nejmenší (4-6 let) a FITMAMI - cvičení pro maminky

po porodu.

Přijít můžete kdykoliv.

Více informací získáte na ☎ 603 178 511 nebo na

www.maniakaerobik.ic.cz, kde naleznete podobnější rozpisy.

ZŠ Mládežnická: V Londýně poprvé!
Ve Velké Británii však již poosmé!
Letos mělo 31 žáků naší školy možnost zúčastnit se studijního jazy-

kového pobytu v Anglii. Tentokrát jsme se rozhodli blíže prozkoumat hlavní
město Londýn. V dopoledních hodinách se žáci zdokonalovali v anglickém
jazyce v jazykové škole Twin school pod vedením zkušených lektorů. Stu-
dovali v malých skupinách podle různých jazykových úrovní.

V odpoledních hodinách jsme nelenili a poznávali nejen všechny známé
londýnské památky - Buckingham Palace, Houses of Parlament, Big Ben,
Piccadilly Circus, ale i Národní galerii, muzeum, obří vyhlídkové kolo Lon-
don Eye či obří akvárium. Při pěších prohlídkách městem jsme samo-
zřejmě nevynechali ani Tower Bridge, Tower of London, St. Paul´s Cat-
hedral. Blíže jsme prozkoumali chathamské historické loděnice s mnohými
zajímavými exponáty, včetně prohlídky válečné ponorky.

Absolvovali jsme také celodenní výlet do univerzitního města Oxfordu.
Zde jsme navštívili proslavenou kolej Christ Durch, v jehož prostorách se
natáčel známý film Harry Potter.

Při našem putování jsme nemohli vynechat ani královské sídlo Windsor.
Program našeho zájezdu byl tentokrát vskutku nabitý a každý z nás si

uchová spoustu kouzelných vzpomínek.
Své zážitky a vědomosti jistě všichni uplatníme již nyní v září při tradič-

ním celoškolním projektu - Evropský den jazyků!    
Mgr. Jindřiška Jurčková, ZŠ Mládežnická

Jógové cvičení skončilo
Oddíl jógy při Slavii Havířov, tradiční organizátor veřejně prospěšné

aktivity „Letního cvičení jógy pro členy RCSPV a širokou veřejnost“, uza-

vřel v pondělí 30. srpna 2010 její dvacáté sedmé konání.
Již řadu let je pravidelným místem setkání Městská sportovní hala

v Havířově. Nejinak tomu bylo i letos. V prostorách malé tělocvičny se

pravidelně v podvečer setkávali nejen skalní příznivci z oddílu jógy, ale
i řada občanů z Havířova i jeho blízkého okolí.

Zájmem jedné části přítomných byla snaha rozšířit si své poznání

z jógových cvičení. Pro druhou část nově příchozích to bylo první

seznámení s tím, co vlastně jógová cvičení představují. Oběma skupi-
nám byl připraven poutavý devadesátiminutový program. Každý z osmi
kvalifikovaných cvičitelů oddílu svou programovou náplň obohatil o své

zkušenosti získané letitou praxí i o poznatky z doškolovacích kurzů

a seminářů.
Jóga je určena pro každý věk a lze s ní začít kdykoliv, pokud máme

snahu něco učinit pro svou tělesnou, duševní i duchovní pohodu. Nesmíme

však být líní.

440 spokojených účastníků letošního ročníku svou přítomností potvr-
dilo toto rčení a nelitovalo času věnovaného jógovému cvičení.

Stanislav Adamík, odd. jógy Slavia Havířov

Sociální služby města Havířova informují 

Nízkoprahové denní centrum 
pro osoby bez přístřeší

Více než 15 let v našem městě poskytují pomoc potřebným lidem
Sociální služby města Havířova. Tuto pomoc využívají nejen senioři,
rodiny s dětmi, handicapovaní spoluobčané, ale také lidé, kteří se
ocitli z různých příčin „na ulici“.

V Havířově-Šumbarku v minulosti fungovalo zařízení s názvem Poradna
pro osoby společensky nepřizpůsobivé, které bylo určeno lidem přicháze-
jícím z výkonu trestu odnětí svobody. Postupem doby však začal stoupat
počet osob, které neměly kriminální minulost, ale přesto se během krátké
doby staly sociálně vyloučenými a osobami bez přístřeší. Na základě
potřeb společnosti se charakter zařízení změnil. Vzniklo Nízkoprahové
denní centrum pro osoby bez přístřeší (NDC) a začaly se poskytovat služ-
by především lidem žijícím na ulici, využívajícím noclehárny, charitativní
zařízení, ubytovny, apod.

NDC je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociální služby
města Havířova. Nachází se v Havířově-Šumbarku, na ulici Hřbitovní 2.
Zařízení poskytuje zázemí a pomoc sociálně vyloučeným osobám a pře-
devším osobám bez přístřeší při zajištění základních životních potřeb od
pondělí do pátku v době od 8.00 do 15.00 hodin. Lidé, kteří pomoc chtějí
a potřebují, mohou využít bezplatně poskytované služby. Mohou si vyprat
a vysušit prádlo, provést celkovou hygienu, je jim nabídnut potravinový ser-

vis (káva, čaj, pečivo), jedenkrát týdně zde dochází zdravotní sestra, která

poskytuje zdravotnické ošetření. Samozřejmostí je také pomoc uživatelům

sociální služby v kontaktu s institucemi při uplatňování práv, oprávněných

zájmů a pomoc při řešení osobních záležitostí. Veškeré tyto služby jsou

poskytovány anonymně a záleží jen na uživateli, kterou službu si vybere.

Přestože bezdomovectví je často diskutovaným tématem, mnoho lidí si

myslí, že se jich tato problematika netýká. Bohužel ale do nepříznivé život-

ní situace se může dostat kdokoli z různých důvodů, např. ztráta zaměst-

nání a s tím spojená neschopnost plnit své finanční závazky, dlouhodobá

nemoc, absence finančně dostupného bydlení. Často jsou tyto příčiny pro-

pojené a v důsledku bezdomovectví se k nim přidávají další, které lidem

brání vrátit se k běžnému životu.

Kontakt: ☎☎ 596 811 405, e-mail: ndc@ssmh-havirov.cz,
www.ssmh.cz

Dostanete se k nám autobusem MHD č. 401, 405, 411, 416 

- zastávka 2. etapa U hřbitova.

Streetwork Havířov

Více informací naleznete na stránkách 

www.sdkabo.cz/streethavirov
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Havířovské veteránky obsadily na ME 

v Zagrebu 4. místo
Ve dnech 17. - 25.7. 2010 se v chorvatském Zagrebu konalo v pořadí 6. mistrovství Evropy veteránů

a veteránek. Havířovský basketbalový tým Best Off se opět zúčastnil v kategorii 35+.

Po loňském 2. místě z mistrovství světa byl očekáván podobně dobrý výsledek. Série zranění klíčových hráček

havířovské Bestoffky donutila provést změny v sestavě tak, aby bylo možné mistrovství absolvovat. K havířovským

hráčkám Ivetě Raškové, Soni Šimkové a Heleně Markové se připojily Blanka Konečná z Prahy, Dana Kozáková

z Ostravy, Lucie Zumrová a Lenka Borková z Brna, Jana Stejskalová z Olomouce a Jana Hradilová z Krnova.

Bestoffky prošly turnajem velmi dobře a dostaly se do bojů o 3. místo s týmem Litvy. Celý průběh zápasu byl

velmi vyrovnaný. V posledních vteřinách zápasu se však soupeřkám podařilo skórovat a výsledek 55 : 58, tedy

prohra o pouhé 3 body byla pro Bestoffky velkým zklamáním. Tým sehrál kromě jednoho utkání velmi dobré zápa-

sy a v koncovce chyběla pouze větší sehranost týmu.

ME veteránek v kategorii 35+ vyhrály Chorvatky, před týmem Ruska, který ve finále porazily 72 : 48. Na 3. místě

skončila Litva a na 4. místě tým českých basketbalistek Best Off Havířov. 4. místo se pro tým nakonec  stalo vel-

kým povzbuzením. A příležitost získat medaili budou mít Bestoffky hned v příští sezóně. Kromě tradičního mist-

rovství republiky v Klatovech a mistrovství Slovenska v Prešově se tým Best Off Havířov bude chtít zúčastnit Mist-

rovství světa veteránů a veteránek, které se v červenci 2011 koná v brazilském Natalu.

Novinka autoškoly A. Pollaka v Havířově:

Plánování výuky autoškoly přes internet
Jako první v Moravskoslezském kraji zahájí autoškola Antonína Pollaka v Havířově moderní systém plánování

výuky a zejména jízd přes internet. Nová metoda plánování zefektivní práci autoškoly a ušetří čas klientům. „Pře-
vážnou většinu klientů autoškoly dnes tvoří mladí lidé a zejména pro ty přináší vyšší atraktivitu v plánování jízd
přes internet. Pro tuto věkovou skupinu je využívání internetu již neodmyslitelnou součástí života,“ uvedl maji-

tel této autoškoly Antonín Pollak. Moderní technologie v plánování jízd a teoretického vyučování nese s sebou

zprůhlednění odučených hodin stanovených zákonem a učební osnovou. Student (klient) autoškoly se tak může
v klidu rozhodnout doma, kdy si naplánuje jízdy v autoškole (den a hodinu). Autoškola A. Pollaka umožňuje
žákům u plánování jízd zadat nástupní místo, kde bude čekat na učitele. Tento program Moderní autoškola je

dostupný žákům 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků.

Bližší informace obdrží uchazeči na zahájení kurzů - každý čtvrtek v 15.30 hod. v AŠ Havířov,
v Orlové na Doubravanu a v Karviné autosalon Chevrolet.

V pátek 27.8. začalo mistrovství Evropy ve
Vyškově. Tento třídenní maratón skupin,
sóloformací, mixu a show přijelo navštívit
a reprezentovat devět států Evropy. Celkem
se zúčastnilo 120 skupin, 280 sóloformací,
tzn. 3 144 dívek.

Naše město Havířov jela reprezentovat děvča-
ta Městského kulturního střediska Havířov-
mažoretky KALA pod vedením KAmiLY Char-
vátové. Páteční soutěž byla zahájena disciplínou
sóloformace BAT/hůlka/, kde si KALA vybojova-
la 4. místo. Pro nepříznivé počasí celá soutěž
pokračovala tentokrát v disciplíně mix, v hale po
14 hodinách čekání. Naše děvčata byla opravdu
vyčerpaná. Nakonec se jim čekání vyplatilo, start
se podařil a mažoretky vyhrály stříbro.

V sobotu ráno začala soutěž skupin

BAT(hůlka) v pochodovém defilé. V juniorské
kategorii (11-14let) soutěžilo 15 skupin Evropy.
Po této disciplíně MINIKALA získala 1. místo

(mistr defilé). Odpoledne byla zahájena celá
evropská soutěž, kde na plochu vyškovského
stadiónu napochodovalo více než tři tisíce mažo-
retek. Byla to opravdu krásná podívaná.

Druhá část soutěže se týkala pódiových
sestav. MINIKALA nezklamala a získala 2. místo.
Po součtu bodů za pochodové defilé a pódiovou
sestavu si havířovské mažoretky KALA přivezly
titul vicemistryň Evropy.

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat
děvčatům za jejich snahu, náročné tréninky, rodi-
čům za jejich trpělivost a obětavost, Petře
Ryškové za originální choreografii, Ivaně Klim-
kové za nádherné kostýmy a všem popřát, aby
to tak klapalo (šlapalo, pochodovalo) dál?            

KAmiLA Charvátová

Krasobruslaři

zahájili sezonu

soustředěním 

v Beskydech
Tak jako každý rok i letos zaháji-

li krasobruslaři z Kraso klubu

Havířov novou sezonu v srpnu

letním soustředěním v malebném

prostředí horského wellness hotelu

Relax v Rožnově pod Radhoštěm.

Soustředění se zúčastnili všichni

členové klubu ve věku od pěti do

devíti let, kteří se v podhůří Beskyd

sledováni ostřížím zrakem zkuše-

ných trenérek zocelovali v tzv.

suché přípravě. Slunečné počasí

umožnilo užívat si vodních rado-

vánek v přilehlém hotelovém bazé-

nu. A čas zbyl i na hry - rozzářené

oči „hledačů pokladu“, malování

křídou na chodník, fotbálek, háze-

ná - to je jen výčet dalších volnoča-

sových aktivit. „Největší dík za to

vše patří především firmě Kimex

Group, která dětem na tento krásný

pobyt přispěla,“ uvedla za Kraso

klub Mgr. Pavla Nesvadbová.

www.kkhavirov.cz

Tři zástupci havířovského klubu bojových

sportů Jayman MMA Fighting Systems pod

vedením svého trenéra Jakuba Müllera vyjeli
sbírat zkušenosti na juniorské mistrovství světa
v grapplingu. Šampionát v tomto sportu, který

v sobě spojuje všechny prvky boje na zemi, jako

je judo, zápasení a jiu jitsu, se konal v chorvat-
ském Djakovu. Mistrovství pořádala světová aso-
ciace FILA, která je členem olympijského výboru

a kromě grapplingu zastřešuje i 2 olympijské
sporty - zápasení volným stylem a řeckořímský
zápas.

Vedle mnoha zkušeností z klání zástupců
13 evropských zemí a USA si pak členové klubu
přivezli celou sbírku úspěchů. David Kozma se

stal ve své váhové kategorii do 75 kg mistrem
světa v Gi-grapplingu (boj probíhá v kimonu),

získal stříbro ve stejné váhové kategorii v No-Gi
grapplingu (boj bez kimona) a bronz v Gi-grapp-

lingu v kategorii bez omezení vah, kde musel
čelit soupeřům i o 25 kg těžším. Jan David ve

váhové kategorii do 70 kg získal v obou discipli-
nách bronz. Benjamínek výpravy, teprve 16letý

Erik Ciferský, získal v kategorii do 65 kg bronz
v No-Gi grapplingu a 5. místo v Gi-grapplingu.
Kromě toho členové klubu navázali kontakty se

zástupci několika evropských klubů bojových
sportů a také nová pozvání na další sportovní

akce a galavečery po celé Evropě. Gratulujeme.

Foto: Renata Müllerová
David Kozma (vpravo) při zápase v No-Gi kate-
gorii.

Mažoretky KALA při MKS Havířov - VICEMISTRYNĚ EVROPY

Havířovští bojovníci sbírali medaile na mistrovství světa
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ASTERIX - středisko volného času Havířov

ASTERIX – středisko Na Nábřeží 41, Havířov-Město 
tel.: 59 681 11 75 , info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz 
Pro děti od šesti let:
6.10. 15 – 17 hod. – výtvarná soutěž Barvy podzimu
13.10. 15-17 hod. – výroba a pouštění papírových draků

20.10. 15-17 hod. – výrobky z přírodnin a textilu
9.10. 9-14 hod. – výroba keramických ptáčků

ASTERIX – středisko na ulici M. Kudeříkové 14, Havířov-Město
tel. 59 681 10 31, www.asterix-havirov.cz, info@svcha.eu
1.10.  14.30 – 17.30 Otevřená keramická dílna - od 6 let. S sebou zástěrku a pře-

zůvky.

11.10. 15.00  – 17-00 Cvičíme a hrajeme si s Lenkou - od 6 let. S sebou cvičky a 
převlečení.

27.10. 10.00  – 12.00 a  13.00  – 15.00.00 Podzim v Asterixu  – Tvořivé nápady  pro 
děti od 6 do 12 let.
Zveme všechny táborníky z Třemešku na potáborové setkání, 15.10.2010 v 16 hod. 
do Asterixu na ul. M. Kudeříkové. Prohlédneme si kroniku, fotky a video a společně 
zavzpomínáme na léto. Lenka Vaculíková a kolektiv vedoucích.

Na každou akci a soutěž přezůvky s sebou!

ASTERIX - nabídka zájmové činnosti - II

ASTERIX – středisko Na Nábřeží 41, Havířov-Město 
tel.: 59 681 11 75 , info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz 
Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2010/11 pro děti, mládež i dospělé.
Uvedené ceny jsou platné na celý školní rok.
Next aerobic Stylers mini I. – aerobic pro 1. a 2. třídy  Cena 400,- Kč 
Next aerobic Stylers mini II.– aerobic, 9 až12 let  Cena 400,- Kč 
Next aerobic Stylers I. – aerobic pro pokročilé.  Cena 400,- Kč 
Next aerobic Stylers II. – aerobic pro mírně pokročilé  Cena 400,- Kč

Florbal – pro holky i kluky Cena 400,- Kč 
Míčové hry – volejbal, fotbal, vybíjená, basketbal Cena 320,- Kč

Stolní tenis – pro neregistrované hráče Cena 320,- Kč

Sebeobrana - 6 až 17 let, aikido, taekwon-do, karate, hapkido,... Cena 400,- Kč 
„Up & down“ streetdance group mini - disko dance, hip-hop... Cena 320,- Kč 
„Up & down“ streetdance group - od 12 let disko, dance, hip-hop... Cena 400,- Kč

Úkoly do školy – pro děti 6 až 15 let, doučování, psaní úkolů  Cena 240,- Kč

Sedmikrásky – mažoretky 6 až 17 let  Cena 320,- Kč

Zumba – fitness program  Cena 320,- Kč 
Body Balance – cvičení s míči, gumami apod.  Cena 400,- Kč 
Kurzy aerobicu pro dospělé – info: Lenka Byrtusová, 596 811 175,
603 438 726, e-mail: lenka.byrtusova@svcha.eu 
Chlupáči – od 8 let, péče o zvířátka  Cena 400,- Kč

Maxipes Fík – od 11 let, pro děti a jejich pejsky  Cena 320,- Kč

Chobot – 8 až 15 let, pro malé přírodovědce Cena 400,- Kč 
Hry s medvídkem Pú a jeho kamarády – hry pro nejmenší  Cena 320,- Kč

Kutilové – od 8 let, práce s papírem, dřevem aj.  Cena 640,- Kč

Dramatická výchova – 8 až 15 let, maňásky, pantomima aj.  Cena 320,- Kč

Zelená planeta – poznáváme přírodu a pomáháme jí  Cena 320,- Kč

Výtvarný – 8 až 15 let, práce s barvami, papírem, keramikou  Cena 480,- Kč

Dračí doupě – 9 až 18 let, fantasy hra Cena 240,- Kč

Železniční modeláři – od 12 let, vláčky a železnice  Cena 640,- Kč

Včelařský – pro děti od 9 let, včelaření v teorii i praxi  Cena 480,- Kč

Klubíčko – pro předškoláky, zvířátka, sport, výtvarka  Cena 320,- Kč

Rarášci – Cvičení a tanečky pro předškoláky Cena 400,- Kč

Info: Nikol Schovancová, 596 811 175, e-mail: nikol.schovancova@svcha.eu 
Dramatická výchova – 8 až 15 let, divadlo, pantomima, dramatika Cena 320,- Kč 
Kopretiny – pro předškoláky s rodiči, budoucí mažoretky a tanečnice. Cena bude 
upřesněna
Kuchtík – 8 až 12 let, vaření, stolování. Cena bude upřesněna 
Off –Beat Unit –12 až 18 let, Hip-Hop  Cena 320,- Kč 
Break Dance – 9 až 14 let, moderní tanec  Cena 240,- Kč 
Break Dance club –13 až 18 let. Pro pokročilé  Cena 320,- Kč 
Kouzelné střevíčky – 7 až 13 let, základy klasických tanců  Cena 240,- Kč 
Boulent – 12 až 18 let. – klub dětských moderátorů a redaktorů  Cena 320,- Kč

Info: Lucie Bitterová. 596 811 175, 739 669 763, e-mail: lucie.bitterova@svcha.eu
Keramický ateliér I a II – děti, mládež i dospělé, keramika, výstavy
 Cena za jeden kroužek 480,- Kč 
Keramika na ZŠ 1. máje – 6 až 15 let, pro začátečníky i pokročilé  Cena 460,- Kč 
Veselé barvičky – 6 až 12 let, výtvarka s dramatickou výchovou  Cena 320,- Kč 
Cvičíme s Asterixem – 7 až 15 let, pohybové hry a posilovna  Cena 240,- Kč 
Zlatý řez – 11 až 15 let, příprava na SUŠ  Cena 320,- Kč 
Hrajeme a zpíváme s kytarou – 8 až 15 let, akordy, písničky  Cena 440,- Kč

Tvoříme společně s dětmi – pro rodiče s dětmi, výtvarné techniky  Cena 320, -Kč 
Výtvarné řádění – pro nejmenší, výtvarné techniky a keramika  Cena 320, -Kč 
Výtvarné studio pro mládež a dospělé –smalt, keramika, textil Cena 130,- Kč/mě-

síc

Modeling, „Super girls“ - dívky i chlapci, 7 až 15 let, zdravý 
životní styl, módní přehlídky  Cena 210,- Kč 
Info: Tomáš Mendl, 596 811 175, e-mail: tomas.mendl@svcha.eu

Program  v měsíci říjnu

(v prostorách kavárny ZaHRAda, Komunardů 8, Havířov – Město)
Pondělí 17:00 – 19:00 - předporodní kurz s dulou (pro předem přihlášené)
Úterý 8:30 – 11:00 - batolátka (pro rodiče s dětmi 0 až 18 měsíců)
Středa 8:30 – 11:00 - liché týdny tvořivý program, sudé týdny zpívánky
15:00 – 18:30 - kavárna pro veřejnost, 16:30 – 17:15 - hudební školička Ya-

maha
Čtvrtek 8:30 – 11:00 - volný program, 9:30 – 10:15 - hudební školička Yamaha, 
15:00 – 18:30 - kavárna pro veřejnost
Pátek 8:30 – 11:00 - batolátka (pro rodiče s dětmi 0 až 18 měsíců), 15:00 

– 18:30 - kavárna pro veřejnost
Mimořádné akce:

26. a 29.10. - Otisky nožiček do keramické hlíny (v rámci dopoledního programu 
rodinného centra)
12. a 19.10. - Kurz první pomoci se zaměřením na miminka (v rámci dopolední-

ho programu rodinného centra)
6. a 7. 11. - Relaxační víkend pro ženy v Malenovicích (sledujte web)
20. 11. - Uspávání broučků

xww.majacek.com

www.kavarnazahrada.cz

Pátek 8.října 2010 v 17 hodin - autorský literární večer Martina Hanáka.

Úterý 12. října 2010 v 18 hodin - vernisáž výstavy keramiky Jarky Rybové.

Galerie Spirála
Dělnická 18, Havířov - Město 

ASTERIX - nabídka zájmové činnosti I

ASTERIX – středisko na ulici M. Kudeříkové 14, Havířov-Město
tel. 59 681 10 31, www.asterix-havirov.cz, info@svcha.eu
Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2010/11 pro děti, mládež i dospělé.
Uvedené ceny jsou platné na celý školní rok.
Matrix – od 8 let, základy práce s PC, digitální fotografie aj. Cena 400,- Kč

Programování – od 9 let, základy programování Cena 400,- Kč 
Internet – od 12 let, základy vytváření webových stránek Cena 400,- Kč

Elektrotechnika + Lego – od 7 let, elektronika, elektrostaveb., lego  Cena 480,- Kč

Počítačová automatizace – od 10 let, programování  Cena 400,- Kč 
Hranostaj – od 9 let, stolní hry – turnaje, soutěže, logika, strategie Cena 320,- Kč

Klub PC her – od 9 let, MMORPG hry a on line hry na lokální síti Cena 320,- Kč 
PC kroužek – 7 až 15 let, základy SW a HW, práce na síti, bezp. chování Cena 280,- Kč

Mladí novináři – od 11 let, žurnalistika, vlastní publikace  Cena 480,-Kč

Geocaching – od 10 let práce na PC s dobrodružstvím a výlety  Cena 320,- Kč

Digitální fotografie – 7 až 15 let, úprava fotek a organizování sbírek Cena 400,-Kč

PC grafika-webový design – pro starší - rastrová a vektor. grafika  Cena 320,- Kč

WWW tvorba – pro pokročilé, znalost HTML a CSS Cena 240,-Kč

Autocad –2D program, příprava na stavební a strojní průmyslovky Cena 320,-Kč

Decoupage – od 7 let, ubrousková technika, doplňky a dárky  Cena 480,-Kč 
Dny schůzek budou upřesněny v průběhu září, viz www.asterix-havi-
rov.cz, Info: Zdeněk Keclík, 596 811 031, e-mail: zdenek.keclik@svcha.eu
Letečtí modeláři – 6 až 18 let modely, soutěže  Cena 400,-Kč

Lodní modeláři – 6 až18 let, modely lodí,soutěže  Cena 400,-Kč 
Plastikoví modeláři – 7 až18 let, modely historie letectví  Cena 400,-Kč

Dřevomodeláři – pro kutily 6 až 18 let, práce se dřevem  Cena 480,-Kč

Divadelní kroužek: 7 až 8 let, nácvik scének a představení Cena 240,-Kč

Moderní dívka: 7 až 15 let, paráda na sebe i do pokojíčku  Cena 320,-Kč

Šikulové – pro nejmenší, rukodělný, doplněno hrami Cena 320,-Kč

Modelky - vizážisté – pro dívky i chlapce, buďte krásní a fit, přehlídky Cena 240,-Kč

Aerobik 1 – cvičení pro děvčata 6 až 11 let Cena 240,-Kč

Základy hry na kytaru – akordy, písničky Cena 400,-Kč 
Mladý technik – výroba hraček a modelů  Cena 400,-Kč

Info: Lenka Vaculíková, 596 811 031, e-mail: lenka.vaculikova@svcha.eu
Keramika – od 6 let, výroba dárků a dekorací z hlíny, pondělí: Jarka 
Rybová 15 - 17. úterý: Mgr. Vladimíra Hoferiková 14.30 -16.30, 
středa : Miroslava Němčíková 14.30 -16.30  Cena 480,- Kč

Středověký hrad – od 7 let, život na hradu, kostýmy, keramika, divadlo Cena 320,- Kč

Točení na kruhu – od 7 let, keramikou a práce na hrnčířském kruhu  Cena 480,- Kč

Fatima – pro dívky 6 až 12 let, orientální tanec, disco i baletní prvky Cena 320,- Kč

Tvořivé ruce – drobné dárky, svíčky, drátování, šperky, keramika Cena 320,- Kč

Barevná paleta – od 6 let, výběr barevných technik, papír, hlína Cena 320,- Kč

Kuchtíci – 6 až 17 let zvyky a stolování různých národů  Cena 280,- Kč

Kašpárek – 6 až 12 let, divadlo, hry, dekorace, kostýmy a vystoupení Cena 240,- Kč

Všeználek – od 6 let, vycházky, tanec, zpěv, výroba perníčků  Cena 240,- Kč

Flétnička – Základy hry na flétnu + soutěže (nutná vlastní flétnička)  Cena 320,- Kč 
Keramický kurz pro dospělé
Relax, práce s hlínou, dekorace dárky, čtyřměsíční kurzy říjen až leden 
a únor až květen  Cena kurzu: 300,- Kč

Rodinné centrum Majáček
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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.
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OPRAVYOPRAVY

i v bytech zájemců v Havířově i okolí.
Nabídka platí po dobu dostatečného zájmu.
Volejte mezi 18.45 až 21.30 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
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RESTAURACE U GUŇKŮRESTAURACE U GUŇKŮ

Lidická 20, na Šumbarku, 776 255 011
skvělé pivo
skvělé pivoskvělá pizza

skvělá pizza
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Vážení družstevníci, vlastnící,
na žádost vedení SBD Havířov, které chce sjednotit ceny za úklid
podle počtu bytů v domě jsme upravili od 1. 1. 2011 naše ceny. Ceny
jsme upravili tak, aby Vaše platby za úklid zůstali přibližně stejné i po
připočtení daně (DPH), která se odvádí státu.

Těchto nových cen mohou využít současní naši zákazníci stejně
tak i ti, kteří buďto nejsou spokojeni se současným dodavatelem
úklidových služeb nebo si prozatím úklid provádějí v domě sami.

Navržený ceník platný od 1.1. 2011 
Počet byt. jednotek Kč/byt.j./měsíc

1 - 24 53,-
25 - 51 49,-
52 a více 45,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ti z Vás, kteří chtějí získat podrobný rozpis prací se mohou obrátit 

na SBD Havířov nebo přímo na nás.

V případě dotazů neváhejte zavolat.
☎☎ 596 810 829, 608 706 263
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NÁKUP KOBERCŮ A PVC 
U VÁS DOMA 

ZA VÝHODNÉ CENY

DOVOZ I POKLÁDKA

Informace a objednávky:

596 810 929, 724 965 712 
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132/10

ZVEME VÁS DO NAŠÍ NOVÉ PRODEJNY v Havířově,ZVEME VÁS DO NAŠÍ NOVÉ PRODEJNY v Havířově, 
ul. Hl. třída 34/162 (vedle městského úřadu) 

Nejširší nabídka Nejširší nabídka 
čerstvého pečiva a základních druhů potravin. čerstvého pečiva a základních druhů potravin. 
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NOVÁ SLUŽBA

RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, vydává Městské
kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, www.mkshavirov.cz, příjem inzerce 596 808 039, fax 596 808 020,
kratochvilova@mkshavirov.cz, tisk: Tiskárna Ringier Print CZ a.s., registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 11.10.,
náklad 36 000 ks, distribuce - Pošta - Havířov 1, N E P R O D E J N É

relaxace pro dospělé a seniory - říjen 2010 - leden 2011
1 x týdně 2 h, 850 Kč, Areál SPŠ stavební (naproti autobus. nádraží)

606 893 730, 595 175 010, www. sweb.cz/chapcakova

KURZY KERAMIKY - Keramická dílna P. Chapčáková
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143/10

SuperHouse.cz

David Jedlovec - 603 159 352

www.superhouse.cz

www.rekonstrukce-byt.cz

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER NA KLÍČ

P Ů J Č K Y
bez poplatků pro zaměstnance,
důchodce do 69 let, podnikatele
od 10 000 Kč do neomezené výše

☎ 736 279 1181
3
0
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Městské kulturní středisko Havířov 

PŘIJME 
CVIČITELKU 

ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ

Informace na ☎☎  777 767 090
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