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Volby do Zastupitelstva města Havířova
Název strany                                                                      % hlasů      mandáty

Česká strana sociálně demokratická 30,23 15

Dělnická strana sociální spravedlnosti 0,28 -

Hnutí pro Havířov 7,98 4

Komunistická strana Čech a Moravy 24,29 12

NEZÁVISLÍ 5,20 2

Občanská demokratická strana                                            11,96 5

SDRUŽENÍ PRO MĚSTO - KDU-ČSL a NESTRANÍCI 4,63 -

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2,14 -

TOP 09 5,70 2

Věci veřejné (VV) 7,55 3

Volte Pravý Blok www.cibulka.net 0,03 -

Město Havířov úspěšně reprezento-
valo Českou republiku v letošním
ročníku evropské soutěže Entente Flo-
rale Europe - Evropská kvetoucí sídla
a z italského města Cervia dovezlo
stříbrnou plaketu. „Pro Havířov byla již
samotná účast v soutěži velmi prestižní.
Umístění ve stříbrném pásmu je pro nás
velkým úspěchem, protože  konkurence
byla veliká. Soutěže se zúčastnila města
například z Anglie, Belgie, Rakouska,
Holandska nebo Německa. Je to pro
nás ocenění naší práce, toho, že ji
děláme dobře a také obrovská motivace
k dalším aktivitám,“ uvedl náměstek pri-

mátora Eduard Heczko, který převzal

ocenění pro naše město.

Výsledky letošního ročníku soutěže

byly slavnostně vyhlášeny 24. září v ital-

ském městě Cervia. Slavnostnímu

vyhlášení předcházelo jednání mezi-

národní dvanáctičlenné poroty a také

každoroční shromáždění zástupců

účastnických zemí. Cervia hostila tříden-

ní setkání všech, kteří se v průběhu

celého roku podíleli na přípravě, průbě-

hu i úspěšném zakončení letošního

ročníku soutěže - členů mezinárodní

poroty, národních koordinátorů a samo-

zřejmě delegací soutěžících sídel.

Mezinárodní porota složená ze
zástupců účastnických zemí navštívila v rámci letošního hodnocení 24 evropských sídel ve dvanácti zemích.
Porota u nás ocenila zejména vzdušnost a umístění města mezi parky a lesy, vhodně provedenou výstavbu cen-

tra města vedle centrálního parku, architekturu v centru města (Sorela), počet stromů, závěsné koše s letnička-

mi, Středisko volného času sv. Jana Boska, Zařízení pro osoby se zdravotním postižením Santé  a Domov seni-
orů. Kriticky se vyjádřila pouze ke graffiti na stěnách domů.

Havířov získal stříbro v mezinárodní soutěži
Evropská kvetoucí sídla

Součástí vyhodnocení soutěže
Entente Florale Europe byla prezenta-
ce zúčastněných měst a obcí.
Havířovský stánek vzbuzoval velký
zájem nejen propagačními materiály,
ale i krajovými specialitami.

Náměstek primátora Ing. Eduard
Heczko (uprostřed) a tajemník magis-
trátu Ing. Milan Menšík (vpravo) pře-
bírají z rukou předsedy soutěže
ocenění.

➭

➭

pro volební období 

2010 - 2014

Z celkového počtu 
62 735 voličů 

přišlo 15. - 16. října 2010 
k volebním urnám 22 977,
což je 34,12 %.

Své kandidátky předložilo 
11 politických stran a hnutí,
které si přízeň voličů 
rozložily takto 
(v abecedním pořadí):
Zdroj: www.volby.cz 
18.10. 2010, 9:20 h
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Na nové počítačové vybavení,
výukové programy a vzdělávací
portál havířovské školy získaly
z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost skoro 40
mil.Kč. Jedná se o investice do
počítačových sestav, výukových
materiálů, vytvoření sítě e-learnin-
gu a odborné učebny pro vzdě-
lávání pedagogů. Žáci a pedago-
gové havířovských základních škol
mají nově k dispozici celkem 163
nových počítačů, notebooků, tis-
káren, scannerů a další počítačové
techniky.

Z operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost
jsou financovány 3 projekty.

Do projektu Elektronizace vzdě-
lávání, včetně tvorby a následné
implementace nových výukových
materiálů se zapojilo celkem 9
základních škol (ZŠ Jarošova, ZŠ
M. Kudeříkové, ZŠ Moravská, ZŠ
Mládežnická, ZŠ Gen. Svobody, ZŠ
Frýdecká, ZŠ Školní, ZŠ 1. máje,
ZŠ K. Světlé) a v rámci projektu
dojde k zasíťování všech 17
havířovských základních škol.
Cílem projektu je podpora rozvoje
a zkvalitnění výuky na základních
školách. Vytvořeny budou moderní

výukové materiály, které budou
digitalizovány a prostřednictvím
nově vytvořené sítě e-learningu
budou k dispozici všem havířov-
ským školám.

Největší dotaci -  23 mil.Kč - zna-
menal projekt Nastavení systému
podpory rovných příležitostí na ško-
lách. Do projektu se zapojilo 8
základních škol (ZŠ Jarošova, ZŠ
Gen. Svobody, ZŠ Moravská, ZŠ
Mládežnická, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ
Školní, ZŠ Kpt. Jasioka a ZŠ Na
Nábřeží). Projekt je zaměřen na
nastavení systému práce s žáky se
sociálním znevýhodněním a na
žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Třetím projektem je
Vznik centra DVPP (další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků) -
Zvyšování kompetencí a dovednos-
tí pedagogických pracovníků. Cílem
projektu je zvýšení dostupnosti,
kvality a reaktivity nabídky dalšího
vzdělávání pro pedagogické pra-
covníky havířovských základních
škol.

Dotace z Evropského sociálního
fondu je ve výši 85 % celkových
nákladů na projekty a 15 % je spo-
lufinancován ze státního rozpočtu.

V září tohoto roku byl dokončen
nový venkovní sportovní areál na
Hotelové škole a Obchodní akade-
mii Havířov s.r.o.

Sportoviště je umístěno na
pozemku školy vedle školních
budov. Bude sloužit k vlastní výuce
tělesné výchovy, pro sportovní vol-
nočasové aktivity studentů a peda-
gogů a pro pořádání sportovních
akcí. Areál zahrnuje multifunkční
hřiště s využitím pro tenis, košíko-
vou, nohejbal, dále hřiště pro volej-
bal, 2 stoly na ping-pong, hrazdy

pro rozcvičení, doskokovou
a běžeckou dráhu, petanque. Pro
stavbu byly využity moderní umělé
povrchy s vysokou životností, které
umožní využití sportoviště i v méně
příznivém počasí.

Projekt výstavby sportovního
areálu byl předložen do Regionál-
ního operačního programu NUTS II.
Moravskoslezsko 2007 - 2013
a patří mezi vybrané projekty ke
spolufinancování Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.

Senioři se ještě mohou přihlásit ke studiu 

na Akademii III. věku
- akademie je určena občanům města Havířova ve starobním nebo inva-

lidním důchodu, 

- zájemci nemusí mít středoškolské vzdělání,
- výuka probíhá 1x týdně a účastníci jsou rozděleni do dvou skupin.

Výuka účastníků akademie probíhá ve čtyřech semestrech v oborech:
výpočetní technika, angličtina nebo další cizí jazyk, psychologie, zdravý
životní styl, práce s internetem, finanční poradenství, sociální politika,

komunální politika, věda, kultura, evropská unie, historie a politologie,
zeměpis a geografie, vesmír a astronomie.

Zájemci o studium Akademie III. věku Havířov 2010-2012 se mohou při-
hlašovat přímo na sekretariátě Vysoké školy sociálně-správní, Institutu
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (pí Bělavová, ☎ 553 401 164,

belavova@incev.cz).

V září začalo statutární město Havířov realizovat další projekt spolufi-
nancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tentokrát zaměřený na oblast
řízení a rozvoje lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova.

V rámci projektu bude vytvořen a následně provozován personální
a vzdělávací portál, vytvořena personální strategie, implementován systém

řízení lidských zdrojů včetně vzdělávacích aktivit a rovněž bude provedena
aktualizace etického standardu pro zaměstnance Magistrátu města

Havířova.
Cílem projektu je tedy nastavení efektivního systému řízení a rozvoje lid-

ských zdrojů na Magistrátu města Havířova tak, aby byl neustále monito-
rován a dále rozvíjen.

Přínosem realizace projektu bude především zvýšení důrazu na řízení

a rozvoj lidských zdrojů, vytvoření personální dokumentace a implementa-
ce softwarového nástroje, díky kterému bude možné vyhodnocovat nasta-
vený systém řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Doba realizace projektu je 2 roky a jeho celkové náklady jsou stanove-
ny ve výši cca 5 mil. Kč, přičemž podpora z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost činí 85 % způsobilých výdajů projektu a 15 % tvoří

spolufinancování z vlastních prostředků žadatele.

Nový školní sportovní areál na Hotelové
škole a Obchodní akademii v Havířově 

Nové počítačové vybavení 
na havířovských základních školách

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů
na Magistrátu města Havířova

Nové multimediální interaktivní DVD, které město vydalo na jaře
letošího roku, se zařadilo mezi absolutní špičku v této oblasti. Potvr-
dil to zisk 1. místa v soutěži, která je pořádána každý rok u příležitos-
ti konání soutěžního filmového festivalu cestovního ruchu s názvem
Tour Region Film v Karlových Varech.

V kategorii multimédia soutěžilo 45 přihlášených. Multimediální DVD pro
město zpracovala havířovská společnost T.I.S - Turistické informační systémy.

DVD je v české a anglické jazykové mutaci a zájemci si je mohou zakou-
pit v Městském informačním centru za symbolických 50 korun.
V první edici město vydalo 2 000 kusů.

Oproti svému předchůdci se nové DVD zaměřuje více na turistický ruch.
Nechybí důležité informace z dějin města, ale velký prostor dostaly předev-
ším zajímavosti a atrakce v současném Havířově i jeho okolí. Z tohoto
pohledu budou možná překvapeni i mnozí obyvatelé města, protože je
DVD zavede do malebných zákoutí a nabídne jim několik možností, kam
vyrazit na zajímavý výlet a především jak smysluplně v Havířově trávit
volný čas.

Mezi perličky v novém DVD se řadí virtuální procházka městem složená
ze šestnácti 3D fotografií a netradiční technické řešení tipů na výlety, kdy
výletník může virtuálně absolvovat trasu na mapě a prohlédnout si, kde jej
čeká jaká zajímavost. Na DVD nechybí bohatá fotogalerie současného
města a několik krátkometrážních filmů o Havířovu a jeho životě. Ti, kteří
se domnívají, že se v Havířově vyznají, si mohou zahrát interaktivní hru
Poznej Havířov.

Havířovské multimediální DVD získalo
zlato v prestižní soutěži Tour Region Film

Autoři DVD Bohdan Dvořák (vlevo) a Daniel Balogh (vpravo) s náměstkem
JUDr. Bujokem a převzatým oceněním. Foto: Jarmila Riesová
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Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu
Do konce roku 2010 jsou řidiči povinni vyměnit řidičské průkazy

vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Uplynutím stanovené

doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Další řidičské průkazy (vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004)

jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013. Žádosti se
podávají na odboru vnitřních věcí, oddělení správních a dopravně správ-
ních evidencí, v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14

hodin nebo po předchozím objednání v úterý a v pátek od 8 do 12 hodin.

Výměna řidičského průkazu je
osvobozena od správního poplatku.
Pro výměnu je nutné předložit plat-

ný 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 správ-
ního poplatku 500 Kč).

Žádáme řidiče, aby si své řidič-

ské průkazy zkontrolovali a nečeka-

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

muset čekat ve frontách.

Na konferenci jsme předali
žezlo soutěže Město stromů

5. října se v havířovském Kulturním domě Radost uskutečnila odborná
konference zaměřená na problematiku zeleně a zejména stromů ve městě.

Tato akce navázala na odbornou konferenci s názvem Zelená města -
města budoucnosti, kterou Havířov pořádal v roce 2009.

Konference byla jednodenní a byla koncipována do tří tematických

bloků: Stromy jako součást městské zástavby, Zkušenosti měst a Města

stromů. Zaznělo 14 odborných referátů, jejichž cílem byla výměna zkuše-

ností odborníků na městskou zeleň z různých měst naší republiky. Konfe-

renci Zelená města - Stromy ve městě uspořádalo statutární město

Havířov ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov, Výzkum-

ným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

a  Klubem přátel Hornického muzea v Ostravě.

Součástí konference bylo také slavnostní ukončení roční kampaně

Město stromů a předání žezla soutěže Město stromů vítězi dalšího ročníku

- městu Broumov. Zároveň byl také vyhlášen vítěz fotografické soutěže

o Strom roku. Vítězným stromem se v internetové anketě stala douglaska.

Autorem vítězného návrhu, který získal 57,23% hlasů, je pan Jaromír Jahn.

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY

POPLATKU „ZA ODPADY“ 

OD 1. 1. 2011 SE MĚNÍ DATUM 
SPLATNOSTI POPLATKU!

Poplatníkům, kteří mají zvolen způsob úhrady prostřednictvím SIPO, se
mění splatnost poplatku z měsíčních splátek následujícím způsobem:
a) pro 1 až 2 poplatníky se shodným číslem SIPO je stanoveno datum

splatnosti poplatku na 30. 4. daného kalendářního roku, tzn. že
v DUBNOVÉM inkasu bude částka za odpady činit 492,- Kč (984,- Kč
pro 2 poplatníky).

b) pro 3 poplatníky se shodným číslem SIPO jsou povoleny 2 splátky
poplatku ve stejné výši 738,- Kč v SIPO za DUBEN a ŘÍJEN daného
kalendářního roku,

c) pro 4 a více poplatníků se shodným číslem SIPO zůstává 12 měsíč-
ních splátek poplatku.

ZAJISTĚTE SI V PŘEDSTIHU DOSTATEČNÝ LIMIT FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ PRO ÚHRADU SIPO, ABY ŘÁDNĚ PROBĚHLY

PLATBY ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADY SIPO!

Nebude-li poplatek hrazený prostřednictvím SIPO uhrazen podle
data splatnosti, možnost úhrady poplatku formou SIPO bude
poplatníkovi zrušena! 

ZMĚNA PRO POPLATNÍKY, KTEŘÍ HRADÍ POPLATEK 

„ZA ODPADY“ PROSTŘEDNICTVÍM SBD HAVÍŘOV:

OD 1. 1. 2011 NEBUDE SBD HAVÍŘOV POPLATKY VYBÍRAT.

Nastavte si nový způsob úhrady poplatku!

a) bankovním převodem z běžného účtu,

b) prostřednictvím SIPO,

c) poštovní poukázkou.

Kontaktujte správce poplatku, abyste získali variabilní symbol, který je

jedinečným identifikátorem Vaší platby.

Využijte e-mailové adresy, webové stránky města - kontaktní formuláře,

telefonické kontakty.

svizalova.dagmar@havirov-city.cz 596 803 219

szturcova.andrea@havirov-city.cz 596 803 388

hladka.gabriela@havirov-city.cz 596 803 207

balintova.renata@havirov-city.cz 596 803 208

olsar.marcel@havirov-city.cz 596 803 209

bajger.ceslav@havirov-city.cz 596 803 323

berkova.eva@havirov-city.cz 596 803 252
stolarzova.hana@havirov-city.cz 596 803 250

Poplatníků, kteří hradí poplatek za odpady poštovní poukázkou 
či bankovním převodem z běžného účtu, se změny netýkají.

Filmová představení kina Centrum v Úsvitu
Vážení filmoví diváci, chceme Vás krátce informovat o změně projekce filmových představení kina Centrum Havířov 

z důvodu plánované rekonstrukce. Hrací profil kina se bude v plném rozsahu od 1. prosince 2010 přesouvat 
do prostor Kulturního domu Leoše Janáčka, Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí včetně ozvučení DOLBY DIGITAL.

Doufáme, že nám zachováte přízeň a budete nás těšit svou návštěvností filmových představení kina Úsvit v KDLJ Havířov.

Městské kulturní středisko Havířov

Foto: Josef Talaš

Kladení kytic 
u příležitosti 

Dne vzniku samostatného
Československa 

se uskuteční 27. 10. 2010
v 9.00 hod.

u pamětní desky 
před kostelem sv. Anny 

v Havířově-Městě.
Den válečných veteránů

bude uctěn tamtéž  
11. 11. 2010 v 11.00 hod.
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Týden uprostřed září se mohli malí i velcí
Havířované zapojit do cyklu akcí v rámci Evrop-
ského týdne mobility. Součástí byla například
„náhradní veřejná doprava“ - Havířovská koňka,
sportovně-vědomostní soutěž Havířovská pátra-
čka, vytvořili jsme si havířovský rekord v kotrmel-
cování „24 hodin LE KOTRMELEC“ v délce 24,5
km, pátý ročník adrenalinového „vězeňského
víceboje“ Útěk v řetězech. Obrovský úspěch
mělo večerní kolečkování - jízda na in-line brus-
lích centrem města 

V letošním roce se této akce zúčastnili taky
„Klauni z Balónkova“. S dětmi si společně hráli
podle motta celé akce „Buď aktivní, prodluž si
život“. Součástí Evropského týdne mobility byl
také Běh naděje na podporu boje proti rakovině,
kterého se zúčastnila celá řada havířovských
základních škol. Klauni z Balónkova se rozhodli
předat speciální cenu té škole, která byla nejlépe
a nejzajímavěji vyzdobena na startu Běhu nadě-
je. Nejlépe se úkolu zhostili žáci ZŠ Gorkého

a mohou se tak těšit na speciální Klaunský super

den s názvem „Jupíí jedou klauni aneb Šaškárny

s.r.o.“. Žáci této školy současně přispěli na pod-

poru boje proti rakovině nejvyšší částkou,

a to 7 000 Kč, za což jim patří velké poděkování.

Byli jste u toho?
Evropský týden mobility v Havířově

Přes zimu jsou včely v klidu, to se však nedá říct o včelařském kroužku. Jeho členové se intenzivně při-
pravují na celostátní soutěž „Zlatá včela“, která proběhne v květnu příštího roku v Chlebovicích. Na Vánoce
budou zhotovovat svíčky z včelího vosku. Budou vyrábět nové rámky pro rozšiřování včelstev na jaře.

V přírodě se zima projevuje jako období vegetačního klidu. Na první pohled se může zdát, že veškerý
život v přírodě vymizel. Pochody v živých organizmech se však zcela nezastavují, jen se zpomalují a čás-
tečně ustávají. Včely překonávají zimu v určité životní aktivitě shlukem do chomáče. Metabolismus a aktivi-
ta včel v centru chumáče udržují žádoucí teplotu. Při seskupení do chomáče vytvářejí včely několik vrstev
kolem matky. Klesne-li vnější teplota z +10 stupňů na +5 stupňů, vznikne chomáč o dvou vrstvách. Jakmile
se venku ochladí a teplota klesne k nule, přidají se k chomáči i ostatní včely a obklopí ho tak, že se uzavře
vrstvou včel i nahoře. V každé vrstvě je určité uspořádání včel, to se mění s klesající teplotou. Ve vnitřní
vrstvě jsou včely seskupeny různě, na střední vrstvě směřují hlavami vzhůru, na vnější vrstvě směřují hla-
vami směrem do středu. Při silných mrazech se včely obrátí i ve střední vrstvě hlavami k centru chumáče,
takže zůstanou jen dvě vrstvy. Uvnitř chumáče, kde se nalézá matka, kolísá teplota od +20 stupňů do + 30
stupňů. Na povrchu chumáče neklesne teplota pod 0 stupňů. Včelstva takto, nejsou-li rušena, vydrží na
zásobách bez proletu až do jara.

Gymnázium na ul. Studentské

pořádá od února 2011 
přípravné kurzy pro žáky 9. tříd

základních škol k přijímacím

zkouškám z matematiky 

a jazyka českého.
Blok - matematika, jazyk český

Počet hodin - 30

Cena kurzu - 1000 Kč (platba 

v hotovosti v den zahájení)
Termín - únor - duben 2011, 

1x týdně v odpoledních hodinách

(přesný termín bude upřesněn na
webových stránkách školy 

do 7. 1. 2011)
Minimální počet účastníků pro

otevření kurzu - 10

Přihlásit se je možno do 22. 12.
2011 mailem na adrese

malek@gsh.cz
Přihlášku je možno stáhnout na

webových stránkách školy

www.gsh.cz

2.11. -  4.11. 
Lazecká, Na Nábřeží - letní kino,

Školní (v zat. u lesa), Točitá, 
Hornická u č. 9, Říjnová, 

Osinky - Podélná

5.11. - 8.11. 2010
U Topolů, U Pískovny,  

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

9.11. - 11.11. 
E. Krásnohorské, Mládežnická, 
M. Pujmanové, Na Pacalůvce,

Dlouhá třída - zdrav. středisko,
Ostrovského, Větrná

12.11. - 15.11.
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový
Svět - odbočka před zatáčkou 

k zahrádkářské osadě, Hraniční,
Květná, Železničářů, Vrchlického  

16.11. -  18.11.
U Pošty, Kosmonautů, 1. máje,
Alšova, Hálkova, P. Bezruče, 

Nový Svět (Pod lipou)   

19.11. -  22.11. 
E. Destinnové, Svážná, 

Fryštátská, Letní, Okrajová, 
Kpt. Vajdy, J. Wericha

23.11. - 25.11. 
Dvořákova, Moskevská - park, 

Na Dolanech, Svážná, Želivského,
U Parkoviště, Ostrovského

26.11. - 29.11. 
Prachatická - Nad Tratí, 
G. Klimenta, Moravská, 

M. Pujmanové, Lísková u garáží,
Bludovická,  Mezidolí - U Sosáka

Harmonogram přistavení VPK listopad 2010 

Gymnázium Studentská 
pořádá 

přípravné kurzy 
z matematiky 

a jazyka českého
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Foto: Josef Talaš
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Mistr Moravy, takový titul získali
borci z oddílu Škola Taekwon-Do
ITF Karviná a také bojovníci
z pobočky v Havířově! Celkově zís-
kala škola 13 zlatých, 13 stříbrných
a 3 bronzové medaile. Těsně tak
porazili favority z Frýdku - Místku
a Brna. Borci, kteří trénují
v Havířově, se postarali o 8 zlatých,
8 stříbrných a 2 bronzové, což je
více než polovina a je to historický
úspěch. Nejlepšími bojovníky
Havířova se stali junioři Adam
Chlebek (2 zlaté + 2 stříbrné
+ 0 bronzové) a Jan Pochtiol
(2+0+1) a seniorka Ivana Janíčková
(2+1+0), kteří se zároveň stali ve
stejném pořadí nejúspěšnějším
juniorem A (červený pás a vyšší),
juniorem B (modročervený pás
a nižší) a seniorkou B celého mist-
rovství. Titul mistra Moravy ještě
získala Nina Jeřábková (1+1+0)
v silovém přerážení a její syn Pavel
Jeřábek (1+1+0) v sestavách.
Stříbrné medaile si přivezli: Martin
Madej z boje, Václav Rusz a Patrik
Kurtiš oba ze sestav. Poslední
medailistkou byla nejmladší členka
výpravy Beáta Kurtišová, která
dovezla bronzovou ze sestav. „Už
loňské celkové druhé místo bylo
obrovským úspěchem, takže tato
obhajoba s nadstavbou je nejen

historicky nejlepším umístěním, ale
i velikým příslibem pro nadcházející
mistrovství ČR v Nymburce na
začátku listopadu. Jsem pyšný na
své svěřence a věřím, že tento
úspěch přiláká další zájemce o toto
moderní bojové umění sebeobrany,
Taekwon-do ITF,“ řekl hlavní trenér
oddílu.

Pokud i vy máte chuť se naučit brá-
nit, poznat skvělé lidi, či osvojit si své
tělo i ducha, informujte se o listopa-
dovém náboru na stránkách 

www.karvina-taekwondo.wgz.cz
nebo na tel. čísle 775 565 473

Martin Madej a Kamil Šamal

„Slepičárna“ slaví padesátku
Střední škola v Havířově-Prostřední Suché, známá pod touto zdánlivě

nelaskavou přezdívkou, slaví v letošním školním roce 50. výročí svého
založení.

Do jubilejního roku vkročila v úžasném tempu, kromě  výuky už studen-
ti stačili absolvovat exkurzi do Francie, adaptační kurzy, v těchto dnech se
někteří studenti chystají na měsíční stáž do Finska, odstartoval i projekt
Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy.

Oslavy budou pokračovat i v dalších měsících, zejména v listopadu, na
který chystá škola opravdové lahůdky, jako např. 16. listopadu K-Mode
Rozmary, což je prezentační show kadeřníků, kosmetiček, tanečnic, zpě-
váků a dalších studentů. Účast na K-Mode přislíbil v letošním roce i Martin
Chodúr, který škole poblahopřeje svým zpěvem.

A 17. listopadu, v den Mezinárodního dne studentstva, jsou všichni
absolventi i bývalí zaměstnanci pozváni do školy na prohlídku současné
budovy, setkání a vzpomínání. Tak všechno nejlepší a hodně dalších
úspěšných let, „Slepičárno“! 

Mgr. Jiřina Pechová

Jako studenti kvinty gymnázia
Komenského jsme se na sklonku
loňského školního roku zapojili
do soutěže „Staň se respektova-
ným novinářem“, kterou vyhlásil
Respekt institut.

Vytvořili jsme dvě čísla školního
časopisu a odeslali je na posouzení.
Během prázdnin byl náš časopis
vybrán mezi pět nejlepších,
a postoupil tak do druhého kola
soutěže.V rámci tohoto druhého kola
měla během podzimu proběhnout na
oněch pěti školách přednáška
a workshop, které by redakci časopi-
su měly pomoci zlepšit svou práci.

Na naši školu přijeli redaktoři
Respektu a odborníci na média ve
čtvrtek 30. září. V učebně spole-
čenských věd se nejprve konala
přednáška pana Ivo Mludka
o mediální gramotnosti, kterou
absolvovala třída kvinta a zájemci
z řad čtvrtých ročníků. Že je stále
těžší vyznat se ve světě médií, je
možná jasné každému, ale málokdo
ví, co znamená např. komodifikace,
celebritizace nebo mediokracie.

Další součástí čtvrtečního dopo-
ledne byl workshop s paní Bárou
Procházkovou, redaktorkou Res-
pektu. Diskutovali jsme o možnos-
tech časopisu, jeho zaměření,
zajištění chodu, metodách novi-
nářské práce apod.

Odjezdem novinářů ale nic
nekončí. Součástí soutěže je vytvo-
ření dalšího čísla časopisu, u které-

ho se bude hodnotit míra zlepšení
a osvojení si rad a tipů z worksho-
pu. Odměna pro vítěze je opravdu
lákavá - týdenní stáž v redakci týde-
níku Respekt!

Ale ani kdybychom nevyhráli,
budeme se snažit vydávat školní
časopis i nadále, a to pro všechny
studenty v tištěné podobě.

Veškeré informace 
o školním časopise:

www.casopiskomar.wz.cz

Martin Vérteši

Přijďte si s námi hrát!!!
PRAVIDELNÝ DENNÍ PROGRAM:
• Provozovna v ZŠ M. Pujmanové 

v Havířově Šumbarku
PO 8.30 - 12.00 Volné herny

9.30 - 10.30 Říkadla s pohybem 
(1-2 roky)

ÚT 8.30 - 12.00 Volné herny
9.30 - 10.30 Říkadla s pohybem 

(2-3 let)
ST 8.30 - 12.00 Volné herny

8.30 - 12.00 Miniškolička
ČT 8.30 - 12.00 Volné herny

8.30 - 12.00 Miniškolička
PÁ 8.30 - 12.00 Volné herny

8.30 - 12.00 Miniškolička

• Provozovna na ul. Opletalova 4 
v Havířově Šumbarku

PO 8.30 - 12.00 Volné herny
ÚT 8.30 - 12.00 Volné herny

10.00 - 11.00 Pastelka
15.00 - 18.00 Odpolední volné herny

ST 8.30 - 12.00 Volné herny 
15.00 - 18.00 Odpolední volné herny

ČT 8.30 - 12.00 Volné herny
10.00- 11.00   Pastelka

15.00 - 18.00 Odpolední volné 
herny 

16.00 - 17.00 Barvička
PÁ 8.30 - 12.00 Volné herny

• Dětský koutek v 1. patře budovy "A" 
Magistrátu města Havířova

PO 8.00 - 17.00
ST 8.00 - 17.00
Pro návštěvníky Magistrátu krátkodobé hlídání
dětí zdarma!!!

MIMOŘÁDNÉ AKCE LISTOPAD 2010:
3.11. 9.00-12.00 hod. - Vánoční focení dětí
4.11. v 16.00 hod. - Hallowenské strašení 

a průvod světýlek
5.11. 15.00-18.00 hod. - Vánoční focení dětí
10.11. v 10.00 hod. - Přednáška s diskusí 

Nádorová onemocnění prsu - klub INNA 
15. -19.11.
Podzimní burza dětského oblečení a potřeb II.
26.11. Vyrábíme adventní věnce
Z důvodu omezené kapacity mimořádných akcí
je nutná rezervace.

Výstava Bible včera, dnes a zítra

V únoru 2011 se můžete těšit na unikátní putovní

výstavu Bible včera, dnes a zítra, kterou připravuje

Městská knihovna Havířov ve spolupráci s občan-

ským sdružením I4U o.s., Maranatha o.s.

a s Hamri.cz . Výstava představí přes 150 exponátů

v 18 jazycích. Jedná se jak o nejstarší Bible z roku

1549 a 1556, tak o novodobé a nejnovější Bible,

Bible v různých velikostech, formátech, úpravách,

atlasy a mapy apod.

Výstavu budou doprovázet přednášky pro dětské
i dospělé čtenáře knihovny i další zájemce z řad
obyvatel města. A pozor! Pokud máte i vy nějaký

unikátní výtisk Bible, můžete jej na výstavu zapůjčit

nebo přinést ukázat.

Dárek k založení knihovny

Městská knihovna Havířov oslavuje v listopadu
55. výročí založení. Jako dárek občanům

Havířova věnuje v měsících listopadu 

a prosinci registraci nových čtenářů zdarma.

Mateřské a rodinné centrum SLUNÍČKO Havířov, o. s., www.materskecentrumslunicko.eu

GJAK: Návštěva z Respektu

Taekwondisti z Havířova 
nejlepší na Moravě!

Foto: Taťána Chlebková

Program RODINNÉHO CENTRA MAJÁČEK 
(v prostorách kavárny ZaHRAda, Komunardů 8,

Havířov-Město)

Út    8.30 - 11.00 batolátka (pro rodiče s dětmi

0-18 měsíců)

St 8.30 - 11.00 liché týdny tvořivý program, 

sudé týdny zpívánky

15.00 - 18.30 kavárna pro veřejnost

16.30 - 17.15 hudební školička Yamaha
Čt 8.30 - 11.00 volný program 

9.30 - 10.15 hudební školička Yamaha

15.00 - 18.30 kavárna pro veřejnost
Pá 8.30 - 11.00 batolátka (pro rodiče s dětmi

0-18 měsíců)

15.00 - 18.30 kavárna pro veřejnost

Mimořádné akce:

6. - 7.11. Relaxační víkend pro ženy v Malenovicích 

(přihlášky na webu)
20.11. Uspávání broučků

www.majacek.com, www.kavarnazahrada.cz
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Většina lidí správně tuší, že zrak je tím nejvyvinutějším lidským
smyslem. Je pravdou, že přibližně 80% všech informací vnímáme
právě zrakem. Našim očím bychom tedy měli věnovat mimořádnou
pozornost a předcházet tak mnohdy zbytečným problémům jako
např. pálení a řezání očí, bolestem hlavy či nadměrné únavě očí na
konci dne.

Pro zkvalitnění nabídky služeb v oblasti péče o zrak v Havířově jsme
pro Vás v OD Elan otevřeli nové oční studio. Jelikož naše provozovna

získala statut nestátního zdravotnického zařízení, můžeme klientům

nabídnout i služby dříve spojené výhradně s očními lékaři. V našem

zařízení si tak můžete nechat změřit zrak kvalifikovanými optometristy,

nakoupit brýlové obruby dle svých představ a v případě požadavku

expresního zábrusu za hodinu odejít i se svými novými brýlemi. Nabídka

měkkých kontaktních čoček všech typů (mj. multifokálních) i jejich aplika-

ce včetně zaučení je pro nás samozřejmostí.

K vyšetření zraku používáme nejmodernější technické vybavení umož-

ňující odhalit i ty nejnáročnější (skryté) oční vady, diagnostiku a nápravu

prostorového vidění, korekci zraku obou očí současně s využitím polari-

zace, vyšetření kontrastní citlivosti a barvocitu.

Pro každého klienta je při vyšetření rezervována až 1 hodina. Díky této

časové rezervě je možné precizně vyšetřit veškeré oční vady, které

mohou způsobovat potíže, a přihlédnout také k požadavkům klienta na

vidění dle jeho profese či koníčků.

Při jakémkoliv podezření na oční chorobu klientovi ihned doporučíme

návštěvu očního lékaře.

V naší prodejně nabízíme široký sortiment dioptrických, slunečních

i speciálních (plaveckých, lyžařských, potápěčských) brýlí s možností vlo-

žení dioptrických skel. Ceny dioptrických obrub přitom začínají na pou-

hých 150 Kč. Vybrat si můžete samozřejmě také z množství kontaktních
čoček, roztoků, pouzder, mikrovláken apod.

Přijďte se podívat do naší prodejny v OD Elan-suterén.

Oční studio Fovea, vše pro Váš zrak.

1
6
0
/1

0

Žijeme přítomností, toužíme
odhalit budoucnost a zkoumáme
naši minulost…

Stoupáme po sto dvou dřevě-
ných schodech k slovanskému hra-
dišti, které se rozprostírá na návrší
nad řekou Olší. Procházíme mezi
obrannými valy pod mostem, na
nějž jeho stavitelé nepoužili jediný
hřebík. Otevírá se nám jediná
možná přístupová cesta k hradišti.
Obranné valy, vykopávky
s archeology i studenty tohoto
oboru, vysoká hradba z dřevěných
zašpičatělých kůlů se strážní věží
se otevírá před námi.

Náš průvodce vypráví pohnutou
historii tohoto místa na jantarové
cestě a za správné odpovědi na
otázky nás odměňuje keramickými
kolečky. Jakmile projdeme vstupní
bránou, máme chuť prozkoumat
hradby zevnitř a vidět to, co naši
dávní předci, když hlídkovali na
stráži. Nejdříve však obdivujeme
předměty z naleziště, zbraně, šper-
ky, pak střílíme z luku a prohlížíme
si tři repliky domů.

Je pro nás připraveno i překva-
pení v podobě divadelního předsta-
vení ze života sv. Václava. Poté jsou

někteří z nás vyzváni na souboj
s obránci hradiště. Opravdu se sna-
žíme zaútočit vší silou a obránce
potlačit za jejich území. Bohužel
jsme neuspěli a jsme potupně
odvlečeni do středu kruhu.

Počasí se rychle mění, a tak
honem na hradby a za deště
k autobusu do přítomnosti. Tak zas
někdy nashledanou Archeoparku.

7.A a 7.B ZŠ Na Nábřeží

Nový školní rok odstartovali žáci
na ZŠ Mládežnické celoškolním pro-
jektem u příležitosti Evropského dne
jazyků. 23. září se po celý den na
škole soutěžilo a kreativně tvořilo.

Žáci 1. - 2. tříd se seznamovali
s vlajkami evropských států, které
si zkoušeli sami vyrábět. Žáci 3. - 6.
tříd soutěžili v jazyce anglickém -
plnili úkoly ve dvojicích, přiřazovali
správná slovíčka, obrázky, skládali
věty, doplňovali důležité informace,
hráli a přemýšleli. Ne všechny úkoly
byly však jen pro zábavu. Starší
žáci si ověřovali své znalosti v jazy-
ce německém a francouzském. Ti
měli zápolení poněkud těžší, v úko-
lech na stanovištích se objevily
i neznámé věci.

Všechny tyto soutěže připravily

naše vyučující jazyků.
Třídní učitelé se ve svých třídách

věnovali se svými dětmi cestování
po Evropě - připomněli si evropské
státy, jejich vlajky, důležité stavby či
symboly. Všichni žáci vyráběli
„evropská trička“. Každý si své
evropské tričko tvořil podle vlastní
fantazie - s cizojazyčnými nápisy,
s vlajkami států, malovala se trička
textilní i papírová. K módní přehlíd-
ce nakonec také došlo, stejně jako
k vyhlášení vítězů.

Do „Evropy“ se zapojily také paní
kuchařky, které celý týden vařily
skvělé dobroty evropské kuchyně.
A tak na Mládežnické mohli ochut-
nat třeba španělskou paellu nebo
maďarský paprikáš s haluškami.

ZŠ Mládežnická:

Evropský den jazyků

ZŠ Na Nábřeží:

ARCHEOPARK… cesta do minulosti

1
6
1
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Dveře školy dokořán
Každoroční akce Gymnázia
a SOŠ v Orlové-Lutyni pořáda-

ná v den „voleb povolání“

v Orlové 25. 11. 2010 je připra-
vena pro případné uchazeče
z 9. tříd i letos od 8 do 17 hodin.

Naši žáci a učitelé Vaše děti pro-
vedou zajímavým interiérem nad-

standardně vybavené školy.
Kromě denního studia oboru
Veřejnosprávní činnost na SOŠ

otevíráme i její dálkovou formu
studia. Proto neváhejte a kousek

do Orlové dojeďte!

Pavel Kubínek, ředitel školy

1
6
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
Galerie Maryčka po - pá 10 - 18 h., v den večerního programu 

ve velkém sálu umožní přístup do galerie pracovník informací do 19 h.,

vstupné dobrovolné

Havířovské pošty 
Historie a současnost 
na poštovních dokladech

Záštitu nad výstavou převzal 
primátor města Havířova 
pan František Chobot 

4. - 30.11. 2010

Vernisáž ve čtvrtek 4. 11.

od 17.00 hodin

k
o
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rt
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iv
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la 3.11. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Hrají: Ladislav Potměšil, Dalibor Gondík, Ivana Jirešová,

Valérie Zawadská, Ladislav Županič, Zbyněk Fric aj.
Vstupné: 280,- 260,- 240 Kč

22.11. v 19.00 hodin -  velký sál KDPB

Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců.

Účinkují herci Divadla Sklep Praha: 
David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, 

Lenka Andelová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, 

Marta Marinová, Hana Navarová, Roman Fojtíček, David Noll, 
Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska.

Vstupné: 290,- 270,- 250 Kč 

30.11. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

 

VÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠEORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Vstupné: 200,- 180,- 160 Kč

Hostem koncertu Vlastimil Harapes

operetní zpěvačka Iveta Dufková

 

p
o

h
á
d
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ě
ti

vždy v 15.00 h - loutkový sál KDPB                    vstupné: 45 Kč

6. - 7.11. O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Divadlo Andromeda Praha

13. - 14.11. O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
Divadélko Smíšek Ostrava 

20.11. KRÁLÍČKŮV KOUZELNÝ KLOBOUK 
Divadélko veselého Jirky Ostrava

27. - 28.11. HRAJEME SI NA POHÁDKY 
Divadlo Pohádková babička Bruntál

21.11. v 15.00 hodin - velký sál KDPB

FERDA MRAVENECFERDA MRAVENEC
Kdo by neznal toho šviháka s puntíkovaným motýlkem pod 
krkem a nezapomenutelným humorem. Tento letitý předek 

komiksů okouzluje generace dětí, ale i jejich rodičů. 

Proto má stejnojmenný muzikál úspěch u dětských diváků 
dodnes, o čemž svědčí úctyhodný počet repríz.

                                                 Vstupné: 140,- 120,- 100 Kč

Iva Peřinová, Leszek Wronka, Vladimír Čort: Divadlo Český Těšín
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Kulturní dům Radost - KDR
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A Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin - loutkový sál
KDPB ● premiéry ● vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč 

24.11.
v 19.00 hodin 

KDR

Karel

PLÍHAL
Pořad je nevhodný 
pro děti do 10 let.

Vstupné 200 Kč

Taneční večer
21.11. od 17.00 do 22.00 hodin - KDR
Duo Elton Vstupné: 40 Kč  

12.11. v 19.00 hodin - KDR

Kateřina Englichová - harfa

Vilém Veverka - hoboj

v koncertu s názvem 

Dialog na hranici možného...

Vstupné 150 Kč, důchodci 130 Kč, studenti 110 Kč

Městské kulturní středisko Havířov připravuje 

KURZ PŘÍPRAVY NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Kurz probíhá od listopadu 2010 do dubna 2011 

1x týdně a obsahuje 2 vyučovací hodiny matematiky 

a 2 vyučovací hodiny českého jazyka. Kurzovné činí 1 850 Kč

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 

2.11. BAARÍA 
(BAARIA-LA PORTA DEL VENTO, Itálie/Francie 2009, 150´, do 12
let nevhodný, komedie, titulky) Snímek se širokým diváckým zábě-
rem se odehrává v rozmezí 30. až 70. let minulého století v malé
italské vesničce. Slavný sicilský režisér a scenárista Giuseppe Tor-
natore (Bio Ráj, Malena) vypráví úsměvný příběh prostřednictvím
ústřední manželské dvojice a zároveň do něj nechá zasahovat širo-
ce rozvětvené příbuzenstvo, přátele, sousedy a další obyvatele. Do
jedné z rolí obsadil svou oblíbenou herečku Monicu Bellucci.
Režie: Giuseppe Tornatore

9.11. SERGE GAINSBOURG: JE T´AIME
(Francie/USA 2010, 130´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý/životo-
pisný/hudební, titulky) Pyšné Francii zazpíval parodii Marseillaisy
v rytmu reggae, v přímém přenosu si zapaloval cigarety bankov-
kami, svedl sex-symbol Brigitte Bardot v dobách její největší slávy,
jeho duet s Jane Birkin “Je t'aime... moi non plus“ odmítli hrát
v několika zemích kvůli obscénnímu textu. Serge Gainsbourg byl
provokatér a skandalista stejně jako skvělý hudebník a umělec.
Režie: Joann Sfar 

16.11. VEJDI DO PRÁZDNA   
(ENTER THE VOID, Francie/Německo/Itálie 2009, 140´, do 15 let
nepřístupný, drama, titulky) Po tragické smrti rodičů při autoneho-
dě jsou sourozenci Oskar a Linda rozděleni. Znovu se setkávají až
v Tokiu - v rušném, tajemném a pro dva mladé lidi nebezpečném
městě. Oskar pracuje jako drogový dealer, Linda ve striptýzovém
baru. Podmanivý film z prostředí tokijských nočních klubů, který
vypráví o životě, o smrti a o lásce. Režisér v tomto snímku posou-
vá hranice filmu a nabízí divákům nevšedně silný zážitek.
Režie: Gaspar Noé

23.11. CINEMATERAPIE
(ČR 2010, 108´, přístupný, dokument)
Režisérem snímku na pomezí hraného filmu, dokumentu a reality
show je Ivan Vojnár. Jedenácti protagonistům nenabízí plastické
operace ani možnost setkání s někým, koho dlouho neviděli, ale
nechává je ohlédnout se za svými často bizarními životy, ohlédnout
a posunout se tak dál od palčivých traumat, která si v sobě nosí
každý z nás.

30.11. HADEWIJCH - MEZI KRISTEM A ALLÁHEM 
(Francie 2009, 105´, přístupný, drama, titulky) Novicka Hadewijch,
civilním jménem Céline, studuje teologii. Její horlivost nevychází
z vědeckého zaujetí, nýbrž z hluboké víry, které nemůže konkuro-
vat žádný vztah. Letní prázdniny a přání matky představené, aby
lépe poznala, co doopravdy v životě chce, ji trápí jako odloučení od
jediné lásky… Režie: Bruno Dumont                                            

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - KDPB - ČESKÁ SCÉNA 

9.11. v 19.00 h.-  pro skupinu - HAA
23.11. v 19.00 h. - pro skupinu - HAC    
Dario Fo: NÁHODNÁ SMRT ANARCHISTY

Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov pořádá
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov 

besedu Ing. Jiřího Kupky, Ph.D.

Prvky hornické krajiny v ochraně přírody
8.11. v 16.30 h. - loutkový sál KDPB

p
ře

d
n

á
š
k
y

18.11. v 18.00 hodin- loutkový sál KDPB 

Arnošt Vašíček 

ITALSKÉ ZÁHADY
Vládci blesku ● Da Vinci v roli proroka 
● Zapovězené rukopisy ● Prokletí
ledového muže ● Sibyla z podsvětí ●

Pobřeží strachu ● Tajemství jednoru-

kých

Vstupné 60 Kč, studenti 30 Kč
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Galerie Radost - otevřeno denně od 10 do 18 h., v den 

večerního programu v sálu do 19 h.,17.11. otevřeno od 14.00 do 18.00 h.

vstupné: 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

●● doublevoice ●●

Gabriela Nováková - Varmužová
Vratislav Varmuža 

plastiky, kresby a grafiky

Vernisáž ve středu 3. 11. od 17.00 hodin 
výstava končí ve čtvrtek 25. 11. 2010
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kino Úsvit 
5. - 7.11. v 18.00 h 

POČÁTEK 
(INCEPTION, USA/VB 2010, 148´, do 12 let nevhodný, akční/sci-fi,
titulky, DD) Uznávaný filmař Christopher Nolan nás zavede do světa,
kde hlavní protagonista dokáže cestovat do intimní a nekonečné
sféry snů. Cobb je zkušený zloděj. Je absolutní špičkou v umění
získávání tajemství z hlubin podvědomí během snění, kdy je mysl
nejzranitelnější. Cobb je díky této schopnosti vyhledávaným hráčem
v tomto zrádném světě nové podnikové špionáže, ale zároveň je také
psancem, který musí obětovat vše, co kdy miloval. V hlavní roli Leo-
nardo DiCaprio. Vstupné: 72 Kč

12. - 14.11. v 18.00 h

LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI  
(SR/Polsko 2010, CP 21.10. 10,
108´, do 15 let nepřístupný, historic-
ký/dobrodružný) Podle jedné staré
legendy kdysi dávno žil  v klášteře
ztraceném v horách znalec tisíce
věd a mistr tisíce řemesel, lékař
a bylinkář, tajemný mnich Cyprián.
Lidé říkají, že si sestrojil létající
stroj a jednoho dne na něm
odletěl do neznáma. Ta legenda je

možná pravdivá... Vstupné: 72 Kč

19. - 21.10. v 18.00 h 

TAJEMSTVÍ MUMIE   
(LES AVENTURES EXTRAORDINAORES D´ ADÉLE-SEC, Francie

2010, CP 16.9. 10, do 12
let nevhodný, dobrodruž-
ný, titulky, DD)
Píše se rok 1912 a mladá

šarmantní reportérka

Adele Blanc-Sec je

ochotna učinit vše, aby

dosáhla svých cílů. Neo-

hroženě se vrhá do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zko-

rumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 milionů

let starý ptakoještěr, je to právě ona, kdo přispěchá městu svě-

tel a jeho obyvatelům na pomoc. Slavný režisér Luc Besson se

vrací na plátna kin poutavou adaptací klasického komiksu.

Vstupné: 72 Kč

25.11. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(MIDNIGHT COWBOY, USA 1969, 113´, drama, titulky) Deziluzivní
pohled režiséra Johna Schlesingera na New York jako místo příkrých
sociálních protikladů, zklamaných snů a nadějí. V hlavních rolích

Dustin Hoffman a Jon Voight. Film získal v roce 1970 tři OSCARY.

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  
26. - 28.11. v 18.00 h

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ      
(THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE, USA 2010, 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 rozhod-
nout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jaco-

bem. Vstupné: 72 Kč

P
re

m
ié

ra

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 20 Kč, děti 10 Kč

Marie Plotěná
drásané pastely, kreslený humor 

a ilustrace biblických veršů

Vernisáž v úterý 2. 11. od 17 hodin

výstava potrvá do pátku 26. 11. 2010
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Společenský dům - SD
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e 2.12. v 19 h. - KD Radost - Laudatio pro A. Dvořáka

Aleš Bárta - varhany, Václav Postránecký - um. přednes

4.12. v 18 h. - Víceúčelová hala Havířov - GALAKONCERT 

Karel Gott, Eva Urbanová
BOOM!BAND + SMYČCOVÝ ORCHESTR 
(předprodej od 25. října v pokladně KDPB MKS Havířov)

11.12. v KD Radost - divadelní festival "VÁNOČKA" 
12. ročník přehlídky amterských divadel, hudby a tance 

17.12. v 17.30 h. - KDPB - MISS KARKULKA

18.12. v 18 h. - SD - Předvánoční taneční zábava s Kubemusic

20.12. v 19.00 - KDLJ - GOSPELOVÉ VÁNOCE 2010
NATE BROWN & ONE VOICE (USA)

    ve Společenském domě 
                           17.00 - 22.00 hodin
    
    7.11.        Wabank                 
  14.11.        Kubemusic            
  28.11.        Karaoke  - Bob Kubis         
 

                         Vstupné: 50 Kč

din

s                 

Taneční večeryTaneční večery

p
ře

d
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á
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k
a 8.11. v 18.00 hodin - KDLJ - klubovna č. 43

Vstup zdarma

Klub kaktusářů při MKS Havířov 

pořádá pro veřejnost přednášku 

Ing. Jaroslava Víchy na téma 

KAKTUSY URUGUAYEKAKTUSY URUGUAYE

4. 11. 2010 v 16.00 hodin - KDLJ

Slavnostní večer u příležitosti 

OCENĚNÍ OSOBNOSTI V SOCIÁLNÍ OBLASTI za rok 2010
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kino Centrum

1. - 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 Cies-
lar                                        Vstupné: 62 Kč

1. - 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  
1. - 3.11. ve 20.00 h
ve středu 3.11. též v 9.00 h                        
WALL STREET: PENÍZE NIKDY
NESPÍ
(WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS,
USA 2010, CP 30.9. 10, 127´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)
Michael Douglas zpět ve své oscarové
roli finančního žraloka Gordona Gekka.
Příběh se odehrává v New York City
v období úpadku ekonomie v roce 2008.
Hlavní postava, bankéř Gekko, se snaží
zachránit Wall Street před nadcházejícím
krachem světového trhu, stejně jako se
snaží napravit nefungující vztah se svou
dcerou Winnie. Režie: Oliver Stone.

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

4. - 10.11. v 15.30 h
PRINCEZNA A ŽABÁK  
(THE PRINCESS AND FROG, Francie
2009, 91´, přístupný, animovaná/rodinná/
pohádka, české znění, DD) Všichni známe
pohádku, ve které spanilá princezna políbí
nevzhledného žabáka a ten se promění
v krásného prince. Ve filmu Princezna
a žabák k polibku mezi princeznou
a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti
odlišný, a to je pouze první z celé řady pře-
kvapení, kterými tato třaskavá směs
rozverného humoru, napětí, hudby a citu
oplývá. Vstupné: 67 Kč

4. - 10.11. v 17.30 a 20.00 h
ve středu 10.11. též v 9.00 h 
OBČANSKÝ PRŮKAZ
(ČR 2010, CP 21.10. 10, 137´, do 12 let
nevhodný, tragikomedie, DD) Hořká kome-
die režiséra Ondřeje Trojana na motivy
stejnojmenné knihy Petra Šabacha sle-
duje osudy čtveřice dospívajících mla-

díků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od
okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou
občanský průkaz, až do chvíle, kdy se
v osmnácti snaží uniknout vojně
a pokoušejí se získat modrou knížku.

Vstupné: 92 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 48 Kč)  

11. - 17.11. v 15.30 h
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 3D   
(CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBA-
LLS 3D, USA 2009, 90´, přístupný, široko-
úhlý/rodinný/animovaný, české znění, DD)
Příběh o zvláštním a pozoruhodném městě
nazvaném Chewandswallow. V tomto městě
se počasí mění třikrát denně - v době
snídaně, oběda a večeře. Hlavní postavou
příběhu je Flint, mladý vynálezce, který sní
o vytvoření něčeho, co zlepší život všem
lidem na světě. Vstupné: 62 Kč

11. - 17.11. v 17.45 h 
DÁL NEŽ SE ZDÁLO       
(GOING THE DISTANCE, USA 2010, CP
16.9. 10, 103´, do 12 let nevhodný, široko-
úhlá/komedie, titulky, DD) Erinin ironický
smysl pro humor a naprostá otevřenost
naprosto okouzlil Garretta. Jiskra přes-
kočila a byla z toho plnohodnotná letní
láska a nikdo nečekal, že potrvá …
V hlavních rolích Drew Barrymore a Jus-
tin Long. Vstupné: 82 Kč

11. - 17.11. ve 20.00 h
ve středu 17.11. též v 9.00 h                      
MACHETE  
(USA 2010, CP 14.10. 10, 105´, do 18 let
nepřístupný, akční, titulky, DD) Vypadal
jako docela obyčejný dělník z ulice a byl
ideálním kandidátem k tomu, aby na něj
hodili vraždu. Ale ukázalo se, že je to
Machete, legendární bývalý elitní agent,
kterého se nevyplatí naštvat. Hrají:
Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica
Alba, Robert de Niro, Steven Seagal, Don
Johnson aj. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
18. - 24.11. v 15.30 h
JÁ, PADOUCH
(DESPICABLE ME, USA 2010, 95´, přístup-
ný, rodinná/animovaná/komedie, české
znění, DD) Na ospalém předměstí
zastavěném rozkošnými domky s upra-
venými předzahrádkami žije NEJVĚTŠÍ
ZLODUCH POD SLUNCEM. Producent
Doby ledové Chris Meledandri stvořil
zbrusu nového hlavního hrdinu. Ukrutné-
ho záporáka jménem Gru, který se nezas-
taví před žádnou špatností, na druhou
stranu ale umí být nekonečně zábavný. Ať
už prostřednictvím armády žlutých
pomocníků, Mimoňů, nebo díky Jiřímu
Lábusovi, který Gruovi v češtině propůj-
čil svůj hlas. Vstupné: 72 Kč  

18. - 24.11. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 24.11. též v 9.00 h                      
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU
SVĚTA
(SCOTT PILGRIM VS.THE WORLD, USA

2010, CP 14.10. 10, 112´, do 12 let nevhod-
ný, komedie, titulky, DD) Třiadvacetiletý
torontský flákač Scott hraje na baskytaru
v mizerné kapele, bydlí v malinkém bytě
s gay kamarádem a právě začal chodit se
středoškolačkou. Zanedlouho ale narazí
na Američanku Ramonu, do které se
okamžitě zamiluje. Pro to, aby si ji získal,
ale musí porazit sedm Ramoniných zlých
expřátel ... Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
25.11. - 1.12. v 15.30 h
JAK VYCVIČIT DRAKA  
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON, USA
2010, 98´, přístupný, animovaná/rodinná/
komedie, české znění, DD) Viděli jste už
trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud
ne, budete mít příležitost v animované
komedii ze studia DreamWorks. Rodičové
chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného zlob-
ráka Shreka se tentokrát rozhodli pro
podívanou, která je ve všech ohledech
poněkud drsnější. Jejich nejnovější dobro-
družství se odehrává na drsném Severu,
který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu
s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsněj-
ší. Vstupné: 67 Kč 

25.11. - 1.12. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 1.12. též v 9.00 h
HABERMANNŮV MLÝN       
(ČR/Německo/Rakousko 2010, CP 7.10. 10,
104´, do 12 let nevhodný, širokoúhlé/
drama, DD)

Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl
otevřít jednu z nejkontroverznějších kapi-
tol českých dějin, poválečný odsun
Němců, při němž se spravedlivý hněv
často mísil s těmi nejnižšími pudy
a spolu vytvářely nesmazatelnou krva-
vou stopu. Jednou z obětí dějin psaných
vítězi měl být i německý průmyslník
Habermann, který žil s rodinou na sever-
ní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstáva-
jí dodnes nejasné. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

Představení pro děti:
7.11. KAMARÁDI Z TELEVIZE V..    

8 pohádek - 64´
14.11. CIRKUS HURVÍNEK

5 pohádek - 65´
21.11. KAMARÁD KRTEČEK     

8 pohádek - 71´
28.11. PANE, K PRINCEZNÁM SE 

NEČUCHÁ - 4 pohádky - 63´
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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Oddíl funguje už řadu let.

Vychoval mnoho mistrů světa,

Evropy a také republiky.

Chcete, aby vaše děti chodily

do našeho „SUPER" kolektivu,

kde se naučí disciplíně, morálce,

vytvoří si pevné přátelství a udě-

lají něco pro své zdraví a tělo?

Přijímáme děti do přípravky,

kde dostanou základy gymnasti-

ky a bojových technik. Dále pře-

cházejí mezi zkušené reprezen-

tanty naší republiky. Přijít můžete

do tělocvičny při škole Mládež-

nické (vchod ze strany restaura-

ce Venuše) v pondělí nebo ve

středu od 17 do 18 hod.

Mezinárodní turnaj mládeže družstev
2.10. 2010  Nyiregyhaza (Maďarsko)

Na mezinárodním turnaji juniorů a žáků skončilo družstvo Sportovního
klubu vzpírání Baník Havířov na velmi pěkném třetím místě. Družstvo
nastoupilo ve složení Roman Dík, Erik Gabčo, David Mirga, Daniel Pokor-
ný a Lukáš Mirga. Nejlepší výkon družstva Havířova předvedl David Mirga,
který ve váze do 75kg dal v trhu 105kg a v nadhozu 140kg, to dalo 245kg
v ol. dvojboji. V pořadí nejlepších závodníků celého turnaje skončil na
druhém místě s 311 Sincl. body.
Pořadí družstev - 1. Košice /Slovensko/   879 bodů                        

2. Szovata /Rumunsko/  770 bodů
3. Havířov /ČR/                761 bodů
4. Nyiregyháza/Maďarsko/  719 bodů

Výkony dalších borců družstva Havířova
46,7kg  Pokorný 106  (47 - 59)       193,6 bodů
71,9kg  Dík         121  (54 - 67)       158
72,1kg  Gabčo   140  (60 - 80)       182
61,4kg  Mirga L. 177  (75 - 102)    257

srdečně zve na výstavu 

ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO 
- HISTORIE A SOUČASNOST

Slavnostní zahájení výstavy:
18. listopadu 2010 v 17 h

Doprovodné programy k výstavě:
19. listopadu  9 - 16.30 h 

- velký komponovaný program 

„Než začne advent“
s přednáškou p. M. Gelnarové 

a ukázkami řemesel a hrou 

na lid. nástroje - hosté

1. - 30. 11. „Narodil se Kristus Pán“ 
- výtvarná soutěž pro děti a studenty

v malování betlémů - práce budou

vystaveny ve VS a odměněny.
Tyto projekty jsou finančně podporovány

statutárním městem Havířov.

Provozní doba:

út - pá  9 - 12.30 h      13 - 17 h 
so        9 - 13.00 h  ne 13 - 17 h
Vstupné: 15 Kč děti od 6 let, 

studenti, důchodci, 30 Kč dospělí, 
60 Kč rodinné

další slevy dle platného ceníku MT

V ý s t a v a  

„VOLBA POVOLÁNÍ 2011/2012 “
9.11. 2010       10.00 - 16.00 hod.

Společenský dům Havířov

Výstava je pořádána pod patronací
STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOV,

středních škol a Informačního 
a poradenského střediska 

Úřadu práce Karviná 

Výstava je zaměřena na aktuální
vzdělávací nabídku středních škol

měst Karviná, Havířov, Orlová,
Bohumín, Č. Těšín

a některých mimookresních 
středních škol

pro školní rok 2011/2012.

ŠPERKUJEME S S.P.I.

V GALERII SPIRÁLA můžete 
ve středu 24. listopadu 2010 v 18 h 

zhlédnout módní přehlídku 

krásných šperků 

ANEŽKY DUDYSOVÉ.

Zároveň Vám HANA DVOŘÁKOVÁ
představí tvůrce literární skupiny

S.P.I.

Půvab modelek, šperků a literárních

dílek plných italského slunce doplní
tóny kytary a pětice ochraptělých…

Muzeum Těšínska, Výstavní síň Musaion

Havířov, Dělnická 14, Havířov-Město 

☎ 596 813 456, havirov@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz

Rekreační BASKETBALISTÉ z Havířova a okolí POZOR!
Přijďte si zahrát každé úterý a čtvrtek od 19 hodin do tělocvičny ZŠ M. Pujmannové v Havířově-Šumbarku.

Věk nehraje roli. Bližší informace na ☎☎ 602 853 952 (p. Firla).

NÁBOR DĚTÍ 
DO TJ SPORT MORAVIA KICKBOX 
pod vedením zkušeného a uznávaného trenéra

Havířov - město nadějných vizážistů
Cennou trofej získala mladá havířovská vizážistka na Mistrovství České

republiky mladých kadeřníků a kosmetiček, které se konalo v rámci výsta-
vy „Vzdělání a řemeslo 2010“ koncem září v Českých Budějovicích.

Tato soutěž byla pořádána pod záštitou Jihočeského kraje, Výstaviště

České Budějovice, a.s. a Hospodářské komory České republiky za spolu-

financování Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie.

Na zmíněném Mistrovství ČR mělo své „želízko“ také město Havířov, kde

svůj tým vyslala také Střední škola Havířov-Prostřední Suchá a je nutno

konstatovat, že byl úspěšný. V kategorii fantazijní líčení na téma „džungle“

získala 1. místo studentka 4. ročníku této střední školy Martina Mokrošová.

Její vítězství nebylo patrně náhodné, poněvadž tímto úspěchem potvrdila

vítězství na 1. ročníku tematické  soutěže v odborných dovednostech fan-

tazijního líčení ŠARM 2010, které se konalo v březnu tohoto roku ve

Znojmě.

Foto: Vlevo modelka Klára Římanová, vpravo Martina Mokrošová, 
obě studentky Střední školy v Prostřední Suché.

Foto: archiv
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Havířovská pobočka charitativní organizace
ADRA působí v dětském domově v Mukačevu,
kam přiváží dvakrát za rok čtrnáct dobrovolníků,
kteří pořádají pro děti tábor. Jedním z dobrovol-
níků jsem se letos stal na dva týdny i já.

V obrovském domě žije 170 dětí. Přes prázd-
niny jich je kolem čtyřiceti. Většina dětí nemá
rodiče vůbec nebo - jak sami říkají - „nestojí za
nic“. „Moje máma pije vodku jako čaj. Tátu už
nemám,“ vyprávěl mi svůj příběh třináctiletý
Christý, který žije v dětském domově od šesti let.
„Přál bych si, abych byl podnikatel. Měl dobré
auto, dům, ženu a spoustu dětí. Nikdy bych
nechtěl pít vodku!“ říká mi a hned dodává: „Já
vím, že je to hloupost. Skončím jako každý, který
odtud vyjde. Buď na ulici anebo na ubytovně.“ 

Ložnice pro děti připomíná svými vysokými
stropy malou tělocvičnu. Všude jsou postele
a malé noční stolky. V jedné ložnici spí až třicet
dětí. „Pojď, ukážu ti poklad,“ chytla mě za ruku
devítiletá Kamila. Otevřela malou skříňku, o kte-
rou se dělí ještě s třemi dívkami. „To jsou kamín-
ky. Vzala jsem si je, když mě odváželi od táty,“
vyprávěla devítiletá dívka. Děti jsou rozděleny
podle věku a pohlaví. Ani sourozenci nemohou
spát ve stejné ložnici.

Pozor na krysy
Ráno pro nás všechny začínalo v osm hodin.

Snídaně byla o půl deváté. Každý den se střída-
ly kroupové, pohankové, krupičné kaše jak na
snídani, tak na oběd s večeří. V deset všechny
děti byly v řadě a čekaly, co se bude dít. Hráli
jsme různé hry. Moc oblíbená hra byla noční
stezka odvahy, zaručený tahák pro kluky byl
zápas Česko-Ukrajina ve fotbale. Holky pletly

náramky z bavlnek, malovaly na sklo nebo hrály
přehazovanou. Když byl velký hic, šli jsme do
řeky, která protéká celým Mukačevem. Řeka je
znečištěna různými přítoky odpadů. Na hladině
plují plechovky od piva nebo skleněné lahve od
tvrdého alkoholu.

Vzpomínám si, jak Alina řekla dobrovolnici
z Adry Zuzce Bechné: „Dám ti deku dál, jo?“
posouvala devítiletá dívka přikrývku. „Proč?“
zeptala se Zuzka. „Aby po tobě nelezly krysy.
Tady to bude už dobrý,“ odpověděla Alina
s úsměvem a běžela do vody.

Vychovatelka ho odepsala, Valentýn
byl druhý

Další den byl ve znamení „Mukačevo hledá
talent“. „Hele, naučíš mě něco česky?“ přišel za
mnou osmiletý Valentýn. „Chtěl bych umět něja-
kou písničku na představení,“ dodal. Vychovatel-
ka mi vysvětlila, že je to „nervák a psychouš“.

Doporučila mi, abych mu řekl, že je to pro větší,
a věnoval se jiným dětem. Valentýn za mnou
chodil každý den a každou volnou chvíli mě pro-
sil, jestli ho budu učit. Zkusil jsem to. Sedli jsme
si na schody, řekl jsem mu, aby opakoval po mě:
„Pec nám spadla, pec nám spadla,…“ za tři dny
uměl celou písničku zpívat a na slavnostním
představení přidal i ukrajinskou říkanku. Seděl
jsem a ani jsem nedutal. Valentýn se na mě díval
a já měl snad větší trému než on. Věnoval nácviku
mnohem více času než kdejaký puberťák, pro
které jsou ti menší úplně odepsaní. Valentýn doře-
kl poslední slova a vychovatelka, která mě upozor-
ňovala, že bych se měl věnovat starším
a rozumnějším, tleskala snad nejvíc. Valentýn byl
druhý. Dostal boty, ponožky a plyšového medvěda.

Měli jsme strach, že jste už odjeli
Poslední den, kdy jsme vstávali v šest hodin

ráno na autobus, před vchodem čekalo pět dětí.
„Jdeme vás doprovodit. Čekáme tady skoro
hodinu. Měli jsme strach, že jste už odjeli,“ řekla
nám rozespalá Vika a šli nás společně doprovo-
dit na autobusové nádraží. Cestou jsem vzpo-
mínal na slova Karla Folwarczného, vedoucího
havířovské pobočky ADRY, který se svým týmem
ukrajinskému domovu v průběhu roku zajišťuje
humanitární pomoc. „Vy jedete domů. Možná si
už nedáte nikdy kaši, kterou tady v domově mají
skoro každý den. Možná se už nikdy nebude kou-
pat v tak špinavé vodě, jako je v místní řece. Ale ty
děti tady jsou pořád. Každý den a každý rok. Proto
jim chceme pomáhat a společně věřit v lepší osud
pro děti, které nemají takové štěstí. “

Gracián Svačina, 
dobrovolník havířovské pobočky ADRA

ZŠ Světlé: Černé skládky budou odhaleny
Jedná se o jednu z aktivit žáků druhého stupně ZŠ K. Světlé

v Havířově-Podlesí v rámci projektu Monitoring ovzduší, vod
a černých skládek v částech Bludovice a Podlesí. Spočívá
v systematickém prohledávání okolních lesů a hledání černých

skládek, jež pak budou zaneseny do map. Současně budou
studenti během školního roku odebírat vodu z místních potoků

a analyzovat její kvalitu pomocí vybavení zakoupeného díky finan-
ční pomoci Nadace OKD ve výši 170 000 Kč. Na pozemku školy
jsme také umístili meteorologickou stanici, která žákům poskytne

další možnosti, jak uvádět teoretické vědomosti v praxi. Veškeré
výsledky monitoringu budou oznamovány úřadům. Děti si takto

uvědomí, jak je důležitá ochrana přírody. Pro ještě větší prohlou-
bení environmentálních znalostí a dovedností žáci absolvují něko-
lik exkurzí, např. do experimentálního pracoviště na Bílém Kříži,

komunální skládky či vodního díla Žermanice.
Mgr. Jiří Václavínek, ZŠ K. Světlé

V úterý 16. 11. 2010 v 17 hodin 

autorský večer Jindry Zlámalové 

"Benefice, aneb ... dosaďte si sami".
S autorkou vystoupí nadějní, mladí hudebníci 

Lukáš a Kateřina, by stařenku podepřeli 

a zároveň retušovali případné výpadky paměti.

Mažoretky „VARIACE“ slaví 40 let
Skupina vznikla z tanečního souboru, který pracoval u ZK Dukla. Prvními člen-

kami byly žákyně nynější ZŠ Žákovská v Havířově. V roce 1970 začala skupina

vystupovat s DOM vedeným dirigentem Miroslavem Nogolem jako mažoretky pod

názvem „Variace“. Nejdříve to byla vystoupení ve městě, regionu a republice - na
Velké pardubické, Zlaté přilbě, Zimní univerziádě v Žilině, na oslavách Dne horníků.
Mezi významná vystoupení patří v roce 1973 “Havířov v květech“, 1974 a 1982

FIJO Cheb, 1975 festival Štětí, 1976 Kmochův Kolín, v 1976, 1981 Saint-Pol sur

Mer ve Francii. Dále to byla vystoupení v Polsku, Německu (Rostok  -1. místo, Jena
- 1. místo, Ribnitz-Damgarten - 1. místo), dále v Irsku, Dánsku. Nezapomenutelný
byl 14denní zájezd do Alžíru, kde se konalo setkání souborů ze 4 kontinentů a sku-

pina „Variace“ získala hlavní cenu. V tomto období mažoretky spolupracovaly

s mnoha orchestry - DOM Krnov, Olomouc, Vítkov, Vítkovák, Ostravanka, Azeťan-
ka, orchestr G. Broma.

Po zániku DOM Dukla začala skupina spolupracovat s Městským orchestrem

mladých z Dolního Benešova. S tímto orchestrem se skupina zúčastňuje festivalů

a soutěží doma i v zahraničí. Od roku 1995 do roku 2010 skupina reprezentovala
Českou republiku ve 127 městech těchto států - Belgie, Itálie, Sardínie, Polsko,
Maďarsko, Slovensko, Německo, Rakousko a nejčastěji Francie. Z velkého počtu

úspěchů jmenujeme alespoň Tulus, Albi 1998 - 1. místo Rybnik r. 2001, 2002, 2007

- Zlatá Lira - hl. cena. Úspěchem obou souborů je reprezentace Moravy a Slezska
na mezinárodním festivalu FIJO Cheb. Je to festival, který vyžadoval nejnáročněj-
ší přípravu, ale zanechal ve všech účastnících nezapomenutelné zážitky.

K nejúspěšnějším soutěžím patří soutěž v německém Böslu „Evropské dny

hudby“. Je to soutěž dechovek a mažoretek, kde obě skupiny zvítězily v roce 2001
a 2003. Největšího úspěchu však dosáhly v roce 2009, kdy ze 37 souborů získaly
mažoretky 1. místo za pódiovou choreografii, DOM D. Benešov 1. místo za sout-

ěžní skladbu, společně 1. místo za defilé - cena publika, zlatou medaili ved. Edita
Chwistková a zlatou medaili dirigent Richard Novák. Tím si odvezli i hlavní cenu

celé soutěže.
V letošním roce skupina reprezentovala ČR v Polsku, ve Vilamovicích, v Dolním

Benešově na mezinárodním festivalu „Hlučínské jaro“, na „Havířově v květech“, na

FIJU Cheb, ve Františkových lázních a okolí, v srpnu pak v Oseku v Čechách na
letních slavnostech. Uměleckou vedoucí skupiny „Variace“ je od roku 1970 do roku
2010 Edita Chwistková.

Dobrovolníci z havířovské ADRY pomáhali v ukrajinském dětském domově

Ukrajina, země statečných dětí

Církev ASD pořádá cyklus přednášek

JAKÝ SMYSL MÁ ŽIVOT S BOHEM?
Přednáší Jan Dymáček, B.Th.

Termíny 5., 6., 9., 12., 13., 16., 19. a 20. 11. 2010 

vždy v 18 hodin

v budově modlitebny sboru CASD

Gen. Svobody 57/9, Havířov-Šumbark
(Naproti ZŠ Gen. Svobody, autobusy č. 403, 409)

www.havirovsumbark.casd.cz

www.havirovsucha.casd.cz, ☎ 775 789 003
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ZŠ Mánesova:

Ozdravný pobyt na Horní Bečvě
Minulý rok se konal první ozdravný pobyt dětí naší školy ze speciálních,

rehabilitačních a autistických tříd. Rodiče i děti byli s pobytem velmi spo-
kojeni, a proto i v letošním roce prožilo v areálu Retaso v krásném pro-
středí Horní Bečvy 15 dětí úžasný týden plný sluníčka, her a výletů.

Bohatý program dětem zajišťovalo 7 pedagogických pracovníků. Nezů-
stalo pouze u procházek po okolí. Děti absolvovaly celodenní výlet na Pus-

tevny, jezdily na koních, prohlédly si dřevěné domečky v Rožnově pod

Radhoštěm. Nezapomenutelným zážitkem byla určitě jízda na dobovém

kolotoči v areálu skanzenu.

Zaměstnanci Retasa se k nám všem chovali velmi vstřícně, za což jim

patří naše poděkování. Děti byly za své výkony odměněny diplomy, medai-

lemi a nesměly chybět ani balíčky plné sladkostí. Nám všem byly odměnou

spokojenost a úsměv na tváři dětí. Věra Štětinová, vychovatelka

V roce 2009 se ZŠ Jarošova
stala partnerem projektu 1.1 E -
GROW a projektu 1.2 Stejná
šance, kterých se společně účastní
vybrané školy města Havířova
v rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost.

V rámci projektu 1.2 Stejná
šance jsme se zapojili do aktivity
Studovna pro žáky se sociálním
znevýhodněním.Ve studovně, která
je součástí informačního centra
školy, učitelé odborně pomáhají
žákům s učením, s psaním

domácích úkolů nebo s doplňo-

váním informací k výuce. V násle-

dujícím období absolvují žáci 4. - 9.

ročníku výukový projekt (works-

hop), jehož obsah tvoří témata spo-

jená s kriminalitou mládeže a soci-

álně patologickými jevy. Připraveny

jsou i víkendové pobyty pro žáky

školy zaměřené na nácvik sociál-

ních dovedností, které absolvují

spolu se svými rodiči.

S účinností od měsíce října,

v rámci projektu Stejná šance,

bude školní poradenské pracoviště

na ZŠ Jarošova sloužit jako lokální

centrum pro biofeedback v měst-

ské části Šumbark.

V Biofeedback centru budou mít

děti možnost zlepšovat svou pozor-

nost a soustředěnost pomocí meto-

dy EEG biofeedbacku. Trénink
bude prováděn pod vedením peda-
goga školy, v době mimo vyučo-

vání. Technika, která byla v rámci

projektu na základní školu dodána,
zachycuje mozkové vlny dítěte
a předává je počítači. Počítač ana-

lyzuje signál a zajišťuje „feedback“

- zpětnou vazbu. Průběh svých
mozkových vln vidí dítě na monito-
ru „přeložený“ do podoby video hry.

Hru dítě ovládá jen činností svého

mozku bez použití klávesnice nebo
myši. Službu Biofeedback centra
mohou využívat děti, které mají

potíže ve vzdělávání. Metoda je

vhodná zejména pro děti s ADHD,
vývojovou poruchou učení, vývojo-
vou vadou řeči, poruchou chování

či autismem.
Zřízením Biofeedback centra ZŠ

Jarošova rozšiřuje nabídku a zvy-
šuje kvalitu vzdělávacích služeb
školy. Hlavním cílem provozu cent-

ra je usnadnění vzdělávání nejen
dětem ze Základní školy na ulici

Jarošova, ale i dětem z okolních
šumbarských základních škol.

Mgr. Ivana Kučáková
zástupkyně ředitele školy

Na ZŠ Jarošova
vzniklo 
Biofeedback 
centrum

Sýkorka slaví šedesátiny
V říjnu tohoto roku oslavila 60. výročí od svého založení Střední

škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace.

Stejně jako počátky města Havířova i výstavba střední školy souvisí

s příchodem horníků a hornictvím samotným. Pět let před vznikem města

Havířova, tedy roku 1950, bylo tehdejší učiliště poprvé otevřeno pro 487

žáků ve dvou etapách.

V době vytváření Státních pracovních záloh na Ostravsku a Karvinsku

(1952) musela škola zabezpečovat přípravu učňů specializovaných na

zámečnické a elektrotechnické práce pro důlní pracoviště. Ani po zrušení
záloh se mnohé nezměnilo. Škola se přejmenovala na Odborné učiliště
Dolu Dukla a stále vyučovala zmíněným oborům. Postupem času se však

modernizovala a od roku 1971 se začalo vyučovat i ve čtyřletých studijních

oborech zakončených maturitní zkouškou.
Se změnou poměrů po roce 1989 se odborné učiliště začalo zaměřovat

na nové požadavky profesní přípravy. V důsledku dopadu útlumu těžby

a zákazu výuky žáků v podzemí upravovalo oborovou strukturu na výuku

potřebných technických oborů v oblastech strojních, slaboproudých, výpo-
četní techniky a administrativy.

Ke dni 1. 1. 1991 se škola stala samostatným právním subjektem, tedy

Středním odborným učilištěm, Sýkorova 1 v Havířově-Šumbarku. V průbě-

hu následujících deseti let se mění zřizovatelé i názvy střední školy celkem
čtyřikrát. V dané době docházelo k mnohým nutným úpravám a rekon-
strukcím. Nově byly vybavovány specializované učebny pro technickoad-

ministrativní obory, třídy a laboratoře pro obory elektro (silnoproud a sla-

boproud), dílny pro obory strojní.Vznikla svářečská škola v rekonstruované
budově haly stolního tenisu.

V současné době je škola “Střední školou, Havířov-Šumbark, Sýkorova

1/613, příspěvková organizace”, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský

kraj. Ve své oborové struktuře je stále věrná své tradici, nadále vyučuje ve
tříletých oborech elektro a strojních zakončených závěrečnou zkouškou
i v oborech čtyřletých výpočetní a organizační technika, elektrotechnika

zakončených maturitní zkouškou a v oboru dvouletém provozní elektro-
technika zakončeném taktéž maturitní zkouškou.

Za dobu existence školy se pod vedením 5 ředitelů vystřídalo v několika

generacích téměř tisíc zaměstnanců a absolvovalo řádově 10 000 vyuče-
ných žáků a maturantů.

Přestože škola v letošním roce slaví 60 let svého trvání, je moderní,

velmi dobře vybavená a pro příští léta plně připravená na výuku.
www.outech-havirov.cz/vyroci60

SVAZ 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

ORGANIZACE Č.1 
- MATUŠKOVA 2 

736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO
Po onemocnění a následném

omezení pohybu jsem se stala
invalidou. Nejdříve jsem se veřej-
nosti stranila, ale následně, jelikož
jsem dříve pobývala ráda ve spo-
lečnosti lidí, snažila jsem se
navázat kontakt se STP. Po
nemalém pátrání jsem navázala
kontakt s paní zastupující STP
v našem okrese. Od ní to byl pouze
krůček s kontaktováním STP
v Havířově. Chtěla bych proto
ostatní obyvatele našeho města
ušetřit této komplikované cesty
k našemu STP. Cílem mého

vyprávění je také snaha zapojit

naše spoluobčany jakéhokoliv věku

do naší klubové činnosti. Když jsem

řekla kdekoliv, že jsem členkou

STP, často jsem se setkala s otáz-

kou: probůh a co tam mezi nimi

děláš, vždyť jsou staří, co si s nimi

povídáš? Co tam děláte? Odpo-

vídala jsem na tyto otázky často-

krát: nejsme tam všichni staří, jsme

také pohybliví, i když často s urči-

tým omezením. A co děláme?

Bavíme se, zpříjemňujeme si život,

hrajeme různé společenské hry,

máme přednášky, navštěvujeme

divadlo, muzeum, zajdeme na

kafíčko, pořádáme společné odpo-

ledne, ať je to s Velikonoční ochut-

návkou nebo posezení s Miku-

lášem. Také na jubilanty v našem

svazu nezapomeneme. To si pak
posedíme i v restauraci při hudbě.
Na týdenní rekondiční pobyt do

Beskyd jezdíme každým rokem.

Ale ani tam nezahálíme, ráno se
protáhneme malým zdravotním cvi-
čením, kdo zvládne, zajde si na

procházku a tak jako v klubu

o různé akce není nouze, nechybí
ani táborák, posezení s tombolou,
veselé odpoledne. Sami si tyto pro-

gramy plánujeme, každý nápad je

vítán, tímto se také snažíme zapojit
i pasivnější členy. Z vlastní zkuše-
nosti vím, že i když rodina se snaží

být nápomocná, v dnešní hektické

době je dosti obtížné toto plnit na
sto procent a často se cítí invalidní
člen domácnosti osamocen.

Byla bych ráda, kdyby můj
příspěvek povzbudil ať již samotné

invalidy, nebo členy jejich rodin,
a tak své blízké k nám nasměrova-
li. Scházíme se každé první a třetí

úterý v měsíci ve 14 hodin v klu-
bovně na Matuškově ulici č. 2

(parčík u bývalé Jitřenky).
Marta Bajerová, jednatelka STP 

Z redakční pošty:

Foto: archiv
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Městská knihovna Havířov
V úterý 5. října se žáci 9.A ze ZŠ

Gorkého zúčastnili natáčení televiz-
ní soutěže Bludiště.

V ateliérech ostravského studia
České televize je k souboji vyzvali
žáci ZŠ Uničov z Olomouckého
kraje, kteří však havířovské „borce“
potrápili jenom v získávání bludi-
šťáků ve vzdušném prostoru. Navíc
7 bodů pro „Ekáče“, jak se soutěžní
tým Ekoškoly z Gorkého ulice jme-
noval, získali i pedagogové Jana
Jílková s Jirkou Jeklem, kteří měli
za úkol co nejrychleji zdolat
soutěžní trasu v prádelních koších.

Povedlo se, a tak se na vítězství
havířovské ZŠ Gorkého můžete
podívat na televizních obrazovkách
na programu ČT1 v pátek 10. pro-
since 2010.

Na snímku zleva: Natálie Balha-
rová, Hanka Križňanská, Martin
Sourada (kapitán) a Adam
Mocek.

Klub pro rodiče s dětmi
SRDÍČKO

2. 11. Út zpívánky
3. 11. St Beseda - prepuberta,

puberta

4. 11. Čt stromy, listí a kaštany

9. 11. Út zpívánky

10. 11. St Beseda - pedagogic-
ko-psychologická

poradna

11. 11. Čt bramborová razítka 

16. 11. Út zpívánky 

17. 11. St zavřeno 
18. 11. Čt už se umím obléct

sám 

23. 11. Út Zpívánky
24. 11. St volné hraní

25. 11. Čt cvičení s maminkou
(tatínkem)

30. 11. Út zpívánky

Milí senioři,

chcete strávit svůj volný čas aktivně a ve společnosti druhých
lidí? Pokud ano, navštivte Komunitní centrum Armády spásy
(J. Seiferta 8, Havířov). Každý den realizujeme různé kluby.

Pondělí - stolní hry, odpoledne tvořivých činností
Úterý - receptář, hudební klub, cvičení pro seniory

Středa - křížovky, PC klub
Čtvrtek - trénink mozku a paměti, vyrábění

Pátek - kavárnička

Všechny kluby jsou zdarma přístupné.

AS hradí veškerý materiál potřebný k jednotlivým klubům.

Bližší informace získáte buď osobně, nebo na 

☎ 596 411 206, 596 411 265 
Přijďte, těšíme se na Vás.

Čtvrtek 4.11. - Šlapáček na kope-

ček jinudy - sraz jako obvykle ve 13

hodin na autobusovém nádraží.

V sobotu 13.11. - Zájezd vlakem

do Frýdku-Místku, průvodce zajiš-

těn. Sraz na vlakovém nádraží

v 8.20 hodin.

V sobotu 20.11. Zájezd do Polska.

V plánu Dom chlebowy, něco ze

včelařství, pivovar Zywiec. Cena je

150 Kč. Odjezd je v 7.30 hod. od

vchodu do Pizzerie Slávie. V ceně

není zahrnuto vstupné ani pojistné

účastníků.

Ve čtvrtek 25.11. se vydáme do

přírody podle počasí - sraz ve 13

hodin na autobusovém nádraží.

Pro své členy budeme pořádat na

našem Institutu něco pro naši jazy-
kovou zdatnost s názvem: Anglická

Akademie turistů s pomalejším

tempem výuky. Zahajujeme se spe-
ciálním lektorem dvakrát týdně
2 vyučovací hodiny, délka výuky 32

hodin - 16 soustředění po 2 hodi-

nách.
Zájemci volejte p. Půrové:

591 123 217 nebo 777 997 458.

Informační schůzky a výběr
peněz na zájezd jsou v úterý 

2. a 9. listopadu 2010 v 18.00

hod. v pizzerii haly Slávie.
www.kvtivr.estranky.cz 

Akce pro děti:

Dětské oddělení na ul. Šrámkova - připravilo velkou vědomostní soutěž
k výročí založení města Havířova „Tady jsem doma“, doplněnou o soutěže
v pexesu a kvartetu s havířovskými motivy. Ve čtvrtek 18.11. mohou malí
kreativci vyrábět obrázky z přírodních materiálů. Začíná se ve 14.00 hod.
Dobrou náladu a chuť vyrábět se sebou !!! Inspiraci k tvorbě možná
poskytne výstavka knih s podzimní tematikou a povídání o podzimu.

Dětské oddělení na ul. J. Wericha - zve na besedu s panem Alešem
Winklerem z TyfloCentra Ostrava. Po zhlédnutí filmu o výcviku slepeckých
psů si můžete vyzkoušet pomůcky, které nevidomým usnadňují život. Akce
se koná v pátek 26.11. od 15.00 hod.

Pobočka Severka na ul. Seiferta - pokračuje ve vědomostní soutěži
„Knižní putování“. Kdo se nebojí, může přijít 2. 11. v 16.00 hod. na
„Helouín po česku“. Seznámí se se strašidly, nějaké si vyrobí a ještě si
zahraje hry.

Pobočka Gen. Svobody - bude plná netopýrů v úterý 2.11. od 14.00 do
16.00 hod. při akci „Haloween na Šumbarku“. O den později, ve středu
3.11. od 14.00 hod. čeká na děti školní družiny „Strašidlácké čtení“.

Pobočka Dělnická - na strašidla narazíte také v pobočce Dělnická
Havířov-Suchá, a to v pondělí 15.11. od 16.00 hod. Stačí se převléct za ori-
ginální strašidlo a zúčastnit se soutěže o titul STRAŠIDLO ROKU 2010.
Strašidla se budou hodnotit anonymně mezi sebou a paní knihovnice
samozřejmě ocení snahu všech. Předpokládaný konec je v 18.00 hod.

Pobočka Životice - spolu s dětmi školní družiny ZŠ Zelená budou sledo-
vat změny v přírodě, poznávat, jak zvířátka přečkávají zimu či kteří ptáci na
zimu odlétají, a to v rámci projektu „Tajemství klíčů“.

Akce pro dospělé:

Pobočka Severka na ul. Seiferta - zve ve středu 10.11. od 15.00 hod. na
„Pletení z papíru - pro dospělé“. Můžete si zkusit pletení věnečků a stro-
mečků. Z kapacitních důvodů je nutná rezervace na č. 596 814 378 nebo
e-mailu: seiferta@knih-havirov.cz.

Netradiční večer zpěvačky Maryldy Des vás okouzlí spojením folkrockové
muziky a provokativního divadla Mimisipi company s názvem „Knoflíky
pana Boba“. Těšíme se na vás v pátek 12.11. v 18.00 hod. Vstup jen
s občankou (svojí)!

Určitě vás zaujme také přednáška Dagmar Kravčíkové „O grafoterapii
aneb Rukopisem k rozvoji osobnosti“, která se koná v úterý 30.11. od
17.30 hod.

Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění:
Až do 19.11. můžete navštívit výstavu obrazů Maří Magdaleny Čechové.

Spolu s kruhem přátel díla Viktora Fischla pořádá pobočka ve středu 3.11.
v 18.00 hod. pokračování cyklu literárních setkání „Vesele i vážně… ten-
tokrát s Františkem Nepilem.“ V pořadu vystoupí Mgr. Milada Kaďůrková,
herec NDM Ostrava Miroslav Rataj a MUDr. Radek Litvik.
Šikovní dospěláci určitě nevynechají předvánoční tvůrčí odpoledne „Hed-
vábné baňky“ v úterý 9.11. od 15.00 hod. Materiál je k dostání ve výtvar-
ných potřebách OPTYS nebo přímo v knihovně u lektorky kurzu paní Ivety
Janouškové.

24.11. v 18.00 hod. proběhne vernisáž výstavy 
Naďa Fráňová - Obrázky a panenky

Jana Kleszczová - Šperky
Martina Stoláriková - Vánoční věnečky
Výstava potrvá do konce roku 2010.

Půjčovna pro dospělé na ul. Šrámkova
připravila výstavu fotografií Radislava Hájka z Fotoklubu Havířov a tema-
tickou výstavku knih „Staré civilizace.“

A r m á d a  s p á s y
Sbor a komunitní centrum J. Seiferta 8, Havířov-Město
☎ 596 411 206, 596 411 265

Deváťáci z Gorkého uspěli v Bludišti!

Hudební podvečer
9. listopadu v 18.00 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Koncert učitelů
16. listopadu v 18.00 hodin 

Kulturní dům Radost Havířov
●

Hudební podvečer
a vernisáž výstavy 

prací Beáty Svitačové 
23. listopadu v 18.00 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Než přijde Mikuláš...
koncert nejmenších žáčků školy

30. listopadu v 17.00 hodin 
Kulturní dům Radost Havířov

ZUŠ Leoše Janáčka
Havířov-Podlesí

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

ZUŠ Bohuslava Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz

5. listopadu v 18.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ
Salon Lecha Nierostka

hostem pořadu je
horolezec Ing. Leopold Sulovský

●

25. listopadu v 17.00 hodin
v KDPB

Slavnostní koncert 
k 20. výročí 

založení ZUŠ Leoše Janáčka
vystoupí žáci a učitelé ZUŠ

Klub věrných turistů 
při Institutu vzdělávání 
a rekvalifikace v Havířově 
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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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Opravy, montáže, úklid...

www.manzel-hodinovy.cz

Tel.: 606 328 595

AKCE: 25% sleva 
na čištění koberců a sedaček
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HODINOVÝ MANŽEL

ABY ZÁDA NEBOLELA
Zdravotní a posilovací cvičení

na velkých míčích  

PILATESOVA METODA
Po a Čt 19 - 20 h, ZŠ Fr. Hrubína

☎☎ 605 947 568
144/10 1
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S U P E R H O U S E

David Jedlovec - 603 159 352

www.rekonstrukce-byt.cz

www.superhouse.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
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149/10

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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NOVÁ SLUŽBA

158/10 P R O D Á M
stavební pozemek 

Havířov-Zaguří  ☎ 777 777 300

159/10
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