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Malému Sebastianovi přinesl primátor zlatý přívěšek a drobné dárky, mamince kytici. „Za odměnu“
si mohl miminko chvíli pochovat. Foto: Josef Talaš

První letošní havířovské miminko 
obdrželo od primátora zlatý přívěsek

Prvním havířovským občánkem roku 2011 narozeným v havířovské nemocnici je chlapeček Sebastian, který
přišel na svět 3. ledna po 20. hodině. Sebastian vážil 3,40 kilogramů a měřil 52 centimetrů. Ještě v porodnici

navštívil Sebastiana a jeho maminku primátor města Ing. Zdeněk Osmanczyk a předal za město drobné dárky -

Deník našeho miminka, soupravičku oblečení a zlatý přívěsek znamení Kozoroha.
Za rok 2010 se v havířovské nemocnici narodilo 714 dětí (z toho 355 chlapců a 359 dívek).
Výše uvedená čísla neznamenají celkový počet havířovských miminek, protože další se narodila v jiných

městech a naopak některá miminka v uvedeném počtu jsou od rodiček z jiných měst. Havířovských občánků se

v loňském roce narodilo 737 (z toho 357 dívek a 380 chlapců).

V roce 2010 rodiče nejčastěji zvolili u svých novoroze-

ných ratolestí chlapecká jména Jakub (21), Lukáš (17),
Jan (17), Matěj (16) a Vojtěch (14), u dívek to byla

nejčastěji Tereza (16), Natálie (13), Eliška (13), Karo-
lína (11), Kristýna (10) a Klára (10).

Ze zvláštních a exotických jmen lze jmenovat :
Damián, Danny, Francesco, Viola, Isabella, Anneli, 

Elizoveta, Fatyma, Jasmína.

Možnost dát svým dětem 2 křestní jména využilo 15

rodičů (oproti 6 z roku 2009 a 14 z roku 2008). Děti
dostaly jména např. Tomáš Jan, Simon Sebastian,
Jack Samuel, Freya Adéla, Laura Sofie, Alžběta Marie

atd.

V roce 2009 vedla „hitparádu“ nejčastěji dávaných
jmen Natálie a z chlapeckých Jakub.

Nejvíce se narodilo Terezek a Jakubů

Počet obyvatel a další statistiky
Havířov má k 1. lednu 2011  80 985 obyvatel
+ 987 cizinců s platným trvalým pobytem

(k 1.1. 2010 byl celkový počet obyvatel 81 700
+ 760 cizinců s platným trvalým, 1.1. 2009 to
bylo 82 296, k 1. lednu 2008 to bylo 82 768).

Z celkového počtu obyvatel je 33 933 mužů

a 36 110 žen, chlapců do 15 let 5 560 a dívek do
15 let 5 382.
V rámci města se stěhovalo 3 265 občanů.

Zemřelo 766 havířovských občanů (v roce 2009
to bylo 702 občanů a v roce 2008 celkem 791).

Sňatek uzavřelo vloni 325 párů, v roce 2009

celkem 367 párů a v roce 2008 celkem 395 párů.
Za rok 2010 bylo 1 903 lidí z Havířova odhláše-
no (z toho 766 občanů zemřelo) a 1 188 bylo

přihlášeno (z toho 737 bylo narozených dětí).
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Město Havířov si váží havířovských občanů - čestných dárců krve

a jejich lidského počinu si velmi cení. Jako uznání významu darování nej-

cennější tekutiny vyjadřuje těmto lidem vždy začátkem roku poděkování

formou předání čipové karty pro bezplatnou přepravu v systému ČSAD

Havířov. Předávání čipových karet se uskutečnilo na setkání zástupců

města Havířova s dárci krve 11. ledna 2011 v Kulturním domě Radost.

Dárců krve, kterým město poskytne jako poděkování za jejich lidský čin

bezplatnou přepravu na rok 2011, je 149. Celkové náklady na pořízení

čipových karet činí přibližně 25 tisíc Kč. Tyto čipové karty mohou ocenění

převést na svého blízkého rodinného příslušníka, pokud by je sami nechtě-

li využívat.

Občanům uvedeným v seznamech organizace Českého červeného

kříže, kteří získali „Zlatou Jánského plaketu“ (40 odběrů), „Zlatý kříž I. třídy“

(160 odběrů), II. třídy (120 odběrů) a III. třídy (80 odběrů), je poskytnuta

bezplatná přeprava vždy pro období následujícího kalendářního roku.

Dárce krve oceňujeme v Havířově již do roku 1997, za tu dobu bylo

oceněno 1 150 občanů.

Za rok 2010 bylo celkem oceněno 149 bezpříspěvkových dárců krve.

Z toho 143 mužů a 6 žen.

40 bezpříspěvkových odběrů - Zlatá Jánského plaketa 89 dárců 

80 bezpříspěvkových odběrů - Zlatý kříž III. třídy 40 dárců
120 bezpříspěvkových odběrů - Zlatý kříž II. třídy 12 dárců

160 bezpříspěvkových odběrů - Zlatý kříž I. třídy 5 dárců

nad 160 bezpříspěvkových odběrů 3 dárci

Štědrý večer 

pro seniory 

vyšel na jedničku
Nemohu si to nechat jen pro své

přátele, ale chci, aby čtenáři města

Havířova se také dozvěděli, jaký

mají zastupitelé přístup k seniorům.

Připravený štědrovečerní stůl pro

52 seniorů byl, jako by se připravo-

val doma pro svou rodinu, ač každý

doma chyběl. Obsluhující děvčata

byla milá a příjemná. Program

o vánočních zvycích i v jiných

státech byl poučný. Na tak pompéz-

ním sezení nastal okamžik jak

z hororu. Paní Petra Pospíšilová

vstala, v obou rukou držela obrov-

ské nože, jako by chtěla vrhat na

určitá místa. V sále nastalo ticho.

Všichni jsme se dívali, co se bude

dít.Vysvětlení bylo velice příjemné -

bude dodržování vánočních tradic.

Naši představitelé přistupovali ke

každému a nastalo rozkrajování

jablíček, která jsme měli připravená

na bohatém krásném stole. Také

nechyběl tanec, hudbou nám

zpříjemnili posezení 3 muzikanti,

které známe z klubu seniorů Trio

Seniores. Poděkování patří celému

personálu do kuchyně. Jídlo bylo

velice chutné. Pak se rozděloval

Ježíšek. No prostě byli jsme šťastní

jako malé děti. Celý kolektiv senio-

rů děkuje všem, kteří se na této

krásné a příjemné akci podíleli.

Všem přejeme v roce 2011 pevné

zdraví, spokojenost a hodně pra-

covních úspěchů.

Za kolektiv Jarmila Müllerová

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001        Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie 
a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2008 - 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně pros-
pěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který
je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.4. 2010 do 31.10. 2010 bylo v Havířově v rámci  projektu

KAA-VL-7/2010 podpořeno 40 pracovních míst na VPP za 2.823.852 Kč,
z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%,
tj. 2.400.274,20 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%,

tj. 423.577,80 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřej-

ných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací nebo jiné
obdobné činnosti ve prospěch města. Na těchto pracovních místech byli
uplatněni uchazeči o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při

zprostředkování zaměstnání, zejména dlouhodobě nezaměstnaní a nekva-
lifikovaní uchazeči.

Ocenění dárců krve

Z redakční pošty:

V roce 2010 byla odboru komu-
nálních služeb poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního
roz-počtu ČR na úhradu nákla-
dů obce vynaložených v sou-
vislosti s azylovým zařízením
na území města Havířova podle
§ 84 zákona č. 325/1999 Sb.,
o azylu v celkové výši
434 896 Kč.
Tato finanční částka byla použi-
ta následovně:
✔ 108 440 Kč - oprava chodníku

na ulici Karolíny Světlé 

✔ 113 336 Kč - oprava chodníku
na ulici U Nádraží

✔ 213 120 Kč - oprava chodníku 
na ulici Karvinské

Informace 

o použití 

neinvestiční dotace

ze státního rozpočtu

ČR v r. 2010

Magistrát města Havířova 
a občanská komise 

Dolní Suché 
svolává

veřejnou schůzi občanů
ve středu 2.2. 2011 

v 16 hodin 
v budově školy 
v Dolní Suché 

za účasti vedení města
Program:

✔ potřeby občanů 
v novém volebním
období

✔ doplnění občanské
komise

Primátor města Ing. Zdeněk Osmanczyk s „rekordmany“:
vlevo Jan Palkovič (260 odběrů), vpravo Pavel Štrba (240 odběrů).

Foto: Josef Talaš

Navýšení ceny tepla o 2,5 % 

je výrazně nižší než v předchozích letech
Vlivem nárůstu nákladů, především nakupované tepelné energie

od společnosti Dalkia ČR, a.s. (vliv nárůstu cen černého uhlí), zem-
ního plynu a elektrické energie dochází od 1. 1. 2011 ke zvýšení cen
tepelné energie dodávané z rozvodných tepelných zařízení Havířov-

ské teplárenské společnosti.

Při nárůstu průměrné ceny nakupované tepelné energie od Dalkia ČR,
a.s. oproti roku 2010 o 2,74 % je průměrná cena tepla prodávaného ze
zařízení HTS v roce 2011 vyšší jen o 2,5 %. Díky přijatým úsporným

opatřením je nárůst průměrné ceny tepla dodávané ze zařízení HTS, a.s.

i po započtení nárůstu cen ostatních energií (el. energie o cca 5 % apod.)
nižší než nárůst ceny tepelné energie dodávané společností Dalkia ČR,
a.s. V roce 2010 dosahovala průměrná cena tepelné energie dodávané ze

zařízení HTS, a.s. hodnoty 435,54 Kč/GJ, pro rok 2011 dosahuje průměr-
ná cena úrovně 446,43 Kč/GJ.

Průměrná cena tepelné energie prodávané ze zařízení HTS, a.s. je

v roce 2011 meziročně vyšší o 2,5 %. V roce 2010 se zvyšovala cena tepla
o 4%, v roce 2009 o 6,7 % a v roce 2008 o 7,9%.

Při srovnání nákladů na vytápění v roce 2011 oproti roku 2010 dojde

např. u bytu o velikosti 55 m2 k nárůstu o 545 Kč za rok, měsíčně je to

o 45 Kč.
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Michaela Poskerová (na snímku
druhá zleva) a Jakub Petřík (zcela
vpravo), klienti havířovského

SANTÉ - Domova pro osoby

s postižením, získali koncem

loňského roku Cenu hejtmana

Moravskoslezského kraje za svou

literární činnost.

Primátor města Zdeněk

Osmanczyk pozval oba oceněné,

aby jim pogratuloval k úspěchu, ale

také aby jim popřál hodně dalších

tvůrčích nápadů a uměleckých

počinů.

Vyhodnocení soutěže „Cena

hejtmana Moravskoslezského kraje"

se uskutečnilo počátkem prosince.

Jednalo se o VII. ročník této sou-

těže, kterou jsou u příležitosti Mezi-

národního dne zdravotně postiže-
ných oceňováni autoři děl literár-
ních, publicistických, zpravodaj-

ských a dalších, která přispívají

k poznání problémů občanů se

zdravotním postižením a podporují

myšlenku jejich společenské inte-

grace.

V letošním roce se do soutěže

o udělení „Ceny hejtmana Morav-

skoslezského kraje“ přihlásilo

16 autorů. Byla udělena tři hlavní

ocenění a dvě čestná uznání. Dvě

ze tří hlavních ocenění putovala do

Havířova - Michaele Poskerové za

publikaci s vlastní ilustrací Minipo-

vídky II „Kolotoče“ a Jakubu

Petříkovi za básnickou sbírku

s názvem „Soubor básní“.

Primátor přijal oceněné klienty Santé

Upozornění:
v minulém čísle RL došlo k tiskové

chybě v Harmonogramu svozu
separovaného odpadu u rodin-
ných domků v roce 2011, a to

u svozu skla v městské části Pros-
třední Suchá, Dolní Suchá,
Šumbark - termín svozu

v březnu 2011 je 10.3. 2011 
(svoz je vždy ve čtvrtek).

Katalog volnočasových aktivit 
připravuje pravidelnou aktualizaci
Katalog volnočasových aktivit v současné době nabízí více než tři stovky tipů, jak trávit v Havířově volný

čas. Katalog se aktualizuje dvakrát ročně, vždy na začátku školního roku a v pololetí. Organizace, zúčast-
něné v projektu, mohou zadat provedení změn na svých stránkách v termínu do 9. února 2011. Také se
mohou ozvat i další zájemci, kteří zatím zájem o prezentaci v Katalogu neprojevili.

Kontakt: redakce@havirov-city.cz nebo tel. 596 803 398.

Informace pro občany:
Přidělování čísel evidenčních  
Odbor správy majetku v součinnosti se stavebním a silničním

správním úřadem Magistrátu města Havířova informují touto formou

občany města, že v souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb.,

o základních registrech, došlo ke dni 1.7. 2010 k významným změnám

v některých zákonech.

Rádi bychom upozornili, že statutární město na základě změn některých

zákonů souvisejících s přidělováním čísel popisných, čísel orientačních

a čísel evidenčních rozšířilo využití čísla evidenčního na některé další

typy budov (dočasné stavby, tzv. drobné stavby, ale zároveň i budovy,

které nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu).

Namátkový výčet staveb pro dodatečné přidělení čísla

evidenčního:
- prodejní stánky, telefonní ústředny, regulační stanice plynu, trafostanice

- kotelny, vyměníkové stanice

- zahradnické chaty v zahrádkářských organizacích

- samostatně stojící hospodářské budovy na zahradách (nejedná se

o doplňkové stavby u staveb s číslem popisným)

- garáže   

- rekreační domky

Písemné zdůvodnění žádosti o přidělení čísla evidenčního (tiskopis žádos-

ti není předepsán) mohou občané zaslat poštou odboru správy majetku,

nebo odevzdat v sídle magistrátu na ul. Svornosti 2 v Havířově-Městě na

podatelně.

Je nutné, aby přílohu žádosti o přidělení čísla evidenčního tvořila

fotokopie dokladu vydaného stavebním úřadem, na jehož základě

byla stavba uvedena do užívání, popř. doklad vydaný stavebním

úřadem, na jehož základě došlo ke změně v užívání stavby.

Cílem výše uvedené změny je získat co nejpřesnější údaje o všech stav-

bách na území města, přičemž veškerá data o těchto stavbách budou

v souladu se zákonem zanesena do základních registrů. Tyto zpracované

údaje budou mimo jiné v budoucnu využity i Českým statistickým úřadem

např. pro sčítání lidu, domů a bytů.

Poněvadž v minulosti docházelo k přidělování čísel evidenčních pouze

u garáží, uvádíme i technické provedení cedulky.

Plech, příp. plast - rozměry: 200 mm x 150 mm 

Podklad: tmavě modrý s bílými arabskými číslicemi vysokými 75 mm

Zhotovení cedulky si zabezpečuje vlastník stavby sám a na své vlastní

náklady.

Upozornění pro žadatele 
o dotace v roce 2011
Termín pro podávání nových žádostí pro rok 2011 a vyúčtování
poskytnutých dotací v roce 2010 je nezměněn - k 31. 1. 2011 (včetně

podání na podatelně a případných zaslání formulářů poštou).

Po tomto termínu nebudou žádosti přijímány.

- Zásady a formuláře k žádostem o dotaci je možno získat:

a) na informacích ve vstupní hale Magistrátu města Havířova;
b) na webových stránkách Magistrátu města Havířova 

(www.havirov-city.cz, Potřebuji vyřídit, Dotace a granty, Dotace).
c) na příslušných odborech Magistrátu města Havířova 

• odbor školství a kultury (kód: TV, K, Š, P, O, B)  
informace na tel. 596 803 128, 596 803 132, 596 803 135

• odbor sociálních věcí (kód: S, PKD) 
informace na tel.: 596 803 155

Příjemci, kterým byla poskytnuta dotace v roce 2010, provedou vyúčto-
vání dle dohod o poskytnutí dotace.

Foto: Romana Bartošková
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Již potřetí se Havířov prezen-

toval samostatným stánkem na

Mezinárodním veletrhu cestov-

ního ruchu GO a turistických

možností v regionech Region-

tour.

Regiontour 
se konal 

ve dnech 13. - 16.
ledna 2011 v Brně.
Havířov se prezentoval v pavi-

lonu P. Kromě představení

města, jeho turistických možnos-

tí, fotografií a propagačních

materiálů o městě se zde pro-

mítal zcela nový desetiminutový
film o městě a film z Havířova

v květech.

Samozřejmě již byly připrave-
ny pozvánky na akce města pro

rok 2011 - především Havířov

v květech 18. června a Europa

Cup 2011 - Mistrovství Evropy ve

floristice. Zahraničním partne-

rem naší expozice bylo naše

partnerské město z Polska Jast-

rebie Zdroj.

Spolu s městem se prezento-

valy také hotely Zámek, Rudolf,

Fridrich a další společnosti -

ZEMAN ART, společnost Janko-

stav, VAPES CE a ALVAC.

Pro návštěvníky byl největším

magnetem papoušek vytvořený

z květin s houpačkou pro děti.

Barevného papouška mohli

Havířované obdivovat již na

Havířovu v květech, jeho replika
připomínala tuto krásnou

havířovskou tradici a zároveň

sloužila jako pozvánka na další
ročník.

Na stánku Havířova 
vítal návštěvníky Regiontouru 
květinový papoušek

Úřad práce v Karviné - Odbor státní sociální podpory
Informace klientům

Dávky státní sociální podpory 
- změny platné od 1.1. 2011
Porodné: nově se stává adresnou dávkou, pro účely nároku se bude
zkoumat příjem předchozího čtvrtletí, tento rozhodný příjem v rodině
nesmí převýšit 2,40 násobek životního minima rodiny.
Rodinu tvoří, stejně jako u přídavku na děti, společně posuzované osoby.
Výše porodného činí: 13.000 Kč, narodí-li se vícerčata, výše porodného
činí : 19.500 Kč. Změny se týkají rodin, ve kterých se dítě narodilo nej-
dříve k datu : 1.1. 2011.
Porodné se za stejných podmínek vyplácí i při převzetí prvního dítěte.
Nárok otce se posuzuje podle nároku matky. Nárok na porodné při naro-
zení vzniká pouze v případě narození prvního živého dítěte.
Rodičovský příspěvek: nově se postupuje u tzv. tříleté a čtyřleté vari-
anty čerpání. Rodičům, kterým se dítě zakládající nárok na tuto dávku
narodilo do 1.2. 2009 (včetně), se změny netýkají, tj. jejich rodičovské
příspěvky „doběhnou postaru“. Rodičům, kterým se dítě narodilo v obdo-
bí od 2.2. 2009 do 28.2. 2010, se novela zákona týká, a to v režimu pře-
chodných ustanovení zákona, to znamená, že rodič, který má dítě naro-
zené v tomto období, a před rodičovským příspěvkem měl nárok na
peněžitou pomoc v mateřství popř. nemocenské poskytované v souvis-
losti s porodem, a hodlá čerpat rodičovský příspěvek do tří let věku dítě-
te, musí volbu této varianty provést nejpozději do 28.2. 2011 (pokud tak
již neučinil). Výše dávky zůstává stejná, tj. 7.600 Kč měsíčně. V případě
neprovedení volby „tříleté varianty“ bude rodič od března 2011 automa-
ticky zařazen do tzv. čtyřleté varianty s výší dávky 3.800 Kč měsíčně.
Rodičům, kterým se dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek naro-
dilo 1.3. 2010 a později, se týká už nová právní úprava, tzn. že volbu
„tříleté varianty“ bude možné provést vždy jen do konce měsíce, ve
kterém dítě dovršilo 9 měsíců života (na rozdíl od právní úpravy platné
do 31.12.2010, kdy se jednalo o lhůtu 21 měsíců života). Výše dávky se
nemění, tj. činí 7.600 Kč měsíčně.
Sociální příplatek: jako dávka státní sociální podpory s určitou výjimkou
zaniká. Nově mají nárok na sociální příplatek od 1.1. 2011 do 31.12.
2012 pouze rodiče, kteří pečují o nezaopatřené dítě, které je těžce zdra-
votně postižené, zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, nebo
jeden z rodičů je těžce zdravotně postižený nebo je rodič zdravotně
postižený nebo dlouhodobě nemocný a současně je sám nezaopatře-
ným dítětem. Ostatních dávek státní sociální podpory se změny netýka-
jí. Podrobné informace Vám podá kontaktní místo podle trvalého bydliště,
nebo využijte k získání informací  adresu : www.mpsv.cz.

Havířovské veřejnosti, hlavně
pak občanům Šumbarku, byla
dobře známá myslivecká chata
u Pežgovského lesa v Šenově.

Kromě srnčích hodů či posled-
ních lečí se zde konaly svatební
hostiny, rodinné oslavy, posezení
pracovních kolektivů, dětské
a další společenské akce. V květnu
2009 v důsledku žhářského útoku
chata lehla popelem.

Členové Mysliveckého sdružení
Šenov, které sdružuje zejména
občany Havířova, tak přišli o stře-
chu nad hlavou a stáli před problé-
mem jak získat prostředky na
výstavbu chaty nové. Rozhodující
část nákladů na stavbu pokrylo
plnění pojišťovny, další náklady
hradí myslivecké sdružení ze svých
prostředků a sponzorských darů
fyzických i právnických osob.
Z těch, kteří finančně pomohli, bych
chtěl jmenovat především statutární
město Havířov, které přispělo na
vnitřní vybavení chaty. Za to mu
patří upřímné poděkování nás,
myslivců. Nyní je chata před kolau-
dací, a i když se stále potýkáme
s nedostatkem finančních prostřed-
ků, věříme, že nová chata bude
brzy uvedena do provozu a že
podobně jako ta stará bude dobře

sloužit nejen myslivcům, ale i ostat-
ním zájemcům z řad široké veřej-
nosti. JUDr. Jan Jadamus, 

jednatel MS Šenov

Havířov realizuje projekty s podporou Integrovaného 
operačního programu

Statutárnímu městu Havířov byla přidělena finanční podpora z Integrovaného operačního programu na dva
projekty, jejichž cílem je zajistit návaznou územní infrastrukturu pro centrální projekty Czech POINT, Informační
systém datových schránek a v budoucnu i Základní registry. Konkrétně se jedná o projekt „Zřízení technolo-
gického centra a pořízení elektronické spisové služby“ a projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Vnitřní
integrace úřadu obce s rozšířenou působností“.

Projekt „Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby“ řeší zajištění povinné služby
pro obce I. a II. stupně, kterou je poskytnutí negarantovaného úložiště dat. V rámci projektu v oblasti technolo-
gického centra dojde k pořízení hardwaru a softwaru, v oblasti elektronické spisové služby již byla na základě
analýzy požadavků pořízena hostovaná spisová služba pro statutární město Havířov, včetně příspěvkových orga-
nizací, které Havířov zřizuje, a okolních 4 spádových obcí (Těrlicko, Horní Bludovice, Horní Suchá a Albrechtice).
Celkové náklady projektu činí cca 4,5 mil. Kč, přičemž finanční podpora z Integrovaného operačního programu bude
poskytnuta ve výši 85 % a statutární město Havířov zajistí 15 % spolufinancování z vlastních finančních zdrojů.

Projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ je
zaměřený na úpravu vnitřního softwarového prostředí magistrátu pro naplnění nutné vazby na Základní registry,
zejména na Registr práv a povinností a na vnitřní integraci vhodných softwarových komponent optimálně do jed-
noho uceleného informačního celku. Celkové náklady projektu jsou stanoveny ve výši 1,5 mil. Kč, finanční pod-
pora z Integrovaného operačního programu činí 85 % a 15 % spolufinancování zajistí statutární město Havířov.

Nová myslivecká chata u Pežgovského lesa

Foto: Jana Pondělíčková
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Kavárna ZaHRAda je společný
projekt rodinného centra Majáček
a církve NA CESTĚ, která stojí za
vytvořením nového komunitního

centra JAKO DOMA, jehož součás-

tí je kavárna a nízkoprahový klub

Pecka (o.s. ZIP). „Kavárnu jsme
zrekonstruovali během minulého
roku díky mnoha dobrovolníkům,
jejich šikovným rukám a několika
dárcům, kteří byli ochotni nás pod-
pořit,“ uvedl za Kavárnu ZaHRAda

Michal Malina.
„Připravili jsme pro vás první

havířovskou kavárnu, která spojuje
příjemné a kulturní prostředí kavár-
ny s velkým interiérovým hřištěm
pro děti. Troufneme si tvrdit, že pro
tuto chvíli nenajdete v Havířově ani
v blízkém okolí kavárnu, která by
vyhradila ze svých prostor pro děti
tolik, co najdete u nás.“

ZaHRAda bude nabízet občer-

stvení, spoustu atrakcí a hraček,
které zaručí klid rodičům a zábavu
dětem, a v neposlední řadě zde
najdete i možnost pronajmout si

kavárnu k soukromým oslavám

nejen dětských narozenin.

Dopolední hodiny jsou v kavárně

vyhrazeny rodinnému centru

Majáček (www.majacek.com).

Odpoledne bude kavárna otevřena

pro širokou veřejnost a večery

budou určeny pro semináře, před-

nášky, cestopisy a tvořivé večery

pro ženy.

Kavárna ZaHRAda 

Vás zve na slavnostní otevření!

12. února, ul. Komunardů 8,

vedle nově postavené 

sportovní haly.

Bližší program slavnostního 

otevření, ale i jiných akcí 

pořádaných v kavárně najdete

na www.kavarnazahrada.cz

V prosinci a lednu již tradičně
proběhly Dny otevřených dveří na
Hotelové škole a Obchodní akade-
mii Havířov s.r.o.

Tyto dny jsou jednou z mnoha
akcí, kterými se škola pravidelně
prezentuje na veřejnosti. Rodiče
zájemců o studium i samotní
zájemci získali veškeré informace
ohledně přijímacího řízení, průběhu
i ukončení studia, dále měli
možnost prohlédnout si učebny
školy (PC, jazykové, učebny prak-
tických předmětů, IT centrum, nový
sportovní areál), zhlédnout prak-
tické ukázky některých dovedností
našich žáků a také ochutnat
výsledky jejich snažení.

Absolventům 9. tříd může škola
nabídnout dva atraktivní maturitní
obory Hotelnictví a cestovní ruch
a Obchodní akademie, ve kterých
je teoretická výuka doplňována
množstvím odborných kroužků

a tuzemskou i zahraniční praxí

(Řecko, Španělsko, Německo,
Švýcarsko aj.) a zahraničními
stážemi do zemí EU (Francie,
Španělsko, Portugalsko, Estonsko,
Polsko).

V současnosti je v jednání další
rozšíření této nabídky, aby se
dostalo na větší počet zájemců
obou oborů.

O kvalitě výuky svědčí vysoká
úspěšnost absolventů školy v při-
jímacím řízení na VOŠ a VŠ, jakož
i v praxi nebo při samostatném
podnikání.

I v dalších školních letech je
Hotelová škola a Obchodní akade-
mie schopna a připravena otevřít
i větší počet 1. ročníků dle zájmu
žáků.

ZÁPIS 
do 1. ročníků základních škol 

v Havířově 
pro školní rok 2011/2012 

proběhne 
ve dnech 7. a 8. 2. 2011.

Bližší informace naleznete na 
jednotlivých webových stránkách ZŠ.

V této pobočce s bezbariérovým vstupem
najdete asi 9 000 knih pro dospělé, 5 000 svaz-
ků pro děti a 27 titulů časopisů pro všechny

věkové kategorie.
Velké oblibě se těší cestovatelské besedy

a další přednášky určené dospělým čtenářům.
Pobočka však pořádá mnoho akcí také pro děti.
Dopoledne to jsou literární besedy a knihovnické

lekce pro žáky základních škol, odpoledne pak
různé soutěže, vzdělávací akce či výtvarné dílny.
Nejoblíbenější akcí je již tradiční spaní mezi kni-

hami nazvané Noc s Andersenem. Oko i duši
čtenářů každého věku jistě potěší také výstavy

fotografií, obrázků nebo rukodělných prací.
Pokud se zajímáte o ekologii, máte k dispozici

Ekokoutek zaměřený na publikace a videokaze-

ty související s ekologií a životním prostředím.
Obsahuje více než 600 svazků z různých oblastí

- dopravy, energie, ochrany prostředí, bydlení,
ekovýchovné publikace apod.

Od roku 2002 funguje videotéka filmů o život-

ním prostředí. Je určena školám i široké veřej-
nosti. Můžete vybírat z přibližně 130 titulů.
A možná využijete také hudební nahrávky zachy-

cující hlasy běžných i méně častých druhů
našich ptáků, plazů, obojživelníků, hmyzu

i savců.
Pobočka nabízí možnost sběru hliníkových fólií

z domácností. Pro tyto účely je tu umístěn speci-

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

pro děti a dospělé s ekologickou tematikou,
besedy ke Dni Země a Dni bez aut i soutěže pro
děti Ekohrátky a Ekolympiáda.

V pobočce na ul. J. Seiferta, kde jsou akce
doplněny domácím občerstvením a kde v klidné
atmosféře můžete zapomenout na všední sta-

rosti, se na vás těší knihovnice Martina
Urbančíková a Jana Brůžková.

KNIHOVNA SE PŘEDSTAVUJE: Pobočka na ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město

Dny otevřených dveří na Hotelové
škole a Obchodní akademii v Havířově

Kavárna jako součást 

komunitního centra:
rodinná kavárna ZaHRAda zahajuje v únoru!

ZŠ Moravská v Havířově-Šumbarku
Dny otevřených dveří 

úterý 25.1.2011 od 9.15 do 11 h

středa 26.1.2011 od 9.15 do 11 h 
Sraz návštěvníků je vždy v 9.10 h 

ve vestibulu školy.

Zveme všechny budoucí prvňáčky 

a jejich rodiče na zápis do první třídy,
v pondělí 7.2. 2011 od 14 do 17.30 hodin 

a v úterý 8.2. 2011 od 14 do 17 hodin.
Těší se na Vás učitelé ZŠ Moravská 

v Havířově-Šumbarku.

„Dveře dokořán“ v ZŠ a MŠ Na Nábřeží
Zveme všechny děti a rodiče 25. ledna 2011

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Od 8 do 17 hodin si můžete prohlédnout 

školní třídy, odborné učebny přírodopisu, 
chemie, fyziky, výtvarné a hudební výchovy,
jazykové, interaktivní a počítačové učebny.

Na 1. stupni se můžete spolu s dětmi zúčastnit

výuky.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Žáci a učitelé ZŠ Na Nábřeží               

Foto: archiv

Foto: archiv
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Po několika letech čekání se dočká rekonstrukce G křídlo havířov-

ského magistrátu, kde v minulosti sídlil okresní soud. Po rekonstruk-

ci bude křídlo sloužit jako centrální budova městské knihovny.

Zastupitelstvo města Havířova schválilo rozpočet města Havířova na

rok 2011. Pro hlasovalo 34 zastupitelů, 9 se zdrželo. Schválený rozpočet

města je sestaven na základě reálného zhodnocení finančních možností

města na příjmové i výdajové straně. Tvorbě rozpočtu byla věnována velká

pozornost, a to i s ohledem na probíhající hospodářskou krizi.

Schválený rozpočet na příští rok je sestaven jako deficitní, saldo (příjmy-

výdaje) je ve výši - 288,650 mil. Kč. Finanční zajištění tohoto deficitu bude

řešeno z vlastních zdrojů, tj. z prostředků účelových fondů města a z cizích

zdrojů, tj. z přijatých úvěrů. Město bude i nadále využívat peníze z úvě-

rového rámce, který byl přijat v roce 2009.
„Jedná se o finanční prostředky na dofinancování investičních akcí doto-

vaných z evropských fondů. Prostředky z úvěrového rámce budeme čerpat
podle potřeby financování jednotlivých investičních akcí a současně pak
budeme moci hradit splátky jistiny čerpaných prostředků, a to z dílčích pla-
teb přijatých dotací,“ upřesnil primátor města Ing. Zdeněk Osmanczyk.

Celkové příjmy jsou 1 405, 061 mil. Kč (oproti očekávané skutečnosti

r. 2010 ve výši 1 502 mil. Kč), z toho daňové příjmy  881 mil. Kč, nedaňové
příjmy  22 mil. Kč a kapitálové příjmy 9 mil. Kč. Vlastní příjmy činí tedy 912
mil. Kč a předpokládané přijaté transfery (dotace) 493 mil. Kč. V příjmech

ani ve výdajích nejsou zahrnuty výdaje na sociální dávky.

Ve schváleném rozpočtu jsou celkové výdaje na rok 2011 ve výši
1 694 mil. Kč (oproti očekávané skutečnosti r. 2010 ve výši 1 751 mil. Kč)

Výdajová oblast rozpočtu města Havířova je členěna do dvou základních
částí - na výdaje organizačních jednotek Magistrátu města a na příspěvky

organizacím. Výdaje organizačních jednotek magistrátu jsou pro rok 2011
rozpočtovány ve výši 1 387 mil. Kč. Na příspěvky organizacím je určeno

286 mil. Kč.

V rámci investičních akcí, kterých je za 685 mil. Kč, jsou zastoupeny
především akce dotované ze strukturálních fondů EU. „Většina investič-
ních akcí naplánovaných na rok 2011 jsou stavby dotované z Evropských
fondů. Mezi těmito investicemi je například celková oprava kina Centrum
a rekonstrukce křídla magistrátu na centrální knihovnu," uvedl ekonomický
náměstek Ing. Eduard Heczko.

V roce 2011 bude v rámci regionálního operačního programu provedena

rekonstrukce Kina Centrum (komplexní rekonstrukce a dispoziční úprava
interiéru na malý a velký kinosál s 3D technikou, DVD kavárnu, klub bar, 

výstavní síň a galerii). Celkové předpokládané náklady včetně vybavení
interiérů činí 110 mil. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2012.

V rámci Integrovaného operačního programu bude provedena 2. etapa

Regenerace panelového sídliště Šumbark, Za Teslou, ulice U Tesly a Šíp-
ková, Mládí. Stavba bude spolufinancována z prostředků strukturálních

fondů EU. Celkové náklady akce činí 36 mil. Kč.

V roce 2011 bude rovněž provedena rekonstrukce křídla magistrátu na

centrální knihovnu. Celkové náklady předpokládáme ve výši 63 mil. Kč,

z toho 53 mil. Kč z dotace EU. Provedeno bude také odkanalizování měst-

ských částí Bludovice, Dolní Datyně, splašková kanalizace v Dolní a Pros-

třední Suché a energeticky úsporná opatření na ZŠ Selská, Mládežnická,

Kudeříkové a v Kulturním domě L. Janáčka.

Na modernizaci a opravy bytového fondu budou z rozpočtu města vyna-
loženy prostředky ve výši 65,2 mil. Kč. Další prostředky ve výši 102 mil. Kč
budou vynaloženy na opravy městského bytového fondu v rámci hospo-

dářské činnosti města, kde tyto prostředky na základě mandátní smlouvy

realizuje Městská realitní agentura.

„Další výdaje jsou směřovány do oblasti dopravy - opravy a údržba sil-
nic 20,5 mil. Kč, na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň bude vyčleněno
téměř 41 mil.Kč, z toho např. na sekání trávy 10,6 mil. Kč, na ořezy a káce-
ní stromů 8 mil.Kč, na ozelenění středových pásů 6,5 mil.Kč, dále na svoz
komunálního, nebezpečného odpadu a na separaci 63 mil.Kč, na zimní
údržbu 14,5 mil.Kč. Na provoz MHD a na příměstskou dopravu je určeno
53 mil. Kč,“ uvedl investiční náměstek Ing. Petr Smrček.

Ve výdajové části odboru sociálních věcí je počítáno s dotacemi na

ozdravné a rekondiční pobyty dětí a seniorů (4 mil. Kč).

Na příspěvky organizacím je určeno 255 mil. Kč. Příspěvkových organi-
zací zřízených městem je celkem 44 - 20 MŠ, 17 ZŠ, ASTERIX-středisko
volného času dětí a mládeže, Městská knihovna, Městské kulturní středis-

ko, Sociální služby města Havířova, Správa sportovních a rekreačních

zařízení, SANTÉ-domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov seni-
orů.

Na ostatní dary a dotace je z rozpočtu města určeno 31,1 mil. Kč.
„Z tohoto finančního objemu bylo na dotace subjektům ze sportovní sféry
rozpočtováno 24,9 mil. Kč a na dotace mimosportovním subjektům pak 6,2
mil. Kč. O rozdělení finančních prostředků budou rozhodovat zastupitelé
v roce 2011 na základě žádostí jednotlivých organizací a po předchozím
doporučení jednotlivých komisí rady města,“ doplnil náměstek primátora
Bc. Daniel Pawlas.

Rozpočet města Havířova na rok 2011

Foto: Leoš Michálek

Vizualizace rekonstrukce kina Centrum
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

GALERIE MARYČKA 
otevřeno po - pá od 12 do 18 hod., 
v den večerního programu do 19.00 h., mimo otevírací dobu
výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací
vstupné dobrovolné

Grafika studentů
Střední umělecké

školy v Ostravě

Vernisáž ve čtvrtek
3. 2. od 17 hodin

výstava potrvá 
do 27. 2. 2011
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TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
22. 2. v 19.00 hod. - KDPB - pro skupinu HAC- ČESKÁ SCÉNA     
Jean Anouilh: EURYDIKA

z
á
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So 19.2. v 15.00 h - loutkový sál KDPB  

MASOPUSTNÍ POHÁDKA
Divadlo Kapsa Andělská Hora Vstupné: 50 Kč

Ne 27.2. v 15.00 h - loutkový sál KDPB  

O NEZBEDNÝCH KOZIČKÁCH
Divadlo Smíšek Ostrava                                       Vstupné: 50 Kč

11.2. v 17.45 h
PUŠKVOREC 
(TATARAK, Polsko 2009, 85´, do 15
let nepřístupný, titulky)
Krátký příběh ženy, která přišla o dva
dospívající syny a která žije s manže-
lem v "ibsenovské" domácnosti.
Chovají se k sobě ohleduplně i lásky-
plně, jejich vztah však zjevně vyhasl.
Doktor ví, že jeho žena umírá, ale
odmítá jí to říct. Možná je to právě její
instinktivní předtucha, která ji přiměje
oslovit mladíka, jehož několikrát sledo-
vala s jeho dívkou, studentkou Halin-
kou. Začne se k němu chovat se zralou
důvěrností, jakoby v něm chtěla najít
odraz svého mládí a zároveň i obraz
ztracených synů. V končícím jaru, na
břehu klidné řeky se smrt zdá vzdále-
ná... Režie: Andrej Wajda 

12.2. v 17.45 h
DALŠÍ ROK    
(Another Year, Velká Británie 2010,
129´, do 12 let nevhodný, titulky)
Tom a Gerri jsou spolu desítky let.
Zažili divoká šedesátá, a když překo-
nali hipísácké carpe diem, vydrželi
spolu dále, vychovali syna, vypiplali
dům na předměstí Londýna a pořídili si
pozemeček v zahrádkářské kolonii.
Ten je přirozeným průvodcem celého
filmu a ve stylu ne nepodobném Babič-
ce Boženy Němcové vymezuje průběh
celého roku. Domov Toma
a Gerri je středobodem vesmíru pro
zkrachovalce v jejich okolí… 
Režie: Mike Leigh

p
ro

je
k
t 

1
0
0 17. ROČNÍK TRADIČNÍ PŘEHLÍDKY - PREMIÉRY

11. - 12. 2. - loutkový sál KDPB

Vstupné: 80 Kč, členové FK - 60 Kč

17.2. v 16.00 h - loutkový sál KDPB 

projekt „FILM A ŠKOLA“
(DIE BLECHTROMMEL, SRN/Francie 1979, 142´, do 12 let
nevhodný, psychologický/historický, titulky)
Filmový přepis stěžejního díla německé literatury druhé poloviny dvacátého stole-

tí, rozsáhlého románu spisovatele Güntera Grasse Plechový bubínek. Děj se
odehrává v letech 1899 - 1945 a sleduje osudy postav na pozadí proměn města
Gdaňska, sleduje také Oskarův příběh. Oskar má dvě typické vlastnosti své doby:

odmítání a protest. Brání se účasti ve světě dospělých tak důsledně, že odmítne
vyrůst. Protestuje tak hlasitě, že jeho hlas rozbíjí sklo.

Režie: Volker Schlöndorff
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma
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7.2. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Zbrusu nový pořad Ondřeje Havelky 

a jeho Melody Makers

PÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍPÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍ

 Vstupné 260,- 240,- 220 Kč

Brilantně napsaná komedie E. Rovnera úspěšně obletěla celý 
svět a dočkala se mnoha prestižních ocenění. Starý mládenec 
Manuel pravidelně chodí ke hrobu své matky, povídá si s ní 
a každý týden jí líčí, co nového se mu přihodilo. Když jí jednoho 
dne oznámí, že se konečně chystá oženit, očekává ho po návra-
tu domů neuvěřitelné překvapení. Energická matka se mu znovu 
začne plést do života. Převzaté představení Divadla na Vinohra-
dech. Účinkují: Libuše Švormová, Václav Vydra, Jana Malá, 

Libor Hruška, Marcela Peňázová, Martin Zahálka, Kateřina 

Seidlová, Ladislav Trojan, Miloš Hlavica

Autor: Eduardo Rovner
Režie: Radovan Lipus                        Vstupné: 300,- 280,- 260 Kč

17.2. v 19.00 hodin - velký sál KDPB17.2. v 19.00 hodin - velký sál KDPB
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Začátky představení vždy v úterý 
v 17.45 hodin - loutkový sál KDPB

1.2. PROJEKT FRANKENSTEIN
(SZELID TEREMTES-A FRANKESTEIN TERV, Maďar-
sko/Německo/Rakousko 2010, 101´, do 12 let nevhod-
ný,  širokoúhlý, titulky)
Předlohou k filmu byl román spisovatelky Mary Shelley-
ové Frankenstein. Strhující, výtvarně působivý film
o nutné zodpovědnosti za své činy, o rebelství vůči
společnosti i o nevyhnutelnosti osudu byl uveden
v soutěžní sekci loňského MFF Cannes.
Režie: Kornél Mundruczó                   

8.2. IMAGINÁRNÍ LÁSKY   
(LES AMOURS IMAGINAIRES, Kanada 2010, 97´,
do 15 let nepřístupný, drama, titulky) 
Film je studií zamilovanosti. Sledujeme všechna stádia

typického průběhu milostného příběhu, na začátku je
seznámení, na konci slzy. Snímek odhaluje na pozadí
jednoduché zápletky celou paletu fází lásky a jejího
subjektivního vnímání - rozpoutané vášně, očekávání,
smutek, ponížení a nakonec samota.
Režie: Xavier Dolan

15.2. SAMA V AFRICE  
(WHITE MATERIAL, Francie 2009, 106´, do 15 let
nepřístupný, širokoúhlý/psychologický, titulky)
Isabelle Huppertová, držitelka Křišťálového glóbu za
mimořádný umělecký přínos světové kinematografii ze
44. MFF Karlovy Vary, ztvárňuje v nejnovějším filmu
Claire Denisové postavu Marie, která se snaží udržet při
životě kdysi prosperující africkou kávovou plantáž Café
Vial. Postkoloniální Afrika, kam se Denisová po mnoha
letech vrací, je ale zcela jiná než ta, kterou zachytila ve
svém poloautobiografickém debutu Čokoláda.

Režie: Claire Denisová

22.2. KRÁSNÁ JUNIE
(LA BELLE PERSONNE, Francie 2008, 90´, do 12 let
nevhodný, drama, titulky)
Šestnáctiletá Junie změní střední školu v průběhu
školního roku po smrti své matky. Přichází do nové třídy,
do které chodí její bratranec Mathias. Ten se stává jejím
prostředníkem ve skupině jeho kamarádů. O Junie se
začnou rychle zajímat kluci ze skupiny, ona si vybere
nejtiššího z nich, Otta. Ale brzo je konfrontována s vel-
kou láskou svého učitele italštiny. Vášeň, která se mezi
nimi zrodí, je odsouzena k zániku. Junie, která nechce
podlehnout svým citům, tvrdošíjně odmítá štěstí, které je
v jejích očích pouhou iluzí.
Režie: Christophe Honoré

Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč 
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NAVÝCHOD 5. ročník

Pásmo krátkých filmů a projekcí o cestování a expedicích na Balkán a do Asie.

Přednáší Michal Kleslo
1. Skialpinismus v Africe - Fotoprojekce o lyžařské výpravě na Vysoký Atlas
v Maroku. 2. Trekking na západním Kavkaze - Treková výprava do Teberdinské 
rezervace na západním Kavkaze (UNESCO) na prahu léta (Rusko). 3. Subtro-
pický ledovec - Expedice do horkého Tádžikistánu, kde jsme ve Fanských
horách absolvovali trek a výstup na dvě pětitisícovky (Tádžikistán). 4. Centrální
Tian Shan - Fotovýprava do kraje ledu a sněhu - pod sedmitisícovky centrálního

Tian Shanu (Kyrgyzstán). 5. Trek západním Tian Shanem - Krátký trek nižšími

částmi Tian Shanu (Kyrgyzstán). 6. Prvovýstupy na Altaji - Horolezecká expedi-

ce na rusko-čínsko-mongolsko-kazašské pomezí, které se povedly dva prvový-

stupy (Rusko). 7. Prokleté hory - Vysokohorská turistika ve vápencových Albán

ských Alpách (Albánie, Černá hora). Vstupné 50 Kč

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

14.2. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB

PaedDr. Milada Halíková, poslankyně PČR - ŽENY V POLITICE

POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC
MKS Havířov nabízí na 2. pololetí školního roku 2010/2011

kurzy:

KUŘÁTKA - 2 - 3 roky - pohybově-hudební činnost, písně tanec,

koordinační cvičení pro rodiče s dětmi

KOŤATA - 3 - 4 roky - pohybově-hudební činnost, děti cvičí již

samy, zpěv, tanec, hry, práce s náčiním

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

gymnastická cvičení

BAMBÍNY - 4 - 5 let a 5 - 6 let - pohybová přípravka s hudbou -

práce s tyčkou, příprava pro budoucí mažoretky

KOPRETINKY - 4 - 6 let - tanečně pohybová přípravka 

se zaměřením na lidové tance a písně

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

BALÓNEK - 4 - 5 let - sportovní hry pro chlapce

NEON 1 - 6 - 8 let - základy aerobiku

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

NEON 3 - 11 - 15 let - aeobic pro pokročilé

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

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

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

MODELING - 9 - 12 let a 12 - 19 let - modelingová přípravka se

zaměřením na výuku správného držení těla, koordinace chůze,

péče o zevnějšek, společenské vystupování

REKONDIČNÍ CVIČENÍ 6 - 10 let, 10 - 15 let

pro děti s nesprávným držením těla a poruchami pohybového

aparátu
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KD Leoše Janáčka - KDLJ 
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Otevřeno: po - pá 12 - 18 h., so - ne 14 - 18 h.,
v den večerního programu ve velkém sálu do 19 h., 

vstupné 20 Kč, děti 10 Kč

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

2. poschodí, dv. č. 310-311, ☎ 596 808 031, 596 808 047, 
777 767 090, e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz, 

www.mkshavirov.cz

Kulturní dům Radost - KDR
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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 - ne 15.00 - 20.30 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, z důvodu rekonstrukce uzavřeno ● 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.

6.3. v 15.00 h - KD Radost
KRÁLOVNA K SEŽRÁNÍ 
Divadlo Silesia Ostrava

8.3. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

František Ringo Čech:
PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU

Hra pojednává netradičním způsobem o nej-
strašnější katastrofě v dějinách námořní dopra-

vy. Hypotéza, kterou ve hře Čechovo proza-
tímně osvobozené divadlo předvádí, je vysoce

originální.
Účinkují: František Ringo Čech, Jaro-

slav Sypal, Milan David, Petr Martinák,
Petr Jančařík, Bára Štěpánová, Marta

Olšrová, Jana Burešová, Anife Ismet
Hassan, Béda Maruštík

Autor a režie: František Ringo Čech
Předprodej od 31.1. 2011

13.3. v 15.00 h - KD Radost

O PRAČLOVÍČKOVI
Divadlo Tramtarie Olomouc 

15.3. v 19.00 hodin - KD Radost
ORBIS TRIO
Petra Vilánková (housle), Petr Malíšek

(violoncello), Stanislav Gallin (klavír)

19.3. v 15.00 h - velký sál KDPB 

SNĚHURKA - Divadlo Český Těšín  

23.3. v 17.30 hodin - velký sál KDPB
LÉČIVÁ MEDITACE

29.3. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Peter Stone / Jule Styne / Bob Merrill
SUGAR (Někdo to rád horké)

Hudební komedie o gangsterech, milionářích,
dvou muzikantech převlečených za ženy,
krásné Sugar a nečekaně splněných snech.

Hrají herci Divadla pod Palmovkou:
Michaela Badinková j.h. / Anna Schmidtmajero-

vá j.h., Ondřej Kavan / Jan Teplý, Radek Valen-

ta, Marcela Nohýnková, Rudolf Jelínek, Miloš
Kopečný, René Přibil, Jiří Havel, Ivo Kubečka,
Jan Konečný, Josef Hervert j.h., Otto Rošetzký,

Aleš Alinče, Simona Vrbická, Zuzana Čapková

j.h. / Alena Bazalová, Marta Ondráčková j.h.,
Eva Kodešová
Předprodej od 31.1. 2011

Výstavy v březnu
Galerie Maryčka
Petr Roman - obrazy

Galerie Radost
Santé - Domov pro osoby 

se zdravotním postižením

Výstavní síň Viléma Wünscheho

Dr. Popelka - fotografie z Etiopie            

Kulturní dům Radost - KDR Společenský dům - SD

Ne 6.2. v 15.00 h - KDR

MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Divadlo Matěje Kopeckého Praha                         Vstupné: 50 Kč

Ne 13.2. v 15.00 h - KDR

SNĚHURKA 
Teátr Víti Marčíka Drahotěšice u Českých Budějovic

Vstupné: 50 Kč
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Klasické operní a jiné šperky
Jana Kurečková
Tomáš Vzorek - zpěv

Michal Bárta - klavír

Vstupné: 125 Kč 

důchodci: 95 Kč, studenti: 75 Kč

Program zahájí žákyně 
ZUŠ B. Martinů v Havířově
Karolína Smyčková - klavír 
ze třídy Oldřišky Honsové
Program: 
F. Chopin: Nocturno cis moll op.posth.
B. Bartók: Rumunské tance

23.2. v 19.00 hodin - KD Radost 
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TANEČNÍ VEČERY 
v KD Radost

13.2. a 27.2.
od 17.00 do 22.00 hodin

Kubemusic 

Vstupné 50 Kč

připravujeme
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KD Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT      
PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD L. JANÁČKA

1. - 2.2. v 15.30 a 17.45 h 

GULLIVEROVY CESTY 
(GULLIVER´S TRAVELS, USA 2010, CP 20.1. 11,
103´, přístupný, dobrodružná/komedie, české znění,
DD)
Lemuel Gulliver je obyčejný spisovatel, který se
díky své práci vydá na plavbu.Ta se stává nezapo-
menutelnou, když se v Bermudském troj-úhelníku
přežene velká bouře a on vypadne z lodi. Probou-
zí se na ostrově Liliput jako obr. S liliputy se
spřátelí a začne přemýšlet o svém návratu…    

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

1. - 2.2. ve 20.00 h
ve středu 2.2. též v 9.00 h   

ZÁMĚNA        
(THE SWITCH, USA 2010, CP 25.11. 10, 101´, do 12
let nevhodný, komedie, DD)

Kassie je emancipovaná čtyřicítka se smyslem pro

humor. Má kariéru, dobrého (byť poněkud neuro-

tického a hypochondrického) kamaráda a sem tam

nějakou známost. Biologické hodiny ale nemilo-

srdně tikají, a tak se Kassie rozhodne mít dítě.

A to bez muže, jen s drobnou pomocí dárce sper-

matu. To se ale kamarádovi Wallymu vůbec nelíbí

a udělá záměnu.V hlavních rolích Jennifer Aniston

a Jason Bateman. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

3. - 9.2. v 15.30 h

NA VLÁSKU  
(TANGLED, 2010, CP 27.1. 11, 92´, přístupný, animo-
vaná/komedie/rodinný/ muzikál, české znění, DD)
Film plný efektů a dobrodružství o dívce, která má

kouzelné dlouhé vlasy zlaté barvy. Princezna Loci-
ka je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě
a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství.

Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií

a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity
provést velký husarský kousek. Locika a její kom-
plici nacházejí dobrodružství, srdce, humor

a vlasy… spoustu vlasů. Prozrazení jejího králov-

ského původu visí na nitce a její únosce je jim
v patách. Tato komedie je převyprávěním klasické
pohádky bratří Grimmů. Vstupné: 72 Kč

3. - 9.2. v 17.45 h

FOTŘI JSOU LOTŘI             
(LITTLE FOCKERS, USA 2010, CP 23.12. 10, 98´,
přístupný, komedie, české znění, DD)
Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem?

Nejhorší věcí v životě Grega je jeho tchán Jack. Na
to si už za tu dobu, co žije s dcerou bývalého elit-
ního agenta tajných služeb stačil zvyknout. Vztah

vzájemně trpěné tolerance přežil fázi seznamo-
vání, svatebních příprav, dokonce i vzájemného
setkání rodičů. Ve třetím díle komediální rodinné

kroniky se ovšem schyluje k Velkému třesku. Greg
se chce konečně stát neformální hlavou rodinného
klanu, čemuž se Jack pochopitelně zuby nehty

brání. Vstupné: 82 Kč

3. - 9.2. ve 20.00 h
ve středu 9.2. též v 9.00 h                          

CIZINEC
(THE TOURIST, USA 2010, CP 27.1. 11, 105´, do 12
let nevhodný, širokoúhlé/drama, titulky, DD)
Turista, jehož hravé laškování s cizinkou vede
k celé řadě intrik, romantických hrátek a nebezpe-
čí. Během nepřipravovaného výletu do Evropy, aby
si zahojil zlomené srdce, se Frank nečekaně
ocitne v záletném vztahu s Elisou, mimořádně výji-
mečnou ženou, která mu schválně vstoupí do
cesty. Romantická smršť se rychle odvíjí na dech
beroucím pozadí Paříže a Benátek a oba hrdinové
se rychle ocitnou náhodně vrženi do smrtelné hry
na kočku a myš. V hlavních rolích Johnny Depp
a Angelina Jolie. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

11. - 13.2. v 15.30 h 

JÁ, PADOUCH
(DESPICABLE ME, USA 2010, 95´, přístupný, rodin-
ná/animovaná/komedie, české znění, DD)
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými

domky s upravenými předzahrádkami žije NEJVĚTŠÍ

ZLODUCH POD SLUNCEM. Ukrutný záporák jmé-

nem Gru, který se nezastaví před žádnou špatností,

na druhou stranu ale umí být nekonečně zábavný. Ať

už prostřednictvím armády žlutých pomocníků, Mimo-

ňů, nebo díky Jiřímu Lábusovi, který Gruovi

v češtině propůjčil svůj hlas. Vstupné: 67 Kč  

10. - 16.2. v 17.45 a 20.00 h

ve středu 16.2. též v 9.00 h

NEVINNOST
(ČR 20011, CP 20.1. 11, 98´, přístupný, drama, titulky,
DD)

Pád z vrcholu až na samé dno netrvá dlouho.
Respektive - jedna jediná věta vám dokáže změnit
život a je docela jedno, zda je pravdivá či ne.

Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí

obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den
vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici,
odkud se nevina prokazuje hodně těžko… Nový

film režiséra Jana Hřebejka podle scénáře Petra

Jarchovského. Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislero-
vá, Luděk Munzar, Hynek Čermák, Zita Morávková,
Alena Mihulová aj. Vstupné: 85 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)

18. - 21.2. v 15.30 h 

G-FORCE    
(USA 2009, 89´, přístupný, animovaná/dobrodruž-
ná/komedie, české znění, DD)
Dobrodružná komedie o posledních úspěších tajného

vládního programu pro výcvik špionážních zvířat. Tato
špičkově vycvičená morčata, vybavená nejdokonalej-
ším špionážním vybavením, zjistí, že mají osud světa

ve svých prackách. Vstupné: 62 Kč  

17. - 23.2. v 17.30 a ve 20.00 h
ve středu 23.2. též v 9.00 h  

DÍVKA, KTERÁ KOPLA 
DO VOSÍHO HNÍZDA
(LUFTSLOTTET SOM SPR sprängdeS, Švédsko
2009, CP 16.12. 10, 146´, do 15 let nepřístupný,
krimi/detektivka, titulky, DD)
Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilo-
gie Stiega Larssona. Lisbeth plánuje pomstu.
Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili zabít,
a také vládním institucím, které jí téměř zničily
život. Zásadní komplikací je ale kulka, která jí uvíz-
la v hlavě. Lizbeth leží pod přísným dozorem na
jednotce intenzivní péče s nepatrnou šancí na
uzdravení…       Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
25.2. - 27.2. v 15.30 h 

DOBA LEDOVÁ 3: 
ÚSVIT DINOSAURŮ    
(ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS, USA 2009,
94´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie, české
znění, DD)
Další příběh mamuta Mannyho, lenochoda Sida a šav-

lozubého tygra Diega, kteří se tentokrát společně

s mamuticí Elliie (která si už nemyslí, že je vačice)

a veverkou Scrat propadnou pod ledovce a dostanou

se do jeskyně, ve které se uchovává druhohorní klima

- a spolu s ním i obří dinosauři... Vstupné: 62 Kč

24.2. - 2.3. v 17.45 h 

ZELENÝ SRŠEŇ   
(THE GREEN HORNET, USA 2011, CP 13.1. 2011,
119´, do 12 let nevhodný, akční, titulky, DD)

Každou noc se šarmantní vydavatel novin Britt

stává maskovaným superhrdinou známým jako
Zelený sršeň, který společně s mistrem bojových
umění Katem bojují proti zločincům. Film je zalo-

žený na rádiovém programu ze 30. let o hrdinovi

s maskou. V hlavních rolích se objeví Seth Rogen
a Jay Chou. Vstupné: 82 Kč

24.2. - 2.3. ve 20.00 h
ve středu 2.3. též v 9.00 h 

TŘI DNY KE SVOBODĚ 
(THE NEXT THREE DAYS, USA 2010, CP 20.1. 11,
122´, do 12 let nevhodný, drama/ thriller, titulky, DD)
Život se zdá být pro Johna perfektní až do chvíle,

kdy je jeho žena Lara zatčena pro vraždu, kterou,
jak tvrdí, nespáchala. Tři roky před rozsudkem se
John snaží udržet rodinu pohromadě, vychovává

jejich syna a učí na univerzitě. Mezitím usilovně

pátrá po každém dostupném důkazu, aby dokázal
nevinu své ženy … Hrají: Russell Crowe, Liam
Neeson, Olivia Wilde, Elizabeth Banks aj.

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

Představení pro děti:
20.2. ve 14.00 h

PERNÍKOVÝ DĚDEK - 7 pohádek - 63´
Vstupné 15 Kč
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Naše škola uspěla s projektem
v programu Leonardo da Vinci,
který je financován z fondů EU.

Náš projekt: „Proč Evropa
tloustne?“ byl zaměřen na
studenty Vyšší odborné školy
v Havířově oboru Gastronomie
a hotelnictví, což jsou osoby
v počátečním odborném
vzdělávání.

Na škole studují předměty důleži-
té pro svou budoucí pracovní profe-
si, jakou jsou Nauka o výživě,
Technologie přípravy pokrmů,
Technika obsluhy a služeb a další
odborné předměty. Tato výuka má
i hodiny praktické přípravy, které
jsou ale ve velmi malém rozsahu.
Z tohoto důvodu je vhodný tento
projekt EU, který umožnil studen-

tům uvedenou problematiku poznat

přímo v praxi v hotelových kuchy-

ních a restauračních zařízeních

v různých koutech Evropy. Studenti

ve všech případech absolvovali

třítýdenní stáže, což je pro poznání

uvedené problematiky zcela dosta-

čující. Studenti vyjeli celkem do pěti

evropských zemí k celkem sedmi

partnerským školám. Osm studentů

odjelo do partnerské organizace

IPF v Malaze ve Španělsku, čtyři

studenti odjeli do partnerské školy

ve Slupsku v Polsku a čtyři studen-

ti odjeli do partnerské organizace

v Kolobrzegu v Polsku.V květnu byli

čtyři studenti na stáži u partnerské

školy v Bruselu v Belgii a čtyři stu-

denti na partnerské škole v Cingoli

v Itálii. Ve Francii pobývali dva stu-
denti v partnerské škole v Blois

a čtyři studenti v partnerské škole

v Saint Michel Mercure. Z důvodu
odstoupení od projektu školy
z Malty jsme pak vyslali dva stu-

denty do partnerské organizace

IPF v Malaze ve Španělsku.
Celkem tedy vyjelo v rámci toho-

to projektu 32 studentů do pěti zemí
a sedmi partnerských organizací.
Studenti pracovali většinou v hote-
lových a restauračních kuchyních,
kde jim partnerské školy zajistily
stáže (většinou se jednalo o čtyř-
hvězdičkové hotely nebo špičkové
restaurace) a kde vykonávali práce
především při přípravě pokrmů a při
servisu pokrmů. Ve svém volném
čase pak připravily organizace
různé přednášky, exkurze a výlety
do okolí spojené s gastronomií
a místními specialitami.

Součástí projektu bylo i dotaz-
níkové šetření zaměřené na otázky
stravovacích zvyklostí (např. zda
snídají, kolikrát za den jí, jaká jsou

nejoblíbenější jídla, apod.) a otázky

osobního charakteru (výška a váha

důležité pro výpočet BMI indexu –

index rozložení tuku v těle). Dotaz-

níkové šetření prováděli v místě

pobytu a oslovili v každém městě

přes 100 respondentů. Po návratu

ze stáže toto dotazníkové vyšetření

vyhodnotili, určili oblíbená jídla

a stravovací zvyklosti pro danou

oblast a vypočítali průměrnou

hodnotu BMI místních obyvatel.

Následně se konala na škole stu-

dentská konference pro studenty

a učitele školy, novináře a širokou

veřejnost, kde všichni účastníci

stáže prezentovali své výsledky -

v Power Pointu představili zemi,

partnerskou organizaci, místo

praxe, prezentovali výsledky výzku-

mu - dotazníkového šetření.
Prezentovali také, jak trávili svůj
volný čas, exkurze, výlety, před-

nášky. Na závěr konference obdrže-

li z rukou vedení školy certifikáty
o účasti od partnerských organiza-

cí. Výsledky byly prezentovány i ve
sborníku mezinárodní vědecké kon-
ference „Hotelnictví, turismus
a vzdělávání dnes a zítra“, kterou
pořádala Vysoká škola hotelová
v Praze.

Cíle projektu byly splněny. Stu-
denti se seznámili s praktickými
činnosti na úseku výroby a servisu
pokrmů, poznali gastronomii dané-
ho evropského regionu, poznali
odlišnosti ve výživě obyvatel, odliš-
nosti v přípravě pokrmů i používání
jiných surovin. Zároveň si rozšířili
i své jazykové dovednosti.

MVDr. Martin Svoboda
Manažer projektu LdV 

Sdružení taoistické tai chi 

vnitřní umění pro zdraví v ČR

zve na zahájení nových skupin.

První hodina je zdarma.

Kdy? - 22. února 2011 

v 16.30 hodin 

Kde? - tělocvična ZŠ Školní,

Havířov-Šumbark.

Přezůvky s sebou.

Cvičení vedou akreditovaní

instruktoři.
Pravidelná skupina bude probíhat

každé úterý od 1. března 2011 

od 16.30 do 18.00 hodin.

www.taoist.cz

Talent je i v tobě,
jen je třeba ho objevit! 

Hokejbalový klub HC Warriors
Havířov pořádá nábor 

dorostenců do hokejbalu
Tým HC Warriors Havířov pořádá
nábor žáků od 12 do 17 let.
Přijď i ty do nově se tvořícího týmu,
který hraje v této sezoně
2010/2011 1.ligu staršího dorostu
Morava - Sever.
Kdo by měl zájem se zapojit, ať se
ozve na telefonní číslo 733 692 002
Pavel Kalvoda - vedoucí týmu
a trenér dorostu. Doporučujeme
volat po 18.00 hodině.
Tréninky se dozvíte z webu a na
telefonním čísle Pavla Kalvody.
Mužský tým hraje oblastní ligu
Morava - Sever, ve které se drží na
třetím místě. Případní zájemci

o mužskou kategorii se mohou

hlásit na tomtéž čísle.

www.hcwarriors-havirov.banda.cz

Sportovní klub SPORTU 

PRO VŠECHNY Havířov

nabízí aktivity 
pod vedením zkušených cvičitelů

pro tyto věkové skupiny 

Chlapci ve věku od 5 let - sportovní gymnastika 

(v úterý a pátek v ZŠ Na  Nábřeží, Havířov-Město) 
info. ☎ 732 772 176, 604 151 068

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

ul. Mládežnická, 
info. ☎ 739 572 588, 605 861 339

Dospělí - tai-či (v pondělí v malé tělocvičně Gymnázia, 
ul. Studentská, Havířov-Podlesí) info. ☎ 737 286 161,

604 151 068, Přihlášky osobně nebo: e- mail:

Mibrut@seznam.cz

Půjčování
karnevalových 
masek pro děti

v klubu Českého svazu žen

Bambino

na ul. Astronautů 9,

☎ 733 105 541

Od 31.1. do 25.2. 2011 

vždy v pondělí až pátek 

8 - 12 hod. a 14 - 16 hod.

Půjčit masku si můžete 

v Bambinu i v průběhu roku,

a to každou středu 8 - 12 hod.

V polovině každého měsíce 

prodej věcí 

donesených občany  

Každou středu se členky ČSŽ
zúčastňují klubového dne,

kde se věnují ručním pracím.

Na tyto klubové dny jsou zvány

i další ženy z Havířova 
se stejnými zájmy.

Studenti Vyšší odborné školy v Havířově 
absolvovali praxi v zahraničí a zkoumali,
proč Evropa tloustne
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ZŠ Kudeříkové:

Rozsvítili jsme si školu

Adventní čas je časem shonu, spěchu, ale
také rozjímání a zdobení příbytků. My jsme se
rozhodli, že v letošním roce si vyzdobíme také
náš příbytek - školu. Měli jsme k tomu ideální
příležitost. Již druhým rokem jsme zapojeni do
projektu Comenius, a proto jsme se prostřed-
nictvím „Vánočního zastavení s projektem
Comenius“ rozhodli seznámit s vánočními tradi-
cemi v partnerských zemích - Walesu, Švédsku,
Norsku a Anglii. A protože na 14. 12. byly záro-

veň naplánovány třídní schůzky, spojili jsme uži-

tečné s příjemným.

V pondělí 13. 12. se chodby celé školy,

včetně obou vestibulů, proměnily v napodobeni-

ny schengenského prostoru. Žáci i návštěvníci

školy nepotřebovali žádný cestovní doklad,

a přesto putovali jednotlivými zeměmi a dovída-

li se stručné informace o vánočních tradicích za

hranicemi ČR, ale nezapomněli jsme ani na ty

naše. Někteří z rodičů našli odvahu a ochutnali

švédské cukroví, které podle originálních recep-

tů upekly žákyně 7. a 9. třídy.

Škola se opravdu rozzářila a je důležité, že

na tom mají zásluhu nejen učitelé, ale hlavně

žáci, protože tentokrát se zapojili všichni.
Mgr. Pavla Slamečková, ZŠ M. Kudeříkové

ZŠ K. Světlé:
Vánoční nadílka pro zvířátka

V posledním předvánočním týdnu jsme reali-
zovali projekt Zvířátka v zimě. Prvňáčci a dru-

háci se naučili pojmenovat členy lesních zvíře-
cích rodin, rozeznávat jejich stopy a poznávat

ptáčky, kteří u nás přezimují. Nabyté vědomosti
pak děti výtvarně zpracovaly.

V úterý 21.12. nás navštívil pan myslivec,
který s žáčky podebatoval o ochraně přírody

a poradil, jak pomoci zvěři v zimním období.
Na školním pozemku byla rozvěšena krmítka,

která budou děti pravidelně doplňovat ptačími
dobrotami. Poté se školáci vydali na vycházku

do nedalekého lesa, kde ozdobili stromky
mrkvemi, jablíčky, suchým pečivem, kaštany,
žaludy a lojem se semínky, čímž připravili váno-

ční nadílku pro lesní obyvatele.
Doufáme, že jsme touto milou předvánoční

akcí alespoň trochu zpříjemnili zvířátkům pře-

čkání letošní tuhé zimy. Všichni se těšíme, že
nám již brzy bude odměnou veselé jarní ptačí

štěbetání. Mgr. Markéta Fonioková
Mgr. Veronika Zbořilová

Modernizace výuky 

na ZŠ Gen. Svobody

Havířově-Šumbarku
Na ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku

v průběhu listopadu 2010 započaly práce sou-
visející s realizací projektu spolufinancovaného
Evropskou unií „Modernizace výuky - Interak-
tivně a globálně“.

Předmětem projektu je modernizace výuky
na základní škole, a to především s ohledem na
moderní trendy vybavení odborných učeben,
vizualizace výuky a aktivní zapojení žáků do
výuky. Projekt řeší na I. stupni 7 kmenových tříd
interaktivní tabulí s příslušenstvím a multimedi-
ální katedrou, novou keramickou tabulí, dále
kompletní vybavení jedné odborné učebny pro
jazyky a informatiku nábytkem, interaktivní
tabulí s příslušenstvím a keramickou tabulí.

Na II. stupni řeší projekt vybavení celkem
10 kmenových tříd interaktivní tabulí s příslu-
šenstvím, multimediální katedrou a keramickou
tabulí, dále kompletní vybavení odborné učebny

jazykové, odborné učebny fyziky, environmen-

tální výchovy a zeměpisu, odborné učebny che-

mie a žákovské kuchyňky. Modernizované kme-

nové třídy a odborné učebny začnou žáci plně

využívat od 1.3. 2011.

Realizace projektu umožní důsledné naplňo-

vání programu výuky stanoveného ŠVP a zvýší

aktivní zapojení žáků do výuky a tím i účinnost

výuky.
Mgr. Šárka Dedková  

NOVÁ PARTA KAMARÁDŮ - ZŠ Moravská a MŠ Puškinova
Žáci ze základní školy

Moravská společně s dětmi
z mateřské školy Puškino-
va prožili unikátní den

a noc během společného

projektu „Za kamarádem
do školky a za kamarádem
do školy“.

Celý den začal příjez-

dem dětiček ze školky na
půdu ZŠ Moravská, kde je
čekalo hned několik „nety-

pických“ vyučovacích

hodin. V první z nich si děti
zkusily usednout do lavic
školáků a s jejich pomocí pak řešit úkoly, které jim zadala paní učitelka. Řešily rébusy, zapisovaly

čísla na tabuli, sestavovaly slova z písmen a snažily se získat tak první školní „jedničku“. „Pak jsme
měli hodinu tělocviku, při které jsme pomáhali našim svěřencům,“ řekl jeden ze školáků, který vzpo-
mínal na netradiční den. Společně pak děti mohly například poobědvat ve školní jídelně či zhlédnout
film, poslechnout si první vystoupení nového školního sboru a podívat se na secvičenou pohádku dětí

ze 4.B v sále školy. V 15 hodin se „nová“ parta kamarádů přesunula do mateřské školy Puškinova,
kde po svačině vyráběla novoroční přání pro své blízké. Menší děti pak větším na oplátku za jejich

pohádku ukázaly svou čertovskou besídku, všichni pak nazdobili stromeček, předali si vánoční
dárečky, ruku v ruce připravili večeři a pobavili se na krátké diskotéce.

Na úspěch celého projektu si po té připily dětským šampaňským a unaveny po náročném dni

spinkaly v hernách školky až do rána. „Přišla k nám školka a zábava vůbec nekončila,“ napsal už

zpět ve školní lavici jeden z žáků 4.B.
Velké poděkování patří všem, kteří paním učitelkám pomáhali tento projekt zrealizovat a všichni se

těšíme, že jej zase jednou zopakujeme.
Mgr. Monika Podlesná, učitelka ZŠ Moravská

Lenka Podlesná, učitelka MŠ Puškinova

ZŠ Na Nábřeží:

Pěvecký sbor Smajlík 

vystoupil na vánočním 

koncertu P. Bendeho
Petr Bende v loňském roce připravil pro své

hudební fanoušky vánoční koncert, který se
konal v Ostravě v hudebním klubu Garage.

Pozval si zajímavé hosty: finalistku Superstar
a objev roku 2010 Markétu Konvičkovou, Cim-
bálovou muziku Grajcar a havířovský dětský
sbor Smajlík Základní školy Na Nábřeží pod
vedením Mgr. Šárky Tedesco.

Náš sbor nevystupoval s Petrem Bendem
poprvé, ale navázal na spolupráci z minulých
let. Děti ze sboru se na toto ostravské vystou-
pení pečlivě připravovaly. Kromě společných
písní se Smajlík samostatně představil s písnič-
kou Johna Lennona Merry Christmas.

Generální zkouška proběhla dvě hodiny před
představením, kdy mírné rozechvění všech
vystřídalo milé uvítání a povzbuzení Petra i celé
kapely. To nás nejen potěšilo, ale především
uklidnilo. Po první zvukové zkoušce se potvrdilo,
že se náročná příprava vyplatila, a děti sklidily
zaslouženou pochvalu.

Zanedlouho se prázdný sál zaplnil do posled-

ního místa a v 19 hodin začal téměř tříhodinový

koncert, který všechny přítomné příjemně

vánočně naladil a získal zasloužené ovace.

Počáteční nervozitu vystřídala euforie z úspě-

chu. V šatně nás pak navštívili Petr i Markéta

a po vzájemné gratulaci ke skvěle odvedenému

výkonu došlo i k natáčení rozhovoru našeho

Smajlíka s televizní stanicí OČKO.

Odjezd domů, plný vzrušení a velkých moti-

vačních emocí, proběhl bez problémů a náš

pěvecký sbor Smajlík se těší na další spolu-

práci, která byla i v tento den potvrzena.
Mgr. Šárka Tedesco
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Místní soutěž ve zpěvu harckých
kanárů uspořádala havířovská
organizace koncem loňského pro-
since. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem 11 kolekcí, tj. 44 ptáčků.
Počasí soutěži přálo (ideální je

mráz a vysoký tlak), takže většina

soutěžních ptáků prošla všemi túra-

mi (dutá role, basová role, duté

zvonky, zvonky a píšťaly). Po šesti

letech od obnovení havířovské

organizace mohli být chovatelé

velmi spokojeni, protože kvalita

chovu se rok od roku zvyšuje, což

se projevilo v dosažených bodech

u vítězných kolekcí, kdy první

Ing. Pavel Mareček dosáhl

z možných 360 bodů 356, Stanislav

Tomiczek 355 bodů a Břetislav Žila

345 bodů, čímž splnili limit 330

bodů pro účast na mezinárodní

mistrovské soutěži České a Sloven-

ské republiky. Ta se konala ve Vrút-

kách počátkem ledna tohoto roku.

Ing. Mareček  získal za 349,5 bodu
13. místo a Stanislav Tomiczek  348
bodů, což mu vyneslo 17. místo.
Vítěz dosáhl 354,5 bodu.

„Havířováci vyšli z tohoto klání
se ctí a své město reprezentovali
velmi dobře. Toto je zavazující pře-
devším proto, že naše organizace,
a tím myslím i město Havířov, byla
poctěna uspořádáním 76. mistrov-
ské soutěže Česka a Slovenska
v lednu roku 2012,“ uvedl za

havířovskou organizaci Ing. Pavel

Mareček.
„Předpokládáme, že tak jako

například v Čáslavi, Táboře či Mar-
tině převzali nad touto mezinárodní
soutěží patronát samotní primátoři,
stane se tak i v Havířově, kde se
v 76leté historii bude toto mistrov-
ství konat podruhé. Laťka z Martina
je nastavena vysoko, ale určitě se
nedáme zahanbit.“

Mrazivé počasí jde včelkám více

k duhu, než předčasné probuzení
ze zimního klidu. Nastanou-li výji-
mečně teplé dny, nastává v úle čilý

život. Matka začne klást, zvyšuje se

spotřeba zásob k udržení zvýšené-
ho tepla, pro vývoj plodu nevyhnu-
telného. Může se stát, že i silné

včelstvo může trpět v příštím měsíci

hladem. Členové včelařského
kroužku Ambrožíci tento zimní klid
využívají k teoretické přípravě na

oblastní soutěž „Zlatá včela“. Tato

soutěž proběhne ve dnech
3.4. - 1.5. 2011 v Chlebovicích.

Díky perfektnímu zázemí ZŠ

Frýdecká a vstřícnosti učitelů, škol-
nice a hlavně paní ředitelky
Mgr. Jiřiny Sivé můžou děti využívat

veškerou audiovizuální techniku,
mikroskop i dílny. Účastníci soutěže
budou vyplňovat vědomostní test,

budou pracovat s mikroskopem,
musí znát anatomii včely. Děti

budou muset určovat na stanovišti
včelařské praxe, co vidí na plás-

tech, vyhodnotit stav a navrhnout
opatření, co by udělali s ohledem

na konkrétní situaci v úlu. Budou
muset umět poznat a popsat včela-
řské pomůcky a také určit včelařsky

významné rostliny. Věřím, že k pří-
pravě na soutěž budou děti přistu-

povat zodpovědně.

Jiří Vavřík  
Vedoucí včelařského kroužku

Ambrožíci  

Havířovští chovatelé harckých kanárů

uspěli na mezinárodní mistrovské soutěži

Včelařské okénko:

Únor znamená naprostý klid
na včelnici

Plesy Gymnázia Komenského v Havířově 
patří již tradičně k tomu nejlepšímu, co havířovská plesová sezona

nabízí. Dokladem jejich vysoké úrovně a všeobecného věhlasu je stále ros-

toucí zájem o vstupenky, jejichž cena je už řadu let stejně příznivá. Pokud

si chcete zajistit svou účast, kupte si vstupenky v předprodeji od 17. ledna

2011 v budově školy (gkh@gkh.cz, ☎ 596 811 078).

Tradiční součástí plesu je úvodní polonéza, bohatá tombola, zajímavý

program, příjemná a přátelská atmosféra.

XXXVIII. reprezentační ples Gymnázia v Havířově 

na ul. Komenského se koná v sobotu 26. února 2011 

od 19.00 do 02.00 hodin

ve všech prostorách Společenského domu Reneta Havířov

PSP Hawierzów - Błędowice oraz miejscowe koło Macierzy
PZŠ Havířov-Bludovice a místní organizace Matice školské

zapraszają serdecznie na
srdečně zvou na

Tradycyjny bal szkolny

Tradiční školní ples

króry odbędzie się 5.2. 2011 od godz. 19.00 w Domu PZKO, 
U Zborůvky 12, Hawierzów - Błędowice

který se bude konat 5.2. 2011 od 19.00 v Domě PZKO, 
U Zborůvky 12, Havířov-Bludovice

Program: wystąpią ZR Błędowice, loteria, wyśmienite posiłki 
i trunki, do tańca gra zespół Mr. Baby

Program: vystoupí taneční soubor ZR Błędowice, tombola,
výborné jídlo a pití, k tanci hraje kapela Mr. Baby

Bilety w cenie 200 Kč do nabycia w bibliotece Domu PZKO 
w poniedziałki i środy od 12.00 do 17.00

Vstupenky v ceně 200 Kč je možno koupit v knihovně 
v Domě PZKO v pondělky a středy od 12.00 do 17.00

☎ 596 434 114

Foto: archiv
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Městská knihovna Havířov připravila na únor vel-
kou výstavu Bible včera, dnes a zítra. K vidění
budou bible historické (nejstarší z r. 1549
a 1556), české i zahraniční, unikátní novodobé
i nejnovější, v různých formátech a provedeních.
Součástí výstavy budou besedy pro zájemce
všech věkových kategorií a nabídka zkusit si
ruční přepis Bible.
Výstava proběhne v pobočkách:
1. - 4.2. Šrámkova
7. - 9.2. Seifertova
10. - 11.2. Reneta
14. - 18.2. J. Wericha
21. - 23.2. U Jeslí
24. - 28.2. Gen. Svobody   
Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrámkova myslí na
svátek sv. Valentýna a pro všechny zamilované
připravilo vědomostní soutěž. Kromě luštění
zapeklitých otázek mohou zamilovaní vyrobit 11.2.
od 14.00 hod. i dáreček pro někoho blízkého.
Proběhne také pravidelná výstava knih
s povídáním. Tentokrát bude v centru pozornosti

spisovatel Mark Twain. Na počest 90. narozenin
ilustrátora Zdeňka Milera vyhlašuje dětské oddě-
lení výtvarnou soutěž, která je určena dětem
MŠ, žákům ZŠ i studentům SŠ. Až do června
můžete ve školkách a školách malovat obrázky
inspirované dílem tohoto autora a přinést je do
knihovny na Šrámkově ul. Následovat bude výsta-
va a nejhezčí obrázky získají knižní odměnu.
Dětské odd. na ul. J. Wericha
V pátek 11.2. od 13.00 do 16.30 hod. se zde
budou tvořit valentýnky a v pátek 25.2. v 15.00
hod. začíná projekt Knihy plné dobrodružství. Až
do června budou děti vyrábět 3D knihu, která se
stane součástí velké výstavy a možná bude
i vydána tiskem.
Pobočka J. Seiferta
zve děti v úterý 8.2. od 16.00 hod. na výrobu
dárečků k sv. Valentýnovi. Zapojit se mohou i do
dvouměsíční akce Z pohádky do pohádky s Vác-
lavem Čtvrtkem.
Pobočka Gen. Svobody
Valentýnská přáníčka budou děti na Šumbarku
vyrábět v úterý 8.2. od 14.00 do 16.00 hod.

Akce pro dospělé:
Půjčovna pro hudbu a umění
V pátek 18.2. končí výstava fotografií Herberta
Thiela Tajemství lesa. Ve středu 23.2. v 18.00
hod. proběhne vernisáž výstavy obrazů Kateřiny
Kalinové a Elišky Dordové. V hudební části
vystoupí pěvecký sbor Šárka. Výstava potrvá do
25.3. Šikovným dospělákům je určeno tvůrčí
odpoledne, které se koná 15.2. od 15.00 hod.
pod názvem Přáníčka a krabičky (Big Shot).
Potřebný materiál si můžete zakoupit ve výtvar-
ných potřebách OPTYS nebo přímo v knihovně
u lektorky kurzu Ivety Janouškové.
Půjčovna pro dospělé Šrámkova společně
s Fotoklubem Havířov zvou na výstavu fotografií
Kamila Übelauera Slovenské hory. Zastavit se
můžete také u tematické výstavky knih Naši
mazlíčci.
Pobočka J. Seiferta:
Připravila ve středu 9.2. přednášku pro členy
Klubu učitelů důchodců k výstavě Bible včera,
dnes a zítra.

Akce na únor v SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, Havířov-Město, ☎☎  596 811 175 
11. 2. Výroba Valentýnských srdíček od srdce vyrobených. Přijďte si i vy vyro-

bit Valentýnské srdce z papíru nebo perníku. S sebou: přezůvky, 20 Kč
12. 2. Tanec v srdci - v hodinových intervalech si budete moci zatančit, zacvičit

a vyzkoušet… kroky a tance, které vás baví (break dance, street dance,
disko dance, aerobic). Vstup pro všechny zájemce zdarma.

18. 2. Valentýnská show - poslední výroba srdcí, hry a diskotéka Vstup: 20 Kč
(v ceně i materiál pro výrobu srdcí). Info:Lucie Bitterová. ☎ 596 811 175,
739 669 763, lucie.bitterova@svcha.eu

10.2. čt 14 - 18 hod. Malujeme čokoládou - pro žáky ZŠ a mládež - netradiční
výtvarná technika

17.2. čt 14 - 18 hod. Vyrábíme gelové svíčky - pro žáky ZŠ a mládež
malou skleničku s sebou.

27.2. so 8 - 12 hod. Zpěváček roku 2011 - městské kolo postupové soutěže ve
zpěvu lidových písní. Přijďte povzbudit své kamarády!                      

Úterky od 17 do 19 hod. Výtvarné studio pro mládež - kurz smaltu, keramiky
a malby na hedvábí, práce s glazurou a engobou.
Všechny akce se konají ve výtvarném ateliéru SVČ Asterix, Na Nábřeží - přezův-
ky s sebou. Info: Tomáš Mendl - 736 158 153, tomas.mendl@svcha.eu

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH Na Nábřeží 41
Kuchtík - pro děvčata i chlapce 8 - 12 let, základy vaření, pečení, stolování, ruko-
dělných prací, schůzky: středy 17.30 - 19.30, 300 Kč 
Rarášek - určeno předškolním dětem od 5 let. Cvičení, tanečky a jiné druhy pohy-
bových aktivit, hrátky se zvířátky, práce s papírem - rozvíjení jemné dětské motori-
ky, schůzky: pondělí 16.00 - 17.30, 250 Kč 

Akce na únor v SVČ Asterix, ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, ☎☎ 596  811 031
Pá 11.2. 14 - 18 hod. Vyrob si přání a dárek na sv. Valentýna.
Pá 25.2. 14 - 16 hod. Cvičíme a soutěžíme s Lenkou. Od 6 do 9 let.

Info: lenka.vavreckova@svcha.eu,
1.2. od 16.00 hod. Golfový turnaj - poměřujeme své síly na konzoli Nintendo

Wii! 8 - 18 let
7.2. od 16.00 hod. Herní olympiáda - s taneční podložkou, nintendem

či závodním volantem je spousta zábavy, 8 - 15 let
8.2. od 16.00 hod. Jak věci fungují - zábavné i poučné interaktivní příklady

z fyziky a matematiky 9 - 13 let  Info: zdenek.keclik@svcha.eu,
Pá 4.2. 9.00 - 11.00 hod. Valentýnské dárečky 6 - 12 let, vyrob si dárek pro toho,

koho máš rád!
Po 7.2. 15.00 - 16.30 hod. Pro bystré hlavičky 6 - 12 let kvízy, soutěže, hlavola-

my pro chytrouše  Info: lenka.vaculikova@svcha.eu,
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH na ul. M. Kudeříkové 14

Středověký hrad - od 7 let, historie, dobové kostýmy, divadlo, hry, soutěže a před-
stavení, vlastní středověká klubovna, st 15 - 17 hod., 200 Kč
Modelky a vizážistky 7 - 18 let, pro holky i kluky, kteří mají styl! po 15 - 17, 240 Kč.
Fatima - od 6 let, orientální tance, disko, hry, vystoupení pro rodiče, út 15 - 17 hod.,
200 Kč
Moderní dívka 7 - 15 let, doplňky, paráda, st 15 - 17 hod. 200 Kč
Mladí novináři - od 10 let, usilovně hledáme spolupisálky, kteří s námi budou
vytvářet super plátek, čtvrtek, 300 Kč
www tvorba - od 10 let, pro ty, kteří chtějí svou vlastní webovku, blog nebo se jen
naučit něco nového, úterý, 150 Kč
Hranostaj - od 8 let, společenské hry a další záludnosti, přijď si zahrát! Pátek, 200 Kč

Středisko volného času Asterix, Havířov
www.asterix-havirov.cz 

Městská knihovna Havířov

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově

STŘEDISKO MĚSTO A STŘEDISKO ŠUMBARK: 
1. 2. 16.00 hod. Hokejový turnaj "Miroslav Šatan cup". (Město)
2. 2. 17.00 hod. Turnaj v kalču (Město)
2. 2. 16.30 hod. Velká cena F1 na autodráze (Město)
8. 2. 16.00 hod. Malování pohádkových postav (Šumbark)
9. 2. 17.00 hod. Tvoříme pro radost 1 (Město)
9. 2. 17.00 hod. Turnaj v peckách (Město)
9. 2. 16.30 hod. Velká cena F1 na autodráze (Město)

14. 2. 17.00 hod. Turnaj ve šprtci pro mladší (Šumbark)
14. 2. 16.00 hod. Hrajeme šipky (Město)
16. 2. 15.00 hod. Turnaj ve šprtci pro starší (Šumbark)
16. 2. 17.00 hod. Tvoříme pro radost 2 (Město)
16. 2. 16.30 hod. Velká cena F1 na autodráze (Město)
19. 2. 8.00 hod. Florbal. turnaj ke sv. J. Boska - starší žáci 

(roč. 95-96) - Šumbark
23. 2. 16.30 hod. Velká cena F1 na autodráze (Město)
25. 2. 17.00 hod. Smaltování (Město)
26. 2. Výlet "Po stopách hradů" (Starý Jičín) (Šumbark)

Každé pondělí od 16.00 hodin možnost 
zalozit si na bouldrovací horolezecké stěně ve Městě.

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9)

2. 2. 17.30 hod. Pololetní turnaj v sálové kopané

4. - 5.2. Víkendovka v klubu s výjezdem do Třanovic 

na snowtubing

11. 2. 20.00 hod. Hrajeme ringo

17. 2. 17.30 hod. Aktivity battle

25. 2. 20.00 hod. Volejbalový turnaj

Každá středa od 18.30 přítomnost psychoterapeuta

Posilovna - pondělí, středa, čtvrtek, pátek od 16.30 hod.

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3)

9. 2. Odpoledne deskových her

15. 2. Létající koberce aneb taneční podložky

24. 2. Turnaj ve fotbálku dvojic

Každá středa - zkouška kapely 

Každý čtvrtek - ponorka - přítomnost psychoterapeuta

MAJÁČEK (děti od 6 do 14 let)

1. 2. Tvořivý Majáček - tvoření z různých materiálů

3. 2. Výtvarná soutěž

9. 2. Turnaj v pexesu 

14. 2. Výroba Valentýnek

16. 2. Učíme (se) poznávat hodiny

21. 2. Výroba masek
22. 2. Hopsání na tanečních podložkách
23. 2. Karneval
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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.RAMSES OSTRAVA spol. s r.o.

Potřebujete opravit
Vaši střechu?
RAMSES OSTRAVA 

Vám ji opraví za 

AKČNÍ ZIMNÍ CENY.

Volejte tel.: 602 572 902
E-mail: zakazka@ramses-ostrava.cz

www.ramses-ostrava.cz

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

19/11
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ŘEMESLNÉ PRÁCE 
malířské, zednické,

obkládačské, elektrikářské,
podlahářské, sádrokarton aj.

www.hodinovy-muz.eu

☎ 603 723 294
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OPRAVYOPRAVY

i v bytech zájemců v Havířově i okolí.
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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MO KSČM a KZ za KSČM 

v Havířově

srdečně zvou všechny ženy
Havířova na oslavy

Mezinárodního 
dne žen 2011

Dne: 3. března 2011
Kdy: v 16.00 hodin

Kde: KD Petra Bezruče

Program: STATIS ŽENÁM
vstup volný 3
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Prodejna zdravotních potřeb 

na Terase, na ul. Dlouhá 

je od 3.1. 2011 k dispozici 
v prostorách objektu Czabi 
situovaném naproti soudu.

Provozní doba

Po - pá    9 - 12  12.30 - 17 h
so    9 - 11 h

PŘESUN PRODEJNY 
ZDRAVOTNÍCH POTŘEB
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37/11

Uzávěrka Radničních listů 

na březen je do 9.2. 2011

První lidová jídelna v Havířově

Jídelna Reneta - 1. poschodí, Dlouhá tř. 17, Havířov-Město

Zveme Vás do jídelny s tradiční českou kuchyní!Zveme Vás do jídelny s tradiční českou kuchyní!
Všechna jídla jsou čerstvě uvařená, bez použití umělých dochucovadel! 

Polední menu od 55 Kč do 65 Kč!
Zákazníkům nabízíme polední menu nebo rozvoz až do domu.

    Pronájem banketky na různé akce.
Na objednávku: svatební koláče, ovocné knedlíky, houskové knedlíky, masové rolády, 

 obložené mísy a chlebíčky.Všechno domácí výrobky!
Srdečně Vás zve Firma Soňa Navrátilová ☎ 596 819 722
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