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Rekonstrukce křídla G havířovského správ-
ního komplexu - jedna z největších investič-
ních akcí města tohoto roku - byla zahájena
7. března. Za 334 dní a s nákladem přesahu-
jícím 60 milionů korun zde vzniknou nové
moderní prostory, které bude využívat měst-
ská knihovna.

Budova havířovského správního centra byla postave-
na jako učiliště Korčagin v padesátých letech minulého

století a jedná se architektonicky o jednu z nejtypičtěj-

ších staveb chráněné památkové zóny Sorela. Komplex
prošel náročnou rekonstrukcí v roce 1998 a stal se
důstojným sídlem magistrátu a dalších institucí. Až na

křídlo G, kde tehdy sídlila pobočka okresního soudu

v Karviné. Trvalo 6 let po vystěhování okresního soudu,
než se podařilo dostat budovu na startovní čáru rekon-
strukce.

Rozsáhlé stavební úpravy si vyžádají náklady ve výši

62,3 milionu korun. Projekt je zařazen do Integrované-
ho plánu rozvoje města a stavba bude spolufinanco-
vána z dotací Regionálního operačního programu.

Dotace může dosáhnout až 53 milionů korun.
V rekonstruovaném křídle G vznikne centrální budo-

va havířovské knihovny, přestěhují se sem pobočky
z Pavlovovy ulice (hudební oddělení), půjčovna pro
dospělé ze Společenského domu, dětské oddělení

z Werichovy a kanceláře vedení knihovny ze Šrámkovy
ulice. Havířovská knihovna pořádá přibližně 700 akcí

do roka a v nové budově najde odpovídající prostor pro
jejich konání a kvalitní zázemí pro svou činnost.

P O Z V Á N K A
Uctění památky padlých v rámci

výročí Ostravské operace 

29. 4. 2011 v 9.00 hod. u Kostela
sv. Anny v Havířově-Městě

POLOŽENÍ VĚNCŮ 
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 

DNE VÍTĚZSTVÍ 
(osvobození od fašismu)

9. 5. 2011, zahájení v 9.00 hodin
1. Kostel sv. Anny, Havířov-Město 
2. Nádraží ČD (Pyramida),   

Havířov-Šumbark
3. Hřbitov Šumbark
4. Hřbitov-Pr. Suchá 
5. Památník Životické tragédie
6. ZŠ Selská, Havířov-Bludovice

Foto: Josef Talaš

Přestavbu zahájili stavbaři vybouráním příček.

V G křídle havířovského magistrátu
bude knihovna
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V uplynulém období jsme se zaměřili na
efektivní využívání vzdělávacího portálu
www.opvk.org, na zvýšení informování široké
veřejnosti o činnosti projektového týmu
a klíčových aktivitách projektu. V tomto
období také probíhala realizace klíčových
aktivit.

Konalo se celkem 24 workshopů, kterých se
zúčastnilo 210 žáků. Jednalo se o žáky ze
základních škol: Mládežnická, Gen. Svobody,
Školní, Jarošova a Kpt. Jasioka. Žáci absolvova-
li workshopy v rámci své výuky. Workshopy byly
zaměřeny na sexuální výchovu, kriminalitu
mládeže a její patologické jevy. Stejně jako
v loňském roce, tak i letos budou dále realizo-
vány workshopy na jednotlivých základních ško-
lách pod vedením MUDr. Kováře.

V dubnu 2011 se uskutečnil již 4. víkendový
volnočasový kurz na chatě Hrádek.

Kurz je velmi oblíbený mezi žáky a rodiči jed-
notlivých základních škol.

I nadále pokračuje proces tvorby výukových

materiálů i nových výukových činností a organi-
začních forem výuky, do kterého je zapojeno cel-
kem 16 pedagogů na ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ
Mládežnická a ZŠ Jarošova. Bylo již vytvořeno
více než 147 částí výukových materiálů, které
jsou rozdělené do tematických celků v souladu

s Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní školství.

Pedagogové začali na základě získaných zku-
šeností tvořit také složitější výukové materiály
v softwaru MS PowerPoint, případně v softwaru
pro interaktivní tabule SmartBoard. Výukové
materiály jsou zpřístupněny na vzdělávacím por-
tále www.opvk.org. V rámci klíčové aktivity
Prevence rasismu a xenofobie a podpora sociál-
ního smíru dochází k vytváření 2 výukových
materiálů ve formě prezentací na podporu soci-
álního smíru.

V rámci projektu začalo na základních školách
od února 2010 působit 8 asistentů pedagoga,
kteří pomáhají v hodinách slabším žákům a jsou
k dispozici pedagogům.

Na ZŠ Jarošova a ZŠ Na Nábřeží vznikla dvě
biofeedback centra pro zefektivnění práce
s dětmi.

Na terapeutických sezeních žáci trénují svou
koncentraci za využití přístrojů na bázi EEG.

Více než 29 milionů korun rozdě-

lil Havířov ze svého rozpočtu na rok

2011 sportovním a mimosportov-

ním organizacím. Do sociální oblas-

ti je určena dotace ve výši 1,85 mili-

onu korun, do kultury míří dotační

částka 1,438 milionu korun, projek-

ty v oblasti partnerských vztahů

obdrží dotaci ve výši 31 tisíc korun.

Nejvyšší částku - 16 milionů korun -

si rozdělí havířovské sportovní

kluby, na oblast prevence kriminali-

ty město určilo 121 tisíc korun a do

školské oblasti posílá 607 tisíc.

Havířov rovněž poskytne milio-

novou investiční dotaci Nemocnici

s poliklinikou v Havířově na nákup

laparoskopické věže pro centrální

operační sály k provádění laparo-

skopických operací. Nemocnice

vlastní dvě laparoskopické věže,

jejich stáří je deset let a velmi těžce

a nákladně se opravují.

Město si ještě ponechává malou

dotační rezervu ve výši 1,175 milio-

nu korun na menší projekty a indivi-

duální žádosti z výše jmenovaných

oblastí. Zbývající částku město pře-

rozdělí v červnu.

Celkem vedení města, komise

a rada posuzovaly 155 žádostí

v mimosportovní oblasti a 69

žádostí z oblasti sportu.

Strážníci a policisté v uniformě 

budou v Havířově jezdit zdarma
Strážníci a policisté v uniformě budou od letošního května jezdit měst-

skou hromadnou dopravou v Havířově zdarma bez povinnosti použít čipo-

vou kartu. Umožní jim to úprava tarifních podmínek v systému MHD, kterou

schválili radní města. Na zavedení této možnosti se vedení havířovské rad-

nice dohodlo na jednání s představiteli karvinské policie a projednalo pod-

mínky s dopravcem, kterým je ČSAD Havířov.

Možnost jezdit autobusy MHD bez čipové karty je pro uniformované

strážníky a policisty v Havířově daleko operativnější. „Tato iniciativa vzešla
z Havířova v rámci prevence kriminality v havířovských ulicích,“ uvedl pri-

mátor Havířova Ing. Zdeněk Osmanczyk.

Jízda zdarma mužů zákona nebude mít nijak zásadní dopad na tržby

v přepravním systému a neovlivní ani výši úhrad, které město poskytuje

dopravci za ztráty v MHD. Havířov ročně doplácí ze svého rozpočtu na pro-

voz autobusů MHD téměř 50 milionů korun. Cestující autobusem zaplatí za

nepřestupnou jízdenku 12 korun, při platbě čipovou kartou hradí za

jízdenku s možností přestupu 8 korun.

Druhým rokem je ZŠ M. Kudeříkové zapojena
do projektu Comenius s názvem Zábava

a přátelé ve sportu. Součástí projektu jsou

i vzájemné návštěvy partnerských škol, které
jsou určené pouze pedagogům. V březnu
navštívila čtveřice havířovských učitelů partner-

skou školu Llancarfan Primary School, která leží

v městečku Barry, asi 12 km od hlavního města
Cardiffu ve Walesu.

Cílem každého partnerského setkání je

seznámení se systémem práce ve škole dané

země, setkání s pedagogy i dětmi partnerské
školy, kontrola úkolů, které se v rámci projektu
plní, a také společné plánovaní dalšího postupu.

Nejzajímavější částí je vždy návštěva partner-

ské školy. I naši pedagogové mohli srovnávat,
jak rozdílné podmínky v obou školách jsou. Llan-
carfan je malá škola, kterou navštěvuje asi 110

dětí ve věku 4 - 12 let. Učí se v pěti třídách, které
jsou všechny vybaveny počítačem s dataprojek-
torem nebo interaktivní tabulí, učitelé v každé

třídě mají svého asistenta, u nejmenších dětí
měla paní učitelka asistenty dva. Klasické uspo-
řádání lavic, jak ho známe z naší školy, jsme

neviděli. Nezajímavější pro nás bylo seznámení
se systémem výuky. Učitelé připravují týdenní

rámcové plány, rozvrh hodin nemají, učí se

hlavně podle potřeb dětí. Vyučovací hodina trvá

asi 40 min., během kterých se děti různě dělí do
skupin a společně s asistenty často odcházejí

ven. Učitelé mají díky asistentům všechny
pomůcky připraveny ve třídách, jsou spíše koor-
dinátory výuky. Vypadalo to, že nejdůležitější

v této škole je, aby byly děti spokojené, nebyl
kladen důraz na encyklopedické znalosti. Děti se

učily vzájemné spolupráci, komunikaci a výuka
byla hodně názorná. Největším překvapením pro
nás byla kázeň, která ve škole vládla. Během

naší návštěvy jsme neslyšeli, že by někdo z uči-
telů nebo asistentů musel na děti zvýšit hlas.Vše

probíhalo v klidné atmosféře, žádné z dětí jsme

neviděli, že by se nevhodně chovalo ke spolu-
žákům. Jen v polední hodinové pauze se děti
venku na školním dvoře pořádně vyřádily. Velmi

se nám líbily také školní uniformy. Nešlo o žádné

stejnokroje, ale o barevně sladěné školní oble-
čení, na kterém je vždy znak školy.

Pro děti se naopak nejzajímavější částí stalo

společné setkání s námi, na kterém dostaly od

všech partnerských škol dárky. Tady jsme zabo-
dovali asi nejvíc, protože díky sponzorským
darům z Magistrátu města Havířova i mnoha

dalším dárkům, si každé dítě odneslo domů ales-

poň malou vzpomínku na ČR a děti dostaly i spo-
lečné dárky, které využijí ve škole i ve volném
čase.

Vyprávění o tom, jaké další zajímavosti na nás
ve Walesu čekaly, by zabralo ještě mnoho řádků,

ale za zmínku stojí alespoň jedna. Ve waleském
parlamentu nás přijala bývalá ministryně škol-
ství, v současné době poslankyně paní Jane

Hutt, které jsme rovněž předali oficiální dárek,
jehož součástí byly dárkové předměty reprezen-

tující Havířov.
Mgr. Pavla Slamečková, 

ZŠ M. Kudeříkové Havířov

Hodnocení aktivit v rámci projektu Stejná šance 

Přes 29 milionů korun vyčlenil Havířov
ze svého rozpočtu na dotace

ZŠ Kudeříkové: Učitelé se jeli učit, jak se učí jinde
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Modré kontejnery jsou určeny pro sběr papíru. Třídíme
do nich noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartony, papírové
obaly, např. různé sáčky. V žádném případě do nich nepat-
ří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a vos-
kovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

U nás Havířově společně s papírem třídíme také tetrapakové
nápojové obaly. Jedná se zejména o obaly od mléka a džusů.
Modré kontejnery jsou navíc označeny touto oranžovou
samolepkou.

Zelené a bílé nádoby se spodním výsypem jsou urče-
ny na sběr barevného a bílého skla. Vkládáme do
nich láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné stře-
py, tabulové sklo. Nepatří do nich keramika, porcelán,
autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Žluté kontejnery jsou určeny pro sběr plastů. Vkládáme
do nich sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů a polystyrén. Nepatří do nich
např.: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Nedávno se na některých stanovištích ve městě objevily
první červené kontejnery, označené logem společnosti
Asekol.
Tyto jsou určeny pro sběr drobných vysloužilých elektrospo-

třebičů a baterií, jako např. žehličky, holicí strojky, menší

rádia, CD přehrávače, magnetofony, kulmy, vysoušeče

vlasů, toustovače, mobilní telefony a pod… jednoduše

všechny ty elektrospotřebiče, které se do nich vejdou.

Větší elektrospotřebiče jako jsou ledničky, pračky, myčky, mrazáky, televi-

zory, monitory, počítače apod… patří do Místa zpětného odběru

elektrospotřebičů, které se v Havířově nachází ve sběrném dvoře.

Pouze zbytkové odpady z domácností, z kterých předem vytřídíme papír,
plasty, sklo, tetrapak a nebezpečné složky ukládáme do zelených plasto-
vých, případně kovových 1 100 litrových kontejnerů.

Všechny ostatní odpady patří do sběrného dvora, který se nachází na

ulici Karvinské v areálu Technických služeb Havířov a.s..

Provozní doba sběrného dvora: Po - Ne    7.00 - 18.00 hodin.

Upozorňujeme občany, aby neukládali odpad mimo kontejnery na

zem. Pokud někdo tak učiní, dopouští se tím přestupku proti OZV

o čistotě a pořádku na veřejném prostranství a může být postihován.

Stanoviště kontejnerů 

3. 5. - 5. 5. 
Kpt. Nálepky, Šrámkova, Selská,

Haškova, Prachatická x Nad Tratí,
Lidická, U Pošty

6. 5. - 9. 5. 
U Topolů, U Pískovny, Na Pavla-
sůvce (žel. stanice), Na Stezce,

Na Polanech, Padlých hrdinů -
obchod, J. Petřvaldská 

(pož. zbroj.) 

10. 5. - 12. 5. 
Slovanská, Lípová, J. Gagarina,

Jarošova ZŠ, Gorkého, J. Kotase-

točna, Mezidolí-U Sosáka

13. 5. - 16. 5. 
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový
Svět-odbočka před zatáčkou 

k zahrádkářské osadě, Hraniční,
Květná, Podélná (Osinky), Větrná  

17. 5. - 19. 5. 
Mládežnická, Ladova, Mládí, 

Atriová, Kosmonautů, Školní 
(v zatáčce u lesa),   

Edisonova, Čs. armády,

20. 5. - 23. 5. 
Kpt. Vajdy, Majakovského, 

Mozartova, Letní, J. Vrchlického, 
B. Němcové, Na Pacalůvce

24. 5. - 26. 5. 
M. Pujmanové, Odlehlá, Petřvald-

ská (točna), Moravská, Lazecká 

(u lesa), Klidná, Mickiewiczova  

27. 5. - 30. 5. 
G. Klimenta, Resslova, Na Kem-
pách (u ZO), Frýdecká-Stružník,

Stavbařská, K. Světlé-Luna, 

Jaselská

Upozorňujeme občany, že kontej-

nery jsou určeny pouze k odklá-

dání objemného odpadu (např.
nábytek, koberce apod.). Ostatní
odpady (nebezpečný odpad,

vysloužilé elektrozařízení, stavební
odpad) odvážejte na sběrný dvůr.

Sběrný dvůr je na ul. Karvinské 
v areálu Technických služeb,
provozní doba je každý den 

od 7.00 hod. do 18.00 hod.
vč. soboty a neděle.

Děti kreslily na dopravní téma 
Komise RMH BESIP vyhlásila v lednu 2011 výtvarnou soutěž pro

kolektivy i pro jednotlivce na téma „Bezpečný pohyb cyklistů a in-line
bruslařů po cyklostezkách v našem městě“ volnou technikou.

Soutěže se zúčastnily kolektivy i jednotlivci z devíti základních škol
a deseti mateřských škol. Bylo odevzdáno více než sto prací a členy
komise tak čekal velmi náročný úkol - vybrat ve třech předem určených
kategoriích tři nejlepší výtvory.

Děti lepily, obkreslovaly, vybarvovaly, vystřihovaly … bylo vidět, že je
práce bavila a všechny věděly, jak se správně pohybovat na kolech,
koloběžkách nebo na kolečkových bruslích po chodnících či silnicích.

Pro regulérnost soutěže muselo být vyřazeno několik výkresů, kde se
děti odklonily od zadaného tématu.
A takhle to dopadlo:
I. kategorie: děti mateřských škol a žáčci 1. tříd
1. místo: Karolína HECZKOVÁ, MŠ Sukova   6 let
2. místo: Markéta OČENÁŠKOVÁ, MŠ Sukova 6 let
3. místo: žáci 1.A třídy ZŠ Mládežnická 6 let 

II. kategorie: žáci 2. a 3. tříd ZŠ

1. místo: žáci 2.A třídy ZŠ K.Světlé 7 let 

2. místo: Adéla STARINSKÁ, 3.B ZŠ Gen. Svobody 8 let

3. místo: Kateřina LIPINOVÁ, 3.B ZŠ Gen. Svobody 8 let

III. kategorie: žáci 4. a 5. tříd ZŠ

1. místo: Kristýna MÍLOVÁ, Jasana KOLÁČKOVÁ, 

Klára JANUŠKOVÁ, Adina VEČEŘOVÁ, 

5.A ZŠ Gorkého 11 let 

2. místo: Anna ŠUMBEROVÁ, Zuzana CITOROVÁ, 

Klára NIEROSTKOVÁ, 4.B ZŠ Gorkého                10 let

3. místo: Jan KRPEC, 4.A ZŠ Na Nábřeží 10 let

Zvláštní cenu udělila porota dětem z pracovně výtvarného kroužku 

při MŠ Kosmonautů    4 - 6 let              

Harmonogram přistavení VPK

květen 2011 

Jak správně třídit odpad?Komise 
Rady města Havířova
pro bezpečnost 
silničního provozu

Sběr nebezpečných odpadů a starého železa
jaro 2011

Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnikate-

le!) sběr nebezpečných odpadů (ledničky, pračky, televize, počítače,

elektroodpad, autobaterie, oleje, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky,
léky apod.) a staré železo, a to formou pojízdné sběrny, která bude při-
stavena dle níže uvedeného harmonogramu:

Havířov Termín Místo přistavení Město-

Město, 13.5. 13.30 - 15.30 1.máje (parkoviště)

Podlesí, 13.5. 16.00 - 18.00 PERMON (parkoviště)

14.5. 8.00 - 10.00 Garážnická (garáže)

14.5. 10.30 - 12.30 Balzacova (parkoviště)

20.5. 13.30 - 15.30 Na Nábřeží pod Labužníkem

20.5. 16.00 - 18.00 Hálkova (garáže)

21.5. 8.00 - 10.00 Moskevská (gar. za Aral)

Bludovice, 21.5. 10.30 - 12.30 Rodinná (garáže)

Šumbark, 27.5. 13.30 - 15.30 Jarošova (gar. u Bivoje)

27.5. 16.00 - 18.00 Lidická (park. Tenas)

28.5. 8.00 - 10.00 Petřvaldská (točna)

28.5. 10.30 - 12.30 Školní (gar. ul. Řadová)  

3.6. 13.30 - 15.30 Moravská (parkoviště)

3.6. 16.00 - 18.00 Jedlová (park. u točny)

Pr. Suchá, 4.6. 8.00 - 10.00 Lísková (garáže)

4.6. 10.30 - 12.30 Kpt. Jasioka (ZŠ)

Bludovice, 10.6. 13.30 - 15.30 Květná (za motorestem)

Životice, 10.6. 16.00 - 18.00 Padlých hrdinů (restaurace)

Pr. Suchá, 11.6. 8.00 - 10.00 Na Pavlasůvce (železniční stan.)

Dol. Suchá, 11.6. 10.30 - 12.30 Lazecká (u lesa)

D. Datyně, 17.6. 13.30 - 15.30 J. Kotase (točna)

17.6. 16.00 - 18.00 Datyňská (U Sosáka) 
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Za dlouholetou a nadstandardní činnost oce-
nilo město Havířov při příležitosti Dne učitelů
5 pedagogických pracovníků základních škol
a zařízení pro děti. Za příkladnou reprezentaci
města Havířova dostala ocenění pětice žáků
havířovských škol a jeden žákovský kolektiv.

Akce se konala 23. března 2011 ve Společen-
ském domě. Pamětní list a věcné ceny obdrželi
od představitelů města Havířova žáci Marek
Petlák ze ZŠ Gen. Svobody za první místo

v krajském kole Astronomické olympiády, Zuza-

na Čapandová ze ZŠ Kudeříkové za druhé místo

v celostátním finále Astronomické olympiády,

Daniela Mlčúchová ze ZŠ Jarošova za první

místo národního kola soutěže Mladý zahrádkář,

Kristina Richterová za ZŠ Mládežnická za první

místo v mezinárodní soutěži Malujeme Evropě

a Martin Vetéši z Gymnázia Komenského za

první místo v mezinárodní literární soutěži.

Kolektiv žáků ZŠ Karolíny Světlé je oceněn za

třetí místo v krajské a páté místo v celostátní

soutěži v nejlepší pohybové skladbě. Ocenění

z rukou primátora města Ing. Zdeňka Osmanc-

zyka a jeho náměstka Bc. Daniela Pawlase

dostali Lenka Rejlová, Lenka Hinzeová, Veronika

Kavanová, Petra Sněhotová, Eva Malaníková,

Iveta Mokrejšová, Veronika Mikulová, Tereza

Horáková, Martin Zemánek, Jakub Žwak, Adam

Sasen a David Peca.

Mezi oceněnými pedagogy jsou Mgr. Lenka
Drábková ze ZŠ Karolíny Světlé, Mgr. Věra

Nováková ze ZŠ Gen. Svobody, Mgr. Helena

Luková ze ZŠ Školní, Mgr. Anna Švanterová ze
ZŠ Gorkého a Ing. Mgr. Jindřich Honěk z Církev-
ního střediska volného času sv. Jana Boska.

„S oblibou se hlásíme k novým, progresivním

metodám výuky, žáci se svými učiteli připravují
různé projekty, mají k dispozici supermoderní
technologie a učební pomůcky, přesto vždycky
základy úspěšné pedagogické práce musejí
respektovat myšlenky Jana Ámose Komenské-
ho,“ připomenul význam Učitele národů primátor

Havířova Ing. Zdeněk Osmanczyk. „Přestože asi
nenajdu oponenta, když budu tvrdit, že učitelské
povolání je velmi náročné, je zajímavé, že není
nikterak pompézně oslavováno a vlastně i osla-
vy Dne učitelů mívají komornější charakter.
Proto jsem rád, že v Havířově mají tradici oprav-
du důstojné oslavy práce pedagogů, které jsou
zároveň příležitostí k ocenění těch nejlepších
učitelů i ocenění výsledků jejich práce v podobě
úspěchů těch nejlepších žáků.“ 

Magistrát města Havířova oceňuje nejlepší
žáky a jejich učitele pravidelně od roku 2004.

Za tu dobu bylo vyznamenáno 120 pedagogic-

kých pracovníků a rovná stovka žáků a studentů

havířovských základních a středních škol.
Foto: Josef Talaš

Město ocenilo výborné pedagogy a úspěšné žáky

INFORMACE 
pro řidiče taxislužby

Všem zájemcům o složení zkoušky řidiče taxi-

služby k prokázání znalosti místopisu, právních
předpisů, upravujících taxislužbu, ochranu spotřebi-

tele a znalosti obsluhy taxametru tímto oznamuje-
me, že k přípravě je možno mimo jiné využít studij-

ní materiál, zpracovaný formou souboru cvičných
testových otázek z právních předpisů, upravujících

činnost „taxislužba“.
Studijní materiál byl od 21. 4. 2011 zpřístupněn

na webových stránkách města www.havirov-city.cz

v sekci Magistrát - odbory - komunálních služeb -
informace - studijní materiál pro řidiče taxislužby.

Pro studium místopisu je přiložen pouze pomoc-
ný materiál - seznam ulic s rozdělením podle měst-
ských částí, ostatní znalosti je nutno čerpat z mapy

města Havířova a prací v terénu.
Odbor komunálních služeb MMH

Sociální služby města
Havířova 

si Vás dovolují pozvat 
na Den otevřených dveří  
18. 5. od 9 do 16 hodin

otevíráme dveře našeho zařízení

na ul. Moskevská 1103/1f,
Havířov-Město.

Prohlédnout si zde můžete
prostory Denního stacionáře 

a Respitní péče.

Prohlídky prostor budou spojeny 
s poskytnutím informací 

o možnostech nabízených služeb.
Těšíme se na Vás!

SANTÉ - centrum ambulantních 
a pobytových sociálních služeb,

Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí

pořádá ve čtvrtek

19. května 2011 od 9.00 do 15.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a zve k prohlídce středisek:

MIKADO
Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí

Odloučené pracoviště - Lipová 12, Havířov-Město
☎ 596 411 026

DENNÍ STACIONÁŘ
Čelakovského 1248, Havířov-Podlesí, 

☎ 597 582 896

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
Nerudova 352/12, Havířov-Město

☎ 596 813 176
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Jaro nám začalo a na silnicích můžeme

vidět první příznivce cyklistiky.
Ještě před tím, než na projížďku vyjedete,

nezapomeňte se přesvědčit, zda má vaše

kolo správnou výbavu a zda je v pořádku.

Povinné vybavení kola stanovuje vyhláška
č. 341/2002 Sb. v příloze č. 13.

Tak jako každý řidič automobilu dobře ví, čím

musí být jeho vozidlo vybaveno, tak i cyklistovi

nesmí na kole chybět žádná ze součástí přede-
psaného vybavení, mezi něž patří brzdy (umož-
ňují včas v případě potřeby zpomalit nebo zasta-

vit), světlomet, jež umožňuje vidět cyklistu za

snížené viditelnosti již z dálky (zepředu bílé
barvy, červený vzadu), přední bílá a zadní červe-
ná odrazka, zvýrazňující cyklistu za snížené vidi-

telnosti  nejen při jízdě, ale i když musí zastavit.
Oranžové odrazky na paprscích kol zvýrazňují

cyklistu z boku, na pedálech pak umožňují lepší
viditelnost řidičům, kteří cyklistu předjíždějí nebo
míjejí.

Důležitý je také výběr správné barvy oblečení,
tedy pestrých a viditelných barev. Zapomenout

byste neměli na ochrannou přilbu, která je pro
všechny do 18 let povinná!

Kola bez dozoru lákají zloděje. Ochranou před

nimi (pokud musíte kolo bez dozoru ponechat) je
kvalitní zámek, kterým kolo uzamknete k nějaké

pevné části. Dalším ze způsobů ochrany je

registrace jízdních kol.

Pro občany města Havířova tuto nepovinnou

a bezplatnou službu provádí Městská policie

Havířov, ul. Karvinská 1a (u hasičské zbrojnice).
Cílem registrace je přispět k ochraně majetku
občanů, snížit počet krádeží kol a zajištěná nebo

nalezená kola vrátit zpět původním majitelům.

Evidence se provádí v úřední dny pondělí
a středu od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00
hodin.

K registraci je zapotřebí OP a jízdní kolo,

u zánovních kol také doklad o jeho nabytí.
K 1. 4. 2011 využilo této služby 1 907 občanů
z Havířova a blízkého okolí.

Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, mysle-

te také na dodržování zásad bezpečné jízdy.
Zcela určitě se také vyplatí si kolo proti krádeži
pojistit a sjednat si také pojištění odpovědnosti

pro případ, že způsobíte s kolem škodu někomu
jinému.

Pokud cyklista vedením kola nebo jízdou na
něm poruší pravidla provozu na pozemních
komunikacích, dopouští se přestupku dle § 22,

odstavce 1, písmene l), zákona č. 200/90 Sb.
o přestupcích a může být strážníky MP řešen
v blokovém řízení uložením pokuty až do výše

2 000 Kč, u mladistvých pak do výše 1 000 Kč.

Bezpečí ve stáří - tak zní název
projektu, který připravili policisté
z Preventivně informační skupi-
ny Územního odboru PČR Karvi-
ná pro seniory.

Počet případů podvodného
vylákání peněz na starší osobě od
roku 2006 do roku 2010 rapidně
vzrostl.

V roce 2006 policisté zazname-
nali 22 trestných činů a v roce 2010
těchto podvodů již bylo 113 s cel-
kovou škodou několika milionů
korun. Je známo, že senioři patří
k jedné z nejvíce ohrožených sku-
pin převážně v souvislosti s majet-
kovou trestnou činností a existuje
spousta důvodů, proč se pachatelé
zaměřují právě na seniory. Starší
spoluobčané jsou málo ostražití,
jejich reakce jsou pomalejší, a když
se k tomuto přidá ještě důvěřivost
vůči cizí osobě, má pachatel často
vyhráno.

Na konci měsíce ledna letošního
roku policisté z prevence zavítali
v Havířově-Podlesí do Městského
klubu seniorů na poradu předsedů
seniorských klubů. Seznámili je
s trestnou činnosti páchanou na
seniorech formou násilí či podvodu
a také s projektem Bezpečí ve stáří.

Cílem tohoto projektu je poučit
seniory, jak se nestát obětí trestné-
ho činu, jak se zachovat při řešení
nenadálých životních situací, kon-
fliktu doma či na ulici, jak tomu pře-
dejít a jaký subjekt o události vyro-
zumět. A samotná beseda? Ta trvá
kolem 90 minut. V první části se
posluchači dozví, jaké metody,
praktiky, výmluvy pachatelé pou-
žívají, aby se dostali do přízně seni-
ora, a jak se proti tomuto bránit.
Druhou část tvoří výukový film pod

názvem (NE)bezpečný věk, ve
kterém jsou jednotlivé příběhy zfil-
movány podle skutečných událostí.
Ohlasy na realizaci besed byly
pozitivní, o čemž svědčí i to, že do
poloviny března již proběhly čtyři
besedy v seniorských klubech či
domech pro seniory.

Několik rad, jak se nebezpečí
bránit:

● nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li,
kdo je za dveřmi

● nemívejte doma více peněz
v hotovosti nebo velmi cenné věci

● noste u sebe jen nezbytnou
peněžní hotovost

● nebuďte důvěřiví ani k různým
podomním prodejcům, kteří
nabízejí zdánlivé levné zboží

● vyhýbejte se neosvětleným
místům a odlehlým uličkám 

nprap. Jaroslav Kus 
PIS Karviná 

Gymnázium na Studentské ulici
navštívili studenti a pedagogové
z partnerské školy Anny Frankové
v Collegnu. Pobyt se uskutečnil
v rámci projektu „Friendship and
Sympathy at School“, který je kon-

cipován jako dvouletá spolupráce

studentů nižšího gymnázia. Žáci si

během školního roku vyměňují
výtvarné a písemné práce v an-
glickém jazyce na různá témata
každodenního života.

V letošním roce jsme pro naše
hosty opět připravili zajímavý

a bohatý program. Studenti se

nadšeně zapojili do sportovních

utkání, společně s pedagogy zhléd-

li kulturní vystoupení našich žáků,

absolvovali dva celodenní výlety za

krásami našeho regionu (Kopřivni-

ce, Štramberk, Hukvaldy, Olomouc,

Zbrašovské jeskyně), při pěší pro-

cházce obdivovali naše krásné

město a pobavili se při závěrečné

školní diskotéce. Završením celého

programu bylo slavnostní přijetí ital-

ských hostů u primátora města.

Díky vynikající spolupráci a pod-

poře rodičů, vedení školy, SRPŠ

a Úřadu města Havířova odjížděli

naši italští přátelé spokojeni a plni

nezapomenutelných zážitků.
Mgr. Hana Lužná, 

Mgr. Eva Zdráhalová

GSH: Návštěva partnerské školy z Itálie

Foto: Studenty z Itálie přijal primátor města, který návštěvě ukázal
také jednací místnost rady města.

Okénko prevece městské policie: Vyrážíme na kolo

Besedy učí seniory, jak se
nestát obětí podvodu či násilí

Slavnostní otevření Centra volnočasových aktivit
spojené s Dnem otevřených dveří 4. května 2011
od 16 do 18 hodin - Horymírova 1511/9, Havířov-Město

Centrum volnočasových aktivit (CVA) na Horymírově ulici v Havířově-

Městě vzniklo rekonstrukcí prostor bývalého pracoviště dialýzy.

Provozovatelem CVA je statutární město Havířov.

Centrum volnočasových aktivit je určeno pro pořádání programů

(aktivit) zaměřených na společné zájmy uzavřených skupin dětí, mláde-

že a dalších občanů (zejm. na zájmové kroužky, přednášky, pohybová

cvičení v zájmových skupinách, výstavky, setkání sběratelů aj).

Prostory v CVA budou poskytovány zejména klubům seniorů, nezisko-

vým organizacím, zájmovým sdružením a spolkům, svazům a podobně.

Bližší informace o otevření CVA a provozních podmínkách podá refe-

rentka odboru sociálních věcí p. Miroslava Lepíková, ☎ 596 803 162, 

e-mail: lepikova.miroslava@havirov-city.cz 

Foto: Alice Přečková

Foto: archiv
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MUDr. Šárka Andělová se proble-
matikou nadváhy zabývá dlouhá
léta. Pracovala v oblasti prevence,
kde se přesvědčila o tom, jak je
v předcházení celé řady one-
mocnění důležitý zdravý životní
styl. Jak nesprávné stravování
a nedostatek pohybu může zkom-
plikovat život dospělým, ale
i dětem. Od roku 2004 provozuje
MUDr. Andělová nestátní zdravot-

nické zařízení, které se věnuje pře-

devším nutričnímu poradenství

s převahou poradenství ve snižo-

vání nadváhy. Kromě individuálních

kurzů pořádají i skupinové kurzy na

několika místech našeho regionu.

Jedním z měst, kde můžete hub-

nout v kurzu pod dohledem odbor-

níků, je i Havířov.

Obezita se stává celosvětově

epidemií. Nadváhou a obezitou

trpí v ČR již cca čtvrtina dospě-

lých a bohužel již také 20% dětí.

Proč je nebezpečná?

Nebezpečná je především proto, že

při ní dochází k řadě zdravotních

komplikací, zejména srdečně-cév-

ních, zvýšenému výskytu cukrovky
atd. Zázračné diety nepomáhají.

Řada lidí zkouší zhubnout pomocí

různých typů diet či hladovek, vyu-
žívá „zázračných kokteilů“
či náplastí s představou, že jinak

nemusí nic dělat. Opak je ale prav-

dou. Při návratu k normálnímu reži-
mu dochází u většiny k opětovné-
mu vzestupu hmotnosti, velmi

často ještě nad původní hranici.

Jakou metodu k hubnutí

používáte?

Používám téměř “bezbolestnou“
metodu kognitivně-behaviorální
terapie, která je mimo jiné praktiko-

vána společností STOB obezitě.

Je založena na změně životního
stylu a úpravě jídelních návyků tak,
aby i po absolvování 3měsíčního
kurzu bylo možno zásady dodržo-
vat bez většího omezování, ale
s tím, že vzhledem k mému
zaměření přistupuji ke klientům
jako k pacientům. Předchází vstup-
ní vyšetření s odběrem krve na
cholesterol, cukr, klinické a gonio-
metrické vyšetření a v neposlední
řadě vyšetření ideální hmotnosti
přístrojem Bodystat. Z těchto dat
vycházíme i při doporučení stavby
jídelníčku. Vyšetření absolvují klien-
ti i na konec 12týdenního kurzu.
To proto, abychom se přesvědčili
o zdravotních dopadech, a hlavně
zda klienti správně hubli - zda ubra-
li tuk a ne svaly.

Jaké máte výsledky?

Cesta k trvalému zhubnutí dá

trochu práce. Vyžaduje motivaci

a trochu sebekázně. Průměrný úby-

tek za 12 týdnů činí 6,5 kg, nejsou

však ojedinělé výsledky kolem

10 kg. Odměnou je lepší pocit ze

sebe sama, lepší psychický i zdra-

votní stav, zvýšená kvalita života

a obdiv ostatních.

Co byste poradila lidem, kteří

chtějí zhubnout sami doma? 

Rozhodně si neordinujte hladovku

nebo jednostranný jídelníček. Jezte

5x denně co 2-3 hod. v malých dáv-

kách, omezte uzeniny a tučná jídla,

přidejte zeleninu a hlavně pijte

neslazené nápoje v množství 2-3l
denně.

Pokud vám to nepůjde, přijďte na

vyšetření Bodystatem a poradu
k nám. A pokud máte rádi podporu
kolektivu, určitě neváhejte se při-

hlásit do některého z našich skupi-

nových kurzů. V dubnu otevíráme
další kurz Havířově v Základní
škole 1. máje. Kromě erudovaných

rad získáte nové přátele.

Jak se mohou případní zájemci

přihlásit?

Nejlépe prostřednictvím
www.emnxxl.cz nebo 
☎ na č. 603 315 861 

nebo 731 464 387.

Rekondičně-ozdravný pobyt
v Chorvatsku pro osaměle žijící seniory

Místo pobytu: pobřeží Jadranu v oblasti Trogiru, 
Seget - Vranjica, „Villa TERESA“

Termíny pobytů: 21. 8. - 30. 8. 2011 - 35 osob
30. 8. -  8. 9. 2011 - 35 osob

Podmínky účasti:
a) účastník má trvalé bydliště na území města Havířova k datu zápisu

i k datu odjezdu na rekreaci 
b) účastník je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu pro

invaliditu třetího stupně
c) zdravotní stav nevylučuje účast na rekreaci - vlastní zodpovědnost
d) účastník je osobou osamělou, tzn. vdova/vdovec, rozvedená/ý,

svobodná/ý nebo je osobou žijící společně s manželem, ale druhý
z manželů je osobou nesoběstačnou pobírající příspěvek na péči
II., III. nebo IV. stupně

e) neúčastnil se rekreace v Chorvatsku organizovanou městem roku
2006, 2008, 2009 a 2010.

Spoluúčast na úhradě pobytu:
• osoby žijící osaměle z jednoho příjmu:

- příjem účastníka do   8.000 Kč - úhrada  4.500 Kč
- příjem účastníka nad 8.000 Kč - úhrada  5.000 Kč    

• ostatní:
- účastník - úhrada  6.000 Kč

Cena poukazu zahrnuje:

• ubytování ve „Ville TERESA“

• stravu formou plné penze

• dopravu klimatizovanými autokary

• aktivizační program, úrazové pojištění pro případ trvalých následků

a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetím osobám.

ZÁPIS: 10. května 2011 od 7.00 do 9.00 hodin (do naplnění kapacity)

v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov-Podlesí

(autobusová zastávka „Bezručova“- linka č. 3 a 9) 

Další informace poskytne Petra Pospíšilová ☎ 596 803 155, Magistrát města Havířova,

odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro, kancelář č. 111.

OBČANSKÁ PORADNA PŘI SLEZSKÉ DIAKONII 
Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark

od 1. 4. 2011 začíná fungovat pouze na objednání,
a to v tyto konzultační dny a hodiny:

Pondělí : 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 na objednání 
Úterý : 8.00 - 12.00 na objednání 
Středa : 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 na objednání 

Čtvrtek : 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 na objednání 

Poslední uživatel je vždy přijat hodinu před koncem 

konzultačních hodin.

☎☎ 596 810 546, Email: obcan.ha@slezskadiakonie.cz

Chcete zhubnout do plavek? 
Hubněte s rozumem! 
- rozhovor s MUDr. Šárkou Andělovou, CSc.

příspěvková organizace

VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION HAVÍŘOV,

Dělnická 14, 736 01 Havířov-Město, bezbariérový vstup, ☎ 596 813
456, e-mail: havirov@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz, 

otevřeno: út - pá 8 - 12.00  12.30 - 16.30 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h 

Výstava do 31. května 2011 - VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA  

Výstava představí dějiny kávy obecně, historii zpracování a obchodování

s kávou, její přípravu a recepty z celého světa, nejrůznější druhy kávy i vše,
co s ní souvisí. K vidění budou kávové soupravy a servisy, ale také mlýnky
na kávu, kávovary, pražidla a dózy. Výstava je zapůjčena z Muzea v Brun-

tále.

Interaktivní koutek - zajímavosti o kávě, puzzle, bludiště, pexeso, kvíz

4. - 6. 5. Maminkám k svátku - dárky pro maminky, vlastnoručně zdobené

hrnky a drobné dárky, hrnky a další materiál zdarma. Větší skupiny objed-
nat předem; pro školy, veřejnost                                                               

18. 5. Mezinárodní den muzeí - Je libo s cukrem či bez?  
- ochutnávka různých druhů káv - posezení u šálku kávy, pro veřejnost;
vstup zdarma

Slavnostní zahájení sezony 
Kotulovy dřevěnky
Muzeum Těšínska zve všechny obdivovatele a milovníky
lidového umění a řemesel 1. května 2011 od 9 do 17 hodin

k návštěvě Kotulovy dřevěnky.
Řemeslníci ze Slovenska, Polska, Košařisk i Havířova předvedou zpracování vlny, lnu,
kostí a kůže, předení na kolovrátku, výrobu píšťal a provazů. Uvidíte práci dráteníka,

metláře, řezbáře, košíkářky, tkadleny a perníkářky. Zajímavostí bude výroba sýra
salašnickým způsobem, předvádění tiffany techniky a ručně vyráběné mýdlo.

Příjemnou atmosféru navodí lidoví muzikanti z Jablunkova.
Kotulova dřevěnka se nachází na ulici Hálkova č. 4, pod obchodním domem Kaufland u autobusového
nádraží v Havířově. Bližší informace je možné získat na ☎☎ 602 709 731 a www.muzeumct.cz.
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Na náměstí Republiky v Havířově
stojí umělecké dílo nazvané „Brána

s kyvadlem a pramenem“. Pro mne

je to kyvadlo času, které odpočítává

délku bytí všem stejným dílem...

Čas nás formuje podle svých

zákonů a ne podle našeho přání...

Město Havířov roste do krásy.

V roce 2010 získalo další mezi-

národní ocenění v italském městě

Cervia. Ze soutěže „Evropská kve-

toucí sídla“ si přivezlo stříbrnou pla-

ketu.

K 31.12. 2009 žilo v Havířově

81 700 obyvatel. Poměrně velkou

část - 15 386 - tvořili lidé starší

šedesáti let. Do této skupiny patřím

i já. Umění stárnout se stále

musíme učit. Každý dříve narozený

člověk má ve tváři napsáno, co mu

život dal i vzal. Stáří bychom měli

přijímat s vděkem. Vždyť mnoho
mladých se této věkové skupiny

nedožilo...

Město Havířov je opravdu přátel-
ské seniorům. Magistrát města
nabízí dříve narozeným mnoho

možností, jak aktivně stárnout.

Stačí sledovat Radniční listy.
Široký rozsah zájmové činnosti

nabízí SPCCH v ČR. Je to celore-

publikové sdružení, jehož členy

jsou lidé postižení civilizačními cho-
robami, osoby dlouhodobě a trvale
nemocné a senioři.

ZO Havířov KARDIO SPCCH má

144 členů. Z tohoto počtu se 124
členů zapojuje do zájmové činnosti

aktivně. A to už je chvályhodná síla!

Předsedkyní je paní Karla Hanáko-

vá. V práci jí pomáhá 8 cvičitelů

a 3 lektoři.

Přes velkou snahu všech, kdo se

o zdárný provoz tohoto Komunit-

ního centra starají, klobouk dolů!

Poněvadž jsem členkou svazu,

vztahy mezi seniory znám. Dovolím

si zdůraznit pohodu, přátelství,

vstřícnost a ochotu vzájemně si

pomáhat. Dík vám všem!

Dík patří i magistrátu města,

který činnosti KADRIO podporuje.

Komunitní centrum nabízí rehabili-

tační cvičení s prvky jógy, trénování

paměti různými technikami, výtvar-

nou a rukodělnou činnost, kurzy

práce s počítačem, procvičování

znalosti anglického jazyka, návště-

vy divadel a koncertů, společné
vycházky...

Dávno neplatí: sedávej panenko

v koutě, jsi-li hodná, najdou tě!

Havířovský magistrát nabízí senio-
rům aktivní stárnutí. Hoši a děvčata
se stříbrem ve vlasech, s hůlčička-

mi a berličkami! Vykročte vstříc této

podané ruce! Bude méně času sle-
dovat, kde co bolí, budeme se víc
usmívat, můžeme být svému okolí

i užiteční. A o to přece jde!!
Alena Urbánková

Folklorní soubor Havířovské babky 
slaví v tomto roce dvacátiny

Při této příležitosti uspořádaly členky Zábavné odpoledne v PZKO Na
Zborůvce. Plný sál potěšil, ukázalo se, že Babky mají mnoho přátel a příz-

nivců. Krásným vystoupením překvapily děti ze ZŠ na ul. Moravská
v Havířově-Šumbarku. Pod vedením paní učitelky Míši JANÍKOVÉ a jejich
obětavých pomocníků připravily dvě pásma - jedno v lidovém tónu, druhé

pohádkové. Obě se moc líbila. Děkujeme p. učitelce a žákům, ale i jejích
rodičům, kteří obětavě vypomohli a p. Kronenbergerovi za sponzorský dar,

který umožnil zakoupení kostýmů pro vystoupení.
Zároveň děkujeme všem, kdo jakýmkoli způsobem podpořili naši akci,

bez této podpory a pomoci bychom ji uskutečnit nemohly.
Za Havířovské babky org.ved. Marie Kročková

Žáci Hotelové školy a Obchodní 
akademie úspěšně reprezentují 
školu i naše město

Na havířovské „hotelovce“ se pořád něco děje. Tentokrát byli ve středu
pozornosti žáci Obchodní akademie. V březnu totiž uspořádali se svými
vyučujícími již XI. ročník studentské konference „Labyrintem ekonomie“, na
které prezentovali své vědomosti nejen z ekonomických předmětů, ale
také výsledky praktické tvůrčí práce. Porota hodnotila odbornou úroveň
prací, využitelnost v praxi a grafickou úpravu.

Setkání mladých ekonomů a možná budoucích podnikatelů se velmi
vydařilo a přineslo ovoce i škole, v kategorii 4. ročníků obsadila žákyně
Hana Bernatíková 3. místo a postoupila tak do okresní přehlídky Středo-
školské odborné činnosti, kde se svým podnikatelským záměrem získala
skvělé 1. místo. Zanedlouho ji tedy čeká nejen maturita, ale i účast v kraj-
ském kole SOČ.

Mladí gastronomové právě zakončili praktické maturity, které se tradičně
nesly ve znamení dobrého jídla a různých gastronomických akcí a byly
závěrečnou třešničkou na dortu jejich čtyřletého snažení. Jejich mladší
spolužáci se zanedlouho utkají v klání o Pohár primátora města Havířova
v soutěži Radegast Birell Junior Cup. Tento každoroční „pivní mini-festival“
proběhne 11. - 12. května. I mezi mladšími žáky se najdou velmi šikovní,
důkazem je účast Martina Sedláka z 1. ročníku ve finálovém kole soutěže

Gastro Junior Nowaco Cup v Brně. Náš zástupce byl zároveň nejmladším

účastníkem a umístil se se svým pokrmem v čele bronzového pásma.

Terénní služba pro seniory 
od 1. 1. 2011 nabízí Armáda spásy terénní službu pro

seniory. Jedná se o službu v rámci města Havířova

s rozšířenou působností.

Nabízíme seniorům doprovod k lékaři, doprovod na

procházkách po blízkém okolí, pomoc a doprovod 

při vyřizování na úřadech, psychickou podporu, tré-

nování mozku a paměti, procvičování jemné motoriky. Tuto službu

poskytujeme seniorům v jejich domácím prostředí, v pracovních

dnech od 8.00 do 16.00 hod. v předem domluveném termínu.

Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na ☎☎ 596 811 479.

Jak aktivně stárnout

Z redakční pošty

Armáda spásy, Komunitní centrum, Obránců míru 704/15

Havířov-Šumbark 736 01

Římskokatolická farnost

sv. Anny zve širokou veřejnost
do sakrálních prostor kostela
sv. Anny v pátek 27. května od

17.30 h.

Účastníci si mohou prohléd-
nout chrámové prostory, kam se
člověk běžně nepodívá. Během

celého večera je připraven pestrý

program: po slavnostní mši svaté
vystoupí chrámové sbory, proběh-
ne módní přehlídka a zamyslíme

se nad biblickými texty. Kostel

bude otevřen do 24 h.
„Základní myšlenkou projektu

„Noc kostelů“ je pozvání všech lidí
dobré vůle ke společnému setkání,“
uvedl farář Marcel Krajzl. „Tato
akce je svým charakterem v našem
městě ojedinělá a zaslouží si svou
patřičnou pozornost. Za velký
přínos totiž považujeme identifikaci
obyvatel s místem jejich života -
městem Havířovem, zvýšení pově-
domí o kulturních hodnotách regio-
nu a také zvýšení informovanosti

o roli církve jako podstatném tvůrci
duchovních a kulturních hodnot.“

V rámci doprovodného programu

je plánovaná výstava papeže Jana
Pavla II., která potrvá do 12. června.

Bližší informace 

včetně programu naleznete na
stránkách:

www.farnosthavirov.cz

Noc kostelů i v Havířově

27. května 2011

Foto: archiv
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27. března v ranních hodinách jsme spolu
s panem učitelem V. Sochorou vyrazili na puto-
vání po evropských metropolích. Po dlouhé
cestě, na které se přidala dvě pražská gym-
názia, jsme dorazili do francouzského Stras-
bourgu, jenž je sídlem evropských institucí.
Prohlédli jsme si toto krásné historické město
nejen z pevniny, ale také z paluby výletní lodi.
Druhý den ráno jsme dojeli do francouzské
desetimiliónové Paříže. Viděli jsme všechny její
významné památky, od známé univerzity Sorbo-
ny (na které studoval také Karel IV.) až po sym-
bol Paříže Eiffelovu věž. Z vyhlídkové lodi jsme
měli centrum Paříže (stejně jako z „Eiffelovky“)
jako na dlani. Jeden z velkých zážitků byl pro nás
přejezd Eurotunelem z Calais do Folkenstonu ve
Velké Británii. Naší první zastávkou v Londýně
byla známá pevnost a bývalé vězení Tower of
London, kde jsou k vidění korunovační klenoty.
V blízkosti pevnosti se nachází most Tower Brid-
ge, který se při průjezdu velké lodi otevře.
Navštívili jsme British Museum, kde se nachází
Rosettská deska a zavítali jsme také na velké

tržiště v centru Londýna. Samozřejmě jsme
nevynechali Buckinghamský palác (sídlo králov-
ny Alžběty II.), Westminsterské opatství a Big
Ben vedle budovy parlamentu. Na závěr dne
jsme se projeli na velkém Londýnském oku. Po
dobu zájezdu jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vých informací a poznali mnoho zajímavých lidí.

Jan Kubalák a Milan Kollarčík, 9.C  

ZŠ Žákovská:

Zápisky ze školního poznávacího zájezdu 

ZŠ Gen. Svobody:
Ukončení projektu modernizace výuky

Na ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku byly v polovině dubna ukončeny práce na projektu

spolufinancovaného Evropskou unií „Modernizace výuky - Interaktivně a globálně“. Zmodernizováno

bylo 7 kmenových tříd na I. stupni, 10 kmenových tříd na II. stupni a 6 odborných učeben.

Díky moderní technice se zvýší aktivní zapojení žáků do výuky a tím i účinnost výuky. Veřejnost

bude mít možnost nahlédnout do zmodernizovaných učeben ve čtvrtek 2. června 2011 od 15 do 16

hodin. Srdečně zveme k návštěvě!                                                               Mgr. Šárka Dedková

ZŠ F. Hrubína:

Kolik jazyků umíš,
tolikrát jsi člověkem

O tom se přesvědčili žáci ZŠ F. Hrubína, kteří
v době jarních prázdnin navštívili anglické město
Bath. Celý týden absolvovali výuku anglického
jazyka s rodilými mluvčími a také viděli spoustu
zajímavých míst. Nahlédli i do běžného života
anglických rodin, v nichž byli ubytováni. Ještě
dlouho budou všichni vzpomínat na krásné
počasí a mnoho nezapomenutelných zážitků.
O týden později šest žáků reprezentovalo naši
školu v městském kole celostátní přehlídky dět-
ských recitátorů, která se konala v SVČ Asterix
Na Nábřeží. V nemalé konkurenci tři žáci získali
1. místo a ukázali všem, jak nádherný umí být
český jazyk.

Výhercům gratulujeme a budeme se i do
budoucna  snažit o to, aby krásné mluvené slovo
nezaniklo. Mgr. Markéta Šalomonová 

a Lic. Lucie Petříková

Naše škola ZŠ Gorkého se v prosinci 2010

zapojila do finanční soutěže "Zelené podnikání".

Proběhlo školní kolo, kterého se účastnili žáci
6. - 9. ročníku. Soutěž byla velice náročná. Po
školním kole následovalo krajské - náročnější,

ale pořád ještě v pohodě. Do krajského kola

postoupily naše čtyři týmy. Tým ve složení: Adam
Kroliczek, Jan Vínovský (9.B), Jiří Benda (7.B)
a Josef Slováček (6.A) se v Moravskoslezském

kraji umístil na prvním místě, a tak postoupili do

celostátního klání.
Celostátní kolo se konalo ve čtvrtek 31. břez-

na 2011 v Jesenici u Prahy. Nejdříve jsme uva-

žovali, že nikam nepojedeme - bylo to daleko
a finančně poměrně náročné. Nakonec jsme se

rozhodli, že i navzdory překážkám  pojedeme
a zkusíme zabojovat, když už to stálo tolik sil! 

Během deseti dnů kluci museli vymyslet

a zpracovat "Podnikatelský záměr", tj. zjistit si
mnoho údajů z oblasti financí, pojištění, úvěrů,

daní, analýzy trhu, ceny, zda si na sebe vydělají
a mnoho a mnoho dalších. Zkrátka spousta
práce! Společnými silami jsme vše zvládli - rodi-

čovské sdružení přispělo finančně na dopravu

(moc děkujeme), paní učitelky z matematiky
(Jílková, Schindlerová a Švantnerová) pomáhaly

a radily, jak nejvíce uměly.
Potřebovali jsme pomoc odborníků z oblasti

finančnictví. Oslovili jsme téměř všechny banky
v Havířově, ale neúspěšně (neměly zájem o spo-

lupráci s námi). Nakonec jsme měli štěstí - věno-
vala se nám paní Iva Staničková z České spoři-

telny, která se velice ochotně klukům snažila
vysvětlit, co musí podnikatelé splnit, když chtějí

začít podnikat. Kluci získali cenné informace,
které plně využili při zpracování projektu.

I touto cestou bychom rádi poděkovali paní

Staničkové za její profesionální přístup a milé
jednání. Je to člověk na svém místě.

A v čem kluci chtěli podnikat? Jaký byl jejich
podnikatelský záměr?

Velice jednoduchý, pouze na první pohled!

Rozhodli se, že budou objíždět okolní obce (tam,
kde je malá obchodní síť) a prodávat potraviny.

Projekt nazvali POJÍZDNÁ PRODEJNA.

Vše bylo připraveno, prezentace hotova. Kluci
odjeli ve středu odpoledne do Prahy i s doprovo-

dem p. uč. Hanibalem. Celou dobu jsme dostáva-
li čerstvé zprávy - o příjezdu do Prahy, ubytování,

procházce po Praze, příjezdu do Jesenice,
v soutěži je 9 družstev. Naši nastupují jako šestí.

Po prezentaci jsou první. Následný test je
obtížný. Napětí stoupá! A konečně po třetí hodině

odpoledne se dovídáme ohromující  zprávu -
jsme PRVNÍ ! Jsme první v republice. Máme

OBROVSKOU  R A D O S T.
V pátek je ve škole čekalo překvapení.

A jaké? Všichni jsme nastoupili před školu,
kluci dostali pamětní medaile a pytlík dukátů
a celá škola jim poblahopřála potleskem.

A jaké si přivezli ceny? Vybrali si reprosousta-
vu a k ní každý získal data trezor, knížky o finan-
cích, společenskou hru - také o financích, pou-

kázku na výlet na ekofarmu, zápisníky, fixy, pas-
telky, pexeso a jiné drobnosti.

Gratulujeme. Kluci děkujeme!!! 
Mgr. Anna Švantnerová, učitelka

Projektové dny „Minimaturita
hrou“ na ZŠ Moravská

Tak jako každoročně si žáci 9. ročníků naší

školy vyzkoušeli maturitu nanečisto v rámci tra-

dičního projektu „Minimaturita hrou“. Akce se

uskutečnila v týdnu po jarních prázdninách.

Po slavnostním zahájení v kinosále naší školy

žáci prezentovali své znalosti z českého jazyka

a matematiky v dopoledním bloku před komisí

složenou z pedagogů školy. Odpoledne je čeka-

lo pokračování tentokrát v podobě volitelného

předmětu, který si žáci sami vybrali. Každý den

byl slavnostně zakončen za přítomnosti rodičů

předáváním absolventských listů.

Všem žákům přejeme úspěšný vstup do nové

etapy jejich středoškolského života.
Mgr. Hana Glonková

Aprílový den na ZŠ Pujmanové
Se zpestřením výuky na aprílový den přišli i žáci naší školy. Dohodli se, že v tento den se všichni obléknou domodra a přijdou v co možná „nejšíleně-

jším účesu“. Tentokrát  nezklamali ani učitelé! Zvlášť jsme hodnotili pana učitele Lukašíka, který neváhal nazout na nohy  i modré háčkované bačkory.

Tento den proběhl tak trochu naruby. První hodinu zasedli učitelé do lavic coby hodní žáci a vybraní žáci si to zkusili za katedrou. Předem si hodinu
museli řádně připravit a to zase taková legrace nebyla. Celý den se nesl v radostném duchu a žáci si ho hezky užili.

Kateřina Phamová a Johana Jelínková, žákyně 9. A

ZŠ Gorkého:

Jsme první v republice!
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Tak jako každý rok i letos se na ZŠ Kapitána
Jasioka připravovaly oslavy Mezinárodního dne
Romů.V pátek 8. dubna se hned ráno škola zapl-
nila vůní romských specialit, dokončovaly se
poslední úpravy, v tělocvičně „zavlály“ vlajky -
česká, romská, ale také polská a slovenská.
To proto, že kromě romské kultury a zvyků si žáci
a jejich hosté připomínali rovněž kulturní zvy-
klosti Poláků a Slováků, kteří také žijí na území
našeho města.

Hosté, kteří naši školu navštívili, přijeli ze ZŠ
Jarošovy v Havířově-Šumbarku a ze ZŠ na ul.
Zelená v Životicích.

Po slavnostním zahájení státní hymnou České
republiky a přivítání  předvedl své vystoupení
hudebně-pohybový kroužek pod vedením Mgr.
Vrublové, ve kterém jsou zapojeny nejmladší děti
z přípravné třídy. Strhující vystoupení zopakovaly
děti také širší veřejnosti, a to v pondělí 11. 4.
v místní pobočce havířovské knihovny.

Páteční oslavy pokračovaly na tematických

stanovištích, kde žáci plnili drobné úkoly, ochut-
návali krajové speciality - např. romské placky
„marikle", polské „krówky“, a také slovenské kor-
báčiky, které si museli sami uplést. Šťastný smích
a nadšení všech dětí byly velkou odměnou pro
pedagogické pracovníky, kteří tento den připra-
vovali. Mgr. Petra Židková  

ZŠ Mánesova:
Kdo zdravě maže,
tomu to jede!

Od poloviny února do poloviny března probě-
hlo na naší škole projektové vyučování
o zdravé výživě. Jeho cílem bylo, aby děti pocho-
pily důležitost dodržování zásad zdravého život-
ního stylu s ohledem na životní prostředí, ve
kterém žijí.

Největšímu zájmu se těšila kuchařská soutěž
v přípravě zdravého pokrmu s pomazánkou.
Těžké rozhodování měla hodnotící komise při
jejich ochutnávkách. U všech ocenila výtečnou
chuť a prospěšnost pro zdraví. Vítězné týmy při-
pravily Brokolicovou pomazánku od prvňáčků,
Rumcajsovu loupežnickou pochoutku a Mrkvo-
vou pomazánku s kari. Rovněž vytváření receptů
na počítači a pojmenování pochoutek bylo velice
nápadité. Názvy Mořský příboj, Superzdravíčko,
Zdravá mlsánka, Nemova mňamka, Krabí poma-
zánka á la créme, Čertí ocásky, Harlekýnský
chlebíček přímo vybízejí k jejich přípravě
a pojídání. Osmnáct kuchařských týmů pod
vedením vyučujících, asistentů pedagoga
a vychovatelů tak přispělo do školního receptáře

i k instalaci nástěnky ve vestibulu školy.

Projektové vyučování navázalo na akci

z loňského února, kdy proběhla soutěž v přípravě

zdravých polévek a děti se již těší na příští

soutěž v přípravě zdravých salátů.
Koordinátor EVVO Mgr. Drahomír Korábik

DEN BEZ HRANIC na ZŠ Kpt. Jasioka

Foto: Mgr. Marie Nowaková

GJAK: Společný projekt 
českých a německých 
studentů v Bad Kissingen

Týden před jarními prázdninami v měsíci břez-

nu odjelo 14 studentů gymnázia na ulici Komen-

ského z Havířova spolu s vyučující němčiny na

společný projekt se studenty z gymnázia v Pirně

do malebného lázeňského městečka Bad Kissin-

gen. Tento společný projekt byl finančně dotován

a zajištěn organizací pro rozvoj českoněmeckých
vztahů - Tandem. V průběhu celého týdne absol-

vovali studenti obou gymnázií zajímavý a atrak-

tivní program.
Počáteční  rozpaky  byly v průběhu jednoho

dne vystřídány pevnými  přátelskými  vztahy

a  další program probíhal vždy ve smíšených

týmech. Společný výlet do vesničky Aura na kar-
nevalový průvod, vzájemné prezentace Slezska
a Saska, obou měst - Pirny a Havířova a prezen-

tace obou gymnázií významně přispěly k získání

vzájemných informací obou partnerů. Velkým
obohacením v oblasti kulturně historické byla
návštěva arcibiskupské rezidence, dómu a hradu

Marienburg v historickém městě Würzburg. Výlet

do muzea na Point Alfa z období bývalé NDR stu-
dentům přiblížil události a pevně střeženou hra-
nici  bývalého totalitního území. Večerní  projekce

německého filmu „Sluneční ulice“ komickou for-

mou ještě více přiblížila poměry, ve kterých žili
mladí lidé před pádem berlínské zdi.

Zadané téma projektu „Vyprávěj mi o svém

snu ...“  se studentům v jednotlivých smíšených
pracovních týmech podařilo poměrně zajímavě

zrealizovat. Práce  byla  vystřídána i příjemnou
relaxací v termálních lázních.

Týden uplynul velice rychle a v den odjezdu

byli všichni velmi smutní, nikomu se nechtělo
domů, přestože nás čekaly prázdniny. Vzájemné

sympatie a  přátelství  obou gymnázií přetrvává
a komunikace mejly, skypem a na facebooku
jsou takřka na denním pořádku.

Je již dlouholetou tradicí, že žáci naší školy

pod vedením p. učitele Šomodi vlastnoručně

vyrábějí budky pro ptáky, které pak v předjarním

období vyvěšují v okolí školy.

V loňském roce věnovali velkou budku také

ZOO v Ostravě. Letos po dohodě s pracovníkem

Odboru životního prostředí magistrátu města Ing.

Smolou žáci 6. - 9. ročníku v rámci předmětu

Pracovní činnosti a v Technickém kroužku vyro-

bili celkem 7 ptačích budek. Budky byly různých

velikostí a typů pro různé druhy ptáků. Sami žáci

pak budky osobně předali na magistrátu města

Ing. Smolovi. Budky budou vyvěšeny na různých

místech v Havířově. Žáci doufají, že tak přispěli

k lepším možnostem zahnízdění různým druhům

ptáků, a že se v nich bude ptačím mláďatům

dobře dařit nejen v tomto roce, ale i v dalších

letech. Lucie Tulejová

Knihovna připravuje knížky pro prvňáčky
Havířovská knihovna se již potřetí zapojila do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Vyhlásil ho Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského za
podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské
gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření

základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní

knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště. Do projektu knihovna přihlásila všechny havířov-
ské základní školy. Díky tomu během listopadu 2010 - dubna 2011 proběhlo 41 akcí pro 966 dětí
prvních tříd, dalších asi 30 akcí se ještě připravuje. Šlo o besedy v jednotlivých pobočkách knihov-

ny, tvořivá odpoledne, zábavná odpoledne pro děti školních družin nebo čtení s rodiči v rámci pro-
jektu Škola naruby. A samozřejmě nesmíme zapomenout na oblíbené pasování prvňáčků na čte-

náře knihovny. Někde už proběhlo, jinde se teprve připravuje. Všechny akce však měly jediný cíl -
přivést děti ke knihám a probudit jejich zájem o četbu. Odměnou za vynaloženou námahu bude
dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky

projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce
2010/2011 to bude knížka spisovatelky Daniely Krolupperové „Zmizelá škola“, kterou bude ilustro-
vat známá ilustrátorka Eva Sýkorová-Pekárková. Vybraným žákům bude knížka předána při paso-

vání nebo při slavnostním ukončení školního roku.

ZŠ Žákovská: Tři dny na čistém vzduchu
Základní škola Žákovská každoročně pořádá pěvecká soustředění, na kterých se žáci nejen učí

nový repertoár a zdokonalují ten naučený, ale i tráví volné chvíle aktivním pobytem na čistém vzdu-

chu. Bylo tradicí, že na tato soustředění vyjížděly jen starší děti, a tak jsme se rozhodli uspořádat

letošní pěvecké soustředění i pro naše nejmenší zpěváčky z 1. a 2. tříd. Abychom nezatížili rodinné

rozpočty, rozhodli jsme se potřebné peníze na pobyt zajistit jinou cestou. V loňském roce jsme
požádali grantovou nadaci o dotaci a naší žádosti bylo vyhověno v plné výši. Tak mohlo na začátku
března vyjet 60 dětí ze sboru Ptáčata na historicky první třídenní soustředění do Rožnova pod Rad-

hoštěm, a to zcela zadarmo.

Celý pobyt se velmi vydařil - jak díky krásnému počasí, tak i přispění pedagogů, kteří měli pro děti
připravený pestrý program. Mimo nacvičování písní děti „tančily s Míšou“, zvolily si MISS a MISSÁKA
soustředění, vyrobily pestrobarevné „šašíky“, navštívily místní výrobnu svíček. Samozřejmostí byl

každodenní pohyb na čerstvém vzduchu.

Z tváří dětí jsme četli velikou radost a spokojenost, což byla pro nás učitele největší odměna.
Dětem přeji do budoucna více takových vydařených akcí. Vít Sochora

Žáci ZŠ Gorkého myslí na opeřené přátele už v zimě
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McGreen a.s. je poradenská společnost zaměřená na
čerpání dotací z fondů EU a státních grantových příleži-
tostí. Nabízí klientům komplexní poradenství, které
v logických krocích pomáhá primárně městům a obcím
v jejich rozvoji. Specializuje se zejména na investiční
projekty a inženýrskou činnost v oblasti životního
prostředí.

Společnost McGreen a.s. vychází především ze schopností
a zkušeností svých expertů, kteří v rámci týmové spolupráce
aktivně sdílejí své znalosti a poznatky při přípravě významných
projektů se zaměřením na čerpání dotací z fondů Evropské unie.

Hlavním cílem je získávání finančních prostředků k realizaci
investičních záměrů klientů podle motta „Evropské dotace - klíčové
řešení financování Vašich projektů“.

McGreen a.s patří v současné době mezi vedoucí firmy na trhu
v oblasti investičních projektů zaměřených na zlepšení životního
prostředí v České republice.

Strategií společnosti je:
• dlouhodobé partnerství s klienty, opakovaně využívající nabízené

služby 
• maximální péče pro každého klienta 
• hledání nejlepšího řešení pro klienta 
• orientace na vědomosti a schopnosti svých zaměstnanců 
• firma motivuje své poradce a manažery ke špičkovým výkonům

prostřednictvím týmové práce, sdílení myšlenek a znalostí 
• stálá komunikace s klientem 

Společnost McGreen a.s. nabízí služby spojené s projekty doto-
vanými v rámci jednotlivých dotačních programů ve všech fázích
realizace projektu od přípravy a kompletace žádosti o dotaci, přes
realizační fázi projektu - organizaci výběrového řízení až po
dotační management v rámci realizační a provozní fáze projektu.

Představujeme generálního sponzora 
Europa Cup 2011, společnost McGreen a.s.
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

d
iv

a
d

lo 24.5. v 19.00 h. - velký sál KDPB

Hrají: Martin Zbrožek, Pavel Liška,
Josef Polášek
Osvědčený kus v podání autorského hereckého tria

Liška, Zbrožek, Polášek. Představení nás zavede do
zákulisí divadelní šatny.Vstupujeme do vztahového pro-

pletence tří kolegů a kamarádů a jejich životů. Díky
hlavním protagonistům slibuje hra mnoho legrace. Ale

nejen ji ... Dočkáme se jemného odkrývání složitosti
mezilidských vztahů. Možná je to s našimi známými

komediálními herci nějaké nahnuté, kdo ví? Živá hudba
na pódiu, taneční kreace, pantomima, kontakt s diváky

a divačkami ...
V Milostném trojúhelníku můžete čekat všechno.

Vstupné: 280,- 260,- 240 Kč

 
 

Pražský komorní balet Pavla Šmoka 
Komponovaný baletní večer čtyř choreografií 
Lucie Holánkové, Petra Zusky a Jana Kodeta.
                                      Vstupné 150 Kč

5.5. v 19.00 hodin -  velký sál KDPB

b
a
le

t

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - KDPB v Havířově

ČESKÁ SCÉNA 3. 5. v 19.00 h. pro skupinu HAA      
Jules Verne: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

SCENA POLSKA 31. 5. v 19.00 h. pro skupinu HAP 
Edmond Rostand: CYRANO DE BERGERAC

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK

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

Aleš Bernatík  
výstava fotografií

"Všude žijí lidé"

Vernisáž ve čtvrtek 5. 5. od 17 hodin

výstava potrvá do 30. 5. 2011

v
ý
s
ta

v
a
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Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h 
- loutkový sál KDPB

3.5. VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC 
(ČR 2010, 82´, přístupný, dokument) Severomoravská vesnice Nošovice byla
pověstná svým pivem a prvotřídním nošovickým zelím. V roce 2006 se politickým
rozhodnutím stala místem, kam automobilka Hyundai umístila největší výrobní
závod v České republice. Korejská firma za pomoci místních politiků rozeštvala
zdejší obyvatele a nátlakem se rozhodla je „přesvědčit“ o odprodeji pozemků.
Režie: Vít Klusák

10.5. DOBRÉ SRDCE
(THE GOOD HEART, Island/Dánsko/Francie 2009,
95´, do 12 let nevhodný, tagikomedie, titulky) Nostal-
gická tragikomedie nás zavádí do jednoho newyorské-
ho baru, jehož neurvalý majitel Jacques už chce pově-
sit řemeslo na hřebík. Najde si proto na ulici svého
následovníka, mladého pobudu a snílka Lucase, který
má ale na barmanskou profesi až příliš „dobré srdce“. Lekce otrlosti může začít…
Režie: Dagur Kári

17.5. MAMA GÓGÓ
(Island/Norsko/Švédsko/Velká Británie 2010, 88´, přístupný, tragikomedie, titulky)
Bravurní tragikomedie Fridrika T. Fridrikssona vypráví o ambiciózním režisérovi,
který právě dokončil film o starých lidech uprchlých z domova důchodců.
Režie: Fridrik Thór Fridriksson

24.5. ZVÍTĚZIT 
(VINCERE, Itálie/Francie 2009, 128´, životopisný/historický, titulky) Milán, 

začátek 20. století. Mladý Mussolini pracuje jako redaktor levicového deníku Avan-

ti a začíná se aktivně zapojovat do politiky. Touží po přeměně Itálie z monarchie

v moderní socialistický stát. Potkává se s bohatou Idou Dalserovou, která se do

něho hluboce zamiluje. Režie: Marco Bellocchio                                            

Vstupné: 80 Kč, členové FK - 60 Kč 
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12.5. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

RADŮZA
Koncert originální písničkářky, poprvé v Havířově 

a s kapelou!!!

Vstupné: 250,- 230,- 210 Kč

Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov pořádá

ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov

9. 5. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB

PERSPEKTIVY OKD - současnost a budoucnost revíru
Dr. Ing. Ján Fabián, ředitel pro rozvoj a strategii OKD
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7. 5. v 15.00 h - loutkový sál KDPB            

INDIÁNSKÁ POHÁDKA
Divadlo Smíšek Ostrava                                     Vstupné 50 Kč 

14.5. v 15.00 h - loutkový sál KDPB

PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Divadýlko Mrak 

Havlíčkův Brod
Madla má na starosti chod celé

domácnosti. Gaspar, její muž, jí
s ničím nepomůže, celé dny jen
vzpomíná na dobu, kdy se plavil

po moři. Jednoho dne se nechá

najmout na loď, která vyplouvá
za pokladem. Madla dostane
strach o svého muže, a tak se

tajně vloudí na palubu za ním. V převlečení pak zachrání Gasparovi několikrát

život. Ten ji v pánském převlečení nepoznává a slouží jí oddaně jako svému kapi-
tánovi. ...ale co se stane, když loď přepadne mořská příšera? Jak seberou
pirátům poklad? A co se stane, když Gaspar doma zjistí, že kapitán nebyl

kapitán, ale Madla...???  Vstupné 50 Kč 

Společenský dům - SD
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22.5. v 15.00 h - KD Radost

O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE 
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KD Leoše Janáčka - KDLJ 

● 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 ● www.mkshavirov.cz ● Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete zakoupit v předprodeji ve všech

pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání. Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají
od 2. dne zahájení prodeje.

p
ři

p
ra

v
u

je
m

e 1.6. náměstí Republiky - DEN DĚTÍ 

18.6. HAVÍŘOV V KVĚTECH ❁ květinový průvod městem 

❁ floristická soutěž “KVĚTINOVÁ GALERIE”

❁ bohatý kulturní program pod širým nebem

VSVW 31. 5. - 30. 6. 2011 - Nejkrásnější dětem 
Adolf Born - ilustrace a grafika

Galerie Radost 
Steven Kilcoyne - výstava obrazů skotského malíře
Vernisáž ve středu 1. 6. od 17 h., výstava končí 26. 6. 2011

Galerie Maryčka
Marta Benešová-Břehová: Hory - místa - místečka

(kresby a malby - krajiny, zátiší, portréty)
Vernisáž ve čtvrtek 2. 6. od 17 h., výstava potrvá do 26. 6. 2011

Kulturní dům Radost - KDR
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22.5. v 15.00 h - KD Radost

O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE 
Divadlo Špílberg Brno 

Pohádka napsaná na známé,
a bohužel i dnes tolik aktuální
téma lidské chamtivosti je svým

poselstvím pro dnešní dobu

přímo předurčená. Chudý
a skromný Rybář hnán chamti-
vostí své ženy prosí Zlatou

Rybku, aby plnila její přání. Až

do chvíle, kdy jeho žena poruší
dohodu a chce se stát vládkyní moří. Následuje pád a oba jsou
znovu chudí, jako byli dřív. Vstupné 50 Kč  

p
o

h
á
d

k
a

Městské kulturní středisko Havířov 

nabízí k pronájmu nabízí k pronájmu 
REKLAMNÍ PROSTORY REKLAMNÍ PROSTORY 
ve výlohách Společenského domu Havířov

Info: 596 808 028, 777 767 086

Městské kulturní středisko Havířov 
přijme lektorku klasického baletu - Informace na 777 767 090

9.5. v 18.00 h. - KDLJ - učebna č. 43

Dr. Ladislav Vacek - přednáška na téma: KAKTUSY MEXIKOp
ře

d
n

á
š
k
a

výstava olomouckých výtvarnic (Tři grácie)

JÁNSKÁ, CAKIRPALOGLU, ŠÍPOVÁ, KUČEROVÁ

setkání
vernisáž ve středu 4. 5. od 17 hodin 

výstava končí 29. 5. 2011

Galerie Radost - otevřeno po - pá od 12.00 do 18.00 h., 

so - ne od 14.00 do 18.00 h., v den večerního programu do 19.00 h
vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč
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KD Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT      
PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD L. JANÁČKA

1.5. v 15.30 h  

AUTOPOHÁDKY 
(ČR 2011, CP 17.3. 11, 75´, přístupný, animovaný, DD)
Animovaný povídkový film natáčený na motivy
stejnojmenné knížky Jiřího Marka.

Vstupné: 72 Kč

1.5. a 4.5. v 17.45 h

SVĚTOVÁ INVAZE: 
BITVA O LOS ANGELES 
(BATTLE: LOS ANEGELES, USA/VB 2010, CP 10.3.11,
112´, do 12 let nevhodný, akční/sci-fi, titulky, DD)
Po mnoho let byly zaznamenány případy pozoro-
vání UFO po celém světě - Buenos Aires, Soul,
Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011 se to, co
kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou reali-
tou, když je země napadena neznámými silami.
Jak lidé všude na světě přihlížejí tomu, že jsou
dobývána největší města, tak se Los Angeles
stane poslední výspou lidstva v bitvě, kterou
nikdo nečekal. Závisí to na námořním seržantovi
a jeho nové četě, aby zastavili další postup, i když

bojují proti takovému nepříteli, s jakým se nikdy

předtím nesetkali. V hlavní roli Aaron Eckhart.

Vstupné: 82 Kč
1.5. a 4.5. ve 20.00 h, ve středu 4.5. též v 9.00 h  

KRÁLOVA ŘEČ 
(THE KING´S SPEECH, Velká Británie 2010, CP
10.3. 11, 118´, do 12 let nevhodný, drama/historický,
titulky, DD) Po smrti otce, anglického krále Jiřího

V., a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je Ber-

tie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně koru-

novaný králem Jiřím VI. Země stojí na prahu 2. svě-

tové války a zoufale potřebuje silného vůdce.

Proto králova žena Alžběta, budoucí královna

matka, domluví svému muži setkání s excentric-

kým terapeutem řeči Lionelem Loguem. Po tuhém

začátku se tito dva ponoří do neobvyklého způso-

bu léčby a časem mezi nimi vznikne nenarušitelné

pouto. V hlavních rolích Colin Firth, Helena Bon-

ham Carter a Geoffrey Rush.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč) 

5. - 8.5. v 17.45 a 20.00 h

DILEMA 
(TE DILEMMA, USA 20011, CP 17.3. 11, 111´, do 12
let nevhodný, širokoúhlá/komedie, titulky, DD)

Komedie o chlapovi, který stojí na životní křižovat-
ce a ví, že ať se vydá doprava nebo doleva, vždyc-

ky to dopadne špatně. A tak vyrazí rovně. A to je
vůbec ze všeho nejhorší. Film, který názorně před-

vádí, že to, co řeknete svému nejlepšímu kama-
rádovi, je stejně důležité jako to, co mu neřeknete.
V hlavních rolích Vince Vaughn, Kevin James,

Winona Ryder a Jennifer Connelly.
Vstupné: 80 Kč  

6. - 8.5. v 15.30 h      

NA VLÁSKU       
(TANGLED, USA 2010, 92´, přístupný, animo-
vaná/rodinná/komedie, české znění, DD) Princezna
Locika 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 komplici nacházejí
dobrodružství, srdce, humor a vlasy… spoustu vlasů.

Vstupné: 62 Kč
11.5. v 9.00, 17.45 a 20.15 h

POUTA  
(ČR 2010, 145´, do 12 let nevhodný, krimi/detektivka,
DD) Hrdiny příběhu sužuje touha uniknout z pasti
vlastního života. Paradoxně tím ale zrazují to, co je
naplňuje, a přibližují se o to více vlastnímu zničení.
Pouta jsou thriller s temným příběhem a nepředvída-
telně jednajícím hrdinou, prostoupený pocitem ohrože-
ní, strhující a napínavý. Snímek získal v letošním roce
Českého lva za nejlepší film, za nejlepší režii, za nej-
lepší mužský výkon (Ondřej Malý), za nejlepší kameru
(Jaromír Kačer), za nejlepší scénář (Ondřej Švindl)
Režie: Radim Špaček

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)  

12. - 15. a 18.5. v 17.45 h
ve středu 18.5. též v 9.00 h    

13. - 15.5. též v 15.30 h

ČERTOVA NEVĚSTA 
(ČR 2011, CP 28.4.11, přístupný, širokoúhlá/rodin-
ná/pohádka, DD)

Nová pohádka Zdeňka Trošky. Čerti patří mezi nej-

oblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě to

platí i pro režiséra Zdeňka Trošku, který doposud

tvořil pekelníky, kteří byli buď malí, ale šikovní,

případně tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí.
V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova
nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty.

To vše ve výpravné podívané sršící humorem,

triky a hvězdami v hlavních rolích. Hrají: Sabina
Laurinová, David Suchařípa, František Němec,
Eva Josefíková, Václav Šanda aj.

Vstupné v 15.00 h: 72 Kč, vstupné v 17.45 h: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
12. - 15. a 18.5. ve 20.00 h 

THOR
(USA 2011, CP 28.4. 11, 130´, do 12 let nevhodný,
akční/fantasy, české znění, DD) Poznáte ho podle

kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také
rebel. A možná se stane legendou. Pokud zkrotí

vlastní pýchu. Thor se zrodil v severské mytologii
a je zároveň členem elitní líhně superhrdinů

komiksového gigantu Marvel, který už přivedl na
plátna kin jeho sourozence Spidermana, Ironmana

nebo mutanty X-Men. Thor je ale výjimečný. Mimo
jiné i tím, že se jeho filmového příběhu ujal slavný

specialista na Shakespeara Kenneth Branagh.
Vstupné: 80 Kč

19. - 22. a 25.5. v 17.45 h

20. - 22.5. též v 15.30 h

HOP
(USA 2011, přístupný, komedie, české znění, DD)
Hlavním hrdinou snímku je velikonoční zajíček
Hop snící o budoucnosti rockové hvězdy. Jednoho

dne však Hopa přejede autem Fred, mladý ulejvák,
u kterého se v tu chvíli probudí něco jako černé

svědomí. Vezme Hopa domů a slíbí mu, že se
postará jak o něj, tak o část jeho velikonočních
povinností. Oba nesourodí spolubydlící se však
velmi rychle naučí, že je čas dospět. Komedie Hop
je oblíbenou kombinací hraného a animovaného
filmu.
Vstupné v 15.30 h: 72 Kč, vstupné v 17.45 h: 80 Kč 

19. - 22. a 25.5. ve 20.00 h 
ve středu 25.5. též v 9.00 h    

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ 
(NO STRINGS ATTACHED, USA 2011, CP 31.3.11, 108´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlá/komedie, titulky, DD)

Patří kamarádství do postele? „Kam se ten svět

řítí?“ Tahle otázka napadne snad každého, kdo

pozná ústřední pár velmi originální romantické

komedie. Vztah těchto dvou bytostí určují jen dvě

věci - příležitostný sex a složitý soubor pravidel

vzájemného koexistování, který by šlo shrnout

dvěma slovy - hlavně nezávazně. To znamená:

Žádná romantika, žádné randění, žádné předehry,

žádné mazlení, žádná žárlivost, žádné lži, žádné

výčitky a žádné společné snídaně. V hlavní roli

Natalie Portmon a Ashton Kutcher.

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

26. - 29.5. a 1.6. v 17.45 h

27. - 29.5. též v 15.30 h 

MÁMA MEZI MARŤANY 
(MARS NEEDS MOMS, USA 2011, CP 24.3. 11, 88´,
přístupný, animovaná/komedie, české znění, DD) 
Vyneste odpadky, snězte brokolici - kdo potřebuje
maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje
svoji maminku, když ji unesou Marťané, kteří

plánují, že ukradnou její „maminkovství“ pro své

vlastní potomky. Divoké dobrodružství, které zahr-
nuje cestování načerno na vesmírné lodi, řízení
komplikované víceúrovňové planety a ovládnutí

mimozemského národa a jejich vůdce.

Vstupné v 15.30 h: 72 Kč, vstupné v 17.45 h: 80 Kč 

26. - 29.5. a 1.6. ve 20.00 h
ve středu 1.6. též v 9.00 h

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI 
(LOVE AND OTHER DRUGS, USA 2010, CP 7.4. 11,
112´, do 15 let nepřístupný, komedie, titulky, DD)
Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku,

který může mužům vrátit hrdost, je to ještě lepší.

Vítejte v éře, kterou jako zářivá kometa zasáhla
viagra a v jednom neuvěřitelném partnerském
vztahu, jenž s přispěním tohoto prášku vzniknul.

Ostrou, odvážnou a hlavně nekorektně zábavnou
komedii Láska a jiné závislosti natočil Edward

Zwick, režisér slavných filmů Legenda o vášni
a Poslední samuraj. Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

Představení pro děti:   
15.5. ve 14.00 h

KAMARÁDI Z TELEVIZE II.
- 9 pohádek - 65´                                Vstupné: 15 Kč
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projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL
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V Městské sportovní hale si dalo
dostaveníčko 57 hasičských dobro-
volných sborů mladých hasičů
z Čech, Moravy, Slezska, Sloven-
ska a Polska.

Soutěžící v celkovém počtu 840,
ve věku 6-15 let, zaplnili halu do
posledního místečka. Tuto akci
pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Havířov Město, který letos oslaví
55. výročí svého trvání. Každoročně
poslední sobotu v únoru se sjedou
mladí Soptíci ze zemí střední Evro-
py, aby se zde - v našem zeleném
městě - probudili ze svého zimního
spánku, a předvedli své zápolení ve
štafetě dvojic, uzlové štafetě a šta-
fetě 4x40m.

Letošní účast 84 družstev byla
rekordní za celou dobu pořádání
této akce, která je velmi oblíbená

a dělá tu nejlepší reklamu našemu

městu a SDH ve střední Evropě.

Díky hlavním sponzorům SH ČMS,

LuingPyrex, a samozřejmě magis-

trátu města Havířov. Tato akce je

velmi náročná jak časově, tak

hlavně finančně, a to stojí za

zamyšlení.

Akce začala slavnostním nástu-

pem před 9, a ihned po poradě

s vedoucími družstev se rozjela

naplno. Měli jsme obavy, zda to

stihneme zvládnout při takovém

množství družstev. Vše šlo podle

plánu, po 15. hodině došlo

k vyhlášení vítězů a předání cen.

V kategorii mladších zvítězili mladí

hasiči z Těškovic, druhé místo

Praha Zličín, třetí byli hasiči

z Veselé. V kategorii starších se na

prvním místě usadil opět po přes-

távce Měník, druhé místo vybojova-

li hasiči ze Slovenské Spišské Nové

Vsi, a třetí místo si tvrdě vybojovali

mladí hasiči z Havířova Města pod

vedením tandemu Jana Urbancová

a René Bulava, kterým osobně

děkuji za jejich hodnotnou práci

s našimi mladými.

Došlík Emanuel Otakar, starosta
SDH Havířov Město 

a hlavní organizátor soutěže

Galerie Spirála

"Máj - lásky čas" 
- pořad folkloristky Marty Gelnarové 

s cimbálovou muzikou Friš
středa 4. 5. v 18 hodin 

Galerie SPIrála a literární skupina "SPI" vyhlašují literární soutěž  

"Nepište do šuplíku" 
pro píšící autory všech věkových kategorií a žánrů v oblasti prozaické
i básnické (próza v rozsahu max 5 stran A4, básně max 6 stran A4).

Datum zahájení soutěže je 1. 5. 2011, ukončení 30. 9. 2011, vyhodnocení
odbornou porotou proběhne v listopadu 2011.

Na vyhodnocené autory čekají v den vyhlášení výsledků věcné ceny
a uvedení soutěžní práce ve sborníku.

Své příspěvky zasílejte písemně na adresu Galerie Spirála, 

Dělnická 18, Havířov-Město, nebo elektronickou poštou 
na galerie.spirala@seznam.cz

(zde jsou také k dispozici veškeré informace o soutěži).

První aprílový víkend, tedy
přesně 2. dubna, se v Havířově na
Podlesí konaly opět po roční pauze
turistické závody pořádané turistic-
kým oddílem mládeže TOM Bes-
kydskou 9.

V minulém roce se tento závod

konal v prostorách Nábřeží a Luči-

ny s pomocí Střediska volného

času Asterix, tento rok se závodníci

přemístili do prostor lesoparku

u Merkuru nad ZŠ Fr. Hrubína.

Závod byl určen především pro

členy turistických oddílů v Morav-

skoslezském kraji. Na tomto závo-

du se podílelo 41 pořadatelů

a závodilo 152 závodníků. „Chtěl

bych poděkovat za náš oddíl KČT
Slovan Havířov, kteří pomohli svými
maličkostmi hladkému průběhu na
trati a bez kterých by to nebylo
ono,“ uvedl za Beskydskou 9
Havířov Vojtěch Večeřa - Ondráš.
„Dále ZŠ Fr. Hrubína, kde jsme měli
umožněné zázemí a ubytování
závodníků a Gymnáziu Studentská
za zpřístupnění a poskytnutí hřiště,
které bylo součástí trati. A dalším
orgánem, který zajišťoval regulérní
průběh běhu závodníků, byla Měst-
ská policie Havířov. Doufáme, že
i na příští léta se budeme moci těšit
na jejich pomoc.“

www.beskydska9.7x.cz 

Mladí hasiči měřili síly 

po dvaadvacáté...

Turisté závodili v lesoparku nad Merkurem

Úplná uzavírka silnice ul. Na Nábřeží
27. dubna 2011 od 15.30 do 20.00 hodin bude ul. Na Nábřeží 

od letního kina až po ul. Fibichova z důvodů konání 
mezinárodního silničního závodu Gracia Orlová a Gracia Junior 

uzavřena.

Automobily parkující na této ulici v době konání závodu 
nebudou moci opustit parkoviště.

Omlouváme se za dočasné komplikace způsobené dopravní uzavírkou.

Organizační výbor Gracia Orlová

Foto: archiv

Foto: Josef Talaš
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Karate má v Havířově obrovskou tradici

a v historii města patří ke sportům nej-

úspěšnějším. Mládežnické kluby SK BUDO

Havířov a TJ START Havířov v nastou-

peném trendu pokračují a snaží se na dlou-

holetou tradici navázat. Klub SK Budo

Havířov je spoluzakladatelem mládežnické

soutěže pro začínající karatisty s názvem

Středoevropský pohár talentů karate.

Soutěž navázala na ukončenou Ligu talen-

tů mládeže v karate. Získala velkou oblibu

všech začínajících karatistů a pevně zakot-

vila v soutěžním kalendáři Severomorav-

ského svazu karate.

Kluby SK BUDO a TJ START velmi

těsně spolupracují již 15 let. Tělocvičnami

prošlo za tu dobu několik stovek cvičenců.

Mezi zakladatele klubů patří současný
hlavní trenér a předseda Marek Franta. Na

trenérském postu spolupracují Lubomír

Dvořák, David Hubeňák a Miroslav
Kubíček, kteří odvádějí velmi dobrou práci
v přípravkách a v kurzech pro mládež.

V současné době se pohybuje počet aktiv-

ních cvičenců v klubech kolem 150, trénin-
ky probíhají až 5x týdně podle výkonnosti
a věku cvičenců.

„V klubech se zaměřujeme především
na práci s mládeží i dětmi od útlého věku.
Každý cvičenec má možnost výběru, jakou
cestou se v karate vydá,“ popisuje práci

s mládeží hlavní trenér Marek Franta. „Zda
bude cvičit karate pouze rekreačně, či pro
zvýšení tělesné kondice a pro sebeobranu,
nebo zda nastoupí na závodní dráhu. Naše
závodní dráha vede přes největší asociaci
karate na světě - WKF, která sdružuje
kolem miliónu cvičenců po celém světě. Je
tedy třeba říct, že vybojovat titul nebo
medaili na mistrovství ČR v karate, ale také
v judu, boxu a jiných tradičních bojových
a úpolových sportech, je kvůli nabité kon-
kurenci obtížnější, než získávat tituly mist-
rů světa v asociacích a bojových sportech,
které po celém světě čítají pár stovek cvi-
čenců. Právě proto jsme si vybrali cestu
složitější a pracnější, která má záruku kva-
lity.“ Havířovské kluby se ve velké konku-

renci rozhodně neztrácejí. Za poslední tři

roky získali závodníci SK BUDO a TJ

START 14 medailí na mistrovství ČR

a celou řadu vynikajících umístění na růz-

ných národních a mezinárodních soutěžích

konaných v ČR. „Díky trenérům a přede-
vším závodníkům, kteří obětavě přistupují
k tréninkům, patříme v současnosti k nej-
lepším mládežnickým klubům na Moravě,“
nešetřil chválou na adresu svých svěřenců

Marek Franta, který mezi největší závodní

opory řadí především Michala Koběrského,

Davida Opravila, Martina Macuráka a Sam-

sona Grigorjana. „Není od věci připome-
nout i zásadní věc, že naši cvičenci dávají
přednost tomuto nádhernému sportu před
nástrahami dnešní doby, kterými bezespo-
ru jsou cigarety, alkohol, drogy, výherní
automaty. Je jasné, že ne z každého se
stane špičkový sportovec, ale naprostá
většina sportovců, kteří do klubů docháze-
li, neměli v budoucnu problém s návyko-
vými látkami či se zákonem. Karate ze své
podstaty, pokud jsou cvičenci dobře vedeni,
směřuje k úctě mezi lidmi. Karate je životní
styl, ne pouhý sport,“ připomenul Marek
Franta, „proto se snažím dělat všechno
proto, aby moji svěřenci našli ve sportu to,
co jsem osobně v karate našel já - životní
cestu, pokoru a kamarádství.“ 

Havířovské karate patří 
dlouhodobě k republikové špičce
Pohled do zákulisí SK BUDO Havířov 
a TJ START Havířov

Titul Mistra ČR a řadu dalších

medailí získala na halovém mistrov-

ství ČR dorostu a juniorů výprava

atletického oddílu Slavia Havířov.

Nejúspěšnější byl junior Petr

Kaminski, který získal zlato v běhu

na 1500 m a zvítězil časem 4:01,59

min. Mistrovský titul doplnil bron-

zem na trati 3000 m časem 8:56,45

min. Druhé místo a stříbrnou meda-
ili vybojoval junior Marek Bárta ve
vrhu koulí výkonem 16,97 m.

Velmi dobře si vedli i další atleti

Slavia Havířov. Bronz ve skoku do
dálky mezi dorostenci bral Sebasti-
án Gunčík v osobním rekordu 656

cm. Další osobák přidal ve skoku

o tyči, kde obsadil deváté místo
výkonem 385 cm. Sebastián vybo-
joval bronz mezi dorostenci

v halovém sedmiboji na Mistrovství

ČR ve vícebojích, které se usku-

tečnilo 14 dní před mistrovstvím

jednotlivců, a prokázal tak atletic-

kou všestrannost.
„To, zda bude vícebojařem, nebo

se bude specializovat na některou
z disciplín, ukážou další roky tré-
ninku,“ řekl Ivo Polášek, předseda

AO Slavia Havířov.
V běžeckém poli na 3000 m

dorostenců se neztratil Michal Pin-

kas, který skončil šestý  a vytvořil si
nový osobní rekord výkonem
9:24,33 min.

Vybraní atleti se rovněž zúčastni-

li seniorského mistrovství republiky,
které se konalo o týden dříve.
V tvrdé konkurenci se umístila na

devátém místě ve vrhu koulí Petra

Klementová výkonem 13,13 m. Na
desátém místě doběhl v konkurenci
mužů junior Petr Kaminski na trati

1500 m.

Máte chuť se naučit jezdit na in-line bruslích? Populární havířovské
kurzy inline bruslení pro všechny generace začínají již od dubna!

Kurzy v délce dvou dnů, které se konají zpravidla o víkendech, mají již
v Havířově tradici a prošlo jimi mnoho nadšených milovníků pohybu. Akce

je určena jak pro začátečníky, mírně pokročilé, tak i zdatnější bruslaře bez

ohledu na věk, kteří se chtějí v jízdě zdokonalit a taky zažít spoustu zába-

vy. Pro zájemce je připravená možnost zkonzultovat vhodné vybavení na

tento sport a také možnost si brusle či výstroj vypůjčit.

Přihlášky na info@inlinesports.cz či na tel. 731 722 606.

www.inlinesports.cz

Foto: Ing. Skalík

Populární kurzy inline 
bruslení začínají již od dubna 

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.

Mužský tým hraje oblastní ligu Morava - Sever,
ve které se drží na třetím místě.

Kontakt: Pavel Kalvoda - vedoucí týmu a trenér dorostu,
733 692 002.

www.hcwarriorshavirov.banda.cz

Atleti AO Slavia Havířov 
sbírali na MČR v hale medaile

Sportovní klub vzpírání 
Baník Havířov

zve do svých řad další zájemce 
o tento v Havířově dlouhodobě

velmi úspěšný olympijský 
silový sport

Chlapci a dívky od 10 let 
se mohou přihlásit v hale

vzpírání 

(vedle zimního stadionu) 
U stadionu 2b,

Havířov-Bludovice 

kontakt na 
☎☎ 569 411 619, 604 239 806

www.vzpiranihavirov.cz 

Foto: archiv
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Jsou to už více než 3 roky, co
na havířovskou kulturní scénu
vstoupil ženský pěvecký sbor
CANTICORUM, působící při MKS
Havířov. Za tuto dobu má sbor na
svém kontě více než tři desítky
vystoupení. Velká část z nich se
uskutečnila v rámci města,
případně regionu, nicméně čle-
nové sboru účinkovali i na festiva-
lech v Luhačovicích či Cholticích
u Pardubic a vyrazili už i za hranice - a sice do Polska.

V uplynulém roce se sbor zaměřil na vystoupení v rámci regionu - celkem jich bylo 12.
Byl to například koncert ve Velikonočním městečku na nám. Republiky v Havířově, vystou-
pení při ocenění osobností kultury města Havířova, nebo dvě vernisáže - zahájení výstavy
Výtvarné skupiny KVAŠ v odd. hudby Městské knihovny a výstavy betlémů v KD Radost.
Sbor se zúčastnil rovněž charitativního Koncertu pro obce postižené povodněmi v kato-
lickém kostele Petra a Pavla v Albrechticích.

Nejvíce času a energie si vyžádala příprava a pořádání tří velkých akcí. Byly to dva
samostatné koncerty - Jarní koncert k výročí založení sboru, který už podruhé proběhl
v KD Radost a podzimní Koncert duchovní hudby v kostele sv. Anny, který navázal na pře-
rušenou tradici těchto koncertů už 9. ročníkem. Oba koncerty se setkaly s velkým ohlasem
havířovské veřejnosti.

Celoroční snažení pak vyvrcholilo předvedením České mše vánoční J. J. Ryby rovněž
v kostele sv. Anny, kde toto známé dílo zaznělo po třech letech. Kromě pořádajícího sboru
Canticorum vystoupil sbor Slezan Český Těšín, sólisté z NDM a doprovodný orchestr, pod
taktovkou sbormistra ženského pěveckého sboru Canticorum Vítězslava Soukupa.

Rok 2011 zahájil sbor samostatným Novoročním koncertem v katolickém kostele sv. Jin-
dřicha v Petřvaldě. A hned poté začala příprava na další, již 3. ročník Jarního koncertu,
který proběhne 13. května opět v KD Radost, a jubilejního 10. ročníku koncertu duchovní
hudby. Příprava zahrnuje i nácvik skladeb na říjnovou soutěž v Polsku.

Uvítáme mezi námi ženy a dívky, které rady zpívají, přijďte se podívat na naši zkoušku,
zazpívat si s námi - každé úterý v KD P. Bezruče od 17. 30 do 20.30 hodin.

www.sbor-canticorum.cz

CANTICORUM NEZAHÁLÍ

Absolventské koncerty

žáků I. a II. stupně 

hudebního oboru" 

3., 5., 10. a 24. května v 18 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Absolventský koncert

žáků I. a II. stupně 

hudebního oboru" 

25. května v 18 hodin 
Jazz club Havířov-Podlesí

"Koncert souborů"
18. května v 17 hodin 

velký sál KDPB Havířov

"Třídní koncerty" 

12., 17., 19., 20., 25., 26.

a 31. května v 17 hodin 
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

ZUŠ Leoše Janáčka
Havířov-Podlesí

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

☎ 596 411 064

ZUŠ Bohuslava Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

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

3. května v 17 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ

Taneční akademie

17. května v 17 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ

Jarní koncert
koncert orchestrů a souborů ZUŠ

20. května ve 14 hodin
v Komorním sále ZUŠ

výběrové kolo pěvecké soutěže
Havířovská nota

24. května v 17.30 hodin
v Komorním sále

Koncert žáků

31. května v 18 hodin
v Komorním sále

Absolventský koncert
recitál žákyň ZUŠ

Ellen Klodové - housle

Kláry Slamečkové - klavír

PSP Hawierzów - Błędowice oraz miejscowe koło Macierzy Szkolnej

PZŠ Havířov - Bludovice a místní organizace Matice školské

zapraszają serdecznie na

srdečně zvou na

XII. Festiwal Piosenki Dziecięcej
XII. Festival dětské písně

króry odbędzie się 14. 5.2011 od godz. 16.00 

w Domu kultury Petra Bezruče w Hawierzowie

který se bude konat 14. 5. od 16.00 

v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově

Bilety w cenie 120 Kč do nabycia w PSP w Hawierzowie-Błędowicach
Vstupenky v ceně 120 Kč je možno koupit v Polské základní škole 

v Havířově-Bludovicích

Tel.: 596 434 114, mail: pzs.bludovice@seznam.cz 

Akci podporují: statutární město Havířov, Ministerstvo kultury ČR,
Generální konzulát Polské republiky v Ostravě.

Klub věrných turistů

Havířov
MOTO:
Všechny knihy zežloutnou, ale jen příroda
píše každý rok nové vydání, přijď - budeme
spolu listovat v májové knize ...

neděle 8.5. - Bludovické šlápoty -
zápis je od 8 do 9 hodin na náměs-
tí v Horních Bludovicích - sraz
našich účastníků je na autobu-
sovém nádraží v 7 hodin

čtvrtek 19.5. pojedeme směr Šum-
bark a Petřvald - sraz je na autobu-
sovém nádraží ve 13 hodin

sobota 21.5. pořádáme autobuso-
vý zájezd Za rozkvetlými kaštany.
První zastávka bude v Kozlovicích
ve mlýně a pak pojedeme na
Hukvaldy, navštívíme oboru, lišku
Bystroušku a hrad. Odjezd autobu-
su je v 7.30 hodin před halou
Slávia - cena zájezdu je 100 Kč.

Telefonické dotazy k akcím :
Honza Marek - ☎ 591 124 663
nebo 731 588 336
Ludmila Hanzálková
☎ 739 430 568

Informační schůzky spojené
s výběrem peněz na zájezd budou
v úterý 3. a 10. května v 18.00
hodin v restauraci Beskyd na
Národní třídě.
Pozor změna - v hale Slávia je
rekonstrukce do 31. 7. 2011

www.kvtivr.estranky.cz

Armáda spásy, Sbor 
a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov-Město
tel.: 596 411 206, 596 411 265
Milí senioři, 
jste rádi ve společnosti, chcete strávit volný
čas aktivním způsobem v příjemném pro-
středí? Pokud ano, navštivte nás.

Nabízíme 10 různých klubů (stolní hry,
vědomostní soutěže, trénování paměti, cvi-
čení, vyrábění, kavárničku…). Během roku
pořádáme mnoho akcí (výlet, grilování na
zahradě, Den seniorů, besedy na odborná
témata aj.) Všechny kluby jsou poskytovány
zdarma.

Klub SRDÍČKO poskytuje zdarma sociální
služby rodinám s dětmi. Programy začínají
v 8.30 do 10.30 hod. Změna programu
vyhrazena.

3. 5. út zpívánky 
4. 5. st návštěva ZOO*

5. 5. čt zvířátka a my 
10. 5. út zpívánky
11. 5. st volné hraní
12. 5. čt něco pro maminku
17. 5. út zpívánky
18. 5. st beseda
19. 5. čt počítáme do pěti
24. 5. út zpívánky
25. 5. st zrušen klub
26. 5. čt barvy kolem nás
31. 5. út zpívánky
* pro předem nahlášené.
Armáda spásy nabízí i terénní sociální
služby pro rodiče s dětmi.

Bližší informace obdržíte na 
tel.: 603 548 977 nebo 737 405 373.

ARMÁDA SPÁSY 
ZVE NA

TRADIČNÍ KOBLIHOVÝ DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 2. června 10.00 - 15.00 
Azylový dům pro matky s dětmi,

ul. Dvořákova 21
Komunitní centrum AS,

ul. J. Seiferta 8
Komunitní centrum AS,
ul. Obránců míru 704,

Šumbark Dům pod svahem,
ul. Pod svahem 1

Jde o vzpomínku na skutečnou událost
z doby 1. světové války, kdy pracovníci
Armády spásy podporovali ve Francii
vojáky v dlouhotrvajícím boji. Za neustálého
deště, v promáčeném stanu smažila děvča-
ta v ocelových helmách koblihy. Jejich slad-
ká vůně brzy přilákala stovky vojáků. Od
onoho srpna 1917 ve Francii to byly milióny
koblížků servírovaných k horké kávě, které
se podávaly zdarma Armádou spásy
požárníkům, záchranářům, obětem neště-
stí - prostě komukoliv v nouzi. Koblihy se
staly symbolem dobré práce Armády
spásy.

Rok trvání kroužku s názvem

Ambrožíci se chystáme oslavit na

„Medových dnech“ 10. června v 15
hodin. Všichni členové kroužku
obdrží osvědčení „Mladý včelař“.

Dva členové kroužku začnou

samostatně včelařit a budou přijati
za členy ZO ČSV o.s. Havířov.
Věříme, že zájem o včelařský krou-

žek projeví i další i další žáci a čin-

nost včelařského kroužku na ZŠ
Frýdecká se stane tradicí. K tomu
slouží řada propagačních akcí, na

kterých se mohou zájemci o práci

včelařského kroužku o včelích pro-
duktech a životě včel seznámit. Jde
především o putovní výstavku, kte-

rou již mohli vidět žáci několika škol

na území města a další školy
výstavku navštíví. Dále „Exkurze do
včelího království“ pro milovníky

přírody. Na Kotulově dřevěnce
„Medové dny“, účast na akci

„Havířov v květech“, účast na akci
„Dny země“ a příležitostné besedy
o práci včelařského kroužku s pro-

mítáním foto alba.
Jiří Vavřík

vedoucí včelařského kroužku
Ambrožíci

www.ambrozici.rajce.net
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Akce pro děti:
Dětské odd. Werichova:
Ti z vás, kteří pracujete na výrobě knihy, ji během května
jistě dokončíte a předáte knihovnicím.Všichni jste pak zváni
na pátek 29.5. v 15.00. Budeme malovat obrázky na sklo,
kterými následně vyzdobíme okna knihovny.

Dětské odd. Šrámkova:
Už se jistě těšíte na vědomostní soutěž, tentokrát na téma
JÍDLO NEJEN NA TALÍŘI, ALE I V KNÍŽKÁCH.

Pobočka Seiferta:
zve šikovné děti ve středu 4.5. od 15.00 hod. na odpolední
tvoření ke Dni matek.

Pobočka Gen. Svobody:
Připravila pro všechny své příznivce výtvarné odpoledne.
Tvořit se bude v úterý 3.5. od 14.00 do 16.00 hod. a bude
se vyrábět DÁREK PRO MAMINKU. Na děti školní družiny
čeká ve středu 4.5. od 13.00 do 15.00 hod. SLUNÍČKOVÉ

ODPOLEDNE, které dětem připomene Den Slunce.

Pobočka Dělnická:
V průběhu května můžete při návštěvě knihovny namalovat
květinu, kterou máte rádi, pěkně vám voní, je podle vás nej-
krásnější a chtěli byste se o ni starat. V pondělí 2.5.
od 16.00 do 18.00 hod. si přijďte zasadit květinu pro
maminku a hned v pátek 6.5. od 16.00 do 17.00 hod. si
budete s maminkami hrát, číst a všem přijde zazpívat DUO
LUCKA A VÍTEK z Prostřední Suché.

Akce pro dospělé:
Pobočka Reneta:
Záleží vám na vašem zdraví? Chcete se dozvědět víc
o možnostech prevence rakoviny prsu a jiné důležité infor-
mace o této zákeřné nemoci? Pak máte jedinečnou možnost
ve středu 11.5. od 8.00 hod. navštívit přednášku Evy Žilkové,
která je lektorkou pacientské organizace MAMMA HELP.
Srdečně zváni jsou ženy i muži. Vstup zdarma!

Hudební oddělení I. P. Pavlova:
Až do 20.5. trvá výstava PASTELY Anny Tamášové.
Ve středu 25.5. v 18.00 hod. proběhne zahájení jubilejní
výstavy obrazů Ing. Josefa Čmiela. Součástí vernisáže
bude pěvecké vystoupení studentů a pedagogů Janáčkovy
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Výstava potrvá do
24.6. V úterý 10.5. v 15.00 hod. proběhne další rukodělná
dílna. Tentokrát si lektorka Iveta Janoušková pro vás připra-
vila Malování na hedvábí.

Pobočka Seiferta:
Po celý květen máte možnost zhlédnout výstavu fotografií
Jaroslava Šindela ZELENÁ SEDMIČKA, které vám přiblíží
proměny jedné části Havířova.
Půjčovna pro dospělé Šrámkova:
zve na výstavu fotografií, které nafotil člen Fotoklubu
Havířov Filip Lasek. Výstava nese název PŘÍRODA
V DETAILU. Prohlédnout si můžete také výstavku knih
ŽIVOTOPISNÉ ROMÁNY.

STŘEDISKO MĚSTO 
A STŘEDISKO ŠUMBARK: 

2.5. 16.00 h. Turnaj ve stolním fotbale (Město)
4.5. 15.00 h. Keramika - výroba přáníček ke

Dni Matek (Město)
4.5. 17.00 h. Velký turnaj v dámě (Město)
5.5. 16.00 h. „Dominik cup“ ve fotbale (Město)
6.5. 15.00 h. Výroba přáníček ke Dni Matek

(Město)
6.5. 16.30 h.

LAN turnaj v PC hrách (Město)
11.5. 15.30 h. Přednáška o Africe (Šumbark)
13.5. 16.30 h. LAN turnaj v PC hrách (Město)
14.5. 8.00 h. Turnaj ve florbalu - Memoriál 

J. Hoňka-kategorie střední žáci
(roč. 97-98) (Šumbark)

14.5. Galakoncert mažoretek z CSVČ
v Praze

18.5. 15.30 h. Přednáška o Jižní Americe 
(Šumbark)

19.5. 15.00 h. Zábavné odpoledne plné her
(Město)

20.5. 16.30 h. LAN turnaj v PC hrách (Město)
20.5. 15.00 h. Přijďte si vyrobit smaltované pří-

věšky. Cena 30 Kč (Město)
25.5. 15.30 h. Přednáška o Austrálii (Šumbark)

27.5. 16.30 h. LAN turnaj v PC hrách (Město)

Každé pondělí od 17.00 do 19.00 h. a pátek 
od 15.00 do 17. 00 h. možnost zalozit si 

na bouldrovací horolezecké stěně ve Městě.

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 
od 16.00 h.

5.5. Výroba přáníček na Den matek
6.5. Filmový klub

10.5. Stepmania
13.5. Filmový klub
17.5. Promítání hudebních klipů
20.5. Filmový klub
24.5. Stepmania
26.5. Turnaj ve stolním tenise
27.5. Filmový klub

Každá středa - zkouška kapely 
Každý čtvrtek - ponorka 

- přítomnost psychoterapeuta

KLUB MAJÁK: (děti od 6 -13 let) 
od 13.30 h.
3.5. Taneční podložky
5.5. Výroba přáníček na Den matek

10.5. Tvořivé odpoledne
17.5. Taneční podložky
18.5. Sportovní hry
23.5. Výtvarná soutěž

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) 
od 16.00 h.
20. - 21.5. 7. Valdoccká víkendovka
27.5. Výjezd na Noc kostelů do Ostravy Radvanic

Každá středa od 18.30 h.
přítomnost psychoterapeuta

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

PRÁZDNINY A LETNÍ TÁBORY:
1. - 6.8. Orlí hnízdo 1. turnus
8. - 13.8. Orlí hnízdo 2. turnus                      

cena tábora je 1 500 Kč 
1. - 5.8. Tábor Taekwondo WTF
5. - 19.8. Příměstský tábor na Šumbarku 
22. - 26.8. Příměstský tábor na Městě
15. - 19.8. Maják - příměstský tábor 

1. turnus
22. - 26.8. Maják - příměstský tábor 

2. Turnus
Valdocco 

otevřeno od 15. 8. 2011 - normální provoz 

Akce na květen v SVČ Asterix,

Na Nábřeží 41, Havířov-Město,

tel.: 596 811 175

5.5. čt -14 - 18 h. - Dárek pro maminku,

společně vyrobíme pěkný dárek pro naše

maminky, pro šk. mládež a veřejnost, pře-

zůvky a 10 Kč s sebou

12.5. čt - 14 - 18 h. - Veselé masky - pojď

si vyrobit maškarní masky netradiční

technikou, pro šk. mládež,

19.5. čt - 14 - 18 h. - Máj, poženeme husy

v háj - výtvarná soutěž, pro šk. mládež

a veřejnost 

26.5. čt - 14 - 18 h. - Indiánské korále,

korále jako módní doplněk - (keramika
a smalt) - pro šk. mládež a veřejnost.
Všechny výtvarné akce se konají ve

výtvarném ateliéru SVČ Asterix, Na Nábře-

ží - přezůvky s sebou.
Info: tomas.mendl@svcha.eu,
736 158 153

21.5. so - Výlet do ZOO Ostrava, vydej se

s námi na prohlídku ZOO.
Přihláška k vyzvednutí v šatně SVČ Asterix

Havířov, ul. Na Nábřeží 41

Info: nikol.schovancova@svcha.eu,

605 466 675

6.5. Perníkování pro maminky… přijďte si

upéct perník pro maminku k svátku, ale

i tatínkovi pro radost. Je nutné se přihlásit

na níže uvedených kontaktech, do 2. 5.

2011. Kapacita účastníků je omezena.

Info: lucie.bitterova@svcha.eu,

596 811 175, 739 669 763

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH

ASTERIXU, Na Nábřeží 41

DNś crew - určeno chlapcům i dívkám

12 - 18 let se zájmem o moderní tanec.

Pravidelné schůzky: úterý a čtvrtek
17.30 - 19.30 h.
Electro dance - zase jiný taneční styl pro

všechny, kteří mají zájem, od 8 do 18 let.

Pravidelné schůzky: středa 17 - 19 h.,
pátek 17.30 - 19.30 h.
Tříměsíční kurz keramiky pro šk. mládež

- 120 Kč

Každý čtvrtek od 14.30 do 16.30 h.
Úterky od 17 do 19 h. Výtvarné studio pro

mládež - kurz smaltu, keramiky a malby na

hedvábí, práce s glazurou a engobou.

Akce na květen v SVČ Asterix,

ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město,

tel. 596  811 031

Po 2.5. 15 - 17 Čarodějnický rej.

Soutěžíme, tancujeme. Od 6 let.

Pá  27.5. 15 - 17 Jarní kolečkování. Děti

6-12 let si přinesou vlastní kolečkové brus-

le, koloběžku nebo skateboard.

Info: lenka.vavreckova@svcha.eu,

596 811 031

St 4.5. 16.00 - Pro maminku dáreček

máš za chvilinku - výroba drobných dárků
a přáníček ke Dni matek (7 - 13 let )

Pá 6.5. 16.00 - Jarní skotačení - soutěž

dvojic v různých disciplínách (šipky švihadla,

míče, plechovky apod.). Sportovní obuv

a oblečení. V příp. nepříznivého počasí pře-

zutí. 6 - 12 let, diplomy a ceny připraveny.

Info: lenka.vaculikova@svcha.eu,

596 811 031 

Po 2.5. 15.00 Turnaj jednotlivců ve hře

Unreal tournament od 12 let, zápisné 15 Kč

Út 3.5. 15.00 Vyhlášení výsledků soutěže

Naše město našima očima

Pá. 6.5. 13.00 1. Běh SVČ Asterix - udělej

něco pro své zdraví a protáhni si s námi

končetiny na 4km dlouhé trase - od 13let

Info: zdenek.keclik@svcha.eu,

596 811 031

Městská knihovna Havířov

Středisko volného času Asterix, Havířov, p. o., www.asterix-havirov.cz
Pá 20.5. 17 - 19 h. ,,Slavnostní akademie SVČ Asterix“

Zveme děti i rodiče do SD Reneta na ukázky činnosti členů našich kroužků
Přijďte zatleskat našim účinkujícím! Děti vstup zdarma, dospělí 50 Kč

Nabídka letních pobytových táborů
2. - 13.7. Lotrando a Zubejda Třemešek u Oskavy HV: L. Vaculíková      4 200,-

9. - 20.7. Pevnost Boyard         Kopřivnice              HV: L. Byrtusová       4 250,-

12. - 25.7. Vikingové               TZ Pstruží                   HV: L. Bitterová         3 800,-
25.7.- 6.8. Ztracený svět          TZ Pstruží                   HV: Mgr. I. Plačková  3 800,-
5. - 16.8. Jak vycvičit draka     TZ Řeka                      HV: Z. Keclík             4 200,-

6.8. - 19.8. Když jsi kamarád… TZ Pstruží                   HV: T. Mendl              3 800,-

Info a přihlášky v SVČ Asterix, Na Nábřeží 41 nebo na www.asterix-havirov.cz



1) Uzavírky ulic : 
- Hlavní třída, Dlouhá třída v úseku

mezi křižovatkami s ulicemi Na
Nábřeží, U Stromovky a ulicemi
Matuškova, 1. máje dne 18. 6.
2011 v době od 8.00 do 14.00
hod. pro konání průvodu.
V době od 14.00 do 24.00 hod.
bude uzavírka zkrácena na úsek
mezi křižovatkami s ulicemi  Čs.
armády, Jana Wericha a ulicí
Mladé gardy pro konání kulturního
programu na náměstí   Republiky.

- Národní  třída : - v úseku mezi kři-
žovatkami s ul. Lipovou a Na
Nábřeží, 17. listopadu v době od
17. 6. 2011, 19.00 hod. do 18. 6.
2011, 24.00 hod.

- v úseku mezi křižovatkami s Dlou-

hou třídou a ul. Lipovou dne 18. 6.

2011 v době od 8.00 do 24.00

hod.

- centrální parkoviště na nám.

Republiky 18. 6. 2011 v době od

8.00 do 24.00 hod.

- ulice Svornosti a Jana Švermy

dne 18. 6. 2011 v době od 8.00

hod. do 14.00 hod.

- ulice Fibichova a Beethovenova,

včetně parkoviště za polyfunk-

čním domem dne 18. 6. 2011

v době od 8.00 do 24.00 hod.

- ulice Astronautů dne 18. 6. 2011

v době od 8.00 do 24.00 hod.

Na ulicích navazujících na uzavřené

komunikace bude omezen provoz

částečnými uzavírkami. Doba záka-

zu stání na parkovištích je uvedena

níže v bodě 5). V době uzávěr bude

povolen vjezd do uzavřených zón
pouze vozidlům vybaveným zvláštní
kartou.

Po dobu uzavírek příslušných

komunikací bude vypnuta světelná
signalizace na křižovatkách ulic :

Hlavní třída x Na Nábřeží x U Stro-

movky 

Hlavní třída x Svornosti x Gorkého
Hlavní třída x Dlouhá třída x Děl-
nická

Dlouhá třída x Národní třída 

Národní třída x Na Nábřeží x
Těšínská x 17. listopadu

2) Objízné trasy :
Z důvodu uzavírek ulic v centru

města bude automobilová doprava
odkloněna po ulicích Na Nábřeží,

17. listopadu, Studentská, Máneso-
va a U Stromovky.

Městská hromadná doprava (dále
jen MHD) a příměstská doprava
bude odkloněna po ulicích Matuš-

kova, Mánesova, U Stromovky
a po ulici Na Nábřeží. Umístění
náhradních autobusových zastávek

je vyznačeno v situaci.

3) Organizace městské
a příměstské 
autobusové dopravy :

Městská hromadná doprava dne

18. 6. 2011 v době od 8.00 do 24.00

hod.

Linka MHD č. 401 bude vedena po

ul. Kpt. Jasioka, Dělnická, U Stro-

movky s výjezdem na Hlavní tř.

Linky č. 403 a 409 budou vedeny

po ul. Těšínská, Okrajová, Student-

ská, Mánesova, Mozartova, Mos-

kevská, Dělnická, U Stromovky

s výjezdem na Hlavní tř.

Linka č. 405 bude vedena po ul. Fry-

štátská, 17. listopadu, Dlouhá třída,

Matuškova, Mánesova, U Stromovky
s výjezdem na Hlavní tř.

Linky č. 404 a 416 budou vedeny

po ul. Těšínská, Okrajová, Dlouhá
tř., Matuškova, Mánesova, U Stro-
movky s výjezdem na Hlavní tř.

Náhradní autobusové zastávky

budou umístěny na ul. Mánesova
u Základní školy, u křižovatky
s ul. Mickiewiczovou a na ul. U Stro-

movky u křižovatky s ul. Místní

a u křižovatky s Hlavní tř., (zastávky
zajistí všechny linky, které trasu
projíždí)

Linka č. 415 bude vedena po ul.

Těšínská, Okrajová, Dlouhá tř.,
Matuškova, Mánesova, Mozartova,
Moskevská, Dělnická, U Stromovky

s výjezdem na Hlavní tř.

Linka č. 419 bude ukončena
v místě náhradní zastávky na ul.
Mánesova

Linky č. 406, 413 a linky TESCO
budou vedeny z ul. Těšínská po

objízdné trase po ulici Na Nábřeží
s náhradními autobusovými
zastávkami ul. Bludovická, Slezská,

sběrna a v blízkosti křižovatek s ul.
Fibichova, Svornosti a Hlavní třída.
Linka TESCO bude v obou smě-
rech zajíždět k vlakovému nádraží.

Městská hromadná doprava

17. 6. 2011 od 19.00 hod. do 18. 6.

2011 8.00 hod.

Linky č. 402 a 413 budou vedeny

z Národní tř. po ul. Lipová, Na

Nábřeží s výjezdem na ul. Těšín-

skou

Linka č. 418 bude vedena z ul. Sel-

ská po ul. Na Nábřeží s výjezdem

na ul. Těšínskou

Příměstská doprava v době 

od 8.00 do 24.00 hod.

Linky příměstské dopravy budou

vedeny po objízdné trase po ulicích

17. listopadu, Mánesova a u Stro-

movky.

Pro zajištění zvýšené frekvence

cestujících oproti běžné poptávce

o sobotách bude MHD posílena
takto :
- Na vybrané spoje linek č. 403,

404, 409, 413 a 416 MHD Havířov

budou v obou směrech  nasazeny
kloubové autobusy

- K zajištění dopravy občanů

z oblasti Havířov-Životice a lokali-

ty „Bludovický kopec“ budou zave-
deny posilové spoje linky č. 402
MHD Havířov s odjezdem v 9.38,

10.38 a 10.58 hod. ze zast.

Havířov, Životice, točna Pacalůvka
na zastávku Havířov, Podlesí, aut.
nádr.

- K zajištění odvozu účastníků akce

bude zajištěno vedení spojů linky
č. 422 MHD Havířov v odpoled-
ních hodinách, konkrétně s odjez-

dem ze zast. Havířov, Podlesí, aut.
nádr. ve 14.00,  15.00 a 17.00
hod.

- Operativní nasazení pohotovost-
ních vozidel dispečinkem
dopravce.

4) Parkování návštěvníků 
a náhradní parkoviště:

Návštěvníci kulturní akce i ostatní

motoristé mohou k parkování využít

tato parkoviště :

- parkoviště u supermarketu

TESCO

- parkoviště u supermarketu Kau-

fland na ul. Dělnické

- parkoviště u supermarketu Kau-

fland na ul. Těšínské

- parkoviště u obchodního domu

ELAN na ul. Dělnické (naproti

Komerční bance)

- Národní třída s šikmým stáním po

obou stranách komunikace v době

od 17. 6. 2011, 19.00 hod.

do 18. 6. 2011, 24.00 hod.
- areál autobusového nádraží na ul.

Těšínské v době od 8.00 do 24.00

hod.

- ulice Astronautů s šikmým parko-
váním na jedné straně v době
od 8.00 do 24.00 hod.

V areálu autobusového nádraží na

ul. Těšínské bude současně umož-
něno odstavení autobusů návštěv-

níků a účastníků akce.
Příjezd k parkovacím plochám na

Národní třídě bude organizován po
ul. Lipové. Ul. 1.máje zůstane prů-

jezdná. Z parkoviště bude umožněn
výjezd vozidel i v křižovatce s ul.

Těšínskou, Na Nábřeží a 17. listo-
padu.

Z důvodu obnovení provozu na
Národní třídě ve 24.00 hod. musí

všechna vozidla parkoviště bezpod-
mínečně opustit. Pro krajní řešení
bude použita odtahová služba.

Příjezd ke všem odstavným parko-
vištím bude pro návštěvníky města
označen orientačními tabulemi.
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5) Omezení parkování :
Z organizačních důvodů bude omezeno parkování vozidel na ulicích :- Svornosti, Jana Švermy (parkoviště u magistrátu) v době od 17. 6. 2011, 21.00 

hod. do 18. 6. 2011 do 14.00 hod. - Centrální parkoviště na náměstí Republiky v době od 17. 6. 2011, 21.00 hod. do 18. 6. 2011 do 24.00 hod.

- Fibichova, Beethovenova, včetně přilehlého parkoviště v době od 17. 6. 2011, 21.00 hod. do 18. 6. 2011 do 24.00 hod.

Pro přeparkování vozidel hlavně v centru města je možno využít dočasného parkoviště na Národní třídě s kapacitou cca 300 parkovacích míst, které bude

v provozu od 17. 6. 2011, 19.00 hod.

Vozidla, která zůstanou zaparkovaná na parkovištích v době platnosti zákazu zastavení, budou odtažena  na náklady vlastníka vozidla.

Statutární město Havířov vyhlašuje fotosoutěž
Havířov v květech

Podmínky fotosoutěže
Havířov v květech:

Do soutěže se mohou přihlásit
amatérští i profesionální fotogra-

fové, občané a návštěvníci města

Havířova svými fotografiemi o mini-
málním rozměru 15 x 21 cm
a větším. K fotografiím musí být při-

ložena přihláška (registrace) a CD
s digitalizovanými fotografiemi

v rozlišení pro tisk.

Přihláška je ke stažení 
na internetových stránkách

www.havirov-city.cz 

v pravém sloupci Havířov

v květech.

Fotosoutěž Havířov 
v květech je vyhlášena 
v kategoriích:
A. Reportáž (přípravné akce, zdo-

bení města, květinové korzo

apod.)

B. Portrét člověka ve městě květů

C. Havířov - město květů a zeleně

Autor se může v každé kategorii
prezentovat nejvýše 5 snímky.

Seriál (sekvence) se považuje za

1 snímek.
Každá fotografie musí být zřetelně
označena soutěžní kategorií, náz-

vem shodným s názvem snímku na

přihlášce, jménem a příjmením
a adresou autora.

Ceny: 
Hlavní cena 
- Havířovský květ (3.000 Kč 

a upomínkové předměty)

V každé kategorii bude udělena

cena za:
1. místo  (1 500 Kč 

a upomínkové předměty)

2. místo  (1 000 Kč 
a upomínkové předměty)

3. místo  (500 Kč 

a upomínkové předměty)
Čestné uznání

Organizátor si vyhrazuje:
1. Právo některá ocenění rozšířit,

či některou z cen neudělit.

2. Právo zveřejnit jména účastníků
soutěže a použít bezplatně jejich

fotografie k propagaci města
Havířova.

Účastí ve fotosoutěži Havířov v kvě-
tech, vyplněním a odevzdáním

přihlášky vyjadřuje účastník
souhlas s pravidly a podmínkami

fotosoutěže.
Obálku s fotografiemi, datovým CD
a vyplněnou přihláškou je možno

předat osobně nebo 
odeslat poštou na adresu:
Magistrát města Havířova,

tiskové oddělení, 
MgA. Romana Bartošková

Svornosti 2
736 01 Havířov-Město

Fotosoutěž je pořádána u příležitosti znovuobnovení tradice květi-

nových slavností v Havířově. Obsahem soutěže je zachytit ve
výtvarném dokumentu přípravy, průběh, vyvrcholení a celkový dojem

ze všech akcí Havířova v květech 2011. Možné je též přihlásit fotogra-

fie z Havířova v květech 2010.

Soutěž bude vyhodnocena odbornou porotou. Z oceněných
a vybraných snímků bude u příležitosti konání konference Zelená

města uspořádána v listopadu 2011 výstava ve výstavní síni

Kulturního domu Radost v Havířově.
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Máte problémy s počítačem?
NEVAdí, ve firmě NEVA COMPUTER

Vám poradí.
PRODEJ A EXPRESNÍ SERVIS

VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
Neva Computer - www.nevashop.cz

Šenovská 5, Havířov-Šumbark 

(naproti restaurace AVANTI)
Tel.: 777 906 374 nebo 596 811 148 8

7
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POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ:

SALÓN BETTY
ul. Želivského 8, Havířov-Podlesí

NABÍZÍME
NEHTOVOU MODELÁŽ
A. Valíčková - 739 166 063

● MASÁŽE ● SILVIE DE WEERD

608 477 450

90/11
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Fa. Jaroslava Konečná

VÝROBA a PRODEJ
BYTOVÉHO TEXTILU

ložní povlečení,
prostěradla, chňapky

ŠIJEME I DLE VAŠICH ROZMĚRŮ

Prodejny:
Obránců míru 617, 

Havířov-Šumbark ☎ 596 811 197

Družstevnická 1, Havířov-Podlesí

☎ 736 243 607, 596 416 074

www.jkonecna.kvalitne.cz

AUTOMATICKÉ 
ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

zn. Hunter, K-Rain, TORO, Gardena,

pro zahrady, skalky, zimní zahrady, 
hřiště, parky.

Zakládání trávníku
setých i rolovaných,

včetně jarní nebo celoroční údržby.
✔ Likvidace dřevin a štěpkování.

✔ Nákladní autodoprava 
s hydraulickým jeřábem (Avie 5t, 1,5t).

✔ Možnost zapůjčení, štěpkovače,
vertikutátoru.

9
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GASIP INTEPS s.r.o.,
Frýdecká 338, ŠENOV, 739 34

☎ 604 370 099, e-mail:pgans@inteps.eu
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36-56-H/01  KOMINÍK
Délka 3 roky, forma vzdělávání: denní studium, způsob ukončení: výuční list 

CO SE NAUČÍTE: ✔ základy zednických prací ✔ ruční opracování kovů ✔ připojování 

spotřebičů paliv na spalinovou cestu ✔ návrhy a realizace spalinových cest 

✔ čistění spotřebičů a spalinových cest ✔ revize a speciální technologické postupy

UPLATNĚNÍ: ✔ perspektivní obor pro chlapce i dívky, kteří budou schopni  samostatně 

vykonávat činnosti spojené s instalací a sanacemi, čistěním a kontrolou komínů,

kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení ✔ po ukončení studia v oboru KOMINÍK

je možno navázat na nástavbové studium s maturitou

Přihlášku je možné podat v 1. a dalších kolech přijímacího řízení.

Uchazeč o vzdělávání má právo 1x vzít zpět zápisový lístek a změnit obor, školu. 9
5
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Chceš se stát kominíkem? KOMINÍK - NOVÝ OBOR NA NAŠÍ ŠKOLE

91/11
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Kontakt: I. Fukalová, 596 884 811  www.sos-havirov.cz 

93/11

Uzávěrka 
Radničních listů 

12. května
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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.

6
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76/11
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ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY

v RD a bytech včetně revize

☎ 603 723 294 7
9
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VÝKLAD KARET
737 964 5837
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ŘEMESLNÉ PRÁCE 
zednické, malování,

sádrokarton
www.hodinovy-muz.eu

☎ 603 723 294
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Přijmu 2 kadeřnice na Žl.

levný nájem - HAVÍŘOV 739 166 063
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A Q U A A E R O B I C
na bazénu v Havířově-Šumbarku.
Více na www.aquaaerobic.ic.cz 

604 305 870 - K. Mahdalová
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Privátní zdravotnické zařízení 

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

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

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

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

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

konzultace, odstranění mateřských 
znamének, bradavic, ateromy, 

lipomy, opichy křeč. žil, 
mamologická poradna apod.

MUDr. Stanislav ZOBAČ
MUDr. David ZOBAČ

GYNEKOLOGIEGYNEKOLOGIE

CHIRURGIECHIRURGIE
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čaje, přírodní produkty, bylinky
v areálu Orion - 731 474 189
po - pá 9 - 12, 14 - 18 h, so 9 - 12 h 
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NOVĚ OTEVŘENA PRODEJNA

- fa GASIP INTEPS s.r.o. 

uklidí za Vás. 

Nabízíme profesionální 
komplexní úklidové služby 

bytových i nebytových prostorů. 

 ☎ 604 370 099, www.inteps.eu 

Neztrácejte svůj čas úklidem

8
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