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P O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva 

města Havířova
pondělí 24. září 2012 od 13 hod.

v sále Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.

Interpelace a dotazy občanů 

jsou zařazeny na konec programu.
Upozorňujeme občany na nutnost
předkládat příspěvky k vystoupení 

v písemné podobě.

Zcela nové nápady a inspirace přinese letošní mezinárodní dětská výtvarná soutěž v oboru kresby
a grafiky „Krásná jako kvítka...“. Téma "Až budu velký, změním svět" vybízelo k zobrazení Jak spolu žijí děti
a dospělí nebo Jak budu žít, až
budu velký? A tak soutěž přináší
pohled do života rodin a plánů dětí
z různých zemí světa.

Karin z Estonska s rodinou chodí
nejraději na pláž, Merit zase s tatín-
kem staví loď. Liao Wei Xuan z Tai-
wanu chce být prodavačkou, Adela

z Rumunska by zase ráda vystupo-

vala s rodinnou kapelou. „Budu učit
děti v Africe,“ plánuje Alžběta z Kra-

vař. Další děti chtějí být kosmonau-

tem, potápěčem, vynálezcem, spi-

sovatelkou, fotografkou, předvádějí

své vlastní vynálezy (motorová

koloběžka, robot, který sám uklízí)

nebo své představy budoucnosti.

Soutěže se letos zúčastnily

základní a mateřské školy z 11 zemí

- ČR, Slovensko, Litva, Lotyšsko,

Rumunsko, Bělorusko, Slovinsko,

Estonsko, Polsko, Rakousko a Tai-

wan. Porota vybrala k vystavení ve

dnech 3. 9. - 27. 9. 2012 160 nej-

lepších prací na výstavu v KD

L. Janáčka v Havířově-Podlesí, 56

děl do Městské knihovny na Šrám-

kově ulici v Havířově a 57 obrázků

do prostor ZŠ na Frýdecké ulici
v Havířově-Bludovicích.

Slavnostní vyhlášení výsledků

soutěže společně s vernisáží výsta-

vy a předáním cen vítězným dětem
se uskuteční v pátek 7. 9. 2012
v 17 hodin v KD L. Janáčka

v Havířově-Podlesí.

Záštitu letošního ročníku převzal horolezec a první Čech na Mt. Everestu Leopold Sulovský, který se
zúčastní slavnostního vyhodnocení.

Rostoucí zájem rodičů o umístění dítěte v před-

školním zařízení vedl město ke zvýšení počtu
míst v mateřských školách, jichž je město zřizo-

vatelem. Tato snaha byla úspěšná, k 1. 9. se zvýší
počet míst ve školkách oproti předchozímu škol-

nímu roku o 166 míst. Jedná se o více než osmi-
procentní nárůst.

Nejvíce dětí přibude v MŠ Přímá a MŠ Mládí, kde

se podařilo přidat nové třídy. Navýšení kapacity míst
předcházely nutné stavební úpravy tak, aby prostory

odpovídaly zákonným podmínkám, které například
stanoví minimální plochu na 1 dítě v herně, plochu na
jedno lehátko, počet hygienických zařízení

a podobně.
Město Havířov má v současnosti 28 mateřských

škol, v nich je k dispozici celkem 2 151 míst.

"Nejvíce míst nám přibylo v mateřské škole na
Přímé ulici. Během prázdnin školka prošla rekon-
strukcí za více než tři miliony korun. Mohla tak vznik-
nout další třída s 28 místy a stále ještě volná místa
zbývají," uvedl primátor města Zdeněk Osmanczyk.

"Zvyšování počtu dětí v předškolním věku je pro
město optimistickým ukazatelem, a proto je v zájmu
města držet krok v počtu míst v mateřských školách
s poptávkou. Abychom usnadnili rodičům zjišťování,
ve které školce mají ještě volná místa, umístili jsme
na webové stránky města tabulku s přehledem vol-
ných míst. Tato tabulka je v sekci informací odboru
školství a bude se během roku aktualizovat. Také při-
pravujeme sjednocení kritérií, podle kterých se děti
do mateřských škol přijímají."  

Havířov rozšířil počet míst v mateřských školách

DĚTI BUDOU MĚNIT SVĚT
22. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby 

a grafiky „Krásná jako kvítka…“ měl téma Až budu velký, změním svět.

1. místo v 5. kategorii: Martin Svoboda, 16 let, Arcibiskubské gymnázium v Kroměříži, linoryt
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Narůstá počet případů útoků na ženy, narůstá také agresivita
těchto útoků. Proto Městská policie Havířov 
připravila preventivní projekt pod názvem

,,ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT“
Cílem projektu je, aby ženy získaly potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky z oblasti

sebeobrany a používání prostředků osobní individuální ochrany, které by vedly ke zvýšení bezpeč-

nosti této cílové skupiny.

Instruktážní kurz bude probíhat v tělocvičně na ZŠ F. Hrubína, ul. Studentská, Havířov-Podlesí

(vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv) v celkovém počtu 8 hodin (4 x 2 hodiny), ve kterých se
zájemkyně o tento kurz seznámí s hmaty a chvaty sebeobrany, s obrannými a ochrannými prostřed-

ky a se základy pravidel komunikace s útočníkem. Lektory kurzu jsou strážníci MP Havířov komisař

Mgr. Martin Pastrňák a inspektor Bc. Jana Bendová.

Zahájení kurzu v měsíci říjnu: 2. 10. 2012 v 17 hodin
Následné lekce: 9. 10., 16. 10. a 23. 10. 2012

Zahájení kurzu v měsíci listopadu: 6. 11. 2012 v 17 hodin
Následné lekce: 13. 11., 20. 11. a 27. 11. 2012

Projekt ,,ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT“ je pro zájemkyně bezplatný.
Každá účastnice kurzu obdrží potvrzení o absolvování kurzu na MP Havířov 

a preventivní informační materiály. Pro zajištění co nevyšší efektivity kurzu je stanoven
počet účastnic kurzu na max. 40 osob.

Zájemkyně se mohou přihlásit do 21. 9. 2012 na těchto kontaktech:
tel. 596 410 133 - skupina prevence MP Havířov - pí Bc. Šindlerová, pí Koňaříková

e-mail: prevence.havirov@seznam.cz

Cesta od kroužku 
k samostatnému oddílu

Havířovská jóga 
slaví jubileum

Prvopočátky pravidelného jógového cvi-
čení v Havířově jsou spojeny s oddílem ZTV
při tehdejší TJ Slavia. Letos v září tomu bude
již 40 let od chvíle, kdy vedení TJ Slavia sou-
hlasilo s touto aktivitou. Výbor oddílu ZTV
(základní tělesná výchova) s předsedkyní
A. Malou pak umožnil skupině zájemců zalo-
žit "kroužek zdravotního cvičení s prvky
jógy", později nazvaný kroužek hathajógy.

U kolébky tohoto kroužku byli: Václav Žingor,
manželé Strnadovi a Zdeněk Glogar. Pochope-
ním oddílu ZTV získali k dispozici pro cvičení
volné hodiny v tělocvičně na ZŠ Sv. Čecha.
V průběhu cvičebního roku 1972 měla skupina
30 mužů i žen. Skromné cvičitelské znalosti,
získané převážně osobně z málo dostupné lite-
ratury, byly důvodem, aby cvičitelé kroužku byli
nadále vedeni odborem ZTV. Kromě pravidelné-
ho cvičení se členové kroužku čile zapojovali

i do mimocvičebních aktivit podporovaných TJ

Slavia.

V kroužku se postupně začala rozvíjet osvě-

tová činnost k jógové tematice. Besedy, před-

nášky, školení a semináře se téměř pravidelně

začaly objevovat v programu.

V roce 1975 vystoupila v tělocvičně ZŠ

Sv. Čecha Čechoameričanka Osius Zábranská,

propagátorka hathajógových cvičení, vyzdvihu-

jících především jejich blahodárný vliv na lidské

tělo po stránce fyzické i psychické.

Osvětová činnost a drobná "pravidelná" práce

vedení kroužku během 9 let přinesla své ovoce.

Dokázala přitáhnout další zájemce. Početní stav

členů se blížil stovce.

Významným mezníkem pro kroužek hathajo-

gy byl rok 1981. Zvyšující se počet zájemců

o tuto formu účelného využívání volného času

a snaha o zapojení starších občanů vedla k reál-

ným úvahám o osamostatnění a vytvoření vlast-
ního oddílu v rámci TJ Slavia Havířov.

Po delších nelehkých jednáních s vedením TJ

byl tento záměr schválen a tím založen "dva-
náctý oddíl" nesoutěživého charakteru v tělo-
výchovné jednotě.

Ve slavistické ročence za rok 1981 je poprvé

mezi oddíly samostatně uveden oddíl jógy se
základními údaji: 103 členů, 5 cvičitelů, 5 cvi-
čebních skupin.

V roce 2012 po 31 letech samostatné činnos-

ti oddíl jógy při Slavii Havířov pokračuje v jógo-
vých aktivitách započatých předchůdci. 11 kva-
lifikovaných cvičitelů a stálý zájem veřejnosti

o tuto aktivitu je dobrou zárukou trvalého půso-

bení oddílu jógy v Havířově.
Stanislav Adamík

Mateřské a rodinné centrum MULTI
nám. Republiky 2, nad kavárnou Medea caffé

pořádá v neděli 2. září 2012 od 15 do 19 h
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se s dětmi poslední prázdninový den pobavit a strávit
příjemné chvíle v nově vzniklém havířovském centru.

Těšíme se na Vás...

Sleva na nájemném v městských bytech
v Havířově od ledna roku 2013 v plně i čás-
tečně sanovaných bytech města zanikne
a nájemné se mírně zvýší. Město v diferenciaci
zohledňuje energetickou náročnost bytových
objektů.

Nájemníci městských bytů, které jsou plně
sanované - mají vyměněná okna a obvodový
plášť je zateplený - budou od ledna 2013 za metr
čtvereční platit 55 korun. U bytů s vyměněnými
okny bez zateplení domů se cena metru čtvereč-
ního zvyšuje na 52,50 korun.

Slevu na nájmu ve výši 5,02 Kč ze stanovené
ceny 50,02 Kč za metr čtvereční budou mít jen
nájemníci bydlící v domech, kde nebylo provede-
no ani zateplení ani výměna oken. Sleva
z nájemného ve výši 7,52 Kč se bude pro příští
rok týkat bytů s bezbariérovými úpravami a bytů
bez centrálního zásobování teplem.

Ještě v průběhu letošního roku a v roce 2013
chce město Havířov v dalších téměř 1 600

bytech vyměnit okna a snížit tak jejich energetic-

kou náročnost. Investici pokryje půjčka ve výši

150 milionů korun, která bude hrazena z fondu

nájemního bydlení, do kterého bezezbytku ply-
nou peníze z nájmu v městských bytech. Peníze
se vracejí zpět do obnovy městského bytového
fondu. Zatímco letos je v Havířově 2 202 plně
sanovaných bytů z celkového počtu 7 760,
v roce 2013 jich má být 2 815. Nesanovaných
bytů a domů zůstane v příštím roce ze součas-
ných 4 514 téměř o tisíc méně - 3 550. Nyní je
v havířovském bytovém fondu 787 bytů
v domech, které jsou jen zateplené. Po připravo-
vané výměně oken jich v roce 2013 zůstane 174.

Nájemné stanovené dle zákona o jedno-
stranném navýšení je v Havířově od roku 2009
ve výši 50,02 Kč/m2. Rada města v letech 2010,
2011 a 2012 poskytovala slevu na nájemném ve
všech bytech právě z důvodu vysoké energe-
tické náročnosti městských domů a bytů, kterou
ale pomalu v průběhu let sanacemi bytového
fondu správce bytového fondu snižuje. "Rovněž
jsme se tím bránili skokovému zvyšování nájmu,
přistoupili jsme spíše k pozvolné úpravě jeho
výše," vysvětluje náměstek primátora Havířova

Ing. Petr Smrček.

Sociální šatník na ul. Dlouhé 59 
má novou otevírací dobu:

CHARITATIVNÍ OBCHOD
Po - Čt 10.00 - 17.00
Pá       10.00 - 16.00

SOCIÁLNÍ ŠATNÍK
Po, St 10.00 - 15.00

Příjem zboží každý den od 10 do 16 hodin.

Nájemné v městských bytech bude
různé podle energetické náročnosti
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V měsíci září jsme pro Vás připravili:

10. 9. (pondělí) - od 15.00 hodin přednáška
p. Gelnarové  z folkloristiky na téma „Kylof,
kladívko a Permoníci“

12. 9. (středa) - od 9.30 hodin přednáška
MUDr. Vránové na téma „Strava jako lék, strava
jako jed“

Pravidelný program:
PONDĚLÍ:
od 14.00 do 17.00 hodin - p. Szostková - doved-
nostní kroužek - ubrousková technika, malování
na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení
ÚTERÝ:
od 13.00 do 16.00 hodin - p. Przeczková -
dovednostní kroužek - výroba keramiky, vizo-
vické pečivo a další 
STŘEDA:
od 10.00 do 12.00 hodin - p. Adamová - doved-
nostní kroužek - příprava k šití - střihy, kompleta-
ce, šití 

od 13.00 do 18.00 hodin - p. Foldynová - karetní

hra Taroky

od 14.00 do 17.00 hodin - ing. Gaurová - doved-

nostní kroužek - výroba šperků

ČTVRTEK:

od 9.00 do 11.00 hodin - chůze s holemi Nordic

walking 

od 14.00 do 17.00 hodin - p. Szostková - doved-

nostní kroužek - ubrousková technika, malování

na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení

PÁTEK:

od 14.00 do 17.00 hodin p. Heinzová - doved-

nostní kroužek - výroba šperků

Případné změny budou zveřejněny na stránkách

www.havirov-city.cz (volný čas - Centrum volno-

časových aktivit) a na nástěnce umístěné přímo

v budově CVA.

Určitě jste si už v Havířově všimli červe-
ných kontejnerů na drobné elektro. Město je
nechalo instalovat, aby občanům ulehčilo tří-
dění starých spotřebičů. Aby se nemuseli
trmácet na sběrný dvůr s každým mobilem
nebo doslouživším dálkovým ovladačem.

„V rámci spolupráce se společností ASEKOL
a.s. byly v loňském roce dodány a rozmístěny
speciální červené kontejnery na sběr drobného
elektra. Zajištěním zpětného odběru elektroza-
řízení snižujeme produkci komunálních odpadů
a zároveň město šetří nemalé finanční prostřed-
ky, které by jinak musely být vynaloženy na likvi-
daci odpadu,“ uvedl náměstek primátora pro
hospodářský rozvoj Ing. Petr Smrček 

Nezisková organizace ASEKOL, která se
zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a která
červené kontejnery vymyslela a provozuje, chce
nyní lidem poděkovat za jejich svědomité třídění.
Proto do Havířova v pondělí 24. 9. zavítá se
zábavně-osvětovou akcí Najdi si svůj červený
kontejner. Na náměstí Moravská na Šumbarku
bude připraven bohatý program pro malé i velké
návštěvníky a spousta soutěží. „Chceme pově-
domí o červených kontejnerech ještě více
rozšířit, tak aby o nich věděli skutečně všichni.

A pro ty, co elektro již třídí, chceme připravit
hezký a zajímavý program jako odměnu,“ řekla
Jitka Šimková, manažerka projektu.

Návštěvníci se ale na akci především dozvědí,
kde všude jsou ve městě umístěny červené kon-
tejnery a jak je mohou využívat. Vzhledem
k následné recyklaci zařízení, díky níž lze opě-
tovně využít až 80 % každého spotřebiče, je totiž
velmi důležité, aby lidé přesně věděli, co se do
kontejnerů smí vyhazovat, a co naopak ne.

V celé České republice je již na 1 500 červe-
ných kontejnerů a za dobu jejich působení do
nich lidé vytřídili téměř 700 tun elektroodpadu.
V Havířově je v současné době instalováno 21
červených kontejnerů. Díky nim se podařilo
vybrat už 9 tun starých spotřebičů.

Lidé se navíc posléze dozvědí, jak jejich svě-
domitá recyklace elektroodpadu pomohla
v ochraně životního prostředí. ASEKOL každo-
ročně zveřejňuje výsledky tzv. environmentál-
ního vyúčtování, v němž se přepočítává vybrané
elektro a množství ušetřených surovin jeho
následnou recyklací. Loni takto občané ČR třídě-
ním televizí a monitorů ušetřili např. téměř 2 milio-

ny litrů ropy či 500 tisíc litrů vody. Letos ASEKOL

vypracoval analýzu i za drobné spotřebiče.

Akademie 
III. věku Havířov

Město Havířov v měsíci říjnu nově otevře

již dvanáctý ročník čtyřsemestrálního studia
seniorů Akademie III. věku. Výuka bude pro-
bíhat na Vysoké škole sociálně-správní, Insti-

tutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.,

ul. V. Nezvala.
Posluchači se mohou vzdělávat v předmě-

tech: výpočetní technika, angličtina či další cizí

jazyk dle zájmu uchazečů, psychologie, zdravý

životní styl, poruchy pohybového ústrojí, práce
s internetem, finanční poradenství, sociální poli-
tika, komunální politika, věda, kultura, Evropská

unie, historie a politologie, zeměpis a geografie,

vesmír a astronomie, občanské a trestní právo,
případně další obory.

Zájemci o studium se mohou přihlásit do 14.9.

2012 na studijním oddělení: tel. č. 553 401 164
nebo 723 954 719, pí. Bělavová.

Podmínkou pro zařazení do Akademie III.
věku Havířov je řádné vyplnění přihlášky, úhrada
kurzovného/semestr, uchazeč musí být obča-

nem města Havířova ve starobním nebo invalid-
ním důchodu. Nové čtyřsemestrální studium

seniorů je určeno pro začátečníky a není určeno
pro absolventy dřívějších akademií pořádaných
městem Havířov.

Náhradní termín hromadného očkování psů proti vzteklině :
6. 9. 2012 čtvrtek - Ha-Prostřední Suchá, veterinární klinika 14 - 17 hod.,

očkuje MVDr. Polák     cena  100,- Kč/pes                 

4. 9. - 6. 9. 
Školní (v zatáčce u lesa), Petřvaldská 

(pož. zbroj.), Nad Terasou, Na Dolanech, 
Lazecká (u lesa) 

7. 9. - 10. 9.
U Topolů, Na Pavlasůvce (žel. stanice), 

Na Stezce, Na Polanech, 
Padlých hrdinů - obchod

11. 9. - 13. 9. 
E. Krásnohorské, Osinky-Podélná, 

Mládežnická, Ladova, Mládí, Staniční, 
J. Gagarina 

14. 9. - 17. 9. 
Na Pavlasůvce, Nový Svět - odbočka před 

zatáčkou k zahrádkářské osadě, Hraniční,
Květná, Zručná, Letní

18. 9. - 20. 9.
M. Pujmanové, A. Staška, Sadová, Klidná, 

Švabinského, Kpt. Vajdy, Hálkova

21. 9. - 24. 9. 
U Lesa, Družstevnická, E. Holuba, 

K. Světlé - Luna, Větrná, B. Němcové, U Pošty

25. 9. - 27. 9.
Kubelíkova, Na Kempách, Soví, Prachatická x

Nad Tratí, Ostrovského, M. Kudeříkové

27. 9. -1. 10. 
Na Pacalůvce, Alšova, Želivského, P. Bezruče,
G. Svobody, Kosmonautů, Okrajová - parkoviště 

Najdi si svůj červený kontejner!CVA-Centrum 

volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město

☎ 596 811 688

Harmonogram přistavení VPK  září  2012 

Nelíbili jste se sobě v plavkách? 
Máte zdravotní problémy spojené s nadváhou?

Problémy s nadváhou je nutno řešit včas. Přibíráte-li za rok více než 2 kg, je to známka toho, že
něco ve vašem životním stylu je špatně. Nejčastějším problémem je nesprávná strava nebo nedos-

tatečný pohyb. Nadváha vede nejen k nespokojenosti s naším tělem, ale velmi často je spojena
s obtížnějším pohybem, cukrovkou, vysokým krevním tlakem atd.

Ze všech stran se na nás hrnou nabídky na „bezbolestné hubnutí“ pomocí náplastí, potravinových
doplňků, koktejlů atd. Při nich často nezhubneme, nebo zhubnuté kg po návratu k normální stravě

rychle nabereme. Nejlepším a ověřeným způsobem zhubnutí je naučit se, co a kolik čeho naše tělo
potřebuje ke správnému fungování.

Zhubněte bezbolestně za 3 měsíce pod vedením MUDr. Šárky Andělové, CSc. bez léků a zá-
zračných diet. V tříměsíčním kurzu absolvujete potřebná vyšetření vč. vyšetření přístrojem
Bodystat a bude vám doporučen jídelníček dle vašeho základního metabolizmu.

Kurz v Havířově na Základní škole 1. máje bude zahájen  20. 9. 2012. Přihlášky a informace
na www.emnxxl.cz, případně na tel. 731 464 387 nebo 603 345 861.

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze k odkládání 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 h do 18.00 h vč. soboty a neděle.
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Počínaje dnem 9.12. 2012 budou v systému MHD Havířov
realizovány některé změny, a to v trasování vybraných linek MHD
i v rozsahu jízdních řádů.

Všechny úpravy jsou připraveny na základě výsledků dopravně inženýr-
ské dokumentace, zpracované za účelem zvýšení kvality dopravní obsluhy
na území města Havířova v kontextu územní a časové dostupnosti, vyváže-
nosti nabídky a využití kapacity vozidel a návazností. Zlepšení kvality
dopravní obsluhy území, je založeno především na hodnocení dostupnosti
významných cílů cest a stanovení vyvážené nabídky s ohledem
na poptávku.

Z důvodu zrušení linky č. 411 ve své původní trase a s cílem zajistit reál-
nou posloupnost v označení linek dojde také k přečíslování části
linek MHD.

Město ve spolupráci s dopravcem ČSAD Havířov a.s., předkládá cestu-
jícím následující stručný přehled připravených změn. Konkrétní jízdní řády
budou k nahlédnutí již v měsíci září t.r. na webových stránkách města
Havířova, www.havirov-city.cz :

Změny ve vedení linek :

● Linka č. 402
- v sobotu a neděli  prodloužena na zastávku Havířov, Šumbark, Nám.

T.G. Masaryka 

- v pracovních dnech vedena převážně pouze na a ze zast. Havířov,

Šumbark, Nám. T.G. Masaryka

● Linka č. 413
nová trasa - změna v ukončení linky - vedena na zast. Havířov, Šumbark,

točna Petřvaldská (tzn. změna trasy pouze v části Havířov-Šumbark, 

nová trasa z ul. SNP na ul. Školní, Okružní a Petřvaldskou)

Na základě tohoto opatření je omezen počet spojů na stávající lince

č. 409.

● Linka č. 415
nová trasa - vedena ze zast. Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská, (po ul.

Petřvaldská, Okružní, Školní, SNP, U Nádraží, Železničářů, Hlavní tř., ul.

U Stromovky, Karvinská, Dělnická, Dlouhá tř., ul. Okrajová na zast.

Havířov, Podlesí, aut. nádr.)

Na lince je současně navýšen provozovaný počet spojů.

● Linka č. 411
nová trasa - ve své původní trase je linka č. 411 zrušena, její dopravní

funkci převezmou ostatní linky

Pod označením 411 bude vedena stávající linka č. 421 v úseku Havířov,

Podlesí, aut. nádr. - Horní Bludovice - Šenov, Lapačka 

● Linka č. 408
nová linka - pod označením 408 bude vedena stávající linka č. 422
v úseku Havířov, Podlesí, Těšínská - Havířov, Město, žel. st. - Havířov,

Šumbark, točna 2.etapa - Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská - Havířov,

Šumbark, točna Lidická - Havířov, Podlesí, aut. nádr.

● Linka č. 421 zrušena

● Linka č. 422 zrušena

● všechny linky MHD jedoucí na Havířov, Šumbark budou zastavovat
na zast. Havířov, Šumbark, bazén

Po provedených úpravách bude v rámci systému MHD Havířov provozo-
váno celkem 20 linek MHD.

Změny jízdních řádů
V pracovních dnech budou provedeny změny JŘ linek č. 401, 402, 403,
404, 405, 409, 412, 413, 415 a 416, převážně ve smyslu zvýšení nabídky

v období dopravní špičky nebo přerozdělení dopravního výkonu.
Linky č. 401, 404 a 416 zůstanou z hlediska funkce jako základní linky

s rozhodující přepravní nabídkou. U těchto linek je uplatněn špičkový inter-
val 15 minut, mimo dopravní špičku pak interval 20 minut. Ostatní, doplňu-
jící linky jsou s ohledem na funkci a dopravní význam navrženy v intervalu

30-40 minut, u méně zatížených linek 60-90 minut celodenně.

V sobotu a neděli budou provedeny změny JŘ linek č. 401, 402, 403, 404,

405, 406, 409, 412, 413, 415 a 416, zejména ve smyslu sjednocení JŘ pro
oba víkendové dny, zajištění vyváženosti nabídky nebo přerozdělení
dopravního výkonu. Linky č. 404 a 416 jsou definovány jako základní pro

zabezpečení rozhodujících přepravních vazeb. U těchto linek je uplatněn

celodenní interval 30 minut, doplňující linky jsou provozovány s intervalem
60-120 minut celodenně.

V období prázdnin budou provedeny změny  JŘ linek č. 401, 402, 403,
404, 405, 406, 409, 412,413, 415 a 416, zejména ve smyslu vyváženosti
nabídky  nebo přerozdělení dopravního výkonu. Linky  č. 401, 404 a 416
jsou definovány jako základní pro zabezpečení rozhodujících přepravních
vazeb, z hlediska dopravního zatížení je významnou rovněž linka č. 413.
Soubor základních linek bude řešen s intervalem 20 minut celodenně,
ostatní linky pak s intervalem 30 minut a více podle zatížení.

Jízdní řády všech linek MHD, schválené příslušným dopravním úřadem,
budou v měsíci listopadu 2012 dostupné na webových stránkách
www.idosjizdnirady.cz 

Magistrát města Havířova dopravce
odbor komunálních služeb ČSAD Havířov a.s.

Projekt „Rozvoj systému řízení lidských 
zdrojů na Magistrátu města Havířova"

V září 2010 začalo statutární město Havířov realizovat projekt finan-

covaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města.

Řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova (dále také

„MMH“) je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup

k řízení lidí, kteří na MMH pracují a kteří individuálně i kolektivně přis-

pívají k dosažení jeho cílů. Hlavním přínosem projektu je především
zvýšení důrazu na řízení a rozvoj lidských zdrojů na MMH. Z tohoto
důvodu byla vytvořena „Personální strategie Magistrátu města Havířo-
va“, která stanovuje hlavní cíle, kterých je třeba dosáhnout v oblasti

personálního řízení na MMH.
V průběhu realizace projektu byl aktualizován „Etický standard pro

zaměstnance MMH“. Uskutečnilo se prezenční i e-learningové vzdě-

lávání pro zaměstnance magistrátu zaměřené na problematiku „Etiky
ve veřejné správě“ a „Protikorupční jednání a transparentní komunikaci“.

Projekt podpořil i vzdělávání vedoucích zaměstnanců magistrátu
prostřednictvím prezenčního vzdělávání a navazujícího e-learningu
v oblastech relevantních pro výkon vedoucích zaměstnanců (manažer-

ské a komunikační dovednosti, implementace moderních metod řízení

ve veřejné správě, aj.)
Během trvání projektu proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti

zaměstnanců MMH, byla vytvořena „Příručka adaptačního procesu
a mentoringu na Magistrátu města Havířova“, byla zpracována „Sebe-
hodnotící zpráva včetně Akčního plánu zlepšování“ a uskutečnila se
ještě celá řada dalších aktivit. Výstupem projektu je i zavedení systé-
mu hodnocení zaměstnanců Magistrátu města Havířova pomocí meto-

dy BARS.
V současné době je testován personální a vzdělávací portál, který

bude sloužit nejenom k zadávání vybraných dat dokumentace v oblas-
ti řízení lidských zdrojů, ale i jako zdroj informací pro zaměstnance
Magistrátu města Havířova v této oblasti.

Projekt se realizoval 2 roky, celkové náklady byly stanoveny ve výši
cca 5 mil. Kč, přičemž podpora z Operačního programu Lidské zdroje

a zaměstnanost činí 85 % způsobilých výdajů projektu a 15 % je finan-
cováno z rozpočtu města.

Informace o změnách v systému Městské hromadné dopravy   
Havířov od 9. 12. 2012
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Neznáte svá práva? 
Potřebujete informace?
Potřebujete poradit???

OBČANSKÁ PORADNA Havířov
Slezské diakonie je zde pro vás!

Občanská poradna Vám poradí anonymně a bezplatně. Obrátit se

na nás můžete s problémy v oblastech sociálních dávek, pokud se
chystáte půjčit nebo jste si již půjčili, nemůžete splácet a hrozí Vám
exekuce, máte problémy s bydlením, apod. Také pokud potřebujete

informace o pracovně právních otázkách - uzavření, změně či ukon-

čení pracovní smlouvy, odpovědnosti za škodu nebo ochraně pracov-
níka. Často řešenou problematikou jsou také reklamace z předvádě-
cích akcí nebo vysvětlení úředního dopisu, rozhodnutí soudu nebo

smlouvy. Poradit Vám můžeme i v jiných oblastech - rodinné

a partnerské vztahy, náhrada škody, trestní právo a další.
Poradna rozšířila své působiště a nyní poskytuje služby na dvou

místech.

Poradna i nadále působí na adrese Opletalova 4, Havířov-Šum-

bark. Zde je nutné se ke konzultaci předem objednat, a to osobně,
telefonicky na čísle 734 864 124 nebo e-mailem na adrese
obcan.ha@slezskadiakonie.cz.

Konzultační hodiny poradny v Havířově-Šumbarku jsou:
Po  8 - 12 13 - 17                     Út, St, Čt  8 - 12 13 - 16

Nově Občanská poradna nabízí své služby i na kontaktním místě
v Havířově-Prostřední Suché na ulici Hornické 2. Obrátit se na porad-
nu můžete osobně, telefonicky na čísle 734 862 311 nebo e-mailem

na obcan.sucha@slezskadiakonie.cz, a to v konzultačních hodinách:
Po  8 - 12 13 - 17 Út    8 - 12
St   8 - 12      13 - 16 (objednaní) Čt  13 - 16

Další informace naleznete na www.slezskadiakonie.cz

V nadcházejícím škol-

ním roce pracovníci Cent-
ra nabízejí nový program

pod názvem „Co se mě
(ne)dotýká“, jehož cílem je

přispět k lepšímu sebepo-
znávání a získání sebe-

zkušeností účastníků pro-
gramu prostřednictvím práce

s postoji k negativním jevům a hle-
dání pozitivních alternativ.

Dalším důležitým cílem je vrstev-
nická svépomoc. Jednotlivá setkání

budou věnována těmto tématům:
komunikace, řešení konfliktů, zod-
povědnost, šikana, rasismus, sexu-

ální zneužívání, závislosti.
Program probíhá převážně for-

mou prožitku, využívá her, modelo-

vých situací a práce ve skupině.
Středisko Sociálních služeb

města Havířova Centrum prevence

již přes 10 let realizuje pro-
gramy primární prevence

u dětí a mládeže na

základních a středních
školách. Programy jsou
zaměřeny zejména na

zdravý způsob života a na

prevenci zneužívání návy-
kových látek, podporují zdravé
vztahy v třídních kolektivech

a předcházení  šikaně. Obsahem

programů je také práce s postoji
a chováním dětí a mládeže, nácvik
psychosociálních dovedností a při-

jímání vlastní zodpovědnosti.

Bližší informace o programu 

najdete na www.ssmh.cz,
nebo kontaktujte pracovnice 
Centra na e-mailové adrese 

centrumprevence@ssmh.cz
nebo tel.č. 599 505 320.

Portugalské univerzitní město

Coimbra hostilo ve dnech

15. - 20. července 2012 téměř

8 000 mladých sportovců z růz-

ných míst Evropy a z Brazílie.

Po úspěšném výběrovém řízení

se na tuhle zajímavou akci téměř

půl roku připravovali chlapci

a děvčata ze ZŠ K. Světlé,  kteří

jsou současně i prezentační skupi-

nou Baníku Havířov a ČASPV.

Pod vedením Mgr. Aleny Přehni-

lové a Mgr. Šárky Mikulenkové naši

cvičenci na třech různých místech

města vystupovali s osmiminuto-

vým pohybovým blokem DANCING

WITH… Rovněž se zúčastnili něko-

lika workshopů na téma Rope skip-

ping, Aerodance, Rytmik, Fotbal,

Orientace ve městě aj.

Skupina přímo excelovala na

lekci Rope skippingu pro pokročilé.
"Oba instruktoři zpozorněli a pak si
naše skokánky brali jako demon-
strátory, ukázali dětem i trenérce
spoustu nových možností a dokon-
ce těm nejpilnějším protáhli lekci
o 20 minut," prozradila Mgr. Alena

Přehnilová.

V závěrečném programu na sta-

dionu vystupovala havířovská sku-

pina pod vedením portugalského

instruktora v první řadě a při louče-

ní dostala „dárek“ - 4 nová švihadla.
"Množství foto i video dokumen-

tace, nové dovednosti  a poznatky
z workshopů, navázaná přátelství
a nemalé zkušenosti z obtížného
zpátečního cestování budou určitě
velkým motivem a přínosem pro
další sportovní činnost skupiny,"
doplnila Přehnilová.

Havířovští se předvedli v Portugalsku
na EUROGYM 2012

Centrum prevence připravilo nový 
program „Co se mě (ne)dotýká“

Havířov se
nemůže chlu-
bit mnoha
ú s p ě c h y
v kolektivních
sportech, jedi-
ným držitelem
medailí v  roce
jsou muži
a junioři
havířovského
klubu ragby.

Muži RC
jsou letos vice-
mistry České
r e p u b l i k y
a junioři získali v juniorské lize bronzové medaile. Pravda, z havířovských
týmů jsou na tom lépe muži a juniorky klubu vzpírání Baníku Havířov, jsou
mistry republiky v soutěži družstev, ale vzpírání není klasický kolektivní
sport.

Nová sezóna ragbistům začala už v polovině srpna Pohárem České rag-
byové unie, extraliga se však rozehraje až koncem měsíce. Havířovští se
střetnou v 1. kole 22. září s brněnským Dragonem, ten sice v minulé
sezóně skončil předposlední, ale nyní rozhodně k outsiderům patřit nebu-

de, Draci mají velmi silný a zkušený tým, který i v minulém ročníku hrál

s favority vyrovnaně.

Juniorům U19 začíná šestičlenná liga v neděli 23. září po turnajích mis-

trovství Evropy U20 a Cross Border U18, které se odehrají v první polovině

září.

I Havířov má nějaká reprezentační želízka v ohni. Havířovští v prvním

kole juniorské ligy hostí Vyškov, který sice na jaře v Havířově prohrál, ale

má tradičně tým, který bojuje o medaile, vždyť Vyškovští jsou mnoho-

násobnými mistry republiky.

Ragbisté zvou sportumilovnou havířovskou veřejnost na ligová utkání.

Ragby, jak se už řada lidí přesvědčila při televizních přenosech z loňského

mistrovství světa, je dynamická a velmi dramatická podívaná a pravidla

nejsou tak složitá, jak to na první pohled vypadá. (gak)

Ragbisté zvou

Z nácviku skladby v tělocvičně ZŠ Světlé. Foto: Josef Talaš
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ZŠ Žákovská:

Návštěva 
u sokolníků 

Exkurzi k sokolníkům v Karviné jsme
vyhráli u příležitosti soutěže ke DNI ZEMĚ.
Vypravili jsme se na ni s 8. A koncem června.

Hned ráno nás čekalo velké překvapení, kdy
ke škole pro nás přijel obrovský, krásný autobus,
který byl jen a jen pro nás. Takže hned z rána
nás provázela dobrá nálada. Po příjezdu jsme
se trochu zalekli, protože nás vedli do lesa.
To by nebyly děti, kdyby si nevymýšlely ty nejka-
tastrofičtější scénáře. „Díky televizi“.

Každopádně obavy z nás spadly hned, jak
jsme přišli na místo. Tam nás čekala partička
sokolníků a zástupci Viking Agency. Zavedli nás
do srubu sokolníků a ukázali nám, že krkavec je
velmi učenlivé zvíře, které dokáže napodobit
hlas člověka, ale také nám ukázali zástupce růz-
ných dravců a jiných ptáků. Pak nás čekala
přednáška venku. Sice malinko poprchávalo, ale
to nám nevadilo, protože jsme se mohli poko-
chat nádhernými dravci. Sokolník je zkoušel

i vypouštět, ale u některých se mu nepodařil

návrat, což nás pobavilo. Ovšem pouze do té

doby, než jsme zjistili, že sedí v korunách stro-

mů, které se tyčily nad grilem. A ten byl připra-

ven pro nás. Naštěstí se káně umoudřilo, vrátilo

se zpátky k sokolníkovi a my jsme mohli ochut-

nat výborné grilované masíčko s chlebíčkem

a okurčičkou a navrch tomu ještě balíček s pitím,

sladkostí a ovocem.

Už jsme si říkali, že pojedeme domů. Opak byl

pravdou. Pánové z Vikin Agency pro nás měli

další překvapení. Laserovou zbraň a soutěž ve

střílení na pohyblivý terč. To bylo něco pro naše

pány. Ale dámy se také nenechaly zahanbit. Jen

naše paní učitelka měla trochu strach. Ale to

bylo jen díky tomu, že její muška není příliš přes-

ná a hrozilo zranění :-) 

Mezitím se připravil oheň a další várka dobré-

ho papání. Po náročném výkonu ve sportovní

střelbě nás čekala odměna v podobě výborných
klobásek na ohni. Sice některé nebavilo

postávat jen tak u ohně a držet prut, ale vůně je

přesvědčila, že stojí za to vydržet.
Pak nás jen čekala cesta domů. A jak jsme po

příjezdu byli malinko skeptiční, tak se nám

nechtělo jet domů. Chtěli jsme ještě soutěžit

o ceny, což se dělo celé dopoledne, ale také
hlavně být v klidu a užívat si zábavy.

Děkujeme Viking Agency a městu Havířovu

za krásné dopoledne. Opravdu jsme si to moc

užili. A jestli bude vyhlášena nějaká další sou-
těž, tak počítejte s tím, že budoucí 9. A se tam
se svou třídní rozhodně ukáže. A možná i zvítězí

:-) !!! To máme v plánu :-)!!!!
Kolektiv 8. A a třídní učitelka 

Mgr. Daniela Navrátilová

Basketbalistky BK Havířov již netrpělivě
vyhlížejí příchod nové sezony.Tu zahájí mezi-
národním turnajem „O POHÁR MĚSTA
HAVÍŘOVA“, který se uskuteční v době
havířovských slavností od 7. do 9. září 2012.

Turnaj je určen pro dvě kategorie, a to starší
žákyně U15 a mladší minižákyně U13. Dívky
zahájily letní přípravu, kterou zakončí soustředě-
ním v Luhačovicích a tento turnaj bude pro ně
první ostřejší prověrkou.

V nové sezoně bude klub BK Havířov bojovat
ve třech ligových soutěžích. Dorostenecká liga
mladších dorostenek U17, žákovská liga star-
ších žákyň U15 a mladších žákyň U14 přivítá na

domácí palubovce SPŠE nejlepší kluby z naší
republiky. Možnost konfrontace s nejlepšími
a nejsilnějšími bude pro dívky určitě přínosná
a mohou se tak výkonnostně posouvat o kus dál.

Zároveň v novém školním roce odstartuje
druhý ročník projektu „Basket pro radost“. Pro-
jekt je určen dětem 2. - 5. tříd základních škol
a jeho hlavním cílem je přitáhnout děti nejen
k basketbalu, ale ke sportu vůbec.

Veškeré aktivity klubu BK Havířov by nešly
uskutečnit bez finanční pomoci Magistrátu města
Havířova, Nadace ČEZ a dalších sponzorů.

Trenérky BK Havířov
Více informací najdete na www.bkhavirov.cz

Úterý 18. 9. 2012 v 18 hodin vernisáž výstavy
"Svlečená" výtvarné skupiny Illustrače

Vystavujícími jsou studentky z oboru Kresba -

Ilustrace Střední umělecké školy v Ostravě
Alena Csabiová, Alžběta Pchálková, Barbora
Kurtinová, Lucy Rose Abigail Till, Michaela

Kristlová, Petra Kempná.

Skupina se zabývá nejen uměleckou výtvarnou
tvorbou, ale také akcemi performance a Happe-
ningů, či realizací projektů s krédem "Život se

snažíme brát s nadhledem a hlavně s úsmě-

vem!"

Čtvrtek 27. 9. 2012 v 18 hodin další z cyklu

velmi oblíbených folklorních večerů Marty
Gelnarové s cimbálem Martina Gelnara
"Podzim na strakaté kobyle jezdí".

JUDO CLUB Havířov

v měsíci září přijímá do přípravek 

děvčata a chlapce od 6 let.

Zaměřeno na všeobecný rozvoj 
tělesné zdatnosti a obratnosti mládeže.

Kde: budova Policie ČR, ul. Svat. Čecha,
Havířov-Město (zezadu od tělocvičny)

Kdy: pondělí a středa od 17 hod.

Kde: ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark

(zboku od tělocvičny)
Kdy: úterý a čtvrtek od 17 hod.

Basketbalový klub BK Havířov 
zahájí sezonu turnajem ! 

VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION HAVÍŘOV, DĚLNICKÁ 14, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO
bezbariérový vstup, tel. 596 813 456, e-mail: havirov@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz

Otevřeno: út - pá 8 - 12  12.30 - 16.30 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
Po celou dobu trvání výstavy vstup zdarma.

Kámen kolem nás
Výstava potrvá do 28. října 2012

Kámen je krásný, trvanlivý, přírodní materiál, jehož přítomnost kolem sebe každý vnímá

jako samozřejmost. Výstava představuje část geologické sbírky Muzea Těšínska, prostřed-

nictvím názorné mapy seznamuje s místy, v nichž se v naší republice kámen těží k dalšímu

zpracování a představuje kamenickou produkci v běhu staletími v celé její šíři. Mezi expo-

náty najdete předměty z dob dávno minulých, ale i současných. Představuje předměty

denní potřeby, umělecké artefakty, kámen jako dekorativní prvek uplatňující se v  interiéru

i v krajině, ale i jako základní stavební materiál. Na haptických stanovištích se návštěvníci

seznámí se základními druhy hornin a dotekem zjistí rozdíly mezi jednotlivými druhy kame-

ne. Výstava je vhodná pro osoby se zrakovým postižením.

Po celou dobu výstavy nabízíme zábavu i dětem. Mohou si projít kamenným bludištěm,

zahrát stolní hry či ozdobit kamínek, který si odnesou z výstavy na památku.

Realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Jazyková škola TOP School pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

5. 9. 2012 od 16 hodin v prostorách na ulici Na Fojtství 10 (u Slunečnice), kde bude od září probíhat výuka AJ

Callanovou metodou a nově i němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny a italštiny metodou Speak.pl.
JŠ TOP School zahajuje od září také výuku Callanovou metodou pro děti už od čtyř let - zábavnou formou naučí děti základům angličtiny.

Hlavní součástí Dne otevřených dveří bude ukázková hodina, (podle zájmu se budou konat UH každou hodinu). Studenti si tak budou moci udělat
představu o tom, jak probíhá výuka pomocí Callanovy metody a metody Speak.pl, což jsou konverzační metody, které napomáhají studentovi naučit
se cizí jazyk - hlavně mluvit a rozumět.

Rezervace na den otevřených dveří (kvůli omezeným místům ve třídě) přijímáme na telefonním čísle 724 482 482 
popř. na mailu: havirov@topschool.cz. www.MluvteAnglicky.cz 
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Poděkování 
Chtěl bych touto cestou poděkovat

paní Štěpánce Piprekové, která při pro-
cházce městem našla mou peněženku,

kterou jsem ztratil. Byly v ní doklady

a nemalý finanční obnos.
Peněženku mi poctivá nálezkyně

následující den vrátila a nechtěla ani

žádnou odměnu.
Kromě radosti z vráceného jsem v této

době krádeží, podvodů a úpadku morál-
ky nabyl hřejivého pocitu, že jsou mezi
námi pořád slušní, poctiví a čestní lidé.

Před paní Piprekovou se hluboce
skláním a děkuji jí.

Ing. Petr Matoušek

V letošním roce - 11.8. - by se dožil deva-
desátin první představitel města Havířova -
tehdy předseda Městského národního výbo-
ru - František Podoba.

Do funkce předsedy MěstNV byl zvolen v roce
1955 a vykonával ji až do svého odvolání v roce
1970 - tedy celých 15 let. Byl nejdéle sloužícím
"primátorem" města a má dle mého názoru
a názoru dalších jeho bývalých spolupracovníků
ohromné zásluhy na tom, že život ve městě byl
v době jeho bouřlivé výstavby pro jeho obyvate-
le podstatně snadnější.

Město Havířov mělo v roce 1955 13 tisíc oby-
vatel a tento počet vzrostl během patnácti let na
80 tisíc. Účelem výstavby města bylo především
zajistit byty pro horníky OKD a tato potřeba byla
také hlavním ukazatelem plnění plánu podniku
Bytostav v Havířově. Jen v letech 1956-1964
bylo ve městě postaveno 12 159 bytů. Při tom
však silně zaostávala potřebná výstavba akcí

občanské vybavenosti - jako jsou školy, školky,

jesle, zdravotní střediska, obchody, silnice, chod-

níky, veřejné osvětlení, terénní a sadové úpravy,

tedy záležitosti, které umožní slušný život obča-

nů města.

Myslím, že nenajdeme žádného z jeho násle-

dovníků, který by denně od 5 hodin ráno "pro-

fárával" město, aby na poradě vedení města,

která se konala v 7 hodin, mohl ukládat úkoly

k odstranění zjištěných nedostatků.

František Podoba osobně sledoval postup

prací na jednotlivých stavbách škol, kulturních

domů, komunikací, obchodních středisek apod.,

a když zjistil, že na staveništi nejsou pracovní

čety, které tam měly být (byly totiž často odvo-

lávány, aby doháněly plnění plánu výstavby

bytů), okamžitě intervenoval u investorské orga-

nizace a u vedení Bytostavu. Jeho zásluhou

bylo, že se výstavba škol a dalších akcí občan-

ské vybavenosti urychlila.
Málokdo si dovede představit, v jakých pod-

mínkách jsme se v roce 1955 do Havířova stě-

hovali. Byt jsme dostali, ale jít s dítětem v kočár-
ku na vzduch bylo nemožné, protože komunika-
ce nebyly dokončeny, muselo se chodit v gumo-

vých holínkách nebo přezůvkách, tzv. šedém

moru. Jen taková poznámka: při návrzích názvu
nového města se proto také objevilo "Blátovice".
Také je dnes těžko představitelné, kolik úsilí

muselo být vynaloženo, aby město získalo KUKA

vůz na svoz odpadků - napřed žádosti a několi-

kerá jednání na plánovacím odboru ONV a KNV,

aby vůz byl zařazen do plánu, pak další jednání,
aby město získalo potřebné prostředky a aby se

podařilo dodavatele přesvědčit, že město tento
vůz naléhavě potřebuje.

Ještě mnohem nesnadnější bylo dosažení
toho, aby se dostala do plánu výstavba nemoc-
nice nebo obchodního domu. Pak zase nastalo
hledání a přesvědčování stavebního podniku,
který by se ujal výstavby těchto netypizovaných
akcí. To vše vyžadovalo soustavná jednání
s nadřízenými orgány, nejrůznější intervence
a pak podrobné sledování, aby se nezastavily
práce na stavbách, které byly po předchozím
martyriu zahájeny.

Myslím si, že František Podoba svou důsled-
ností a schopností přesvědčovat rozhodným
způsobem přispěl k tomu, aby se život ve městě
postupně konsolidoval a aby bylo v maximální
míře odstraněno zaostávání výstavby akcí
občanské vybavenosti. Jeho velkou zásluhou je
také stávající zeleň ve městě. Mnohé z krásných
stromů, které dnes krášlí naše město, byly vysa-

zeny za jeho působnosti, některé za jeho osobní

účasti.

Z funkce byl František Podoba odvolán po

ukončení krátkého období politického uvolnění

v letech 1968-69, protože se postavil za obrodný

proces. Jeho činnost pro město nebyla doposud

vyhodnocena a oceněna. Myslím, že mu za jeho

práci nikdo ani nepoděkoval. Bylo by dobré, aby-

chom využili letošního výročí k zamyšlení nad

jeho úsilím, kterým působil na ostatní funkcio-

náře a pracovníky MěstNV v tom smyslu, aby

maximálně přispěli ke zvelebení města a života

v něm.

Ve své knize "Malé ohlédnutí za vzpomínkami

života" vydané v roce 2007 docent Radim Pro-

kop charakterizuje Františka Podobu těmito

slovy: "Podstatně se odlišoval osobní skromnos-

tí od jiných funkcionářů. Na každého si našel čas

ve své "starostenské" funkci a také vhodnou

úřední formu. V análech historie města by nemě-
lo být na něj zapomenuto, jak se někdy stává."

Práce Františka Podoby pro občany města

nebyla doposud oceněna. Proto jsme s několika
dalšími jeho bývalými spolupracovníky navrhli,
aby mu byla u příležitosti jeho nedožitých deva-

desátin udělena "Cena města Havířova"

in memoriam.
Jaroslav Helbich

Vzpomínka na Františka PODOBU 
- prvního "starostu" města Havířova

Z redakční 
pošty:DEN ARCHITEKTURY 29. - 30. září 2012

Jedinečné procházky s architekty a teoretiky nabídne druhý ročník festivalu
DEN ARCHITEKTURY, který proběhne v naší republice 29. - 30. září.

I letos budou moci během posledního zářijového víkendu obyvatelé a návštěvníci více než
třiceti českých a moravských měst objevovat architektonické zajímavosti a neznámá

zákoutí našich měst. Jedním z architektonicky zajímavých měst je i Havířov, který můžete
lépe poznat v rámci procházky nazvané

HAVÍŘOVSKÝ BRUSEL 

- ZAPOMENUTÁ KVALITNÍ ARCHITEKTURA 
Na procházku se můžete vydat s místními architekty Lucií Chytilovou a Adamem Guzdkem
po budovách bruselského stylu, které se vymykají průměrnosti současného stavění

a typizaci ostatní socialistické zástavby ve městě.
Sraz: ne 30. 9., 15.00 h, před budovou Labužníku.

Podrobný program naleznete na: www.denarchitektury.cz
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I na podzim bude Havířov žít pořádnou porcí
kultury! Stane se tak díky propojení pěti festivalů
uspořádaných během dvou dnů, které tak nabíd-
nou letos zřejmě poslední možnost kulturního
vyžití pod širým nebem. Iniciátory spojení byli
pořadatelé již tradičního hudebního festivalu
Inkubátor, který letos proběhne již potřinácté...

„Vzhledem ke stále se snižujícím částkám
určeným v regionu na podporu menšinových
žánrů a akcí jsme se rozhodli spojit své síly se
stejně nadšenými pořadateli dalších festivalů,
aby nejen nedošlo k zániku těchto akcí, ale na-
opak propojením jednotlivých programů k zvýše-
ní jejich atraktivity. Hudební festivaly jako Inku-
bátor v regionu spíše končí a zvažují kam kráčet
dál, my jsme se rozhodli pro tuto cestu a věříme,
že správně,“ popsal za pořádající společnost

Viking agency Marek Slonina, který se v havířov-

ské kultuře pohybuje již druhé desetiletí. Ke spo-

jení však nevedly jen programové důvody, ale

zejména právě jmenovaná ekonomická situace.
„Asi každý pořadatel ví, jak je dnes těžké zaji-

stit pro své aktivity partnery a finance. Pokud by
některé z festivalů nebyly při jejich získávání
úspěšnější než ostatní, nemohli bychom si dovo-
lit pomoci ostatním festivalům, aby přežily rok
2012. Určitě zaslouží poděkování město Havířov,
které jednotlivé projekty podpořilo,“ dodal Slonina.

A jaké festivaly letos projekt pod společným

názvem HAVÍŘOV ŽIJE FESTIVALY přináší?

Nejen zmíněný Inkubátor, festival zejména roc-
kové muziky a drsnější zábavy, ale také festival
taneční muziky Open mind fest, festival adrena-

linu Útěk v řetězech, festival umění graffiti Uni-

ted Colours a především festival ke 100. výročí
českého skautingu, který bude projekt propojo-
vat po oba dny, pod názvem Skaut fest. „Každý
z festivalů přinese jiné vyžití od hudby, přes
pohyb a adrenalin, až po umění. Výtěžek z pro-
jektu HAVÍŘOV ŽIJE FESTIVALY bude věnován
právě havířovské skautské organizaci, která
v loňském roce utrpěla značnou finanční ztrátu
při vykradení její základny. Festivaly se tedy pro-
pojily z mnoha důvodů a věříme, že jedním
z nich samozřejmě bude větší atraktivita progra-
mu pro fanoušky,“ věří společně pořadatelé.

A co přináší nového jednotlivé festivaly?

Havířovský festival Inkubátor se po dvanácti
letech vrací ke svým kořenům a třináctý ročník

zpestří vystoupení skupiny, která rozhodně patří
k jeho pilířům - přijede Mňága a Žďorp. Další

skupiny si vybrali sami fanoušci a určitě je potěší
dvě hvězdy, které ještě nikdy na festivalu nehrály
- ať již famózní Škwor, či neméně populární Alke-
hol. Pokud jde o nehudební jména, pak v pros-
bách padl i bavič Zdeněk Izer, který některé
fanoušky před lety bavil více než hudebníci, a tak
i tyto prosby pořadatelé vyslyšeli. Také prodlou-
žili hudební produkci oproti předchozímu roku
a hrát se tak bude celých 14 hodin! Pořadatelé
Útěku v řetězech nabídnou adrenalinuchtivým

dvojicím na jejich přání ještě drsnější zábavu -

trasu útěku prodloužili o polovinu a přitvrdili

i v připravených disciplínách. Festivaly United

Colours opět přiveze desítku špičkových writers

- umělců, kteří představí své graffiti na oficiálních

plochách letního kina i deskách, které budou

k prodeji. Open mind fest opět představí to nej-

lepší, co v současnosti nabízí havířovská taneční

scéna, a pokusí se moderní hudební styly při-

blížit veřejnosti. Tradiční místní hvězdou bude

Khomator, tou hlavní pak určitě dvojka Bifidus

Aktif & Flautistar, atraktivně mísící elektronickou

hudbu s živou příčnou flétnou. Celý dvoudenní

maratón projektu bude vhodně propojen nejen

myšlenkou záchrany skautingu v Havířově

a oslavou 100 let od vzniku českého skautingu,

ale především bohatým programem akce Skaut

fest. Ta (nejen pro později narozené) přinese

řadu oblíbených sportovních aktivit od lanového

centra, přes vodní aktivity až například po luko-

střelbu. Bude toho ale ještě mnohem a mnohem
více.

„Srdečně společně zveme na víkend 
5. - 6. října do prostor pod letním kinem 
v Havířově, kde proběhne parádní akce

HAVÍŘOV ŽIJE FESTIVALY! 
Více se dozvíte na webech jednotlivých festi-

valů, nebo na rozcestníku www.havirovzije.cz.

Držte nám pěsti! Pokud se nám podaří zajistit
partnery, bude vstupné na celý projekt historicky

poprvé úplně ZDARMA!“ slibují pořadatelé
s tím, že i v opačném případě bude vstupné

rozhodně nejnižší v historii a akce budou
dostupné všem...

HAVÍŘOV ŽIJE FESTIVALY jsou:
Festival Inkubátor - jeden z nejstarších
hudebních festivalů v regionu, který po pláno-
vaném letošním ukončení Noci plné hvězd v roce
2012 bude již zřejmě nejstarším tohoto druhu na
Karvinsku a Těšínsku; letos proběhne již potři-
nácté (www.festivalinkubator.cz)

Útěk v řetězech - originální adrenalinový
„vězeňský desetiboj“ se stále stoupající populari-
tou je založen na soutěži dvojic - sepnutých

během útěku na rukou policejními pouty; letos

proběhne již posedmé (www.utekvretezech.com)

United Colours Graffiti jam - jediný

festival umění graffiti v regionu, který si klade za

cíl prezentaci tohoto umění na legálních

plochách a stavějící na osvětě mezi nelegálními

writery; letos proběhne již popáté

(www.sprayart34.eu)

Open mind fest - chybějící článek v nabíd-

ce běžných hudebních festivalů v regionu

zaměřující se na tvorbu mladých nadějných tváří,

které staví vedle profesionálních DJ´s; i druhý

ročník nabídne zajímavý mix různých stylů

taneční hudby (www.openmindfest.cz)

Skaut fest - netradiční volnočasové aktivity

nabízí již roky pro stovky svých členů, ale i oby-

vatele regionu havířovský oddíl Junáků a Skautů

pod vedením Ivana Fabíka; formou prvního

ročníku festivalu chce nahradit tzv. Bambiriádu

(přehlídku neziskových organizací), která se

poprvé po letech v Havířově nekonala
(www.skautihavirov.cz)

Orientační program projektu:

Pátek 5. 10. 2012
Dopoledne: Skaut fest pro školy

Odpoledne: Skaut fest pro veřejnost + Open
mind fest + United Collours Graffiti jam 

Večer: Open mind fest

Sobota 6. 10. 2012
Dopoledne: Skaut fest pro veřejnost + zahájení

Útěk v řetězech + Inkubátor
Odpoledne: Inkubátor + United Collours 

Graffiti jam - vyhlášení Útěk v řetězech 
Večer: Inkubátor + dražba děl a prezentace 

United Collours Graffiti jamu
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4. 9. v 19 hodin - velký sál KDPB
pro skupinu HAA - ČESKÁ SCÉNA 
Václav Kliment Klicpera: HADRIÁN Z ŘÍMSŮ

11. 9. v 19 hodin -  velký sál KDPB
pro skupinu HAC
Bernard Slade: KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

SCENA POLSKA 
18. 9. v 19 hodin - velký sál KDPB

pro skupinu HAP
Mikołaj Gogol: GRACZE

GALERIE MARYČKA, otevřeno po - pá od 12 do 18 h.,

v den večerního programu do 19.00 h., mimo otevírací dobu výstavu
zpřístupní zájemcům pracovník informací, vstupné dobrovolné

d
iv

a
d

la 16.9. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Crazy komedie o nečekaném vyústění srážky s blbcem, který

třeba ani blbcem nemusí být. Již přes 500 repríz!

V této bláznivé francouzské komedii platí, že "kdo jinému jámu

kopá, sám do ní padá" a "kdo se směje naposled, ten se směje

nejlíp." Proto si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce

a budete se chtít bavit na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem

zůstanete na posměch vy sám.

Hrají: Václav Vydra, Rudolf Hrušínský, Veronika
Freimanová, Jana Švandová, Jana Boušková,
Josef Carda, Zdeněk Žák            Režie: Jiří Menzel 

Vstupné: 350,- 320,- 290 Kč

BLBEC K VECERIˇˇFrancis Veber:

19.9. v 18 h - loutkový sál KDPB
Amatérské divadlo Skřítek při MKS Havířov uvádí

divadelní komedii amerického autora D.M. Larsona

Hrají :

Zdeněk Tomeček, Luděk Talián,
Hanka Taliánová, Eliška Taliánová,
Jarka Žilková, Olga Lipková,

Anežka Lipková, Martin Vlček,

Norik Tolasz, Táňa Nosálová
Vstupné: 40 Kč

Hysterická historie Trojské válkyHysterická historie Trojské války

p
o

h
á
d

k
y Ne 16.9. v 15 h - loutkový sál KDPB

TELEVIZNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
KOCOURA ČIČÍNA              
Divadlo Smíšek Ostrava
O tom, jak je časté koukání na televizi nebezpečné…                Vstupné: 55 Kč

Ne 23.9. v 15 h - loutkový sál KDPB

O BUDULÍNKOVI
Duo Šamšula Karviná
Jak naučit Budulínka uklízet ? Tak s tím si
poradí liška-chytračka a taky obyčejná

metlička. Vstupné: 55 Kč

Ne 30.9. v 15 h - loutkový sál KDPB

ZAČAROVANÝ LES Divadlo Kaňka Třinec

Prázdniny jsou už dávno za námi, ale kamarádům Jájovi a Šmájovi to ani trochu
nevadí. Proč taky? Na výlet se dá jít přeci kdykoliv. Ale kdyby tušili, co je čeká,

asi raději zůstanou doma.V začarovaném lese, kde se utáboří, na ně čeká nejed-
no překvapení, které se jim moc líbit nebude. Pojďme tedy s nimi překročit
bludný kořen a ocitnout se v pohádce. Vstupné: 55 Kč

T
ě
š
ín

s
k
é
 d

iv
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d

lo
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á
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
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Kulturní dům Radost - KDR

Galerie Radost, otevřeno po - pá 12 - 18 h., so - ne 14 - 18 h.

vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Greta Sartori 
kresba, malba,
textilní design

výběr z tvorby renomované 
ostravské umělkyně  

Vernisáž ve středu 12. 9.
od 17 hodin,

výstava potrvá do 5.10. 2012

25. 10. kostel sv. Anny v Havířově

Svatováclavský hudební festival 
Capella Mariana a Jan Čižmář (teorba)

Vstupné 150 Kč, studenti, důchodci 100 Kč
22. 11. KD Radost

Michal Mašek/Bohuslav Martinů 

sólový klavír, kresby, projekce
Vstupné 100 Kč, důchodci 70 Kč, 
studenti 50 Kč  

12. 12. KD Radost
MUSICA DOLCE VITA

D. Demuthová - mezzosoprán
Ž. Vokálková - flétna    Z. Šolcová - harfa

Vstupné 120 Kč, důchodci 90 Kč, studenti 80 Kč

Předplatné komorních koncertů - podzim 2012
Celková cena - dospělí 1 010.-   předplatné   730.-
Celková cena - důchodci       620.-   předplatné   440.-

Celková cena - studenti         590.-   předplatné   420.-

fi
lm

o
v
ý
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 -
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a
 24.9. v 17.45 h - loutkový sál KDPB

JE TO JEN VÍTR
(CSAK A SZÉL, Maďarsko/Německo
2012, 86´, drama, titulky)
V blízkosti velkého maďarského města
se odehrály mimořádně kruté vraždy. Nejen rómské rodiny žijí
ve strachu. Podkladem k filmu se stala skutečná událost.
Režisér nedává divákovi návod, jak situaci řešit. Soustředí se
na zachycení každodenního boje se strachem. Na letošním
MFF v Berlíně dostal film Velkou cenu.
Režie: Benedek Fliegauf      Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč

25.9. v 17.45 h             Celostátní předpremiéra

CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT 
(CESARE DEVE MORIRE, Itálie 2012, 76´, drama, titulky)

Představení Shakespearova Julia Caesara končí, publikum
tleská, světla zhasínají, herci se rozcházejí. Zapadají za nimi
dveře cel. Jsme totiž v římské věznici Rebibbia, kde hru s vězni

nastudoval Fabio Cavalli. Zlatý medvěd letošního Berlinále.

Režie: Paolo a Vittorio Taviani

Filmový večer je doplněn moravsko-slezskou zkušeností

z realizace projektu „PADAJÍCÍ ANDĚLÉ“.

Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

Klub přátel hornického muzea pobočka Havířov 
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem

Havířov pořádá besedu
10.9. v 16.30 hodin v loutkovém sále KDPB 
Ing. Václav Janek: Negativní vlivy dobývání 

na povrchové objekty těžních zařízeníp
ře

d
n

á
š
k
y

Koncertní sezona - podzim 2012

13. 9. v 18 hodin  - loutkový sál KDPB
přednáší Petr Mohyla
Špicberky - jedna

z nejsevernějších

pevninských výsep

v Severním ledo-
vém oceánu, pou-

hých 1 300 km od

severního pólu.
Ledovci obroušené hřebeny pohoří Nordenskiöld land s hor-
skou tundrou na temeni i v údolích, strmé svahy a útesy při

pobřeží, ale také norské městečko Longyearbyen a ruskou

osadu Barentsburg vám přiblíží cestovatel Petr Mohyla.
Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

20. 9. v 17.30 hod. - loutkový sál KDPB

přednáška Marie Janšové 

DATUM NAROZENÍ 

- PRŮVODCE NAŠÍM ŽIVOTEM  

Vstupné 80 Kč

premiéra

v
ý
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a
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e
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● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po - pá 13 - 19 h, so - ne 1 h před akcí
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna po - ne 15.00 - 20.30 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna 596 812 049, pokladna otevřena po - pá 14 - 18 h
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, z důvodu rekonstrukce zavřeno ● 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.

KD Leoše Janáčka - KDLJ

v
ý
s
ta

v
a

p
ři

p
ra

v
u

je
m

e 8.10. v 19.00 hodin - velký sál KD Leoše Janáčka

KDOPAK BY SE KONCE BÁL
Zbrusu nová show travesti skupiny Screamers.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost podívat se, že i z muže se dá udělat

krásná žena, které nejedna dáma závidí ladné pohyby. Přijďte se pobavit i Vy

s travesti skupinou SCREAMERS z Prahy.

10.10. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

PRO DÁMU NA BALKONĚ
Účinkují herci Divadla Bolka Polívky
Boleslav Polívka, Jaromír Barin Tichý, Jiří Fretti Pfeifer,

Luděk Horáček, Milan Král
Komedie plná nezvyklých situací, gagů, dialogů a rekvizit. Přitom hlavní sdělení
je vlastně plné nostalgie, romantiky a skryté nenaplněné touhy.

29.10. v 19.00 hodin - sál KD Radost

KOMEDIOMAT
KOMEDIOMAT je improvizační show založená na řadě nápaditých a originálních
her a scének. Účinkující herci neznají dopředu jejich konkrétní zadání a musí
proto v průběhu večera pohotově reagovat. Vše je v rychlém tempu podřízeno co

největšímu počtu gagů a zábavě, která si Vás získá.

Společenský dům - SD

z
á
b

a
v
a Taneční večer

23. 9. od 17 hodin 
ve Společenském domě 
Kubemusik Vstupné 50 Kč

1.9. - 2.9. ve 21.00 hodin

LOVE
(Slovensko/Česko 2011,
90´, do 12 let nevhodný,
thriller/drama, DD)
Když se mluví o love,

nemusí jít nutně o lásku,
může jít i o peníze.
A o obojí jde také v tomto novém filmu. Hlavní hrdina Maťo

bydlí společně s kamarádem Tomášem na sídlišti ve sloven-

ské metropoli a nežijí si vůbec špatně. Dennodenně se však
pohybují za hranicí zákona, protože se živí krádežemi aut.
Jednoho večera vstoupí do Maťova života studentka Veroni-

ka, do níž se zamiluje, ale v lecčems jí neříká pravdu … 

Režie: Jakub Kroner                                          Vstupné: 80 Kč

LETNÍ KINO - ☎ 776 266 938

P
re

m
ié

ra

GOOD VIBRATION STAGE - HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI - 7. a 8. 9. 
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VEDOUCÍ PROVOZU
Požadované vzdělání:

● SŠ s maturitou, technické zaměření výhodou

● VŠ technického směru
● vyšší odborné, technického změření výhodou
● praxe 10 let

POKLADNÍ
Požadované vzdělání:
● SO technického směru 
● praxe v oboru nejméně 10 let

ELEKTRIKÁŘ
Požadované vzdělání:

● SO technického směru
● platná vyhláška 50/78 nejméně § 6

● praxe v oboru nejméně 10 let

● praxe při údržbě rozsáhlých komplexů budov a objektů výhodou

● orientace v systémech MaR, kamerových systémech EZS, EPS

výhodou
● orientace v oblasti řízení a správy sítí výhodou

INFORMÁTOR 
Požadované vzdělání:

● min. SO technického směru s maturitou

● orientace v systémech MaR, kamerových systémech EZS, EPS

výhodou
● práce s PC

PROMÍTAČ 
Požadované vzdělání:

● SO technického směru ● praxe v oboru výhodou
● orientace v digitální kinotechnice výhodou

UVADĚČKA-ŠATNÁŘKA 
Požadované vzdělání:
● SO, technického směru výhodou

ÚČETNÍ  
Požadované vzdělání:
● SŠ ekonomického směru s maturitou
● SV s maturitou 

● praxe 10 let

ÚDRŽBÁŘ 
Požadované vzdělání:
● SO technického směru 
● praxe při údržbě rozsáhlých komplexů budov a objektů
● praxe v oboru min. 10 let

Městské kulturní středisko Havířov
vyhlašuje výběrová řízení 

na obsazení pracovních míst:

Předpokládaný nástup:
po ukončení výběrového řízení dle dohody

-------------------------------------------------------------------------------------
Přihlášky a výše uvedené materiály doručte do 1. 9. 2012, 12.00 hod.

v zalepené obálce poštou na adresu:
Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město 

736 01  nebo osobně na sekretariát MKS Havířov 
/budova Kulturního domu Petra Bezruče/.

V levém horním rohu obálky uveďte: „
Výběrové řízení - “vedoucí provozu“, “promítač” ... atd.

Přihlášky doručené po tomto termínu 

nebudou zařazeny do výběrového řízení!

1.9. - 2.9. v 15.30 h  

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 1. část      
(HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS-PART I, USA 2010, 146´,
přístupný, širokoúhlý/rodinný, české znění, DD) 
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou
misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti -
viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už
profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc
jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit…             Vstupné: 52 Kč

1.9. - 2.9. v 18.00 h

LOVE 
(Slovensko/Česko 2011, 90´, do 12 let nevhodný, thriller/drama, DD) 
Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, může jít i o peníze.
A o obojí jde také v tomto novém filmu. Hlavní hrdina Maťo bydlí společ-
ně s kamarádem Tomášem na sídlišti ve slovenské metropoli a nežijí si
vůbec špatně. Dennodenně se však pohybují za hranicí zákona, protože
se živí krádežemi aut. Jednoho večera vstoupí do Maťova života stu-

dentka Veronika, do níž se zamiluje, ale v lecčems jí neříká pravdu …

Režie: Jakub Kroner                                                          Vstupné: 82 Kč 

1.9. - 2.9. ve 20.00 h

VŘÍSKOT 4 
(SCREAM 4, USA 2011, 103´, do 15 let nepřístupný, thriller/horor, titulky, DD)
Sidney Prescottová dostává po deseti letech opět hrůzný telefonát od masko-

vaného vraha. Společně se svými starými a novými přáteli se stává obětí séri-

ového vraha, který tentokrát hraje s jinými pravidly - svá "díla" si natáčí a zabi-

jí i panny. V hlavní roli Neve Campbell. Vstupné: 77 Kč 

3.9. - 5.9. v 17.45 h, ve středu 5.9. též v 9.00 h

POLSKI FILM 
(POLSKI FILM, ČR 2012, 113´, do 15 nepřístupný, reality film, české znění)
Čtyři známí čeští herci, spolužáci z brněnské JAMU, si plní dávný sen -

natočit společný film. Získají polského producenta a po Brně příjde na

řadu i Krakov a také plno problémů, které naše hrdiny dostanou do situ-

ace obyčejného přežití v beskydských kopcích. Styl filmu ve filmu je pro-

pojen motivy z televizních soutěží. Světová premiéra v soutěži MFF

v Karlových Varech letos v červenci. Režie: Marek Najbrt 

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9 h - 41 Kč)

13.9. - 19.9. v 17.45 h,
13.9. - 16.9. též ve 20.00 h

VE STÍNU
(VE STÍNU, ČR 2012, 96´,
přístupný, detektivní)
Kriminální příběh z jara 1953,

krátce po smrti Klementa Gott-
walda. Potemnělými uličkami se

pohybuje kapitán Hakl při vyše-
třování jednoho případu. Brzy

se ale ukáže, že zdánlivě jedno-
duchá záležitost s jediným podezřelým se začíná komplikovat. Na

pomoc je povolán z NDR i specialista na židovskou kriminalitu. Za vším
ale stojí STB, neboť nastane mnohem horší katastrofa - měnová reforma.

Hrají Ivan Trojan, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička, Norbert Lichý či Miro-
slav Krobot. Režie: David Ondříček                                  Vstupné: 100 Kč 

20.9. - 23.9. v 17.45 a ve 20.00 h

BASTARDI 3 
(BASTARDI 3, ČR 2012, 97´, do 14 let nevhodný, drama)
Příběh, který před dvěma léty doslova šokoval naši veřejnost, právě

vrcholí! Dostaneme se do prostředí praktického školství a budeme svěd-
ky záhadné pomsty. Pod vedením režiséra Tomáše Magnuska, který si
jednu z rolí také zahrál, uvidíme dále Rudolfa Hrušínského ml., Ilonu

Svobodovou, Jana Třísku, Ivana Vyskočila, Pavla Landovského, Jiřího
Krampola, Gabrielu Vránovou a mnoho dalších. Režie: Tomáš Magnusek  

Vstupné: 90 Kč 

KD Leoše Janáčka 
KINO ÚSVIT

projekce s ozvučením DOLBY DIGITAL
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Osobní předpoklady:
● organizační schopnosti
● technické schopnosti
● dobré komunikační schopnosti
● příjemné vystupování
● týmová práce
● samostatnost
● svědomitost
● bezúhonnost
● fexibilita

Požadované doklady:
● přihláška do výběrového řízení
● profesní životopis, písemné

reference o praxi v oboru
● výpis z evidence rejstříku

trestů ne starší 3 měs.
● doklad o zdravotní způsobilosti
● ověřená kopie dokladu o nej-

vyšším dosaženém vzdělání
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Kroužky probíhají září - červen, není-li uvedeno jinak.
Cena je na celý školní rok a je splatná při zápisu do
kroužku. Přihlášky přijímáme po - pá 8 - 18

Středisko na ul. Na Nábřeží 41,
Havířov-Město, tel.: 596 811 175
Keramický ateliér I, II - pro 1. - 9. třídu, po nebo čt, 500 Kč
Keramika na ZŠ 1. máje - út, 700 Kč, základy práce
s hlínou, dárečky, dekorace
Výtvarné řádění - 1. - 7. tř., pá nebo po, 450 Kč, tradiční
i netradiční výtvarné techniky
Veselé barvičky - malování pro nejmenší, hry, soutěže
1. - 7. tř., st, 500 Kč
Tvoříme společně s dětmi - 5 - 7 let + rodiče, čt, 700 Kč,
společná výtvarná práce
Cvičíme s Asterixem - pro 2. - 9. třídu, fotbálek, vybíjená,
posil., st nebo čt, 400 Kč
Zlatý řez - pro talenty, příprava na SUŠ, čt, 500 Kč
Kytara - základní akordy, táborové písně, vystoupení, st,
500 Kč
Modeling - základy chůze na přehlídkách, péče o pleť,
pohyb, út,  300 Kč
pro mládež a dospělé 3 měsíční kurzy:
● Keramiky ● Smaltu a smaltovaného šperku ● Kres-
by a malby na hedvábí vždy v út od 17 hod., 450 Kč na
3 měsíce, info: tomas.mendl@svcha.eu, 736 158 153
Železniční modeláři - od 12 let, čt, 700 Kč
Chobot - 7 - 10 let, zvířata - chov a péče o ně, st, 400 Kč
Chlupáči - pro děti 11 - 15 let se zájmem o zvířata a příro-
du, st, 400 Kč
Kynologický - pro pokročilé zájemce o práci se psy.
11 - 18, po, 450 Kč
Voříšci (začátečník) - pro zájemce o práci se psy - majite-
le pejska, 11 - 15 let, po, 450 Kč
Lesní svišti - od 8 let, příroda a její ochrana a výlety do
hor, st, 360 Kč 
Pampeliška - botanicko-přírodov., st, od 8 let, herbář, pěst.
květin, hry v přír., 360 Kč
Psí tlapky - od 10 let, nemají pejska, ale mají je rádi, péče,
návštěva psího útulku, po, 450 Kč, 
info: nikol.schovancova@svcha.eu, 605 466 675
Kuchtík - 9 - 14 let, pro děvčata i chlapce. Základy vaření,
stolování, od 1.10. , 450 Kč
Break dance - 2 x týdně, 12 - 18 let, moderní taneční styl,
400 Kč
DNś crew - 2x týdně/2hod., 8 - 18 let, děv. i chl., street
dance, disko, moderna, 400 Kč
Electro dance - 2x týdně/2hod. pro chl. i dív. 9 - 18 let.
Netradiční taneční pohyb, 400 Kč
Schůzka s rodiči zájemců o taneční kroužky 11.9.
v 16 hodin.
Rarášek - 1x týdně/1,5 hod. Pro předškoláky od 5 let.
Cvičení, tanečky a pohybové aktivity přiměřené věku.
320 Kč (říjen - květen), info schůzka pro rodiče: 10.9., v 16
hod.
Sportík - od 4 let, st, pohybové hry a dovednosti, 240 Kč/8
měs., schůzka pro rodiče: 10. 9. 2012 v 16 hod.,1. schůzka
pro děti: 3. 10. 2012 
Učíme se s Medvídkem Pú - st., angličtina hrou, malo-
váním a pohybem, od 4 let. 240 Kč/8 měs, info schůzka pro
rodiče: 10. 9. v 16 hod., zahájení 3. 10. 2012

Bijoux pro dívky od 7 let, výroba šperků, dárků, 400 Kč,
info schůzka pro rodiče: 11. 9. 2012 v 16 hod.
Krteček 2x týdně, 9 - 11, od října 2012
st, čt, 40 Kč/měs. - max. 15 členů, pro předšk. 4 - 6 let,
péče pedagogických pracovníků, rozvoj motoriky, výtvarná
činnost, hrátky se zvířátky, aj. Přihlášky vždy k 25. předeš-
lého měsíce. Info: e-mail: lucie.bitterova@svcha.eu,
mobil: 739 669 763
Next Aerobic Stylers mini I. - aerobic určený dětem od 5
do 8 let, základy aerobicu, účast na soutěžích v jednotlivcích
i v choreografiích. Info schůzka 9. 9. v 16 h, cena 600 Kč
Next Aerobic Stylers mini II. - aerobic pro děti 3. - 5. tříd,
základy aerobicu a účast na soutěžích v jednotlivcích
i v choreografiích. Nábor 12. 9. v 17 hod., s sebou: pití,
sportovní oblečení a sportovní obuv, cena 600 Kč 
Next aerobic Stylers mini I. - 1. a 2. tř, 
Next aerobic Stylers mini II. - 3. - 5. třída  
Základy aerobiku, účast na soutěžích v jednotlivcích a v cho-
reografiích. Cena 400 Kč, schůzka pro rodiče: 11. 9. v 16 hod.
Next Aerobic Stylers I. - aerobic pro pokročilé, účast na
soutěžích. Nábor 10. 9. v 17 hod., s sebou: pití, sportovní
oblečení a sportovní obuv, cena 400 Kč
Kondiční aerobic - udržet si kondici a posílit tělo. Zdravá
výživa a redukce váhy. Cena 400 Kč/září - červen.
Info schůzka pro rodiče: 12. 9. 2012 od 16.00 do 16.30 hod.
Florbal - pro holky i kluky. 1. schůzka 18. 9. v 16.30 na ZŠ
1. máje, 300 Kč
Míčové hry - základy volejbalu, fotbalu, vybíjené, basket-
balu a spousta jiných her, od 18. 9. na ZŠ 1. máje, cena
300 Kč
Badminton - základy pro všechny kategorie. 500 Kč.
Info pro rodiče: 13. 9. v 16 hod.
Stolní tenis - pro neregistr. hráče jakéhokoliv věku. 500
Kč. Info pro rodiče: 13. 9. v 16 hod.
Sebeobrana - pro holky i kluky, 6 - 17 let. Cena 400 Kč.
Info pro rodiče: 13. 9. v 16 hod.
Up & down“ streetdance group mini - disko dance, disko
show a hip-hop, 6 - 12 let. 400 Kč, info pro rodiče: 11. 9.
v 16 hod.
Up & down“ streetdance group - disko dance, disko
show a hip-hop, 12 - 17 let, 400 Kč. Nábor: 7. 9. v 17.00
hod.
Sedmikrásky - mažoretky 6 - 17 let. 400 Kč/září, info pro
rodiče: 12. 9. v 16 hod.
Jazz dance - inspirace muzikály v rytmu jazzové hudby.
300 Kč, info pro rodiče: 12. 9. v 16.00 hod.
Dance, Dance - street dance, jako jsou například locking,
popping, wacking, MTV dance aj. 300 Kč, info pro rodiče:
12. 9. v 16 hod.
Scénický tanec - vyjádření příběhu, myšlenky nebo poci-
tu, od 10 let. Cena 300 Kč. info pro rodiče: 12. 9. 2012
v 16 hod. Info: Lenka Byrtusová, mob.: 603 438 726,
lenka.byrtusova@svcha.eu

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14,
Havířov-Město, tel. 596 811 031
LETEČTÍ MODELÁŘI: 6 - 18 let, pro začátečníky i pokro-
čilé, čt nebo pá, od 20.9., 600 Kč.
KUCHTÍCI-MLSOUNI: 6 - 15 let, pro děvčata i chlapce,
zvyky a stolování různých národů, od 20.9., 350 Kč,
(vlastní suroviny)

PLASTIKOVÍ MODELÁŘI: 7 - 18 let, pro začátečníky
i pokročilé, plastik. modely letadel, soutěže, st, 19.9., 500 Kč
DŘEVOMODELÁŘI: pro kutily, 6 - 18 let, zájem o práci se
dřevem, st, od 19.9., 600 Kč
DIVADELNÍ KROUŽEK: 7 - 18 let, pohyb, řeč, výraz, scén-
ky, vystoupení st, od 19.9., 300 Kč
MODERNÍ DÍVKA: 7 - 15 let, oděvní a bytové doplňky, st,
od 19.9., 400 Kč
ŠIKULOVÉ pro 1. a 2. třídu i pro šikovné předškoláky,
práce s papírem, keramika, batika aj. čt, od 20.9., 400 Kč.
MODELKY A VIZÁŽISTKY (VIZÁŽISTÉ) 7 - 15 let. Zákla-
dy úpravy oblékání, vkus. Choerografie, módní přehlídky,
po, od 17.9., 300 Kč
AEROBIK: 9 - 15 let, út, čt, od 18.9., 300 Kč
ZÁKLADY HRY NA KYTARU - pro začátečníky i pokročilé,
individuální přístup, od 7 do 18 let., út, od 18.9. Kytary
možno zapůjčit v Asterixu. Cena 600 Kč
ANGLIČTINA: pro žáky ZŠ (SŠ) - doučování, příprava na
přijímací zkoušky, čt, od 20.9., 400 Kč
SLUNÍČKA: aerobic a pohybovky pro přípravku MŠ
- 2. třída, aerobik hravou formou, rytmika, út, od 18.9.,
300 Kč.
BARVÍNEK - od 5 let, malování, kreslení, divadlo, zpěv, hry,
soutěže, pobyt venku, út, 400 Kč  
LENTILKY - 6 - 8 let., soutěže, sport, výtvarka, tvoření
dárků, výzdoba pokojíčku, hry venku, 350 Kč      
BAREVNÁ PALETA - 6 - 12 let, výběr výtvarných technik,
práce s papírem, hlínou, malba, čt, 550 Kč      
HOPSALENKY - cvičení od 6 let, zaměření na tanec
disco, baletní i gymnastické prvky, pohybové hry a  soutěže
na uvolnění těla, st, 300 Kč        
TVOŘIVKY - výroba dárků a parády, trička, sklo, šperky,
papírové ozdoby do pokojíčku, keramika, 6 - 12 let, út, 500 Kč
KERAMIKA 1 - pro studenty učilišť, středních i vyšších
škol. Základy, výroba dárků a dekorací pro začátečníky
i pokročilé, po, 540 Kč/9 měs.
KERAMIKA 2, 3, - vhodné pro děti od 6 do 15 let, út nebo
st, 600 Kč
KERAMICKÝ KURZ - začátek čtyřměsíčního kurzu je
první týden v říjnu a první týden v únoru. Pondělky a stře-
dy, cena 600 Kč, info: lenka.vavreckova@svcha.eu
Elektro lego I. a II. od 7 let, cena 500 Kč
Lego robot - pro ty, kteří se své lego nebojí rozhýbat
pomocí PC, od 10 let, cena 500 Kč
Programování - odhal tajemství aplikací a základů progra-
mování, od 9 let, cena 450 Kč
Matrix - průřez vším z výpočetní techniky to je Matrix,
od 9 let, cena 450 Kč
Reloaded - kroužek pro loňské Matrixáky a ty, co mají
základy PC v malíčku, od 11 let, cena 450 Kč 
Klub PC her - strategie, střílečky, turnaje a vše co k tomu
patří, od 8 let, cena 400 Kč
Minecraft club - pro všechny fanoušky tohoto fenoménu,
cena 350 Kč
Šperk a bižuterie - od 6 do 18 let, výroba parády z tradič-
ních i netradičních materiálů, 550 Kč
Magic the Gathering - 10 - 18 let, zábavná karetní hra,
450 Kč
Kurz rozvoje výtvarného vidění - 550 Kč
Info: zdenek.keclik@svcha.eu

Středisko volného
času Asterix

www.asterix-havirov.cz
nabízí 

ve školním roce 2012/13
dětem i dospělým 
kroužky a kurzy
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CVIČENÍ 
PRO ZDRAVÍ

Sdružení taoistického tai chi v ČR
zve na ukázku cvičení sestavy

Taoistické tai chi vnitřní umění pro

zdraví a zahájení nové skupiny.
Kdy? - 25. září v 16.00 hodin
Kde? - tělocvična ZŠ Školní,

Havířov-Šumbark.
První hodina je ukázková a zdar-

ma. Přezůvky s sebou. Pravidelná
skupina bude probíhat od 2. října
každé úterý od 16.00 do 17.30

hodin.
Bližší informace získáte na adrese

www.taoist.cz  

a tel. čísle 777 173 961

Skiklub 
Slavia Havířov

pořádá 10. 9. v 16 h 
v ZŠ Mládežnická 
nábor nových dětí 

ve věku od 4 do 15 let.
Tréninky - od 17. září

v tělocvičně ZŠ Mládežnická:
• Pondělí • Středa 16 - 17

Členské příspěvky:
• 2 000,- na školní rok

Nabízíme:
• kondiční cvičení v tělocvičně

zaměřené na získávání dovedností
potřebných při lyžování a snow-
boardingu

• víkendovou školu lyžování

a snowboardingu (účast je možná

i bez členství v klubu)

• česká i zahraniční soustředění na

horách

• doplňkové akce pro děti (karneval

na sněhu, závody, výcvik na in-

line bruslích, vodácký výcvik,

tábor v Chorvatsku)

Dotazy: na tel.: 731 414 197,

bližší informace na

www.skiklub.eu

TJ Slovan Havířov 

pořádá nábor 

do šachového oddílu

Kdy? 
Pondělí 10. září od 16.00 hodin

(po individuální domluvě 
možnost jiného termínu)

Kde?
Herna TJ Slovan Havířov
(areál tenisových kurtů 

na Šumbarku)

Proč?
Šachy jsou duševní sport, který
rozvíjí tvůrčí myšlení, paměť, fanta-
zii, přesnost i vůli.
Jsou pro každého tím, co v nich
hledá - pro jednoho jsou pouhou
zábavou, pro druhého společen-

skou záležitostí, pro třetího spor-

tem, čtvrtý je chápe jako umění,

jiný jim věnuje celý život.

Michail Tal, bývalý mistr světa

TJ Slovan Havířov

Šachový oddíl TJ Slovan Havířov

vznikl v roce 2003, za tuto krátkou

dobu dokázali šachisté postoupit

z okresní soutěže až do 2. ligy

mužů. Havířovská mládež vybojo-

vala Extraligu dorostu, ve které

každoročně bojuje o nejvyšší příčky

a podařilo se zde vybudovat kraj-

ské středisko mládeže, ve kterém

trénují děti z Havířova a blízkého

okolí!

kontaktní osoba:

Jozef Valenčík, trenér mládeže
603 708 667

j.valencik@hotmail.cz

www.sachyslovan.cz
Nepotřebuješ nic víc než chuť

naučit se hru králů!

SK Budo Havířov a TJ Start Havířov

pořádá nábor nových členů 
karate, sebeobrany 

a sportovní přípravky pro děti
Karate: Pro všechny zájemce, zejména pro děti a mládež

od 5 do x let
Sportovní přípravka pro děti: Pro děti od 4 do 6 let
Sebeobrana: Pro ženy a muže od 18 let

V současnosti jeden z předních mládežnických klubů v ČR,
který za poslední roky získal mnoho medailových úspěchů

jak na mistrovství ČR, tak na národních a mezinárodních

soutěžích. Jsme největším klubem karate na Moravě, počet
aktivních cvičenců přesahuje 150.
Karate: Pestré skladby tréninků, které jsou vedeny zkušenými trenéry s dlou-

holetou praxí. Skladba tréninků je důležitá pro komlpexní rozvoj každého cvi-

čence, a to již od útlého věku, kde již malé děti poznávají formou různých úpo-
lových her a soutěží krásu karate. Klademe důraz na učení univerzálních prin-
cipů, jako jsou úcta, pokora, respekt, čestnost a kamarádství.

Tréninky karate jsou obohaceny o speciální strečink - atletickou přípravu -

speciální posilování - gymnastiku - posilování v posilovně - tréninky v bazénu -
relaxační program. Každá tréninková jednotka je poskládaná tak, aby byla
úměrná věku, technické a fyzické vyspělosti cvičence. Cvičí se ve skupinách

dle věku a výkonnosti 3 až 5krát týdně. Dále nabízíme našim cvičencům pes-

trou závodní činnost od raného věku. Pravidelné letní sportovní tábory. Řádné
členství v SmSKe, ČsKe a ČSTV.
Sportovní přípravka pro děti: Zábavnou formou her a soutěží naučíme děti

základy karate, pohybové průpravy, gymnastiky, atletiky. Zvýšíme pružnost,
koordinaci, sílu a psychickou stabilitu. Sebeobrana: Jedná se o výuku
sebeobranných technik z karate, jiu jitsu, musada a boxu.

V našem klubu najdete dobré sportovní zázemí a kamarádský kolektiv.
Nábor: od 3.9. do 30.9. 2012

Po, St: 17 - 20 hodin na SPŠS Kollárova (boční vchod)

Út, Čt: 17 - 19 hodin na ZŠ Kudeříkové (zadní vchod)

Bližší informace: tel 604 262 607 a na www.skbudo.cz

Havířovský 
atletický klub

Od září 2012 opět otevíráme atletickou

přípravku pro děti ve třech věkových

kategoriích:

1. kategorie dětí od 2,5 do 4 let

2. kategorie dětí od 4 do 5 let

3. kategorie dětí od 5 do 8 let

Kde: Fitcentrum HEAT TEAM, 

Junácká ul. 3, Havířov-Podlesí

Kdy:

Pondělky: 16.30 - 17.30  (děti 4 - 5 let) 
17.30 - 18.30  (děti 5 - 8 let)

Středy: 16.30 - 17.30 (cvičení rodičů

s dětmi od 2,5 do 4let), místo konání

tělocvična ZŠ 1. máje Havířov 
Čtvrtky: 16.30 - 17.30  (děti 4 - 5 let)

Kromě cvičení dále nabízíme:
✔ pravidelné atletické závody 
✔ výlety pěší i na kole

✔ dny dětí, vánoční besídky a karnevaly

✔ víkendové pobyty a příměstské spor-
tovní tábory

Těšíme se na všechny děti, 
které rády sportují a hrají si.

Více informací:
Eva Brabcová           tel: 602 880 536
Markéta Tomášková  tel: 777 026 552

www.cvicenisevou.tode.cz
www.heatteam.cz

SPORTUJTE S NÁMI 
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CVIČENÍ ŽEN 
na ZŠ K. Světlé 

pro rok 2012

začínáme od úterý 4. 9. 2012
●

Pondělí:
19 - 20 hodin

Aerobik /Pavlína/
Aerobní cvičení 

a posilování i s náčiním
●

Úterý:
18.30 - 19.30 hodin

Veselé cvičení 
pro nenáročné /Lída/

Zumba gold 
- taneční cvičení 
pro začátečníky,

cvičení na velkých míčích,
zdravotní cvičení s overbaly

●

Čtvrtek:
19 - 20 hodin

Aerobik + mix / Vanda/
Aerobik, bodystyling,

step class
●

ZŠ Kpt. Jasioka 
Havířov-Suchá 

ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ 

pondělí a čtvrtek 
19 - 20 hodin

Blanka, Sylva, Marcela
●

Plavecký bazén 
ZŠ Hrubína 

AQUACVIČENÍČKO
od 10.10. 2012

Aqazumba a veselé 
a posilovací cvičení ve vodě 
Každá druhá a čtvrtá středa

v měsíci dle rozpisu 
17 - 18 hodin po domluvě
Mobil 603 286 699 Lída 

V měsíci září pořádá 
sportovní klub nábor 

do capoeiry v Havířově.
Výchova talentové mládeže,
reprezentace ČR, sportovní

třídy 6 - 8 let, 9 - 12 let,
mládež a dospělí.

S sebou volné věci 
na cvičení.

Každé úterý a čtvrtek 
na SPŠ Stavební,

Kollárova 2, Havířov.
Děti 6 - 12 let 

od 17.00 do 18.00,
mládež a dospělí 

od 18.00 do 19.30 hodin.
Tým capoeira Havířov 

se na Vás těší.
www.capoeira-havirov.cz

TJ Baník Havířov
NÁBOR CAPOEIRA
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Akce pro děti:
V dětském oddělení na ul. Šrámkova
čeká dětské čtenáře velký kvíz o Miloši Macourkovi a příz-
nivce umění již XXII. ročník mezinárodní výstavy "Krásná
jako kvítka....je ta země...", kterou dětské oddělení pořádá
tradičně ve spolupráci se Základní školou Frýdecká.

Dětské oddělení na ul. Svornosti
Školním družinám je určeno scénické čtení herců Slo-
váckého divadla. Číst a hrát se bude v pondělí 17.9. od
12.30 hod. z knihy R. Dahla Čarodějnice. Čtvrtek 20.9. je
věnován Olympijským hrám. Sportovní klání začíná v 15
hod.

Pobočka na ul. J. Seiferta
připravila soutěžní kvíz Olympijské střípky.

Pobočka Dělnická
V pátek 14. září od 16 hodin se uskuteční malá vernisáž
výstavky letních prací dětí z Prostřední Suché. Součástí
bude internetový kvíz.
V pátek 21. září od 16 hodin čeká na všechny milovníky
malování Podzim. Své výtvory mohou posléze v knihovně
vystavit. V pondělí 24. září od 16 do 17 h se hrají stolní hry
z časopisů o titul Král a královna stolu.

Pobočka Občanská, Dolní Datyně

Ve čtvrtek 13. září začíná výstavka letních prácí dětí

z Dolních Datyní.

Akce pro dospělé:
Hudební oddělení na ul. Svornosti:

Do 14. 9. trvá prodejní výstava prací klientů Santé - centra

ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

s názvem Toulky světem.

26. 9. v 18 hodin proběhne vernisáž grafiky, keramiky

a kresby havířovských výtvarníků Bohumily Kohutové a Jin-

dřicha Pyška s názvem Inspirace. Výstava potrvá do

26. 10. 2012.

Pobočka na ul. J. Seiferta

pořádá výstavu akvarelových portrétů Když duše
promlouvá malířky Pavlíny Šrámkové, a to v termínu od

14.9. do 2.11. 2012. Vernisáž k výstavě doprovázená

komentovaným promítáním O cestě do ticha Sahary se
uskuteční ve čtvrtek 13.9. v 18.30 hodin.
Středa 19. září od 15 hodin je vyhrazena Pletení z papíru

- pro dospělé. Z kapacitních důvodů je nutná rezervace na

tel. 596 814 378 nebo e-mailu: seiferta@knih-havirov.cz

Pobočka na ul. Šrámkova:

Od 17. září proběhne v prostorách budovy výstava fotogra-
fií zaslaných do soutěže "Na sever jih, po stopách knih".
Přijďte se nejen podívat, ale dát i svůj hlas jedné z fotogra-

fií. Soutěžní práce budou vystaveny také na webových

stránkách knihovny www.knih-havirov.cz. I tam máte
možnost hlasovat. Příležitost vybrat svého favorita končí
30. září. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během 1. října

na webových stránkách knihovny.

Půjčovna pro dospělé nabízí výstavu fotografií člena
Fotoklubu Havířov Jaroslava Hrachovce, výstavku knih
"Z ptačí říše" a soutěžní kvíz "Procvičme se v zoologii"

TÝDEN KNIHOVEN 1. - 7. října:
V říjnu proběhne 16. ročník celostátní akce Týden kni-
hoven. Letošní motto zní ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! V této sou-

vislosti knihovna připravuje besedy s Miroslavou Mou-
čkovou, Arnoštem Vašíčkem a Ing. Radimem Ptáčkem,
zábavné odpoledne pro děti se Studiem bez kliky, bese-

dy k dějinám knihy, akce pro maminky na mateřské
dovolené ….

Týden čtení zahajuje knihovnický happening v Písku
21.9., ve kterém změří své síly a vědomosti družstva
složená z knihovníků a knihovnic přihlášených kniho-

ven. Barvy naší knihovny jedou hájit 4 mladé knihovni-
ce a doufáme, že v konkurenci obstojí.

Pro většinu studentů znamenají prázdniny odpočinek, zábavu a nicnedělání. Nicméně
pro tanečníky regionálního souboru „Błędowice“, který působí při PZKO v Havířově-Blu-

dovicích, byl první měsíc prázdnin nabitý zkouškami, tancem a vystoupeními. Soubor,

který prezentuje tradice, písně a tance těšínského Slezska,  byl totiž vybrán pro účast ve

dvou folklórních festivalech v severním Polsku.

Po dvanácti hodinách cesty autobusem členové souboru konečně dorazili do města

Lębork, kde probíhalo 6. Mezinárodní Setkání s Folklorem „Hudba regionů“. Na festival

přijely také soubory např. z Turecka a Černé hory. Kromě vystoupení na náměstí v Lębor-

ku tanečníci také cestovali, užívali si krásných písečných pláží nebo výhledu z proslulé-

ho  mola v Sopotech.

Po slavnostním zakončení festivalu se soubor přesunul jižněji do města Wiele, kde pro-

bíhal 18. mezinárodní folklórní festival. Mládež ocenila především velmi atraktivní ubyto-

vání v prázdninovém resortu u nádherného wielevského jezera. Hned po prvním vystou-

pení byli tanečníci příjemně překvapeni, když jim pořadatelé oznámili, že se jako jediný

soubor v historii zúčastní tohoto festivalu ještě jednou v roce 2014.

Celý zájezd byl velmi povedený a účastníci se vraceli domů plní nových zážitků

a s motivací k další práci v souboru.

Angličtina metodou Helen Doron je
jedinečným a prověřeným systémem
výuky angličtiny dětí ve věku od

3 měsíců do 14 let. Helen Doron Early

English působí na světovém trhu již 25
let a právě tento školní rok inovuje kurzy
pro nejmenší děti - Fun with Flupe

a následně i pro děti starší. Metoda je

založena na opakovaném podvědomém
poslechu nahrávek a v hodinách se děti
postupně seznamují, formou her

a střídáním činností, s významem.

Při výuce se děti seznamují s angličti-
nou přirozenou cestou. Metoda svým
obsahem, slovní zásobou a zvolenými

tématy odpovídá zájmům dětí v přísluš-

ném věku. Dětský mozek se nejvíce
vyvíjí do 7 let, potřebuje tedy v tomto
období hodně stimulovat.

Hodiny angličtiny přináší dítěti nejen
porozumění jazyka, ale přispívají

k vývoji logického myšlení, sebejistoty,
motoriky a mnoha dalších dovedností.

Od 7 do 14 let děti mají možnost se

postupně připravit k mezinárodním jazy-
kovým zkouškám. Výuka probíhá
v malých skupinkách a zábavnou for-

mou. Často se používají hry a navozují

různé situace ze života tak, aby při set-
kání s cizincem nebo při návštěvě cizích
zemí uměly pohotově reagovat.

V tomto školním roce nabízíme zábav-

ný program pro teenagery - TEEN
English (14 - 18), který by mohl být
atraktivní i pro dospělé, kteří si chtějí

oprášit angličtinu.

Sídlíme na ZŠ Žákovské a 7.9. od
9 do 18 hodin máme Den otevřených
dveří, kde se předem můžete přihlásit

na ukázkovou hodinu zdarma nebo se
jen přijít podívat a zapsat se do nových

kurzů. Naše společnost letos podpoří
vzdělávání dětí a jedno dítě z každého
centra, které navštíví ukázkovou hodinu,

získá roční kurz i s materiály zdarma.
Budeme se na Vás těšit.

Lenka Školová, 603 844 776,
lenka.zak@centrum.cz,

www.helendoron.cz

Městská knihovna Havířov
Taneční soubor Bledowianie se představil 
na festivalech v Polsku

Foto: Chroboczek

Od prvních slůvek k mezinárodním 
jazykovým zkouškám HAVÍŘOV
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Mladí florbalisté 
Slovanu si splnili sen 
v podobě medaile 
z Prague Games

Na začátku letních prázdnin se v našem
hlavním městě konal nejprestižnější flor-
balový mládežnický turnaj na světě - Pra-

gue Games.

Devátého ročníku tohoto vyhlášeného
mezinárodního turnaje se zúčastnila i tři
družstva florbalového oddílu TJ Slovan

Havířov - chlapci ve věku 15 let, 14 let

a 12 let + mladší.
Havířovští mladíci statečně soupeřili

o co nejlepší umístění v turnaji s kvalitními

českými a evropskými týmy. Zatímco

mladším družstvům se dařilo střídavě, tým
složený z hráčů ve věku 15 let si vedl
výtečně.

V konkurenci 46 špičkových florbalo-

vých týmů z celého světa mladíci Slovanu
Havířov dokázali vybojovat bronzové
medaile! 

Krom pravidelných úspěchů mládežnic-
kých družstev Slovanu v moravskoslez-
ském regionu, po zisku zlatých medailí na

Stupava cupu v září 2011 hráči Slovanu
podruhé, v krátké době, zviditelnili město
Havířov i svůj klub na mezinárodním poli.

KKAARRAATT EE
TJ Baník Havířov 

dlouhodobě nejúspěšnější oddíl 
sportovního karate v ČR

Pořádá NÁBOR členů 
do oddílu karate pod vedením 

dlouholetých reprezentantů ČR 
a několika násobných mistrů ČR 

v karate Mario Bortoli,
Josef Bělica, Jana Bělicová

Místo :
Za podpory nadace OKD SRDCOVKA 

v nových prostorech 
objektu SEVERKA,

Jaselská 1197/1, Havířov-Město

Přihlášky :
od 1. 9. 2012 

telefonicky (605 723 188),
e-mailem karatehavirov@email.cz,

nebo osobně v místě konání tréninků.

Bližší informace :
www.karatehavirov.cz,

www.havirov-city.cz  
v sekci katalog volnočasových aktivit

☎ 605 723 188 - Bělicová Jana

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
Pro chlapce ve věku od 5 let

Cvičí se v úterý a v pátek od 16 do 18 h.
v tělocvičně ZŠ Žákovská, Havířov-Město

☎☎ 732 772 176, 604 151 068

VOLEJBAL
Pro dívky ve věku od 10 let

Tréninky v úterý od 16 do 18 hod.
a v pátek od 15.30 do 17.30 hod.

☎☎ 739 572 588, 605 861 339

TAI-ČI
Pro dospělé

Cvičí se v pondělí ve dvou kurzech
Od 17.00 do 18.30 

a od 18.30 do 20.00 hod.
v tělocvičně 

Gymnázia na ul. Studentská,
Havířov-Podlesí

☎☎ 604 151 068, 737 286 161

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

MKS Havířov vyhlašuje konkurz MAŽORETEK KALA
Chceš se něco nového naučit, hudbu, sport a zábavu?

Poznat nové kamarádky a správnou partu? 
Přijď mezi nás !

5. 9. nebo 12. 9. nebo 26. 9. 2012 v 16 hodin
Kulturní dům Petra Bezruče, učebna č. 224

Těšíme se na TEBE!

SPORTOVNÍ KLUB SPORTU PRO VŠECHNY HAVÍŘOV
Informace pro cvičení od září 2012
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Jak tráví prázdniny
Ambrožíci?

Ambrožíci si užívají práz-
dnin od školních lavic, ale
jako včelaři si prázdnin moc

neužijí. V červenci jsme pokračovali v medobra-
ní. Tři členové našeho včelařského kroužku se
zúčastnili týdenního včelařského tábora v Chle-
bovicích. Všichni byli pobytem nadšeni a odhod-
láni se příští rok zúčastnit znovu.

18.7. jsme podnikli výlet vlakem do Stražiska
u Prostějova, do firmy, která zpracovává včelí
vosk a vyrábí mezistěny. Exkurze ve firmě byla
pro všechny poučná i zajímavá. Také jsme tam
nakoupili mezistěny pro obnovu včelího díla
v příštím roce a mezistěny a vosk na výrobu
svíček. Ve včelařském voze pokračoval provoz
střediska Apiterapie. Teplých dní jsme také vyu-
žili k výrobě svíček z mezistěn. Za chladného
počasí se mezistěny lámou.

Co jste možná nevěděli
Mezi včelí produkty se řadí také včelí pyl. Je to

základní složka potravy včel. Včely shromažďují

pyl z květů rostlin v podobě rousek / hrudek /,

které nabalují v tzv. košíčcích umístěných na

posledním páru nožek a snášejí je do úlu, kde je

pěchují do buněk jako zásobní materiál pro

krmení larev. Pyl je pro výživu a vývoj včel

naprosto nezbytná živina. Pyl od včel se dá

získat buď z plástu, kde už prošel tzv. mléčným

kvašením, nebo pomocí pylochytu. Je to speciál-

ní mřížka, která se umístí na česno, včela

mřížkou proleze a pyl se jí z košíčků vyklopí.

Včelí pyl pomáhá lidskému organizmu k rychlé

obnově fyzických i duševních sil. Má příznivý vliv

na centrální nervovou soustavu, obnovuje

duševní rovnováhu a má řadu dalších příznivých

účinků. Velmi pozitivně působí na prostatu.

Atleti Slavia Havířov
bilancují první část 
sezony

Letošní atletická sezona nabídla spoustu
důležitých závodů a vrcholů, na kterých se
neztratili ani běžci a chodci z atletického oddílu
Slavia Havířov.

Na mistrovstvích ČR získali naši chlapci jednu
zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.
V hlavní mužské kategorii si na svůj účet připsal
Karel Ketner titul mistra ČR na 20 km chůze.
V posledních třech letech tuto distanci vždy
vyhrál a nemá tedy u nás konkurenci. Skvěle se
tento borec uvedl i na trati 50 km chůze, kde po
polovině závodu vedl a útočil na olympijský limit.
V druhé polovině závodu ovšem přišla velká
krize a limit se nekonal. Ketner si pak alespoň
připsal stříbrnou medaili v rámci mistrovství ČR.
Zbývající medaile dále sbírali chodci mladších
kategorií. Jakub Zecha si vybojoval dva bronzy,
jeden v hale, druhý pod otevřeným nebem. Vít
Polášek získal stříbrnou medaili v kategorii
juniorské. Chodecké výkony Karla Ketnera

a juniora Víta Poláška vedly k nominaci na svě-

tový pohár v chůzi, který se konal na konci květ-

na v ruském Saransku. Oba museli k nominaci

přidat splněný limit českého atletického svazu.

Začátkem května se konalo v Hradci Králové

juniorské mistrovství ČR v běhu na 10 000 m.

V závodě byli tři Havířováci. Všichni tři doběhli

a seřadili se za sebou v pořadí Michal Pinkas,

Vít Polášek a Jakub Zecha na 6. až 8. místě.

Na letošním mistrovství Moravy a Slezska zí-

skali atleti Slavia Havířov 11 medailí. Hned dvě

stříbrné medaile vybojoval Jakub Pospíšil ve

vrhu koulí a hodu diskem. Další stříbrní medailis-

té: v kategorii mužů Petr Kaminski (800 m), mezi

ženami Petra Klementová (vrh koulí) a junioři

Michal Pinkas (1500 m), Matěj Linhart (110 m

překážek), Sebastián Gunčík (oštěp) a Richard

Bzdýl (trojskok), který si přivezl i bronz z hodu

diskem.Ve stejné disciplíně, ale v kategorii mužů

skončil třetí i Rostislav Kyzlink. Bronz získali také
v mužské kategorii Daniel Schubert v hodu oště-

pem a dorostenec Jakub Zecha v přespolním

běhu.

Kotulova dřevěnka
Hálkova 4, 

736 01 Havířov-Bludovice
tel.: 602 709 731

www.muzeumct.cz
e-mail:

kotulova_drevenka@muzeumct.cz

Otevřeno: út - pá  8 - 12 h a 12.30 - 16.30 h

so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h

Expozice lidového bydlení 
z přelomu 19. a 20. století

Expozice tradičního zemědělství

Větrný mlýnek

Září

8.9. 10.30 h   

Dny otevřených dveří památek (dny EHD) 
promítání odborných filmů v areálu 
Kotulovy dřevěnky, pro veřejnost.

Termín na www.muzeumct.cz   
Cesta za chlebem

zajímavé povídání na dané téma 
s ochutnávkou, pro žáky ZŠ, SŠ a veřejnost.

Kvíz Co je to?
Vědomostní kvíz vycházející ze stálé expozice

Kotulovy dřevěnky, pro děti, kolektivy, veřejnost.
Termín dle domluvy - možno vypracovat 

jednotlivcem nebo ve skupinkách.

Projekty jsou finančně podporovány 
statutárním městem Havířov.

nabízí ve školním roce 2012/2013 
pro děti od 5 let výuku

v hudebním oboru

● přípravná hudební výchova
● hra na hudební nástroj

(klavír, housle, violoncello, kytara, bas. kytara,
bicí, el. klávesy, akordeon,

● dechové nástroje - zobcová, příčná flétna,
trubka, saxofon, fagot, hoboj, pozoun...)

● sólový zpěv, sborový zpěv

v literárně-dramatickém oboru

v tanečním oboru
(klasika, moderní tanec....)

Maniak aerobic

ve výtvarném oboru
(malba, kresba, grafika, keramika, 

tvůrčí fotografie....)

Nabídka kurzů pro dospělé
Kurz figurální kresby

Kurz keramiky, modelování a točení na kruhu

Bližší informace www.zusbm.cz

Příhlášky je možné podávat od 27. 8. 2012

na ředitelství ZUŠ B. Martinů,

ul. Na Schodech 1, Havířov, ☎ 596 813128

V sobotu 1.9. pořádáme autobusový zájezd
na Oravu, plavba parníkem a Malá Fatra -
Jánošikovy diery. Trasy jsou připraveny pro

jakoukoliv zdatnost turistů v náročném

i nenáročném terénu vodopádů, žebříků
a skalních průlezů s krásnými vyhlídkami.
Cena zájezdu je 250 Kč v ceně není zahrnut

lodní lístek, vstupné na  ostrov (od 2,5 do 4.5

eura) a pojištění do zahraničí, Jánošikovy
diery jsou zdarma. Odjezd autobusu tradičně
v 7.30 hodin od haly Slávia.

V neděli 2.9. opakujeme pro velký zájem stej-
ný zájezd z předchozího dne na Oravu

a Jánošíkovy diery. Stejná je cena, podmínky
i odjezd autobusu.

Ve čtvrtek 13.9. máme sraz na AN ve 13
hodin - bude pěší vycházka okolo Lučiny ku

sv. Jánu

V pátek 21.9. jedeme vlakem v 6.04 hodin do 

Kozlovic na tradiční vinobraní ve mlýně - bude
nenáročná turistika cca 10 km.

V pátek 28.9. jedeme opět vlakem v 7.43
hodin na chatu Gírová - bude tam velká

slavnost - 80 let od založení chaty.

Na sobotu 6.10. připravujeme náš tradiční 

"houbařský autobusový zájezd na Bumbálku"
- cena 140 Kč.

Informační schůzky spojené s výběrem
peněz na zájezdy jsou vždy v úterý 4.9.

a 11.9. v 17 hodin v restauraci Beskyd na
Národní třídě.

Info : Honza Marek 731 588 336 
a Jarka Půrová 777 997 458,

www.kvtivr.estranky.cz

ZUŠ L. Janáčka
☎☎ 596 411 064, Havířov-Podlesí

zusvrchl@volny.cz

ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

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

přijímá pro školní rok 2012/2013 

žáky od 5 let 

do hudebního, tanečního (vyučuje se 

klasický, moderní a lidový tanec),

literárně-dramatického a výtvarného oboru.

Možnost studia i pro dospělé.

Bližší informace na sekretariátě ZUŠ,
☎ 596 411 064 nebo 607 208 729

zusvrchl@volny.cz

Vcelarské okénko:Vcelarské okénko:ˇ ˇ

Klub věrných turistů plánuje na měsíc září následující akce :
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125/12

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a 

Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084

e-mail: prodejna.havirov@danex.cz
www.danex.cz

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.
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130/12

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
pro dobrou kondici - cvičení

s náčiním - metoda PILATES
Po a Čt 19 - 20 h

CVIČENÍ VE VODĚ - AQUAGYM.
St 17 - 18 h

ZŠ Fr. Hrubína, ☎☎ 605 947 568

Opravy, montáže, úklid...

www.manzel-hodinovy.cz

☎ 606 328 595

Čištění koberců, křesel a sedaček

strojem Kärcher, SLEVA 30%
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HODINOVÝ MANŽEL
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Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání
Havířov o.p.s.

nabízí rekvalifikační kurz

PEČOVATELKA 
(o děti ve věku 0 - 15 let)

Termín, rozsah: říjen - prosinec 2012, 162 hod.

Forma studia: prezenční, 2x týdně (ÚT, ČT - odpol. od 14.00 hod.)
Místo konání: učebny VŠ soc.-správní, ul. V. Nezvala 801, Ha-Město
Cena: 5.900 Kč Přihlášky: VŠSS, ICV o.p.s., 

(p. Bělavová, mobil: 723 954 719, e-mail: belavova@incev.cz)

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání
Havířov o.p.s. nabízí akreditované vzdělávací kurzy

● SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SOCIÁLNÍ PÉČE
● RODINA - SOC. PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

dle § 110 písm. b) Zákona č. 108/2006 Sb.,
o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nad 200 hod.

Určeno: soc. pracovníkům k obnovení, doplnění a upevnění kvalifikace
ke splnění odb. způsobilosti k výkonu povolání soc. pracovníka 
Termín: říjen 2012 - červen 2013  
Forma studia: prezenční, 2x/měs. (PÁ odpol., SO)
Místo konání: učebny VŠSS, ICV Havířov o.p.s., ul. V. Nezvala 801,
Havířov-Město  Přihlášky: VŠSS, ICV o.p.s., 
(p. Bělavová, mobil: 723 954 719, e-mail: belavova@incev.cz)
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BYLINÁŘSTVÍ 
U CHYTRÉ HORÁKYNĚ 

Hlavní tř. 64, Havířov, ☎☎ 774 191 286
● 250 druhů bylin na váhu 

● bylinné čajové směsi ● poradenství...
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