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V současné době prochází restaurátorskými prace-

mi další umělecká díla a památky ve městě.
Restaurátoři například pracují na kamenném Kříži

s korpusem Krista z roku 1876 na obecním hřbitově

v Prostřední Suché. Opravuje se také mramorový kříž

s plastickým korpusem Krista přímo v areálu hřbitova.
Proběhne rovněž údržba Pomníku k založení první
české školy.

Opravou prochází socha Kosmonauti před budo-

vou ZŠ Mládežnická a socha Ležící ženy před zdra-
votním střediskem na Podlesí. Na opravu čeká pietní
místo Památník obětem nacismu v areálu bývalého

Dolu Dukla.

Konečný osud čeká další dvě umělecká díla ve
městě. Znalecký posudek odhalil havarijní stav

s narušenou statikou sochy Směrník a Sloup se

sochou kosmonauta.
Směrník bude odstraněn souběžně s budovou

nádraží v Havířově a Sloup s kosmonautem na Gaga-

rinově ulici na Podlesí nechá město odstranit

v nejbližších dnech.
Při výrobě zmíněných soch nebyl použit kvalitní

a odpovídající materiál. Povrch soch nebyl nikdy

dokončen a pokračující koroze vnitřních ocelových

výztuží je velkým ohrožením jejich stability.

Současné škvárové hřiště v Městském fot-

balovém areálu v Prostřední Suché získá do
dvou měsíců umělý trávník. Akce za více než
14 milionů korun začala začátkem září.

Na novou travnatou plochu získal Městský
fotbalový klub dotaci ve výši 10 milionů
korun. Částku chybějící do celkové hodnoty

umělé travnaté plochy - 4,3 miliony korun -
poskytlo město. Hřiště bude zabezpečené tři

metry vysokým plotem a samozřejmostí jsou
také nové střídačky.

Vybudováním sportoviště s umělým povr-
chem se zlepší podmínky pro trénink fotba-
listů především v období nepříznivého poča-

sí, kdy nemohou využívat sportoviště
s přírodním trávníkem. Umělou trávu spor-

tovci ocení především v zimě. Pro havířovské
fotbalisty všech věkových kategorií to kon-

krétně znamená, že jim končí nutnost ježdění
na "umělé trávy" v okolí. Významně se tento
fakt projeví především u mládeže.

Městský fotbalový areál v Prostřední
Suché tím získává komplexnost, která mu
doposud chyběla. V areálu jsou další dvě

travnatá hřiště, o která se stará Správa spor-
tovních a rekreačních zařízení.

Dívka s kvítkem se vrátila
Zpět na své místo před zrekonstruovaným kinem Centrum se koncem prázdnin vrátila zrestaurova-

ná socha Dívka s kvítkem, kterou obyvatelé města postrádali od roku 2010. Dílo akademického socha-
ře Jana Kavana nechalo město demontovat z nefunkční kašny. Torzo kašny pak bylo odstraněno a po
opravě chodníku se socha vrátila zpět na své místo. Restauroval ji havířovský sochař Martin Kuchař.

Fotbalové hřiště v Havířově bude mít umělou trávu

Dívku s kvítkem Havířované postrádali od roku 2010. Foto: Josef Talaš



2

Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní pro-
středí v čele s předsedou výboru senátorem Petrem Víchou navštívil
v rámci pracovního pobytu v regionu 6. září také Havířov. Na radnici
je přijal primátor města Ing. Zdeněk Osmanczyk.

Senátoři i primátor se vzájemně informovali o problémech ve vztahu ke
státní správě, reformám, hovořilo se o bezpečnosti ve městě, investičních
záměrech a dalších záležitostech. "Senátorům se město Havířov líbí,
pochválili jeho vzhled a ocenili například aktivity, které tady vyvíjíme
v oblasti kultury i sportu," řekl primátor Osmanczyk.

Senátoři si v rámci pobytu v Havířově prohlédli domov seniorů Helios,

kam je doprovodil náměstek primátora Daniel Pawlas a poté se zašli

podívat také na Zahradní slavnost pořádanou Poradenským střediskem

pro rodinu a dítě havířovských sociálních služeb.

Tradiční zahradní slavnost uspořádalo začátkem
září pro své klienty - děti a jejich rodiče - Poradenské
středisko pro rodinu a dítě v Havířově. Akce se kona-
la pod záštitou primátora města Havířova.

Tradiční slavnost se ale tentokrát konala na zatím netradičním
místě - nikoli v prostorách střediska na Atriové ulici, ale v prosto-
rách Centra volnočasových aktivit na Horymírově ulici.

Zahradní slavnost měla letos téma "povolání" a všechny účast-
níky, kteří se dostavili do Centra volnočasových aktivit v masce na
toto téma, čekala sladká odměna.

Nechybělo tradiční zábavné plnění úkolů, ukázka výcviku
služebního psa havířovské Městské policie, diskotéka i volná
zábava.

Městská část:

Havířov-Dolní Datyně
ulice: část místní komunikace ul. Mezidolí 
termín provádění stavebních prací:

21.9. 2012 - 30.1. 2013

ulice: místní komunikace ul. U Mlýnku 

termín provádění stavebních prací:
20.8. 2012 - 30.9. 2012

ulice: silnice č. III/4739 ul. J. Kotase 
termín provádění stavebních prací:

21.9. 2012 - 30.1. 2013

Městská část:

Havířov-Město
ulice: část místní komunikace Selská (od Mezi-
dolí po dřevěnku)

20.9. 2012 - 30.10. 2012

ulice: místní komunikace ul. Šumbarská 
termín provádění stavebních prací:

10.7. 2012 - 10.11. 2012

ulice: spojovací komunikace mezi místními

komunikacemi ul. Šumbarská a ul. Prachatická 

termín provádění stavebních prací:
20.8. 2012 - 10.11. 2012 
Po uložení splaškové kanalizace bude prove-

dena kompletní rekonstrukce uvedené

pozemní komunikace.

ulice: část místní komunikace ul. Prachatická 

termín provádění stavebních prací:
3.9. 2012 - 31.10. 2012 

ulice: část místní komunikace ul. Na Kopci 
termín provádění stavebních prací:
3.9. 2012 - 31.10. 2012 

Městská část:

Havířov-Prostřední Suchá
ulice: část místní komunikace ul. Budovatelů

termín provádění stavebních prací:

26.8. 2012 - 30.9. 2012

ulice: část místní komunikace ul. Hornická

termín provádění stavebních prací:
10.9. 2012 - 12.10. 2012

ulice: část místní komunikace ul. U Hřiště
termín provádění stavebních prací:
10.9. 2012 - 25.10. 2012

Městská část:

Havířov-Bludovice 
ulice: část místní komunikace ul. Formanská
termín provádění stavebních prací:
28.9. 2012 - 6.1. 2013

Senátoři navštívili HavířovC V A
Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, ☎ 596 811 688

Stavba kanalizace v Havířově aktuálně

1.10. (pondělí) - od 15 hodin
přednáška p. Gelnarové z folklo-
ristiky na téma „Úroda a sklizně“

4.10. (čtvrtek) - od 14.30 hodin
přednáška JUDr. Kiedroně
z práva 
„Nájemní a podnájemní smlouvy
na byt, způsoby ukončení nájmu,
bytové náhrady“  

10.10. (středa) - od 9.30 hodin
přednáška MUDr. Vránové na
téma „Trvale zvýšený krevní tlak -
jeho prevence a léčba“

Pravidelný program:

PONDĚLÍ:
od 14 do 17 hodin - p. Szostková -
dovednostní kroužek - ubrousko-
vá technika, malování na hedvábí,

batikování, tkaní, vyšívání, pletení

ÚTERÝ:
od 13 do 16 hodin - p. Przeczková

- dovednostní kroužek - výroba

keramiky, vizovické pečivo a další 

STŘEDA:
od 10 do 12 hodin - p. Adamová -
dovednostní kroužek - příprava
k šití - střihy, kompletace, šití 
od 13 do 18 hodin p. Foldynová -
karetní hra Taroky
od 14 do 17 hodin ing. Gaurová -
dovednostní kroužek - výroba
šperků

ČTVRTEK:
od 9 do 11 hodin chůze s holemi
Nordic walking 
od 14 do 17 hodin - p. Szostková -
dovednostní kroužek - ubrousko-
vá technika, malování na hedvábí,
batikování, tkaní, vyšívání, pletení

PÁTEK: 
od 14 do 17 hodin p. Heinzová 
dovednostní kroužek - výroba

šperků

Případné změny budou zveřejně-

ny na stránkách www.havirov-

city.cz (volný čas - Centrum volno-

časových aktivit) a na nástěnce

umístěné přímo v budově CVA.

Z důvodu zajištění sjízdnosti komunikací přes zimní období budou na některých komunikacích provedeny tzv. plomby (vyasfaltování

samotné rýhy výkopu). Aktuální harmonogram krátkodobých uzavírek na provedení plomb najdete na www.havirov-city.cz.

Foto: Josef Talaš

Foto: Josef Talaš
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Pětadvacet kontejnerů na staré šatstvo, boty a nepotřebné
doplňky se v polovině září objevilo v Havířově. Pořízení bílých
kontejnerů, servis spojený s jejich vyprázdněním a odvozem
sesbíraných věcí i úklid zajišťuje na vlastní náklady společnost
Revenge, která je dominantním sběračem starého šatstva
v České republice.

Smlouva o umístění a provozování byla mezi firmou a městem
Havířov podepsána v září 2012.

Umístění 25 bílých kontejnerů o objemu 550 kilogramů na 12
měsíců znamená, že společnost v Havířově může sebrat až 165 tun
starého šatstva. Frekvence sběru je jednou týdně a město bude pro-
vozující společností každý měsíc informováno o množství sesbíra-
ných oděvů.

Přesto, že obyvatelé města mají možnost nepotřebné a vyřazené
věci odevzdat do sociálního šatníku organizace ADRA, spousta oble-
čení a starých bot i tak končí v kontejnerech na směsný odpad.

Náklady na uložení tuny odpadu na skládku stojí město 1 047
korun, provoz bílých kontejnerů může Havířovu z rozpočtu ušetřit
175 tisíc korun.

V současné době je do projektu zapojeno 45 měst v České repub-
lice, mj. Olomouc, Pardubice, Přerov, Prostějov a další.

Dosavadní zkušenosti měst svědčí o velkém zájmu o ukládání

starého a nepotřebného textilu, mnohá města žádala o zvýšení

původního počtu kontejnerů.

Seznam stanovišť kontejnerů 
na textil
Havířov - Podlesí:
1. Gagarinova - u obchodu 

2. Dlouhá třída - nové stanoviště pod Permonem 

3. Slunečná 

4. Karolíny Světlé - u Luny 

5. E. Krásnohorské - u nákupního centra Orion 

6. Hálkova - u věžáku 

Havířov - Město:
7. Žákovská - za obchodem 

8. Lipová - u školky 

9. Beethovenova x Nábřeží, stanoviště kontejnerů 

10. Klidná - obchod 
11. Na Nábřeží u letního kina 

12. Stavbařská 

13. Alšova 
14. Národní třída - Redon 
15. Mánesova - u hřiště 

16. Moskevská - parkoviště 

17. Karvinská - U Severky 

Havířov - Šumbark:
18. U Nádraží - u obchodního centra Lidl 

19. Kochova - velké stanoviště 
20. Generála Svobody - obchod 
21. Letní - kont. stanoviště 

22. Parkoviště ul. Moravská 

23. Jedlová 

Prostřední Suchá:
24. ul. Kpt. Jasioka - u školy 

25. ul. Dělnická x U Hřiště u KD dolu Dukla

2.10. - 4.10. 
M. Kudeříkové, Železničářů,  

B. Němcové, Čs. armády, 

Moravská, Prachatická (u můstku)

5.10. - 8. 10. 
U Topolů, Na Pavlasůvce (žel. sta-

nice), Na Stezce, Na Polanech,

Padlých hrdinů - obchod, Lazecká

9.10. - 11.10. 
Fibichova - parkoviště, Kpt. Nálep-

ky, Šrámkova, Dvořákova,
Petřvaldská (pož. zbroj.), 

Žákovská

12.10. - 15.10. 
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Hraniční,
Květná, Letní, Šumbarská x Nová  

16.10. - 18.10.
G. Klimenta, Dl. třída-zdr. stř., 

Slovanská, Ostrovského, Točitá,

Odlehlá

19.10. -  22.10. 
A. S. Puškina, Na Nábřeží

-let. kino, Školní (v zatáčce 

u garáží), Kpt. Jasioka ZŠ, 

Kosmonautů, Jedlová  

23.10. - 25.10.
1. máje, Alšova, Hálkova, 
P. Bezruče, Gen. Svobody, 

Na Pacalůvce

26.10. - 29.10. 
M. Pujmanové, Švabinského,

Místní, Soví, U Pošty, 17. listopadu 

30.10. - 1.11.
Moskevská - parkoviště, Na Dola-

nech, Svážná, Želivského,  
U Parkoviště, J. Gagarina

Sběr nebezpečných odpadů a starého železa
podzim 2012

Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnikatele!) sběr nebez-
pečných odpadů (ledničky, pračky, televize, počítače, elektroodpad, autobaterie, oleje,
zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky, léky apod.) a staré železo a to formou pojízdné
sběrny, která bude přistavena dle níže uvedeného harmonogramu:

Havířov        Termín Místo přistavení    Havířov        Termín            Místo přistavení

Město 5.10. 1. máje Šumbark        19.10. Jarošova 

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

5.10. PERMON 19.10. Lidická

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

6.10. Garážnická 20.10. Petřvaldská

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

6.10. Balzakova 20.10. Školní

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

12.10. Na Nábřeží 26.10. Moravská

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

12.10. Hálkova 26.10. Jedlová

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

13.10. Moskevská Prostř. 27.10. Lísková

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

Bludovice 13.10. Rodinná 27.10. Kpt. Jasioka

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

2.11. Květná 3.11. Na Pavlasůvce

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

Životice 2.11. Padlých hrdinů       Dolní 9.11. J. Kotase

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

Dolní Suchá   3.11. Lazecká 9.11. Datyňská

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

Harmonogram přistavení VPK  říjen 2012

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze k odkládání objemného odpa-

du (např. nábytek, koberce apod.). Ostatní odpady (nebezpečný odpad, vysloužilá elek-
trozařízení, stavební odpad apod.) odvážejte na sběrný dvůr. Sběrný dvůr je na ul. Kar-

vinské v areálu Technických služeb, provozní doba je každý den od 7.00 hod. do 18.00
hodin vč. sobot a nedělí.

Lidé v Havířově mohou třídit

starý a nepotřebný textil

Soutěže pro všechny, kteří mají zájem o zdravý životní styl
Zdraví znamená bohatství každého z nás. Proto Státní zdravotní ústav vyhlašuje soutěže jak pro dospělé, tak pro děti.
Soutěž především pro dospělé ,,Kvíz pro zdraví“, která trvá od 15. srpna do 15. listopadu, vám umožní zkontrolovat si své znalosti o zdravém životním
stylu. Vyplníte-li všechny odpovědi kvízu, budete zařazeni do slosování o zajímavé ceny.
Děti základních škol se mohou zúčastnit od 1. září do 15. října soutěže ,,Po škole v pohybu“. Cílem soutěže je zařazení pohybové aktivity do denního

režimu. Do slosování o ceny bude zařazen každý, kdo se bude po dobu 30 dnů věnovat ve volném čase pohybové aktivitě a získá více než 20 bodů.

Všechny ostatní informace, podmínky pro zařazení do slosování o ceny a registrace k soutěžím naleznete v odkazech na 

webových stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz.
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Topná sezóna začíná 
České republice opět začne vládnout sychravé a zimní počasí a přinese

sebou topnou sezónu. K topné sezóně neodmyslitelně patří starost o to,
jak své domovy dostatečně vyhřát. Špatně udržované komíny s dehtovými
usazeninami budou opět příčinou výjezdů hasičů k požárům komínů nejen
v rámci Moravskoslezského kraje. Jen pro zajímavost, v roce 2011 od
komínů vzniklo 17 požárů v rámci Moravskoslezského kraje.

Hlavní příčinou požáru komína bývá zanedbaná údržba komínového
tělesa. Pravidelné čištění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by
se mělo stát samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komínů
odborníky, kominíky. Je nutné mít na paměti, že i malé nečistoty v komíně
mohou snadno způsobit ať už dlouhodobé žhnutí s následným otevřeným
požárem, nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.

Předcházení příčinám požárů komína je spojené s dodržováním Naříze-
ní vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna
2011. Z tohoto nařízení plyne povinnost nechat si pravidelně komín vyčis-
tit a zkontrolovat jeho technický stav. Povinností majitele nemovitosti je zaji-
stit vyčištění spalinové cesty při celoročním provozu spotřebičů na pevná
paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, při sezónním provozu dvakrát
ročně (nejlépe před začátkem a po skončení topné sezóny). Lhůty kontrol
a čištění spalinových cest uvádí následující tabulka.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest

Vysoká škola sociálně správní,
Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

zahájila v měsíci červenci 2012 
realizaci nového projektu 

financovaného z prostředků 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Jedná se o projekt Operačního programu Vzdělávání pro konku-

renceschopnost - Projekt „Systém celoživotního učení pro podporu
efektivní veřejné správy“.

Cílem projektu je vytvořit ucelený soubor 12 vzdělávacích modulů

v systému celoživotního učení pro cílovou skupinu projektu, tj. úřed-
níky orgánů územní samosprávy a státní správy v Moravskoslezském

kraji za účelem podpory výkonu efektivní veřejné správy.
Očekávaným výstupem projektů budou úředníci, kteří absolvují

pilotní ověření vytvořených vzdělávacích modulů, budou vytvořeny

kvalitní studijní opory kvalifikovanými odborníky z praxe.
Předpokládaným datem ukončení projektu je 31.1. 2015.

Sociální šatník a charitativní
obchod v Dlouhé ulici, který
havířovská ADRA zprovoznila letos
v dubnu, rozšiřuje od září 2012
svou činnost. Místo jednoho dne -
pondělí - bude sociální šatník pro
potřebné v provozu také ještě
každou středu ve stejných provoz-
ních hodinách - od deseti dopoled-
ne do patnácti hodin odpoledne.
Charitativní obchod rozšiřuje svůj
provoz ze dvou dnů v týdnu na pět
pracovních dní. Od pondělí do čtvrt-
ka můžete obchod v Dlouhé ulici
navštívit od deseti do sedmnácti
hodin, páteční provozní hodiny
budou o hodinu kratší - provozní
doba je stanovena od deseti do
šestnácti hodin.

"Sociální šatník nepomáhá jen
lidem v nouzi a lidem na ulici,"
vysvětluje vedoucí havířovské

pobočky ADRY Karel Folwarczny.
"V tomto zařízení vykonávají
veřejně prospěšnou činnost lidé
dlouhodobě evidovaní na úřadu
práce. Nejenže podle zákona
odpracují potřebné hodiny, ještě
pomáhají svým spoluobčanům,"
říká Folwarczny. Od dubna do

konce srpna pracovalo v zařízení

15 žen v rámci veřejně prospěných

prací, od září nastupuje dvacítka

nových. Lidé tady třídí donesené

šatstvo, které odebírají, a obsluhují

sociálně slabé spoluobčany. Těm

nabízejí věci denní potřeby, oděvy,

ale také stany nebo spací pytle.

Denně v průměru navštíví sociální
šatník pět desítek potřebných.
"Většinou jde o lidi pobírající dávky
hmotné nouze. Sociální šatník ale

slouží i klientům azylových domů
Armády spásy a Slezské diakonie,"
vysvětluje Folwarczny. V objektu
šatníku vznikla i malá krejčovská
dílna, kde šičky za darovaných
materiálů vyrábějí chňapky, klo-
boučky a další maličkosti, které se
pak mohou prodávat v charitativním
obchodě. Tady za velmi nízké ceny
prodávají zájemcům zboží velmi
dobré kvality. "Od září přijímáme do
zaměstnaneckého poměru v sociál-
ním šatníku dvě dlouhodobě neza-
městnané ženy, které se budou sta-
rat o organizaci práce v našich
skladových prostorách," doplňuje
Karel Folwarczny.

Pro zřízení sociálního šatníku
získalo sdružení od města Havířova
prostory k užívání za symbolickou

cenu. Jedná se o více než 100 čtve-

rečních metrů nebytových prostor

na Dlouhé ulici nedaleko objektu

Jitřenka. Tržby z prodeje pomáhají

hradit nájem a energie sociálního

šatníku a jsou rovněž určeny pro

rozvoj dobrovolnických projektů

v Havířově.

ADRA zahájila svou činnost

v Havířově v roce 2009, první pro-

jekt se uskutečnil v Domově senio-

rů Helios, kam začali přicházet

první dobrovolníci ADRY. Další pro-

jekty se pak realizovaly v Domově

seniorů Luna, v Helpklubu mezi

tělesně a duševně postiženými,

v havířovské nemocnici.

K dnešnímu dni eviduje havířov-

ská ADRA na 110 dobrovolníků

a po novém roce chce organizace

svou dobrovolnickou činnost rozšířit
i mezi dětmi.

Výkon Druh paliva 

připojeného připojeného spotřebiče paliv

spotřebiče            Činnost

paliv Pevné

Celoroční    Sezónní    Kapalné        Plynné

provoz provoz

Čištění spalinové cesty        3x 2x 3x 1x

do 50 kW    Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x

včetně Výběr pevných (tuhých) 

znečišťujících částí 1x 1x 1x

a kondenzátu

Kontrola a čištění

spalinové cesty 2x                      1x 1x

Výběr pevných (tuhých) 

nad 50 kW znečišťujících částí                      2x 1x 1x

a kondenzátu

Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle 

návodu výrobce

Kontrola spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50
kW se provádí jedenkrát ročně. I když čištění komínů u spotřebičů do

zmíněných 50 kW je možné provádět svépomocí, vhodnější je využít práce

odborníků - kominíků, neboť o provedeném čištění kominík vydá doklad
nebo revizní zprávu, která se může stát důležitým dokladem pro uplatnění
nároků vůči pojišťovně v důsledku případného požáru komína. Revize

komínů by měla být navíc provedena i v případě, že se domácnost chystá

připojit nový spotřebič nebo hodlá změnit druh paliva.
Případný požár komínu je nutné co nejdříve oznámit hasičskému

záchrannému sboru na tísňovou linku 150 nebo na linku 112. Je nutné

jednat s rozvahou a bez paniky. Navíc je nutné mít na paměti, že požár sazí

v komíně se nikdy nehasí vodou (komín by popraskal), nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se doporučuje zkrotit plameny
pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do

komína. Nakonec je však nutné dodat, že nejdůležitější je život a zdraví,

teprve pak majetek. Ing. Lukáš Rylko

ADRA v Havířově 
rozšiřuje sociální šatník

Galerie Spirála
Úterý 16. 10. 2012 v 18 hodin - vernisáž Vilém Tief - obrazy,

Eva Tiefová - kresby, Roman Tief 

- "My jsme velké pastelky".

Čtvrtek 25. 10. 2012 v 17 hodin - další z literárních večerů
havířovské skupiny SPI, tentokrát na humorně 

revoluční téma pod hlavičkou "V.Ř. SPI R."   
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Voleb. místnosti pro hlasování pro část  Havířov - Město

okrsek 

1. ZUŠ B. Martinů Na Schodech 1 Havířov - Město
2. Asterix - Středisko volného času Na Nabřeží 41 Havířov - Město

3. Základní škola                           A Svornosti 4 Havířov - Město

4. Základní škola                           B Svornosti 4 Havířov - Město

5. Mateřská škola Československé armády 5 Havířov - Město
6. Gymnázium                              Komenského 2 Havířov - Město
7. Základní škola                           A Gorkého 1 Havířov - Město

8. Základní škola B Gorkého 1 Havířov - Město

9. Mateřská škola A Místní 3 Havířov - Město
10. Mateřská škola B Místní 3 Havířov - Město
11. Mateřská škola U Stromovky 60 Havířov - Město

12. Mateřská škola Radniční 7 Havířov - Město

13. SANTÉ-Centrum ambulantních a pobyt. soc. služeb
Lípová 12 Havířov - Město

14. Společenský dům Reneta C Dlouhá třída 19 Havířov - Město

15. Mateřská škola Lípová 15 Havířov - Město
16. Vysoká škola sociálně správní A   Vítězslava Nezvala 1          Havířov - Město
17. Vysoká škola sociálně správní B Vítězslava Nezvala 1 Havířov - Město
18. Mateřská škola Karla Čapka 8 Havířov - Město
19. Základní škola                           C Svornosti 4 Havířov - Město
20. Společenský dům Reneta          A Dlouhá třída 19 Havířov - Město
21. Společenský dům Reneta          B Dlouhá třída 19 Havířov - Město

22. Střední průmysl.škola elektrotechnická
Makarenkova 1 Havířov - Město

23. Základní škola                           A 1.máje 10a Havířov - Město
24. Základní škola                         B 1.máje 10a Havířov - Město
25. Základní škola                      C 1.máje 10a Havířov - Město

26. Školní jídelna                                Majakovského 8a Havířov - Město
27. Základní škola                      A Žákovská 1 Havířov - Město
28. Základní škola                     B Žákovská 1 Havířov - Město
29. Denní pobytové služby pro seniory Moskevská 1f Havířov - Město

30. Mateřská škola Švabinského 7 Havířov - Město
31. Klub Bambino Astronautů 9 Havířov - Město
32. Základní škola                     Marušky Kudeříkové 14 Havířov - Město
33. Mateřská škola Horymírova 7 Havířov - Město

34. Asterix - Středisko volného času Marušky Kudeříkové 14 Havířov - Město
35. Domov Seniorů Havířov             Jaroslava Seiferta 14 Havířov - Město
Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Bludovice
okrsek 

36. Mateřská škola Přímá 8 Havířov - Podlesí
37. Základní škola Selská 14 Havířov - Bludovice
38. Dům PZKO U Zborůvky 12 Havířov - Bludovice

Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Podlesí
okrsek
39. Základní škola                      A Mládežnická 11 Havířov - Podlesí
40. Základní škola              B Mládežnická 11 Havířov - Podlesí

41. Základní škola Františka Hrubína 5 Havířov - Podlesí

42. Vzdělávací akademie                 A Tajovského 2 Havířov - Podlesí

43. Mateřská škola Balzacova 2 Havířov - Podlesí

44. Gymnázium Studenská 11 Havířov - Podlesí
45. Vzdělávací akademie           B Tajovského 2 Havířov - Podlesí

46. Kulturní dům Leoše Janáčka Dlouhá třída 46 Havířov - Podlesí

47. Mateřská škola Kosmonautů 4 Havířov - Podlesí

48. Mateřská škola Emila Holuba 7 Havířov - Podlesí
49. Mateřská škola Čelakovského 4 Havířov - Podlesí
50. Střední prům. škola stavební A Kollárova 2 Havířov - Podlesí

51. Střední prům. škola stavební B Kollárova 2 Havířov - Podlesí

52. Základní škola                      A Karolíny Světlé 1 Havířov - Podlesí
53. Základní škola                   B Karolíny Světlé 1 Havířov - Podlesí
54. Základní umělecká škola         A Jaroslava Vrchlického 1a Havířov - Podlesí

55. Základní umělecká škola           B Jaroslava Vrchlického 1a Havířov - Podlesí

Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Šumbark
okrsek 
56. Střední škola řemesel a služeb Opletalova 5 Havířov - Šumbark

57. Základní škola                         A Školní 1 Havířov - Šumbark
58. Základní škola                       B Školní 1 Havířov - Šumbark
59. Klub důchodců Wolkerova 4 Havířov - Šumbark
60. Základní škola Jarošova 33 Havířov - Šumbark
61. Domov Havířov Lidická 52c Havířov - Šumbark
62. Mateřská škola Mládí 23 Havířov - Šumbark
63. Základní škola                       A Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
64. Základní škola                         B Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
65. Základní škola                          C Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
66. Základní škola                      A Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
67. Základní škola                         B Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
68. Mateřská škola Petřvaldská 32 Havířov - Šumbark

69. Základní škola                         C Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
70. Mateřská škola Moravská 14 Havířov - Šumbark
71. Základní škola                        A Moravská 29 Havířov - Šumbark
72. Základní škola                          B Moravská 29 Havířov - Šumbark

Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Prostřední Suchá
okrsek 
73. 2. tribuna fotbalového stadionu (bývalá kuželna) Havířov - Pr. Suchá
74. Základní škola A Kapitána Jasioka 57 Havířov - Pr. Suchá

75. Střední škola Havířov-Pr. Suchá Kapitána Jasioka 50 Havířov - Pr. Suchá
76. Základní škola B Kapitána Jasioka 57 Havířov - Pr. Suchá
Voleb. místnost pro hlasování pro část  Havířov - Dolní Suchá
okrsek 

77. Mateřská škola U Školy 17 Havířov - Dol.Suchá
Voleb. místnost pro hlasování pro část Havířov - Životice
okrsek 
78. Základní škola Zelená 2 Havířov - Životice

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

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

1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parla-
mentu České republiky se ve městě Havířově uskuteční    

v pátek  12. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu  13. 10. 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v jednotlivých volebních okrscích jsou volební
místnosti podle místa, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy před okrskovou volební komi-
sí prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,

nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky
do místa trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky ve volební místnosti.

5. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České
republiky obdrží volič hlasovací lístky pouze ve volební místnosti.

V Havířově  dne  25. září 2012
Ing. Zdeněk Osmanczyk, v.r.

primátor města

OO        ZZ        NN        ÁÁ        MM        EE        NN        ÍÍ

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  
Primátor města Havířova, podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o  z  n  a  m  u  j  e :
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a 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

Výstava fotografií Jiřího Daňka

O LIDECH VE SVĚTĚ

Výstava bude doplněna foto-video-projekcí
ve spolupráci s Karlem Pryczkem

Vernisáž ve čtvrtek 4. 10. od 17 hodin
V hudebním programu vystoupí houslistka Jarmila Gradková, 

uč. ZUŠ Leoše Janáčka 

a žákyně Anežka a Daniela Indrákovy

ze třídy uč. Markéty Jankové.
Klavírní doprovod Jana Daňková

Výstava potrvá do 27. 10. 2012
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

KD P. Bezruče

ČESKÁ SCÉNA 
2. 10. v 19 hod. - pro skupinu HAA     

Bernard Slade: KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

9. 10. v 19 hod. - pro skupinu HAC
Václav Kliment Klicpera: HADRIÁN Z ŘÍMSŮ

SCENA POLSKA 
30. 10. v 19 hod. - pro skupinu HAP
Carlo Goldoni: AWANTURA W CHIOGGI
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8.10. v 16.30 hodin v loutkovém sále KDPB 
Klub přátel hornického muzea pobočka Havířov 

pořádá besedu 

Jiřího Daňka: O LIDECH VE SVĚTĚ
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

p
o

h
á
d

k
y Začátky vždy v 15 hodin v loutkovém sále KDPB

Vstupné: 55 Kč

Ne 7.10. O VELIKÉ ŘEPĚ Divadlo Úsměv Praha
Táhnou, táhnou, tahají, sílu ještě nemají … 

A co bude dál?

Ne 14.10. DOBRODRUŽSTVÍ FERDY MRAVENCE    
Divadlo Křesadlo Třinec
Ferda Mravenec s Broukem Pytlíkem a Beruškou na

paloučku v lese prožívají nové příhody. Veselá pohád-
ka s písničkami a soutěžemi.

So 20.10. PLETENÉ POHÁDKY Divadýlko Kuba Plzeň
Pod tímto názvem se skrývají čtyři pohádky: O sta-

tečném kůzleti, O chytrém zajíci, Kůzlátka a vlk
a O zlé koze. Pohádky jsou upletené z vlny, jak lou-
tky, tak celá scéna. Pohádky jsou vyprávěny

s lehkou nadsázkou a humorem. Inscenace je zapůj-
čena od turnovského loutkového divadla - Čmukaři.

Ne 28.10. JAK SE PEJSEK NECHTĚL UMÝVAT 
Duo Šamšula Karviná
Pohádka o kočičce, která má s pejskem velké trápe-

ní - nechce se mýt. Tato dvě nemotorná zvířátka
občas potřebují od dětí poradit.
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KUŘÁTKA rodiče s dětmi 2 - 4 roky

pohybové cvičení se zpěvem a klavírem, s náčiním

KOŤATA 3 - 4 roky - pohybová přípravka se zpěvem a klavírem

BAMBÍNY - MAŽORETKY 3 - 4 roky, 4 - 5 let, 5 - 6 let

pohybová přípravka - práce s tyčkou

BALÓNEK 4 - 6 let - sportovní hry pro chlapce

BALERÍNY 3 - 6 let - hudebně - taneční cvičení s klavírem

BAMBULE - AEROBIC 4 - 6 let - dětský aerobic 

s Dádou a Míšou

NEON - ZUMBA AEROBIC 6 - 10 let - aerobic v zumba stylu

OZÓN - STREET DANCE 9 - 15 let - volnočasový tanec

HIP - HOP 9 - 15 let - volnočasový tanec

MALÉ MANEKÝNKY 8 - 12 let 

- součástí kurzu je taneční průprava

VELKÉ MANEKÝNKY 12 - 16 let

součástí kurzu je taneční průprava

POHYBOVÉ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ

různé styly - ve volném rytmu, vhodné pro všechny ženy

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI

na balónech, pro děti s vadou páteře

☎ 725 688 423 - p.Vodičková, dv. č. 226, www.modeling-havirov.wz.cz

POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC
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9.10. KLUK NA KOLE Premiéra

(LE GAMIN AU VÉLO, Francie/ Belgie/ Itálie
2011, 88´, psychologický, titulky)

Smutný příběh se šťastným koncem. Dva-
náctiletý chlapec z dětského domova se
chce vrátit ke svému otci, ten se ale odstě-
huje neznámo kam. Chlapec si svůj vztek
začne vybíjet i na ženě, která mu chce
pomoci. A v této situaci se objeví suverén-
ní šéf party, která plánuje loupež. Nesenti-

mentální, pravdivý příběh byl oceněn na

MFF v Cannes 2011 Velkou cenou poroty.

Režie: Jean-Pierre a Luc Dardennovi

16.10. PŘÍLIŠ MLADÁ NOC Premiéra

(ČR/Slovinsko 2012, 65´, do 15 let nepří-
stupný, psychologický)
Film vypráví o dvou dvanáctiletých klu-

cích, kteří se den po Silvestru náhodně
ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé
dívky a ve společnosti dvou dospělých
mužů. Děti se v bytě zapomenou, prožijí
svoje první setkání s láskou a sexualitou,
přestanou vnímat čas a neuvědomí si, že
se po nich doma shánějí a pravděpodobně
už je hledá policie. Režie: Olmo Omerzu

23.10. ROZCHOD NADERA A SIMIN 
Premiéra

(JODAEIYE NADER AZ SIMIN, ÍRÁN 2011,
123´, přístupný, titulky)
Strhující manželské drama ze současného

Iránu ukazuje, jak fatálně mohou být lidské

osudy a rodinné vztahy ovlivněny spole-

čenskými předsudky a přísným právním

systémem. Manželská dvojice, Nader

a Simin, čelí životnímu rozhodnutí, které

ovlivní nejen jejich vztah, ale především
budoucnost dcery Termeh …
Režie: Asghar Farhadi

30.10. GOMORA 
(Itálie 2008, 137´, do 15 let nepřístupný,
drama/krimi, titulky)

Zapomeňte na Kmotra! Gomora je nejprav-
divější a nejsyrovější film o mafii, jaký byl nato-
čen. Brutálně syrová freska Mattea Garroneho
líčí s až neuvěřitelnou výstižností, jakými způ-
soby ovládá neapolská větev mafie zvaná

camorra všední život lidí. Je to svět, kde jedi-

ným zákonem je násilí, jedinou hodnotou moc,

jediným snem peníze a jediným dorozumíva-

cím prostředkem zbraně.

Režie: Matteo Garrone

Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč 

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin v loutkovém sále KD P. Bezruče
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29. 10. v 19 hodin - sál KD Radost

KOMEDIOMAT je improvizační show založená na řadě nápaditých
a originálních scének ve stylu televizní “PARTIČKY”.
Vše je v rychlém tempu podřízeno co největšímu počtu gagů

a zábavě, která si Vás získá. Vstupné: 120 Kč

www.komediomat.cz

Kulturní dům Radost - KDR

Marek Fexa - Život na vsi
výstava obrazů absolventa Akademie výtvarných umění v Praze

10. 10. - 2. 11. 2012

otevřeno po - pá 12 - 18 h., so - ne 14 - 18 h.
vstupné 20 Kč,  dět i  a  s tudent i  10 KčGalerie Radost
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Společenský dům - SD
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KD Leoše Janáčka - KDLJ

v
ý
s
ta

v
a

Otevřeno: po - pá 12 - 18 h., so, ne 14 - 18 h.
Vstupné: 20 Kč, děti a mládež 10 Kč

Martin Pawera 
obrazy

Výstava renomovaného havířovského umělce 
u příležitosti jeho životního jubilea

Vernisáž v úterý 2. 10. od 17 hodin

Výstava potrvá do 2. 11. 2012

● 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 MKS Havířov. V den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě jejího konání. Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se
přijímají od 2. dne zahájení prodeje a jsou přijímány nejdéle na dobu 7 dní.
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e 8.11. BULHARSKO - přednáška T. Kubeše 

Vstupné 40,- studenti 20 Kč

TANEČNÍ VEČERY ve Společenském domě 

11. 11. - 17.00 - 22.00 hod. Duo Elton                 Vstupné 50 Kč

11.11. - 15.00 hod. - velký sál KDPB

POPELKA

Pohádkové představení v podání Těšínského divadla.

listopad - sál KD Radost

STAND´ARTNÍ KABARET Divadlo Vosto5

Chlapci Ondar, Petar, Tomina, Jura a Kurt předvedou svůj maxi-

mální improvizační standart! Nic víc, nic míň!

Hrají: Ondar Cihlář, Jura Havelka, Tomina Jeřábek, Petar Pro-
kop a Kurt Bauer

Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer. Stand´artní

kabaret prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru a je hudebně
doprovázený vlastní kapelou.

14.11. v 19.00 hodin - sál KD Radost
KAREL PLÍHAL - koncert k vydání nového CD
22. 11. KD Radost Michal Mašek/Bohuslav Martinů      

sólový klavír, kresby, projekce  

27.11. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

KUTLOCH aneb I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném
světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo,

ale pozor: I muži jsou v krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva

a pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského
sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happy-
centrum. Schází se zde každou sobotu čtyři stateční muži schovaní před svými

shoppingujícími manželkami. Na pár hodin se stávají opět pravými chlapy. Kouří,

pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody?
Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek / Roman Štabrňák
Kryštof Hádek / Václav Jílek, Michal Slaný / Petr Bláha

4.10. - 18.00 hod. kino Úsvit, Kulturní dům L. Janáčka  

PROBUDÍM SE VČERA 
(I Wake Up Yesterday, komedie / Sci-Fi, Česko, 2011, 120 min)

Komedie s originální zápletkou,

v níž si věčně svobodný profesor
češtiny Petr, díky třídnímu srazu
uvědomí, že jediná dívka, kterou

kdy miloval, byla jeho spolužačka

Eliška. Tehdy v sedmnácti letech,
nenašel odvahu jí říct, že ji má rád
a ona se pak navždy vytratila

z jeho života. Petrovi se naskytne

jedinečná šance. Cestovat zpět
v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do
třeťáku.

Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss,

Miroslav Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný, Zlata Ada-
movská, Svatopluk Skopal, Milan Šteindler, Boris Hybner,

Ljuba Krbová, Martina Válková, David Matásek, Bohumil Klepl,
Martin Zounar a další. Režie: Miloslav Šmídmajer 

VSTUPNÉ DOTOVANÉ - VSTUP ZDARMA

fi
lm
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Paříž 2012:
životní výstava

Pavla Hlavatého
Výstavu, kterou bez zaváhání

označil za svou životní, zahájil
havířovský grafik Pavel Hlavatý
v červnu tohoto roku. Výstava nese
název Pavel Hlavatý a hosté - Art
Galant a je nainstalována v Musée
de l´Erotisme na Boulevard de Cli-
chy nedaleko slavného Moulin
Rouge v Paříži.

Havířovský umělec Pavel Hlava-
tý nevystavuje v Paříži poprvé.
V roce 1991 byl členem skupiny
dvanácti československých umělců
vystavujících Grand Palais. O něko-
lik let později vystavoval v galerii
Fondation Tylo na Montmartre.

Letošní výstavou se ale Hlavatý
stal prvním českým výtvarníkem,
kterému renomovaná pařížská
galerie Musée de l´Erotisme
poskytla celé patro na půl roku. Pro
výstavu připravil stovku svých prací
a doplnil je čtyřmi stovkami prací
svých kolegů z celého světa.

Vernisáže se zúčastnilo přes
tisíc lidí. Ředitel muzea Jo Khalifa
byl výstavou nadšen natolik, že na
příští rok plánuje výstavu, organizo-
vanou Pavlem Hlavatým, s téma-
tem současné čínské a japonské
grafiky.

Nedělní kavárna
Série přednášek na téma:

UMĚNÍ ODPOČÍVAT

7.10. Syndrom propadu půdy 
14.10. Teror příležitostí 
21.10. Obnov svou sílu  
28.10. Odpočinek, který je víc

než zábava 

Začátek v 10.00 hod., kavárna je
otevřena od 9.30 hod.

Nedělní kavárna? 
Živá hudba, rozhovory u dobré

kávy, přednáška …
Kde: kavárna ZaHRAda, 

Komunardů 8.
Pořádá: Církev NA CESTĚ

(www.cirkevnaceste.cz) 

MÁMU NECHTE DOMA ! 
6. 10. 2012 / Havířov

Řádní, mimořádní i neřádní tátové! Přijďte si zařádit, pobavit se a strávit

aktivní čas se svými dětmi a dalšími chlapy.

Sobotní odpoledne plné řemeslných a zábavných dílen - dřevohrátky,

kuchařina, eko dílna, žonglování. Dále v programu proběhnou soutěže,
koncert a jiná překvápka.

Vše vypukne ve 14.00 hodin. Konec ve večerních hodinách.

Akce proběhne na zahradě u Kavárny Zahrada 
(Komunardů 8, naproti bývalé zvláštní škole).

Občerstvení možno zakoupit na místě.

Vstup: 50 Kč / otec, děti.

Zaškrtněte si 6.10. v kalendáři a pro další informace sledujte web
www.cirkevnaceste.cz/mamunechtedoma 

Akci pořádá: Církev NA CESTĚ a Občanské sdružení Rodinné centrum Majáček

Pondělí 8.30 - 11.00
děti od 1,5 let výše
9.30 hrajeme dětem
divadlo

Úterý 8.30 - 11.00
batolátka 
(od 0 do 18 měsíců)
10.00 - 11.00 Stollering 
s Aničkou Kohutovou

za příznivého počasí v parku za
soudem
za nepříznivého počasí v Majáčku
(nezasahuje do herny)

Středa 8.30 - 11.00
všechny věkové kategorie
sudé týdny cvičení se zpívánky,
liché týdny tvořivý program

Čtvrtek 8.30 - 11.00

děti od 1,5 let výše

Pátek 8.30 - 11.00

batolátka 

(od 0 do 18 měsíců)

Mimořádné akce

12. - 14. 10. Podzimní burza 

dětského oblečení a potřeb 

(sledujte web)

12. 10. výběr oblečení 

16.00 - 19.00

13. 10. prodej oblečení 

9.00 - 17.00

14. 10. výdej neprodaného

oblečení 

16.00 - 18.00

22., 23., 29. 10. Vánoční focení

(sledujte web, rezervace v RC
Majáček)

22.10. 9.00 - 12.00

a 13.00 - 18.00
23.10. 15.00 - 20.00
29.10. 15.00 - 20.00

www.majacek.com
www.kavarnazahrada.cz

Program

RODINNÉHO

CENTRA MAJÁČEK 
(v prostorách 

kavárny ZAHRADA,
Komunardů 8, Havířov-Město)

Havířov žije festivaly - 5. - 6. 10. 2012 - amfiteátr pod letním kinem a okolí

hudba, umění, zábava, adrenalin
vstupné dobrovolné - výtěžkem podpoříme havířovské skauty - www.havirovzije.cz

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 potřinácté (www.festivalinkubator.cz)

Útěk v řetězech - originální adrenalinový

„vězeňský desetiboj“ se stále stoupající popula-
ritou 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 plo-

chách a stavějící na osvětě mezi nelegálními

writery; letos proběhne již popáté (www.spray-
art34.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 Skau-
tů 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 Colours Graffiti jam 

Večer: Open mind fest

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

Útěk v řetězech + Inkubátor

Odpoledne: Inkubátor + United Colours Graffiti
jam + vyhlášení Útěk v řetězech 

Večer: Inkubátor + dražba děl a prezentace
United Colours Graffiti jamu
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16.10. 16 - 18 hod. Výroba hallo-
weenských masek. S sebou: pře-
zůvky, svačinu, pastelky, voskovky,
fixy, gumičku.

23.10. 16 - 18 hod. Výroba
papírových draků. S sebou: pře-
zůvky, pastelky, voskovky, fixy, špej-
le, provázek.

25.10. 10 - 12 hod. Pouštění
papírových draků. S sebou: draka,
teplé oblečení, vhodnou obuv do
přírody. Sraz ve vestibulu SVČ
Asterix, ul. Na Nábřeží 41.

31.10. 16 - 18 hod. „Halloween“
aneb party jak se patří …
S sebou: masku nebo halloween-
ský kostým, jablíčko, přezutí. Čeká

vás „dlabání“ jablíčka, rej v mas-

kách a halloweenská diskotéka.

Info: lucie.bitterova@svcha.eu,

tel.: 596 811 175, 739 669 763.

12.10. Výstava okrasného ptac-

tva v Havířově, sraz v 15 hod.

v Asterixu, Na Nábřeží 41.

26.10. v 10 hod. - Sběr kaštanů

a žaludů pro lesní zvěř, Lučina

spojená s vycházkou. Sraz v Aste-

rixu, Na Nábřeží 41.

14.10. - Výstava koček v Ostravě

-Vítkovicích, společný výlet na

výstavu mazlíčků. Informace

o všech akcích: nikol.schovanco-

va@svcha.eu, 605 466 675.

4.10. 14 - 17 hod. Netradiční

korále od 6 do 15 let - přijďte si

vytvořit své korále, přezutí a 10 Kč

s sebou.

11.10. 14 - 17 hod. Barvy podzi-
mu, od 6 do 15 let - kresba, malba
podzimní barevnosti netradiční
technikou, přezutí a 10 Kč s sebou.

26. - 28.10. /pá - ne/ Potábo-
rové setkání v TZ Pstruží - pro
účastníky PMT, LT a ZÚ 2012. Spo-
lečně zavzpomínáme  na letní tábor
a zahrajeme si spoustu her 
Každé úterý od 17 -19 hod. -
Výtvarné studio pro mládež
a dospělé - kurz smaltu, keramiky
a malby na hedvábí, 
Info: tomas.mendl@svcha.eu, 
tel.: 736 158 153

20.10. 17 hod. Setkání tábor-

níků LT Třemešek - vzpomínka na

léto, fotky, video, kronika 

25.10. 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.

Prázdninové tvoření - papírové

příšerky-halloweenské dekorace 

Info: lenka.vaculikova@svcha.eu  

3.10. od 15 hod. Tančíme a sou-

těžíme s Lenkou. Cvičky s sebou.

5.10. od 14 hod. Textilní techniky.

Zdobíme riflové oblečení a mikiny.

19.10. od 15 hod. Soutěžíme

s piráty. Zábavné odpoledne pro
děti 6-10 let v pirátských maskách.

Info: lenka.vavreckova@svcha.eu,    

Otevřený herní klub - každé úterý

od 14.00 do 18.00 hrajeme po síti ty

nejlepší pecky! 

Info: zdenek.keclik@svcha.eu, 

tel: 596 811 031

Vyplývá to z výsledků prestižního
programu Excelence středních škol
2011, vyhlášeného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.

Hlavním cílem programu je pod-
pora talentů formou rozšíření péče
o talentované žáky na středních
školách, kteří jsou schopni dosaho-
vat vynikajících výsledků v návaz-
nosti na podporu aktivit pedagogic-
kých pracovníků zaměřených na
tyto žáky. Cesta k tomuto cíli vede
prostřednictvím finančního ocenění
pedagogů, kteří se podílejí na kva-
litním vzdělávání talentovaných
žáků.

Tento program, který bude
pokračovat i v letošním roce s ještě
vyšší finanční alokací, tak umožňu-
je výrazně finančně ocenit aktivity
a kvalitu výuky pedagogů při vzdě-
lávání talentovaných žáků a sou-

časně umožňuje identifikaci a dife-

renciaci středních škol podle kvality

výuky a vědomostí žáků.

Do pilotního ročníku bylo vybráno

pro hodnocení 15 celostátních

soutěží, z nichž devět má oborovou
návaznost na mezinárodní soutěže.
Hodnotily se výsledky jen nejstarší
kategorie daných soutěží: Matema-
tická olympiáda, Fyzikální olympi-
áda, Turnaj mladých fyziků, Astro-
nomická olympiáda, Soutěž v pro-
gramování, Celostátní matematická
soutěž žáků SOŠ a SOU, Biologic-
ká olympiáda, Chemická olympi-
áda, Němčina pro bystré hlavy,
České hlavičky, Středoškolská
odborná činnost (18 oborů), Sou-
těže v cizích jazycích (6 jazyků),
Olympiáda v českém jazyce, Sou-
těž v grafických předmětech,
Zeměpisná olympiáda.

Většina soutěží byla příro-
dovědného a technického zaměře-
ní. Bodově se hodnotily výsledky
žáků v krajských, ústředních
a mezinárodních kolech.

Do programu se přihlásilo 291

středních škol, které si celkem roz-

dělily 20 mil. Kč. Gymnázium

Komenského si vybojovalo přibliž-

ně sto tisíc korun.

Na Gymnáziu Studentská byl v loňském školním roce zahájen dvouletý

projekt Comenius s názvem „Společně na evropské vrcholy“. Cílem je spo-

lečnými sportovně-turistickými aktivitami přispět k vzájemnému poznávání

regionů a kultur spřátelených zemí, k navazování nových přátelství a k pod-

poře zdravého životního stylu. Žáci i pedagogové během dvou let navštíví

nejvyšší vrcholy všech zúčastněných zemí i regionální vrcholy v blízkosti

partnerských škol. Našimi projektovými partnery jsou Ulf-Merbold-Gymna-

sium v německém městě Greiz, Sportovní gymnázium v Žilině a Střední

odborná škola v polském Těšíně.
V rámci tohoto projektu zdolají partnerské školy z německého města

Greiz, ze Žiliny a z polského Těšína nejvyšší vrcholy všech čtyř zemí a nej-

vyšší vrcholy svých regionů. Prvním zdolaným nejvyšším vrcholem se stala

krkonošská Sněžka, na kterou se v březnu vypravili zdatnější účastníci na
běžkách ze Špindlerovky, méně zdatní vyjeli lanovkou na Růžovou horu
a odtud vystoupali k vrcholu. Počasí nám přálo, a tak se všem pobyt

v Krkonoších moc líbil.

Studenti  jednotlivých škol se už na své setkání těšili, protože se spřáte-
lili při akcích, které dobytí Sněžky předcházely, ať již to byl výstup na nej-
vyšší vrchol Saska, na krušnohorský Fichtelberg, či výstup na Čantoryji,

která reprezentuje nejvyšší regionální vrchol polských partnerů.

V červnu  jsme se pak vydali na Slovensko. Setkání začalo odjezdem
z Havířova do Žiliny, kde partnerské Sportovní gymnázium pořádalo akci
Parádní den. Tato akce je pořádána každý rok a kromě žáků partnerské

školy se jí zúčastní i žáci vedlejší školy pro hendikepované děti. Tyto dvě

skupiny dětí se tak setkávají v tělocvičně při sportovní činnosti. Slavnostní
zahájení Parádního dne bylo spojeno se symbolickým zapálením olympij-
ského ohně, který před olympijskými hrami v Londýně putoval po Sloven-

sku. Po prohlídce jsme vyrazili k řece Váh. Tu jsme zdolali na pltích, česky

vorech. Páni voraři nám během plavby vyprávěli zajímavé příběhy o histo-
rii vorařství, ale i o hradech a skalách, které se tyčí nad Váhem. Vystoupili
jsme pod hradem Strečno, kde jsme absolvovali prohlídku. Večer jsme se

vydali na Staroměstské slavnosti v centru Žiliny.
Druhý den ráno jsme se přemístili do hotelu Boboty v Terchové. Od hote-

lu jsme jeli na koloběžkách dolů k soše Jánošíka a pokračovali na túru po

Jánošíkových dierách. Odpoledne jsme mohli využít hotelový bazén
a večer zakončila večeře spojená s grilováním.

Poslední den ráno jsme všichni vyrazili do Vrátné k lanovce na Chleb.

Kolem 10. hodiny ráno jsme stanuli na vrcholu Fatranského Kriváně, který
je se svými 1 708 metry nad mořem zatím nejvyšší zdolanou horou pro-

jektu Comenius. PhDr. Radmila Kubalová

Včelařské okénko:
Ambrožíci o prázdninách nezaháleli

Začátkem srpna jsme provedli opatření k tlumení včelí

nemoci Varroázy. Do každého úlu jsme vložili 2 proužky Gabo-

nu. To je pásek dýhy napuštěný látkou, která při kontaktu se včelami hubí
roztoče Varroa, parazitující na jejich tělech. Zahájili jsme krmení včelstev
na zimu tak, aby bylo skončeno do 26.8. Rámky po vytočení medu jsme

uložili a ošetřili pro použití v příštím roce. Teplého počasí jsme využili

k výrobě svíček stáčením z mezistěn.
V půli srpna jsme podnikli výlet do krásného prostředí Beskyd na

„Rodinné včelařství Urban“ do Velké Lhoty. Prohlédli jsme si jedno ze sta-

novišť se 40 úly. Prohlédli jsme si naučnou včelí stezku a naučnou stez-
ku včelařsky významných dřevin. S panem Urbanem jsme pobesedova-

li o podmínkách včelaření v Beskydech na hřebenech Vsetínských vrchů
a způsobu krmení včelstev na zimu. V obci jsme si prohlédli jedinečnou
dřevěnou stavbu evangelického kostela který byl postaven v roce 1783.

Správce kostela nám povyprávěl historii kostela i obce Velká Lhota.
V kostele působil evangelický kněz, spisovatel a autor Broučků Jan Kara-

fiát. Také jsme si prohlédli několik zastavení Karafiátovy naučné stezky.
Byl to jeden z dalších vydařených výletů.

Jiří Vavřík, vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci
www ambrozici.rajce.net

Gymnázium Komenského v Havířově 
je čtvrtým nejlepším gymnáziem v Moravskoslezském kraji

S projektem Comenius

na nejvyšší vrcholyGSH:

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

Nabídka  akcí a kroužků na říjen 2012
Středisko na ul. Na Nábřeží 41,
Havířov Město, tel.: 596 811 175

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14,
Havířov-Město, tel. 596 811 031

V průběhu září přijímáme přihlášky do kroužků a kurzů,
informace na www.asterix-havirov.cz

a v obou našich střediscích po - pá 8 - 18 hod.

Hledáme šikovné vedoucí pro přírodovědné a sportovní kroužky! 

Kontakt: Nikol Schovancová, 596 811 175 , 605 466 675.
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Ohlédnutí za letní jógou
Poslední prázdninové pondělí skončila již 22. série letních jógových cvičení, která pořádá Sla-

via Havířov - oddíl jógy a Regionální centrum sportu pro všechny Karviná.

Městská sportovní hala Slavia a její malá tělocvična byla místem pravidelných setkání lidí,

kterým jóga učarovala.
Každý z kvalifikovaných cvičitelů odboru jógy připravil svůj program tak, aby byly splněny

a dodrženy zásady jógového cvičení - zpevněné tělo, příjemný pocit, uvolněnost, vědomá pozor-

nost, řízený dech, a také aby cvičební polohy byly zvládnutelné pro většinu účastníků.

Letní cvičení jógy mělo velký úspěch - svědčí o něm účast 528 zájemců z Havířova i jeho
blízkého okolí.

Pro řadu nových účastníků byla návštěva některého z devíti pondělních podvečerů příležitos-

tí k zamyšlení a úvaze, zda do svého osobního programu nezařadit i pravidelnou docházku do

některé ze čtyř jógových skupin Slavie Havířov, a tím prospět své tělesné schránce, aby dobře
a dlouho sloužila svému majiteli k jeho plné spokojenosti.

Stanislav Adamík

Prázdninové mezinárodní 
i republikové 
úspěchy bridžistů

Vrcholné mezinárodní soutěže mladých bridžistů

se konají vždy o hlavních prázdninách. Letos se na
nich výrazně prosadili žáci, kteří se bridž naučili
a lásku k němu získali v bridžovém kroužku na „hor-

ním“ gymnáziu.

Magdaléna Tichá vyhrála dívčí kategorii na
párovém MEJ v Dánsku a s týmem Holandska, kde
nyní studuje a bydlí, získala na týmovém MSJ v Číně

stříbrnou medaili.

Lukáš Barnet byl zase členem týmu ČR, který
získal na univerzitním MS stříbro.

Ze současných studentů byl na

mezinárodní scéně nejvíce vidět

žák Lukáš Kolek (nyní třída 6.A),
který na párovém juniorském mist-
rovství Evropy obsadil se svým

partnerem z Uherského Hradiště

nádherné 11. místo.
Poslední týden prázdnin se

konalo tradiční juniorské soustře-

dění, jehož součastí bylo také
juniorské a dorostenecké otevřené

mistrovství ČR. V konkurenci 21
párů bojovalo hned 12 hráčů
Havířova. Juniorský bronz a sou-

časně dorostenecké stříbro získali
Lucka Kohutová (4.A) s Michaelem

Boturem (6.A), dorosteneckou
bronzovou medaili získal Lukáš
Kolek (6.A).

Mgr. Daniel Vachtarčík, 
Gymnázium Studentská Havířov

Kotulova dřevěnka, Hálkova 4, 736 01 Havířov-Bludovice

tel.: 602 709 73, e-mail: kotulova_drevenka@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz

Otevřeno už jen do konce října:
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

2.10. 10 - 12 h   Já mám koně, vraný koně… 
ke Světovému dni hospodářských zvířat - zajímavé tvoření, pro
děti ZŠ. Materiál zdarma.

4.10. 8.30 - 15 h   Máme rádi zvířátka 
ke Světovému dni zvířat - oživení areálu hospodářskými zvířátky
se zajímavým povídáním PhDr. J. Pavlíkové, pro děti MŠ a ZŠ,
veřejnost

12.10. od 9 h  Chystáme se na zimu 

šestý ročník soutěže pro mládež v řezání dřeva, pro 14 a 15leté

žáky

Kvíz Co je to?

Vědomostní kvíz vycházející ze stálé expozice Kotulovy dřevěn-

ky, pro děti, kolektivy, veřejnost.

Termín dle domluvy - možno vypracovat jednotlivcem nebo ve

skupinkách.

Projekty jsou finančně podporovány statutárním městem Havířov.
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23. října v 17.30 hodin

v Komorním sále
Koncert žáků

●

30. října v 17.30 hodin
v Komorním sále

Babiččina krabička
komponovaný pořad 

pěveckého oddělení ZUŠ
●●

Bližší informace na sekretariátě

ZUŠ, ☎ 596 411 064
zusvrchl@volny.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

srdečně zve na

Výchovné koncerty pro MŠ
„Muzikantské hrátky“

1. a 9. října v 9.00 a 10.15 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

Hudební podvečer
16. října v 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Vernisáž prací žáků VO
z beskydského plenéru
31. října v 17.00 hodin

Galerie VO ul. A. Jiráska 2,
Havířov-Podlesí

●

Základní umělecká škola 
Bohuslava Martinů stále
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

Přihlášky je možné podávat na

ředitelství ZUŠ B. Martinů 
ul. Na Schodech 1,Havířov, 

☎ 596 813128

čtvrtek 4.10. - sraz ve 13 hodin u Altánku na Nábře-
ží - půjdeme naučnou stezkou na Lapačku, zpět buď

pěšky nebo místní dopravou.

sobota 6.10. pořádáme tradiční autobusový zájezd

"Putování za houbami". Pokud nebudou houby tak
nevadí, my si vždy zábavu najdeme. Houbaři vystoupí

na Mezivodí, autobus vyjede na Bumbálku. Navštívíme
Masarykovu chatu - něco dobrého si tam dáme, pak

půjdeme na chatu Súkenická, kde dobře vaří, a vyjde-
me na rozhlednu Čarták. Odjezd autobusu od haly

Slávie v 7.30 hodin - cena zájezdu 140 Kč.

čtvrtek 11.10. sraz ve 13 hodin na autobusovém

nádraží. Pojedeme místní dopravou do Životic na
zastávku "U křížů", pak po červené značce do hospůd-
ky "U Bulače" a podle trati do Horní Suché a dále přes

kopeček do Havířova.

sobota 13.10. máme opět autobusový zájezd tento-

krát do Znojma. Půjdeme do katakomb, na vyhlídkovou
věž, navštívíme hrad a zajímavé kostely. Končíme pose-

zením ve vinném sklípku spojené s hudbou, zpěvem,
tancem - bude dobrý guláš a víno.
Cena zájezdu je 350 Kč v ceně nejsou zahrnuty vstupy

do katakomb a hradu. Odjezd autobusu je mimořádně

od haly Slávia již v 6.00 hodin.

čtvrtek 18.10. je sraz ve 13 hodin na autobusovém

nádraží, pojedeme místní dopravou a vydáme se opač-
nou cestou na Březiny.

neděle 28.10. pojedeme vlakem do Chotěbuzi.
Navštívíme bunkry - pracovníci nám budou předvádět
dřívější vojenskou techniku - bude to zajímavé - dopo-

ručujeme vzít děti a vnuky, zpět půjdeme pěšky do Alb-
rechtic. Vlak odjíždí v 9.40 hodin z Havířova.

Informační schůzky spojené s výběrem peněz na
uvedené akce jsou vždy v úterý 2. a 9.10. v 17 hodin
v restauraci Beskyd na Národní třídě.

Info: Marie Stachová ☎ 603 739 725
a Eva Ošťádalová ☎ 605 752 985

www.kvtivr.estranky.cz

Po dlouhé roky byl amatérský hokej v Havířově
neodmyslitelně spojován s Havířovskou hokejovou
ligou. Finanční náročnost kladená touto ligou na jedno-
tlivé týmy ji však v minulé sezóně dovedla až k zániku.

To ovšem nedalo spát mnoha hokejovým nadšen-
cům, kteří se nehodlali smířit s tím, že by se amatérská
hokejová liga v Havířově po dlouhých letech neměla
hrát. Tito nadšenci spojili své síly a v sezóně 2011-12
zorganizovali narychlo vlastní ligu v jakémsi nouzovém
režimu. Oficiálně na sebe organizační stránku vzali
hokejisté HC Nebory, kteří mají řadu zkušeností s rea-
lizací sportovních i kulturních akcí v regionu, a tak se
nakonec mohla uskutečnit nová liga, kterou organi-
zátoři nazvali Nezávislá amatérská hokejová liga
(NAHL).

Prvního ročníku se nakonec zúčastnilo 9 týmů, které
byly rozděleny do první a druhé ligy. Vítězi premiérové-
ho ročníku se staly týmy HC Panters Havířov (1. liga)
a HC Nebory (2. liga).

V nadcházející sezóně již bude veškerá organizace
zastřešena nově vzniklým občanským sdružením
NAHL.

"Ligu jsme loni začali zajišťovat až v průběhu října
a hrát jsme začali až v listopadu. Přesto vše proběhlo
až překvapivě dobře a bez organizačních nebo discip-
linárních problémů,” uvedl předseda občanského sdru-
žení NAHL Václav Šutara. "Hráli jsme sice až do dubna,
ale nakonec jsme vše stihli. Letos chceme pokračovat
v základní myšlence, která nás vloni spojila - tedy rea-
lizovat ligu s takovým rozpočtem, který umožní týmům
financovat bezproblémově svou účast a nemuset se
bát, že je stále se zvyšující náklady zruinují. Loňská
tvrdá úsporná opatření nám pomohla ušetřit cca 30%
nákladů, což považuji za ohromný úspěch a v tomto
trendu chceme pokračovat i nadále."

První ročník amatérské lidy se odehrál za účasti
devíti týmů. V této sezóně by chtěli organizátoři obsadit
každou ligu alespoň osmi týmy.

"Již nyní jednáme s několika bývalými účastníky,
kteří za změněných finančních podmínek projevili
zájem o návrat do ligy. A jsme připraveni i na přihlášky
nových týmů a srdečně je zveme!" doplnil Šutara.

Zájemci se mohou kontaktovat na
vaclav.sutara@gmail.com, nebo na tel. č. 608 402 333.

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)

Téma měsíce: Papír - sběr papíru

- na konci října test o historii a výrobě papíru

12.10. 15.00 Papírové skládačky a ozdoby

16.10. 15.00 Výroba papírového pexesa

17.10. 15.00 Pexeso mánie

24.10. 15.00 Stavění papírových draků

25.-26.10. 9.00 Podzimní prázdniny 

- Příměstský tábor

25.10. 9.00 Výroba papírových draků

26. 10. 9.00 Výroba papírových foukacích raket

STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)

12.10. 15.00 Výroba draků
16.10. 17.00 Turnaj ve šprtci pro starší

18.10. 17.00 Turnaj ve šprtci pro mladší

19.10. 15.00 Výroba draků
25.10. 15.00 Drakiáda

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 

(od 13.00 doučování, od 14.00 Malý Maják, od 17.00 Velký Maják)

5.10. 15.00 Švihadlo mánie

11.10. 17.00 Workshop na PC

12.10. 15.00 Den rekordů

19.10. 15.00 Turnaj v cinkání

25. - 26. 10.00 Podzimní prázdniny 

- Příměstský tábor

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16.00 hodin

5. - 6.10. 16.00 Valdocco na festivalu Havířov žije

26.-27.10.21.00 15. Valdoccká víkendovka 

s výjezdem na veletrh hraček 

a sportu do Prahy

Ponorka a přítomnost psychoterapeuta:
pondělí od 18.30 do 20.30 hodin

Posilovna - pondělí a čtvrtek 16.00 - 18.00 hodin

středa a pátek 17.00 - 19.00 hodin
Angličtina - každou středu 16.30 - 18.00 hodin
Němčina - konverzace s rodilým mluvčím 

- pátek 19.00 - 20.30 hodin

V Havířově vznikla nová hokejová liga, můžete se přidat

Klub věrných turistů připravil na měsíc říjen:
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a 

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

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

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.

145/12

147/12
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OPRAVYOPRAVY

i v bytech zájemců v Havířově i okolí.
Volejte mezi 18.45 až 21.30 h

      ☎ 553  628 936    
e-mail: milan.miller@seznam.cz

na mobil 776 034 373 jen SMS

Benzín ani cestovné neúčtuji.
Váš mechanik šicích strojů M. Miller 

šicích šicích 
strojůstrojů

150/12

160/12

1
6
5
/1

2

161/11

143/12162/12
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Manželé stř. věku hledají 
nájemní byt 2 + 1 

v rodinném domku 
v Havířově a jeho okolí.

☎☎ 776 655 772
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6
4
/1

2

Uzávěrka Radničních listů
na listopad do 12.10. 2012
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IO - Pro zájemce z řad seniorů nabízíme v týdnu
od 1. do 5. 10. 2012 pomoc s prací na počítači.
Pro bezproblémový průběh je zapotřebí se pře-
dem objednat osobně v odd. studovny a čítárny
nebo telefonicky na čísle 596 410 116.

Vyhodnocení 3. ročníku fotografické soutěže 
„Na sever jih, po stopách knih“.

1.10. Knihovna živě - workshop, při kterém se
vydáme se Studiem bez kliky k počátkům knih-
tisku. Místo a čas konání: 8.30 a 10.00 (pro
školy), 13.00 (pro veřejnost), Dětské oddělení,
ul. Svornosti 2, Havířov-Město 

Podzim - pásmo čtení, hraní a malování
Místo a čas konání:16 hod. - Oddělení pro děti
a dospělé, ul. Dělnická 64, Prostřední Suchá

Biblioterapie: Léčivá síla knih - pojednání
o terapeutické disciplíně, jejích praktikách,
výsledcích, projektech a rady, jak knihy využít
pro zdraví své duše. K tomuto tématu bude ve
vestibulu umístěna výstava. Místo a čas konání:
čas bude stanoven na základě objednávek škol
Dětské oddělení, ul. Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

2.10. Dopoledne pro maminky na mateřské
dovolené - představení novinek v dětské litera-
tuře, („mluvící“ knihy, leporela, interaktivní knihy,
stavebnice, pexesa …). Místo a čas konání:
10.00 - Dětské oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov-
Město

3.10. Besedy se spisovatelkou Miroslavou
Moučkovou - Za časů přemyslovských králů 
Místo a čas konání: 8.30  Odd. pro děti
a dospělé, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 
10.00 - Studovna a čítárna, ul. Šrámkova 2,
Havířov-Podlesí - 14.00 - Odd. pro děti
a dospělé, ul. J. Seiferta 8, Havířov-Město

Pitva knihy - zábavná beseda pro děti s cílem 
objasnit a ukázat knihu ze všech jejích stran.
Místo a čas konání: čas bude upřesněn po doho-
dě se školami - Dětské oddělení, ul. Šrámkova 2,
Havířov-Podlesí

Vietnam a Severní Laos - cestovatelská bese-
da s Ing. Radimem Ptáčkem - Místo a čas
konání: - 18.00 - Odd. pro děti a dospělé, ul.
J. Seiferta 8, Havířov-Podlesí

Kurz kineziologie - přednáška léčitele Jarosla-
va Mažguta. Místo a čas konání: - 18.00
Odd. pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov-Město

4.10. Beseda s Miroslavou Moučkovou
- beseda pro studenty Gymnázia Komenského
Místo a čas konání: 10.00 - Dětské oddělení, ul.
Svornosti 2, Havířov-Město

Dějiny knihoven a knihovnictví - nahlédnutí do
počátků knihoven a jejich podob, vysvětlení prin-
cipu vzniku knihovnictví jako důležité součásti
informační vědy a prohlídka světových knihoven
a dnešních nově zaváděných trendů. (Beseda
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ) Místo a čas konání:
11.00 -  Dětské oddělení, ul. Svornosti 2,
Havířov-Město

Hezká taška na hezké knihy - čtenáři si mohou
ozdobit knižním motivem plátěnou tašku, která
jim poslouží k přenášení knížek z knihovny
a zpět. Místo a čas konání: 14.00 -  Dětské oddě-
lení, ul. Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

5.10. Moderní čtenář - představení současné
ho fenoménu elektronických čteček knih
a e-knih. Ukázka zařízení, rozbor kladů
a záporů e-knih a e-čteček, prohlídka součas-
ných nakladatelství. (Beseda pro 2. stupeň ZŠ).
Místo a čas konání: čas podle objednávek škol
Dětské oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov-Město

K týdnu knihoven jsou pořádány také tři další
akce, které musely být přesunuty kvůli vytíže-
nosti lektorů na jinou dobu:

9.10. Tajůplný svět - beseda s Arnoštem
Vašíčkem - Místo a čas konání: 18.00 - Oddělení
pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov-Město

18.10. Mistr Jan Hus - naučný hudebně-dra-
matický pořad o Husově životě a odkazu se
skladbami a písněmi z oratoria Mistr Jan Hus v
podání autora Richarda Pachmana pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Místo a čas konání: 10.00 - Hudební oddělení, ul.
Svornosti 2, Havířov-Město

SS OO UU TT ĚĚ ŽŽ EE :
Záhadné zmizení v knihovně - 4-týdenní eta-
pová soutěž, kde děti budou poznávat a hledat
ztracené knižní hrdiny. Místo konání: Dětské
oddělení, ul. Šrámkova 2, Havířov-Podlesí
Hrdinové dětský knih - vědomostní soutěž pro
děti - Místo konání: Odd. pro děti a dospělé, ul.
U Jeslí 2, Havířov-Šumbark
Pipi a její přátelé - vědomostní soutěž pro děti
k výročí narození A. Lindgrenové Místo konání:
Odd. pro děti a dospělé, ul. Gen. Svobody 14,
Havířov-Šumbark
O pytel plný sladkostí - podzimní kolo výtvarné
soutěže pro děti - Místo konání: Odd. pro děti
a dospělé, Dělnická 64, Prostřední Suchá

V Ý S T A V Y :
Z historie knihoven a knihovnictví, Čti, žij
zdravě, Našlo se v knihách - tematické výstav-
ky. - Místo konání: Oddělení pro dospělé, ul.
Šrámkova 2, Havířov-Podlesí
Biblioterapie: léčivá síla knih - výstava k před-
nášce o biblioterapii - Místo konání: Dětské
oddělní (vestibul), ul. Šrámkova 2, Havířov-Pod-
lesí

Na sever jih, po stopách knih - výstava fotografií
zaslaných do 3. ročníku fotografické soutěže

s názvem „Na sever jih, po stopách knih“ 
Místo konání: Studovna a čítárna (podél scho-
diště), ul. Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Dále pro vás knihovna v říjnu připravila:
Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Svornosti
Pojď se s námi bát! To je název akce, kterou
můžete navštívit ve středu 30.10. v 17.00 hod.
v rámci připomenutí svátků Halloween a dušiček.
Půjde o hororové čtení doprovázené hrůzostraš-
ným pohoštěním. Nezapomeňte přijít v maskách
strašidel, ať to má tu správnou atmosféru.
Také si zde můžete prohlédnout papírové mode-
ly hradů, letadel a dalších zajímavých staveb od
nedávno zesnulého pana Adolfa Matuly.

Pobočka na ul. Seiferta: Severka:
přichystala pro děti ve čtvrtek 25. října od 10
do 12 hodin a od 13 do 15 hodin - Herní mara-
tón a zábavný AZ kvíz. Ve středu 31. října od 15
hodin zveme děti na strašidelné vyrábění s náz-
vem Helouín v knihovně

Pobočka Dělnická
V rámci Týdne knihoven bude vyhlášena již tra-
diční výtvarná soutěž Plný pytel sladkostí.
Obrázky na téma Kreslím si jen tak … mohou
děti malé, větší i velké přinést na pobočku na
Dělnické od 1. do 30. října. Hodnotit budou čte-
náři v průběhu listopadu a vyhodnocení se usku-
teční v prosinci 2012.

V pondělí 1. října od 16.00 hodin mohou děti
malovat v knihovně. Tentokrát v Barvách pada-
jícího listí. Děti mohou obrázky odevzdat do
soutěže o PPS.

Protože se dny krátí, přečteme si Pohádku na
dlouhý večer. Přijďte v pondělí 8. října v čase od
16.00 h. Součástí čtení budou pohádkové písnič-
ky a malování do soutěže o PPS.

Akce pro dospělé:
Hudební oddělení:
Do 26. 10. můžete zhlédnout výstavu keramiky,
grafiky a kresby Bohumily Kohutové a Jindřicha
Pyška s názvem Inspirace.

9. 10. od 15.00 hodin zveme všechny příznivce
ručních prací na setkání s oblíbenou lektorkou
Ivetou Janouškovou na akci s názvem FIMO
knoflíčky a jiné... .
Ve čtvrtek 18. 10. v 17.00 hodin představí svou
novou knihu a album s názvem Notre Dame
skladatel, zpěvák a malíř Richard Pachman.
Mezi autorským čtením a vyprávěním o době
16. století zazní písně ze stejnojmenného alba
v podání autora.
Ve středu 31. 10. v 18.00 hodin proběhne verni-
sáž havířovské výtvarné skupiny KVAŠ. Na
výstavě s názvem Svět kolem nás představí její
členové své kresby v oleji, tempeře, akrylu,
akvarelu a perotuši. Výstava potrvá do pátku
23. 11. 2012.

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2
Zve 9.10. od 18.00 hod. na besedu s Arnoštem
Vašíčkem Tajůplný svět. Kromě jiného zde
autor představí svou novou knihu Záhady
tichomoří.

Městská knihovna Havířov

PROGRAM -  TÝDEN KNIHOVEN 2012
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