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Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 
 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 19. září 2022 

(20.6. – 18.9.2022) 
 

 

5x zasedala Rada města Havířova a přijala 232 usnesení 

 

11x zasedala porada vedení města a projednala celkem 69 materiálů  

 

probíhala průběžná jednání s vedoucími a referenty odborů Magistrátu města Havířova  

 

proběhla plánovaná i neplánovaná přijetí občanů města Havířova s jejich aktuálními problémy 

 

probíhala průběžná jednání s řediteli příspěvkových organizací města, ZŠ, MŠ   

 

SC Praha - za Školskou komisi SMO ČR - 1. zasedání programového partnerství PROP SC 1.2 OPZ+    

 

Pstruží - kontrolní den dětského letního tábora pořádaného SVČ Asterix 

 

zúčastnila se jednání komise pro výběrové řízení na funkci řed. MŠ 

 

zúčastnila se jednání Školské komise, Kulturní a letopisecké komise, Komise pro občanské záležitosti  

 

jednání pracovní skupiny ke Koncepci kultury a pracovní skupiny pro cyklostezsky 

 

jednání Řídícího výboru projektu MAP Havířov III 

 

zúčastnila se jednání komise pro veřejné zakázky SSRZ, OŠK 

 

proběhla plánovaná jednání např. Valná hromada spol. CEVYKO, on-line jednání ke Koncepci kultury, 

jednání se zástupcem folklórního souboru JAGÁR, zástupcem spol. LINDHAUS ČR, s předsedou Skate Clubu, 

on-line jednání Centrum pro demokratické učení, s vedoucím Včelařského kroužku, s jednatelem MRA, s.r.o.,  

 

zúčastnila se oslavy 5 let od vzniku Montessori ZŠ Úsměv, slavnostního otevření nového centra pro léčbu obezity 

a metabolických poruch, akce v rámci projektu MAP III vyhodnocení aktivity Deník malého čtenáře, sl. otevření 

Parkourového hřiště, akce Za kulturákem na dece, výstavy Svět kostiček, vernisáže výstavy výtvarných a 

rukodělných prací klientů SANTÉ, sl. uvedení radiodiagnostického vybavení do provozu havířovské nemocnice, 

dopravního odpoledne s BESIPEM do školy, zahájení školního roku v 1. třídách, sl. zahájení stavby Dětské JIP a 

nemocniční školky, sl. přestřižení pásky haly Fénix   

 

zúčastnila se pietního aktu u příležitosti 61. výročí tragédie na Dole Dukla a pietního aktu u příležitosti 78. výročí 

Životické tragédie 

 

vykonávala svatební obřady   

 

vítání občánků    

 

spolupracovala s médii 


