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Milí Havířované,
přichází doba vánočních svátků a oslav příchodu
nového roku. Přeji Vám, abyste si během vánočních
svátků odpočinuli a potěšili se s Vašimi milými. Vánoční svátky jsou dny, kdy bychom měli být na sebe
navzájem milí, vlídní a mít jeden pro druhého pochopení. Přeji Vám, ať tato vstřícnost a pochopení pro
druhé přetrvá i do všedních dnů.
Rok 2010 byl pro naše město poměrně úspěšný.
Podařilo se nám dokončit velké investiční akce a taky
společenský život byl daleko pestřejší než v minulých
55. výročí našeho města se stalo
mottem mnoha akcí v průběhu
roku 2010. Tou nejmasovější se
bezesporu stal Havířov v pohybu
aneb Spolu! Ne vedle sebe.
Podruhé v historii Havířova připravily dvě křehké ženy Alena
Přehnilová a Šárka Přibylová ojedinělý projekt k oslavě našeho
města (první neméně úspěšný
k jeho padesátinám), který spojil
tanec, sport, děti, mládež i seniory.
Lyrický úvod Voda živá, bloky
Vzpomínky nám zůstanou (autorky
se nebály zavzpomínat na nácvik

obdobích. Obrovská návštěvnost byla důkazem toho,
že se lidé dobře bavili. Proto bych chtěl poděkovat
všem, kteří akce pořádali, ale i těm, kteří se jich
zúčastnili. Věřím, že tyto akce zpestří společenský
život i v dalších letech.
Zároveň Vám, jako primátor města Havířova, rovněž
jménem vedení města, radních a zastupitelů, přeji do
nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, radosti
a vzájemné tolerance a slušnosti.
Ing. Zdeněk Osmanczyk
primátor města

Chvála města
v pohybu
spartakiádních skladeb), Dnes již
trochu jinak - Havířov v květech,
Havířov - město stromů, Jsme
v Evropě, spolu s III. blokem programu Co nás čeká, co nás nemine - Úspěšní sportovci, Europa
Cup 2011, Gymnaestráda v Lausanne, to vše vyburcovalo Městskou sportovní halu k bouřlivému
potlesku.

Nezbývá než vyjádřit uznání
našim pedagogům - od MŠ, ZŠ,
SŠ, ZUŠ, našim trenérům, vedoucím zájmových útvarů, kteří všichni
opravdu umí. Ale také těm rodičům,
kterým není jedno, jak tráví jejich
děti svůj volný čas a obětují i své
volno a mnohdy nemalé finanční
částky na podporu aktivit svých
potomků.
Nemohlo si město přát lepší
blahopřání ke svým narozeninám.
Ruda Treichelová
bývalá předsedkyně
kulturní komise RmH
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POZVÁNKA
na jednání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 24. ledna 2011
v sále Kulturního domu Radost.
Interpelace a dotazy občanů
jsou na programu od 12 hodin.
Jednání je přístupné veřejnosti.
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Představujeme nové vedení města
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Havířova 19. listopadu 2010
zvolili zastupitelé nové vedení města a jedenáctičlennou Radu města Havířova.

Ing. Zdeněk Osmanczyk (ČSSD)
- primátor města, 57 let, absolvent
Vojenské vysoké školy a následně
i tříletého postgraduálního studia
v Brně, zaměřeného na techniku
a management, od roku 2007
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, předtím ředitel provozního úseku v Technických službách. Priority pro následující období získávání dalších dotací
z Evropských fondů, příprava
území v areálu bývalého Dolu
Dukla a vytvoření podmínek pro
vznik průmyslové zóny jako předpokladu vytvoření nových pracovních příležitostí, zvýšení počtu parkovacích míst a zvýšení kvality
životního prostředí.

Ing. Eduard Heczko (KSČM)
-- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, 62 let, vyučen a absolvent SPŠ elektrotechnické v Karviné, absolvent VŠB HGF. Od roku 1966 do roku 2002
nepřetržitě pracoval na Dole Dukla.
Člen městského zastupitelstva
4. volební období (od roku 1998),
od roku 2002 náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj, od roku
2006 náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku města.
Priority na následující období zajistit dostatek finančních prostředků, zejména z dotací, pro další
rozvoj města. Komplexní přístup
k řešení současných problémů pro
zkvalitnění běžného života občanů
města a životního prostředí.

Ing. Petr Smrček (bez politické
příslušnosti, zvolen za ČSSD)
- náměstek pro hospodářský rozvoj, 41 let, VŠB-TU Ostrava, obor
systémové inženýrství, 1999-2002
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, 2003-2010 provozně-technický náměstek v Městské realitní agentuře.
Priority pro následující období získání maximálně možného objemu dotací na zajištění spolufinancování investičních akcí potřebných
pro město, úspěšný a efektivní
průběh realizace a čerpání
schválených dotačních prostředků
a investic z předchozích let.

Bc. Daniel Pawlas (KSČM)
- náměstek primátora pro sociální
rozvoj, 35 let, VŠ podnikání Ostrava, v minulém zaměstnání vykonával funkci manažera v soukromé
sféře, v následujících letech bych
se chtěl zaměřit na děti, mládež
a seniory, podporu sportu ve městě
a řešení drogové problematiky.

Neuvolnění členové Rady města Havířova:

Bc. Michaela
Horňáková
(ČSSD)

Eva Radová
(ČSSD)

Ing. Jiří Martinek
(ČSSD)

Vojtěch Kozák
(ČSSD)

Alice Hegyi
(KSČM)

Ing. Jiří Šebesta
(KSČM)

Mgr. Rudolf
Šimek (HPH)

Havířov dokončil aktualizaci územně analytických podkladů mezi prvními v kraji
Město Havířov koncem měsíce listopadu dokončilo 1. úplnou aktualizaci
územně analytických podkladů pro tvorbu územního plánu nebo regulačního plánu.Územně analytické podklady jsou jedním z územně plánovacích
podkladů a mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území a být jedním
z podkladů pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území. Územně analytické
podklady obsahují podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Dále
je obsahem rozbor udržitelného rozvoje území ve vztahu k životnímu pro-

středí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území, a dále pro určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. ÚAP jsou zveřejněny na internetových stránkách www.havirov-city.cz
a je možno je nalézt ve složce územní plánování.
První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora
při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností v celkové částce 997.100 Kč, kdy 85 % bylo uhrazeno z IOP (847.
535 Kč) a 15% ze státního rozpočtu (149.565 Kč).
www.strukturalni-fondy.cz/iop
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Harmonogram svozu
separovaného odpadu
u rodinných domků v roce 2011
Od 1.1. 2011 pokračuje sběr separace skla (např. láhve od nápojů,
skleněné nádoby, tabulové sklo), separovaného papíru (společně
s papírem třídíme i obaly z materiálu tetrapack např. obaly od
džusů, mléka apod.), separace plastů a od 18.4. separace biologicky rozložitelných odpadů obdobně jako v roce 2010. Svoz bude prováděn od 6.00 hodin, proto je vhodné igelitové pytle se separovaným odpadem přistavit k popelové nádobě den předem.
Svoz pak bude organizován v níže uvedených termínech:

SKLO

sběrný den čtvrtek
Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
13.1., 3.3., 14.4., 2.6., 14.7., 25.8., 6.10. 1.12.
městská část:
Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
20.1., 13.3., 21.4., 9.6., 21.7., 1.9., 13.10., 8.12.
Občanům, kteří pytel zaplní sklem a předají ke svozu, bude při svozu
provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.
Do pytlů se sklem nepatří porcelán, keramika, autoskla, drátěná skla,
zrcadla a skleněné obaly se zbytky obsahů.
městská část:

Městská knihovna se představuje

Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění
je jedním ze specializovaných oddělení knihovny. Najdete ji na ul. I. P. Pavlova (za kinem Centrum) a ocení ji zejména ti, kteří se zajímají o malířství,
sochařství, uměleckou fotografii, hudbu či poezii. Půjčovna jim nabízí 6 500
knih týkajících se těchto oborů, 2 700 svazků hudebnin pro různé nástroje, zpěvníků, klavírních výtahů a partitur, asi 13 500 audiovizuálních dokumentů, 4 700 CD disků s hudbou a mluveným slovem a dokonce 6 000 gramofonových desek. Vybrat si můžete také z 39 titulů časopisů a 4 titulů
novin.
Nevidomí a slabozrací uživatelé mohou využít fondu asi 400 zvukových
knih budovaného od r. 1996. Se zvukovými knihami si mohou půjčit také
jeden ze tří přehrávačů, jejichž nákup financovala Nadace společnosti J&T.
K dispozici mají i televizní lupu, kterou v r. 2009 věnoval Karel Gelnar
z Orlové. Poslouží ke čtení denního tisku, časopisů i vlastních písemností.
Již řadu let půjčovna pořádá pravidelné výstavy výtvarného umění
s hudebním programem. Zde patří velký dík mnoha hudebníkům a pěvcům
za zprostředkování hudebního i výtvarného zážitku návštěvníkům těchto
výstav, a to většinou bez nároku na honorář.
K oblíbeným akcím patří odpolední rukodělné kurzy pro dospělé s lektorkou Ivou Janouškovou. Zájemci tak mají možnost seznámit se s novými
výtvarnými technikami i materiály, hned si je vyzkoušet a doma pak vytvořit drobné dárky pro své blízké.
Pobočka velmi úzce spolupracuje také s Kruhem přátel díla Viktora
Fischla. Jeho členové jsou literární nadšenci, kteří se věnují nejen dílům
zmíněného autora, ale samozřejmě i jiným spisovatelům. Setkání s nimi se
koná minimálně 3x ročně a jde vždy o nevšední kulturní zážitek.
A protože se jedná o hudební oddělení, nabízí základním i středním školám poslechové besedy o české i světové populární hudbě. Stačí se objednat a domluvit termín.

PLAST

sběrný den středa
Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 18.5., 15.6., 20.7.,
17.8., 14.9., 19.10., 16.11., 14.12.
městská část:
Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 25.5., 22.6., 27.7.,
24.8., 21.9., 26.10., 23.11., 21.12.
Občanům, kteří pytel zaplní plasty a předají ke svozu, bude při svozu
provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.
městská část:

PAPÍR

sběrný den středa
Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
5.1., 2.2., 2.3., 30.3., 4.5., 1.6., 7.7., 3.8., 31.8.,
5.10., 2.11., 30.11.
městská část:
Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 11.5., 8.6., 13.7., 10.8.,
7.9., 12.10., 9.11., 7.12.
Občanům, kteří pytle zaplní papírem a předají ke svozu, bude při
svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.
městská část:

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Změny v dávkách státní sociální podpory
Od 1.1. 2011 dochází ke změnám u porodného a rodičovského příspěvku, dávka sociální příplatek zaniká. Bližší informace přinese další vydání
Radničních listů a dále na webových stránkách města www.havirovcity.cz a na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz.

duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad

Volnočasové kurzy
V říjnu a listopadu 2010 se uskutečnily tři volnočasové kurzy pořádané
v rámci projektu Stejná šance financovaného z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR na chatě Hrádek, kterých se zúčastnily cca
tři desítky dětí havířovských základních škol spolu se svými rodiči, asistentkami pedagoga a členy projektového týmu.
Cílem těchto kurzů je zvýšení motivace žáků ke vzdělávání, zvýšení
jejich soustředěnosti, zvýšení péče o jejich osobnostní i vzdělanostní rozvoj a v neposlední řadě motivování rodičů a žáků ke vzájemné spolupráci.
Pro děti byl zajištěn bohatý program (hry, sportování, vycházky na
čerstvém vzduchu, projížďky na koni) zahrnující prvky osobnostní, sociální
a multikulturní výchovy školního vzdělávacího programu.

městská část :
Bludovice,
Dolní Datyně
18.,26.
2.,9.,16.,23.,30.
6.,13.,20.,27.
4.,11.,18.,25.
1.,8.,15.,22.,29.

městská část:
Prostřední Suchá
Dolní Suchá
19.,27.
3.,10.,17.,24.,31.
7.,14.,21.,28.
7.,12.,19.,26.
2.,9.,16.,23.,30

městská část:
Životice, Město,
Šumbark
22.,29.
6.,13.,20.,27.
3.,10.,17.,24.
1.,8.,15.,22.,29.
5.,12.,19.,26.

5.,12.,19.,26.
3.,10.,17.,24.,31.

6.,13.,20.,27.
4.,11.,18.,25.
1.

2.,9.,16.,23.,30
7.,14.,21.,27.
4.

Z redakční pošty
Poděkování
Tímto bychom rádi poděkovali pracovníkovi odboru investiční
výstavby města Havířova panu Martinu Cyžovi a stavbyvedoucímu
realizační firmy Stump-Geospol Brno Ing. Jiřímu Slabému za ohromnou pomoc v naší svízelné situaci při sanaci ujetého svahu na ulici
Hálkova a za jejich vstřícný postoj a ohleduplnost k našim problémům a škodám, jež sesuv způsobil. Jsme rádi za jejich obětavost
a skládáme jim naši úctu.
Ševčík Libor, Ševčíková Marie, obyvatelé ul. Hálkova
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Havířov v pohybu

Foto: Josef Talaš
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Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
na ZŠ Jarošova
proběhne ve čtvrtek 27. 1. 2011.
Přijďte si prohlédnout naši školu,
která odpovídá svým vybavením a zařízením
škole 21. století. Usilujeme o dobrou pověst
a přátelskou atmosféru. Usilujeme o to být
školou otevřenou, zdravou a bezpečnou
pro všechny žáky.
Žákům vedle vyučování nabízíme:
• využívání školního informačního centra
• studovnu pro žáky
• služby školského poradenského pracoviště
• službu Biofeedback centra
• zajímavé kroužky
• stravování ve školní jídelně
• pobyt ve školní družině
Dopoledne od 8.00 do 12.35 hod. můžete
nahlédnout do vyučování všech tříd na 1. a 2.
stupni. Odpoledne od 15.30 do 17.00 hod. si
můžete prohlédnout naše odborné učebny
a zapojit se do zajímavých aktivit spojených
s plněním různých dovedností a ověřování svých
vědomostí.
Těší se Vás žáci a učitelé ZŠ Jarošova

Den otevřených dveří na Gymnáziu
v Havířově-Podlesí na Studentské
ulici se koná v sobotu 15. 1. 2011
od 9.00 do 13.00 hodin.
Pro žáky 5. a 9. tříd základních škol
a jejich rodiče jsou připraveny informace
o přijímacím řízení a podmínkách studia
spojené s prohlídkou školy.

ZŠ Žákovská
čtvrtek 20.1. 2011 v 15.30 hod.
ve sportovní hale u ZŠ Žákovská
PROGRAM:
1. Seznámení se školním vzdělávacím programem, krátké vystoupení žáků 1. a 2. třídy
s rozšířenou výukou HV.
2. Ukázka práce s dětmi v rámci projektu
„Pohybová výchova“, do kterého jsou zapojeny děti osmi MŠ a žáci 1. stupně ZŠ pod
vedením trenéra Jiřího Tabáka (bývalého
úspěšného reprezentanta ve sportovní gymnastice).
3. Možnost prohlídky školy, také na
www.zakovska-havirov.cz .
Těší se na Vás učitelé a žáci ZŠ

MŠ Na Nábřeží:

Je nám pětapadesát

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ
K. SVĚTLÉ
11. ledna 2011
od 13 do 17 hodin
Zájemci a příznivci
Základní školy HavířovPodlesí K. Světlé 1/1372
zaměřené na pohybovou výchovu, jazyky a práci na PC, se mohou
přijít podívat na celý areál školy, vybavení tříd a
odborných učeben, nabídku učebnic se kterými
žáci pracují. Seznámí se s kolektivem pedagogů
školy, budou informováni o zaměření školy i
všech školních i mimoškolních aktivitách. Škola v
posledních letech prochází výraznými proměnami. Získali jsme výraznou finanční dotaci z evropských fondů na vybavení všech učeben výpočetní technikou, dataprojektory s interaktivními
tabulemi. Za finanční pomoci Magistrátu města
Havířova probíhá rekonstrukce sportovního areálu, byla dokončena oprava chodníků před školou.
Podrobné informace najdete na webových
stránkách školy www.zssvetle.cz

ZŠ Frýdecká, Havířov-Bludovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 27. ledna 2011 od 7.45 do 16 h
V 7.45 ukázková hodina jazyka českého ve 2.
třídě. Přijďte nahlédnout do vyučování a prohlédnout si moderní školu s klidným a přátelským
prostředím a výbornými vzdělávacími výsledky.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
pondělí a úterý 7. a 8. února 2011
od 12 do 18 h
Škola v klidné části města nabízí přátelské prostředí pro děti i dospělé, výuku angličtiny od 1.
třídy, druhý cizí jazyk - němčina nebo ruština,
francouzštinu jako kroužek, výtvarné, sportovní,
počítačové a jazykové kroužky, výuku na hudební nástroje, využití školní družiny pro děti od 1. do
5. třídy, pomoc speciálního pedagoga dětem
i rodičům, tradiční vyhledávané akce školy (radovánky, projektové dny, koncerty, výstavy, exkurze). Výuka probíhá podle vzdělávacího programu
Frýdecká - Škola barev a pohody. V pondělí 7. 2.
od 13 do 18 h bude u zápisu i speciální pedagog.
(S sebou OP a rodný list dítěte).
info: tel.: 596 411 325, www.zsfrydecka.cz

ZŠ K. Světlé: Světlušky létaly na podzim
V podvečer 4. listopadu se okolí školy K. Světlé rozzářilo drobnými, hemžícími se světýlky.
Konala se akce Slet světlušek, jejíž název
není náhodný - světluška je součástí loga
naší školy.
Mladší žáci a děti z mateřských škol plnili při
svitu baterek a lucerniček zábavné úkoly, které
pro ně připravily paní učitelky z prvního stupně
za asistence několika žákyň vyšších ročníků.
Děti se na stanovištích pobavily při chytání rybiček, házení na cíl, manipulaci s míčem,
poznávání předmětů hmatem, procvičování
jemné motoriky, odpovídání na kvízové otázky,
zpívání a recitaci. Po splnění všech disciplín byly
světlušky odměněny malým občerstvením.
Atmosféra celé akce byla díky reji světýlek
v podzimním šeru úžasná a všichni se těšíme na
další ročník.
Mgr. Markéta Fonioková

Foto: Ivana Kovácsová
V týdnu 22. - 26.11. 2010 slavila nejstarší
školka Havířova, MŠ Na Nábřeží, 55. výročí
svého založení.
Barevné dny, které vymyslely učitelky společně s dětmi, se všem líbily a celý týden se nesl
v duchu her, tanečků, soutěží, písniček a pobavení se s rodiči. Navštívil nás klaun Bob, vyrobili
jsme si narozeninové medaile, zhlédli výstavu
pohádkových loutek, zasmáli se u divadelního
představení, maminkám ukázali naši krásnou
školku s výstavkou výtvarných prací a společně
s dětmi ze ZŠ si zasoutěžili. Nechyběl taneček
se Smíškem a narozeninová písnička. Všichni
jsme dostali plno sladkých dobrot a ochutnali
jsme výborný narozeninový dort.
Modrý čtvrtek - Den otevřených dveří pobavil
rodiče i děti. Ti starší ochutnali kulinářské výrobky svých ratolestí a děti potěšil výjimečný zážitek
- mamka s taťkou si se mnou hrají a tvoří u nás
ve školce.
Všem rodičům, kteří přispěli svým dílem ke
zdárnému průběhu narozeninového týdne, moc
děkujeme a těšíme se už na příští prima hrátky.
Gabriela Swiatkowská

Rekondiční pobyt
v Karlovicích
Členové havířovské pobočky Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých se
koncem listopadu zúčastnili rekondičního
pobytu v Karlovicích. Na tento rekondiční
pobyt poskytlo dotaci město Havířov.
Týdenní pobyt v krásném klidném prostředí,
zaměřený na výuku prostorové orientace
a sebeobsluhu, zdravotní masáže, vodoléčba
a bazén nám dodaly sílu a elán do dalšího
života.
Po večerech jsme si vyprávěli zážitky a dojmy
z vycházek po okolí. Také jsme navštívili
Museum Kosárnu, kde si účastníci rekondice
mohli ohmatat dostupné předměty, a také
jsme navštívili Zámek v Bruntálu.
Dny ve tmě jsou velmi dlouhé a smutné.
Za OO SONS Havířov
předsedkyně Anna Kožinová
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Krásnou atmosféru vánoc navodí
zapálená svíce z pravého včelího vosku.
Taková svíce krásně voní a neskapává.
Vánoce jsou za dveřmi a členové včelařského kroužku
se na ně připravili výrobou svíček. Svíčky se vyrábějí
stáčením mezistěny kolem knotu, odléváním do forem
různých tvarů, jako šišky, úlky, různá zvířátka, nebo namáčením. Mezistěna je plátek včelího vosku, na kterém jsou vyznačeny tvary buněk. Tato se
vkládá do rámků a na nich včely vystaví dílo.

Rozhovor s generálním ředitelem Vysoké školy sociálně správní,
Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.
a manažerem projektu Ing. Václavem Bezecným

Projekt Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska
„Překračujeme hranice“
V listopadu byl ukončen projekt Rozvoje lidských zdrojů česko-polského Slezska Operačního programu Evropské unie přeshraniční
spolupráce Česko-Polsko 2007-2013. Jak hodnotíte tento projekt?
Tento projekt byl velice úspěšný a splnil naše očekávání a předčil i hodnotící ukazatele projektu.
Tento operační program podmínil spolupráci s polským partnerem.
S kým jste se podíleli na partnerství a jak spolupráce probíhala?
Měli jsme dobrého a kvalifikovaného partnera Vysokou školu správní
z Bielsko-Biale a úzce jsme spolupracovali zejména v oblastech přípravy,
otevření a fungování Poradensko-informačních center (PIC), dále pak výměnnými stážemi lektorů a pracovníků PIC, realizací 13 workshopů jak u nás tak
i v Polsku a organizací 3 konferencí, které se uskutečnily v Havířově a v Bielsku-Biale. Po ukončení projektu budeme společně dále spolupracovat na úrovni zvyšování vzdělávání a spolupráci obou vysokých škol.

Foto: Jiří Vavřík
Svíce z včelího vosku byly kdysi hlavním svítidlem. Včelí vosk je produkt
dělnice včely medonosné v období od 9. do 18. dne jejího života, který
vzniká látkovou přeměnou medu a pylu ve voskotvorných žlázách a vylučuje se na třetím až šestém sternítu (destička na spodní straně zadečku)
ve tvaru malých voskových šupinek. Tyto na vzduchu tuhnou. Včela odebírá šupinky vosku kartáčky třetího jaru nohou a podává je k prvnímu jaru
a ke kusadlům, kterými vosk zpracuje a umisťuje na vznikající dílo.
Včelí vosk má široké využití
● výroba mezistěn - válcované nebo lité
● výroba svíček
● impregnace a leštění dřeva a obuvi, jako součást nátěrových hmot
a stepařského vosku
● v kovoprůmyslu - konzervace a výroba forem
● farmacie - potahová vrstva tablet
● kosmetika - součást různých mastí a krémů, rtěnek a očních stínů
● lékařství - při operaci lebeční kosti
● textilní průmysl - impregnace textilu a jeho batikování
● v domácnosti - maštění plechu pod pečivo
● potravinářství - do čokolády
Včelařská literatura uvádí, že na tvorbu 1 kg vosku včely spotřebují
3,5 -10 kg medu a 50 g pylu.

SmVaK a.s. oznamují
Cenu vodného a stočného od 1.1. 2011
vodné: 32,08 Kč/m3
stočné: 28,92 Kč/m3

Dobrovolníci
- společníci osamělých seniorů
Tak se nazývá služba, kterou nabízí občanské sdružení Senior servis již
sedmým rokem v Ostravě, Havířově a Karviné. V rámci této služby působí
stovka dobrovolníků, kteří bez nároku na odměnu navštěvují osamělé
seniory v domácnostech a sociálních ústavech. Stávají se tak jedenkrát
týdně jejich společníky, doprovází je na procházku nebo k lékaři, předčítají jim a poskytují různé drobné služby. Dobrovolníci mají hrazeno místní
jízdné, jsou pojištěni po dobu výkonu dobrovolnické služby a 4x do roka se
zúčastňují doškolování a výměny zkušeností. Naše dobrovolnická služba
má akreditaci Ministerstva vnitra.
Před osmi lety nebylo zřejmé, zda bude někdo ochoten se do takové
činnosti zapojit. Dnes však je už patrné, že pro řadu lidí může přinášet
taková dobrovolná aktivita potěšení. Chcete-li i Vy patřit mezi nás, můžete
zavolat na telefonní číslo 777 680 718 (stačí prozvonit,
Po-pá, po 16.00 hod.).
Na těchto telefonních číslech se mohou také přihlásit ti, kteří mají
Iveta Maredová, Senior servis
o návštěvy dobrovolníků zájem.

Jak probíhala implementace tohoto projektu?
Projekt započal v lednu 2009 a byl ukončen v listopadu 2010. V první fázi
byla vytvořena dvojjazyčná publikace Komplexní analýza trhu práce, ekonomického prostředí, cestovního ruchu a životního prostředí v Moravskoslezském kraji a polské Civilizační kompetence obyvatel Podbeskydí
a započaly přípravy vzdělávacích programů pro akreditované rekvalifikační
kurzy v Havířově. Dále byli proškoleni lektoři účastnící se v projektu, pracovníci PIC a Infocentrum bylo otevřeno v srpnu 2009. V měsíci únoru
a březnu 2010 byl úspěšně realizován kurz Základů podnikání. Posluchači
byli obohaceni o polského lektora, který je seznámil s podmínkami a formami podpory podnikatelských subjektů v Polsku, polskými zásadami daní
a účetnictví. Dalšími rekvalifikačními kurzy byly Cestovní ruch se zaměřením na oblast Slezska a Administrativní pracovník se zaměřením na českopolskou spolupráci. Po závěrečných zkouškách byli posluchači v rámci
praxe zařazeni do firem, cestovních kanceláří, městských a obecních
úřadů. Důležitým výstupem projektu byl i ten fakt, že po absolvování získaly 4 posluchačky pracovní místa. 56 vybraných účastníků modulu z řad
veřejné správy, státní správy, podnikatelského sektoru bylo proškoleno
v oblastech samosprávy, státní správy - Úřadů práce, podnikání a mikroregionů zaměřených na česko-polskou spolupráci kvalitními odborníky, lektory a dvojjazyčným studijním materiálem. Polský partner realizoval postgraduální studium v oblasti Procesy řízení přeshraniční spolupráce - Specialista česko-polské spolupráce, kde 37 úspěšných absolventů obhájilo
své diplomové práce před česko-polskou komisí a obdrželi diplom tohoto
oboru.

Útulek MAX děkuje za přízeň
a zve k vánoční návštěvě
V poklidném čase adventním zdravíme naše havířovské čtenáře
a všechny dobré duše, od kterých se nám dostává štědrého zájmu
a přízně.
Zveme Vás o Vánocích pod vánoční stromečky do útulku Max. Ano, velmi
správně čtete "stromečky" - množné číslo, protože těch není o Vánocích
nikdy dost, stejně jako: purpury, františků, betlémů, prskavek, jmelí, cukroví, vanilky, svíček, pohádek - Mrazíků a Popelek, sněhu, svařeného vína,
punče, kaprů, vinných klobás, bramborových salátů, koled, perníčků, blýskavých skleněných koulí na stromečku, čokoládových figurek, světýlek,
chvojí, naleštěných jablíček, veselosti a zdravých nejmilejších, se kterými
je vám předobře a přešťastně. Toho všeho by mělo být o Vánocích tak akorát pro radost a pro každého po zásluze.
A ty naše stromečky "psí a kočičí" /stromeček venkovní a stromeček
vnitřní/ zdobené psími a kočičími laskominami. Budou Vás o Vánocích prosit o nějakou tu voňavou nadílku pro naše opuštěné Maxiky.
Do jesliček bychom momentálně mohli vložit spoustu koťátek.
Chystáme se na Vás, naši milí, pěkně vánočně - zdobíme a zdobíme
a posíláme novoroční přání, hezky zvesela hopsa hejsa po celý nový
rok a Vánoce "jaksepatří" milé a klidné Vám s velkými díky za celoroční pomoc přejí pracovníci útulku MAX - www.utulekhavirov.cz
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GALERIE MARYČKA
otevřeno po - pá od 12 do 18 hod.,
v den večerního programu do 19.00 h., mimo otevírací dobu
výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací
vstupné dobrovolné

divadlo

výstava

Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

28.1. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Autogramy
známých osobností
Výstava ze sbírky
pana Jiřího Hanibala
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na
slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví.
Málokterý autor se může pochlubit takovým úspěchem, jako
Rob Becker - vyprodat divadelní sály v USA stejně jako ve
Slovinsku, v Německu jako ve Francii - to už chce hodně talentu
a správného citu pro žhavé téma.
Pojem "sexuální harašení" se šíří světem z Amerikcaveman.gify.
Ve Spojených státech nehovoří o ženách či o mužích, ale
o "lidských bytostech", aby se vyhnuli možnému nařčení z diskriminace toho či onoho pohlaví.
Rozdíly mezi muži a ženami a s tím spojené komplikace jsou
ovšem vpravdě globální. Rozumí jim stejně Belgičané jako
Kanaďané, Italové jako Nizozemci. Porozumí jim i Češi?
Jistě k tomu přispějí i protagonisté 90minutového představení
jednoho herce Jan Holík nebo Jakub Slach.

pohádky

Vernisáž v úterý 4. 1. od 17 hodin,
výstava končí v pondělí 31. 1. 2011

loutkový sál KDPB
neděle - začátky představení vždy od 15.00 hodin

9.1.

ESKYMÁCKÁ VÍLA-BÍLÁ LEDNIČKA
Divadlo Smíšek Ostrava

23.1.

Vstupné: 45 Kč

PINOCCHIO
Divadlo „Já to jsem“ Hluboká nad Vltavou
Vstupné: 50 Kč

www.caveman.cz/default.asp
Vstupné: 290,- 270,- 250 Kč
Předprodej vstupenek
v prodejních místech MKS Havířov + Ticketart a Ticketpro

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
4.1. v 18.00 hod. - KDPB
polská scéna - pro skupinu HAP
Jerzy Rakowiecki, Jerzy Wittlin: KRÓLEWNA ŚNIEŻKA

Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov pořádá
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov
10.1. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB
Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc. - HORNICKÉ KOLONIE

13.1. v 18.00 hodin - loutkový sál KDPB

přednáší Dr. Hynek Adámek
Vstupné 40 Kč, studenti 30 Kč

meditace

přednášky

11.1. v 19.00 hod. - KDPB
česká scéna - pro skupinu HAA
Jean Anouilh: EURIDIKA

27.1. v 17.30 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče
NOVOROČNÍ LÉČIVÁ MEDITACE
POSELSTVÍ NEBES

A.A. Renáta Bittová skrze vlastní transformaci přináší všem hledajícím vhled SVĚTLA do podstaty bytí. Spolupracuje s Nanebevzetými Mistry a Andělskými bytostmi, jejichž poselství předává formou
přednášek a léčebných technik. V meditacích dochází k postupné
harmonizaci těla i duše, k uvědomování si pravých hodnot a smyslu života na Zemi.
Vstupné 80 Kč
Kontakt 777 312 137, R. Bittova@seznam.cz

filmový klub

- 48. sezona - premiéry
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Začátky představení vždy v úterý
v 17.45 hodin - loutkový sál KDPB
4.1. STRÝČEK BÚNMÍ
(LUNG BÚNMÍ RALUEK CHAT, Thajsko/Velká
Británei/Francie 2010, 114´, přístupný, fantastický, titulky) Představte si, že se vám jednoho
dne zjeví duch vaší životní lásky a ztracený
syn se vrátí v podobě podivné lesní bytosti…
vítejte ve světě strýčka Búnmího. Ve světě,
kde přítomnost není jedinou realitou a minulé
životy se znovu hlásí o slovo. Tento filmový
skvost plný fantazie, vtipu i hlubokých emocí
čerpá z úchvatné přírodní scenérie i thajské
hororové produkce sedmdesátých let
a komiksů. Film na motivy skutečného příběhu buddhistického mnicha se stal senzací
loňského festivalu v Cannes.
Režie: Apichatpong Weerasethakul

nabídka kurzů

- jaro 2011

11.1. SINGLE MAN
(USA 2009, 101´, do 12 let nevhodný, psychologický, titulky) Profesor George Falconer
je vyschlou řekou. Po smrti svého dlouholetého partnera nemůže přijít životu na chuť. Nezvedá telefony, zůstává v kontaktu pouze s jedi-

nou kamarádkou a svět se pro něj stal jen
nepříjemnou rutinou… V hlavních rolích Colin
Firth, Matthew Goode a Julianne Moore.
Režie: Tom Ford
18.1. DOMŮ NA VÁNOCE
(HJEM TIL JUL, Norsko 2010, 85´, do 12 let
nevhodný, tragikomedie, titulky)

25.1. NA CESTĚ
(NA PUTU, Bosna/Hercegovina/SRN/Chorvatsko 2009, 100´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý/psychologický, titulky)
Luna a Amar se snaží překonat problémy
v jejich vztahu. Poté, co se Amar stane členem fundamentalistické islamské organizace,
rozervaná Luna okusí, zda pouze láska stačí,
aby jejich vztah vydržel. Režie: Jasmila Žbanic
Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč

20.1. v 16.00 h
loutkový sál KDPB
projekt „FILM A ŠKOLA“
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
(ČR 1959, 75´, komedie)
První širokoúhlý loutkový film na světě si
vyžádal několik let příprav a práce, výsledek
však ještě po více než padesáti letech
dokáže diváky nadchnout.
Děj vychází ze stejnojmenné hry
W. Shakespeara. Režie: Jiří Trnka
Vstupné: 40 Kč,
studenti a členové FK zdarma

Štědrý večer spojuje osudy několika obyvatel
zasněženého norského městečka, kteří sní
o lásce, domově a prožívají slavnostní okamžik po svém, ale ne vždy, jak by chtěli. Mísí se
zde humor i smutek, štěstí a beznaděj, ale
stále je přítomna naděje a odpuštění.
Režie: Bent Hamer

JAZYKOVÉ KURZY

Zdravotní cvičení ● Pilates ● Orientálni tance ● Jóga
● Tai-či ● Zumba

ANGLIČTINA - pro začátečníky i pokročilé
Anglická konverzace
NĚMČINA ● ŠPANĚLŠTINA ● ITALŠTINA pro pokročilé

HUDEBNÍ KURZY
Výuka hry na klávesy, klavír, kytaru,
housle, flétnu, klarinet, akordeon

ODBORNÉ A PRAKTICKÉ KURZY
Šití a střihů pro ženy ● Ruční práce - paličkování, pletení

Přihlášky a informace získáte
na odělení kurzů v KD P. Bezruče - 2. p., dv. č. 310 - 311
☎ 596 808 047, 596 808 031, 777 767 090, www.mkshavirov.cz

POHYBOVÉ KURZY
Pohybová cvičení pro děti od 4 let - pohybové studio ABC

Otevřeno po - pá od 12 do 18 h., so - ne od 14 do 18 h.
v den večerního programu do 19.00 h., vstupné dobrovolné

koncert

Galerie Radost

Alois Bednář

Koncert tónů a barev
19.1. v 19.00 hodin - KDR

Jiří Pazour - klavírní improvizace
Olga Volfová - výtvarná improvizace

Výstava obrazů havířovského výtvarníka
Vernisáž ve středu 5. 1. od 17 hodin,
výstava potrvá do neděle 30. 1. 2011

Vstupné: 125 Kč, důchodci: 95 Kč, studenti: 75 Kč

Pf 2011

Rok naplněný pohodou, zdravím,
radostí ze života
a pracovními i osobními úspěchy
Vám přeje
Městské kulturní středisko
Havířov

zábava

výstava

Kulturní dům Radost - KDR

Taneční večery
v KD RADOST
17.00 - 22.00 hodin

16. a 30. ledna
Kubemusic

Vstupné: 50 Kč
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výstava

KD Leoše Janáčka - KDLJ
VÝSTAVNÍ SÍŇ
VILÉMA WÜNSCHEHO
otevřeno: po - pá 12 - 18 h., so - ne 14 - 18 h.,
v den večerního programu ve velkém sálu do 19 h.,

vstupné 20 Kč, děti 10 Kč

HLAVOLAMY
Cesta za pokladem

Interaktivní výstava Klubu Ámos
Centra pro rodinu z Ostravy

připravujeme

4. - 28. 1. 2011
7.2.

v 19 h. - velký sál KDPB
„PÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍ“
Zbrusu nový pořad Ondřeje Havelky
a jeho Melody Makers.
12.2. v 19.30 hodin - Společenský dům
REPREZENTAČNÍ PLES
STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA
17.2. v 19 h. - velký sál KDPB
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Převzaté představení Divadla na Vinohradech. Účinkují: Libuše Švormová,
Václav Vydra, Jana Malá, Libor Hruška, Marcela Peňázová, Martin Zahálka, Kateřina Seidlová, Ladislav Trojan,
Miloš Hlavica Autor: Eduardo Rovner
Režie: Radovan Lipus
23.2. v 19 h. - KD Radost
Klasické operní a jiné šperky
Jana Kurečková, Tomáš Vzorek - zpěv
Michal Bárta - klavír

KD Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT
2. - 5.1. v 17.45 h
LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
(THE CHRONICLES OF NARNIA: VOYAGE
OF THE DAWN TREADER, Velká Británie
2010, CP 9.12. 10, 114´, přístupný, širokoúhlý/dobrodružný/rodinný/fantasy, české
znění, DD)
Peter a Susan jsou již na návrat do Narnie
trochu staří, a tak se přes magický obraz
dostávají jen Edmund a Lucy. Nechtíc
s sebou přiberou i velmi nepříjemného
bratrance Eustacea, který se však pobytem v Narnii změní k nepoznání. Podobně

Premiéra

Premiéra

PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD L. JANÁČKA
projekce s ozvučením DOLBY DIGITAL

jako předtím Edmundovi, i jemu hrozí
smrtelné nebezpečí...
Vstupné: 80 Kč

2. - 5.1. ve 20.00 h
ve středu 5.1. též v 9.00 h
ĎÁBEL
(DEVIL, USA 2010, CP 11.11. 10, 80´, do
15 let nepřístupný, horor/thriller, titulky, DD)
V jeden obyčejný den se potká pět lidí ve
výtahu. Všichni mají za sebou svou minulost - někdo horší, někdo lepší. Poklidná
atmosféra nevinné jízdy se změní
v okamžiku, kdy ve výtahu uvíznou
a začnou se dít děsivé věci…
Vstupné: 80 Kč
(důchodci - středa - 9 h - 42 Kč)
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6. - 12.1. ve 20.00 h
ve středu 12.1. též v 9.00 h
RODINKA
(ČR 2010, CP 9.12. 10, 85´, přístupný,
rodinná/komedie, DD)

Sympatické na tomto setkání je, že dnešní RODINKA „zdědila“ originální smysl
pro legraci, milou ujetost, zálibu v ztřeštěných nápadech i schopnost tolerance
a že jde pořád o malou komunitu lidí,
kteří se mají rádi a pro které je rodina
a vzájemná soudržnost na prvním místě.
Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění
RODINKY hala a kuchyně, kde se scházejí a řeší s humorem sobě vlastním všechny trable a legrační i vážnější kolize, prožívají krásné rodinné chvíle… Nebo, a to
je novinka, scházejí se v zimní zahradě,
kterou Zdeněk přetvořil na „tropy“. Hrají:
Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vond-

20. - 21.1. a 23. - 26.1. v 17.45 h
BENGA V ZÁLOZE
(THE OTHER GUYS, USA 2010, CP 25.11.
10, 108´, přístupný, akční/komedie/krimi, DD)
Dva naprosto odlišní detektivové

Premiéra
Premiéra

13. - 15.1. a 17. - 19.1. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 19.1. též v 9.00 h
DÍVKA,
KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
(GIRL WHO PLAYED WITH FIRE, Švédsko/Dánsko/Německo 2009, CP 11.11. 10,
129´, do 15 let nepřístupný, krimi/detektivka,
titulky, DD)
Filmové zpracování druhého dílu slavné
knižní trilogie Stiega Larssona. Novinář
spolupracující s časopisem Milénium
a jeho partnerka jsou zavražděni krátce
před publikováním materiálu o dětské
prostituci, korupci a obchodu s bílým
masem. Na zbrani nalezené na místě činu
se najdou otisky Lisbeth Salanderové,
která se po roce stráveném v zahraničí
vrátila zpět do Švédska, aby svému
poručníkovi připomněla jejich starou
dohodu…
Vstupné: 82 Kč
(důchodci - středa - 9 h - 43 Kč)
20. - 21.1. a 23. - 26.1. v 15.30 h
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
(TOY STORY 3, USA 2009, 103´, přístupný,
animovaný, české znění, DD)
Zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které
se naši staří známí hrdinové dostanou do
školky plné rozjívených dětí a batolat.
Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat, až dostanou tyhle „nové“ hračky
do svých malých, upatlaných ručiček.
Vstupné: 72 Kč

z New York City, kteří musí kvůli nešťastným okolnostem pracovat jako partneři,
se neustále snaží vystoupit ze stínu
geniálních top-policistů. Když se jim však
konečně naskytne příležitost ukázat, co
umí, něco v jejich plánu se přeci jenom
pokazí…
Vstupné: 82 Kč

Premiéra

Premiéra

13. - 15.1. a 17. - 19.1. v 17.45 h
AMERIČAN
(THE AMERICAN, USA 2010, CP 2.12.10,
105´, do 12 let nevhodný, akční, titulky, DD)
Nájemný vrah Jack je neustále v pohybu
a pořád sám. Poté, co jedna jeho zakázka
ve Švédsku skončí mnohem krutěji, než
předpokládal, se uchýlí na italský venkov.
Schovává se ve středověkém městečku
a užívá si chvíle nerušené smrtí. V hlavní
roli George Clooney.
Vstupné: 82 Kč

Premiéra

6. - 12.1. v 17.45 h
TRON LEGACY
(USA 2010, CP 16.12. 10, 126´, přístupný,
dobrodružný/sci-fi, titulky, DD)
Dobrodružství zasazené do digitálního
světa, který je úplně odlišný od čehokoli,
co jste již na velkém plátně viděli. Sama
Flynna, 27letého rebela pronásleduje
záhadné zmizení jeho otce Kevina Flynna, muže, který byl kdysi známý jako
největší světový tvůrce video her. Když
Sam objeví záhadný signál poslaný ze
staré Flynnovy arkády - signál, který
mohl být jenom od jeho otce - zjišťuje, že
se ocitl v digitálním světě, kde byl Kevin
uvězněn po 20 let. Cestují po vizuálně
fantastickém cyber vesmíru - vesmíru,
který stvořil sám Kevin, a který se stává
modernějším s vozidly, zbraněmi a krajinami, které si nikdy před tím nedokázal
představit a nelítostným zloduchem,
který se nezastaví před ničím, jen aby
znemožnil jejich útěk.
Vstupné: 87 Kč

ráčková, Lenka Vlasáková, Josef
Polášek, Naďa Konvalinková, Radek
Zima, Tereza Kostková, Petr Kostka aj.
Režie: Dušan Klein
Vstupné: 92 Kč
(důchodci - středa - 9 h - 48 Kč)
13. - 15.1. a 17. - 19.1. v 15.30 h
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
(SAMMY’S ADVENTURES: THE SECRET
PASSAGE, Belgie 2010, 98´, přístupný, animovaná/dobrodružná/komedie, české znění, DD)
Když máš kámoše, je možné úplně všechno!
Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho
od jeho narození až do dospělosti. Za svůj
život mořské želvy přeplavou tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti vrátily na pláž,
kde se narodily.
Vstupné: 72 Kč

Premiéra

Premiéra

Premiéra

6. - 12.1. v 15.30 h
SHREK: ZVONEC A KONEC
(SHREK FOREVER AFTER, USA 2010,
92´, přístupný, rodinná/komedie, české
znění, DD) Pokud se jmenujete Shrek, pravděpodobně trochu zfotrovatíte. Místo toho,
aby jako za starých dobrých časů děsil vesničany, teď jim otrávený Shrek rozdává autogramy. Co se to stalo s divokým zlobrem?
Prožívá krizi středního věku. Jako hlavní
"darebák" se zde objeví Oslíkovo ďábelské
dvojče.
Vstupné: 62 Kč

20. - 21.1. a 23. - 26.1.
ve 20.00 h, ve středu 26.1. též v 9 h
PARANORMAL ACTIVITY 2
(USA 2010, CP 16.11. 10, 91´, do 15 let
nepřístupný, horor, titulky, DD) Nevěřili
byste, jak strašidelné můžou být záběry
z průmyslových kamer. Když před třemi
lety debutující režisér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry tvořily základní
obrazovou složku, málokoho napadlo, že
Paranormal Activity vstoupí do historie.
Nicméně stalo se. Film za patnáct tisíc
dolarů jich vydělal bezmála 200 miliónů,
čímž se stal co do návratnosti investic
jedním z nejúspěšnějších filmů všech
dob. Navíc je považován za hororový
vrchol, protože tuhle duchařskou historku ustojí jen ti skutečně nejotrlejší.
Vstupné: 82 Kč
(důchodci - středa - 9 h - 43 Kč)
27.1. - 2.2. v 15.30 a 17.45 h
GULLIVEROVY CESTY
(GULLIVER´S TRAVELS, USA 2010, CP
20.1. 11, 103´, přístupný, dobrodružná/
komedie, české znění, DD)
Lemuel Gulliver je obyčejný spisovatel,
který se díky své práci vydá na plavbu. Ta
se stává nezapomenutelnou, když se
v Bermudském trojúhelníku přežene
velká bouře a on vypadne z lodi. Probouzí se na ostrově Liliput jako obr. S liliputy
se spřátelí a začne přemýšlet o svém
návratu…
Vstupné v 15.30 h: 77 Kč, v 17.45 h: 82 Kč
27.1. - 2.2. ve 20.00 h, ve středu 2.2. též v 9 h
ZÁMĚNA
(THE SWITCH, USA 2010, CP 25.11. 10,
101´, do 12 let nevhodný, komedie, DD)

Kassie je emancipovaná čtyřicítka se
smyslem pro humor. Má kariéru, dobrého
(byť poněkud neurotického a hypochondrického) kamaráda a sem tam nějakou
známost. Biologické hodiny ale nemilosrdně tikají, a tak se Kassie rozhodne mít
dítě. A to bez muže, jen s drobnou pomocí dárce spermatu. To se ale kamarádovi
Wallymu vůbec nelíbí a udělá záměnu.
V hlavních rolích Jennifer Aniston
a Jason Bateman.
Vstupné: 82 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po - pá 13 - 19 h, so - ne 14 - 16 h
Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena po - pá od 14 do 18 h
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena po - ne 15.00 - 20.30 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena po - pá 14 - 18 h - 596 812 049
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, z důvodu rekonstrukce uzavřeno ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov h www.mkshavirov.cz h Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete
zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání.
Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají od 2. dne zahájení prodeje.
●
●
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GJAK:
Soutěž
v řešení sudoku
Krajské kolo soutěže v řešení
sudoku se uskutečnilo v úterý
16. listopadu na gymnáziu Komenského. Organizaci této akce vzaly
pod svá křídla prof. J. Molnárová
a prof. J. Janečková a podařilo se
jim nalákat zástupce z více než
dvou desítek středních škol
v Moravskoslezském kraji. Není
divu, soutěž má svou tradici, před
několika lety ji profesorka Molnárová pořádala každoročně v Ostravě.
Organizační tým, složený převážně z obětavých studentů naší
školy, měl již od ranních hodin vše
pod kontrolou. Ve vestibulu se
každý tým nejprve zaregistroval
a vylosoval si číslo stolu. Podle
směrovek poté neomylně zamířil
do jídelny, kde zaujal své místo. Pro
pedagogický doprovod bylo připraveno zázemí v Amosu. V devět
hodin byla všem vyložena pravidla:
Soutěžilo se ve štafetě, tzn. nejprve
začal luštit své zadání první
zástupce tříčlenného týmu, a když
doluštil, pokračoval další.
Na vyluštění všech tří zadání byl
maximální časový limit devadesát
minut, pokud ale někdo udělal
v řešení chybu, jeho tým byl diskvalifikován.
Překvapení nastalo při vyhlašování výsledků, kterého se ujal náš
pan ředitel. Správně dokázaly vyřešit celé zadání pouze čtyři soutěžní
týmy! Vítězi se stali středoškoláci
z Třince a za svůj výkon si odvážejí pohár a originální dort.
Martin Vérteši

ZŠ Mánesova: Odkaz sv. Anežky Přemyslovny
Výročí 800 let od narození Přemyslovny sv.
Anežky České oslavili na ZŠ na Mánesově ulici
18. listopadu projektovým dnem.
Cílem bylo seznámit žáky s touto mimořádnou
postavou našich dějin. Probírala se jak její činnost
veřejná, charitativní, tak i soukromý život. Kromě
samotné světice žáci poznali také atmosféru doby
života sv. Anežky. To jim srozumitelnou formou předali zaměstnanci Církevního střediska volného
času sv. Jana Boska v Havířově, se kterým škola
spolupracuje. Jejich slovo bylo doplněno prezentací plnou dobových obrázků. Žáci byli zapojováni
a očekávala se od nich zpětná vazba, v této kombinaci se pro ně prezentace života Anežky stala velmi
zajímavou. Žáci se tak hravou formou seznámili
nejen s příběhem, ale i odkazem sv. Anežky
Přemyslovny.
Mgr. Alena Souhradová, zástupkyně ředitelky

Tomáš Horský v elitní desítce této planety

Italské městečko Castelletto
poblíž Milána bylo letos vybráno
jako hostitel v pořadí již 9. ročníku
MS Easykart, který je pro všechny
jezdce série Easykart na celém
světě naprostým vrcholem sezony.
Na startu se nakonec sešlo 334
jezdců z 26 zemí. Mezi nimi
i havířovský závodník Tomáš Horský, který patřil mezi papírově třicet
nejlepších.
Od pátku do soboty probíhaly
kvalifikační jízdy, které neúprosně

vyřazovaly další a další přihlášené
závodníky. Sobota večer byla
v padocku majitele Havířovského
teamu PH Racing ve znamení
oslav, protože si Horský vybojoval
pátou řadu na startu nedělního
finále.
Manager teamu Petr Horský prozradil, že samotná účast ve finále je
pro český motokárový sport
úspěch, protože na takto prestižním
podniku startují nejlepší z nejlepších z 26 zemí světa. Tomáš
v letošní sezoně prokazuje skvělou
formu, protože všechny seriály ČR
a SR, kterých se letos účastnil, celkově vyhrál a na ME protnul cíl na
skvělém šestém místě.
Ve finále se Tomáš díky hromadné havárii po startu propadl na
šestnáctou pozici. Musel vše vsadit
na jedinou kartu - jít až na hranu a to také udělal. Skvělou stíhací
jízdou se prokousával dopředu
a v polovině závodu atakoval elitní

Help klub uspořádal 4. turnaj v boccie
Velký zájem o tento paralympijský sport přiměl havířovovské
občanské sdružení Help klub
pořádat turnaje dvakrát do roka na jaře a na podzim.
Turnaj se koná v tělocvičně Střediska volného času sv. Jana Boska
v Havířově-Šumbarku. Účast stále
roste, tentokrát už soutěžilo 24
vozíčkářů z Havířova, Ostravy, Třince a Brna.
Paralympijský sport boccia je
podoba petangu a hraje se se speciálními koženými míči. Lidé
s těžkým postižením horních
končetin používají pro odhod koule
rampu. „V našich soutěžích se
utkávají muži i ženy dohromady
a nerozlišujeme ani stupeň postižení. Motto našeho Help klubu je
"Pomáhat lidem s postižením je
normální". Mám velkou radost, když
vidím, jak se nám ho daří naplňovat,“ přiznala předsedkyně Help

Foto: Josef Talaš
klubu Mgr. Jiřina Nevrlá. Asi 20 mladých lidí - rozhodčích, asistentů
a dobrovolníků z Adry strávilo
s hendikepovanými sportovci celý

den bez nároku na jakoukoli odměnu. Organizačně turnaj řídil Martin
Kučera, který studuje v Olomouci
speciální tělesnou výchovu pro
handicapované. Výsledky byly pro
havířovské sportovce výborné,
obsadili tři z prvních pěti pozic.
„Vyhrál hráč z Brna Jiří Antonín,
který měl ovšem vůči ostatním
nepoměrně dobrý zdravotní stav.
2. byl náš Ruda Janíček a 3. náš
Milan Lučný. Nálada byla skvělá,
plná tělocvična fandících přátel. Je
to vždy nádherná možnost sledovat, jak i těžce tělesně postižení
sportují a mají možnost zažít pocit
vítězství. Je to pro ně stejně důležité jako pro všechny zdravé ve
volném čase něco dělat, někam
patřit a hlavně nesedět doma. Je to
přece super, když dcera řekne: Ve
středu nemám čas, trénuju, mám
bocciu," komentovala úspěšný turnaj Jiřina Nevrlá.

desítku. V druhé polovině závodu si
Tomáš Horský počínal ještě lépe
a cílem mistrovství světa Easykart
2010 projel na skvělém sedmém
místě.

Havířovští
horolezci
mají za sebou
úspěšnou sezonu
Letní sezona se vyznačovala
zvýšenou aktivitou havířovských
horolezců HO Tatran ve světových
velehorách. Mezi méně významné
akce řadí horolezci výpravu na
západní Kavkaz a špatným počasím poznamenaný pokus o výstup
na sedmitisícovku Chan Tengri na
centrálním Tian Shanu. Úspěšnější byla pak výprava do Fanských
hor v Tádžikistánu, kde trojice
Kleslo - Lněnička - Michálek dosáhla pětitisícových vrcholů Zamok
(5040m) a Energia (5120m).
Vrcholem sezony ovšem byla
výprava na chladné plató Ukok na
Jižním Altaji, kde v prostřední
věčně zmrzlé půdy probíhala
expedice Jižní Altaj 2010.
Za havířovský horolezecký
oddíl Tatran se jí zúčastnili Michal
Kleslo a Tomáš Lapka. Cílem byly
prvovýstupy v dosud nenavštívených oblastech na pomezí Ruska,
Mongolska, Číny a Kazachstánu.
Právě složitá pohraniční situace
způsobila, že v minulosti byly hory
zcela nepřístupné a díky tomu se
vrcholy uchovaly jako panenské
až do dnešních dnů. Výprava
novou cestou prostoupila severní
stranu hory Ruský Šator vysoké
4117m a poté zdolala dosud
nezdolaný vrchol Ak Alacha
3650m v nejodlehlejší části plató.
K tomu se ještě podařilo uskutečnit dva další výstupy na vrcholy
Brat a Gorodov Geroev.
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Mladí
tenisté na Lomnickém štítě
Havířovští tenisté absolvovali v závěru října soustředění ve Vysokých
Tatrách, které bylo zaměřeno na zlepšení fyzické kondice. Jedenáct hráčů
ligových družstev mladších a starších žáků Tenisového klubu Havířov se na
pět dnů přesunulo do Tatranské Lomnice, která byla základnou nejen pro
„fyzičku“, ale i pro vysokohorskou turistiku. „Po celou dobu soustředění
bylo ve Vysokých Tatrách neskutečně krásné počasí. Proto hned první den
se tenisté vydali lanovkou na Lomnický štít, vždyť pohled z jedné z nejvyšších slovenských hor se člověku naskytne možná jen jednou v životě.
Padesátiminutový pobyt na samotném vrcholu Lomnického štítu byl pro
všechny děti neskutečným zážitkem,“ popsal vedoucí soustředění a prezident TK Havířov Petr Špok.
Už v odpoledních hodinách absolvovali mladší žáci (Nicole Hořavková,
Miriam Kožušníková, Daniel Hrbáč, Matěj Týn, Václav Čajka), i jejich
starší spoluhráči (Dominika Holušová, Kamil a Filip Šafránkové, Vladimír
Krystyn, Radek Jančo, Barbora Bednarzová) první část fyzické přípravy
v lomnickém parku. Pátek byl ve znamení nejdelší tůry na Popradské
a Štrbské pleso, kde se všichni se zájmem podívali na skokanské můstky.
Po další dny již probíhala v Tatranské Lomnici dvoufázová fyzická
příprava.
„Chtěl bych poděkovat panu Janu Hořavkovi za skvělý nápad, který nás
zavedl do nádherného prostředí. Soustředění splnilo naše očekávání
a pobyt na Lomnickém štítě byl bonus navíc,“ zhodnotil soustředění Petr Špok.

GSH: Student oktávy skvěle zabodoval
v Logické olympiádě 2010
Jozef Koželuh, student oktávy A
Gymnázia, Havířov-Podlesí („horní
gympl“), dosáhl výborného výsledku v Logické olympiádě 2010.
V celostátním kole se umístil
na 17. místě.
Logická olympiáda je soutěž
organizovaná Mensou ČR pro děti
a mládež, které se nebojí používat
vlastní hlavu. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového
rozhodování. V roce 2010 se soutěžilo ve dvou kategoriích, z nichž
jedna byla určená pro žáky
1. stupně základních škol a druhá
pro studenty středních škol. Celkem
se logické olympiády zúčastnilo
více než 10 000 žáků a studentů
z celé České republiky. Soutěž
probíhala ve třech kolech.
V prvním kole, kole nominačním,
stačilo vyplnit krátký třicetiminutový
on-line test. Nejdříve však bylo
nutné se zaregistrovat na webových
stránkách
soutěže
(www.logickaolympiada.cz).
Na
základě výsledků tohoto testu
postoupilo asi 50 nejlepších řešitelů
z každého kraje do kola krajského.
Krajská kola proběhla ve všech
14 krajských městech v pátek
22. října. V Moravskoslezském kraji
to bylo konkrétně v budově Krajského úřadu v Ostravě. Sto nejlepších
řešitelů z každé kategorie pak
postoupilo do pražského finále.
Finále logické olympiády se
konalo v pondělí 22. listopadu
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Slavnostního
zahájení se ujal poslanec Petr Tluchoř, který je členem Mensy ČR
a rovněž také patronem logické
olympiády. Celé finále pak probíhalo pod dohledem několika fotografů
a kameramanů. Průběhem finalisty
provázel předseda Mensy ČR
Tomáš Blumenstein. Pro soutěžící
bylo připraveno několik bloků logických úloh. Na nejlepších deset řešitelů z každé kategorie čekalo
mnoho hodnotných cen, na vítěze

v obou kategoriích dokonce notebook. Všichni finalisté si kromě
mnoha zážitků odnesli domů také
pár drobných cen ve formě různých
knížek a časopisů.
Jak se na soutěž dívá Pepa?
„Dle mého názoru je logická
olympiáda skvělým způsobem, jak
si otestovat logické myšlení,
postřeh, rychlost úsudku a kreativitu. Jedná se opravdu o soutěž
zcela jinou, než jaké jsou tradiční
vědomostní soutěže. Narazíte zde
na spoustu zajímavých úloh a příkladů, potkáte mnoho zajímavých
lidí a zažijete také nemálo zábavy.
Krajská kola i finále probíhají ve
velmi
uvolněné
atmosféře
a v duchu není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se. Jediné co mi trochu
vadilo, byla nutnost vstávat o půl
třetí ráno, jelikož z Havířova do
Prahy to není zrovna kousek. Nebylo to však nic, co by se nedalo
zvládnout. Celkově vnímám svou
účast v logické olympiádě jako
velmi pozitivní zkušenost a vřele
bych doporučil i ostatním, aby se
příští rok přihlásili.“
Blahopřejeme ke krásnému
výsledku a přejeme úspěšné zvládnutí všech (ne)logických nástrah
v dalším studiu a životě!
Vít Tomis

Foto: archiv

Havířovská lyžařka Pauláthová
vybojovala v Geilu v závodu FIS
druhé místo v obřím slalomu
Sjezdařka Kateřina Pauláthová
potvrdila, že má na úvod sezony
výbornou formu. Zajela skvěle
v norském Geilu, kde získala druhé
místo v obřím slalomu kategorie FIS.
Z vítězství se radovala zkušená
dvacetiletá Norka Thea Grosvold
o 1 vteřinu a 66 setin. Kateřina byla
po prvním kole až pátá se ztrátou
1,73 sekundy, ve druhém kole však
zabojovala, ukázala všem, že má
výborně natrénováno a druhé kolo
vyhrála. Česká reprezentantka se

prosadila v konkurenci 140 závodnic z Norska, Švédska, Slovenska,
Slovinska, Chorvatska, Francie,
Dánska, Islandu, Velké Británie,
Itálie, Polska a dokonce i Japonska.
Na měsíční kemp do Norska
odjela Kateřina se svým trenérem
/tátou/ v listopadu. V plánu mají
nejméně 9 startů v mezinárodních
závodech FIS a Evropském
poháru. První zastávka byla právě
v Geilu, kde jsou také výborné podmínky pro trénink.

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Hawierzowie Błędowicach
Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích
srdečně zve na
serdecznie zaprasza na

TRADYCYJNY BAL PZKO
TRADIČNÍ PLES PZKO
29.1. 2011
v 19.00 hod. v místnostech Domu
o godz. 19.00 w lokalach Domu
PZKO (U Zborůvky)
PZKO
Do tańca przygrywa popularna orkiestra
K tanci hraje populární hudba
„RYTMUS“
Z programem balowym wystłpi
Se společenskými tanci vystoupí
„Zespół Regionalny Błędowice“
plesové atrakce, tombola,
atrakcje balowe, loteria,
výborná kuchyně
smaczna kuchnia
místenky v ceně 300 Kč
miejscówki v cenie 300 Kč
(vstupné, večeře, zákusek)
(wstępne, kolacja, ciastko)
je možno zakoupit v knihovně
do nabycia w bibliotece
v Domě PZKO v pondělky a středy Domu PZKO w poniedziałki i środy
od 12.00 do 17.00 hod.
od godz. 12.00 do 17.00
☎ 596 434 114
☎ 596 434 114

ZŠ Kudeříkové: První polovina projektu je za námi
Začátek letošního školního roku byl hektický. Na tom by se shodla asi většina učitelů i žáků naší školy. Měli jsme
před sebou nejen každodenní školní povinnosti, ale byla před námi i další část projektu Comenius, ve kterém jsme
již druhým rokem zapojeni.
V první polovině jsme patřili mezi velmi úspěšné účastníky projektu, a proto jsme se nechtěli nechat zahanbit
ani na začátku druhé poloviny, kdy bylo našim úkolem připravit na dny 6. - 10. 10. návštěvu delegací z partnerských zemí Anglie, Norska, Švédska a Walesu na naší škole, v našem městě.
Přípravy začaly již před prázdninami, ale v září bylo potřeba vše dotáhnout, ujasnit a potvrdit tak, aby se u nás
hosté cítili dobře. Hlavní část všech příprav si vzal na starosti pan učitel Dalibor Pravda, kterému ochotně vyšlo
vstříc vedení školy a většina učitelů. Do příprav se aktivně zapojili také žáci školy. Nacvičili krátké divadelní představení O Bivoji, připravili si anglické texty o naší škole i našem městě, kreslili vlajky, vyzdobili školu a předvedli
své umění během sportovního dne. Zapojili se všichni.
Nadšené hodnocení 16členné skupiny hostujících dam bylo odměnou pro všechny, kdo se zapojili. A v závěru
je třeba dodat, že ke kladnému hodnocení přispělo i to, že delegaci přijal také primátor města, který hostům přeMgr. Pavla Slamečková, ZŠ M. Kudeříkové
dal drobné dárky a upomínkové předměty.
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Projekt „Moderní trendy ve výuce
dramatické a tělesné výchovy“
úspěšně dokončen
V průběhu léta odstartovala Střední škola Havířov-Prostřední Suchá,
příspěvková organizace, projekt ROP Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s názvem Moderní trendy ve výuce dramatické
a tělesné výchovy. Tělocvična a fitcentrum byly vybaveny moderní odpruženou palubovkou, která umožní šetření pohybového aparátu žáků. Fitcentrum získalo nové posilovací stroje a trenažéry. Nová tělocvična se
pyšní vyznačením basketbalových hřišť podle předpisů platných od sezóny 2010/2011 a také bezbariérovým přístupem.
Dramatická učebna a tělocvična jsou nově vybaveny audiovizuální technikou, která je využívána mimo jiné během kulturní a sportovní reprezentace školy.
Projekt je realizován na základě získaných dotací z Regionálního operačního programu NUTS II regionu soudržnosti Moravskoslezsko
2007-2013 a díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj.

ZŠ Moravská
se proměnila v hradní pevnost
Pevnost Moravská otevřela 16. listopadu své brány a do svého nitra pustila šest „rytířských“ týmů jiných škol: ZŠ Albrechtice pod vedením M. Charvátové, ZŠ Generála Svobody (Š. Dedková), ZŠ Gorkého (J. Hanibal), ZŠ
Horní Suchá (Dagmar Havlásková), ZŠ Jarošova (P. Burkot), ZŠ K. Světlé
(A. Prymusová) a také domácí tým. Pro týmy byly připraveny soutěže ve
stylu pevnosti Boyard. V prapodivných “komnatách“ rytíři plnili nezvyklé
úkoly a získávali indicie. Například v Insectariu Teriblis byly indicie schované mezi červy, v Botanicu poznávali rytíři byliny z čertovy zahrady, ve Fitnesáriu Extremia zdolávali opičí dráhu, v Gardenium Glassum museli indicie najít hluboko v zemi. Další komnaty, Balonus Bombus, Odpadium Golfis, Ecologus Testus či Magus Mysticus, skrývaly mnoho dalších úkolů, na
které měli rytíři pouze 45 minut. Poté týmy získané indicie přeměnili
v klíčové slovo, které jim otevřelo pokladnici. Nasbírané indicie a počet
mincí pak určily vítěze. Nicméně na soutěžící a jejich pedagogický doprovod ještě čekalo překvapení. Přednáška Martina Chapčáka Autostopem do
Sýrie. Vítězem letošního ročníku Pevnosti se stala ZŠ Albrechtice, debrujáři pod vedením p. Miriam Charvátové. Odnesli si putovní pohár a tričko
s logem. Sponzorem soutěže bylo Statutární město Havířov. Vzhledem ke
kladným ohlasům soutěžících doufáme, že se brána školy, coby „Fortus
Moravia“, opět otevře příští rok. Rád bych poděkoval všem kantorům ZŠ
Moravská, kteří se podíleli na hladkém průběhu rytířského klání.
Jaroslav Drlík

ZŠ Žákovská: Exkurze
V pátek 5. listopadu jsme se my, vybraní žáci osmých a devátých tříd ze
základní školy Žákovské, zúčastnili exkurze v Městské nemocnici Ostravě
Fifejdy. Exkurze byla zaměřena na volbu povolání. Tak jako každý rok jsme
do nemocnice přinesli obrázky, které nakreslili žáci v naší školní družině,
které poslouží jako výzdoba v dětském oddělení. Díky této spolupráci jsme
se mohli podívat do míst, kam se dostane jen málo lidí. V nemocnici jsme
navštívili hyperbarickou komoru pro deset pacientů. Sestřičky nám ukázaly, jak léčba probíhá. Poté nás zavedly do přednáškové místnosti a ukázaly nám tři prezentace na téma: Historie hyperbarické komory, Práce s pacienty na ARO a První pomoc. Prezentace nás velmi zaujaly. Myslíme si, že
tato exkurze byla velmi poučná a určitě nám pomohla s volbou povolání.
Všem učitelům, kteří nám zorganizovali tuto velmi zajímavou akci, děkujeme a doufáme, že to nebyla poslední naučná exkurze.
Žáci Richard Vintrocha a David Pakizer, 9.B

ZŠ F. Hrubína v Havířově-Podlesí www.hrub-zs-havirov.cz
zve rodiče budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří
v úterý 1.2. 2011.
Škola bude pro Vás otevřena dopoledne od 8.00 do 11.30
a odpoledne od 14.00 do 16.30 hod.
Zápis dětí do 1. ročníku: 7.2. 2011 (pondělí)
13.00 - 18.00 hod.
8.2. 2011 (úterý)
13.00 - 18.00 hod.

Foto: archiv

MŠ Přímá: ZAHRADA UŽ TIŠE SPÍ…
Ve čtvrtek 4. 11. 2010 se ve školce na ulici Přímá v Havířově uspala
zahrada k zimnímu spánku, zamkla se velkým klíčem na sedmero zámků.
V předchozích dnech školka žádala rodiče o pomoc při hrabání listí.
A pak jsme přišli se svými ratolestmi uklizenou zahradu v podvečerní
hodině uspat. Než se setmělo, na zahradě se grilovaly poslední párečky
před tuhou zimou. Vyráběli jsme se svými dětmi bramborové panáčky
a mohli jsme si zatancovat při venkovní hudbě. Nechyběl teplý čaj pro děti,
a ani na nás rodiče nebylo zapomenuto - paní učitelky uvařily skvělý teplý
punč. Když paní tma dorazila, na zahradě se rozsvítily lucerničky, vydlabané dýně, lampióny, baterky a všichni jsme společně mohli zahradu uložit k zimnímu spánku. Děti byly úžasné - vyrobenými velkými klíči
a zaříkávadly zamkly každý stromeček, keřík i travičku a nezapomněly ani
na ptačí budky, do kterých nasypaly zrní. Rodiče si měli čas povykládat,
děti vyřádit a všichni jsme si atmosféru večerního podzimu pořádně užili.
Bylo to moc pěkné a už se všichni těšíme, až na jaře zahradu probudíme
Kamila Drastichová
a odemkneme do nového kabátku.

ZŠ Zelená: Jsme zase o něco chytřejší
Když se za jasné noci zahledíš na oblohu, za příznivých okolností uvidíš
kolem tří tisíc z miliardy hvězd v naší galaxii… Tisíc vět bychom také mohli
napsat na téma - hvězdy, planety, vesmír, galaxie, astronomie…
Máme tu listopad a je chladno! Na letní oblohu už můžeme jen vzpomínat a znovu se těšit. V naší životické škole jsme si radost dokázali zařídit
hned. Jeli jsme se zasnít, přát si, načerpat či rozšířit vědomosti pod noční
oblohu přímo posetou hvězdami. Je listopad a nebylo nám chladno!
Žáčci ZŠ Životice se vydali pro to vše do Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě-Krásném Poli. Nejen že si děti pohověly v 3. největším
sále planetária a s otevřenou pusou, i když ne poprvé, obdivovaly umění
2. největšího projekčního přístroje v České republice, dokonce jsme během
45 minut všichni procestovali s doprovodem kreslených postaviček Honzy
a Lucky naši planetu. Zavítali jsme do všech podnebných pásů, setkali se
s rostlinami a živočichy, kteří pouště i velehory obývají. Pod umělou oblohou jsme za doprovodu tiché a podmanivé hudby přijali za své informace
o různých vesmírných objektech, poznávali souhvězdí, nechali si přiblížit
zákulisí kosmických letů a obohatili jsme se přírodními poznáními.
Radostí však bylo více. Radovali se i rodiče a paní učitelky. Děti se totiž
postaraly o velkou část vstupného do planetária samy. Peníze utržily za
nemalá kila nasbíraných žaludů a kaštanů, které každoročně odevzdávají
Kolektiv ZŠ Zelená, Životice
myslivcům.

ZŠ Pujmanové: Miss ČR na Dni poezie
Miss ČR Aneta Vignerová se stala patronkou Dne poezie, který se konal
v polovině listopadu na Základní škole Marie Pujmanové v Havířově-Šumbarku. Tento celostátní projekt pod patronací Ministerstva kultury České
republiky se konal na památku narození Karla Hynka Máchy.
Miss, známá nejen svým vzhledem, ale také nezaměnitelným hlasem,
celý projektový den zahájila přednesem básní autorů píšících pro děti.
Recitovala velmi procítěně a žáci poslouchali tak, že zapomněli zlobit. Pak
už byla řada na nich. Celý den soutěžili ve znalostech, které mají o básnících, poslouchali básně, skládali své vlastní verše, doplňovali ,,zapomenuté verše“, skládali puzzle z titulních stran sbírek, ilustrovali… prostě celý
den žili poezií. Součástí jejich soutěžních výkonů byla i prezentace tříd
k vybranému básníkovi.
Děti soutěžily s radostí a rozhodně se nenašel nikdo, kdo by ze Dne
Romana Švábiková
poezie odcházel nepoznamenán.
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Středisko volného času Asterix, Havířov
www.asterix-havirov.cz
SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, Havířov-Město, ☎ 596 811 175
28.1. "Pololetní vystoupení kroužků"
Rodiče, děti, kamarádi, všichni jste zváni, abyste přišli podpořit vystupující od 17.00 do 19.00 h. Vstup zdarma.
27.1. "Valentýnská perníková srdíčka"
Zahájení v 16 - 19 hod. S sebou: přezůvky, krabičku na perníčky,
pití, 20 Kč. Přihlásit se můžete na tel.: 59 681 11 75 , 739 669 763
lucie.bitterova@svcha.eu
6.1.
14-18 hod., čt, Leden za kamna vlezem, pro žáky ZŠ a mládež
- výtvarná soutěž o ceny
13.1. 14-18 hod., čt, Sněhové skulptury před Asterixem
- pro žáky ZŠ a mládež, rukavice a lopatku s sebou
20.1. 14-18 hod., čt, Vzpomínáme na léto - pro žáky ZŠ a mládež
- výtvarná soutěž o ceny
27.1. 14-18 hod., čt, Keramické dovádění - pro žáky ZŠ a mládež
- výrobky si odnesete s sebou
Úterky - od 17 do 19 hod. - Výtvarné studio pro mládež - kurz smaltu,
keramiky a malby na hedvábí, práce s glazurou a engobou,
Všechny akce se konají ve výtvarné ateliéru SVČ Asterix,
Na Nábřeží - přezůvky s sebou.
Info: 736 158 153, tomas.mendl@svcha.eu,
SVČ Asterix, ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město
11.1. út od 14.00 - Svět jedniček - naučte se něco o historii PC,
od 8 let
18.1. út od 14.00 - FPS Turnaj na síti pro každého pařana
22.1. so od 8.00 - Vyjeď s námi na výlet, tentokrát Velký smrk
31.1. pá od 16.00 - Večer přátel Tima Burtona
Info: asterix-havirov.cz nebo zdenek.keclik@svcha.eu
21.1. pá od 16.00 - Klíče od pevnosti Boyard - zábavná a napínavá
soutěž o ceny od 6 let.
29.1. so od 7.30 - Veřejná soutěž plastikových modelářů
- dle pravidel Modelářského svazu.
Soutěžní kat.Ia,Ib,Ic,bojová technika 1:35, věkové kategorie
mladší, starší žáci, senioři.
Startovné žáci 15 Kč, senioři 30 Kč za model.

Poslední volná místa v kroužcích
Na Nábřeží 41, info: 596 811 175
Next Aerobic Stylers mini I čt, pá ● Next Aerobic Stylers I. út, čt
● Next Aerobic Stylers II. - út, čt ● Míčové hry - út ● Stolní tenis,
po ● Up & down streetdance group mini - pá ● Chobot - po ●
Maxipes Fík - po ● Chlupáči - st ● Železniční modeláři - čt
Na ul. M. Kudeříkové 14, info: 596 811 031
Středověký hrad - stř ● Orientální tance - út ● Keramika - út
● Modelky a vizážistky - po ● Plastikoví modeláři - stř
● Moderní dívka - stř

STŘEDISKO MĚSTO A STŘEDISKO ŠUMBARK:
3. 1. 16.00 h Turnaj ve stolním fotbale (kalču) (Město)
7. 1. 16.30 h Turnaj v počítačových hrách (Město)
11. 1. 16.00 h Hokejový turnaj "Jágr Cup" (Město)
12. 1. 15.00 h Šumbarské šikulky - soutěž "mladých talentů” (Šumbark)
14. 1. 16.30 h Turnaj v počítačových hrách (Město)
21. 1. 16.30 h Turnaj v počítačových hrách (Město)
24. 1. 15.30 h Turnaj v peckách (Město)
28. 1. 16.30 h Den Don Boska. Oslavení svátku - olympiáda, hry
a soutěže (Město)
29. 1. 8.00 h
Florbalový turnaj ke sv. J. Boska v tělocvičně CSVČ,
kategorie mladší žáci (ročníky 1999 a mladší)
(Šumbark)
Každé pondělí od 16.00 hodin možnost zalozit si na bouldrovací
horolezecké stěně ve Městě.
28. 1. Filmové odpoledne - film
KLUB VALDOCCO: (Lomená 9)
Don Bosco
6. 1. Multiturnaj v deskových
Každé pondělí - zkouška kapely,
a karetních hrách
Každý čtvrtek - ponorka - přítom12. 1. Turnaj v ping pongu
nost psychoterapeuta
19. 1. Turnaj v dámě
20. 1. Výjezd na horolezeckou
MAJÁČEK (děti od 6 - 14 let)
stěnu do Orlové
5. 1. Stavění sněhuláka
28. 1. Bowling na zimním stadionu
6. 1. Svátek Tří králů - výroba
Každou středu od 18.30
postaviček
přítomnost psychoterapeuta
10. 1. Skládání z papíru - origami
Posilovna - pondělí, středa,
12. 1. Turnaj o mistra Majáku
čtvrtek, pátek od 16.30 hodin
v ping pongu
KLUB MAJÁK: (B. Němcové 3)
4. 1. Novoroční klání v biliardu
13. 1. Vytírání pod fotbálkem
- turnaj dvojic
14. 1. Odpoledne společenských
her
21. 1. Pingpongový turnaj
25. 1. Everstep battle (soutěž
v tanečních podložkách)

13. 1.
17. 1.
20. 1.
26. 1.
27. 1.
31. 1.

Zábavné hry - pantomima
Pexesomania - soutěž
v pexesu
Výroba hudebních nástrojů
Velká cena Majáku
- závody v Trackmanii
Výrob masek
Olympiáda ke svátku
Dona Boska

Kurzy hubnutí v Havířově
během 6 let již absolvovalo více než 300 klientů
Výsledky kurzů hubnutí v Havířově kognitivně behaviorální metodou
(STOB) prokazují, že tato metoda je účinná a „nebolestivě „ se během 3
měsíců zbavíte nadbytečných kil. Průměrně hubneme 6,5 kg. Zázračné
diety nepomáhají a vedou ke zdravotně nebezpečným jo-jo efektům.
I v roce 2011 vám nabízíme ověřenou metodu kognitivně-behaviorální terapie snižování nadváhy pod odborným vedením zdravotníků, doplněnou
přizpůsobenou pohybovou aktivitou pod odborným vedením, jak formou
skupinových, tak individuálních 12týdenních kurzů. Nový kurz zahajuje
v Havířově na ZŠ 1. máje 27.1. 2011. Skupinový kurz bude probíhat vždy
ve čtvrtky od 16.30 do 19 hod. Vodné i pro zdravotně handicapované.
info na www.emnxxl.cz nebo 596 110 439, 603 345 861

Městská knihovna Havířov
Akce pro děti:
Dětské odd. na ul. Šrámkova
Teenagerům a nejen jim je určena vědomostní
soutěž o nejoblíbenějším kousku ze šatníku
mládeže Co víš a nevíš o džínách.
V lednu začne cyklus tematických výstavek
a zajímavostí o známých autorech knih pro
mládež. Tentokrát potěšíme příznivce sci-fi
a Julese Verna.
Dětské odd. J. Wericha
Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních
údajů proběhne v pátek 28.1. od 13.00 do 16.30
hod. soutěž Webovou divočinou, která děti naučí
chovat se bezpečně na internetu a také ohleduplně k ostatním.
Knihovnice nezapomněly ani na vědomostní
soutěž. Je ze světa zvířat a nazvaly ji
Znáte zvířecí rekordmany?
Pobočka Seifertova
Ve středu 12.1. od 15.00 hod. je pro děti připraveno zábavné odpoledne spojené s vyhodnoce-

ním tříměsíční soutěže Knižní putování.
Pobočka Gen Svobody
Zazvoňme si v novém roce. To je název akce,
při které můžete vyrobit zvonkohru pro knihovnu
a zvoneček pro sebe. Kdy? V úterý 11.1. od
14.00 hod.

souboru. Výstava potrvá do 21.1.
Ve středu 26.1. v 18.00 hod. proběhne vernisáž
výstavy fotografií Herberta Thiela Tajemství lesa.
Vernisáž budou doprovázet verše Jana Skácela
v podání herce NDM v Ostravě Miroslava Rataje.
Výstavu si můžete prohlédnout do 18.2.

Pobočka Dělnická
24.1. v 17.00 hod. začíná vernisáž výstavky
prací dětí ze školní družiny při ZŠ Kpt. Jasioka v Havířově-Prostření Suché.

Pobočka Seifertova
Na vyprávění a promítání Národní parky
a kaňony USA se můžete těšit v úterý 18.1. od
17.30 hod. O zážitky z nejzajímavějších míst
amerického jihozápadu se podělí Robin Hill.

Pobočka Životice
Ve čtvrtek 13.1. od 14. 00 hod. budou děti pozorovat sněhové vločky a následně je výtvarně
zpracují při akci Klíč k zimní krajině.

Akce pro dospělé:
Hudební oddělení
Babky slaví 20 let, a to ve středu 12.1. ve 14.00
hod. Součástí slavnostního vystoupení folklorního souboru Havířovské babky bude výstava
dokumentů a fotografií mapující činnost tohoto

Pobočka Reneta
Na žádost mnoha čtenářů se ve středu 19.1. od
9.00 hod. koná další setkání s panem Gomolou
Modlitbou k vnitřnímu pokoji, ve kterém se
dozvíte různé zajímavosti o našich církvích.
Půjčovna pro dospělé na ul. Šrámkova
zve na výstavu fotografií člena Fotoklubu Havířov
Romana Wojcika Reportáž z havířovských
akcí v r. 2010. Prohlédnout si můžete také
výstavku knih Počítače nám pomáhají.
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- inzerce -

Prodej materiálů

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN
prodejna
6/11

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

3/11

8/11

AQUAAEROBIC

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

na bazénu v Havířově-Šumbarku.
Více na www.aquaaerobic.ic.cz
604 305 870 - K. Mahdalová

www.danex.cz
ŘEMESLNÉ PRÁCE
Mňam PIZZERIE De MARCO
Hlavní třída 380/33, Havířov-Město
www.demarco.cz

11/11

4/11

PIZZA 2 + 1

šunková
unková ZDARMA

bezplatný rozvoz pizzy (pouze v Havířově)
● balení (krabice) ZDARMA
● ke každým 2 pizzám dle Vašeho výběru 3. pizza - ZDARMA
bohatě zdobená šunkou a sýrem
OBJEDNÁVKY ☎ 774 610 817
7
Vaříme a rozvážíme:
Po - Čt 11.00 - 22.00
Po - Čt, Ne 11.30 - 22.00
Pá - So 11.00 - 23.00
Pá - So
11.30 - 23.00
Ne
11.00 - 22.00

TRIAS a SPOL., Havířov

●

PŘIJME

do oděvní firmy
střihačky do střihárny
šičky znalé práce na owerloku
a na průmyslových strojích
☎ 596 411 314 - p. Podaná
●

13/11

malířské, zednické,
obkládačské, elektrikářské,
podlahářské, sádrokarton aj.
www.hodinovy-muz.eu
☎ 603 723 294

10/11

1/11

●

Příjem objednávek 15 minut před koncem pracovní doby.
15/11

Střední škola technických oborů, p.o.
Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark

7/11

Zve žáky 8. a 9. tříd ZŠ
i jejich rodiče na

12/11

5/11

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9/11

13. ledna 2011 od 10 - 17 hodin.
Nabídka studia oborů stavebních,
strojních i dřevařských
v 4-letých maturitních
i 3-letých učebních oborech.

Nabízím výuku jazyků:
angličtina ● ruština ● francouzština
● příprava na zkoušky ● doučování
☎ 606 810 676

SUPERHOUSE
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER NA KLÍČ

www.sos-havirov.cz
☎ 596 884 811
18/11

16/11

17/11

14/11

RAMSES OSTRAVA spol. s r.o.

18/11b

RAMSES OSTRAVA
Vám ji opraví za
AKČNÍ ZIMNÍ CENY.
Volejte tel.: 602 572 902
E-mail: zakazka@ramses-ostrava.cz
www.ramses-ostrava.cz

2/11

Potřebujete opravit
Vaši střechu?

David Jedlovec - 603 159 352
www.rekonstrukce-byt.cz
www.superhouse.cz
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ZUŠ Bohuslava Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město
zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz
Hudební podvečery
11. a 25. ledna 2011
v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
V koncertním sále ZUŠ ul. Sadová
probíhá
výstava výtvarných prací
žákyně Beaty Svitačové
otevřeno
denně 17.00 - 19.30 hodin
Reprezentační ples ZUŠ
4. února 2011 v 19.00 hodin
Restaurace "Na Lapačce" Šenov

❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆

Srdečně zveme na vánoční
a novoroční bohoslužby
evangelický kostel - Havířov-Prostřední Suchá, Stará ul.
• Štědrý večer 24. 12. ve 22.00 hodin
• Boží hod vánoční 25. 12. v 8.45 hodin
• Zakončení starého roku 31. 12. v 16.30 hodin
• Koncert koled v provedení pěveckého sboru PZKO z Horní Suché
(dir. Anna Kiszková), 9. 1. 2011 v 8.45 hodin
evangelický kostel - Havířov-Bludovice
• Štědrovečerní bohoslužba s vystoupením skupiny MASOLIT,
svátečním slovem a společným zpěvem koled 24.12. ve 22.00 hodin
• Boží hod Vánoční (vystoupení místního smíšeného pěveckého sboru
v rámci bohoslužby 25.12. v 8.30 hodin
• štěpánská bohoslužba - vystoupení ženského pěveckého sboru
LAUDATE pod vedením Mgr. Pavlíny Volné) 26.12. v 8.30 hodin
Modlitebna Církve bratrské
Fryštátská ul., Havířov-Suchá
• Vánoční bohoslužba 25.12. v 10.00 hodin
• Dětská vánoční slavnost 26.12. v 9.00 hodin
Foto: Josef Talaš

Sdružení taoistické tai chi
vnitřní umění pro zdraví v ČR
zve na zahájení nových skupin.
První hodina je zdarma.
Kdy? - 22. února 2011
v 16.30 hodin
Kde? - tělocvična ZŠ Školní,
Havířov-Šumbark.
Přezůvky s sebou.
Cvičení vedou akreditovaní
instruktoři.
Pravidelná skupina bude probíhat
každé úterý od 1. března 2011
v 16.30 - 18.00 hodin.
www.taoist.cz

❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆

Klub
věrných turistů
1.1. si provětráme hlavy po silvestrovských oslavách novoročním šlapáčkem.
Sraz ve 13.00 hod. na AN
v Havířově.
17.1. posezení v Bílém domě,
zavzpomínáme a zrekapitulujeme akce minulého roku. Zahájení v 16.00 hod. (4. poschodí Institut vzdělávání)
29.1. (so) pořádáme autobusový
zájezd na Pustevny. Odjezd
z parkoviště Slavie v 7.30 hod.,
cena 160 Kč.
www.kvtivr.estranky.cz

ZUŠ Leoše Janáčka
Havířov-Podlesí
zusvrchl@volny.cz
www.zuslj-havirov.cz
☎ 596 411 064
25. ledna 17.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ
Koncert žáků

❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆
Příležitost pro ty, kteří se zabývají
myšlenkou začít včelařit
a nemůžou se rozhodnout.

VČELAŘSKÝ KURZ
Včelařský kroužek při ZO ČSV
v Havířově organizuje v době
od února do dubna 2011
tříměsíční kurz včelařství.
V kurzu se seznámíte se základy
včelaření, jak založit chov včel,
poradíme s výběrem stanoviště
pro úly, předvedeme nejnutnější
včelařské pomůcky, seznámíme
Vás s ostatními včelími produkty
a povinnostmi včelaře.
Kurz bude probíhat
na ZŠ Frýdecká vždy lichý týden,
a to v úterý od 16 do 18 hodin.
Zahájení 1. února.
Informace získáte na
☎ 731 956 647.

❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆
Ski klub Slavia Havířov
a Ski klub Petřvald
pořádají víkendovou školu
lyžování a snowboardingu
pro děti od 5 do 18 let.

Armáda spásy,
Sbor a komunitní centrum J. Seiferta 8,
Havířov-Město, ☎ 596 411 206, 596 411 265
Klub SRDÍČKO poskytuje zdarma
sociální služby rodinám s dětmi
ve věku od 0 do 6 let. Klub je otevřen v úterý, ve středu a ve čtvrtek
od 8.30 do 10.30 hod.
Během roku pořádáme různé akce
- Karneval pro děti, Den dětí, grilování na zahradě, výlet, plavání,
solnou jeskyni, loučení se s prázdninami aj. akce.
4.1. Út zpívánky
5.1. St volné hraní
6.1. Čt Tři králové
11.1. Út zpívánky
12.1. St stavíme sněhuláka
13.1. Čt hudební školička I
18.1. Út zpívánky
19.1. St beseda
20.1. Čt hudební školička II
25.1. Út zpívánky
26.1. St volné hraní
27.1. Čt máme rádi barvičky
Změna programu vyhrazena.

Armáda spásy nabízí i terénní
sociální služby pro rodiče s dětmi.
Bližší informace obdržíte na
☎ 603 548 977 nebo 737 405 373.
Milí senioři, chcete strávit svůj
volný čas aktivně a ve společnosti
druhých lidí?
Pokud ano, navštivte
Komunitní centrum Armády spásy
J. Seiferta 8, Havířov,
☎ 596 411 206 , 596 411 265.
Každý den realizujeme různé
kluby (stolní hry, receptář, trénink
mozku, kavárničku, cvičení,
vyrábění, aj.)
Během roku pořádáme několik
akcí (výlety, grilování, karneval pro
seniory, Den seniorů, besedy,
šipkový turnaj aj.)

• Naši kvalifikovaní instruktoři
s licencí naučí Vaše děti
správnou techniku lyžování
a snowboardingu..
• Délka kurzu: 5 dnů
(vždy v neděli)
• Zahájení: 9. 1. 2011
• Další termíny: 16. 1., 23. 1.,
30. 1. 13. 2. 2011
• Místo konání:
P.O.M.A Malenovice
• Bližší info: a on-line přihlášky:
www.skiklubpetrvald.estranky.cz
www.zsmladeznicka.cz
☎ 731 414 197

❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆
Rodinné centrum Majáček
Vám děkuje za Vaši přízeň
v roce 2010 a v Novém roce
se na Vás těší
opět s novou nabídkou!
Chystáme pro Vás nemalé změny,
pro bližší info sledujte web
www.majacek.com. Věříme, že
nám i nadále zůstanete věrni.

Přijďte, těšíme se na Vás.
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