Kino Centrum se dočkalo dlouho
plánované rekonstrukce
Zcela novou podobu získá
během dvou let havířovské kino
Centrum. Slavnostní zahájení
rekonstrukce kina za účasti
vedení města, radních a vedení
společnosti VOKD, která stavbu
bude zajišťovat, se uskutečnilo
1. února.
Celkové náklady na rekonstrukci
kina včetně interiéru a technického
vybavení budou zhruba 124 milionů
korun. Projekt rekonstrukce bude
podpořen z Evropských fondů 46,6
miliony korun. Jedná se o dotaci
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
„Havířov má z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko vyhrazeno přibližně 300
milionů korun na tento a další projekty zahrnuté do svého integrovaného plánu rozvoje. Evropské
dotace již město získalo na výstavbu sportovní haly, rekonstrukci
dvou tělocvičen a okolí v lokalitě
Žákovská, regeneraci náměstí
U Severky a rekonstrukci odpočinkové zóny Na Nábřeží,“ uvedl
k dotacím manažer vnější komunikace regionální rady Michal Sobek.
Budovu čeká komplexní rekonstrukce a dispoziční úprava interiéru na malý a velký kinosál, který
umožní promítání 3D filmů. Provedena bude i rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace, výměna oken, střechy a kino bude mít
i novou fasádu.
Kino Centrum zahájilo svůj provoz již v roce 1967 a od té doby
v něm nebyly provedeny žádné
opravy. „Současný stav kina již
nesplňuje náročná kritéria komfortu
pro diváka, proto jsme se rozhodli
kino rekonstruovat. Kromě velkého
kinosálu se mohou lidé těšit na
DVD kavárnu, kde budou promítány filmy na plazmových obrazovkách. V druhém podlaží bude
výstavní síň a galérie a v suterénu
klub,“ uvedl primátor města Ing.
Zdeněk Osmanczyk.
Kino Centrum by mělo být
opět v provozu na podzim roku
2012. Do té doby bude promítání
filmů zajišťovat Kino Úsvit v KD
L. Janáčka.
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POZVÁNKA
na jednání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 28. března 2011
od 13 hodin
v sále Kulturního domu Radost.

Foto: Josef Talaš

Jednání je přístupné veřejnosti.
Interpelace a dotazy občanů
jsou zařazeny na konec programu.
Upozorňujeme občany na nutnost
předkládat příspěvky k vystoupení
v písemné podobě.
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Město i letos finančně podpoří
rekondičně-ozdravné pobyty
Částkou tří milionů korun podpoří v letošním roce město rekondičně-ozdravné pobyty dětí, seniorů a zdravotně postižených občanů
v Chorvatsku, tuzemský letní integrovaný pobyt dětí s poruchami
pohybového ústrojí a jejich zákonných zástupců, týdenní příměstské
tábory a tuzemské pobyty pro seniory a zdravotně postižené občany.
Během šesti desetidenních turnusů se rekondičních ozdravných pobytů
v Chorvatsku zúčastní 90 dětí (dle potřeby děti z oddělení sociálně právní
ochrany dětí OSV MMH), 30 občanů se zdravotním postižením a 70 seniorů. Město tyto pobyty podporuje podle výše příjmů rodiny či výše důchodu. Tuzemského integrovaného pobytu dětí s poruchami pohybového
ústrojí se zúčastní 20 dětí a jejich zákonní zástupci. Pobyt se uskuteční v
Horní Bečvě. Tento pobyt je plně hrazen z rozpočtu města. Město také zajistí
8 turnusů týdenních příměstských táborů pro celkem 240
dětí. Finanční spoluúčast rodičů činí 250 korun, dalších 500 korun přispěje
město.
Další tuzemské pobyty jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené
občany. Zúčastní se jich během 5 turnusů přibližně 190 seniorů a město je
podpoří 635 tisíci korunami. Výběr zařízení pro tyto tuzemské pobyty bude
proveden prostřednictvím elektronické aukce. Účastníkům město přispívá
40 - 50% ceny poukazu.
Kategorie pobytů pro seniory:
1. rehabilitační šestidenní pobyty - 2 turnusy (duben 2011)
2. rekondičně-ozdravný pobyt pro 20 seniorů se zdravotním postižením
(květen 2011)
3. rekreační sedmidenní pobyty - 2 turnusy (září, říjen 2011)
4. rekondičně-ozdravný pobyt v Chorvatsku pro osaměle žijící seniory 2 turnusy (srpen, září 2011).
- informaci o pobytech v bodě 2, 3, 4 včetně vybraných rekreačních
středisek, termínech a dnech zápisů zveřejníme v Radničních listech - duben 2011.
Zápisu na rehabilitační pobyty se uskuteční 11. března 2011
v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov-Podlesí
(autobusová zastávka „Bezručova“- linka č. 3 a 9) od 7.00 do 10.00
hodin (do naplnění kapacity).
Další bližší informace poskytne p. Pospíšilová ☎ 596 803 155,
Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro,

Ocenění (zleva) Jozef Danihel, Šárka Lišková a Daniel Wojcik s ředitelem
Foto: Josef Talaš
městské policie Ing. Bohuslavem Murasem.

Město ocenilo strážníky
městské policie
Vyhodnocení činnosti městské policie za minulý rok bylo již
tradičně spojeno s oceněním
nejlepších strážníků.
9. února převzalo ocenění
z rukou vedení města a vedení
městské policie 33 strážníků.
Strážníci byli odměněni např. za
„kulatiny“ práce u městské policie
(10 a 15 let), za zadržení pachatelů
trestného činu krádeže vloupáním
do vozidla, zadržení muže podez-

řelého z loupežného přepadení
herny se střelnou zbraní, záchranu
života muži v těžkém psychickém
stavu při pokusu o sebevraždu či
za zákrok proti agresivnímu psovi
bojového plemene, který zranil jiného psa i jeho majitele.
Osm strážníků převzalo ocenění
za poskytnutí humanitární pomoci
v obci Heřmanice, která byla zasažena v srpnu 2010 ničivými
povodněmi.

Rekonstrukce veřejného
osvětlení na Dlouhé třídě
V roce 2011 (předpokládaný
termín prací je stanoven od
dubna do září) bude na Dlouhé
třídě
v
úseku
křižovatek
s ulicemi 17. listopadu a Studentskou probíhat rekonstrukce
veřejného osvětlení.
V rámci přípravných prací dojde
v tomto úseku k částečnému kácení vzrostlých stromů. Celkově se
jedná o 19 kusů lip.
Samotná rekonstrukce veřejného osvětlení byla připravena tak,
aby zásah do zeleně byl co

nejmenší a co nejšetrnější. Byl proveden nový světelně technický
výpočet, který umožní upravit rozteč sloupů veřejného osvětlení ze
stávajících 30 metrů na 42 metrů.
Toto opatření sníží náklady na
celou rekonstrukci.
Po realizaci bude dosaženo
výrazné úspory ve spotřebě elektrické energie - sníží se celkový
příkon soustavy, lepšího nasvětlení
zmíněného úseku a v neposlední
řadě umožní jen nezbytně nutný
zásah do stávajícího stromořadí.

Foto: Josef Talaš
Pro noční kontrolu havířovských restaurací a barů si městská policie vybrala sobotní noc
koncem ledna.
Strážníci ve spolupráci s pra-

Chrastava děkuje Havířovu
za pomoc při povodních
Poděkování Chrastavy za finanční dar zaslal starosta Chrastavy primátorovi Havířova Zdeňkovi Osmanczykovi.
Loni v létě daroval Havířov povodněmi postiženému městu v Libereckém kraji 50 tisíc korun. V dopise oceňuje
starosta Chrastavy Michael Canov příkladný postoj a čin, kterým Havířov podržel povodněmi postižené obyvatele Chrastavy. „Tisíciletá povodeň nám způsobila obrovské škody a všechny finanční dary včetně havířovského chceme použít tak, abychom co nejdříve obnovili fungování našeho města po všech jeho stránkách,“ píše
starosta Canov. Součástí písemného poděkování je mimořádné vydání povodňových Chrastavských listů
a dokumentární záběry živelné pohromy ze srpna 2010 zachycené na DVD.

covnicemi
sociálně
právní
ochrany dětí kontrolovali mladistvé a především zkoumali, zda
pili alkohol. „Cílem takovýchto
akcí je zamezit negativním sociálním jevům v této oblasti. Prevence je v tomto případě jednou
z nejdůležitějších metod. Městská policie spolupracuje se
všemi zúčastněnými složkami,“
uvedl ředitel Městské policie
Havířov Ing. Bohuslav Muras.
Kontroly mladistvých v restauračních zařízeních provádějí
strážníci městské policie v podstatě denně, dvakrát až třikrát do
měsíce pak realizují kontroly
velkého rozsahu.
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Hlasujte o nové podobě náměstí!
Připravuje se rekonstrukce náměstí
T. G. Masaryka na Šumbarku
Vyjádřit se k pěti architekty navrhovaným variantám nové podoby
nejstaršího náměstí v Havířově
mohou do 20. března letošního
roku obyvatelé města a především
jeho části Šumbark.
Rekonstrukce náměstí T. G.
Masaryka začne za dva roky, již
nyní jsou ale zpracovávány návrhy
koncepce řešení jmenované lokality. „Dříve, než cokoli schválí radní
a zastupitelé města, chceme znát
názor místních na navrhovanou
novou podobu náměstí na Šumbarku,“ řekl k problematice primátor
Havířova Zdeněk Osmanczyk.
Hlasování probíhá na internetových
stranách
města
www.havirov-city.cz.
Zpracovaná studie stavby navrhuje řešení náměstí tak, aby vyhovovalo současným parametrům
lokálních center. Architektonické
návrhy splňují aktuální požadavky
na vývoj statické i dynamické

dopravy, zajišťují zklidnění jmenované lokality vyloučením autobusové dopravy, navrhují trasy pro
chodce a cyklisty, umožňují parkování osobních vozidel na nadzemních i podzemních parkovištích
s celkovou kapacitou asi 200 míst,
samozřejmě zachovávají dopravní
obslužnost občanské vybavenosti
a především se snaží o zvýšení
společenského charakteru celé
lokality.
Jednotlivé varianty se vzájemně
liší například způsobem uspořádání
parkovišť, řešením dolní části
náměstí s vjezdem a výjezdem do
podzemních garáží a především
množstvím zeleně v klidových
a relaxačních zónách lokality.
Náklady na opravu jsou odhadovány na 100 milionů korun, z uvedené částky tvoří zhruba polovinu
náklady na vybudování podzemního parkoviště.

MIMOŘÁDNÁ JARNÍ AKCE
- BEZPLATNÝ ODVOZ
A LIKVIDACE VRAKŮ
S cílem zajistit odstranění vraků vozidel z místních komunikací
na území města Havířova připravil Magistrát města Havířova ve
spolupráci s ŽDB GROUP a.s. Bohumín společnou akci, v rámci
které bude v období měsíců březen, duben a květen 2011 zajišťován bezplatný odvoz vraků vozidel přímo z místa odstavení vozidla a zajištěna jeho ekologická likvidace.
Protokol, potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru, bude majiteli vystaven ihned po převzetí vozidla.
Zájemci si mohou termín odvozu dohodnout přímo s pracovníkem ŽDB GROUP a.s. Bohumín na ☎ čísle 604 228 312, na kterém
lze získat případné další podrobné informace.

Poradna SON ČR
v Havířově aktuálně
Aktuální problémy v bydlení
i s deregulací nájemného můžete
konzultovat v poradně Sdružení
nájemníků ČR na adrese HavířovMěsto, Palackého 689 / 2 (boční
vchod zleva - bývalá budova základní školy).
V roce 2011 poradna funguje
každý druhý a nově čtvrtý pracovní
čtvrtek v měsíci od 16.30 hod. do
18.00 hod.
Infolinka SON ČR pro Moravskoslezský kraj - ☎ 777 810 174 nebo
723 697 356., e-mail orson@cmail.cz
Za členy většiny odborových
svazů hradí příspěvky příslušný
odborový svaz. Možná domluva individuálního termínu.

www.son.cz

Foto: Josef Talaš

Primátor Ing. Zdeněk Osmanczyk obdržel z rukou rektora VŠ
sociálně-správní, Institutu celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Josefa
Fialy, CSc. jmenovací dekret člena Akademické rady této vysoké
školy. Primátor popřál škole hodně úspěchů a přislíbil, že i nadále
bude město tuto školu podporovat. Předávání se zúčastnil i ředitel
školy Ing. Václav Bezecný.

Výtvarná soutěž pro děti MŠ a žáky
1. stupně ZŠ
Komise rady města BESIP
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro
děti mateřských škol a žáky
1. stupně základních škol na
téma „Bezpečný pohyb cyklistů
a in-line bruslařů po cyklostezkách v našem městě“.
Děti mohou kreslit, malovat,
vystřihovat, lepit ve skupinkách
i samostatně.
Termín odevzdání prací je do
23. března 2011 na odboru komunálních služeb magistrátu města,
kancelář č. A 409.
Nejlepší práce budou oceněny
a vystaveny ve vestibulu magistrátu
města v rámci akce „DUBEN -

měsíc bezpečnosti“.
Soutěžní díla budou rozdělena
do tří kategorií:
I. kat.
pro děti mateřských škol
a 1. tříd ZŠ
II. kat.
pro děti 2. a 3. tříd ZŠ
III. kat.
pro děti 4. a 5. tříd ZŠ
Bližší informace
p. Krpcová, ☎ 728 947 657

Informace o připravovaných změnách jízdního řádu
linek městské hromadné dopravy Havířov (MHD)
pro období platnosti od 6. 3. 2011 do 10. 12. 2011
Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb, upozorňuje cestující veřejnost,
že k termínu od 6. 3. 2011 budou provedeny
dílčí změny jízdních řádů linek v systému MHD.
Navržené změny představují zejména úpravy
časových poloh odjezdů spojů tak, aby bylo
zajištěno optimální vedení spojů dle požadavků občanů i poznatků dopravce, konkrétně na
linkách MHD č. 401, 402, 404, 406, 410, 415, 416,
422.
V rámci změn jízdních řádů dojde také ke
zrušení vytipovaných spojů na lince č. 413
a 416. Nové spoje budou zavedeny na lince
č. 401, 404, 405, 415, 416 a 419.

Všechny změny budou zapracovány
do nových jízdních řádů linek MHD s platností
od 6. 3. 2011, po jejichž schválení příslušným
dopravním úřadem zabezpečí dopravce ČSAD
Havířov a.s. jejich zveřejnění na zastávkách
MHD.
Informace o připravených změnách bude pro
cestující připravena na všech předprodejních
místech dopravce v termínu od 15. 2. 2011.
Schválené jízdní řády pak budou pro občany
dostupné také na internetových stránkách
www.jizdnirady.cz a www.3csad.cz.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV VÁS ZVE
DO KVĚTINOVÉHO PRŮVODU
OBNOVENÉHO
HAVÍŘOVA V KVĚTECH
Program Havířova v květech 18. června 2011
Floristická část (náměstí Republiky)
8.00 - 15.00 hodin
15.00 - 18.00 hodin
19.00 hodin

Tvorba květinových obrazů
Anketní hodnocení květinových obrazů veřejností
Vyhodnocení a předání cen

Květinový průvod
9.00 hodin
10.00 hodin
11.00 hodin

Řazení vozidel na Hlavní třídě
Řazení průvodu u Magistrátu města Havířova
Květinový průvod od magistrátu směrem k náměstí Republiky

Havířov v květech baví obyvatele Havířova a hosty
z blízka i daleka (náměstí Republiky)
13.00 - 22.00 hodin
Hlavní kulturní program
Doprovodný kulturní program pro nejmenší
Pokud máte zájem zúčastnit se průvodu, kontaktujte prosím vedoucí tiskového
oddělení Ing. Radmilu Friedlovou na ☎ 596 803 237.

Podpořte s námi naši nově obnovenou květinovou tradici Havířov v květech!

Statutární město Havířov vyhlašuje fotosoutěž
Havířov v květech
Fotosoutěž je pořádána u příležitosti znovuobnovení tradice květinových slavností v Havířově. Obsahem soutěže je zachytit
ve výtvarném dokumentu přípravy, průběh, vyvrcholení a celkový dojem ze všech akcí Havířova v květech 2011.
Soutěž bude vyhodnocena odbornou porotou. Z oceněných a vybraných snímků bude u příležitosti konání konference Zelená města
uspořádána v listopadu 2011 výstava ve výstavní síni Kulturního domu Radost v Havířově.
Podmínky fotosoutěže Havířov v květech:
Do soutěže se mohou přihlásit amatérští i profesionální fotografové,
občané a návštěvníci města Havířova svými fotografiemi o minimálním
rozměru 15 x 21 cm a větším. K fotografiím musí být přiložena přihláška
(registrace) a CD s digitalizovanými fotografiemi v rozlišení pro tisk.
Přihláška je ke stažení na internetových stránkách www.havirov-city.cz
v pravém sloupci Havířov v květech.

Ceny:
Hlavní cena - Havířovský květ (3 000 Kč a upomínkové předměty)
V každé kategorii bude udělena cena za:
1. místo (1 500 Kč a upomínkové předměty)
2. místo (1 000 Kč a upomínkové předměty)
3. místo ( 500 Kč a upomínkové předměty)
Čestné uznání

Fotosoutěž Havířov v květech je vyhlášena v kategoriích:
A. Reportáž (přípravné akce, zdobení města, květinové korzo apod.)
B. Portrét člověka ve městě květů
C. Havířov - město květů a zeleně

Organizátor si vyhrazuje:
1. Právo některá ocenění rozšířit, či některou z cen neudělit.
2. Právo zveřejnit jména účastníků soutěže a použít bezplatně jejich
fotografie k propagaci města Havířova.
Účastí ve fotosoutěži Havířov v květech, vyplněním a odevzdáním
přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami fotosoutěže.

Autor se může v každé kategorii prezentovat nejvýše 5 snímky. Seriál
(sekvence) se považuje za 1 snímek.
Každá fotografie musí být zřetelně označena soutěžní kategorií, názvem
shodným s názvem snímku na přihlášce, jménem a příjmením a adresou
autora.

Obálku s fotografiemi, datovým CD a vyplněnou přihláškou je možno
předat osobně nebo odeslat poštou na adresu:
Magistrát města Havířova, tiskové oddělení, MgA. Romana Bartošková
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Městská knihovna se představuje
Pobočka pro dospělé Reneta, Dlouhá
tř. 19, Havířov-Město sídlí v 1. patře
Společenského domu Reneta.
Imobilní čtenáři či maminky s kočárky mohou
využít výtahu, který je umístěn na chodbě společenského domu. K dispozici je 31 000 svazků
beletrie a naučné literatury pro čtenáře od 15 let,
6 studijních míst a čítárna, která nabízí 36 titulů
časopisů a 4 druhy denního tisku.
V hojné míře jsou využívány 4 počítače s připojením k internetu. Jeden z nich je v provozu od
11. 1. 2008, byl do knihovny věnován nadací

manželů Klausových a je určen seniorům (ale
nejen jim). Těm seniorům, kteří s internetem teprve začínají nebo se chtějí naučit základům práce
na PC, knihovnice rády pomohou formou hodinových konzultací.
Pokud je některý čtenář špatně pohyblivý a projeví zájem, donesou mu knihovnice knihy až do
bytu. Svou oblibu mezi čtenáři si již našly také
akce týkající se zdravé výživy, grafoterapie, ochrany seniorů, astrologie apod.
Přijďte se sami přesvědčit. V příjemném prostředí určitě najdete tu svou oblíbenou knihu.

Z redakční pošty
Senioři, učte se!
28. ledna byl na Hotelové škole na ulici
Tajovského slavnostně ukončen Kurz trénování paměti Akademie třetího věku a volného
času, pořádaný na zdejší pobočce Vysoké
školy politických a společenských věd
z Kolína. Poučnou i zábavnou formou jsme se
naučily, jak poznatky do paměti ukládat
a znovu si je vybavovat. Výukové lekce vtipně
vedla Mgr. Petra Hirtlová. Můžeme všem
seniorům doporučit.
absolventky kurzu
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Program Miniškolička
je určen dětem od 3 let

Od února 2011 mohou rodiče dětí od 3 let využít pro zajištění hlídání program miniškoličky v Mateřském a rodinném centru Sluníčko v Havířově.
Miniškolička je součástí projektu Krok za krokem, jehož hlavním cílem je
rozvoj a podpora inovativních forem péče o dítě. Aktivita bude probíhat
každý pracovní den a je určena pro rodiče, kteří potřebují zajistit hlídání
z důvodu usnadnění návratu do práce, návštěvy zaměstnavatele,
či docházky do vzdělávacích kurzů.
„Miniškolička bude denně v provozu celkem 5 hodin. Síť mateřských
center takto reaguje na zvýšenou potřebu rodičů, hledajících nebo vracejících se do zaměstnání, zajistit krátkodobou péči o děti, které například
nelze z kapacitních důvodů umístit do mateřských škol,“ popisuje aktivitu
Lenka Kalniková, manažerka projektu.
Projekt, který realizuje kromě havířovského rodinného centra Sluníčko
také Rodičovské centrum Chaloupka v Ostravě a Centrum pro rodinu
Sluníčko v Karviné, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operač-ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

SVČ ASTERIX připravuje příměstské tábory
s dotací statutárního města Havířova
Místo konání: všechny turnusy budou z technických důvodů /plánovaná
gen. oprava střediska na ul. M. Kudeříkové/ probíhat ve středisku
Na Nábřeží 41, Havířov-Město
Termíny jednotlivých turnusů:
I.
11. 7. - 15. 7. 2011
II.
18. 7. - 22. 7. 2011
III. 25. 7. - 29. 7. 2011
IV.
1. 8. - 5. 8. 2011
V.
8. 8. - 12. 8. 2011
VI.
15. 8. - 19. 8. 2011
VII. 22. 8. - 26. 8. 2011
Podmínky účasti: děti nar. v r. 1998 - 2004, podmínkou účasti je absolvování 1. ročníku ZŠ, trvalé bydliště v Havířově ke dni konání, finanční spoluúčast zákonného zástupce dítěte ve výši 250 Kč, /resp. 750,-/, řádně
vyplněná závazná přihláška.
Cena jednoho turnusu: 750 Kč, z toho příspěvek statutárního města
Havířova činí 500 Kč a lze jej čerpat na dítě, a to pouze na 1 turnus, účast
téhož dítěte na dalším turnusu hradí zákonný zástupce již v plné výši.
Program: příchod v 7.30 - 8.00, celodenní program, zajištěn oběd,
2 svačiny, pitný režim, odchod dětí v 16.00 - 16.30
Zápis: do naplnění kapacity turnusů probíhá v úterý od 15 do 18 a ve čtvrtek od 8 do 13 hod. v SVČ Asterix, Na Nábřeží 41 u p. Jurčekové nebo
Norkové /5. patro/.
Při zápisu je nutno odevzdat přihlášku a uhradit platbu za PMT.
Přihlášky lze vyzvednout na obou střediscích nebo stáhnout na:
www.asterix-havirov.cz. Info: v SVČ Asterix, p. Norková, Jurčeková, ☎ 596 811 175
Podmínky účasti dětí na rekondičně-ozdravných pobytech
v Chorvatsku s dotací statutárního města Havířova v roce 2011
Místo konání: Chorvatsko, Trogir - Seget, Vila Tereza
1. Trvalý pobyt dítěte v Havířově ke dni účasti.
2. Děti narozené v letech 1997 - 2003
3. Zdravotní stav dítěte, který nevylučuje rekondičně-ozdravný pobyt v zahraničí.
4. Finanční spoluúčast zákonných zástupců:
Kategorie

Kritérium

1.

Přiznání dávky v hmotné nouzi
zákonnému zástupci dítěte
Přiznání přídavku na dítě
dávek státní sociální podpory
Bez přiznaných dávek v hmotné
nouzi i státní sociální podpory

Zhubněte do plavek!

2.

Pokud jste se rozhodli zhubnout, máte možnost pro svůj vzhled
a zdraví něco udělat pod vedením MUDr. Š. Andělové, CSc., která
povede kurz hubnutí v ZŠ 1. máje již po desáté. Kurz KBT-STOB je
doplněn o odborná lékařská vyšetření a přizpůsobeným cvičením
vhodným i pro zdravotně hendicapované. Slevy pro diabetiky,
příspěvky ZP. Přihlášky na ☎ 603 345 861, 731 464 387
nebo prostřednictvím www.emnxxl.cz

3.

příspěvková organizace
VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION HAVÍŘOV, DĚLNICKÁ 14,
736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO
bezbariérový vstup, ☎ 596 813 456,
e-mail: havirov@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz
Otevřeno: út - pá 8 - 12.00 12.30 - 16.30 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
Vstupné: dle platného ceníku Muzea Těšínska, p.o.
VÝSTAVY:
ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO - HISTORIE A SOUČASNOST
končí 6. března 2011.
VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA
Slavnostní zahájení 22. března 2011 v 17 h.
Výstava seznamující s historií pěstování a zpracování kávy.
25. 3. - 23. 4. 2011 - 6. ročník soutěže o nejpěknějšího beránka
- tradiční soutěž a přehlídka dětských prací s tématem velikonočního
beránka, vyhodnocení a předání cen 28. dubna 2011, své příspěvky
odevzdejte ve VS Musaion Havířov do 25. 3. 2011
30. 3. 2011, 8, 9, 10 h - Spirála života aneb obřady přelomových
okamžiků života našich předků - narození a křest, dětství
- 1. přednáška z třídílného cyklu zaměřeného na nejdůležitější okamžiky
v životě člověka, přednáší folkloristka p. Marta Gelnarová

Finanční
spoluúčast
zák. zástupce
na 1. a 2. dítě

Finanční
spoluúčast
zák. zástupce
na další dítě

1 500 Kč na dítě

3 000 Kč

2 000 Kč na dítě

4 000 Kč

4 000 Kč na dítě

8 000 Kč

5. Požadované doklady platné ke dni zápisu dětí:
- žádost na rekondičně-ozdravný pobyt (vyplní zákonný zástupce v den zápisu na
místě),
- potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi nebo oznámení o přiznání
přídavku na dítě (pokud byly přiznány),
- průkaz totožnosti - OP zákonného zástupce dětí, případně plná moc jiné osobě
starší 18 let.
6. Úhrada finanční spoluúčasti zákonným zástupcem musí být provedena v hotovosti
ve stanovené celkové výši na informační schůzce ve Středisku volného času
ASTERIX. Jelikož je na tento rekondičně-ozdravný pobyt poskytnut příspěvek statutárního města Havířova, nelze žádat o další finanční příspěvek zaměstnavatele
zákonného zástupce dítěte účastnícího se pobytu.
7. Výjimky z výše uvedených podmínek schvaluje individuálně Rada města Havířova.
8. Na dotaci města není právní nárok.
9. Zájemci budou zapisováni podle pořadí podání žádosti v den zápisu. Při vyšším
počtu zájemců budou zájemci registrováni jako náhradníci.
Zápis dětí se koná 23. 3. 2011 od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin v prostorách Střediska volného času ASTERIX, Na Nábřeží 41, Havířov-Město.
V případě, že nebude naplněna stanovená kapacita v 1. kole, bude realizováno
2. kolo v termínu 6. 4. 2011 od 9 do 12 hodin (tamtéž).
Termíny jednotlivých pobytů v Chorvatsku včetně příjezdů a odjezdů:
I. turnus 15. 7. - 26. 7. 2011
II. turnus 24. 7. - 4. 8. 2011
III. turnus 2. 8. - 13. 8. 2011
Pro děti jsou připraveny ozdravné a sportovní aktivity spojené s koupáním u moře.
Bezpečnost dětí zajišťují vedoucí, plavčík, zdravotník a noční hlídač. V ceně pobytu je
doprava klimatizovanými autokary, ubytování, strava formou plné penze včetně
pitného režimu a pojištění.
Informace : Karla Nožičková, ASTERIX - SVČ, ☎ 596 811 175
www.asterix-havirov.cz

SNĚHURKA
Divadlo Český Těšín

galakoncert

Dětský muzikál Sněhurka, jehož
počet repríz přesáhl magickou
hranici 500 repríz, je stále žádaný
nejenom v našem regionu, ale také
daleko za jeho hranicemi.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

11.3. v 9.00 a 11.15 hodin - velký sál KDPB

GALAKONCERT TALENTT 2011

projekt film a škola

projekt „FILM A ŠKOLA“
(THE GRADUATE, USA 1967, 105´, do 12 let nevhodný, širokoúhlé/romantické drama, titulky)
Film je adaptace generačního románu Charlese Webba Absolvent.
Mladý Benjamin se po úspěšném složení závěrečných zkoušek
vrací domů ze studií, aniž by měl ponětí, co vlastně chce dělat dál.
Film měl v roce svého vzniku sedm nominací na OSCARA, nakonec získal „jen“ jednu - za nejlepší režii. V hlavní roli
Dustin Hoffman. Režie: Mike Nichols
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

29.3. BIBLIOTHEQUE PASCAL
(Maďarsko/Německo/Velká Británie 2010, 105´,
do 15 let nepřístupný, drama/ tragikomedie/thriller,
titulky) Hlavní hrdinka Mona s maďarskorumunskou krví vypráví nebývale příjemnému
úředníkovi na sociálce svůj příběh. Chce totiž
získat zpět do péče svou malou dcerku, kterou
nechala u tety, když se vydala na Západ hledat „štěstí“.
Režie: Szabolcs Hajdu
Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč

ČESKÁ SCÉNA 15. 3. v 19.00 hod. - velký sál KDPB
pro skupinu HAA - J.B. Moliére: TARTUFFE
SCENA POLSKA 1. 3. v 18.00 hod. - velký sál KDPB
pro skupinu HAP - Marina Carr: PORCJA COUGHLAN

kurzy

11.3. v 17.45 h
EROTIKON
Premiéra
(ČR, 1929, černobílý, 85 minut)
Historek o svedených slečnách, záletných paničkách, žárlivých manželích
a nemanželských dětech byla česká meziválečná literatura i film plné.
V tomto směru se Machatého snímek dobové produkci nijak nevymykal, byť
spojení obou proudů tehdejší červené knihovny přece jen nebylo až tak
časté. Co činí Erotikon výjimečným, jsou: fotogenická konstrukce scény,
odvaha popsat erotické vzplanutí výrazně otevřeněji, než bylo do té doby
zvykem, mimořádná vnitřní dynamika příběhu stavějící na dokonale promyšlené a rychlé montáži, výjimečná empatie pro citová hnutí hrdinů.
Režie: Gustav Machatý

připravujeme

projekt 100

8.3. NA MAMUTA
(MAMMUTH, Francie 2010, 92´, do 12 let nevhodný, titulky) Gérard Depardieu,
Isabelle Adjaniová a Yolande Moreauová v bláznivé road movie o stárnoucím
chlapíkovi, který se vrací na místa svého mládí, aby získal potřebné dokumenty kvůli penzi. Režie: Gustave de Kervern, Benoît Delépine

17. ROČNÍK TRADIČNÍ PŘEHLÍDKY

11. - 12. 3. - loutkový sál KDPB

DIVADLO

1.3. ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH
(MARTI DUPA CRAICUN, Rumunsko/Francie/Německo 2010, 100´, do 12 let
nevhodný, fantastický, titulky) Paul žije spokojeně se svojí ženou Adrianou
a malou dcerkou v současné Bukurešti. Zdánlivě mu v jeho osobním životě
nic nechybí, ale i přesto se bezhlavě zamiluje do mladé zubařky. Ta po něm
sice nechce, aby se rozvedl, ale jejich pouto je čím dál tím silnější. Hrdina se
tedy rozhodne situaci řešit a uprostřed vánočních příprav své ženě oznámí,
že od ní odchází... Režie: Radu Muntean

22.3. PAN NIKDO
(MR.NOBODY, Kanada/Belgie/Francie/Německo 2009, 155´, přístupný, scifi/drama, titulky) V roce 2092 je Mars prázdninovým resortem a Nemo Nobody
117letý muž, který je posledním smrtelníkem v době, kdy díky vědeckým
poznatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na své tři
životy, které možná prožil se třemi různými ženami. Režie: Jaco Van Dormael

17.3. v 16.00 h - loutkový sál KDPB

PROJEKT 100 -

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

15.3. BUNNY A BÝK
(BUNNY AND THE BULL, Velká Británie 2009, 95´, do 12 let nevhodný, černohumorná/roadmovie, titulky) Stephen ve svém bytě, ze kterého nikdy nevychází,
vzpomíná na cestu přes celou Evropu, kterou podnikl před lety se svým
kamarádem Bunnym. Režie: Paul King

Finále soutěže amatérských zpěváků populární hudby věkových kategorií
dětí a mládeže. Hosté programu: česká slavice v kategorii objev roku 2010
Markéta Konvičková, hudebník a moderátor Petr Šiška.
Vstupné: 30 Kč

12.3. v 17.45 h
VELKÁ LÁSKA
Premiéra
(LE GRAND AMOUR, Francie 1969, 87´, do 12 let nevhodný, titulky)
Ženatý, spořádaný muž středních let, vedoucí pracovník v tchánově
továrně, se zamiluje do své nové, mladičké sekretářky, a za zády rodiny se
odhodlá přistoupit od snů k činům … Režie: Pierre Étaix
Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč

TĚŠÍNSKÉ

filmový klub

pohádka

19.3. v 15.00 h - velký sál KDPB

- 48. sezona - premiéry
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8. - 22.4. - náměstí Republiky - VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO
11.4. v 19.00 hodin - velký sál KDLJ
SCREAMERS V ŘÍŠI DIVŮ - Zbrusu nová show travesti skupiny Screamers.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost podívat se, že i z muže se dá udělat krásná
žena, které nejedna dáma závidí ladné pohyby. Přijďte se pobavit i Vy s travesti
skupinou SCREAMERS z Prahy. Předprodej od 25.2.
9. - 17.4. - loutkový sál KDPB - MINITEATRO
20. ročník soutěžní přehlídky malých zájezdových divadel pro děti
28.4. v 19.00 hodin - KDPB
Ray Cooney: PRACHY
Hrají: Josef Polášek, Vanda Hybnerová, Martin Hruška, Nela Boudová, Pavel Kikinčuk, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Zdeněk Košata
a další. Předprodej od 25.2.
29.4. - 19.00 hodin - Společenský dům
TANČÍRNA - TANGO ARGENTINO

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.
●
●

9

Otevřeno denně od 12 do 18 h., v den večerního programu do 19 h.,
vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Svět našima očima
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Společenský dům - SD
zábava

výstavy

Kulturní dům Radost - KDR

Vernisáž ve středu 2. 3. od 17 hodin
Výstava potrvá do pondělí 28. 3. 2011
VÝSTAVA REPRODUKCÍ
OBRAZŮ

KARLA GOTTA
U příležitosti zahájení
bude vernisáž
ve středu 30. 3. spojená
s koncertním vystoupením

Milana Drobného
Vstupné 150 Kč
Výstava potrvá
do čtvrtku 28. 4. 2011

koncert

ocenění

Vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč
1.3. v 17.00 hodin - SD - SPORTOVEC ROKU 2010
Ocenění nejlepších sportovců
statutárního města Havířova za rok 2010
23.3. v 17.00 hodin - SD
DEN UČITELŮ A OCENĚNÍ ŽÁKŮ
Ocenění nejlepších pedagogů,
žáků a družstev u příležitosti oslav Dne učitelů

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

pohádky

zábava

výstava

KD Leoše Janáčka - KDLJ

6.3. v 15.00 h - KDR
KRÁLOVNA K SEŽRÁNÍ
Divadlo Silesia Ostrava
Moderní a přesto klasická pohádka. Nepostrádá nic, co má správná
pohádka obsahovat: napětí, humor a hlavně šťastný konec.
Vstupné: 50 Kč
13.3. v 15.00 h - KDR
O PRAČLOVÍČKOVI
Divadlo Tramtarie Olomouc
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň,
jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.
Vstupné: 50 Kč

JIŘÍ SIBINSKÝ - HLADINY
malba a grafika
Vernisáž ve čtvrtek 3. 3. od 17 hodin
Výstava potrvá do pátku 1. 4. 2011
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KD Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT

4. - 7.3. v 15.30 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 sebou přiberou i velmi nepříjemného bratrance Eustacea, který
se však pobytem v Narnii změní k nepoznání.
Podobně jako předtím Edmundovi, i jemu hrozí smrVstupné: 72 Kč
telné nebezpečí.
10. - 13.3. v 17.45 h
ROMÁN PRO MUŽE
(ČR 2010, 100´, do 12 let nevhodný, širokoúhlá/komedie, DD) Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců Cyrila, Bruna a Anety, kteří mají kvůli

Středověká fantasy, která svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno růže
v akčnějším stylu. Dva přátelé se ve 14. století
vrací z křižáckých výprav do rodného města, které
je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou z jejího vyvolání a z čarodějnictví mají rytíři
dopravit do odlehlého opatství pro vymítačské
rituály a následný proces. Děsivé události a nevysvětlitelné tajemné síly, kterým budou muset čelit,
je postaví na samou hranici smrti a ohrozí i rytířský slib zajistit dívce spravedlivý soud. V hlavních
rolích Nicolas Cage a Ron Perlman.
Vstupné: 82 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
11. - 13.3. v 15.30 h
JAK VYCVIČIT DRAKA
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON, USA 2010, 98´,
přístupný, širokoúhlá/animovaná/rodinná/komedie,
české znění, DD) Viděli jste už trojrozměrného draka?
A Vikinga? Nejnovější dobrodružství se odehrává na
drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové
a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.
Vstupné: 62 Kč
17. - 20.3. v 17.45 a 20.00 h
23.3. v 9.00 h a ve 20.00 h
NA DORAZ
(DUE DATE, USA 2010, CP 2.12. 10, 100´, přístupný,
komedie, titulky, DD) Peter je vysoce postavený
manažer na pracovní cestě v Atlantě. Všechno měl
bezvadně naplánované, aby se dostal zpátky
domů včas na narození svého dítěte. Vše mu ale
pokazí sněhová bouře, kvůli které byly všechny
lety zrušeny. Musí tedy jet stopem společně
s Ethanem, se kterým cestovat není žádná
hračka … V hlavních rolích Robert Downey jr.
a Zach Galifianakis.
Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

Premiéra

Premiéra

10. - 16.3. ve 20.00 h, ve středu 16.3. též v 9.00 h
HON NA ČARODĚJNICE
(SEASON OF THE WITCH, USA 2010, CP 13.1. 11,
95´, přístupný, komedie, české znění, DD)

18. - 21.3. v 15.30 h
MEGAMYSL
(USA 2009, 96´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie, české znění, DD) Hlavním hrdinou filmu je super
padouch jménem Megamysl, který dlouhá léta zápasí
se svým velkým nepřítelem Metromanem. Jednoho
dne však Megamysl svého dlouholetého soupeře
poráží. Zdálo by se, že odteď už bude mít poklidný
život. Místo toho však začíná propadat zoufalství.
Zjišťuje, že život bez nepřítele, se kterým by mohl
Vstupné: 62 Kč
bojovat, není nic pro něj.
24. - 27.3. v 17.45 h
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
(TRUE GRIT, USA 2010, CP 17.2. 11, 110´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/dobrodružný/western, titulky,
DD) Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka,
aby pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí
nejúspěšnější hollywoodští režiséři Joel a Ethan
Coenovi v tomto temném westernu. Herecký objev
Hailee Steinfeld na krvavé cestě za mstou doprovázejí Jeff Bridges jako jednooký šerif a Matt
Vstupné: 82 Kč
Damon v roli Texas Rangera.

Premiéra

Premiéra

3. - 6.3. a 9.3. ve 20.00 h
3. - 6.3. též v 17.45 h
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA
(CHAIN LETTER,
USA 2010, CP
27.1. 2011, 96´,
do 15 let nepřístupný, thriller,
titulky, DD)
Snímek vypráví
příběh skupiny
středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis
s varováním, že pokud ho nepošlou dál, zemřou.
Zpočátku většina z nich varování ignoruje, dokud
dva z nich - Johnny a Dante, kteří dopis nepřeposlali, nezemřou hroznou smrtí.
Vstupné: 77 Kč
9.3. v 9.00 a 17.45 h
NICKYHO RODINA
(ČR 2010, CP 3.2. 11, 102´, přístupný, drama, DD)
Příběh Nicolase Wintona, zachránce šesti set českých židovských dětí za okupace, má své pokračování - dnešní mladí lidé hledají dobro v současném světě.
Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

23.3. v 17.45 h
HABERMANNŮV MLÝN
(ČR/Německo/Rakousko 2010, 104´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlé/drama, DD) Legendární režisér
Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců,
při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou
stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být
i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou
na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají
Vstupné: 77 Kč
dodnes nejasné.

předčasné smrti rodičů mnohem pevnější pouto, než
bývá obvyklé. A to přesto, že se povahově snad už
nemůžou víc lišit. Film natočen podle bestselleru
Michala Viewegha. Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Michal Vladyka, Táňa Pauhofová, Jan Budař,
Filip Čapka, Igor Chmela aj. Režie: Tomáš Bařina
Vstupné: 77 Kč
16.3. v 17.45 h
KAJÍNEK
(ČR 2010, 107´, do 12 let nevhodný, dobrodružný/
thriller/fantasy, titulky, DD) Filmový Kajínek je silným
příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové
důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní
správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí
konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se
dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky?
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko,
Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Deana HorváthováJakubisková, Ken Dýnkem aj. Režie: Petr Jákl
Vstupné: 77 Kč

Premiéra

Premiéra

1. - 2.3. v 9.00 a ve 20.00 h
TŘI DNY KE SVOBODĚ
(THE NEXT THREE DAYS, USA 2010, CP 20.1. 11,
122´, do 12 let nevhodný, drama/ thriller, titulky, DD)
Život se zdá být pro Johna perfektní až do chvíle,
kdy je jeho žena Lara zatčena pro vraždu, kterou,
jak tvrdí, nespáchala. Tři roky před rozsudkem se
John snaží udržet rodinu pohromadě, vychovává
jejich syna a učí na univerzitě. Mezitím usilovně
pátrá po každém dostupném důkazu, aby dokázal
nevinu své ženy. Hrají: Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia Wilde, Elizabeth Banks aj.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

Premiéra

1. - 2.3. v 17.45 h
ZELENÝ SRŠEŇ
(THE GREEN HORNET, USA 2011, CP 13.1. 2011,
119´, do 12 let nevhodný, akční, titulky, DD) Každou
noc se šarmantní vydavatel novin Britt stává maskovaným superhrdinou známým jako Zelený
sršeň, který společně s mistrem bojových umění
Katem bojují proti zločincům. Film je založený na
rádiovém programu ze 30. let o hrdinovi s maskou.
V hlavních rolích se objeví Seth Rogen a Jay
Vstupné: 82 Kč
Chou.

Premiéra

PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD L. JANÁČKA

projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL

24. - 27.3. ve 20.00 h
127 HODIN
(127 HOURS, USA/Velká Británie 2010, CP 2.12. 10,
94´, do 12 let nevhodný, dobrodružný/thriller, titulky,
DD) Koncem dubna 2003 se sedmadvacetiletý
Aron vydal do utažského kaňonu Blue John slézat
stěny a odpočinout si tak od městského života.
Nikomu o svých horolezeckých plánech neřekl.
Když mu vyviklaný osmisetlibrový balvan přišpendlil předloktí ke skalní stěně, nikdo nevěděl,
kde ho hledat. Snímek je natočen podle skutečné
Vstupné: 80 Kč
události.
25. - 27.3. v 15.30 h
CHLUPATÁ ODPLATA
(FURRY VENGEANCE, USA 2010, CP 3.6. 10, 92´,
přístupný, rodinná/komedie, české znění, DD)
Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně… chlupatá! Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás
naučí, že pokoušet se bojovat proti matce přírodě, je
předem prohraná bitva. Chamtiví developeři si budou
muset uvědomit, že zelená není jen barva dolarů.
Brendan Fraser, hrdina dobrodružné trilogie Mumie,
musí v roli stavaře nového projektu obytných domů
čelit vzdoru těch, kteří jsou na místě stavby doma.
Těch, kteří chtějí ve svém lese klid.
Vstupné: 62 Kč

Představení pro děti:
20.3. ve 14.00 h
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
63´ - 6 pohádek
Vstupné: 15 Kč
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Havířovští bojovníci získali 4 zlaté medaile
na MČR v combat sambo
Čtyři zlaté a jedna stříbrná. To je závěrečná
bilance borců havířovského Jayman MMA Fighting Systems na mistrovství ČR v combat
sambo, které se konalo koncem ledna v Ostravě.
První částí soutěže bylo tzv. sportovní sambo,
ve kterém je hlavní část boj na zemi (vyhrává
borec, který soupeře chytne do páky a donutí ho
boj vzdát). Havířovští opanovali kategorie do 62
kg (Artur Jevsejčik), 68 kg (Marian Kotlář) a do
74 kg (Karel Gil). Potvrdili tak pověst špičkových
bojovníků na zemi, kterou si tento klub vydobyl
na letním MS v grapplingu, odkud borci dovezli
6 medailí.
Do druhé části - combat sambo - nastoupili už
jen Jevsejčik a Kotlář. Toto odvětví je jedním

Foto: archiv
z nejtvrdších sportů a může se v něm kromě
technik na zemi i zasahovat soupeře údery, kopy,
koleny a lokty. Kotlář svou kategorii suverénně
vyhrál, když oba soupeře upáčil technikou arm-

bar (páka na ruku) a donutil se vzdát. Husarský
kousek předvedl Jevsejčik, který ve váze do 62
kg neměl soupeře, a protože o váhu výš se
nechtěl utkat s týmovým kolegou, nastoupil ve
váze do 74 kg, což mu nejprve organizátoři
vůbec nechtěli povolit! On se však s o 12 kg
těžšími soupeři vyrovnal suverénně a z 5 zápasníků získal stříbrnou medaili, kdy mu zlato uteklo
v posledních vteřinkách finále.
Trenér JMFS Havířov Jakub Müller své
svěřence pochválil: „Opět jsme dokázali naši
všestrannost a v současnosti máme v klubu
mistry republiky v 6 bojových sportech. Obzvlášť
mě potěšil výkon Jevsejčika, který se nebál
postavit těžším soupeřům, a i tak uspěl!“

ZŠ Světlé: MODERNIZUJEME ŠKOLU

Včelařské okénko
Doba „zimního klidu“ je
pro
včelaře
příležitost
doplňovat si teoretické znalosti. K tomu slouží svazový
časopis Včelařství, který
každý organizovaný včelař,
ale i člen včelařského kroužku dostává zdarma na svou adresu.
Na trhu lze dostat spoustu odborných knih a DVD. Dále tato doba
slouží mimo jiné k údržbě včelařského nářadí a výrobě pomůcek
jsou jako rojáky, úly, oplodňáčky
apod. Nejpoužívanější pomůcka
kromě včelařské kukly je dýmák.
Kouř z dýmáku představuje pro
včely nebezpečí. Včely cítí oheň
a připravují se na to, že budou
muset tomuto nebezpečí uniknout.
Na cestu se nasají medu, a tím se
zklidní. Toto je znak vývojově zakódovaný u včel milióny let. Běžně
používaný materiál do dýmáků je

zetlelé dřevo, tzv. troud.
Používá se třeba i jehličí ze
smrku nebo borovice. Dá se
použít i suché dubové listí,
hobliny ze smrkového dřeva
nebo dřevokazná houba
choroš. Kouř z dýmáku by
měl být ale příjemný pro včelaře.
Vlastně i včely mají rády vůně.
Do plniva dýmáku je vhodné přidat
propolisový prach nebo kořen
levandule. Když jsme byli jako
včelařský kroužek na exkurzi u chovatele včelích matek pana Lupy
v sousedním Šenově, tak ten přidával do dýmáku suchou pomerančovou kůru. Byla to příjemná vůně.
Pro včely ale dým představuje stále
stejné nebezpečí.
Jiří Vavřík
vedoucí včelařského kroužku
Ambrožíci

V roce 2009 podala ZŠ K. Světlé
v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007- 2013
v rámci výzvy č. 2.1 - 08 Modernizace výuky žádost o finanční dotaci,
která umožnila realizaci vlastního
projektu „Počítač - součást moderní
výuky“.
Cílem projektu je modernizace
výuky, a to především s ohledem na nové trendy vybavování škol interaktivní a zobrazovací technikou, která umožní využívání digitálních učebních
materiálů a aktivní zapojení žáků do výuky. Schválením tohoto projektu
škola získala téměř 3 miliony korun, které využila k zakoupení a instalaci
moderních informačních technologií do 17 kmenových tříd, každý vyučující
má v této třídě k dispozici učitelské stanoviště s notebookem, ozvučením,
dataprojektorem a interaktivní tabulí nebo promítací plochou. Dále byly
nově vybaveny dvě počítačové učebny s 30 žákovskými pracovišti.
V dalších osmi odborných učebnách jsou instalovány stolní počítače
a dataprojektory. Je zároveň provedeno kompletní zasíťování všech pavilonů školy s novým serverem a úložištěm dat.
Původní počítače z odborných učeben výpočetní techniky budou k dispozici v kmenových třídách jako tzv. digitální hnízdo. Mohou být využívány
při skupinové výuce pro rychlé získávání aktuálních informací, které žáci
využijí ve vyučování.
Realizace projektu začala v druhé polovině roku 2010. Po vánočních
prázdninách se učitelé i žáci začali seznamovat s novým zařízením, vyučující absolvují školení k novým technologiím. Nově instalované interaktivní tabule si velmi pochvalují učitelé a hlavně žáci prvního stupně, kterým se
líbí možnost vlastního aktivního přístupu k výuce, jednoduché ovládání při
dotváření úkolů, rychlé připojení k internetu, velké množství obrazových
materiálů, možnost tvorby vlastních digitálních učebních materiálů.
Použití dotace navazuje na dlouhodobý záměr školy modernizovat vzdělávání žáků s cílem zvýšit účinnost a atraktivitu vyučování v souladu se
školním vzdělávacím programem „Harmonie ducha i těla“.
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti zřizovatele - Magistrátu
města Havířova.
Mgr. Marie Darebníková, ZŠ K. Světlé Havířov

Talent je i v tobě, jen je třeba ho objevit!
Hokejbalový klub HC Warriors Havířov pořádá nábor dorostenců do hokejbalu
Tým HC Warriors Havířov pořádá nábor žáků od 12 do 17 let. Přijď i ty do nově se tvořícího týmu, který hraje v této sezoně 2010/2011
1. ligu staršího dorostu Morava - Sever. Kdo by měl zájem se zapojit, ať se ozve na telefonní číslo 733 692 002 Pavel Kalvoda - vedoucí
týmu a trenér dorostu. Doporučujeme volat po 18.00 hodině. Tréninky se dozvíte z webu a na telefonním čísle Pavla Kalvody.
Mužský tým hraje oblastní ligu Morava - Sever, ve které se drží na třetím místě. Případní zájemci o mužskou kategorii se mohou hlásit
na tomtéž čísle. www.hcwarriors-havirov.banda.cz
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ZŠ Školní:
Jak se krmí klokan
Realizace projektu „Multimediální škola
pro všechny“ na ZŠ Jarošova
V dubnu 2010 dle rozhodnutí Výboru Regionální rady Moravskoslezsko získala ZŠ Jarošova na realizaci vlastního projektu Multimediální škola pro všechny částku ve výši téměř 2 miliónů Kč. Projekt je spolufinancován prostřednictvím ROP
NUTS II Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem projektu je zvýšení účinnosti a atraktivity vyučování i vytvoření příležitostí pro aktivní zapojení žáků do výuky v souladu se školním vzdělávacím programem „Cesta
k dospělosti“.
Pracovníci firmy, která byla vybrána hodnotící komisí výběrového řízení na dodávku pro uvedený projekt, instalovali před
vánočními prázdninami roku 2010 v 16 třídách a 1 odborné učebně moderní informační technologie. Ve 3 učebnách byly
instalovány interaktivní tabule, 13 učeben školy bylo vybaveno multimediální technikou v podobě ozvučení, dataprojektoru, projekčního plátna a počítače. Škola rovněž získala nové počítače do odborné učebny PC a nové zařízení serverovny.
Moderní vybavení učeben umožňuje prezentaci učiva jak prostřednictvím digitálních učebních pomůcek, které mají učitelé pro výuku zpracovány, tak prezentaci výukových programů a interaktivních učebnic, které byly již školou zakoupeny
a postupně instalovány.
Snahou vedení školy je, aby technologie byly v co největší míře zpřístupněny žákům školy. Vybavení počítačově učebny novými počítači a monitory slouží především dětem, a to nejen v době vyučování, ale i v době mimo něj. Žáci se mohou
připravovat v rámci ranního i odpoledního provozu studovny na výuku s podporou nové počítačové techniky a přítomného
učitele. Instalovanou techniku v ostatních učebnách mohou žáci využívat i ve vyučování. Pokud si děti vytvoří vlastní digitální učební pomůcky v podobě prezentací, pracovních listů, tajenek či křížovek, mají možnost je spolužákům ve
spolupráci s učitelem předmětu předvést.
Realizací projektu Multimediální škola pro všechny se stala ZŠ Jarošova školou, která není moderní jen z hlediska
inovativních vzdělávacích přístupů k žákům, ale i z hlediska modernizace vybavení kmenových i odborných učeben.
Mgr. Ivana Kučáková, zástupkyně ředitele školy

Žáci Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov
na stážích v zahraničí
Žáci Hotelové školy a obchodní akademie absolvovali jako každoročně - v loňském školním roce stáže v rámci programu Leonardo da Vinci. Díky projektu „Evropská pokojská“ vyzkoušeli práci nejen v kuchyni či na obsluze, ale i na
úseku hotelových pokojů. Získávali tak dovednosti a zkušenosti při úklidu pokojů a zároveň se seznamovali s používanou dokumentací. V neposlední řadě si rovněž zlepšovali
své komunikační dovednosti v cizím jazyce.
Na stáž vyjelo celkem 27 žáků a 2 učitelé jako pedagogický dozor; vybrat si mohli z devíti partnerských škol ze čtyř
zemí: Francie, Španělsko, Malta a Polsko. Na stáži získali
nejen zkušenosti pracovní, ale i kulturní. Volný čas využili
k poznávání krás dané země. Cestovali, navštívili historické
památky. Jakožto žáci hotelové školy neopomněli ochutnat něco z místní gastronomie. Po třech týdnech všichni účastníci
mnohdy s těžkým srdcem opouštěli krásné prosluněné dny a vraceli se do České republiky, plní zážitků a nových zkušeností.
Výsledky všech stáží pak účastníci prezentovali na „Studentské konferenci“, na jejímž závěru převzali profesní certifikát, který by jim měl pomoci lépe se uplatnit na trhu práce.

Horní gympl testoval vědomosti žáků základních škol
Gymnázium na Studentské („horní gympl“) vyhlásilo v říjnu 2010 na svých webových stránkách soutěž Škola hrou.
Jednalo se o schopnost vyhledat odpovědi na otázky z různých oborů. Soutěž byla určena žákům základních škol
v Havířově a blízkém okolí a měla 12 kol.
Žáci hledali odpovědi v oblasti důležitých technických vynálezů, v heraldice (znaky měst), překládali cizojazyčná přísloví, ujasňovali si matematické pojmy, poznávali státy podle obrysů, z hlavních postav určovali knihu a film, ve kterých se
postava vyskytovala, zařazovali fotbalové kluby do států, u sportovců hledali jejich hlavní sportovní disciplíny, zjišťovali
mistry světa a Evropy v kolektivních sportech a na závěr podrobili kontrole text Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka
o historických událostech, které napáchaly více škod na hlavách školáků než na bitevním poli.
Tři žáci se do soutěže sice přihlásili, ale řešení neposlali ani jednou. Někteří další odpovídali nepravidelně, ale vytvořila se i skupina štamgastů, kteří odpověděli na otázky ve všech kolech.
V každém kole měli žáci na nalezení odpovědí 5 až 6 dnů. Řešení bylo obodováno a podle bodů vzniklo dílčí pořadí. Za
1. místo v kole získal(a) žák(yně) do celkového pořadí 5 bodů, za druhé 4 body atd. Žákům bylo poté zasláno správné
řešení, bodové hodnocení a zadání nového kola.
Nejvíce bodů získaly a o vítězství se rozdělily Petra Baronová ze ZŠ na ul. K. Světlé, Kateřina Brabencová ze ZŠ Šenov,
těsně za nimi skončila Adéla Swaczynová ze ZŠ na ul. Moravské, která se zapojila do soutěže až od 2. kola, ale pak už
neztratila ani jeden bod.
„Blahopřejeme vítězkám k jejich umění najít zdroje informací, ale také k trpělivosti a schopnosti pracovat na „neziskovém projektu“ poctivě každý týden po dobu téměř 4 měsíců,“ gratuloval zástupce ředitele gymnázia Mgr. Vít Tomis.
„Také všem ostatním aktivním účastníkům děkujeme za jejich snahu a věříme, že zkušenosti získané v soutěži se jim
zúročí v dalším studiu.“

Foto a text: Mgr. Helena Luková
To se vezme náruč soutěživosti dětí, tři hrsti ochoty
paní učitelek, hromada dobré vůle pana školníka a hlavně
několik tisíc kilogramů starého papíru.
A teď doopravdy, již mnoho let dvakrát ročně žáci naší
školy soutěží ve sběru starého papíru. Vítězné kolektivy
a výjimeční sběrači opustí na jeden den školní lavice
a jedou do Zoo v Ostravě.
Díky programu výukového centra zoologické zahrady
mají možnost uvidět víc než ostatní návštěvníci. Mají na to
plné právo. Výtěžek z podzimního sběru totiž děti předají
na výživu klokana rudokrkého. Je to adoptované zvíře naší
školy už od roku 2004.
Vítězové jarního kola zase předávají peníze získané za
starý papír dětskému oddělení havířovské nemocnice.
Děti za ta léta přispěly na zakoupení např. speciálního
inhalátoru pro JIP a digitální váhy pro miminka. Úsilí dětí
oslovilo si dospělé v okolí naší školy. A tak dvakrát ročně
žáci míří s vozíkem k nedalekým bytovkám, aby tam
„vyplenili“ sklep pilných důchodkyň.
Děti sběrem starého papíru získávají prostředky na
provoz zoologické zahrady i dětského oddělení nemocnice
a zároveň chrání přírodu.

Ohlédnutí za 1. pololetím
na ZŠ Moravské
Ani jsme se nenadáli a je tady pololetní vysvědčení. Pro
někoho nastala zasloužená odměna za hodiny učení, pro
někoho krušné chvilky při cestě domů. Jak to ale začalo...
Připadá nám to, jako by to bylo včera, co jsme vstoupili po prázdninách do školy. Tento den byl pro nás něčím
výjimečným, protože jsme opustili první stupeň a vydali se
poprvé mezi větší žáky. První dny byly plné seznamování
s učiteli i novými spolužáky. Povídání o prázdninách
vystřídalo opakování učiva z 5. ročníku. Měli jsme možnost
pomaličku najet na učení, někteří z nás se tomu ale vší
silou bránili.
Sotva jsme se rozkoukali, byl tady říjen a Halloweenská
párty, kdy jsme si připravili soutěže a zábavu pro menší
žáčky, kteří se oblékli do strašidelných kostýmů. Chodbou
se proháněli upíři, čarodějnice a jiná strašidla.
V listopadu jsme dobývali poklad v „Pevnosti Moravská“
a prosinec ťukal na dveře. Pro naše rodiče a přátele jsme
natrénovali koledy, básničky a tanečky a uspořádali
Vánoční koncert. V závěru roku jsme zvládli bojovat
v soutěži o nejlepšího řečníka, rozdali si dárečky a utíkali
na vánoční prázdniny.
Pro některé byl leden náročný, doháněli známky
o sto šest, někteří ale měli myšlenky jen a jen u lyžařského zájezdu, na kterém zažili spoustu zábavy, her
a smíchu.
Už se těšíme, co nám učitelé přichystají v druhém
pololetí.
kolektiv žáků 6. ročníku
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Sportovní přípravky dětí předškolního a školního věku
"Přijďte za pár let…,“ takovou odpověď od některých
sportovních oddílů slýchávají rodiče předškolních ratolestí
se zájmem o sportování. Projekt by měl oslovit rodiče předškoláků i školáků, a nabídnout jim novou „službu“
v podobě pravidelných sportovních kroužků se všeobecnou
přípravou.
věkové kategorie:
sportovní školka (5 - 7 let)
sportovní minipřípravka (8 - 9 let)
sportovní přípravka (10 - 11 let)
Rozpis tréninků:
Po a Čt - 16.30 - 17.30 - fitcentrum Heatteam, Junácká 3,
budova ÚP, v létě hřiště v blízkém okolí
St 16.30 - 17.30 - tělocvična ZŠ 1. máje, v létě hřiště
u školy ZŠ 1. máje
Charakteristika cvičení:
Volnočasová aktivita je určena pro děti ve věku 5 - 11 let.
Děti do sportovních školek nebo přípravek docházejí jednou či dvakrát týdně a sportují pod vedením zkušených

trenérů. Naučí se pestrou a hravou formou základní pohybové dovednosti (běhat, skákat a házet) a budou rozvíjet
pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Hravé
běhání, skákání a házení je podpořeno lehkými pomůckami vyráběnými na míru těm nejmenším. Kromě základních
pomůcek jako jsou míčky na házení, míče na hry, švihadla
a další i speciální dětské náčiní a nářadí.
Cílem sportovní přípravky není prioritně vychovat budoucí
profesionální sportovce. Jde o službu pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, zabavily se a do budoucna se mohly zaměřit na jakýkoliv sport profesionálně či se mu mohly věnovat pouze rekreačně.
Kontaktní osoby:
Vlastimil Juračka, tel.: 774 801 743, e-mail juravl@volny.cz
Eva Brabcová, tel.: 602 880 536,
e-mail: evisabrabcova@seznam.cz
www. heatteam.cz; e-mail: juravl@volny.cz

V Havířově vyroste legové městečko…
V Havířově proběhne v březnu celonárodní projekt, který zajišťuje Dětský odbor Církve bratrské,
s názvem Legoprojekt. Za 3 odpolední setkání trvající vždy 3 hodiny vybuduje asi 30 - 40 dětí za
pomoci instruktorů jedinečné městečko o velikosti 8 x 3,5 metru podle svých představ. Děti si mohou
městečko nejen postavit, ale také si s ním hrát. Několik tisíc legových kostiček putuje od června roku
2010 na různá místa České republiky. Legoprojekt podporuje dětskou kreativitu a ukazuje na důležité životní principy prostřednictvím biblických příběhů. Přijďte i vy na slavnostní otevření městečka,
které proběhne v neděli 20. března od 10 hodin v budově Církve bratrské v Havířově na ulici
Fryštátská 922/21. Srdečně zveme! Městečko bude přístupné do 13 hodin. Více informací, fotografie
a videa z předchozích měst najdete na www.cb.cz/legoprojekt.
Adéla Manišová

V lednu 2011 vystoupili v rámci expedice
Aconcagua 2011 dva členové havířovského
horolezeckého oddílu HO TATRAN Michal Kleslo a Libor Lněnička na nejvyšší vrchol Ameriky Aconcaguu vysokou 6 962m. Samotný výstup
přes tři výškové tábory zabral pět dní, během
nichž se přesunuli do posledního tábora jménem
Berlin ve výšce 5 950m a zde čekali dva dny na
příhodné počasí k závěrečnému výstupu na
vrchol. To se nakonec podařilo. Aconcagua je
známá svým studeným a větrným počasím
a během výstupu v době jihoamerického léta
byly teploty na vrchole kolem -32°C s tím, že ve
vybraných pasážích otevřených větrům byla
pocitová teplota pod -40°C.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Výbor MO Českého rybářského svazu
Havířov svolává

19. března 2011 členskou schůzi
zahájení v 8.45 hod. v ZUŠ L. Janáčka

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
STŘEDISKO MĚSTO A STŘEDISKO ŠUMBARK:
1. 3.
16.00 h.
Hokejový turnaj (Město)
2. 3.
17.00 h.
Turnaj v peckách (Město)
3. 3.
16.00 h.
Malá olympiáda o "Tři oříšky pro Popelku" (Město)
4. 3.
16.30 h.
LAN turnaj her na PC (Město)
5. 3.
Turnaj ve florbale Kroměříž
7. 3.
16.00 h.
Závody na autodráze (Šumbark)
9. 3.
17.00 h.
Turnaj dvojic ve stolním fotbale (Město)
11. 3.
16.30 h.
LAN turnaj her na PC (Město)
Jarní prázdniny:
14. 3. - 18. 3.
Příměstský tábor ve Městě, každý den od 9.00 do 17.00 h.
(sportovní hry, stolní tenis, výtvarné dílny, malování na sklo,
šikovné ruce, taneční podložky i prázdninová olympiáda) (Město)
15. 3. - 17. 3.
Příměstský tábor Taekwonda WTF (Šumbark)
19. 3.
9.00 h.
Turnaj v Bocii - pro handicapované (Šumbark)
23. 3.
15.30 h.
Přednáška o Indii pro děti navštěvující středisko (Šumbark)
24. 3.
17.00 h.
Zábavné odpoledne - hrajeme hry (Město)
25. 3.
16.30 h.
LAN turnaj her na PC (Město)
26. 3.
15.00 h.
Miss mažoretka - soutěž mažoretek střediska CSVČ sv. J. Boska
restaurace u Jelena (Šumbark)
31. 3.
16.00 h.
"Apríl cup" ve fotbale (Město)
Každé pondělí od 17.00 do 19.00 h. a pátek od 15.00 do 17. 00 h. možnost zalozit si
na bouldrovací horolezecké stěně ve Městě.
Každý čtvrtek- ponorka - přítomnost psyKLUB VALDOCCO: (Lomená 9)
choterapeuta
15. 3.
Výjezd do Osvětimi a Krakova
Každá středa od 18.30 přítomnost psychoMAJÁČEK
terapeuta
(děti od 6 do 14 let) od 13.30 h.
Posilovna - pondělí, středa, čtvrtek, pátek
1. 3. Kreativní hry - pantomima
od 16.30 h.
2. 3. Mistrovstí Majáčku ve hře CINK!
8. 3. Tvořivá dílna
KLUB MAJÁK:
9. 3. Ping-pongový turnaj
(Boženy Němcové 3) od 16.00 h.
14. 3.
Jarní tvořivé dílny
3. 3. Odpoledne společenských her
17. 3.
9.00 - 15.30 h.
10. 3.
Vytírání pod fotbálkem
Talentové dopoledne
- turnaj dvojic
21. 3.
Začíná jaro! - jarní výzdoba
11. 3.
Filmové odpoledne
klubu
17. 3.
Youtube promítání hudebních
22. 3.
Hopsání na tanečních
klipů
podložkách
22. 3.
Hopsání na tanečních
23. 3.
Kolik je hodin? - hravé
podložkách
poznávání hodin
25. 3.
Filmové odpoledne
28. 3.
Výtvarná soutěž
29. 3.
Turnaj v biliardu
29. 3.
Tvořivá dílna
Každá středa - zkouška kapely

ve dnech 1. - 5. 8. 2011 (po - pá) pro děti ve věku 7 - 11 let.
Sraz dětí denně v 8.00, rozchod 15.00 - 15.30.
Aktivity: závodivé hry a soutěže, atletická průprava,
základy míčových her, koně, koupaliště, kolečkové brusle,
celodenní výlet, lanové centrum.
Zájemci hlaste se na tel.č. 602 880 536 - Eva Brabcová
777 026 552 - Markéta Tomášková

VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO TIBITANZLA
aneb Pět let bez Tibíka
Jiří Tibitanzl (17. 3. 1938 - 6. 3. 2006)
„Březen byl pro Jiřího magický měsíc,“
rozvzpomínala se na svého prvního manžela paní Dagmar Heroutová, která nyní
často vystupuje s pěveckým sborem
Šárka. „Nejen, že se 17. března 1938
narodil, ale také 6. března 2006, krátce
před 15. ročníkem festivalu MINITEATRO,
navždy odešel…“.
MINITEATRO Jiřího Tibitanzla - takový
název nese již pět let jeho divadelní
„dítko“.
Manželům Tibitanzlovým se narodily
děti dvě - jeden syn pracuje jako lékař
v Anglii, druhý se vydal v otcových stopách a brázdí české, slovenské i britské
kluby se skupinou Mňága a Žďorp, nebo
se svým divadlem Oblázek.
První filmové obrázky zachytily Jiřího
Tibitanzla ještě v průběhu 2. světové
války. Jako malý klučík měl jednu z hlavních rolí v dětské partě ve filmu Kluci na
řece z roku 1944. Hlavní roli hrál Jindřich
Plachta, pamětníkům se určitě vybaví
chlapeček v baretu, pořád se na něco
vyptávající - malý „Tibík“. Jinak mu totiž
nikdo neřekl. Přátel měl nepočítaně.
Počínaje Janem Werichem, který mu

výrazně pomáhal na poli hereckém
i studijním. Světoznámý francouzský mim
Marcel Marceau ho zval do svých pantomimických kroužků a seancí, hrál ve
slunné Itálii i dalších zemích.
Vždy jej to však táhlo domů, do Havířova. Právě před dvaceti lety si vymyslel ono
kouzelné slovíčko a stvořil festival zájezdových divadel pro děti s mezinárodně
sdělným
názvem
MINITEATRO.
„Mini herci (loutečky) hrají divadlo pro mini
diváky - dětičky! ,“ říkával s humorem sobě
vlastním.
Zemřel náhle uprostřed příprav
15. ročníku.
Jubilejní XX. MINITEATRO Jiřího Tibitanzla se koná již příští měsíc od 9. do 17. dubna.
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Březen-měsíc čtenářů 2011 oslaví knihovna také mnoha dalšími akcemi pro děti i dospělé. Věříme,
že si každý vybere tu svou.
Akce pro děti:
Dětské oddělení Šrámkova
V dětském oddělení proběhnou zábavné besedy pro děti MŠ Zachraňme princeznu aneb Hrajeme si
s pohádkou. Během jarních prázdnin si přijďte vyrobit placku ze samotvrdnoucí hmoty a vyzdobit ji na
téma RÁD ČTU. Své znalosti o velikonocích můžete uplatnit při luštění měsíční vědomostní soutěže
VELIKONOCE HROU. Jarní nálada vás už neopustí, pokud přijdete ve čtvrtek 17.3. v 10.00 hod.
vyrobit si z ekologického materiálu jarní výzdobu do pokojíčku.
Dětské oddělení Werichova
připravilo pro děti mateřských škol POHÁDKY KE SVAČINCE. Pohádky z dětských knížek budou
knihovnice dětem číst od 3. do 11.3. dopoledne od 10.00 hod. Se svými dětmi mohou přijít také
maminky na mateřské dovolené. Až do června pokračuje projekt KNIHY PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ.
(Děti chodí do knihovny a průběžně pracují na své knize.) Zájemci si mohou vyluštit vědomostní kvíz
VÍŠ, CO ČTEŠ?
Pobočka Seifertova
pokračuje v dvouměsíční akci pro děti Z POHÁDKY DO POHÁDKY, tentokrát s Václavem Čtvrtkem.
O jarních prázdninách se každý den děti mohou zapojit do HERNÍHO MARATÓNU, ve kterém změří
své síly při hře Kloboučku hop, Domino, Blešky nebo Hokej.
Pobočka Gen. Svobody
Noc s Andersenem se blíží. O tom, kdo letos bude nocovat v knihovně, rozhodne SOUTĚŽ
S VÁCLAVEM ČTVRTKEM, která proběhne 1. - 25.3. Ve středu 2.3. čeká na děti školní družiny
POHÁDKOVÉ LUŠTĚNÍ. Výtvarné odpoledne SKLÁDÁME Z PAPÍRU se koná v úterý 8.3. od 14.00
do 16.00 hod.
Pobočka U Jeslí
připravila pro děti do 15 let soutěž BŘEZEN - ZA KAMNA VLEZEM… A BUDEME SI ČÍST. Soutěž
trvá celý měsíc a je zaměřena na četbu knih různých žánrů a autorů. Prvňáčci se mohou těšit na
besedy POHÁDKY MODERNÍ I KLASICKÉ a hlavně na středu 30.3., kdy budou někteří z nich
PASOVÁNI NA ČTENÁŘE KNIHOVNY.
Pobočka Dělnická
Víte, co je to TANGRAMI? Pokud ne, přijďte v prázdninové úterý 15.3. od 10.00 do 11.30 hod. a zjistíte to. V pátek 25.3. od 16.00 do 17.00 hod. máte ještě možnost soutěžit o titul KRÁL A KRÁLOVNA
STOLU. Pro děti malé i velké jsou připraveny stolní hry a kvízy.
Akce pro dospělé:
Půjčovna pro dospělé, Šrámkova
V březnu máte možnost prohlédnout si výstavu fotografií člena Fotoklubu Havířov Aleše BERNATÍKA,
která má název „Všude žijí lidé“, výstavku knih SVĚT KOMIKSU a vyluštit literární kvíz o ceny
POZNÁŠ LITERÁRNÍ POSTAVU?
Pobočka Reneta
zve všechny seniory i další zájemce na besedu BEZPEČNOST SENIORŮ. Na toto aktuální téma
bude přednášet 30.3. v 8.00 hod. policista Městské policie Havířov Jaroslav Šimon.
Pobočka Seifertova
připravila besedu ke knize Jaroslavy Grobcové OD VELKÉ MORAVY SVÍTÁ. Poetické vyprávění
o životě, duchovnu a etice našich předků z časů předcírkevní doby spojené s autogramiádou autorky se koná v úterý 8.3. v 17.30 hod. Ve středu 16.3. od 15.00 hod. proběhne jarní kurz pletení
pedeeg. Z kapacitních důvodů je nutná rezervace na tel. 596 814 378 nebo e-mailu
seifertova@knih-havirov.cz. Ve středu 23.3. přijdou do knihovny členové Klubu učitelů důchodců na
tradiční POVÍDÁNÍ O NOVÝCH KNIHÁCH.
V pátek 18.3. od 17.00 hod. zve Jaroslav Mažgut na povídání o kineziologii: Problémy s učením se
dají řešit pomocí kineziologie.

Veřejná omluva

Hudební oddělení:
Výstava obrazů paní Dordové a Kalinové potrvá do pátku 25.3. Ve středu 30.3. v 18.00 hod. se koná
vernisáž obrazů Vladimíra Čondáka s názvem ČERTI A VÍNO. V úterý 15.3. od 15.00 hod. přijďte
tvořit s lektorkou Ivetou Janouškovou. Tentokrát si pro vás připravila techniku QUILING.

www.asterix-havirov.cz
Akce na březen v SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, Havířov-Město, ☎ 596 811 175
12. - 19. 3. Ztroskotání pirátů na Antarktidě - jarní tábor ve Pstruží, cena: 2 000 Kč
(v ceně zahrnuto ubytování, strava 5x denně + pitný režim, doprava vlakem, pojištění, materiál, režijní náklady, zdravotní materiál, pedagogický a zdravotní dozor). Přihlášky již nyní
v Asterix - SVČ Havířov, ul. Na Nábřeží 41, H.-M.
25. 3. Jarní show přivítání jara, hry a diskotéka, vstupné 20 Kč
Info: Lucie Bitterová ☎ 596 811 175, 739 669 763, lucie.bitterova@svcha.eu
5.3. so 8 - 13 h. - Městské kolo recitace a recitačních kolektivů - postupová soutěž pro ZŠ
10.3. čt - Závěs do pokojíčku 14 - 18 h. - pro šk. mládež - výtvarná technika vosková
batika, starší bílé prostěradlo s sebou
14.3. - 18.3. - JARNÍ příměstský tábor - pro děti a mládež města Havířova od 6 do 15 let
Přihlášky ve středisku Na Nábřeží 41 nebo na : www.asterix-havirov.cz,
26.3. so 8 - 13 h. Okresní kolo recitace a recitačních kolektivů, přijďte povzbudit své kamarády. Všechny výtvarné akce se konají ve výtvarném ateliéru SVČ Asterix, Na Nábřeží 41
- přezůvky s sebou. Info: Tomáš Mendl - 736 158 153, tomas.mendl@svcha.eu,
www.asterix-havirov.cz.
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH Na Nábřeží 41
Úterky od 17 do 19 h. Výtvarné studio pro mládež - kurz smaltu, keramiky a malby na
hedvábí, práce s glazurou a engobou.
Rarášek - určeno předškolním dětem od 5 let. Cvičení, tanečky a jiné druhy pohybových
aktivit, hrátky se zvířátky, práce s papírem - rozvíjení jemné dětské motoriky, schůzky:
pondělí 16.00 - 17.30 h.
Akce na březen v SVČ Asterix, ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, ☎ 596 811 031
16.3. st 8 - 12 h. Krabičkování pro rodiče s dětmi.
13 - 16 h. Cvičíme a soutěžíme s Lenkou. Pro děti 6 - 10 let.
17.3. čt 8 - 12 h. Keramika pro děti 6 - 15 let. Zástěru s sebou.
14.3. po 8 - 12 h. Keramické dopoledne pro rodiče s dětmi. Zástěru s sebou.
13 -15 h. Nepečené smaltování - šperk pro děti 6 - 15 let. Plechovku s sebou.
15.3. út 13 -16 h. Textilní techniky pro děti 6 - 15 let. Černá trička, polštářky s sebou.
Info: lenka.vavreckova@svcha.eu
15.3. út od 10.00 a 16.3. st od 14.00 Prázdninové tvoření z papíru, pro děti 6 - 12 let
Info: lenka.vaculikova@svcha.eu
8.3. od 14.00 Hádej, hádej hadači - od 10let, soutěž v tajemných hádankách s křízovkou nakonec
18.3. od 14.00 Televizní maniak - od 10let, znáš-li všechny TV znělky, reklamy a seriály
přijď se ukázat! Zábavná soutěž pro znalce! Info: zdenek.keclik@svcha.eu
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH na ul. M. Kudeříkové 14
Modelky a vizážistky 7 - 18 let, pro holky i kluky, kteří mají styl! po 15 - 17 h.
Plastikoví modeláři 8 - 18 let, výroba modelů, soutěže, st 16 - 18.30
Mladí novináři - od 10let, usilovně hledáme spolupisálky, kteří s námi budou vytvářet super
plátek, čtvrtek
www tvorba - od 10let, pro ty, kteří chtějí svou vlastní webovku, blog nebo se jen naučit
něco nového, úterý
Hranostaj - od 8 let, společenské hry a další záludnosti, přijď si zahrát!
Střední průmyslová škola stavební,
Havířov, příspěvková organizace
736 01 Havířov-Podlesí, Kollárova 2,
tel./fax: 596 410 498, www.ssstav-havirov.cz

Nabízí ve školním roce 2011/2012 studijní obory:
• Technické lyceum

• Stavebnictví

✔ Bezplatné studium ✔ Kvalitní vzdělání ✔ Perspektivní uplatnění
✔ Příprava pro studium na VŠ
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vyhlašuje k 90. narozeninám oblíbeného ilustrátora Zdeňka Milera výtvarný projekt KRTEK
NEJEN OD MILERA aneb VŠICHNI VÁM JDEME GRATULOVAT. Projekt je určen dětem MŠ, ZŠ,
dětského domova i jednotlivcům do 15 let. Výtvarná díla, kdy jakoukoli formou a technikou
nakreslíte či vyrobíte postavičky tohoto ilustrátora, odevzdejte do konce května 2011 v dětském oddělení na ul. Šrámkova nebo v jiné pobočce knihovny. Pro získání bližších informací
kontaktujte knihovnice dětského oddělení na ul. Šrámkova nebo pište na e-mail prodeti@knihhavirov.cz.

Středisko volného času Asterix, Havířov
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Městská knihovna

Dne 29.11. 2009 jsem elektronickou poštou zaslala soukromý email své kamarádce, ve kterém zazněly zcela nepravdivé, lživé a neověřené informace týkající se údajně nedostatečné péče prim. MUDr. Ivo Mifka o pacientku hospitalizovanou na infekčním oddělení s tzv. prasečí chřipkou. V emailu jsem se rovněž snížila k hrubým pomluvám a nadávkám na MUDr.
Mifka, kterých upřímně lituji. Tento původně soukromý email byl pak mou kamarádkou nekontrolovaně rozesílán na další emailové adresy po celé republice. Jelikož se následným
šetřením, které tento můj email vyvolal, ukázalo, že léčebný postup MUDr. Mifka a lékařů infekčního oddělení byl v pořádku, omlouvám se tímto prim. MUDr. Ivo Mifkovi, že mu mé
jednání a slova, která v emailu zazněla, způsobily nepříjemnosti, příkoří a v očích veřejnosti poškodily jeho vážnost. Taktéž se omlouvám personálu infekčního oddělení a vedení
havířovské nemocnice. Je mi líto, že jsem tyto nepravdivé informace použila a jejich sdělením vzbudila obavu a nedůvěru občanů ve schopnosti lékařů a dalšího zdravotnického personálu poskytovat kvalifikovanou lékařskou pomoc v Nemocnici s poliklinikou v Havířově. Onderková Renata
52/11
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- inzerce -

Prodej materiálů

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

46/11

prodejna

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

41/11
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ŘEMESLNÉ PRÁCE

38/11

v Havířově-Suché
+ vystavení dokladu pro vyřazení
z evidence motorových vozidel
odvoz zajištěn

Info.: 596 440 417, 732 788 556
autodasa@seznam.cz

V nejkrásnějším a nejčistším údolí BESKYD

v Penzionu “U Studánky” Horní Lomná
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v RD a bytech včetně revize
☎ 603 723 294

Cena 2 990 Kč / 7 nocí s polopenzí + obědy ZDARMA
AKCE platí do konce KVĚTNA
Kontakt: ustudanky@cbox.cz
☎ +420 558 366 016
www.penzionustudanky.cz
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ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY

Čištění koberců, křesel a sedaček
strojem Kärcher, SLEVA 25%

39/11

Opravy, montá e, úklid...

49/11
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HODINOVÝ MANŽEL

www.manzel-hodinovy.cz
☎ 606 328 595

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA

Užijte si týdenní pobyt na horách bez SMOGU!
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zednické, malování,
sádrokarton
www.hodinovy-muz.eu
☎ 603 723 294

- fa GASIP INTEPS s.r.o.
uklidí za Vás.
Nabízíme profesionální
komplexní úklidové služby
bytových i nebytových prostorů.
☎ 604 370 099, www.inteps.eu
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Neztrácejte svůj čas úklidem

www.danex.cz
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ZUŠ Bohuslava Martinů

ZUŠ Leoše Janáčka

Na Schodech 1, Havířov-Město
zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz

Havířov-Podlesí
zusvrchl@volny.cz
www.zuslj-havirov.cz
☎ 596 411 064

"Absolventské koncerty žáků
I. a II. stupně hudebního oboru"
8., 22. a 29. března v 18 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

24. března v 18.00 hodin
ve vstupní hale ZUŠ
Absolventský koncert

"Podvečer s klavírem"
1. a 3. března v 17 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

29. března v 17.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ
Koncert žáků

"Jarní zpívání"
11. a 24. března v 17 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Armáda spásy,
Sbor a komunitní
centrum
J. Seiferta 8,
Havířov-Město
☎ 596 411 206, 596 411 265

"Podvečer s flétnou"
10. března v 17 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
Divadelní inscenace
ZUŠ B. Martinů "Narozeniny"
3 herečky + 1 herec
rozehraje se bizardní oslava
narozenin nejmladší ze tří sester...
9. března 2011 v 17 hodin
koncertní sál ZUŠ L. Janáčka
Havířov-Podlesí

Klub

věrných turistů Havířov
Citát
"Neznamená když je březen, že za
kamna všichni vlezem, nemáme strach
z nepohody - vyrážíme do přírody"
V sobotu 5.3. jedeme vlakem do Štramberku na masopust. Sraz na vlakovém
nádraží v 8.45 hodin, bereme s sebou
masky, dobrou náladu a prožijeme
společně krásný den.
Ve čtvrtek 10.3. sraz na autobusovém
nádraží ve 13 hodin - šlapáček s překvapením.
Ve čtvrtek 17.3. bude už tradiční VÍTÁNÍ
JARA, odjezd vlakem do Mostů u Jablunkova, sraz na vlakovém nádraží v 8.30
hodin - zastávka na Zuzaně a pak jdeme
do Bocanovic.
Ve čtvrtek 31.3. sraz ve 13 hodin opět na
autobusovém nádraží - plánujeme pěší
túru na Lapačku. Bližší informace podá
p. Půrová - ☎ 591 123 217 nebo
777 997 458 nebo p. Marek
☎ 591 124 663 nebo 731 588 336
Pro své členy budeme pořádat na našem
Institutu něco pro naše myšlenkové
omlazení:
✔ PC akademii
✔ Filmovou akademii aneb umění
vytvořit film
✔ Německou akademii
✔ Anglickou akademii
Vše v délce 32 hodin za jednotnou cenu
990 Kč. Zájemci volejte p. Půrové:
591 123 217 nebo 777 997 458
Informační schůzky a výběr peněz
na zájezd jsou v úterý
1. a 8. března v 18.00 hodin
v pizzerii haly Slávie.
Další sdělení na: www.kvtivr.estranky.cz

Ski-klub Slavia Havířov
zve dne 27. 3. 2011
všechny příznivce
zimních sportů
do střediska P.O.M.A
Malenovice na akci
"Sjeď na čem můžeš".
Bližší informace na
www.skiklub.eu

ZŠ Mládežnická
pořádá
ve dnech 17.6. - 30.6. 2011
ozdravný pobyt v Chorvatsku
ostrov Čiovo - Hotel Marco Polo.
Nabízí několik volných míst dětem
ve věku od 7 do 14 let.
Více informací na
www.zsmladeznicka.cz
nebo na ☎ 731 414 197

Klub SRDÍČKO poskytuje
zdarma sociální služby rodinám
s dětmi. Programy začínají
v 8.30 do 10.30 hod.
1.3. út zpívánky
8.3. út
zpívánky
2.3. st
volné hraní
9.3. st
volné hraní
3.3. čt
promítání O malé žabce
10.3. čt první kytičky
15.3. út zpívánky
22.3. út volné hraní
16.3. st solná jeskyně*
23.3. st zpívánky
17.3. čt Mláďátka
31.3. čt Čím budu, až vyrostu
29.3. út Zpívánky
30.3. st Cvičeníčko
* pro předem nahlášené
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.
Armáda spásy, Komunitní centrum Obránců míru 704/15,
Havířov-Šumbark
Srdečně zveme všechny seniory,
kteří mají zájem trávit svůj volný
čas aktivně a ve společnosti druhých lidí, do klubů, které poskytujeme. Každý den máme jiný
program.
V pondělí budou „Pohybovky“
a Reminiscence (vzpomínání).
V úterý je tu pro Vás „PC klub“,
ve středu realizujeme „Vařečku“,
ve čtvrtek nabízíme biblickou
hodinu a v pátek můžete
navštívit „Stolní hry“.
Od ledna 2011 rovněž nabízíme
terénní práci pro seniory
v domácím prostředí.
Bližší informace získáte osobně
nebo na ☎ 596 811 479
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