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Jako každoročně ocenilo město Havířov také
letos své nejlepší sportovce. Po nominacích sportovní komise na základě návrhů městských
sportovních klubů bylo na ocenění navrženo 10
jednotlivců ve třech kategoriích - žáci, junioři,
dospělí, z nominované desítky je jeden sportovec
tělesně postižený. Ocenění města za výsledky
dosažené v roce 2010 získala také 3 sportovní
družstva a jeden trenér.
„Úkolem města je zajistit, aby úroveň a nabídka
sportovního vyžití měla ve všech ohledech stoupající
tendenci,“ řekl na slavnostním předání ocenění ve
Společenském domě primátor města Ing. Zdeněk
Osmanczyk. „V loňském roce jsme otevřeli zcela
novou sportovní halu u Základní školy Žákovská.
Postupně opravujeme a modernizujeme tělocvičny,
ještě v letošním roce opravíme Městskou sportovní
halu. Zanedbatelná není ani částka, kterou město
dává ze svého rozpočtu na činnost sportovních subjektů. V loňském roce to bylo přibližně 27 milionů
korun.“
Ocenění Sportovec roku uděluje město Havířov od
roku 1999. V současné době je zde téměř 15 000
registrovaných sportovců. V roce 2010 získali havířovští sportovci 40 titulů mistra České republiky, jeden titul
mistra Evropy, pět sportovců získalo druhé a dva třetí
místo na evropských sportovních kláních, jeden ze
sportovců se pyšní druhým a jeden třetím místem ze
světové sportovní soutěže.

Ocenění v kategorii žáků
Horský Tomáš
Kovářová Viktorie
Purmová Barbara
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PH Racing team
Klub sportovního potápění Rejnok
SK moderní gymnastiky

Ocenění v kategorii juniorů
Pauláthová Kateřina SKI CLUB PAULÁT
Maslák Pavel
Slavia Havířov - oddíl atletiky
Širůček Pavel
SK stolního tenisu Baník
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Slavia Havířov - oddíl atletiky
SK stolního tenisu Baník
Klub sportovního potápění Rejnok
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hendikepovaných
Koyšová Kristýna

TJ Start Havířov
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Ocenění v kategorii družstev
SK moderní gymnastiky
SK vzpírání Baník
Slavia Havířov - oddíl aerobiku

žáci
dospělí
junioři

Ocenění v kategorii dospělých
Ketner Karel
Crha Jakub
Broda Ondřej
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Ocenění v kategorii trenéři
Koutný Kamil

SK stolního tenisu Baník

Foto: Josef Talaš

na jednání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 28. března 2011
v sále Kulturního domu Radost.
Začátek v 8 hodin
(pozor - změna
oproti původně plánované hodině)
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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Politici odsoudili
memorandum ke spalovně
K problematice spalovny a dvoustranného memoranda mezi Karvinou a Krajským úřadem v Ostravě jednali 15. března u kulatého stolu
havířovští politici i členové občanského sdružení Občané proti spalovně.
Jednání svolal primátor Havířova Ing. Zdeněk Osmanczyk, který
přislíbil občanům Havířova a voličům zlepšit komunikaci napříč politickým spektrem a vždy otevřeně jednat k závažným problémům týkajícím se města.
Na havířovské radnici se sešli zástupci všech sedmi politických
stran a hnutí havířovského zastupitelstva společně se zástupci
sdružení Občané proti spalovně. Po objasnění problematiky se jednotliví účastníci jednání vyjádřili k otázkce výstavby spalovny.
„Šest ze sedmi zástupců politických stran vyslovilo se stavbou
spalovny souhlas, nicméně u všech zazněly výhrady k technologiím,
které tady mají být využity, a ke způsobu spalování odpadů,“ shrnul
závěry jednání primátor Osmanczyk. Stejné obavy vyjádřili i zástupci
sdružení Občané proti spalovně, kteří nakonec připustili, že principiálně proti výstavbě spalovny nejsou, ale mají velké obavy z dalšího
znečišťování ovzduší v kraji.
Ke dvoustrannému memorandu mezi Karvinou a ostravským Krajským úřadem se přítomní postavili jednohlasně odmítavě a nechtějí
připustit zvýhodnování jednoho z akcionářů společnosti KIC odpady.
Další jednání povede primátor s náměstskem hejtmana Miroslavem
Novákem, kterého společně s vedoucím odboru životního prostředí
kraje pozval na jednání zastupitelstva v pondělí 28. března.

Slavnostní vítání občánků
v obřadní síni na Zámku v Havířově
Volné termíny obřadů v roce 2011:
10.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 11.9., 25.9.,
9.10., 23.10., 13.11., 27.11., 18.12.
Objednávky: na odboru školství a kultury Magistrátu města
Havířova, 3.p., kanceláře A-307 nebo A-303;
jancarova.kristina@havirov-city.cz,
596 803 128, 596 803 129, 596 803 126
Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před konáním obřadu!
PODMÍNKOU PRO PŘIHLÁŠENÍ JE TRVALÝ POBYT
DÍTĚTE NA ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOVA

Město poskytne obyvatelům rodinných
domů půjčky na kanalizační přípojky
Finanční pobídky pro obyvatele
rodinných domů v okrajových částech Havířova, kteří se mají
v budoucnu napojit na nově budovanou kanalizační síť, schválili
zastupitelé Havířova na svém zasedání na konci února. Budoucím
vlastníkům kanalizačních přípojek
město poskytne na výstavbu soukromé části přípojky bezúročnou
půjčku ve variantách do 20 tisíc, do
50 tisíc případně nad 50 tisíc korun.
Půjčka může být poskytnuta do stoprocentní výše nákladů dle projektové dokumentace kanalizační
přípojky. Do nákladů se nezapočítávají ceny za výkopové práce.
Půjčky bude Havířov poskytovat
z prostředků rozpočtu města. Doba
splatnosti je v podmínkách půjčky
stanovena podle výše poskytnuté
částky. Jsou stanoveny rovněž
finanční sankce, například když se
vlastník nemovitosti k veřejnému
kanalizačnímu řadu nepřipojí ve
stanoveném čase nebo za nedodržení termínů splátkového kalen-

dáře bezúročné půjčky.
Informace a odborné konzultace týkající se budování kanalizačních přípojek poskytuje na
magistrátu nově zřízená kancelář
A 501, a to každý čtvrtek od 15
do 18 hodin.
Výstavba splaškové kanalizace
ve jmenovaných okrajových částech Havířova si vyžádá náklady ve
výši 661 milionů korun, 381 milionů
z uvedené částky tvoří dotace ze
Státního fondu životního prostředí.
V první etapě proběhne výstavba
v Dolní a Prostřední Suché, ve
druhé pak v Dolní Datyni a Bludovicích. Město vybuduje 38 kilometrů
veřejné kanalizační sítě, další 23
kilometrů tvoří kanalizační přípojky
soukromníků. V projektu se počítá
výstavbou 1061 kanalizač-ních
přípojek, které jsou už vyprojektovány. Stavba by měla být zahájena
v srpnu letošního roku, termín ukončení je stanoven za září 2013.
Rozsáhlá investiční akce se připravuje 5 let.

Dopravní nehodovost na území města
Havířova v roce 2010
I když byl vývoj následků nehod v roce 2010 celorepublikově příznivý,
neboť zaznamenáváme pokles počtu usmrcených (2009 - 852 obětí, 2010
- 753 obětí) a zraněných osob, na území okresu Karviná je vývoj zcela
opačný (2009 - 8 obětí, 2010 - 18 obětí). Nárůst takového počtu obětí má
v ČR už jen okres Trutnov. Počty usmrcených a zraněných osob odpovídají stavu zjištěnému do 24 hodin po nehodě.
Počet nehod zůstal prakticky na stejné úrovni jako v roce 2009 a jeho
pokles oproti období před rokem 2009 lze především přisoudit legislativní
změně, která od 1. ledna 2009 změnila „hranici“ povinnou pro hlášení
nehody Policii z původních 50 000 Kč na 100 000 Kč.
Na území města Havířova došlo v roce 2010 k jediné tragické nehodě
a to 7.4. na ulici 17. listopadu v prostoru autobusových zastávek. Z důvodu špatného technického stavu nákladního automobilu došlo k upadnutí
zadního kola a následné smrti kolemjdoucí chodkyně.

Nejrizikovější místa v souvislosti s dopravními nehodami v roce 2010:
velký kruhový objezd
- 15 nehod,
úsek mezi kostelem sv. Anny a Elanem - 14 nehod,
● parkoviště u Tesca
- 11 nehod,
● úsek mezi Elanem a Renetou
- 9 nehod,
● u autobusového nádraží
- 8 nehod,
● Dělnická X Fryštátská
- 6 nehod,
● ul. U Stromovky u prodejny Elfax
- 4 nehody,
● ul. Na Nábřeží u SVČ Asterix
- 4 nehody,
● Moskevská X Mozartova
- 4 nehody,
● kruhový objezd na Bludovickém kopci
- 4 nehody.
Nejčastější příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy.
V tomto případě to zpravidla bývá nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi
vozidly, plně se nevěnování řízení vozidla, nepozornost při přejíždění mezi
jízdními pruhy. Další příčinou jsou nerespektování předností v jízdě
a nepřiměřená rychlost.
I řidič se tedy musí neustále vzdělávat. To co platilo před 20 lety, už
dávno nemusí být pravdou. Proto zveme všechny občany Havířova a okolí
na tradiční přednášku na téma „Bezpečnost silničního provozu v našem
městě“, která se koná 6.4. 2011 od 16 h v KD P. Bezruče.
Počet dopravních nehod na všech komunikacích města Havířova
v letech 2009 - 2010
●
●

celkem nehod
usmrceno
těžce zraněno
lehce zraněno
hmotná škoda (Kč)
zaviněná řidičem mot. vozidla
zaviněná řidičem nemot. vozidla
zaviněná chodcem
nepřiměřená rychlost
nesprávné předjíždění
nedání přednosti
nesprávný způsob jízdy
vliv alkoholu

2009
437
0
28
109
13 609 600
399
14
7
74
9
70
260
37

2010
406
1
16
109
15 178 800
362
13
9
69
3
76
228
33

Komise Rady města Havířova
pro bezpečnost silničního provozu
zve na přednášku

Bezpečnost silničního provozu
v našem městě
ve středu 6. 4. 2011 od 16 hodin
v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče
Přednášku pro občany města Havířova v rámci osvětové kampaně
„DUBEN - měsíc bezpečnosti“ pořádá komise Rady města Havířova
pro bezpečnost silničního provozu ve spolupráci s Autoškolou Pollak.
Přednáška je určena široké veřejnosti města Havířova.
O problematice týkající se bezpečnosti silničního provozu v Havířově
bude přednášet člen Rychlé záchranné služby Havířov, zástupce
Dopravního inspektorátu Policie České republiky,
zástupce Městské policie Havířov a lektor Autoškoly Pollak.
Zveme všechny řidiče bez rozdílu věku. Vstup zdarma.
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Městská knihovna
Havířov

Mohli byste zjistit a uveřejnit výsledky
činnosti Městské policie za rok 2010
ohledně jejich aktivit vůči neukázněným
majitelům psů? Kolik upozornění, domluv,
event. pokut udělili těm, kteří vypouštějí své
psy bez vodítek a náhubků a nesbírají
jejich exkrementy? Právě teď, když roztál
sníh, je zřetelně vidět, že ohleduplnost
a kázeň těchto pejskařů je velice nízká a na
domluvy od sousedů nejenže nedbají, ale
ještě jim říkají "starejte se o sebe"! - Tak se
starám.
Na velkém prostranství za domem vidím
denně hodně psů, málo majitelů, kteří po
nich sbírají exkrementy a vůbec nejméně
městských strážníků...
Děkuji. J. Červený

Akce k Velikonocům
8.4. v 10.00 hod.
Zdobení dinosauřího vejce
- akce pro děti MŠ ČSA
(dětské odd. J. Wericha)
12.4. v 15.00 hod.
Jarní zdobení triček (sítotisk)
- rukodělné odpoledne
pro dospělé s lektorkou
Ivetou Janouškovou
(hudební odd.).
13.4. v 14.00 hod.
Veselé Velikonoce - výroba
veselých velikonočních zvířátek
z vajíček, papíru a keramiky
(pobočka U Jeslí).
13.4. v 15.00 hod.
Jarní tvoření pro děti
(pobočka J. Seiferta)
15.4. v 13.00 hod.
A jaro je tu - výtvarná dílna pro
dětské čtenáře knihovny
(dětské odd. J. Wericha).
18.4. v 16.00 hod.
Velikonoční tvoření pro děti
i dospělé - výroba velikonočních
přáníček (pobočka Dělnická).
19.4. v 14.00 hod.
Veselá vajíčka - tvořivé odpoledne
(pobočka Gen. Svobody).
21.4. v 10.00 hod.
Výroba velikonoční dekorace vajíčka zdobená skořápkovou
mozaikou nebo pomocí krupice
a barev (dětské odd. Šrámkova).
Celý měsíc si mohou dospělí
návštěvníci knihovny
prohlédnout výstavku knih
s názvem Velikonoce - svátky
jara v půjčovně pro dospělé
na ul. Šrámkově.
V dětském oddělení na ul.
J. Wericha je připravena
vědomostní velikonoční soutěž.

Den Země
Celý měsíc
Vědomostní soutěž k ekologii
(dětské odd. Šrámkova)
Besedy pro žáky ZŠ
(pobočka Seiferta)
Výstavka knih o ekologii
doplněná o otázky týkající se této
problematiky (dětské odd. J. Wericha)
18. - 22.4.
Týdenní soutěž Česká nej …
(pobočka Gen. Svobody)

VELIKONOCE
V GALERII SPIRÁLA
Soutěžní výstava prací dětí
základních a mateřských škol
O NEJKRÁSNĚJŠÍ SNŮŠKU

11. 4. - 20. 4. 2011
Ve dnech 18. a 19. 4. 2011
pořádá odbor školství a kultury
Magistrátu města Havířova
ve spolupráci s galerií
(pro přihlášené školy)
LIDOVÉ TVŮRČÍ DÍLNY.

Vyjádření městské policie:
Městská policie ve svých statistikách vyloženě nerozděluje řešení přestupků proti
veřejnému pořádku spáchaných znečištěním
veřejného pořádku psími exkrementy.
Strážníci MP Havířov v roce 2010 řešili
celkem 5 759 přestupků proti veřejnému
pořádku, z toho 4 400 domluvou, 824

oznámením ke správnímu orgánu a 535
udělením blokové pokuty v celkové výši
99 800 Kč. (Celkem za loňský rok městská
policie řešila přibližně 22 000 přestupků
a uložila pokuty přesahující částku 1,6 mil.
Kč.) Kontroly neukázněných majitelů psů,
kteří nedodržují OZV č.7/2004 O pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství
a ustanovení §47 písm.d) Zákona
č.200/1990 Sb., o přestupcích, provádí
městská policie v rámci běžné kontrolní činnosti. V uplynulém období jsme mj. od
15.12. 2010 - 12. 1. 2011 prováděli cílenou
kontrolu zaměřenou na dodržování povinností držitelů psů na ul. U Stromovky
a M. Kudeříkové. Kontroly byly prováděny
denně, a to jak na denní tak i na noční službě. Celkem za dané období bylo provedeno
54 kontrol, při kterých bylo zjištěno 9 přestupků a tyto byly na místě řešeny
v 6 případech domluvou, 2 přestupky byly
řešeny blokovou pokutou ve výši 200 Kč
a 1 přestupek byl vyřešen blokovou pokutou na místě nezaplacenou ve výši 50 Kč.
Ing. B. Muras, ředitel MP

Třídění nápojových obalů tetrapak
Jedná se o krabice od džusů,
mléka, vín apod. Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:
Pro třídění tohoto druhu odpadu
je
typická
oranžová
barva.
V Havířově třídíme nápojové obaly
společně s papírem, to znamená,
že je ukládáme prázdné a zmáčknuté do modrých kontejnerů určených pro sběr vytříděného papíru,
případně v rodinných domcích do
modrých pytlů určených na sběr
papíru. Na modrých kontejnerech
je nalepená oranžová samolepka.

V průběhu měsíce března byly
do rodinných domků v Havířově Bludovicích a Životicích rozdány na
sběr tetrapaku oranžové pytle.
Pokud se tento systém sběru
osvědčí, budou oranžové pytle
dodány i do ostatních rodinných
domků. Svoz bude prováděn ve
stejný den jako vytříděný papír.
Žádáme proto občany, aby ve svozový den papíru přistavili k odpadovým nádobám naplněný modrý
i oranžový pytel. Po vysypání budou
pytle vráceny zpět.

Sběr vysloužilých
drobných
elektrospotřebičů

městě umístěno celkem 21 ks těchto kontejnerů.
Do těchto kontejnerů můžete
odložit veškeré drobné elektrospotřebiče, které již nefunkční
odpočívají ve vašich domácnostech např.: varné konvice, holící
strojky, kulmy na vlasy, menší
rádia, prostě veškeré elektrospotřebiče, které se do tohoto kontejneru vejdou.
Tento červený kontejner je
určený také na sběr baterií
a monočlánků.

Staré a nefunkční elektrozařízení
našich domácností nepatří na
skládku komunálního odpadu.
V minulých dnech jste si mohli
všimnout, že se v ulicích města na
některých stanovištích objevily červené kontejnery na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů
s označením společnosti ASEKOL,
která zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů. Postupně bude ve

Harmonogram přistavení VPK duben 2011
Stanoviště kontejnerů
1. 4. - 4. 4.
U Topolů, U Pískovny, Na Pavlasůvce (žel. stanice), Na Stezce,
Na Polanech, Padlých hrdinů obchod, J. Kotase-točna
5. 4. - 7. 4.
Nad Tratí x Na Kopci, Tajovského,
Moskevská - park., G. Klimenta,
E. Destinnové, Svážná, Fryštátská
8. 4. - 11. 4.
Na Pavlasůvce, U Hřiště,
Nový Svět (ZO), Hraniční, Květná,
Podélná (Osinky), Větrná

12. 4. - 14. 4.
Kpt. Nálepky, Dl. třída-zdr.stř.,
Slovanská, Železničářů, Točitá,
B. Němcové, Odlehlá
15. 4. - 18. 4.
A. S. Puškina, Na Nábřeží-let. kino,
Školní (v zatáčce u garáží),
Kpt. Jasioka ZŠ, Mezidolí-U
Sosáka, Kosmonautů, Okrajová 41
19. 4. - 21. 4.
1. máje, Alšova, Hálkova,
P. Bezruče, Na Pacalůvce,
Gen. Svobody, M. Pujmanové

22. 4. - 25. 4.
J. Wericha, Balzacova,
Bludovická, Okrajová 11-vedle
rampy u obchodu, Frýdecká
-Stružník, Lazecká (u lesa),
Sukova u věžáku
26. 4. - 28. 4.
Dvořákova, Petřvaldská
(pož. zbroj.), Na Dolanech,
Svážná, Želivského, U Parkoviště,
Ostrovského
29. 4. - 2.5.
Jedlová, Švabinského, Místní,
Družstevnická, Soví, Šumbarská x
Nová, 17. listopadu - u garáží
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Hájit naše barvy bude Jaromír Kokeš
Představujeme českého reprezentanta

Jaromír Kokeš, jediný reprezentant
České republiky na Mistrovství
Evropy profesionálů ve floristice
EUROPA CUP 2011, je několikanásobný Mistr ČR ve floristice
a majitelem květinového studia
AMMI v Brně. Na Mistrovství Evropy profesionálů byl nominován
vítězstvím domácí floristické soutěže Děčínská kotva v roce 2010.
Nejoblíbenější květinou Jaromíra
Kokeše je Ammi majus, proto si

vzhled Ammi ve stylizované
podobě zvolil jako logo pro svůj
podnik. V květinovém studiu AMMI
se specializuje především na svatební a interiérovou floristiku
a poskytuje tematické semináře
a předváděcí akce jiným květinářům.
Jeho dalšími zálibami je interiérový
design, móda a zahradnictví. Více
o jeho biografii naleznete na

ww.studioammi.cz

Foto: archiv
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Pohled do zákulisí rekonstrukce kina Centrum
objektivem Josefa Talaše

Školy se učí,
jak hodnotit samy sebe
Jak se daří vzdělávacím projektům?
Velké
vzdělávací
projekty
z OPVK, které mají sloužit ke
zvýšení úrovně vzdělávacího procesu základních škol zřizovaných
statutárním
městem Havířov,
pokračují úspěšně ve své realizaci.
Stoupající tendenci má využívání
vzdělávacího portálu pedagogy
základních škol, kde je dostatek
všech informací o průběhu projektů, přehled nově vytvořených výukových materiálů pro žáky, harmonogram kurzů pro pedagogy,
včetně rezervačního systému přihlašování apod. Těchto služeb využívá dosud 260 pedagogů, kteří
jsou na portále zaregistrováni.
V projektu E-GROW pokračuje
proces tvorby výukových programů
a materiálů i nových výukových činností a organizačních forem výuky,
do kterého je zapojeno celkem
44 pedagogů z devíti havířovských
škol. Nové výukové programy si
vyzkoušelo více než 2 500 žáků.
V projektu Vznik centra DVPP
pro Havířov bylo zahájeno i vzdělávání samotných pedagogů formou vzdělávacích kurzů, které
vedou jednak lektoři (nejzkušenější
pedagogové) z jednotlivých havířovských základních škol, jednak
profesionální lektoři z ostravských

vysokých škol a z dalších vzdělávacích organizací.
V nově zřízené odborné učebně
na ZŠ 1. máje nebo přímo na příslušných školách se dosud uskuteč-nily následujících kurzy: Evaluace, autoevaluace a monitorování
kvality; Alternativní formy práce se
třídou; Odměny a tresty ve školní
praxi; Rovné příležitosti ve vzdělávání; Čtením a psaním ke kritickému myšlení.
V současné době probíhají
kurzy: Praktické ukázky výuky na
interaktivní tabuli a Strategie
zvládání konfliktů. Ve vzdělávacích
kurzech bylo proškoleno již 259
pedagogů.

Do třetího, posledního roku vstupuje projekt EU operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora rozvoje škol
MSK v oblasti autoevaluace, realizovaný na Ostravské univerzitě
v Ostravě.
Základní a střední školy mají ze zákona povinnost provést jednou
za tři roky autoevaluaci, tzn. vlastní hodnocení. Smyslem projektu je
seznámit školy s metodikou autoevaluace a pomoci jim při vytvoření
své vlastní autoevaluační zprávy.
Do dnešního dne bylo v rámci projektu proškoleno více než 1 400
učitelů a ředitelů škol v Moravskoslezském kraji. Mezi spolupracujícími školami bylo i několik škol z Havířova - gymnázia, SPŠS, odborná učiliště, základní školy Na Nábřeží, M. Kudeříkové, Moravská,
Hrubínova, 1. máje a řada dalších. S problematikou autoevaluace tak
bylo seznámeno více než 200 havířovských pedagogů.
Zároveň projekt nabízí několik nadstavbových kurzů. Největší
zájem ze strany učitelů je o kurzy Prevence vůči stresu a Prevence
vůči vyhoření.
http://projekty.osu.cz/rozvojskol/
Ing. Miloslava Haplová, Mgr. Martin Rangl

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. Programy začínají v 8.30
a končí v 10.30 hodin
5.4.
Út
Zpívánky
6.4.
St
Volné hraní
7.4.
Čt
Malování na kámen
12.4.
Út
Zpívánky
13.4.
St
Návštěva divadla
14.4.
Čt
Náš domov
19.4.
Út
Zpívánky

20.4.
21.4.
26.4.
27.4.
28.4.

St
Čt
Út
St
Čt

Beseda
Velikonoce
Zpívánky
Cvičeníčko
Moje tělo

Změna programu vyhrazena.
Nabízíme i terénní sociální služby
pro rodiče s dětmi. Bližší informace obdržíte na
☎ 603 548 977 nebo 737 405 373.

Semináře Agentury pro regionální rozvoj také pro veřejnost
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce v našem kraji a soulad pracovního a osobního života, to jsou základy vzdělávacího projektu Agentury
pro regionální rozvoj s návem Adam a Eva. Na konci dubna začnou semináře, kterých se může zúčastnit i nejširší veřejnost, agentura oslovila i úřady
práce a malé a střední firmy, ale přihlásit se může každý. První semináře budou v Ostravě a jsou určeny těm, kteří by rádi začali podnikat a nevědí,
jak na to - nejen po stránce formalit, ale třeba také podnikatelských možností nebo základů marketingu či účetnictví OSVČ. V květnu pak v Ostravě
proběhne seminář zaměřený na osobnostní růst a harmonii pracovního a osobního života. ARR postupně uspořádá akce se stejnou tematikou
i v dalších větších městech kraje. Další informace e-mailem:svajcakova@arr.cz, resp. telefonicky 596 691 261.
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Rekondičně-ozdravný pobyt
pro 20 seniorů se zdravotním postižením
a) Místo rekreace:
Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s. p.
b) Termín rekreace: 16. 5. - 22. 5. 2011
c) Spoluúčast na úhradě pobytu:
50% z celkové částky ceny za pobyt, který činí 4.000 Kč
d) Stravování: stravu tvoří plná penze (snídaně, oběd, večeře)
e) Podmínky rekreace:
✔ občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu
zápisu i k datu odjezdu na rekreaci
✔ poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně
✔ občan je držitelem mimořádných výhod pro těžce zdravotně
postižené osoby II. stupně
✔ v případě nenaplnění kapacity je možná účast občana držitele
mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené osoby
III. stupně
✔ v případě nutného doprovodu musí osoba doprovázející splňovat první dvě podmínky.
f) Obsahová náplň rekreace a organizační zajištění:
✔ aktivizační program, dle potřeb zapsaných seniorů za přítomnosti zdravotníka a pracovníka odboru sociálních věcí jako
koordinátora pobytu.
g) ZÁPIS: dne 5. dubna 2011 od 7.00 do 10.00 hodin (do naplnění kapacity) v budově Magistrátu města Havířova, odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro, kancelář č. 111.
Základní informace k dalším pobytům:
Rekondičně-ozdravný pobyt v Chorvatsku pro osaměle žijící
seniory
Místo pobytu: pobřeží Jadranu v oblasti Trogiru, Seget - Vranjica,
„Villa TERESA“
Termíny pobytů:
21. 8. - 30. 8. 2011 - 35 osob
30. 8. - 8. 9. 2011 - 35 osob
Bližší informace poskytneme v Radničních listech - květen 2011.
Rekreační sedmidenní tuzemské pobyty - 2 turnusy
1) Horský hotel „Sůkenická“
3. 9. - 10. 9. 2011
Bílá - Staré Hamry - 41 osob
2) Penzion „U Studánky“
1. 10. - 8. 10. 2011
Horní Lomná - 40 osob
Bližší informace poskytneme v Radničních listech - červen 2011.
Další informace poskytne Petra Pospíšilová ☎ 596 803 155, Magistrát
města Havířova, odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro, kancelář č. 111.

Výstava Bible včera, dnes
a zítra měla velký ohlas
V únoru 2011 zavítala do Městské knihovny Havířov
putovní výstava Bible včera, dnes a zítra. V pěti pobočkách
knihovny byly postupně k vidění opravdu unikátní tisky,
např. Melantrichova bible z 16. století, Bible psaná v 66
jazycích (jediná v Evropě), arabská Bible, svitek Tóry, Bible
v jazyce kmene Zulu a mnoho dalších. Výstava se setkala
s velkým ohlasem škol i široké veřejnosti. O tom svědčí
nejen velký počet návštěvníků samotné výstavy, ale také
počet besed, které ji doprovázely. Celkem jich bylo 56 pro
1 012 žáků a studentů havířovských škol a 178 dospělých.
Ti všichni tak získali řadu zajímavých informací týkajících
se Bible a někteří z nich i knižní cenu za účast v soutěži.

Elektroprůmyslovka má novou
multimediální učebnu
Začátkem března v havířovské Střední průmyslové škole
elektrotechnické slavnostně otevřeli novou multimediální
učebnu matematiky, fyziky a chemie. Studenti mají ve zrekonstruovaných prostorech k dispozici nejmodernější
učební pomůcky. Zřízení nové multimediální učebny stálo
2,5 milionu korun, z toho 2,3 milionu přispěla formou dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
Evropské unie. Kromě výuky odborných předmětů zde
mohou například probíhat kurzy a kroužky pro studenty se
zájmem o studium nad rámec vyučování, nebo pro práce
na projektech a přípravu na soutěže.
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výstava

GALERIE MARYČKA
otevřeno po - pá od 12 do 18 h.,
v den večerního programu do 19 h.,
mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní zájemcům
pracovník informací, vstupné dobrovolné

První člověk ve vesmíru
50. výročí letu Jurije Gagarina
Jaroslav Navara vystavuje ze své
sbírky poštovní známky, obálky,
pohlednice a další zajímavé materiály.
Vernisáž 31. 3. od 17 hodin,
výstava potrvá do 29. 4. 2011
Záštitu nad výstavou převzal honorární konzul Ruské federace v Ostravě Ing. Aleš Zedník.

divadlo

pro děti

Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO -

KD P. Bezruče v Havířově

ČESKÁ SCÉNA 12. 4. v 19 h. pro skupinu HAC
J.B. Moliére: TARTUFFE

filmový klub

přednášky

SCENA POLSKA 26. 4. v 19 h. pro skupinu HAP
Pam Valentine: PRZYJAZNE DUSZE

- 48. sezona - premiéry
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meditace

Klub přátel hornického muzea, pobočka Havířov
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov
pořádá přednášku VČELAŘSTVÍ V HAVÍŘOVĚ
(Jiří Vavřík, MUDr. Hejdušková)
18. 4. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB

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

5.4. KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV
(ANIMAL KINGDOM, Austrálie 2010, 113´, do 15 let nepřístupný, krimi/drama, titulky)
Vítejte ve městě, kde vládne zákon džungle! V podsvětí Melbourne zuří tvrdý boj s nevypočitatelnou policií. Lupič a výtržník Pope Cody je v hledáčku mužů zákona, kteří by jej
nejraději viděli mrtvého. Stojí za ním však jeho rodinný klan.
Režie: David Michod

19.4. KVÍLENÍ
(HOW, USA 2010, 90´,
do 12 let nevhodný,
drama, titulky)
San Francisco, rok
1957. Báseň Allena
Ginsberga Kvílení se
stává předmětem soudního líčení pro údajnou
obscénnost. Podle strážců veřejné morálky je „neamerická“,
protože otevřeně zpodobňuje homosexualitu a užívání drog.
Režie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman

26.4. SUBMARINO
(Dánsko 2010, 110´, do 12 let nevhodné, psychologický titulky)
Režisér působivě vypráví příběh dvou outsiderů z kodaňského předměstí, kteří žijí ze dne na den a snaží se v bezútěšném prostředí přežít; stačí jim „udržet hlavu nad vodou“.
Seversky syrové drama se strhujícími hereckými výkony je
natočeno s citem pro formu a autentičnost situací, které jen
posilují emotivnost snímku. Režie: Thomas Vinterberg

pohádka

Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč

koncerty

výstavy

Kulturní dům Radost - KDR
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KD Leoše Janáčka - KDLJ

zábava

výstava

Společenský dům - SD

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

Piotr Kunce - výstava plakátů
renomovaného polského umělce
Vernisáž v úterý 5. 4. od 17 hodin,
výstava potrvá do 29. 4. 2011

nabízí k pronájmu
REKLAMNÍ PROSTORY

- náměstí Republiky - MÁJOVÉ SLAVNOSTI
v 19.00 hodin - KD Radost
Orpheus Britannicus
Jan Kvapil - zobcové flétny, Jan Čižmář - loutny
Vstupné: 125 Kč, důchodci: 95 Kč, studenti: 75 Kč
5.5. v 18.00 hodin - loutkový sál KDPB
Tichomoří - Splnění snů - přednáška s Janem Durdou
5.5. 19.00 hodin - KDPB
Pražský komorní balet Pavla Šmoka - Okna do duše
12.5. v 19.00 hodin - velký sál KDPB
RADŮZA
Koncert originální písničkářky, poprvé v Havířově a s kapelou!!!
26. - 29.5.
SD - Výstava kaktusů a sukulentů
24.5. v 19.00 hodin - velký sál KDPB
Hrají: Martin Zbrožek, Pavel Liška, Josef Polášek
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
1.6. - náměstí Republiky - DEN DĚTÍ

11.4. v 19.00 hodin - velký sál KDLJ

1.5.
3.5.

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.
Vstupné: 280,- 260,- 240 Kč

přednáška

připravujeme

Info: 596 808 028, 777 767 086

zábava

Městské kulturní středisko Havířov
ve výlohách Společenského domu Havířov

11.4. v 18 hodin - KDLJ - klubovna č. 43

KAKTUSY - rod Gymnocalycia
přednáší Ing. Jaroslav Procházka

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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KD Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT

7. - 10. a 13.4. v 17.45 h
ve středu 13.4. též v 9.00 h
8. - 10.4. též v 15.30 h
FIMFÁRUM - DO TŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO
(ČR 2011, CP 10.2. 11, 75´, přístupný, animovaný/
rodinný, DD)
Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje i doba,
ve které se odehrávají. Jde o polovinu 20. století,
dobu vlastně nedávno minulou, která má ještě
řadu pamětníků, ale zároveň již svůj sentiment
a nostalgii. Hudba: Karel Holas (Čechomor),
Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, Vladimír Merta
Režie: Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová,
Vstupné v 15.30 h: 72 Kč
David Súkup
Vstupné v 17.45 h: 80 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

Zindulka, Miroslav Krobot, Jiří Bartoška aj.
Režie: Václav Havel
Vstupné: 85 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)

Premiéra

22. - 24.4. v 15.30 h
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 3D
(CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 3D,
USA 2009, 90´, přístupný, širokoúhlý/rodinný/animovaný, české znění, DD) Příběh o zvláštním a pozoruhodném městě nazvaném Chewandswallow. V tomto
městě se počasí mění třikrát denně - v době snídaně,
oběda a večeře. Hlavní postavou příběhu je Flint,
mladý vynálezce, který sní o vytvoření něčeho, co
zlepší život všem lidem na světě. Vstupné: 62 Kč

Premiéra

Premiéra
Premiéra

7. - 10. a 13.4. ve 20.00 h
LONDÝNSKÝ GANGSTER
(LONDON BOULEVARD, USA/Velká Británie 2010,
CP 10.2. 11, 103´, do 15 let nepřístupný, krimi, titulky,
DD)
Po třech letech strávených za mřížemi Mitchel
opouští věznici s dobrými úmysly. Ale když potká
starého přítele Billyho, gangstera, který se zrovna
ohlíží po nějaké práci, Mitchel se k němu připojí,
výměnou za místo k bydlení. Když se znovu zaplete se svou minulostí, je vtažen do života Charlotty,
filmové hvězdy, která se schovává před hordou
fotografů a reportérů. Přitahován její krásou a zranitelností, rychle se ujímá role jejího ochránce …
V hlavní roli Colin Farrell a Keira Knightley.
Vstupné: 82 Kč
14. - 17.4. a 20.4. v 17.45 h
15. - 17.4. též v 15.30 h
RANGO
(USA 20011, 107´, CP 10.3. 11, přístupný, animovaný/rodinný/dobrodružný, české znění, DD)
Film vypráví těžko uvěřitelný příběh neuvěřitelného chameleóna, který na svých cestách zažije
nejen spoustu dobrodružství a nebezpečí, ale
potká i několik nových přátel a pozná, že právě oni
jsou na světě velmi důležití.
Vstupné v 15.30 h: 72 Kč
Vstupné v 17.45 h: 80 Kč
14. - 17.4. a 20.4. ve 20.00 h
ve středu 20.4. též v 9.00 h
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
(MORNING GLORY, USA 2010, CP 24.2. 11, 107´,
do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)
Becky je mladá, krásná, ambiciózní a právě získala vysněnou práci. Přesto se její život řítí do pekel.
Scenáristka Aline Brosh McKenna lehce oprášila
vlastní úspěšný model z komedie Ďábel nosí
Pradu a stvořila další variaci na téma souboje
„Panny s Netvorem“. V hlavních rolích Rachel
McAdams, Harrison Ford, Diane Keton a Jeff
Goldblum.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

28.4. - 1.5. a 4.5. v 17.45 h
SVĚTOVÁ INVAZE:
BITVA O LOS ANGELES
(BATTLE: LOS ANEGELES, USA/VB 2010, CP 10.3.
11, 112´, do 12 let nevhodný, akční/sci-fi, titulky, DD)
Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě - Buenos Aires, Soul,
Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011 se to, co
kdysi bylo jen pozorováním, stane hroznou realitou, když je země napadena neznámými silami.
Jak lidé všude na světě přihlížejí tomu, že jsou
dobývána největší města, tak se Los Angeles
stane poslední výspou lidstva v bitvě, kterou
nikdo nečekal. Závisí to na námořním seržantovi
a jeho nové četě, aby zastavili další postup, i když
bojují proti takovému nepříteli, s jakým se nikdy
předtím nesetkali. V hlavní roli Aaron Eckhart.
Vstupné: 82 Kč
28.4. - 1.5. a 4.5. ve 20.00 h
ve středu 4.5. též v 9.00 h
KRÁLOVA ŘEČ
(THE KING´S SPEECH, Velká Británie 2010, CP
10.3. 11, 118´, do 12 let nevhodný, drama/historický,
titulky, DD)

21. - 24. a 27.4. v 17.45 h a 20.00 h
ve středu 27.4. též v 9.00 h
ODCHÁZENÍ
(ČR 2011, CP 24.3. 11, 93´, přístupný, širokoúhlá
komedie, DD)

Příběh filmu Odcházení je příběhem zlomového
bodu v lidském životě. Dr. Vilém Rieger po dlouhá
léta zastával funkci kancléře, nedávno však o ni
přišel a zřejmě se s tím neumí vnitřně vyrovnat.
I když se snaží to nedat najevo, v podstatě se mu
zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily,
která se už za ta léta stala jeho domovem. Zároveň
- a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí, svého
"dvora", a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal.
Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová Veškrnová,
Vlasta Chramostová, Eva Holubová, Oldřich
Kaiser, Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová,
Jan Budař, Jiří Lábus, Jiří Macháček, Stanislav

Po smrti otce, anglického krále Jiřího V., a skandální abdikaci krále Eduarda VIII., je Bertie, který
celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunovaný
králem Jiřím VI. Země stojí na prahu 2. světové
války a zoufale potřebuje silného vůdce. Proto
králova žena Alžběta, budoucí královna matka,
domluví svému muži setkání s excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem. Po tuhém začátku
se tito dva ponoří do neobvyklého způsobu léčby
a časem mezi nimi vznikne nenarušitelné pouto.
V hlavních rolích Colin Firth, Helena Bonham
Carter a Geoffrey Rush.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
Premiéra

Premiéra

Co všechno byste obětovali pro sen? Ve filmu,
zasazeném do prostředí newyorské baletní scény,
zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky
diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra
mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli
v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou.
V hlavní roli Natalie Portman.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

Premiéra

2. - 3.4. v 15.30 h
PRINCEZNA A ŽABÁK
(THE PRINCESS AND FROG, Francie 2009, 91´,
přístupná, animovaná/rodinná pohádka, české znění,
DD)
Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna
políbí nevzhledného žabáka a ten se promění
v krásného prince. Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to je pouze první z celé řady překvapení, kterými tato třaskavá směs rozverného
humoru, napětí, hudby a citu oplývá.
Vstupné: 62 Kč
2. - 3. a 6.4. v 17.45 h
VARIETÉ
(THE BURLESQUE, USA 2010, CP 17.2. 11, 116´,
přístupný, muzikál/drama, titulky, DD)
Varieté má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka tohoto místa, bojuje, aby
udržela chátrající divadlo při životě. V tu dobu se
dramaticky změní život Ali, děvčete z malého
města. Tess ji najme jako servírku a Ali se rychle
zamiluje do umění varieté. Podpořena novými
přáteli si začíná plnit své sny, že bude stát sama
na jevišti. Ale události naberou rychlý spád, když
silný hlas Ali způsobí, že se z ní stane hlavní atrakce revue. Film Varieté získal Zlatý glóbus 2010 za
nejlepší píseň "You Haven't Seen The Last Of Me".
V hlavních rolích Cher a Christina Aguilera.
Vstupné: 82 Kč
2. - 3. a 6.4. ve 20.00 h
ve středu 6.4. též v 9.00 h
ČERNÁ LABUŤ
(BLACK SWAN, USA 2010, CP 10.2. 11, 110´, do 15
let nepřístupný, drama/thriller, titulky, DD)

Premiéra

Premiéra

Premiéra

PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD L. JANÁČKA

projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL

29.4. - 1.5. v 15.30 h
AUTOPOHÁDKY
(ČR 2011, CP 17.3. 11, 75´, přístupný, animovaný, DD)
Animovaný povídkový film natáčený na motivy
stejnojmenné knížky Jiřího Marka.
Vstupné: 72 Kč
Představení pro děti:
24.4. ve 14.00 h KYTICE POHÁDEK I.
9 pohádek - 75´
Vstupné: 15 Kč
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ZŠ Kudeříkové: Sportovci

hráli divadlo

SNOWPRŤATA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
BALZACOVA V JESENÍKÁCH

Foto: archiv
Jméno naší školy je již mnoho let spojeno především se sportovními
výkony a úspěchy. V poslední době ale platí, že nejen sportem žijí naši
žáci. Stále častěji se objevují projekty, ve kterých hraje hlavní roli umění,
ale také snaha sblížit se navzájem a ukázat rodičům i širší veřejnosti, že
s vůlí sportovce se dá dobře vyniknout i v jiných oblastech.
Žáci 8. A, kteří se zaměřují na atletickou přípravu a absolvují mnoho tréninků i závodů, se rozhodli společně s vyučující výtvarné výchovy, že připraví divadelní představení. Úkol nelehký, zejména když zpočátku mnozí
sami nevěřili, že by to dokázali. Třída zvolila pro nastudování hru dramatika W. Shakespeara Sen noci svatojánské. Přes veškeré úpravy byl výsledný text docela dlouhý a nebylo jednoduché, aby se ho všichni účinkující
naučili. Mnohem jednodušší a zábavnější byla pro žáky práce na kostýmech a přípravě divadelní scény, kulis atd.
Na čtvrtek 10. 2. byla v rámci Divadelního dne stanovena premiéra
i několik repríz, které byly odehrány pro všechny třídy z 1. stupně. Mladší
spolužáci tak mohli vidět, že ti starší nejsou jen těmi, které potkávají na
chodbách, ale že už také něco umí.
Žáci 8. A předvedli, že umí nejen na sportovišti. Nastudování divadelního
představení bylo inspirativní pro ostatní žáky a v rámci projektové výuky
hodno následování. Mladým divadelníkům patří obdiv, uznání
a poděkování. Stejně tak p. uč. Petráškové a p. uč. Buškové, které se na
přípravě podílely.
Mgr. Pavla Slamečková
a pedagogický sbor ZŠ M. Kudeříkové

Foto: archiv
O tom, že nás v únoru trápil
smog, není třeba psát. Hledaly
jsme možnosti, jak zpříjemnit
dětem nepříjemnou situaci. Dvakrát
vyjely děti na celý den do hor, kde
si užily bobování. Pak se objevila
nabídka agentury STAN, „blesková
akce“ mezi rodiči a v pátek
25. února jsme odjížděly s 18 dětmi
na čtyřdenní lyžařskou školičku
„snowprťat“.
V Jeseníkách jsme se ocitli jako
v jiném světě - modrá obloha, sluníčko. Děti pod vedením lyžařských
instruktorek zvládaly jízdu na lyžích
na jedničku. Druhý den již výjezd
pomou a pak hurá po sjezdovce
Žďárského potoka. Radovánky při
lyžování v karnevalových maskách
jsme ukončili karnevalovou diskotékou. Před večerním předáváním
medailí a diplomů si děti svá tělíčka
zrelaxovaly v bazénu. V pondělí
odpoledne se nám nechtělo odjíždět. Program „snowprťata“ byl pro

nás náročný - připravit osmnáct
dětí k „lyžovačce“, zapnout lyžáky,
na nic nezapomenout, mít oči
všude, dá zabrat. Ale když se pak
díváte na jejich rozzářené oči, červená líčka i to, co již malá snowprťata dokáží, zapomenete.
Děkuji svým kolegyním p. uč.
Hance, Aji za starostlivost o bezpečnost dětí. Rovněž p. Haničákovi
(řidič autobusu, který byl po celou
dobu s námi), bez jeho pomoci by
školička byla pro nás mnohem
náročnější. Celý pobyt probíhal tradičně on-line, rodiče měli možnost
přečíst si pozdravy od dětí i zhlédnout fotografie. Mě, jako ředitelce,
spadl kámen ze srdce, když jsem
předávala zdravé děti rodičům.
V úterý ráno ve školce padla otázka dětí: „…kdy zase pojedeme?“…odpověď… „8. dubna se
vydáme
za
Dobrodružstvím
Maxipsa Fíka“.
Bc. Mirka Turecká

ZŠ Frýdecké v Havířově-Bludovicích se podařilo získat
5 milionů z Evropské unie na
vlastní projekt „Učíme se pro
život“.
Realizace projektu začala v září
roku 2010 a bude dokončena
v květnu 2011. Pracovníci firmy
postupně do 7 odborných učeben
instalují interaktivní tabule s dataprojektorem, ozvučením, multimediální katedrou a nábytkem. Byla
také vytvořena žákovská dílna
s pracovními stoly, vybavená nábytkem a vzduchotechnikou, dále byla
zařízena počítačová učebna s 30
žákovskými pracovišti.
Žáci a učitelé zvládají přesuny
v době instalací na výbornou,
začínají se postupně seznamovat
s novou technologií - vždyť cílem
projektu je dosáhnout maximální
kvality výuky žáků a dát vyučujícím
možnost tvorby vlastních digitálních
učebních materiálů, využití moderních interaktivních učebnic, přístup

k velkému množství map, animací,
výukových videí a dalších obrazových materiálů.
Projekt se uskutečňuje v rámci
Regionálního operačního programu
výzvy č. 2. 1 - 08 Modernizace
výuky. Na financování se podílí také
Magistrát města Havířova, který do
projektu vloží 7, 5 % celkové částky.
Grygarová Eva,
ZŠ Frýdecká Havířov

Kynologický klub
Havířov-Bludovice pořádá
TŘÍMĚSÍČNÍ VÝCVIKOVÝ
KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz začíná 7. dubna
a dále každý čtvrtek
v prostorách kynologického
cvičiště Havířov-Bludovice
(pod AN)
Vhodné pro každého pejska!
Možno nastoupit
i v průběhu kurzu.
Info na tel: 602 783 513
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UŽ VÍM,
PROČ SE ZEMĚ TOČÍ…
Děti rádi cestují
a prstíkem po Zeměkouli putují.
Tam je teplo, tam zas zima,
ale život na naší planetě je príma.
Je tu moře, jsou tu ptáci,
květiny i pohádkoví draci.
Malujeme planety, kosmonauty i rakety.
Ty pak rychle nastartujem, do vesmíru
odcestujem.
Kolem Slunce se točíme,
s měsícem a Marsem sousedíme.
O Zemi už hodně víme, ale ještě navštívíme
Ameriku, Indiány,
Afriku i paviány, želvy slony opice,
polárního zajíce.
Teď jsme v Grónské zemi byli
a s Eskymáky se pozdravili.
V iglú nám všem zima byla, rampouchy
jsme měli až za ušima.
Vzali jsme si čepice, pruty a teplé rukavice,
díru v ledu vysekali
a spoustu ryb jsme nachytali.
Eskymák a Eskymačka, to jsou naši
přátelé, hostinu jsme připravili
a bylo nám všem vesele.
Tak celý svět poznáváme
a všichni se rádi máme …
Děti a paní učitelky z MŠ Mládí

V Havířově se chystá

TRADIČNÍ
REJ ČARODĚJNIC

ZŠ Mánesova se zúčastnila 18. ročníku
ankety Zlatý Ámos
V polovině února se konalo ve Vratimově
regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele
České republiky pod názvem „Zlatý Ámos“. Děti
vybraly do soutěže pana učitele Mgr. Rostislava
Puščiznu. Žáci se snažili předvést svůj připravený program co nejlépe, přestože atmosféra byla
plná napětí. Bravurně zvládli i všetečné otázky
poroty.
I když naše družstvo v čele s panem učitelem
nepostoupilo do semifinále v Praze, žáci si alespoň odnesli mnoho zajímavých zážitků a prožili
příjemný den.
Mgr. J. Vaverková, Mgr. A. Stolárová

Učitel Rostislav Puščizna s žáky, kteří ho doprovázeli na akci a předvedli sportovní vystoupení.
Foto: Mgr. Stolárová

Žáci ZŠ Mládežnická vyzvali havířovské
školy k debatování
První březen proběhl na ZŠ Mládežnická ve
znamení debatování. Spolu s žáky ZŠ Frýdecká,
Gorkého a K. Světlé byli naši žáci zapojeni do
projektu “Debatování napříč osnovami“. Projekt
se opírá o Národní program rozvoje vzdělávání
v ČR. Je plně v souladu s myšlenkami kurikulární reformy školství. Cílem projektu je osvojování
kompetencí důležitých pro osobnostní rozvoj
účastníků a to zejména v oblasti mluveného projevu, logiky, argumentace, práce s informacemi,
kritického myšlení a společenského vystupování.
Do projektu jsou zapojeni žáci, studenti
a jejich učitelé z pěti krajů ČR. V rámci debatních
dnů se setkávají v debatě 5x5.
Jak probíhal projekt u nás? Mgr. René Brinda,
regionální odborný garant projektu, seznámil

přítomné s pravidly debatování. Následovala
práce ve skupinách. Žáci pracovali pod vedením
zkušených lektorů, učitelům bylo debatování
představeno jakožto inovativní vyučovací metoda, kterou mohou uplatnit jakémkoli vyučovacím
předmětu. Žáci se učili používat mluvené slovo,
efektivně vyhledávat informace, argumentovat,
přesvědčovat a spolupracovat v týmu.
V závěru předvedli debatu na téma: Tradiční
psané písmo by mělo být zachováno. S vervou
obhajovali své argumenty, vyvraceli tvrzení protistrany, kladli otázky. Jejich výkony hodnotil rozhodčí, který zároveň zdůvodnil svůj verdikt.
Mgr. Dagmar Volfová,
ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí

Jak žáci Hotelové školy a Obchodní
akademie soutěžili
Český svaz žen v Dolních Datyních obnovil
průvod zvaný MAŠKARY (Maškarní průvod).
V Havířově zase čarodějnice létají na koštěti. Odlétají od Klubu Bambino na Čertovy
kameny - za společenský dům Lučina.
Zpátky se vracejí městem ke Klubu Bambino
na Astronautů 9, kde se nové čarodějnice
pasují do řad čarodějnic a obdrží čarodějnické průkazky.
V letošním roce bude průvod rozšířen
o kategorii čarodějnic s dětmi.
Pro všechny bude připraveno občerstvení,
louče a další překvapení.

Sraz účastníků 30.4. v 16 hodin
v Klubu Bambino
na ulici Astronautů 9.
Za klub čarodějnic zve ředitelka Saxana

V lednu uspořádali na Hotelové škole a Obchodní akademii druhý ročník konverzačně-gastronomické soutěže s názvem „CO MI PŘIPOMÍNÁ
ŠPANĚLSKO“. Soutěžící připravovali a servírovali
sladké a slané pokrmy španělské národní kuchyně.
Porota hodnotila úroveň jejich prezentace, estetické působení a především to, jak se soutěžícím
podařilo vykouzlit chutě a vůně Pyrenejského poloostrova. Španělština zazněla při představování
soutěžících i při povídání o připravených jídlech.
V únoru se naši žáci zúčastnili dalších soutěží,
kde změřili síly se žáky jiných odborných škol s gastronomickým zaměřením.
Na barmanské soutěži AHOL CUP 2011 reprezentovali naši školu barmani P. Kalíšek a L. Šajnová z 3. ročníku. Připravovali míchaný nápoj dle vlastní receptury a propozic pořadatele. Hodnotila se
chuť, vůně, celkový dojem a body se přičítaly i za techniku práce při přípravě.
Žákyně 2. ročníku B. Knyblová a T. Vašíčková se zúčastnily sommeliérské soutěže TĚŠÍNSKÁ
KARAFA 2011 na hotelové škole v Českém Těšíně. Děvčata prošla odborným testem a servírovala
bílé víno. Součástí úkolu bylo doporučit správné víno k vybraným pokrmům.
V opavské hotelové škole pořádali soutěž PRINC VÝČEPNÍCH 2011. Soutěžní družstvo ve složení P. Přibyl, V. Vavřička a F. Staś prošlo odborným testem a pak předvádělo své dovednosti v čepování nealkoholického piva. Tentokrát jsme sice na medaile nedosáhli, avšak žáci získali cenné
praktické zkušenosti přímo pod dohledem bedlivých porotců.

Akce Havířov se baví u nás potřetí
27.5. 2011 od 16.30 hodin bude Sportovní hala Žákovská patřit programu Havířov se baví. Tato kulturně sportovní akce se v Havířově koná
potřetí. Záštitu nad ní převzal primátor města Ing. Zdeněk Osmanczyk. Tato akce je především určena pro děti z dětských domovů a stacionářů z celého Moravskoslezského kraje, které budou mít vstup zdarma. Zvána je samozřejmě i široká veřejnost. Pro rok 2011 pořadatelé
z Klub Stenu Karviná zajistili vystoupení Marka Čiháka, Maxim Turbulenc, Dády Patrasové, ABBA Revival a Davida Mattioliho. Součástí
programu bude exhibice stolního tenisu Ivana Karabce s Markem Čihákem. Podrobnosti o programu přinesou květnové Radniční listy.
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VČELAŘSKÉ OKÉNKO

MŠ Puškinova:

V únoru uspořádala ZO Českého svazu včelařů v Havířově výroční členskou schůzi. Na schůzi jsme měli příležitost se seznámit s výsledky laboratorního vyšetření zdravotního stavu včelstev v naší organizaci. Vyšetření
bylo provedeno z měli (vosková drť a všechno, co spadne na podložku
umístěnou v úlu pod včelstvem) sebrané a odevzdané do laboratoře
v lednu. Tuto činnost má na starosti v naší organizaci nákazový referent
Ing. Pavel Kasza. Výsledky z laboratoře jsou důkazem zodpovědného přístupu každého včelaře k tlumení nebezpečné nákazy způsobené roztočem
Varroa destructor, což je parazit, který napadá včelí plod i dospělé včely.
U většiny včelstev (víc jak 60%) nebyl žádný výskyt roztoče a u ostatních
jen minimální.
Včelařský kroužek včelaří se třemi včelstvy, u kterých nebyl prokázán
výskyt ani jednoho roztoče. Členové kroužku na jedné své schůzce měli
příležitost pozorovat pomocí termokamery včely v úlu v tzv. zimním chomáči. Byl to pro všechny nový zážitek i nová zkušenost.

Veselý týden na Čeladné

Pohled
termokamerou
na zimní chomáč včel.

Včelařský kroužek Ambrožíci zve zájemce na II. ročník
„EXKURZE DO VČELÍHO KRÁLOVSTVÍ“
Sraz v sobotu 2. dubna 2011 v 9 hod.
v prostoru před kostelem sv. Markéty
v Havířově-Bludovicích (katolický kostel).
Součástí exkurze bude včelařská výstavka.
Nutné oblečení s dlouhým rukávem a rukavice.
Jiří Vavřík, vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci, www.ambrozici.rajce.net

Music Fusion
Camp 2011
+XGHEQtDPXOWLPHGLiOQtFDPS


+RWHO0DOHQRYLFH
X)UíGODQWXQDG2VWUDYLFt
+XGEDURFNSRSVERU ZRUNVKRS\
PXOWLPpGLDGLYDGORWDQHFVSRUW\
VXUYLYDOWíP]86$

Děti z MŠ Puškinova prožily
zajímavý týden na horách a na
zdravém a čistém vzduchu, tentokrát v duchu poznávání zimní přírody
a sportů.
Dvakrát do roka děti z MŠ Puškinova vyrazí na týden do hor, kde
jim paní učitelky připraví mnoho
zajímavých zážitků. Tentokrát
poznávaly život v zimní přírodě.
Navštívily oboru s daňky, pro které
již několik týdnů předem připravovaly překvapení v podobě potravy.
Vše pak namalovaly na připravená
trička, kterými mohly při příjezdu
příjemně překvapit nejen rodiče.
„Na horách jsme viděli stádo srnců
a zajíčka v lese,“ vyprávěl s nadšením jeden z výletníků po příjezdu
paní ředitelce.

Ve znamení zimních sportů se
děti byly podívat na lyžařský vlek,
účastnily se závodů na lopatách
a povídaly si o známých i neznámých zimních sportech.
V suchu a teple pak malí sportovci absolvovali stezku odvahy,
která se nakonec stala jedním
z nejsilnějších zážitků.
Zakončením krásného týdne pak
byl karneval plný originálních
masek, připravených pilnými rodiči,
kde si mohl hasič, nebo pirát zatančit s princeznou a černokněžnice
s medvědem, či mušketýrem.
Všichni si karneval moc užili.
Jediným „nezdarem“ celého
týdne bylo to, že se dětem
z krásného stříbrného prašanu
nepodařilo postavit sněhuláka.
Přesto, že se děti musely vrátit
do znečištěného ovzduší, které celý
týden nad Havířovem drželo nemilosrdnou ruku, běžely se šťastným
úsměvem do náručí nedočkavých
rodičů.
Všechny děti, paní učitelky a starostlivá noční služba se těší na
další pobyt v přírodě, který se tentokrát bude konat snad už ve sluncem prosvíceném květnu.
Lenka Podlesná
a kol. MŠ Puškinova

Oddíl jógy při Slavii Havířov
přesouvá cvičení z Městské sportovní haly
do tělocvičny bývalé ZŠ Palackého
nyní Podnikatelského centra.

Cvičební dny a doba od 1.3. 2011
pondělí, úterý 18.00 - 19.30 hodin
SVČ ASTERIX Havířov a Baník Havířov pořádají

VELIKONOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
pro žáky základních škol v Havířově - nar. 1995 a mladší
Středa 6. 4. SVČ ASTERIX, Na Nábřeží
Prezence od 13.30, zahájení ve 14 hodin,
ukončení v cca 18 hodin.
Způsob hry: švýcarským systémem 2x15 min, 7 kol
Počet žáků z jedné školy neomezen, vklad za žáka 20 Kč
Rozhodčí: Ing. Jiří Špiřík - Baník Havířov
Info: ASTERIX, tel. 596 811 175

&HQDSĖLSĖLKOiäHQtD]DSODFHQtGR
SĖLSR]GĈMätPSĖLKOiäHQt
3ĖHKOHGZRUNVKRSĞSĖLKOiäN\YtFHLQIRQD
KWWSIXVLRQHVNKDYLURYF]

YćNOHW
1DNRQFLFDPSXNRQFHUWSURURGLĀHDSĖiWHOH

57/11

3RĕiGi
(YDQJHOLNiOQtVSROHĀHQVWYt
NĖHVĜDQĞ+DYtĖRYYHVSROXSUiFL
V.$0RVDWíPHP]86$
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Středisko volného času Asterix, Havířov
www.asterix-havirov.cz
SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, Havířov-Město, tel.: 596 811 175
STŘEDISKO MĚSTO A STŘEDISKO ŠUMBARK:
5.4.
15.00 h.
Tiger Woods cup aneb hrajeme minigolf (Město)
8.4.
16.30 h.
LAN Trackmania liga. 1. závod (Město)
9.4.
8.30 h. Turnaj v malém florbalu-Memoriál J. Hoňka
kateg. mladší žáci (roč 99 a ml.) (Šumbark)
11. - 12.4. 15.00 h. Výroba karabáčů (Šumbark)
12. - 15.4.
Týden výroby pomlázky a velikonočních kraslic (Město)
15.4.
16.30 h.
Pečení velikonočních minimazanců (Šumbark)
15.4.
16.30 h.
LAN Trackmania liga. 2. Závod (Město)
16.4.
9.00 h. Taneční workshop-latinskoamerické tance (Šumbark)
19.4.
15.30 h.
Malování vajíček a stužek (Šumbark)
20.4.
15.30 h.
Velikonoční povídání pro děti o křesť. smyslu Velikonoc
(Šumbark)
20.4.
16.00 h. Velikonoční fotbalový turnaj (Město)
21.4.
16.30 h.
Kuličkiáda aneb každý má svůj důlek (Město)
22.4.
16.30 h.
LAN Trackmania liga. 3. závod (Město)
29.4.
16.30 h.
LAN Trackmania liga. 4. závod (Město)
30.4.
Taneční soutěž-Move for everybody
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.
KLUB VALDOCCO: (Lomená 9)
1. - 2.4.
6. Valdoccká víkendovka
14.4. 16.00 h. Výjezd na koně

7.4. 18.00 h. Hudební poznávačka
29.4. 19.00 h. Ringo battle

Každá středa od 18.30 přítomnost psychoterapeuta
Posilovna - pondělí, středa, čtvrtek, pátek od 16.30 h.
KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) od 16.00 h.
8.4. Talentmania
12.4. Hopsání na tanečních podložkách
18.4. Velikonoční dílna
Každá středa - zkouška kapely Street Boys
Každý čtvrtek - ponorka - přítomnost psychoterapeuta
KLUB MAJÁK: (děti od 6 - 14 let) od 13.30 h.
6.4.
Herní odpoledne
18.4. Velikonoční dílna
27.4.
Velikonoční turnaj ve fotbálku

1.4. pá 14 - 18 Duben ještě tam budem. Výtvarné dovádění na jarní téma pro školní mládež
7.4. čt 14 - 18 Keramické řádění pro školní mládež - 10 Kč s sebou
21.4. čt 14 - 18 Velikonoční kraslice - pro školní mládež - 10 Kč s sebou
Všechny výtvarné akce se konají ve výtvarném ateliéru SVČ Asterix, Na Nábřeží
Info: tomas.mendl@svcha.eu, 736 158 153
9.4. sobota Návštěva výstavy psů v Ostravě na Černé louce
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout na SVČ Asterix, Na Nábřeží 41,
Odevzdat nejpozději do 30.3. Info: nikol.schovancova@svcha.eu, 605 466 675
23.4. so 9 - 12 Dance dance revolution Turnaj a soutěž v rytmickém skákání na taneční
podložce.
I. kategorie: 8 - 11 let, II. kategorie: 12 - 15 let, III. kategorie: 16 - 20 let.
Přihlášky se jménem, adresou, věkem a tel. kontaktem zasílejte na e-mail:
lucie.bitterova@svcha.eu do 18. 4. 2011. Pořadatel si vyhrazuje změnu v kategoriích
podle počtu přihlášek.

SVČ Asterix, ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, tel. 596 811 031
Pá 1.4. 16 - 18 Aprílový Asterix - zábavná soutěž pro děti 6 - 15 let.
Pá 8.4. 14 - 18 Velikonoční krasličení - sváteční dekorace do pokojíčku, pro děti od 6 let.
Info: lenka.vavreckova@svcha.eu,
Pá 15.4. 15 - 17 Hody, hody, doprovody 6 - 12 let. S sebou 10 delších čerstvých
a rovných prutů na upletení karabáčů. Info: lenka.vaculikova@svcha.eu,
Út 12.4. od 14 Hrajeme si a nezlobíme - od 10 let, pc hry po LAN
Út 19.4. od 15 Kreslíme a animujeme na PC - od 10let, tvorba drobných animací
v programu Pivot. Info: zdenek.keclik@svcha.eu,

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH ASTERIXU, Na Nábřeží 41
DN´s crew - určeno chlapcům i dívkám 12 - 18 let se zájmem o moderní tanec.
Schůzky: út a čt 17.30 - 19.30, cena: 120 Kč (březen - květen).
Electro dance - nový taneční styl pro všechny, kdo rádi tančí, od 8 do 18 let,
schůzky: st 17 - 19, pá 17.30 - 19.30, cena: 160,- (březen - červen).
Pozor! Tříměsíční kurz keramiky pro děti a mládež - jen 120 Kč !
Každý čtvrtek 14.30 - 16.30.
Úterky - 17 - 19 Výtvarné studio pro mládež - kurz smaltu, keramiky a malby na hedvábí,
práce s glazurou a engobou

Městská knihovna Havířov
Akce pro děti:
Noc s Andersenem 1. - 2.4.
Již po desáté budou vybraní dětští čtenáři nocovat v knihovně v rámci celostátní akce Noc s Andersenem. „Spát“ se
bude v pobočkách na ul. J. Wericha, Seifertova a Gen. Svobody. Pro děti je připraven bohatý program, který je zaměřen na
100. výročí narození spisovatele V. Čtvrtka a možná dojde i na
to spaní. V dětském odd. na ul. Šrámkova a v pobočce
Dělnická se sice nocovat nebude, ale večerní program je
zajištěn.
Dětské odd. Šrámkova
V pátek 1.4. od 17.00 hod. na vás čekají Křemílek s Vochomůrkou,
aby vás provedli po Rumcajsově zábavné stezce řáholeckým
lesem. Na konci cesty čeká pěkná odměna. Pokud se rád bavíš, je
ti 6-12 let a jsi čtenářem knihovny, vyzvedni si v dětském oddělení přihlášku na akci. Počet míst je omezen.
Ve čtvrtek 21.4. od 10.00 hod. si můžete vyrobit hezkou
velikonoční dekoraci - vajíčka zdobená mozaikou z vaječných
skořápek nebo pomocí lepidla, krupice a barev.
Nebude chybět ani měsíční vědomostní soutěž na ekologické
téma a výstava knih H. Ch. Andersena.
Dětské odd. Werichova
se již těší na další pohádkovou NOC S ANDERSENEM.
Pro vybrané dětské spáče ve věku 6 - 12 let jsou připraveny
soutěže, výtvarná dílna a přijde i klaun Chytrolín.
V pátek 8.4. v 10.00 hod. budou děti MŠ ČSA zdobit dinosauří
vejce, vy ostatní pak můžete velikonočně tvořit v pátek 15.4.
od 13.00 do 16.30 hod.
Na svátky jara bude zaměřena také měsíční vědomostní soutěž.

Pobočka Seiferta
Na účastníky pohádkové noci čeká 1.4. Rumcajsovo bubnování,
výroba Hromburácovy dešťové hole a Cipískův pětiboj.
Všechny šikovné děti jistě přijdou ve středu 13.4. od 15.00 hod. na
JARNÍ TVOŘENÍ.
Žáci ZŠ uvítají besedy VELIKONOCE ANEB DEJTE VEJCE
MALOVANÝ nebo besedy ke Dni Země.
Pobočka Gen. Svobody
„Spáči“ této pobočky se vydají 1.4. na Cestu do pekla. Doprovázet
je bude kniha V. Čtvrtka Jak čert hledal díru do pekla. Věříme, že
všichni najdou také cestu zpět.
Oslaví s dětmi školní družiny Den ptactva, a to ve středu 6.4.
od 14.00 do 15.00 hod. při akci PTAČÍ POHÁDKY.
Od 18. do 22.4. se můžete zapojit do týdenní soutěže ke Dni Země
ČESKÁ NEJ… nebo v úterý 19.4. od 14.00 do 16.00 hod.
do výroby veselých vajíček.
Pobočka U Jeslí
Ve středu 13.4. ve 14.00 hod. si přijďte vyrobit veselá velikonoční
zvířátka z vajíček, papíru a keramiky.
Pobočka Dělnická
V úterý 5.4. v 16.00 hod. budou vyhodnoceni nejúspěšnější autoři obrázků soutěže O PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ.
Rok se sešel s rokem a opět oslavíme MEZINÁRODNÍ SVÁTEK
RÓMŮ. Všichni jste srdečně zváni v pondělí 11.4. od 10.00 hod.
Těší se na vás děti ze ZŠ Kpt. Jasioka pod vedením Blanky
Vrublové a Eriky Mačové.
Zváni jste také na velikonoční tvoření, které se koná v pondělí
18.4. od 16.00 do 18.00 hod.

Akce pro dospělé:
Hudební oddělení
Do 25.4. trvá výstava obrazů Vladimíra Čondáka ČERTI A VÍNO.
Na úterý 12.4. od 15.00 hod. je připraveno další rukodělné odpoledne s názvem JARNÍ ZDOBENÍ TRIČEK (sítotisk) s lektorkou
Ivetou Janouškovou. Ve středu 27.4. v 18.00 hod. jste zváni na
vernisáž výstavy ANNY TAMÁŠKOVÉ - PASTELY, kterou zahájí
pěvecký recitál OLDŘIŠKY HONSOVÉ.
Pobočka Seiferta
vás ráda uvítá v úterý 5.4. od 17.30 hod. na přednášce fyzioterapeutky Kamily Popkové-Rzymanové LYMFATICKÝ SYSTÉM
A JEHO ÚLOHA V ORGANISMU. Program obohatí praktická
ukázka lymfodrenáží.
V pátek 15.4. od 17.30 hod. proběhne vernisáž výstavy fotografií
Havířova Jaroslava Šindela ZELENÁ SEDMIČKA - Pohled
na změny posledního času.
Půjčovna pro dospělé Šrámkova
zve na výstavu fotografií členky Fotoklubu Havířov Milady
Romanové s názvem Akt a na tematickou výstavku knih
VELIKONOCE - SVÁTKY JARA.
Pobočka Reneta
Ve středu 13.4. od 9.00 hodin proběhne setkání s floristkou Petrou
Benešovou, která vám předvede ukázku vazeb květin a doplní ji
vyprávěním o květinách.
Návštěvníci knihovny jistě uvítají besedu Slezské diakonie
TÍSŇOVÁ PÉČE DORKAS, která se koná ve středu 20.4. od 9.00
hod. Tísňová péče DORKAS napomáhá seniorům, osobám se
zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním
snížit zdravotní, sociální a kriminální rizika. Stisknutím tlačítka si
uživatelé mohou kdykoliv přivolat pomoc.
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nabízí tyto služby:

Neztrácejte svůj čas úklidem
- fa GASIP INTEPS s.r.o.
uklidí za Vás.
Nabízíme profesionální
komplexní úklidové služby
bytových i nebytových prostorů.
☎ 604 370 099, www.inteps.eu
53/11

Prodej materiálů

62/11

✔ Kadeřnictví ✔ Kosmetika ✔ prodlužování řas
✔ IPL ✔ ultrazvuk ✔ Estée Lauder
✔ Masáže - sportovní, medové, lymfatické
✔ Pedikúra medicinální ✔ Parafín
✔ Manikúra a nehtová modeláž

prodejna

ELEKTOINSTALACE
HROMOSVODY

DANEX-PLAST, s.r.o.

v RD a bytech včetně revize
☎ 603 723 294

Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

66/11

Hlavní třída 65, Havířov-Město (II. patro)
65/11
608 101 401, www.natysalon.cz

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

58/11

64/11

61/11

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

67/11

59/11

56/11

60/11

- inzerce -

55/11

54/11

63/11

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
5., 12. a 19. dubna v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Absolventské koncerty:
5., 6., 12., 19., 26. a 27. dubna
v 18.00 hodin
v Komorním sále ZUŠ
Jaro přichází
koncert žáků pěveckého
oddělení ZUŠ okresu Karviná
20. dubna v 16.00 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Třídní koncerty
6., 7., 13., 14., 20., 26.
a 28. dubna v 17.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
Koncert žáků
dechového oddělení
27. dubna v 17.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
bližší informace www.zusbm.cz

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ, tel. 596 411 064
zusvrchl@volny.cz
Velkopáteční shromáždění
22.4. v 18.00 hod.
Velikonoční shromáždění
24.4. v 9.00 hod.

Pomáhat je radost.
I podesáté
Již desátý ročník Velikonoční sbírky
připravuje humanitární organizace
ADRA.
Letos se uskuteční 19. a 20.
dubna 2011. „Pomáhat je radost.
Doufám, že si o Velikonocích
udělá radost co nejvíc lidí
a pomůže tak těm, kteří to potřebují,“ říká koordinátor sbírky pro
Havířov Karel Folwarczny.
Výtěžek sbírky se již tradičně dělí
na tři třetiny. Jedna třetina zůstává
v Havířově na podporu dobrovolnických projektů, ať již v domově
seniorů Luna a Helios, či na podporu dobrovolníků v Help klubu pro
postižené děti a dospělé. Druhá
třetina je určena na pomoc dětem
v ukrajinském Mukačevu, kde
ADRA již čtvrtým rokem realizuje
humanitární pomoc v nejchudobnějším sirotčinci. Třetí třetina je
určena pro občany naší republiky,
kteří jsou postiženi nenadálými
přírodními katastrofami.
Sbírka bude probíhat v desítkách
měst po celé České republice
včetně Havířova. Dárcům za jejich
drobný příspěvek do kasičky na
pomoc druhým poděkujeme malým
upomínkovým předmětem. Peníze
budou vybírat dobrovolníci zejména
z řad studentů středních škol
a mládeže, s nimiž ADRA spolupracuje.
Pomáhá se snáz, když na to
nejsme sami,
pomáhejte proto s námi !
Koordinátor sbírky:
Karel Folwarczny,
email: k.fol@seznam.cz
ADRA Havířov:
Číslo účtu této veřejné sbírky
je: 9427 9427/0300

V Asterixu páskovali bojovníci taekwondo

modlitebna Církve bratrské,
Fryštátská 922/21,
Havířov-Suchá
www.cb.cz/havirov
VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION HAVÍŘOV
Dělnická 14, Havířov-Město

16. února 2011 v odpoledních hodinách proběhla v prostorách volnočasových aktivit střediska ASTERIX v Havířově na ul. Na Nábřeží pilotní
zkouška 15 žáků, kteří zde navštěvují kroužek TAEKWONDO W.T.F.
Trenér Petr Gřešek, který je držitelem technického stupně 1. dan, zde
v prostorách střediska zahájil před dvěma měsíci výuku. Protože všichni
žáci během krátké doby zvládli předepsané techniky, rozhodl se tento
trenér pro velice disciplinované chování a výborné technické dovednosti
udělit těmto sportovcům upomínkové certifikáty. Dále žáci po absolvování
zkoušky obdrželi bílé pásy označující technický stupeň 10. kup. Sportovci
měli možnost ukázat svým rodičům nejen sestavy (poomsae), ale i plnokontaktní zápasy (kyorugi) s přesně danými pravidly. Každý žák byl během
zápasu vybaven předepsanými chrániči, aby byl boj co nejbezpečnější.
Závěrem všem úspěšným žákům poděkoval trenér za absolvování náročné
zkoušky a vyzval sportovce, aby každý z nich v případě nebezpečí používal vždy rozum a ne sílu.
www.taekwondo-havirov.estranky.cz

VELKÉ KOUZLO
MALÉHO ZRNKA
Výstava od 22. 3. 2011
(vernisáž v 17 h) do 31. 5. 2011
Výstava představí dějiny kávy, historii
zpracování této pochutiny a obchodování
s kávou, její přípravu a recepty z celého
světa, nejrůznější druhy kávy i vše,
co souvisís kávou.
Doprovodné programy k výstavě:
1. - 28. 4. Kávové recepty
- shromažďování a výměna
osvědčených i netradičních
receptů na přípravu kávy
15. 4. 8 -16.30 h
Velikonoce v muzeu - 7. ročník
velikonočního jarmarku
zasvěceného lidovým malérečkám, ukázky práce s možností si
vyzkoušet zdobení, v případě
zájmu je nutné si s sebou přinést
vyfouklá vajíčka,
pro školy a veřejnost
www.muzeumct.cz

MOTO: Ať si třeba duben hlásí aprílové počasí, my turisté se nelekáme, do přírody pospícháme.

Klub věrných turistů Havířov
9.4.
14.4.
23.4.
28.4.

v sobotu plánujeme prohlídku Českého i Polského Těšína. S jeho historií a zajímavostmi nás
seznámí a provede pan Ing. Boháč. Sraz na vlak. nádraží je v 8.30 h., odjezd vlaku je v 8.42 hod.
si uděláme první dubnový šlapáček. Cíl se dozvíme na AN, kde bude jako obvykle sraz ve 13 hod.
si vyjedeme vlakem do Krnova, navštívíme židovskou synagogu, zámek a pokocháme se krásou
Krnova a okolí z rozhledny Cvilín. Sraz na vlak. nádraží je v 6.45 hod., odjezd vlaku je v 7.04 hodin.
jako obvykle čtvrteční šlapáček, v cíli s aprílovým překvapením. Sraz na AN ve 13 hodin.

Bližší informace podají: Jan Marek - 731 588 336, 591 124 663 a Ludmila Hanzálková - 739 430 568
Informační schůzky jsou v úterý 5. a 12. dubna v 18.00 hodin v pizzerii haly Slávie. www.kvtivr.estranky.cz
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