Na první miminko roku nemusel
letos Havířov dlouho čekat
Již po dvou hodinách a deseti minutách nového roku spatřila světlo světa v havířovské porodnici Anita Kopčová. Měřila 49 centimetrů a vážila 3,20 kg. Anitina maminka prozradila, že plánovaný termín narození dítěte byl stanoven až na 15. ledna, takže novoroční "dáreček" byl pro ni i novopečeného tatínka překvapením.
2. ledna přišel podle tradice
popřát prvnímu letošnímu
Havířovánkovi zástupce vedení města.
Náměstek primátora Eduard
Heczko popřál Anitě i její
mamince
hodně
štěstí
a zdraví, a předal za město
kytici, drobné dárky, zlatý
přívěsek se znamením kozoroha, dětskou soupravičku a plyšového Floriánka - maskota
havířovských
floristických
soutěží.

Neúprosná statistika:
Havířovu za rok
ubylo tisíc obyvatel
K 1. 1. 2012 má Havířov celkem 79 898 obyvatel
+ 1 454 cizinců s platným trvalým pobytem.
Loni to bylo 80 985 obyvatel + 987 cizinců,
o rok dříve 81 700 obyvatel a 760 cizinců.
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Nejvíce se narodilo
Janů a Natálek
V roce 2011 rodiče nejčastěji
zvolili u svých novorozených ratolestí chlapecká jména Jan (15),
Tomáš (14), Daniel (13), David (13)
a Adam (13), u dívek vyhrála
Natálie (18), Eliška (14), Karolína
(13), Kristýna (12) a Tereza (11).
Mezi exotickými a zvláštními jmény
byl například Akim, Justin, Rodrigo,
Ronaldo, Timoteus, Vanessa,
Rozárie,
Nikoleta, Valentina,
Jeannie, Noemi, Lilien. Možnost
dát svým dětem 2 křestní jména
využilo 20 rodičů.
V roce 2010 vedla hitparádu
nejčastěji dávaných jmen Tereza
a Jakub, o rok dříve to byla Natálie
a rovněž Jakub. V roce 2011 dosáhl Jakub jen na desátou příčku.

Z obsahu:
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Foto: Josef Talaš

Z celkového počtu občanů je
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ASTERIX, městská knihovna, CSVČ Dona Boska

mužů
žen
chlapců do 15 let
děvčat do 15 let

32
35
5
5

928
251
950
766

K trvalému pobytu se přihlásilo občanů
z toho narozených chlapců
z toho narozených dívek

1 076
362
367

Odhlášeno bylo občanů
z toho zemřelo mužů
žen
Za rok 2011 se snížil počet občanů o

2 163
472
376
1 087
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Slovo primátora:

Městská policie Havířov má 20 let
Vážení Havířované,
v únoru 2012 je tomu dvacet let, co v Havířově
vznikla městská policie. Mnozí určitě zakroutí
hlavou nad tím, jak ten čas letí, že to je už opravdu dvě celá desetiletí. A předpokládám, že bych
nenašel nikoho, kdo by v současné době položil
otázku, zda je vůbec městská policie potřeba.
Přitom před oněmi dvaceti lety to byla kupodivu jedna ze základních otázek. Mít městskou
policii či nemít? Je to vůbec potřeba?
Zmíněná dvě desetiletí jsou dostatečnou
odpovědí. Také jsou důvodem k hodnocení,
bilancování. Bylo by dobře, kdybych mohl říct, že
je to důvod k oslavám, ale to není možné už
z podstaty existence této organizace. Nicméně
není málo skutečností, na které můžeme být
v práci naší městské policie hrdí.
Městská policie v Havířově vznikla jako jedna
z prvních v republice. Důvod byl velmi prozaický
- kriminalita byla v našem městě i v předlistopadovém období řečeno kulantně "vyšší než
průměrná". A prudký nárůst kriminality po roce
1989 se Havířovu také nevyhnul, proto bylo na
místě řešit bezpečnostní situaci všemi tehdy
dostupnými prostředky.
Městská policie vznikla nejprve jako pořádkový útvar úřadu města a měla 15 členů. Tomu
pochopitelně odpovídala náplň činnosti
i možnosti - jednalo se spíš o pořádkovou službu, než o skutečnou "policii". Ta ovšem na sebe
nedala dlouho čekat a nemůžu opomenout zmí-

nit, že v průběhu let se naše městská policie
stala průkopníkem a prosazovatelem nových
metod a v tomto ohledu i vzorem pro městské
policie jiných měst.
Jako první v republice začala Městská policie
Havířov používat při své práci diktafony, jako
jedni z prvních jsme pustili do ulic cyklohlídky,
pracujeme s pultem centralizované ochrany.
Nikde jinde v republice nenajdete mobilní služebnu, která v Havířově putuje po místech se
zvýšenou kriminalitou a výborně se také osvědčila při velkých městských akcích, na kterých je
hodně lidí a strážníci mohou zasahovat
a pomáhat přímo v centru dění. V posledních
letech také obrovsky vzrostla činnost městské
policie v oblasti prevence, kdy preventisté připravují programy pro všechny věkové vrstvy obyvatel od mateřských škol po seniory. Organizujeme
kurzy sebeobrany pro ženy. Máme vynikající
psovody, kteří se svými psy sklízejí úspěchy
nejen na soutěžích, ale především v terénu.
A mohl bych jmenovat další a další.
Určitě máme důvod ke spokojenosti nad tím,
čeho se v práci městské policie podařilo dosáhnout. V žádném případě to ale neznamená
konec práce, konec vývoje, konec snahy o zlepšení. Bezpečnostní situace ve městě se s ruku
v ruce s celospolečenským vývojem stále zhoršuje. Zajistit bezpečnost obyvatel je pro město
prvořadá záležitost. Vědomí této zodpovědnosti
se odráží například ve skutečnosti, že město ve

Strážník blíže občanům
Městská policie Havířov
zahájila projekt ke zlepšení
bezpečnostní situace ve městě
Počínaje prvním dnem nového
roku rozdělila Městská policie
Havířov město do třinácti
okrsků.
O jednotlivé okrsky se budou
starat konkrétní strážníci, takže
obyvatelé jednotlivých okrsků
budou znát svoje "patrony"
a naopak tito patroni budou
přesně znát problémy svého okrsku. "Smyslem projektu je stanovit každému strážníkovi osobní
odpovědnost za určenou část
města," uvedl ředitel Městské
policie Havířov Bohuslav Muras.
Území jednotlivých okrsků je
shodné s rozdělením, jaké má Policie ČR. Vyznačení jednotlivých
okrsků včetně strážníků - patronů je
k dispozici na webových stránkách
havířovské
Městské
policie
www.havirov-city.cz, sekce Městská policie Havířov.
Strážník - patron bude ve svém
okrsku vykonávat větší část směny
a bude zajišťovat místní záležitosti
veřejného pořádku. Bude komuni-

kovat s občany, prošetřovat
stížnosti občanů, oznamovat zjištěné nedostatky a sledovat jejich
odstraňování. Strážník - patron
bude také znát veškeré provozovny
ve svém okrsku, vést jejich aktuální
seznam včetně odpovědných osob,
kontaktů na ně a stížností občanů
na jejich provoz. Patron bude spolupracovat s místně příslušným
okrskářem PČR.
"Činnost každého okrsku se
bude týdně vyhodnocovat. Hodnotící komisaři pak budou na další
týden připravovat pro strážníkypatrony úkoly, které je třeba udělat,
nebo stanoví nedostatky, které je
nutné v dané části města odstranit," doplnil ředitel Muras.
Město tímto projektem zavádí do
života další z opatření, která by
měla v konečném důsledku vést ke
zlepšení bezpečnostní situace
v ulicích Havířova.

svém rozpočtu na rok 2012 oproti výrazným škrtům ve všech ostatních oblastech rozpočet
městské policie oproti předchozímu roku zvýšilo.
Městská policie Havířov otevírá nová detašovaná pracoviště. Od začátku roku 2012 realizujeme nový projekt nazvaný Strážník blíže občanům. Každý ze 13 okrsků ve městě má své
strážníky-patrony, kteří v okrsku slouží převážnou část své služby, a obyvatelé tak budou
mít možnost "své" patrony osobně znát. Věřím,
že tento projekt také posílí důvěru obyvatel
a zvýší spolupráci občan - strážník i efektivitu
pomoci městské policie obyvatelům města.
Jedním z nepříznivých faktorů současného
stavu je kromě nárůstu kriminality také bohužel
nedokonalá legislativa. Je to smutné především
s vědomím toho, že městská policie přebírá čím
dál tím víc úkolů místo Policie ČR, aniž by jí dal
stát patřičné kompetence. Aby práce městské
policie byla úspěšná - a není to práce lehká - je
potřeba mít vedle kvalitních a vycvičených lidí
také oporu v zákonech.
Přál bych Městské policii Havířov do dalších
let mnoho elánu, nových a inovativních metod
a také hodně úspěchů.
Ing. Zdeněk Osmanczyk
primátor města

Městská policie v Havířově
má dvě nová pracoviště

Auto městské policie u nové služebny v Havířově-Šumbarku
Foto: Josef Talaš
Dvě nová pracoviště havířovské Městské policie jsou od 19. prosince
zprovozněna v Prostřední Suché a na Šumbarku. Zrekonstruované prostory společnosti RPG má město Havířov k dispozici za symbolický nájem
jednu korunu a bude hradit náklady na služby ve zřízených provozovnách.
Vedení města tak plní další z opatření, která přijalo v rámci zlepšování
bezpečnostní situace v dotčených lokalitách Havířova.
Mezi další opatření ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě patří
nová obecně závazná vyhláška omezující provoz "hladových oken"
v nočních hodinách, probíhají kontroly sběren na území města a kontroly
bytů RPG a počty osob v nich bydlících, město přijalo vyhlášku postupně
omezující hazard. Bude následovat rozšíření kamerového systému, kdy
část kamer do dotčených lokalit dodá společnost RPG a město Havířov
z fondu bezpečnosti vynaloží na nové kamery přes tři miliony korun.
Od začátku roku městská policie zahájila realizaci projektu Strážník blíže
občanům, ve kterém je město rozdělené na 13 okrsků totožných s revíry
hlídek Policie ČR a každý okrsek mají na starosti přesně stanovení strážníci.
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Bazén v Městské sportovní
hale znovu otevře v únoru
Nejpozději do konce února 2012
bude znovu pro veřejnost otevřen
bazén v Městské sportovní hale
v Havířově, kde probíhalo plavání
kojenců, batolat a dětí mateřských
škol. Městská sportovní hala
v Havířově prošla v první polovině
roku 2011 první etapou modernizace, která zahrnovala venkovní
opláštění haly, úpravy příjezdových
komunikací, stavební úpravy vnitřních prostor, rekonstrukci vzduchotechniky,
výměnu
podhledů
a osvětlení sportovišť a instalaci
nové sportovní podlahy v malé
tělocvičně. V průběhu prováděné
modernizace statici zjistili, že část
kovových konstrukcí nad bazénem
je ve špatném technickém stavu
a bylo rozhodnuto o okamžitém
ukončení provozu bazénu z důvodu
snížení bezpečnosti.
Město Havířov vypsalo výběrové
řízení na zhotovitele oprav, které již
v současné době probíhají. Náklady

jsou vyčísleny na 2,4 milionu korun.
Pro veřejnost bude bazén opět
otevřen nejpozději do konce února.
Správa sportovních a rekreačních zařízení, v jejíž kompetenci je
provozování bazénu i činnost plavecké školy Delfínek pro kojence
a batolata, zabezpečila náhradní
řešení plavání v bazénu při Základní škole Františka Hrubína. Stoprocentně je pokryta výuka plavání
dětí havířovských mateřských škol.
Plavání rodičů s dětmi je možné
v náhradních prostorách každý
pátek v době od 13.30 do 19.00
hodin a v sobotu od 8.00 do 11.30
hodin.
"Plavecký bazén a přilehlé prostory by měly v budoucnu také projít modernizací," řekl k problému
náměstek primátora Petr Smrček.
Město nyní nechává zpracovávat
projekt, jehož realizace je v plánu
nejdříve v roce 2013.

Milí rodiče,
statutární město Havířov spolu s Komisí
pro občanské záležitosti nabízí možnost
slavnostního uvítání Vašeho dítěte
v obřadní síni na Zámku v Havířově.
Termíny obřadů v roce 2012 (neděle):
19.2., 4.3., 25.3., 15.4., 6.5., 27.5., 10.6.,
24.6., 9.9., 23.9., 14.10., 11.11., 25.11.,
16.12.
Telefonicky je možno se objednat na č.:
596 803 128, 596 803 129, 596 803 126.
Objednávky osobně:
na odboru školství a kultury
Magistrátu města Havířova,
3.p., kanceláře A-307 nebo A-303;
Objednávky na emailovou adresu:
jancarova.kristina@havirov-city.cz
Uzávěrka přihlášek je 7 dnů
před konáním obřadu!
PODMÍNKOU PRO PŘIHLÁŠENÍ
JE TRVALÝ POBYT DÍTĚTE
NA ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOVA
A MAXIMÁLNÍ VĚK 1 ROK

Havířovští zastupitelé
schválili rozpočet
Rozpočet města pro rok 2012 byl
schválen jako vyrovnaný přesto, že
rozdíl mezi příjmy a výdaji je 184
milionů korun, město jej však
dorovná z vlastních zdrojů. "Především z účelových fondů a dlouhodobého úvěru na investice
v rámci dotací Evropské unie,"
upřesnil
náměstek
primátora
Havířova Eduard Heczko.
Příjmy rozpočtu 2012 jsou vyčísleny na 1,525 miliard korun, výdaje
jsou plánovány ve výši 1,709 miliard. Ve srovnání s rozpočtem
loňského roku jsou příjmy rozpočtu
vyšší o 121 milionů korun, což je
dáno především nárůstem čerpání
úvěru. Plánované výdaje jsou vyšší
o 16 milionů.
Havířov chce udržet svůj rozvoj
v oblasti investic a na ty plánuje
v roce 2012 vynaložit cca 663 milionů korun. Ve městě bude pokračovat loni zahájená rekonstrukce kina

Centrum, regenerace náměstí Nad
Terasou a především město začíná
budovat rozsáhlou kanalizační síť
v okrajových částech Havířova. Na
tu je v roce 2012 naplánovaná částka 303 milionů. Radnice chce zcela
určitě udržet nastavené standardy další opravy městských domů,
které povedou ke snižování energetické náročnosti bytů, opravy
a údržbu místních komunikací
a chodníků, služby pro obyvatele
Havířova, dopravní obslužnost.
"Pokud se příjmová část rozpočtu
bude naplňovat jinak, než bychom
očekávali a potřebovali, radnice je
připravena hledat úsporná opatření. Úspory budeme hledat mimo
jiné v provozních nákladech," doplnil náměstek Heczko.
kompletní rozpočet města
pro rok 2012 najdete na
www.havirov-city.cz

Havířov získal ocenění za přínos kraji
Za přínos k rozvoji Moravskoslezského
kraje získalo město Havířov ocenění, které
uděluje Sdružení pro rozvoj MSL kraje
a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.
Slavnostní předání ocenění za první místo
v kategorii Města, obce a neziskový sektor
se uskutečnilo ve středu 14. prosince 2011
v rámci 12. ročníku koncertu Region pro
sebe.
Jak uvedl generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSL kraje Miroslav Fabian, Havířov posuzující komise označila v roce 2011 za druhé nejlepší město v kraji v získávání dotací a rovněž
ocenila, že nejmladší město České republiky je
průkopníkem v ekologické dopravě a v rámci
MHD provozuje stále více autobusů na zemní
plyn.
Dále Havířov ocenila za jeho podporu sportu
a také za velmi úspěšnou realizaci evropského
mistrovství profesionálních floristů EUROPA
CUP 2011, které se v Havířově konalo na přelomu srpna a září.

Magistrát města Havířova a Občanská komise Dolní Suchá

svolává veřejnou schůzi občanů Dolní Suché
ve středu 8. 2. 2012 v 16.30 ve škole ul. U Školy
za účasti vedení města, městské policie a realizátora kanalizace.
Program: zpráva o činnosti OK, kanalizace Dolní Suché, požadavky občanů
Ing. Špiřík, předseda OK D. Suchá

Statutární město Havířov

dlouhodobě pronajme nebo odprodá

Poradenská informační služba, poskytovaná pracovníky
České obchodní inspekce, nebude již na úřadu Magistrátu města
Havířova od měsíce února 2012 zajišťována.

objekt bývalých jeslí
o celkové výměře 1 097,59 m2
ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark,
a zahradu pozemek parc. č. 1298
o výměře 3 414 m2, k.ú. Šumbark,
s podmínkou zachování pobočky městské knihovny.
V objektu nesmí být umístěna restaurace a herna.

Poradensko-informační služba bude nadále poskytována v sídle ČOI
inspektorátu Moravského a Olomouckého - Provozní 1,
Ostrava-Třebovice, popř. na tel. čísle 596 912 621, a to denně v době
7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod.

Další informace podá odbor správy majetku MMH,
tel.: 596 803 241.
Prohlídku nemovitosti zajistí Městská realitní agentura, s.r.o.
tel. 596 808 146, 596 808 125.

INFORMACE PRO OBČANY
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HTS informuje:
Cena tepla v Havířově
Hlavní činností Havířovské teplárenské společnosti (HTS) je distribuce
a výroba tepelné energie při trvalém zvyšování kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Především vlastními pracovníky zajišťujeme provozuschopnost našich technologických zařízení a nepřetržitou službou dispečinku rychle reagujeme na přání našich zákazníků a na odstraňování
poruch při dodávkách tepelné energie.
HTS jako distributor nakupuje téměř 95 % tepelné energie od společnosti Dalkia ČR, a.s. (zdroj Karviná). Společnost Dalkia ČR vyrábí tepelnou
energii z černého uhlí v kogenerační jednotce (společná výroba elektřiny
a tepla). Vzhledem k problémům, ve kterých se centrální zásobování teplem (CZT), ale i celé odvětví teplárenství v ČR nachází (problémy s kvalitou a množstvím uhlí pro samotnou výrobu tepla, růsty cen ostatních energií a vstupů), je pro nás jistota dodávek topného média od společnosti Dalkia ČR, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, velmi důležitá.
Obyvatele Havířova samozřejmě nejvíce zajímá cena, kterou za vytápění a teplou vodu (TV) platí. Pravidla pro výpočet cen tepla vytváří pro dodavatele tepelné energie Energetický regulační úřad (ERÚ) a tato pravidla
každoročně vydává v tzv. Cenovém rozhodnutí.
Cena tepelné energie je dle Cenových rozhodnutí ERÚ regulována způsobem věcného usměrňování cen. Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený
zisk a daň z přidané hodnoty. Ekonomicky oprávněnými náklady v ceně
tepelné energie jsou náklady nezbytně související s výrobou a rozvodem
tepelné energie.
Důležitým faktorem určujícím výši nákladů, které domácnosti zaplatí za
vytápění, je počasí. Údaje o počtu dní vytápění v minulých létech
a průměrné roční venkovní teplotě (údaje za Moravskoslezský kraj) se
následně odráží ve výši nákladů, jež odběratelé za teplo vynaložili.
Rok
Průměrná venkovní teplota
Počet topných dnů

2008
8,8 oC
255

2009
8,2 oC
227

2010
7,1 oC
276

2011
8,9 oC
223

Z uvedených čísel je patrné, že roky 2010 a 2011 se od sebe výrazně
odchylovaly. Zatímco rok 2010 byl nadprůměrně studený (pro domácnosti
tedy nadprůměrně nákladný), rok 2011 byl co do teplot i počtu dní vytápění podprůměrný. To se projeví v poklesu ročních nákladů na vytápění, které
byly v roce 2011 nižší než v roce 2010.
Podíváme-li se do budoucna, průměrná cena tepla pro rok 2012 vzroste oproti ceně roku 2011 o 2,72 % (v cenách bez DPH). Vzhledem k výše
popsaným problémům, ve kterých se dnes teplárenství v ČR nachází,
považujeme tento nárůst za velmi solidní.
V důsledku změny daňové legislativy ČR však dojde také s platností od
1. 1. 2012 ke zvýšení sazby DPH, a to z 10 % na 14 %. Tato legislativní
změna se týká i ceny tepla a negativně se tak projeví v nárůstu cen tepelné
energie pro konečné spotřebitele nejen v Havířově. Při nárůstu cen dalších
vstupů (elektřiny, vody, plynu) je HTS nucena hledat úspory ve vlastních
nákladech, aby konečná cena pro obyvatele Havířova nerostla skokově.
Například za posledních 10 let byl stav zaměstnanců snížen ze 126 na 84,
tedy o 42 pracovníků. Byly také prověřeny výdaje na provoz společnosti
a učiněna opatření k jejich snížení. Těmito opatřeními chceme zachovat
cenu tepla z CZT v Havířově na úrovni, která je únosná pro naše odběratele i do budoucna.
Vzhledem k nekoncepčnosti státu v oblasti teplárenství nejsou prognózy tohoto odvětví příliš optimistické. Jde především o nebývalý nárůst cen
uhlí, změny v oblasti prodeje povolenek a zvyšování daní (DPH, ekologických). Všechny tyto zásahy mohou vést k rozpadu CZT, a tím k vyšším
cenám tepla.
Ing. Břetislav Petr
předseda představenstva HTS, a.s.

Foto: archiv

Zahrada zase žije,
aneb sen se změnil v realitu
V polovině prosince byla dokončena první fáze obnovy zahradního
prostoru (projekt ZAHRADA ZASE
ŽIJE) za Komunitním centrem
JAKO DOMA (dále KCJD, Komunardů 8). Proběhlo zastřešení
velkého pískoviště (6x7 m), kde si
budou moci hrát nejmenší děti, dále
bylo nainstalováno 10 zahradních
setů (venkovní posezení) pro rodiče. Natřel se plot a postavil se
zahradní dětský domeček. Zastřešení pískoviště, ale i další novinky
na zahradu pořídila Církev NA
CESTĚ z grantu Nadace OKD
a s materiální podporou statutárního města Havířov. Partnerem
tohoto projektu je také o.s. Rodinné
centrum Majáček.
Od října letošního roku začaly
práce na zastřešení pískoviště
a přípravě instalací setů na poseze-

ní. Velkou roli sehrálo 43 dobrovolníků z řad občanů města, církve NA
CESTĚ,
Rodinného
centra
Majáček, kteří odpracovali 181 dobrovolnických hodin. "Natírání
plotu, výkopové práce, navážení
strusky, písku, prořezávání keřů
a jiné práce by stály nemalé
peníze, ale právě díky dobrovolníkům a Nadaci OKD můžeme
naše sny měnit ve skutečnost,"
uvedl Michal Malina, pastor Církve
NA CESTĚ a vedoucí KCJD. „Když
jsme poprvé uviděli zahradu za
naším centrem, okamžitě jsme
začali snít o obnově zahrady. I když
byla velmi zanedbaná, viděli jsme
v ní obrovský potenciál pro stovky
rodin s dětmi. Je to fantastické, že
sen se mění v realitu.“
michal@naceste.org
www.cirkevnaceste.org

Ostravská univerzita
připravila pro seniory
nový vzdělávací program
Pro všechny, jimž je víc než 60 let, připravila Ostravská univerzita Univerzitu třetího věku se čtyřmi zajímavými programy.
Senioři mají na výběr ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
3) Minulost a současnost češtiny
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Tato novinka ve vzdělávacím programu je založena na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených odborníky. Za semestr zaplatí
senior čtyři sta korun.
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta,
Ostravská univerzita v Ostravě,
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz,
tel.: 597 094 017, 734 355 862

Gymnázium na Studentské ulici v Havířově-Podlesí zve všechny milovníky umění
z řad veřejnosti a také bývalé studenty na zahájení výstavy kreseb a grafik Jana Meleny.
Vernisáž se uskuteční v prostorách školy 16. února v 16 hodin.
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Na Regiontour Havířov bodoval květinami
v duchu Europa Cup
Velkoplošné fotografie, z živých květin vysázený středový
pás Havířova a prostor uvnitř
stánku upravený tak, jako byste
seděli na jedné z letních
zahrádek v centru města.
K tomu celá řada atraktivních
propagačních předmětů - tak
vypadal havířovský stánek na
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických
možností v regionech Regiontour.
Havířov se prezentoval samostatným stánkem na veletrhu již počtvrté. Kromě představení města, jeho turistických možností, fotografií a propagačních materiálů o městě se zde promítaly nové krátké filmy o městě, dokumenty mapující Mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011 a nenapodobitelné květinové korzo Havířov v květech. Zahraničním partnerem naší expozice bylo naše partnerské město ze Slovenska Turčianské Teplice.
Na výzdobě stánku živými květinami se jako každoročně podíleli čeští floristé. Mezi nimi i několikanásobný mistr České republiky ve floristice, účastník evropského mistrovství ve floristice v Havířově
Jaromír Kokeš, který v havířovské expozici nainstaloval dominantu náměstí Republiky - kyvadlo a ozdobil je květinami tak, jak to mohli vidět porotci i návštěvníci evropského mistrovství.
Magnetem havířovské expozice zejména pro malé návštěvníky byl maskot květinových akcí
Foto: Josef Talaš
a soutěží - barevný Floriánek.

Armáda spásy nabízí sociálně aktivizační služby
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Milí rodiče,
nevíte si rady, potřebujete pomoc, radu či podporu při překonání tíživého období (rozvodová
situace v rodině, předlužení rodiny, vyřízení
dávek, s výchovou dítěte….)? Potom se nebojte
obrátit se na nás. Nabízíme sociální službu,
která je určená právě rodinám s dětmi, které se
ocitly v dlouhodobě nepříznivé situaci. Naším
cílem je Vás provést, podpořit a hledat společně
s Vámi řešení situace, ve které se nacházíte.
Poskytujeme:
● pomoc rodičům s výchovou dítěte (naučení
rodiče, jak má pomáhat dítěti při přípravě do
školy, řešení výchovných problémů, …)
● pomoc rodině se zdravotně znevýhodněným
dítětem
● pomoc při jednání s úřady, lékaři, různými
institucemi (doprovod, nácvik jednání přímo
doma, spoluúčast na jednáních,…)
● pomoc při hospodaření s finančními prostředky (např. sestavení výdajů a příjmů rodiny,
seznamu nákupu,…)
● pomoc při vyřizování běžných záležitostí (založení bankovního účtu, vyřízení dítěti tábor,
výběr vhodného kroužku, sepsání žádosti….)
● podporu členů rodiny při nápravě vztahů
v rodině
● pomoc při hledání zaměstnání, řešení finančních problémů (dluhů, zvýšení příjmů)
● aj. problémů, které se nacházejí v rodině,
včetně sociálního poradenství.
Poskytované služby jsou bezplatné. Pomoc je
poskytována přímo u Vás doma nebo v prostorách komunitního centra, které je bezbariérové.
Služby poskytuje Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, J. Seiferta 8, Havířov. V případě,
že chcete řešit svou situaci, přijďte osobně nebo
nás kontaktujte telefonicky - terénní pracovnice:
773 770 179/178 nebo sociální pracovnice
tel.: 773 770 175.

Sociálně aktivizační
služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Komunitní centrum nabízí pomoc seniorům
a osobám se zdravotním postižením, kteří se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
Nabízíme:
● jste doma sami, nemáte známé, přátele, rodinu, cítíte se osamoceni - pomůžeme Vám
získat znovu společenské vztahy v rámci
klubů, které realizujeme, např. stolní hry
● neumíte vařit, nebo zvládáte pouze studenou
kuchyni - od toho je klub receptář, kde se
naučíte základy vaření
● máte obtíže s komunikací, zapamatováním …
v klubu trénování paměti se snažíme zlepšit
slovní zásobu, protrénovat si paměť a přitom
se dobře pobavit
● udržení si přehledu v moderní době (seznámení se a orientace v dnešní době - počítač,
mobil,…)
Dále poskytujeme:
● pomoc a podporu při nápravě vztahů v rodině
(znovunavázání kontaktů se členem rodiny)
● pomoc při hledání zaměstnání pro OZP
● pomoc s finančním hospodařením (např. sestavení výdajů a příjmů, seznamu nákupu…)
● řešení finančních problémů (dluhů, zvýšení příjmů)
● pomoc při vyřizování běžných záležitostí (založení bankovního účtu, sepsání žádosti,…)
● doprovod k lékaři, na úřad, ….
● aj. služby, vč. sociálního poradenství (dávky,
zprostředkování služby,…)
Služby poskytujeme přímo v prostorách
Komunitního centra, které je bezbariérové, a pro
zájemce, kterým nedovoluje zdravotní stav přijít,
v jejich domácnostech. Poskytované služby jsou
bezplatné. Služby poskytuje Armáda spásy, Sbor
a komunitní centrum, J. Seiferta 8, Havířov.
Bližší informace získáte buď osobně, nebo
tel.: 773 770 176/175.

Havířov ocenil
dobrovolné
dárce krve
Za dobrovolné dárcovství krve ocenilo
město v tomto roce 164 dárců krve a plazmy. Slavnostní setkání oceněných se konalo 16. ledna v Kulturním domě Radost.
Všichni ocenění dostali k dispozici čipovou kartu pro bezplatnou přepravu autobusy MHD v systému ČSAD Havířov na dobu
jednoho roku. Karta je přenosná na blízkého rodinného příslušníka. Město při letošním ocenění na karty vynaložilo přibližně
30 tisíc korun.
Z uvedeného počtu oceněných dárců je
62 držitelů Zlaté Jánského plakety za 40
odběrů, 41 držitelů Zlatého kříže III. třídy za
80 odběrů, 21 z nich získalo Zlatý kříž
II. třídy za 120 odběrů a 18 oceněných je
držitelem Zlatého kříže I. třídy za 160 odběrů. Dalších 22 dárců má ke 160 odběrům
dalších dvacet odběrů navíc. Mezi oceněnými jsou takoví, kteří mají i 300 odběrů
krevních destiček a plazmy.
"Lidí, kteří darují krev, si nesmírně vážím
a chtěl bych jim jménem města poděkovat
nejen za ty, komu jejich krev zachránila
život, ale i za ty, kterým někdy v budoucnu
může pomoci," poděkoval dárcům primátor
města Zdeněk Osmanczyk.
Dobrovolní dárci krve jsou v Havířově
oceňováni od roku 1997. Od té doby město
ocenilo 1 240 dobrovolníků.
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PORADENSKÉ CENTRUM KHAMORO
Rozvoj systému řízení lidských zdrojů
na Magistrátu města Havířova
V září 2010 začalo statutární
město Havířov realizovat projekt
financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
a rozpočtu města, který je
zaměřený na oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova.
V dosavadním průběhu realizace
projektu byla učiněna celá řada
vzdělávacích aktivit určených pro
všechny zaměstnance Magistrátu
města Havířova. Tyto vzdělávací
aktivity probíhaly jak formou prezenčního, tak i e-learningového
školení a tematicky byly zaměřeny
na Etiku ve veřejné správě, Transparentní komunikaci a protikorupční jednání.
Byl vytvořen a odsouhlasen Etický standart zaměstnanců Magistrátu města Havířova. Efektivnost

využití tohoto dokumentu bude
podpořena jeho zapracováním do
Pracovního řádu Magistrátu města
Havířova.
Pro
vedoucí
zaměstnance
Magistrátu města Havířova bylo
spuštěno elektronické vyplnění
dotazníku určeného pro vedoucí
zaměstnance Magistrátu města
Havířova. Výstupem z dotazníkového šetření bylo vytvoření Kompetenčních modelů vedoucích zaměstnanců, včetně rozvojových plánů
a plánů vzdělávání.
Ke konci listopadu 2011 se začalo realizovat vzdělávání vedoucích
zaměstnanců Magistrátu města
Havířova, které zahrnuje vzdělávací
kurzy zaměřené na manažerské
dovednosti, komunikativní dovednosti, rozvoj osobnosti, základy
managementu a marketingu ve
veřejné správě a další.

CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
Program na únor:
1. 2. středa - od 15.00 hodin - přednáška JUDr. Kiedroně z práva na
téma „Exekuční řízení, jak se bránit neoprávněné exekuci, osobní
bankrot - oddlužení - konkurs“
6. 2. pondělí - od 15.00 hodin - přednáška p. Gelnarové z folkloristiky na
téma „Obřadní pečivo k různým výročím“
8. 2. středa - od 9.30 hodin - přednáška MUDr. Vránové na téma „Diabetes mellitus I. a II. typu“
15. 2. středa - od 15.00 hodin - přednáška p. Helbicha „Hubbleův vesmírný teleskop II. část, nestvůry ve vesmíru, gravitační iluze,
počátek a konec vesmíru, pohled na konec času“
29. 2. středa - od 14.00 hodin - přednáška Ing. Uhra „Čína“
Pravidelný program:
PONDĚLÍ:
od 15.00 do 18.00 hodin - p. Szostková - dovednostní kroužek
- ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní,
vyšívání, pletení
ÚTERÝ:
od 13.00 do 15.00 hodin - p. Przeczková - dovednostní kroužek
- výroba keramiky, vizovické pečivo
STŘEDA:
od 10.00 do 12.00 hodin - p. Adamová - dovednostní kroužek
- příprava k šití - střihy, kompletace, šití
od 14.00 do 17.00 hodin - p. Foldynová - karetní hra taroky
od 14.00 do 17.00 hodin - Ing. Gaurová - dovednostní kroužek
výroba šperků
ČTVRTEK:
od 9.00 do 11.00 hodin - chůze s holemi Nordic walking
od 14.00 do 17.00 hodin - p. Szostková - dovednostní kroužek
- ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní,
vyšívání, pletení
PÁTEK:
od 14.00 do 17.00 hodin - ing. Gaurová - dovednostní kroužek
- výroba šperků
Další informace získáte na nástěnce
umístěné přímo v budově centra volnočasových aktivit.

Strukturální fondy EU dávají městům v České republice ojedinělou
možnost financovat zásadní rozvojové aktivity. Plánovaná realizace Poradenského centra KHAMORO vychází z Integrovaného plánu rozvoje města
Havířova - Zóna Šumbark II Za Teslou, který byl schválen Zastupitelstvem
města Havířova v r. 2008.
Statutární město Havířov tak využilo možnosti čerpání dotace na poradenské centrum KHAMORO (název z romštiny znamená Slunce) ze dvou
operačních programů, a to z Integrovaného operačního programu v rámci
investičního projektu (rekonstrukce prostor s názvem projektu „Poradenské
centrum KHAMORO“) a z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci neinvestičního projektu (provozování služeb s názvem
projektu „Služby poradenského centra KHAMORO“). V současné době
probíhá rekonstrukce prostor a příprava realizace provozování služeb
poradenského centra.

1. Projekt „Poradenské centrum KHAMORO“
Smyslem projektu, zahájeného na podzim 2011, je vybudování prostor
určených pro poskytování služeb poradenského centra. Obsahuje veškeré
stavební práce nutné k vybudování potřebných prostor a zároveň zařízení
poradenského centra potřebným nábytkem a požadovaným vybavením.
Poradenské centrum KHAMORO se bude nacházet v přízemí obytného
domu na ul. Jarošova 31b v Havířově-Šumbarku. Rekonstrukce prostor na
poradenské centrum v celkové finanční výši cca 1,7 mil Kč je spolufinancována z prostředků Evropské unie.

2. Projekt „Služby poradenského centra
KHAMORO“
Na projekt „Poradenské centrum KHAMORO“ bude plynule navazovat
projekt „Služby poradenského centra KHAMORO“ předkládaného do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na zajištění poskytovaných služeb poradenského centra.
Poradenské centrum KHAMORO bude prostřednictvím Sociálních
služeb města Havířova poskytovat následující služby :
1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ambulantní a terénní formou
2. Odborné sociální poradenství - ambulantní formou
3. Terénní programy - terénní formou
Cílovou skupinou poradenského centra budou osoby ze sociálně vyloučených romských lokalit, které se nacházejí ve špatné životní situaci, která
je způsobena např. dlouhodobou nezaměstnaností, sociálním vyloučením,
zadlužením, osobními a rodinnými problémy, negramotností, špatnými
návyky, drogovou a alkoholovou závislostí, kriminalitou, atd. Těmto osobám
budou k dispozici pracovníci poradenského centra, kteří budou řešit jejich současnou situaci a hledat řešení a pomoc. Pracovníci PC KHAMORO se budou
v rámci centra střídat, a to s ohledem na úřední dobu jednotlivých služeb.
Služby poradenského centra KHAMORO budou osobám ze sociálně
vyloučených romských lokalit poskytovány do 29. 2. 2012 v náhradních
prostorách na adrese: Sociální služby města Havířova, ul. Přemyslova
1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí.
Od 1.3. 2012 do 30.6. 2015 v nově rekonstruovaných prostorách
Poradenského centra KHAMORO na ul. Jarošova 31b) Havířov-Šumbark.
Projekt s celkovými náklady 7,3 mil. Kč je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie.

Informace o použití neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR v r. 2011
V roce 2011 byla odboru komunálních služeb poskytnuta neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů obce vynaložených
v souvislosti s azylovým zařízením na území města Havířova podle
§ 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu v celkové výši 343 576 Kč.
Tato finanční částka byla použita následovně:
107 104 Kč - oprava chodníku na ulici Na Nábřeží
101 440 Kč - oprava chodníku na ulici Dukelské
135 032 Kč - oprava chodníku na ulici Kosmonautů
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27. 2. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

pohádky

divadlo

Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
Ne 5. 2. v 15.00 h - loutkový sál KDPB

JAK PEJSEK S KOČIČKOU VAŘILI
Duo Šamšula Petrovice
Velmi úspěšná a u dětí oblíbená pohádka. Pejsek
s kočičkou jsou dvě nemotorná zvířátka, která občas
potřebují od dětí poradit.
Vstupné: 55 Kč
Ne 12. 2. v 15.00 h - velký sál KDPB
FERDA MRAVENEC - Těšínské divadlo
Také švihák s puntíkovaným motýlkem pod krkem a nezapomenutelným humorem vstoupil mezi divadelní rekordmany.
Tento letitý předek comicsů, který
okouzluje generace dětí i jejich rodičů, překročil magickou hranici
a má za sebou více než 500 repríz.
Vstupné: 120,- 100,- 80,- Kč
Ne 19. 2. v 15.00 h - loutkový sál KDPB

TRUHLICE
PLNÁ POHÁDEK
Kaňka Třinec
Děti objeví v tajemné truhlici spoustu
známých i neznámých pohádek.
Vstupné: 55 Kč

So 25. 2. v 15.00 h - velký sál KDPB

ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK

těšínské
divadlo

Vstupné: 380, 360, 340 Kč

KD P. Bezruče v Havířově - ČESKÁ SCÉNA
14. 2. v 19 h. - pro skupinu HAA
21. 2. v 19 h. - pro skupinu HAC
William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
KD P. Bezruče v Havířově - SCENA POLSKA
28. 2. v 18 h. - pro skupinu HAP
Edward Taylor: POMYSŁ NA MORDERSTWO

Divadlo GORDIA PRAHA
Vodník Vodomil posílá svého syna Jonáše
na námluvy za dcerou svého kamaráda vodníka Lázníčka. Ale mladý Jonáš se místo za
nevěstou vydá ze vzdoru na opačnou stranu, proti proudu řeky Jizery. Dostane se ke
mlýnu, kde žije mlynářka se svou dcerou
Márinkou. A jak už to tak v pohádkách bývá,
mladý vodník se na první pohled zamiluje do
Márinky a ona do něho. Výpravná scéna Evy
Milichovské a svěží barevné kostýmy Terezy Šnajdrové zavedou děti do prostředí,
kde se ozývá klapot mlýna i dřeváků. Pohádka Zázračný pramínek je zatím
poslední divadelní hrou Boženy Šimkové, která je i autorkou populárních KrkonošVstupné: 55 Kč
ských pohádek.

GALERIE MARYČKA,

otevřeno po - pá od 12 do 18 h.,
v den večerního programu do 19.00 h., mimo otevírací dobu výstavu
zpřístupní zájemcům pracovník informací, vstupné dobrovolné

Vietnam a Laos optikou 7 žen

přednáška

výstava
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kurzy

výstava fotografií

NABÍDKA KURZŮ - jaro 2012
JAZYKOVÉ KURZY
● ANGLIČTINA pro začátečníky i pokročilé ● anglická konverzace
● NĚMČINA ● FRANCOUZŠTINA ● ITALŠTINA pro pokročilé
ODBORNÉ A PRAKTICKÉ KURZY
Šití a střihů pro ženy ● Ruční práce - paličkování, pletení

●

POHYBOVÉ KURZY
Pohybová cvičení pro děti od 4 let - pohybové studio ABC
● Zdravotní cvičení ● Pilates ● Orientální tance ● Jóga ● Tai-či
● Zumba ● ČCHI-KUNG ● Cvičení pro ženy

Vernisáž ve čtvrtek 2. 2. od 17 hodin

●

meditace

výstava potrvá do 26. 2. 2012

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

filmový klub

- 49. sezona - premiéry

beseda

Přihlášky a informace získáte na oddělení kurzů v KD P. Bezruče
2. p., dv. č. 310 - 311, ☎ 596 808 047, 596 808 031,
777 767 090, www.mkshavirov.cz
Klub přátel hornického muzea - pobočka Havířov pořádá besedu
13.2. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB
OCHRANA VOD, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE NA OSTRAVSKU
Ing. Crha Břetislav, Česká inspekce životního prostředí

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h. - loutkový sál KD P. Bezruče, vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč
7.2. MUŽ BEZ MINULOSTI
Obnovená premiéra
(MIES VAILLA MENNEISYYTTÄ, Finsko/SRN/Francie 2002, 97´, do 15 let
nepřístupný, smutná komedie, titulky)
Film nominovaný na Oscara opět prokázal Kaurismäkiho cit pro skloubení
reálného a iracionálního světa, smysl pro
ironii a černý humor i režisérovu sympatii
s outsidery společnosti. Hlavní hrdina
/Markku Peltola/ je ihned po svém příjezdu do Helsinek přepaden, ztratí paměť
a je prohlášen za mrtvého. Začíná od
nuly, skamarádí se s bezdomovci a zamiluje se do dobrovolnice Armády spásy.
Ale nečekaně ho dožene jeho minulost.
Režie: Aki Kaurismäki

14.2. LŮNO
(WOMB, SRN/Maďarsko/Francie 2010,
112´, do 15 let nepřístupný, širokoúhlý/
psychologický/fantastický, titulky)
Eva Green se v roli mladé ženy Rebeccy
vrací do dědečkova domu na chladném
anglickém pobřeží, kde před mnoha lety
prožila svou první, ještě dětskou lásku.
Rebecca a Tommy, kterému zůstal
rošťácký úsměv, naváží přesně tam, kde
se v dětství jejich cesty rozešly. Renomovaný maďarský režisér Benedek Fliegauf
však nevypráví klasický příběh o „l'amour
fou", ale zamýšlí se nad podobou lásky
v kontextu genetické reprodukce.
Režie: Benedek Fliegauf

21.2. MILOVANÍ
(LES BIEN-AIMÉS, Francie 2011, 139´,
do 12 let nevhodný, melodrama, titulky)
Z Paříže 60. let přes Prahu do současného Londýna. Madeleine se svou dcerou
Verou proplouvají tanečním krokem skrze
životy mužů, které milují. Ale láska může
povznášet i bolet, umí být radostná
i hořká. Elegie na ženskost a vášeň,
elegie, která tu a tam propuká v hudbu.
Režie: Christophe Honoré
28.2. NEVĚSTINEC
(L´APOLLONIDE, Francie 2011, 122´,
do 15 let nepřístupný, titulky, DD)
Přelom devatenáctého a dvacátého století - období velkých sociálních změn postihl také proslulé pařížské nevěstince.
Uzavřenému světu, v němž se na jedné

straně nabízela krása a potěšení ale
i ponížení a bolest, hrozil zákaz. Do
popředí se dostávají autentické osudy
dívek, jejich rivalita i přátelství, ale
i dobové volání po obratu k rádoby
humánnější společnosti.
Režie: Bertrand Bonello

projekt film a škola
23. 2. v 16.00 hodin
(THE VISITOR, USA 2007, 104´,
přístupný, titulky) Film o lásce, afrických bubnech, přátelství napříč rozdílnými kulturami a problémech imigrantů
v Americe. Režie: Tom McCarthy
Vstupné: 40 Kč
studenti a členové FK zdarma

Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po - pá 13 - 19 h, so - ne 1 h před akcí
Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna po - ne 15.00 - 20.30 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna 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 ● www.mkshavirov.cz ● 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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GALERIE RADOST, otevřeno denně od 12 do 18 h.,
vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

SUŠSKÁ PALETA

KD Leoše Janáčka - KDLJ
výstava

výstava

Kulturní dům Radost - KDR

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
otevřeno: po - pá 12 - 18 h., so, ne 14 - 18 h., v den večerního
programu ve velkém sálu do 19 h., vstupné 20 Kč, děti 10 Kč

malby, kresby, grafiky a fotografie
výstava prací skupiny umělců z Havířova a okolí

přednáška

připravujeme

přednáška

koncert

vernisáž ve středu 1. 2. od 17 hodin
výstava potrvá do 26. 2. 2012

13. 2. v 18.00 hodin - KDLJ - klubovna č. 43
KAKTUSY - rod MAMMILLARIA - přednáší p. Stania
Vstup zdarma
14.3. v 19.00 hodin
velký sál KDPB

VŠECHNOPARTIČKA
Na tento večer zveme všechny
příznivce dobré nálady, kteří se
chtějí od srdce zasmát a pobavit.
Právě pro ně je přichystán tento
zábavný pořad, který volně navazuje na divácky tolik oblíbenou
televizní Všechnopárty,
vystoupí populární baviči:

zábava

Karel Šíp
a Josef Náhlovský
Vstupné: 240,- 220, -200,- Kč,
předprodej vstupenek
od 13.1. 2012
16.3. v 19.30 hodin - Společenský dům

soutěž

JARNÍ TANEČNÍ BÁL
se společenským tancem

- 2. ročník

18.3. v 19.00 hodin
velký sál KDPB

CAVEMAN

nabídka

Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou one man
show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce,
partnerství a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví.
Režie: Patrik Hartl
Hudba: David Kraus
Vstupné : 320,- 300,- 280,- Kč

Městské kulturní středisko Havířov

nabízí k pronájmu
REKLAMNÍ PLOCHY
ve výkladcích Společenského domu Havířov
Info: 596 808 026, 777 767 089

23.3. - 6.4. - náměstí Republiky

VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO
25.3. v 17.00 hodin - Společenský dům
TANEČNÍ VEČER
Duo Iveta a Jarek
27.3. v 19.00 hodin - KD Radost

Pavel Haas Quartet

Igor Františák - klarinet
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1.2. v 9.00 a 17.45 h
VYMĚŘENÝ ČAS
(IN TIME, USA 2010, CP 3.11. 11, 109´, do 12 let
nevhodný, thriller/sci-fi, titulky DD)
Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak
zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo
nezdědíte nějaký čas navíc. Děj filmu se odehrává
v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem. Will má na svých
životních hodinách zřídkakdy víc než 24 hodin.
Žije z minuty na minutu v chudé zóně Dayton
a jenom tvrdá práce v továrně mu každý den
poskytne další den života. Stejnému osudu čelí
i jeho matka Rachel a spousta dalších lidí v tomto
zapadákově. Místní gangy jsou navíc vždy připraveny kohokoliv okrást, byť jen o pár hodin, a klidně
tím ukončit jeho život …
Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

10. - 12.2. v 15.30 h
ŠMOULOVÉ
(THE SMURFS, USA/Belgie 2011, 130´, přístupný,
animovaný/rodinný, české znění, DD) Dobrodružství
bájné rasy malých modrých bytostí v dobách středověku, které se musí vypořádat samy se sebou
a také s lidmi, zejména se zlým čarodějem, který je
posedlý tím, aby se jich zmocnil pro své nekalé
Vstupné: 72 Kč
záměry.

2. - 5.2. v 17.45 a 20.00 h
MUŽI V NADĚJI
(ČR 2011, přístupný, komedie, DD) Scenárista, režisér
a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii
Ženy v pokušení se snímkem věnovaným tentokráte
mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného
manželství. Šarmantní bonviván Rudolf je o tom
přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí
bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně,
ženská se nesmí nudit …!!!” Hrají: Jiří Macháček,
Bolek Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková,
Éva Vica Kerekes, Lukáš Langmajer aj.
Vstupné: 77 Kč
3. - 5.2. v 15.30 h
HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2. část
(DUE DATE, USA 2010, 120´, přístupný, dobrodružný/rodinný, české znění, DD) Harry Potter a jeho
přátelé Hermiona a Ron mají již část svého nebezpečného putování za sebou. Několik viteálů je zničeno,
ale několik z nich stále přežívá kdesi ve světě. Proto
může zlovolný Lord Voldemort dál šířit po světě
nenávist a násilí, pronásledovat své nepřátele a společně se svými přivrženci směřovat k ovládnutí světa.
Naštěstí naděje na jeho porážku nikdy neumírá, a tak
Harry a jeho přátelé, podporovaní neúnavným odbojem v Bradavicích, neustále pokračují v namáhavé
cestě. Vše ale směřuje k závěrečné a velkolepé bitvě.
Vstupné: 52 Kč

9. - 12.2. v 17.30 h
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
(PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER
TIDES, USA 2011, 137´, přístupný, širokoúhlý/akční/
dobrodružný, české znění, DD) Johnny Depp se vrací
ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním
příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když
se Jack setká se ženou ze své minulosti, není si jistý,
zda jde o lásku - nebo zda tato žena jen „hraje na city“
a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí.
Když ho donutí, aby vstoupil na palubu lodi obávaného piráta Černovouse, Jack se ocitá v nečekaném

17. - 19.2. 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: 52 Kč
23. - 26.2. v 17.45 a 20.00 h
PERFECT DAYS
- I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
(ČR 2011, do 12 let nevhodný, komedie) Celý příběh
začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která sice
nedostane největší kytici, jakou si dovede představit,
zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela, krém na vrásky od homosexuálního kamaráda
Richarda a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky. Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se - ač
sama sebe proklíná - dojatě rozpláče a dárkového
striptéra jí okamžitě přebere Richard. Hrají: Ivana
Chýlková, Zuzana Bydžovská, Bob Klepl, Ondřej
Sokol, Zuzana Kronerová, Vojtěch Kotek aj.
Vstupné: 80 Kč
Režie: Alice Nellis

13.2. v 17.45 h
NA SV. VALENTÝNA
(VALENTINE´DAY, USA 2010, 119´, přístupný, komedie, titulky, DD) Hvězdné herecké obsazení jiskří v této
milé romantické komedii režiséra filmů jako Pretty
Woman, nebo Nevěsta na útěku. Příběhy jednotlivých
postav se protínají i střetávají. Je zde nabídka k sňatku. Květiny, které nebudou doručeny. Veliké tajemství,
jež bude vyzrazeno. Žena, která chce překvapit, bude
překvapena... Zuřivé hádky, žhavé polibky, nepříjemná
zjištění, láskyplná vyznání, to vše vás čeká Na sv.
Valentýna. Hrají: Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica
Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey aj.
Vstupné: 72 Kč
14. - 15.2. v 17.45 h
ve středu 15.2. též v 9.00 h
ÚTĚK ZE SIBIŘE
(THE WAY BACK, USA 2010, 133´, do 12 let nevhodný, drama, titulky, DD) Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Drama,
založené na skutečné události z roku 1940, popisuje
útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu.
Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské
zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť
Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích
Vstupné: 72 Kč
v Indii.
16. - 22.2. v 17.45 h
ve středu 22.2. též v 9.00 h
16. - 19.2. též ve 20.00 h
LABYRINT
(ČR 2011, CP 12.1. 12, 93´, do 12 let nevhodný,
mystery/thriller, DD)

24. - 26.2. v 15.30 h
AUTA 2
(CARS 2, USA 2011, 106´, přístupný, animovaná/rodinná/dobrodružná/komedie, české znění, DD)
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel,
jedinečný odtahový vůz Burák, se dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře. Tam
budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě
Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším
autě na světě. Ale cesta na šampionát je plná děr,
objížděk a komických překvapení, když se Burák připlete do svého vlastního netušeného dobrodružství
Vstupné: 72 Kč
- mezinárodní špionáže.
Premiéra

6. - 8.2. v 17.45 h, ve středu 8.2. též v 9.00 h
NICKYHO RODINA
(ČR/Slovensko 2011, 102´, přístupný, drama, DD)
Film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství,
přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy
nově objevených „Wintonových dětí“. Uvedením Nickyho rodiny režisér Matej Mináč definitivně uzavřel
Vstupné: 75 Kč
cyklus Wintonovských filmů.
(důchodci - středa - 9.00 - 39 Kč)

projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL

Ambiciózní Renata točí reportáž o mystice v současné době, navštěvuje rituály satanistů a náhoda
ji nakonec zavede k legendě o dávných chodbách
v podzemí staré Prahy. V domě, jehož sklepení by
mohlo být bránou do tajemného labyrintu, se
začnou ztrácet lidé. Jakoby se v podzemí pod
domem cosi probudilo k životu. Pověst o středověkých katakombách a další stopy vtáhnou do
děje i mladého historika a Renatina bývalého přítele, experta na statiku sklepů a Renatinu exotickou
spolubydlící Kiaru. Pod sklepem domu opravdu
objeví další skryté chodby a v honbě za senzačním objevem se je na vlastní pěst rozhodnou prozkoumat. V hlavních rolích Lucie Vondráčková, Jan
Zadražil, Mary Coronado a Martin Zbrožek.
Režie: Tomáš Houška
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: Černovouse nebo ženy ze své minulosti. Dále v hlavních
rolích hrají Penelope Cruz a Ian McShane.
Vstupné: 72 Kč
9. - 12.2. ve 20.00 h
OBŘAD
(THE RITE, USA 2011, 112´, do 12 let nevhodný,
horor, drama, DD) Film je inspirovaný skutečnými
událostmi, sleduje poněkud skeptického amerického
studenta kněžského semináře Michaela Kovaka (Colin
O’Donoghue). Ten navštěvuje školu exorcizmu ve Vatikánu. Michael se během svého pobytu v Římě
seznámí s neortodoxním knězem Otcem Lucasem
(Anthony Hopkins), který mu ukáže i temnou stranu
Vstupné:72 Kč
jeho víry.

Premiéra

Premiéra

Kulturní dům Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT

27. - 29.2. v 17.45 h
ve středu 29.2. též v 9.00 h
HANNA
(USA/Velká Británie/Německo 2011, CP 7.7. 11 90´,
do 12 let nevhodný, akční/mysteriózní/thriller, titulky, DD)
Hanně je šestnáct let. Je bystrá, zvídavá a je to
milující dcera. Je výjimečná svou silou, vytrvalostí a zkušenostmi vojáka - to proto, že vyrůstala
v divočině na severu Finska, kde ji vychoval
ovdovělý otec Erik, bývalý agent CIA. Erik Hannu
naučil lovit, podroboval ji extrémnímu výcviku
sebeobrany a s pomocí pouhé jediné encyklopedie a knihy pohádek jí nahradil veškerou školní
docházku …
Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)
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Folklorní soubor Vonička slavil 20 let

Foto: Otmar Nezdařil
Folklorní soubor Vonička připravil k Vánocům
Havířovu malý dárek. V pátek 9. prosince uspořádal koncerty pro havířovské střední a základní
školy, následující sobotu se uskutečnil koncert
pro rodiče a přátele Voničky. Program nesl název
„Půjdem spolu do Betléma“. Kromě živého Betléma a koled se diváci dočkali i jiných než vánočně
laděných čísel. Premiérově zde Vonička představila dvě nová taneční a hudební pásma, která

Sdružení taoistické tai chi
vnitřní umění pro zdraví
v České republice

nacvičovala od září na svých zkouškách. Celé
sobotní vystoupení zaznamenávala Česká televize, která v té době natáčela o Voničce materiály do pořadu Folklorní magazín.
Folklorní soubor Vonička oslavil sobotním koncertem zároveň 20. výročí svého založení. Za
dobu své činnosti vystupoval nejen v České
republice, ale i po celé Evropě, a vychoval řadu
úspěšných muzikantů a tanečníků.

Pozvánka na

ZUMBA GOLD
a ZUMBATOMIC
www.zumbaclub.cz
☎ 774 259 290

zve na zahájení nové skupiny.
První hodina je zdarma.
Kdy? - 28. února 2012
v 16.00 hodin
Kde? - tělocvična ZŠ Školní,
Havířov-Šumbark.
Přezůvky s sebou.
Cvičení vedou akreditovaní
instruktoři.
Pravidelná skupina
bude probíhat každé úterý
od 6. března 2012
od 16.00 do 17.30 hodin.
www.taoist.cz

Máte rádi pohyb, tanec a jste aktivní senior (žena či
muž), nebo i budoucí maminka či maminka po porodu,
trpíte nadváhou a obezitou a nebo jste Zumba
začátečník?
Pokud ano, jste srdečně zváni do Zumba Clubu
Havířov na hodiny Zumba GOLD. "Je to osvěžující cvičení pro všechny věkové skupiny, při kterém si bez
předchozích tanečních zkušeností zatančíte tance jako
merengue, salsu, cumbii, flamenco, tango a břišní

V souboru dnes působí osmdesát členů ve
věkových kategoriích od 5 do 23 let. Vonička do
svých řad ráda přijme nové členy. Zvláště malí
muzikanti, kteří by se chtěli naučit hrát folklór
a zároveň najít skvělý kolektiv, budou srdečně
vítáni. Přejme Voničce mnoho dalších úspěšných
let strávených na české a evropské folklórní
Filip Zajíček, kontrabasista
scéně.
www.vonicka.cz

tance," uvedl za havířovský Zumba Club Ernest Tamáš.
"Zumba GOLD zaručuje, že procvičíte své tělo efektivně a zároveň bezpečně. ZUMBA GOLD přinese do
vašeho života mnoho radosti, pravidelný pohyb, který
napomáhá vašemu zdraví, pocit pohody, nové kamarády a mnoho legrace. Naučíte se něco nového."
V Zumba Clubu se pamatuje i na děti. "Během vašeho cvičení mohou vaše děti či vnoučata trávit čas
v dětském koutku nebo také vyzkoušet Zumbu pro děti
ZUMBATOMIC. Toto speciální cvičení vede děti
k základním konceptům jako i koordinace, disciplína,
sebevědomí a týmová spolupráce, která je pro dnešní
moderní děti tak důležitá," přiblížil Tamáš.
V Havířově působí Zumba Club v objektu Nelli
Na Nábřeží 8 a ve Sportovním centru PROCE TRADE
na Jarošově 31 na Šumbarku.

XXXIX. Reprezentační ples Gymnázia Komenského v Havířově
sobota 3. března 2012 od 19.00 do 02.00 hod. ve všech prostorách Společenského domu Reneta
Plesy Gymnázia Komenského v Havířově si právem vydobyly čelnou příčku v žebříčku každoročních kulturních akcí v Havířově. Dokladem jejich tradic, vysoké úrovně a všeobecného věhlasu je stále rostoucí zájem
o vstupenky, jejichž cena je už řadu let neměnná a stále stejně příznivá. Pokud si chcete zajistit svou účast,
kupte si vstupenky v předprodeji od 30. ledna 2012 v budově školy (gkh@gkh.cz, t.č. 596 811 078).
Tradiční součástí plesu je úvodní polonéza, bohatá tombola, zajímavý program, příjemná a přátelská atmosféra.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ředitelství školy, Fond přátel Gymnázia, o.p.s.
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ZŠ Žákovská: Ať žije Afrika !!!

Zajímavý projektový den na téma Afrika připravili na ZŠ
Žákovské u příležitosti návštěvy dvou Afričanů.
Projektový den probíhal úžasně. Každá třída na 2. stupni a žáci ve třídách se rázem proměnili na obyvatele Afriky. Doslova jsme přenesli Afriku do naší školy. Nejdřív jsme
si procvičili mozkové závity malým kvízem a lekcí afrického
jazyka. Poté jsme si dokázali svou gramotnost na stavbě
pyramidy z PET víček a k tomu jsme si zazpívali s rozhla-

sem pár afrických písní. Potom si zástupci všech tříd připravili prezentace na předem určené státy Afriky.
Naše třída měla například za úkol vypracovat prezentaci o Jihoafrické republice, jiné třídy zase o Kongu, Egyptu,
Alžíru či Madagaskaru. Mnohým se to velmi podařilo a byli
odměněni velkým potleskem. Asi za hodinku a půl jsme se
přesunuli do tělocvičny a tam jsme se osobně setkali s Afričany, přesně řečeno s uskupením Afrikana.cz v čele s jejím
zakladatelem Bc. Siaka Shabba Tioté. Afričané nám
vyprávěli něco o své zemi, odpovídali na různé otázky
ohledně života v Africe, pustili nám film a taky jsme si s nimi
osobně zabubnovali, zazpívali a hlavně zatančili.
Nakonec bylo vyhodnocováno: nejlépe vyzdobená třída,
nejlepší kostým, nejaktivnější žák a nejúspěšnější řešitel
kvízu. Všechno probíhalo v rytmu známé písně od Shakiri
Waka Waka.
Tento den jsme si naplno užili a těšíme se na další
podobné akce. Jambo !!
Radim Maślonka, žák 9.B třídy

ZŠ Pujmanové: Akademie k 25. výročí
Dvacet pět let je pěkný věk. Přesně tolik roků od chvíle
založení oslavila letos ZŠ Marie Pujmanové v HavířověŠumbarku.
V našich končinách je zvykem, že „kulatiny“ je třeba
řádně uctít, a tak proběhl 15. prosince 2011 Den otevřených dveří, kdy se brány školy otevřely pro bývalé žáky,
učitele i širokou veřejnost.
Všichni si mohli prohlédnout, jak škola za dvacet pět let
vyrostla do krásy.
Vyvrcholením slavnostního dne ovšem byla Akademie,
která se konala v KDPB v Havířově. Žáčci, žáci i pedagogové několik měsíců poctivě nacvičovali, aby právě jejich
číslo bylo to NEJ. Celá Akademie se nesla ve znamení
pohádek. A tak jsme mohli vidět Červenou karkulku se zlým
vlkem, trpaslíky, princezny, vodníky, čerty a další pohádkové bytosti. Zazněly také písničky ze známých českých
pohádek, které pomohly navodit kouzelnou atmosféru.
Celým večerem diváky provázela pohádková babička

s nevyčerpatelnou zásobou rýmovaných pohádkových
příběhů.
Všichni diváci odcházeli ze sálu s dobrou náladou,
mnozí zavzpomínali na dětská léta a zapomněli tak na
předvánoční shon.
Mgr. Romana Švábiková

ZŠ Mládežnická:
První koučink pro deváťáky v Havířově
Pod pojmem koučink si lze prvoplánově představit speciální práci odborníka se sportovci nebo příležitost pro
manažery, kteří chtějí urychlit a zefektivnit svou kariérní
dráhu. Svůj význam však může mít i pro ty, kteří se poprvé
rozhodují o své příští životní cestě.
Potvrdil to první havířovský koučink pro žáky devátých
tříd. Konal se v uplynulých měsících v ZŠ Mládežnická
a realizovala jej Škola manažerského rozvoje s.r.o. z Ostravy v rámci projektu Kariérový koučink do škol financovaného Evropským sociálním fondem, operačním programem
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a rozpočtem České
republiky. Uskutečnila se tři skupinová a čtyři individuální
setkání s tématy profesní diagnostika, kariérový koučink
a kompetence pro trh práce. Cílem bylo přispět několika
desítkám žáků devátých tříd, kteří mají často o své budoucnosti velmi neurčité představy, k poznání svých předpokladů a rysů své osobnosti a naučit je lépe s nimi zacházet
při volbě dalšího studia nebo učebního oboru. Pracovalo se
formou testů, skupinových her a zejména rozhovorů
s žáky. V prosinci získal každý žák certifikát o absolvování.
„V rámci projektu se žáci učí, že úspěšná volba povolání
je v jejich rukou. Chceme jim poskytnout základ, aby
dokázali sami se sebou efektivně pracovat,“ přibližuje program lektor, kouč Šárka Tomisová ze Školy manažerského
rozvoje s. r. o. v Ostravě, která koučink pro žáky devátých
tříd ZŠ Mládežnická zajišťovala.
Ambice dospělých i zájmy dětí mohou být nevyhraněné
nebo dokonce v rozporu s realitou, jak ji vidí odborník.

„Kouč není trenér. Jeho úkolem není doporučovat. Vede klienta k tomu, jak nejlépe využít svůj potenciál. Mohou si
objevit nové možnosti,“ upřesnila Tomisová.
V České republice se koučink cetifikovaný MŠMT koná
zpravidla pro středoškoláky.
Zkušenosti Šárky Tomisové v ZŠ Mládežnická potvrzují,
že ho lze úspěšně využít už od základních škol. Není bez
zajímavosti, že škola ani rodiče na realizaci atraktivního
programu, který se osvědčuje i v dalších krajích ČR, finančně nepřispívají. Mají ho bezplatně.
Alena Krtilová

Včelařské okénko netradičně
Jiří Vavřík:

MEDOBRANÍ

V Havířově-Bludovicích je krásná škola,
jmenuje se Frýdecká, chodí do ní hodná děcka,
v učení se neflákají
a ještě o včelaření zájem mají.
Škola je plná skvělých lidí,
co mají dělat, všichni dobře vědí,
na budově reliéfy od vrchu až dolů,
já jsem také chodil na tu školu.
Pan učitel Šimšálek ze třidy mě vyvolal
ty chceš poznat život včel,
proto jsem si tě vybral,
vyrojily se včely
musíme je chytit a to hned,
jenže včely chytly mě a už mě drží 53 let.
Po těch létech dostal jsem skvělý nápad,
získané zkušenosti dětem budu předávat,
zašel jsem do školy, paní ředitelku Sivou oslovil
a s její pomoci včelařský kroužek založil.
Sv. Ambrož patron včelařů,
to ví každý, nebo ne?
koho nejlepší název včelařského kroužku
napadne?
Svůj návrh mohl každý říci
nakonec jsme vybrali Ambrožíci.
Co jsme to ale za včelaře bez včel
no to je ten největší problém bohužel,
měli jsme ale velké štěstí, to vám musím říci,
pan Kotula koupil včely, nářadí i úly
a dal nám to k dispozici.
A ještě nám říká, tady si je postavte,
místa je tu dost, dejte do nich včely
a ať vám dělají radost,
na statek můžete chodit třeba každý den,
když uvidím, že se vám daří, budu spokojen.
Máme s logem hezká trička, říká Anička,
i barva je hezká, taková veselá, říká Angela,
s ní souhlasili všechny děcka - Lukáš, Robin,
Vašík, Vlastik, Toník, Dominik i Terezka.
Všechno se musíme dobře naučit,
vždyť budeme ve Zlaté včele soutěžit,
soutěžících bude hodně, s tím musíme počítat,
však jich taky bylo něco přes sedmdesát.
Přichází den D, do Chlebovic odjíždíme,
co jsme se naučili uvidíme,
domů jsme se vrátili spokojení velice,
všichni jsme se umístili v první desítce.
(kráceno)

MŠ Holubova: Vánoce u zvířátek
Zima je krásná, pokud je sníh, ale bývá někdy hodně dlouhá a zvlášť pro zvířátka. A kdo se o ně
v zimě postará? No, přece my, lidé. Tak jsme s dětmi vyjeli s plnými batůžky dobrot za naším hajným Robátkem přichystat zvířátkům krásné Vánoce. Počasí jsme měli jako na objednávku, zrovna
napadl první sníh a cesta lesem ke krmelcům byla jako z pohádky Mrazík, všude bílo, čistý sníh,
stromy přikryté sněhovou peřinkou, jen naše stopy narušovaly tuto čistotu.
Zvířátkům jsme nasypali do krmelce a taky kolem samé dobroty. Některé děti ozdobily i okolní
stromy jablky a mrkví - snad se zvířátkům budou líbit a přijdou si pochutnat. Třeba zrovna ty tři
srnky, které se mihly kolem nás, když jsme přišli ke krmelci. Pak nás jen čekala teplá hájenka s horkým čajem a oplatkem. My jsme chatu myslivcům zato vyzdobili svými obrázky zvířátek, které jsme
pro ně s láskou namalovali.
Za krásně prožité dopoledne děkujeme všem členům MS Bukovina a hlavně našemu Robátkovi
/ing. Eugen Sikora/. Za péči, kterou mají nejen o zvířátka, ale i o nás. Děkujeme.
Děti a učitelky z MŠ E. Holuba
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Havířovští horolezci si připisují další úspěšnou sezonu

V roce 2011 dosáhli členové havířovského horolezeckého oddílu TATRAN několika významných úspěchů. Začátkem roku to byl náročný výstup dvou členů na nejvyšší horu
Ameriky - Aconcaguu. V zimě pak ještě oddíl absolvoval
výjezd do významné ledové oblasti ve středním Norsku - do
Rjukanu. V jarním období vystoupila pětice členů (Kleslo,
Čermák, Bosák, Krejčí a Roták) na vrchol Mont Blancu
v Západních Alpách netradiční cestou prvovýstupců vedoucí ledopádem Bossonského ledovce. V Alpách ještě potom
oddíloví členové působili v následujících oblastech: Zillertalské Alpy (Kleslo, Čulík), Walliské Alpy (Lacki, Kubalík, Bed-

nář, Bednářová, Michna), Vysoké Taury (Rek, Krejčí, Lněnička, Bubíková), Ötztalské Alpy (Čulík), Mt. Blanc (Čulík).
V červnu se podařil během výjezdu na gruzínský Kazbek
(5033 m) přechod z jihu na sever, tzv. Kříž Kazbeku (Kleslo). Během letního horolezeckého tábora na Centrálním
Kavkaze se podařil obtížný výstup na vrchol Šaurtu
(4350m, Kleslo, Čermák) a lehčí výstup na Baumannův štít
(4010m, Kleslo, Čermák, Danisz, Březovják, Březovjáková). Během expedice na Leninův štít dosáhli členové Krejčí
a Lisztwan vrcholu Razdělnaya (6200 m). Účast na první
české expedici na štít Dzeržinského (6717m) na severním
Pamíru úspěch díky špatnému počasí nepřinesla, ale
výprava do tádžicko afghánského pohraničí (Jihozápadní
Pamír) již byla úspěšná, protože se podařil prvovýstup
novou trasou na štít Majakovského 6096 m (Kleslo). V roce
2011 vzrostla velkou měrou naše činnost nejen ve světových velehorách, ale také ve skoro domácích Tatrách, kdy
se oddíl účastnil celkem 10 výjezdů do tohoto oblíbeného
pohoří.
Zájemci o členství v oddíle se mohou více dozvědět na
adrese www.hotatran.com

Maniak aerobik Ivany Kožmínové - Slavia Havířov
Letní dětský tábor
s Maniakem a muzikálem Pomáda
21. - 28. 7. 2012

připravuje

Oblíbený a programem nabitý letní dětský tábor připravují Maniaci
v chatovém areálu MARTA v překrásném prostředí Beskyd, v obci Horní Bečva. RS má dispozici
pískoviště, stolní tenis, ohrazené hřiště pro basketbal, volejbal, tenis, venkovní bazén, centrální
ohniště s altánkem a krbem, travnatou plochu vhodnou pro sportovní vyžití. Cena 3.290 Kč
Další info u Lucky 732 840 890, l.gorecka@seznam.cz, www.maniakaerobik.ic.cz

Děti MŠ Holubova se učily vánočním tradicím
u bývalých kantorek
Velmi dobrý nápad dostala skupina sedmi seniorek
z Klubu učitelů seniorů Kudeříkové.
Daly si za cíl oživovat tradiční lidové zvyky při velikonočních a vánočních svátcích. A komu jinému tyto zvyky a tradice předat a přiblížit než nejmladší předškolní generaci?
Učitelky seniorky si vybraly děti z Mateřské školky E. Holuba. Vše začalo v tomto předškolním zařízení už před minulými Velikonocemi a velmi dobře pokračovalo před těmito
Vánocemi.
Při přípravě a zdobení vánočních perníčků vznikla
zvláštní příjemná atmosféra a vyvinuly se krásné citové
vztahy mezi dětmi a seniorkami. Dětem se velmi líbilo, že

ZŠ Frýdecká: Stavba

každá skupinka dětí u stolečku měla "svoji babičku", která
se "svým dětičkám" plně věnovala. Děti se za tuto pozornost odvděčily novým babičkám tím, že po celou dobu přípravy a zdobení vánočních perníčků byly plně soustředěné
a se zaujetím pracovaly na společných výrobcích. Jak se
jim společné dílo podařilo posuďte sami a jistě mi dáte za
pravdu, že je překrásné. Důležité je však také vzniklé citové
pouto mezi dětmi včelkami a jejich "novými" babičkami.
Navíc si děti osvojily řadu vánočních zvyků a tradic
a vyzkoušely si prakticky své dovednosti při přípravě na
Ing. Vilém Uher,
vánoční svátky.
předseda Klubu učitelů seniorů Kudeříkové

ZŠ 1. máje:
ZIMNÍ EXPEDICE DRSOŇ
uskutečněná k 100. výročí dobytí jižního pólu
norským badatelem Roaldem Amundsenem
Motto expedice:
„Není důležité přežít, ale zúčastnit se!“

Dospívání je tou pravou dobou, kdy uzrál čas
pro první „velkou cestu“. A pokud máte kolem
sebe stejně smýšlející kamarády, čekají vás
pravděpodobně ty nejkrásnější okamžiky mládí.
Proto o víkendu 17. - 18. 12. 2011 hrstka drsných, odvážných a nadšených šesťáků a jeden
sedmák, kteří chtěli poznat hranici svých
možností, vyrazili pěšky ze základního tábora ZŠ
1. máje v Havířově nejkratší cestou na turistickou
chatu Na Kotaři. V Komorní Lhotce proběhla
krátká aklimatizační příprava na fyzicky
a psychicky náročný výstup do cílového místa.
Počasí expedici nebylo příliš nakloněno, připravilo extrémní podmínky, ovšem nadšence nerozhodilo. Naopak, zocelilo jejich charakter.
Úkolem členů expedice bylo dojít do určeného
místa nebo během cesty hrdinně zemřít. Všichni
úspěšně dorazili do cíle. Po večeři proběhlo slavnostní pasování na „Drsoně“. Ráno po snídani
drsňáci svižně vyrazili sněhovým sestupem do
Komorní Lhotky, kde naskákali do autobusu
a nechali se dovézt domů. Dorazili příšerně utahaní, ale plní nových zážitků a zkušeností.
A hlavně s úžasným pocitem, že překonali sami
sebe. A přitom nejobtížnější z celé akce je vždy
nahodit batoh na záda, překonat ten okamžik
obav a nejistoty a pak už jde všechno snadno.
Vedoucí výpravy Lenka Vašutová

vodního mlýna z Havířova zvítězila!

Žáci osmých a devátých tříd ZŠ a MŠ Frýdecká se
aktivně zapojili do projektu Regio4Tech.
Posláním projektu bylo zhotovit historicky nebo architektonicky zajímavou památku nebo vlastní stavbu s uplatněním originálních prvků a řešení. Soutěžili jsme s připravenou sadou materiálu, kterou podle přísných pravidel nebylo možné o nic dalšího rozšiřovat.
Osm soutěžících z 9. třídy se rozhodlo postavit lidovou
historickou stavbu - vodní mlýn. Tomu předcházelo hledání
vhodné stavby, každý ze soutěžících měl minimálně jeden
(velice originální) návrh. Namátkou vybírám: větrný mlýn,
zřícenina hradu Hukvaldy, Velká čínská zeď, …
Inspirovali jsme se dvoupatrovou rustikální stavbou, kterou jsme přetvořili na vodní mlýn. Žáci s nadšením vytvořili
stavební nákres a pustili se do tvorby.
Výroba přízemí byla velmi náročná a výrobně zdlouhavá
- každý dřevěný špalík bylo zapotřebí ořezat nožem (měl
přeci vypadat jako kámen!), zpracovat rašplí a začistit brusným papírem. Stavba patra postupovala podstatně rychleji,
tu si vzali na starost Filip a Honza. Souběžně se dokončovalo přízemí, kde se stavbou finišovala děvčata - Katka Š

s Karolínou. Další část týmu rozpracovávala střechu
a komín. Střechu postupně dělali Lukáš (nesoutěžící),
šindele a obklady štítů stvořily Lucka, Klára a Kristýna.
Komín postupně, po vrstvách, vyráběli Tomáš, Tom (nesoutěžící) a Lucka.
A tak by bylo možno pokračovat dále. Pokud jste dobře
počítali, v týmu bylo 5 děvčat a jen 3 chlapci. Jak dopadly
ostatní školy?
1. místo - ZŠ a MŠ Frýdecká, 9. třída - stavba „Vodní mlýn“
2. místo - ZŠ Fryčovice, děvčata 8., 9. třídy - stavba „Čínský

zahradní domek“
3. místo - ZŠ Jarošova Havířov, 8. třída - stavba „Hrad Švihov“ a ZŠ Raškovice, 8. třída - stavba „Rodinný
dům“
Deváťáci zkrátka řezali, brousili, vrtali, štípali, lepili
a řezali, vrtali …. Ne, v tomto projektu nešlo prvotně o tyto
činnosti, které žáci vykonávali bezpečně a s přirozenou
jistotou a samozřejmostí. V tomto projektu šlo především
o spolupráci, schopnost dohodnout se na společné stavbě,
dokázat spolupracovat s druhými a vyjít si vstříc, vzájemně
se vhodně doplňovat nebo v mnoha činnostech se
i vzájemně zastupovat. A protože toto naši deváťáci zvládli
výborně, po právu regionální soutěž vyhráli. Za odměnu
pojedou na výstavu, kterou si mohou vybrat na území celé
České republiky.
A co podle soutěžících bylo nej…: „…největší zábava
bylo broušení kostek a lepení dřevěných šindelů na střechu
(Lucka), lepení a legrace okolo toho, vrtání s přenosnou
vrtačkou (Filip), dobrá diskoška (Karolína), lepení a legrace
Petr Vojtek
okolo toho (Honza).“
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Středisko volného času Asterix, Havířov, p. o.,

www.asterix-havirov.cz

Nabídka akcí a kroužků na únor 2012
Středisko na ul. Na Nábřeží 41, Havířov Město, ☎ 596 811 175
Akce pro děti a mládež o jarních prázdninách
6.2. v 10 h - Mysli a spojuj - karetní zvířecí hra, od 6 let
8.2. v 9 h - Výlet do hor, od 7 let
10.2. od 10 h - Zpátky do pohádky - návštěva výstavy na Slezském
hradě v Ostravě, Info: Nikola Schovancová, ☎ 596 811 175,
605 466 675, nikol.schovancova@svcha.eu,
6. - 10. 2. - Jarní PMT /příměstský tábor/ Dotováno MMH !
přihlášky ve vestibulu Asterixu, Na Nábřeží a na
www.asterix-havirov.cz,
2.2. 14 - 18 h - Únor bílý, pole sílí, výtvarná soutěž pro šk. mládež,
18.2. 14 - 18 h - Zpěváček roku 2012, soutěž ve zpěvu lidových písní,
přijďte povzbudit své soutěžící kamarády, sál SVČ
23.2. 15 - 17 h - Sněhové sochy před Asterixem, pro šk. mládež,
rukavice s sebou, čaj zajištěn.
Každé úterý - Výtvarné studio pro mládež - kurz smaltu, keramiky a malby na hedvábí 17 - 19 h (výtvarný ateliér)
Stále přijímáme členy do ZÚ Veselé Barvičky a Modeling
- info: Tomáš Mendl - 736 158 153
Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, ☎ 596 811 031
10.2. 9 h - Valentýnské dárečky - výroba dárků pro kamarády
17.2. 15 h - Klíče od pevnosti Asterix - napínavá, zábavná soutěž pro
děti 6 - 12 let. Info: lenka.vaculikova@svcha.eu
7. a 8.2. od 9 h - Cvičíme a soutěžíme. Od 6 let. S sebou převlečení, pití
a obuv na cvičení.
7. a 8. 2. od 13 h - Valentýnská dílna dárečků. Od 6 let. S sebou kula
tou krabičku od sýrů. Info: lenka.vavreckova@svcha.eu
Tajemství úplňku 6. - 10.2. - pobytový zážitkový tábor v TZ Pstruží
v Beskydech. Od 6 do 18 let. Další informace na
www.asterix-havirov.cz/stredisko-marie-kuderikove nebo na obou
pobočkách SVČ Asterix. Info: zdenek.keclik@svcha.eu
Poslední volná místa v kroužcích :
Modelky a vizážistky pro hezké dívky ve věku 9 - 18 let, první kroky na
mole pod vedením modelky K. Kosmeĺové, úterý, 14.30 -16.30. Nácvik
chůze, focení, přehlídky, vystoupení a úpravy zevnějšku.
Cena jen 240 Kč. Přezutí - boty na vyšším podpatku.
Kuchtíci - 6 -15 let, pro děvčata i chlapce.
Ochutnejte svět!, 210 Kč (+ vlastní suroviny)
Plastikoví modeláři 7 - 18 let, pro začátečníky i pokročilé, 300 Kč.
Základy hry na kytaru - základní akordy, písničky, rytmika.
Pro začátečníky i pokročilé, út, 330 Kč.
Keramika - úterý od 15 hod. - od 6 let, vlastní keramické dekorace,
dárky, doplňky, 360 Kč.
Barevná paleta - výběr výtvarných technik, od 6 let, 330 Kč.
Lentilky - od 6 let - soutěže, sport, výtvarka, tvoření různých dárků,
středa, 270 Kč.

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
16.2.
16.30 h Malování na hedvábí.
S sebou hedvábný šátek nebo 50 Kč.
22. - 23.2. Lepení papírových modelů
Každý pátek počítačové LAN turnaje od 16.30 h.
Jarní prázdniny ve Městě. OTEVŘENO 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
6.2.
Tvořivý den - práce s papírem a jinými materiály
7.2.
Taneční podložky - den plný tance
8.2.
Odpolední týmová hra - Barevná strategie
9.2.
Den stolního tenisu - Stolně tenisový workshop
9.2.
Velký den společenských her - turnaje
10.2.
Taneční workshop
10.2.
LAN počítačový odpolední turnaj - Track-maniaci
Každá aktivita o prázdninách bude odměněna razítkem. V pátek se uskuteční velká slosovací akce o drobné ceny.
STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)
4.2.
Workshop - Irské tance
11.2.
Seminář KYORUGI A POOMSE s mistrem Lee v rámci
Taekwondo WTF
11.2.
Turnaj ve florbalu v Kroměříži v rámci SHM - mladší žáci
18.2.
Turnaj ve florbalu k svátku Jana Boska - starší žáci (roč. 96 - 97)
KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3)
(od 13.00 doučování, od 14.00 Malý Maják, od 17.00 Velký Maják)
13.2.
Výroba Valentýnských přání
17.2.
Maškarní karneval

Jarní prázdniny v Majáku:
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.
10.2.

9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 MM dopoledne Tvořivé dílny
13.00 - 16.00 MM 16.30 - 19.00 VM
9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 MM dopoledne Tvořivé dílny
9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 MM dopoledne Tvořivé dílny
13.00 - 16.00 MM 16.30 - 19.00 VM

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16.00 hod.
3. - 4.2.
13. Valdoccká víkendovka
8.2.
Výšlap na Lysou horu
10.2.
Rozlučka s naší španělskou dobrovolnicí Celiou
23.2.
Turnaj v deskovkách
Přítomnost psychoterapeuta a Ponorka: pátek 18.00 - 20.30 hodin
Posilovna - pondělí 16.00 - 18.00 hod., středa, čtvrtek, pátek
17.00 - 20.00 hodin

Městská knihovna Havířov
Z důvodu stěhování do nové knihovny na
ul. Svornosti 2 (Magistrát města Havířova křídlo G) jsou uzavřeny pobočky Reneta,
hudební oddělení a dětské oddělení na ul.
Werichova. Nová knihovna bude veřejnosti
zpřístupněna 23. 2. 2012 od 8.00 hod. Ostatní
pobočky zůstávají beze změny a můžete
využít jejich služeb.

Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrámkova
V době jarních prázdnin od 6. do 12.2. se nenuďte doma, ale přijďte si s kamarády zahrát
oblíbené stolní hry jako je Člověče, nezlob se,
Mlýn, Dáma či Blechy. Pro ty náročnější jsou
k dispozici hry Říše snů a Proroctví.

Pobočka Seifertova:
připravila pro šikovné děti ve středu 8.2.
od 14.00 hod. VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ.

Zapojit se můžete také do celoměsíčního
PÁTRACÍHO KVÍZU, jehož vítězové se zúčastní
letošní Noci s Andersenem.

Pobočka Dělnická
zve školáky 7.2. od 10.00 do 11.30 hod. na
PRÁZDNINOVÉ ÚTERÝ, při kterém si ověří své
znalosti o jaru a zároveň vytvoří výstavku pro
čtenáře knihovny.

Pobočka Gen. Svobody
pořádá 1.2. od 14.00 hod. pro děti školní družiny
akci POHÁDKY Z KRTČÍ HROMÁDKY. Přijít
mohou také dětští čtenáři knihovny.

Akce pro dospělé:
Pobočka Seifertova:
Chcete vědět, CO JE PERMAKULTURNÍ
ZAHRADA? Pak přijďte ve středu 29.2. v 17.00
hod. S návratem k praktickému využití pozemku

v souladu s fungováním přirozených ekosystémů
vás seznámí Marek Kvapil.

Hudební oddělení a umění
zve ve středu 29.2. v 18.00 hod. do nové knihovny na komorní koncert BACH A JEHO
SOUČASNÍCI. Na traverso hraje BA MA Jarmila
Paclová. Zároveň si můžete prohlédnout zajímavou výstavu fotografií BYLO NEBYLO ANEB
JAK HAVÍŘOV KE KNIHOVNĚ PŘIŠEL, která
mapuje historii Městské knihovny Havířov.

Knihovna na ul. Šrámkova:
Také zde probíhá výstava fotografií mapující historii knihovny BYLO NEBYLO ANEB JAK
HAVÍŘOV KE KNIHOVNĚ PŘIŠEL. Své fotografie s názvem INDUSTRIAL vystavuje také člen
Fotoklubu Havířov Ladislav Tomaštík. Půjčovna
pro dospělé pak nabízí výstavku knih s názvem
"Z vodní říše".
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inzerce

MUDr. Karla FILIPOVÁ
soukromá dětská ordinace
Lidická 43, Havířov-Šumbark
dne 29. 2. 2012

MěV KSČM a KZ za KSČM
v Havířově
srdečně zvou
všechny ženy Havířova
na oslavy

ukončuje svou činnost

Mezinárodního
dne žen 2012
Dne: 8. března 2012
Kdy: 15.00 hodin
Kde: KD Petra Bezruče

19/12

28/12

Prosím vážené klienty, aby své
děti přeregistrovali k jinému dětskému lékaři, kterému v březnu
dokumentaci předáme.
Dokumentace dětí bez registrace
bude v březnu předána
Krajskému úřadu MS kraje
☎ 595 622 553.

Program:
KVĚTY PANÍ OPERETKY
Slezské divadlo Opava
vstup volný

Prodej materiálů
22/12

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

29/12

AQUAAEROBIC
15/12

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.

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

25/12

21/12

www.danex.cz

17/12

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

26/12

Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

17/12

MUDr. Dušan Karch
převzal od 1. ledna 2012

MUDr. Dušan Karch
přijímá
do péče nové pacienty

24/12

27/12

po MUDr. Pavlu Růžičkovi

ambulanci
praktického lékaře
ZS na ul. Jana Švermy 36/4b
Havířov

16/12

DO ZAVEDENÉHO SALONU V HAVÍŘOVĚ
PŘIJMEME KADEŘNICI/KADEŘNÍKA.
VÍCE INFORMACÍ NA ☎ 775 748 258

23/12

20/12

18/12
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"Paže tuž a vlasti služ!"

ZUŠ L. Janáčka
☎ 596 411 064
zusvrchl@volny.cz

Sportovní klub
"Asociace sportu pro všechny"

pořádá 3. ročník gymnastické soutěže
pro kategorie mládeže i dospělých

Předsoutěžní koncert
souborů a sólistů
1. února v 18.00 hodin
v Reprezentačním sále

HAVÍŘOVSKÁ HRAZDA 2012

●

Recitál učitelů
ZUŠ Leoše Janáčka
Jarmily Gradkové - housle
Jarmily Motalové - zpěv
a jejich hostů
17. února v 18.00 hodin
ve vstupní hale ZUŠ

v pátek 24. 2. od 16 hodin
v tělocvičně ZŠ Na Nábřeží
trénujeme v úterý 16.30 - 18.30, pátek 16 - 19 hod.
Srdečně zvou pořadatelé
Miroslav Brutvan, tel. 604 151 068 a Otto Polák,
tel. 732 772 176

Extraligoví volejbalisté nadělovali v SANTÉ
Havířovští extraligoví volejbalisté si spolu s vedením
volejbalového oddílu našli v období předvánočního
shonu a naplno rozjeté naší nejvyšší soutěže čas a přišli pozdravit naše handicapované spoluobčany do
SANTÉ - centra ambulantních a pobytových sociálních
služeb.
Volejbalisté popřáli klientům centra SANTÉ krásné
Vánoce plné pohody, hodně štěstí a zdraví do nového
roku. Nezůstalo však jen u přání. Volejbalisté jim také
přinesli milé dárky, které radostně rozzářily oči obdarovaných. Volejbalové míče a volné vstupenky na extrali-

gová utkání by měli pomoci přispět k tomu, aby se
našim handicapovaným spoluobčanům nejen rozšířily
možnosti využití volného času, ale zároveň je to pro ně
výzva, aby se stali fanoušky havířovských volejbalistů.
Besedovalo se také o vzájemné spolupráci a volejbalisté nabídli svou pomoc při organizaci různých sportovních akcí.
Návštěva centra SANTÉ byla velkým duševním obohacením pro obě zúčastněné strany. Pevně věříme, že
tato vzájemná spolupráce bude mít v budoucnu
Ing. Tamara Šeligová
úspěšné pokračování.

●

Koncert žáků
28. února v 17.30 hodin
v Komorním sále
ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město
zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz
Reprezentační ples
ZUŠ B. Martinů
3. února od 19.00 hodin
Restaurace "Na Lapačce" Šenov
●

Hudební podvečery
21. a 28. února v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Žáci ZŠ K. Světlé se učí v moderní učebně
Učebna přírodopisu na naší škole se za poslední
měsíce velmi změnila. Byla vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, novým počítačem a centrem pro
zaznamenávání meteorologických dat. Vše bylo pořízeno v rámci projektu Nadace OKD. Nám žákům třídy 6.B
se ale nelíbilo prostředí učebny, proto jsme se rozhodli
vylepšit ji. Ve výtvarné výchově jsme nakreslili návrhy a
s pomocí p. uč. Holečkové a Kožušníkové jsme stěnám
učebny vdechli veselou oranžovou barvu. Ze všech
stran na nás „vykukují“ kreslení sloni, žirafy, ale také
bílý tygr nebo opice. Nyní je učebna přírodopisu plná
života a působí velmi příjemně. Už nejsme v učebně
přírodopisu, ale v africkém safari.
L. Švihlová, 6.B

Nedělní čtení pohádek
Městská
knihovna
Havířov
a kavárna Mode Café zvou na
čtení pohádek, které se koná
každou neděli od 15.00 hod.
v kavárně Mode Café.
Pro děti jsou připraveny pohádky,
pro rodiče dobrá káva, chybět
nebude ani pohádkové občerstvení. Pokud máte o akci zájem,
zavolejte na telefonní číslo
591 154 303 a nahlaste jméno
dítěte, věk a kterou neděli přijdete.

MOTTO: Jestli únor honí mraky - staví březen sněhuláky.

Podzim a zima na ZŠ Moravské

Klub věrných turistů připravuje tyto akce :

Na konci října jsme oslavili Halloween, svátek všech strašidel
a čarodějnic. Starší žáci pod záštitou Školního parlamentu si pro
své menší spolužáky z 1. stupně připravili Halloweenskou párty.
Malí žáčci si mohli zasoutěžit, zatančit a za splněné úkoly získat
sladkou odměnu. Všichni byli oblečeni v nádherných kostýmech, které si vypůjčili nebo dokonce sami doma vyrobili. Na
chodbách se proháněli upíři, usmívaly se princezny nebo šklebily čarodějnice. Odpoledne bylo ukončeno vyhlášením soutěže
o nejkrásnější masku a cenu si odnesli i žáci, kteří doma se
svými rodiči vyřezali dýni.
Zima pro nás začala příchodem Mikuláše. Žáci 9. tříd se
převlékli za čerty a anděly a společně s Mikulášem vyrazili mezi
menší a nejmenší, aby rozdávali sladkosti a trošku postrašili zlobivé žáčky. Sedmáci navštívili divadelní představení v Loutkovém divadle Ostrava a na žáky 1. stupně čekalo ještě jedno
překvapení. Do školy zavítal houslista, showman a kulturista Jiří
Erlebach.
Toto chladné roční období pro nás ještě neskončilo. Nacvičili
jsme koledy, vyrobili dárečky a užili si náš první Vánoční jarmark. A teď hlavně balíme batohy na všemi oblíbený lyžák!
Žáci a učitelé ZŠ Moravské

čtvrtek 2.2. se sejdeme opět na autobusovém nádraží ve 13 hodin - šlapáček podle
počasí.
čtvrtek 9.2. je sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin - bude krásný pěší výlet
okolo Havířova.
sobota 18.2. pojedeme vlakem na tradiční "Štramberský masopust" - akce je s masopustní muzikou, zabijačkovými hody a pochopitelně s masopustním medvědem.
Odjezd vlaku je v 9.05 hodin - sraz v hale vlakového nádraží je v 8.45 hodin. Bereme
si masky jako v loňském roce a prožijeme pohodový den v lidové tradici.
sobota 25.2. autobusový zájezd Vikštejn - Žimrovice. Máme naplánováno navštívit
zříceninu hradu Vikštejna i se zajímavým přístupným podzemím. Dále půjdeme krásným údolím řeky Moravice a od papírenského náhonu budeme podél cesty obdivovat
umělý Weishuhnův kanál. Nakonec máme připravenu exkurzi do papírny v Žimrovicích, kde uvidíme i stále funkční turbíny na výrobu elektřiny. Pro náročnější je cesta
11,5 km, zkrácená 8 km. Sraz je v 7.30 hod. u haly Slávie, cena 180 Kč (včetně exkurze).
Na březen chystáme zájezd Cvilín - Kudlichova rozhledna - Sosnová.
Informační schůzky spojené s výběrem peněz na zájezd budou vždy v úterý 7.2.
a 14.2. již v 17 hodin - POZOR změna hodiny našeho dalšího setkávání v restauraci
Beskyd na Národní třídě. www.kvtivr.estranky.cz
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