Nová budova městské knihovny
přivítala veřejnost

Foto: Josef Talaš
23. únor se stal pro havířovskou Městskou knihovnu významným datem. Tento
den poprvé vešli čtenáři do zcela nových
prostor v rekonstruovaném křídle
G havířovského magistrátu.
Po úspěšné a v předtermínu dokončené
rekonstrukci se do budovy přestěhovaly
pobočky knihovny Oddělení pro dospělé ze
Společenského domu, Oddělení pro děti
z Werichovy ulice a Oddělení hudby a umění
z Pavlovovy ulice. Rovněž přesídlilo vedení
a administrativa knihovny z budovy na Šrámkově ulici. Všechny zbývající pobočky
zůstávají v provozu beze změn.
"O nové prostory usilovala knihovna
mnoho let. Jsme proto rádi, že můžeme přivítat čtenáře - a to stávající i nové - v našich
nových, moderních půjčovnách," zvala
k návštěvě ředitelka Městské knihovny
Havířov Dagmar Čuntová.

Nová tel. čísla

půjčovna pro dospělé - 597 317 215
půjčovna pro děti
- 597 317 218
hudební oddělení
- 597 317 213

Havířov má městskou policii 20 let
5. února 2012 tomu bylo na den dvacet let, co v Havířově vznikla městská policie. Vznikla jako jedna z prvních
v republice. V současné době má městská policie přibližně 120 pracovníků.
Slavnostní setkání zaměstnanců MP se zastupiteli, bývalými primátory - veliteli městské policie a hosty se uskutečnilo v závěru ledna v Kulturním domě Radost. Primátor města Zdeněk Osmanczyk jako současný velitel městské policie připomenul při této příležitosti hlavní mezníky vývoje tohoto bezpečnostního útvaru a vyjádřil přesvědčení, že současné zkušenosti naznačují, že právě probíhající změny ve struktuře a programech městské policie
jsou plně funkční a budou směřovat ke zvýšení bezpečnosti obyvatel města. Slavnostní setkání bylo také příležiVíce na straně 2
tostí k ocenění nejlepších a dlouholetých pracovníků.
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POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva
města Havířova
pondělí 26. března 2012
od 13 hod.
v sále Kulturního domu Radost.
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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Městská policie v Havířově
oslavila 20 let
Ukončení klíčové aktivity č. 10 v rámci
projektu 1.2 Stejná šance (workshopy) a její
zhodnocení na závěrečné odborné konferenci
V rámci projektu 1.2 Stejná
šance Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
proběhla úspěšně klíčová aktivita
s názvem: „Vybudování záchytné
sítě - Prevence drogových závislostí, kriminality a sexuální výchova“.
Aktivity projektu jsou zaměřeny na
žáky základních škol na území
města Havířova s důrazem na jejich
sociální integraci a začlenění do
vzdělávacího procesu a jejich
udržení se v něm. Cílovou skupinou
workshopů bylo téměř 300 žáků ze
sociálně znevýhodněného prostředí, žáků majících špatný prospěch,
děti azylantů apod.
Cílem klíčové aktivity a workshopů pořádaných na partnerských
školách ZŠ Jarošova, ZŠ Školní,
ZŠ Gen. Svobody, ZŠ Kpt. Jasioka,
ZŠ Na Nábřeží, ZŠ Kudeříkové, ZŠ
Moravská a ZŠ Mládežnická byla

prevence v oblasti předčasných
odchodů žáků ze školství, eliminace nežádoucích jevů, které doprovázejí dospívající žáky na základních školách a mohou mít fatální
vliv na jejich setrvání ve vzdělávacím procesu. Se zaměřením na problematiku prevence drogových
závislostí, kriminality a sexuální
výchovy proběhlo 30 workshopů na
uvedených školách, včetně uspořádání závěrečné konference pro
zástupce vedení škol, výchovné
poradce a metodiky prevence pod
vedením realizátora workshopů
MUDr. Petra Kováře.
Přínosem workshopů bylo vytvoření výukových materiálů pro ZŠ,
vytvoření metodických materiálů ve
formě skript a CD, vzdělávání
a osvěta mládeže v dané problematice.

Nastavení systému podpory rozvoje rovných
příležitostí v základních školách na území města
Havířova - realizace volnočasových kurzů
V období měsíců září až listopad 2011 se v rámci projektu „Nastavení
systému podpory rovných příležitostí v základních školách města Havířov“,
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky a realizovaného v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, uskutečnily další 4 víkendové pobyty
vybraných žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ze ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ Jarošova (2 pobyty) a ZŠ Na Nábřeží.
Víkendových pobytů se zúčastnilo celkem 40 dětí a 34 rodičů. Od pátečního odpoledne děti strávily společně se speciálním pedagogem, školním
psychologem a pedagogy daných základních škol příjemné víkendy na
horách na turistické chatě Hrádek u Jablunkova. V sobotu odpoledne přijížděli rodiče, kteří se aktivně zapojili do připraveného bohatého programu.
V průběhu pobytů se plně účastnili her, sportovních soutěží, výtvarných
činností i vycházek do okolní přírody. Využili možností rodinné terapie,
aktivní relaxace a konzultací se školním psychologem k řešení školní
neúspěšnosti dětí.

Oslavy 20 let MP byly příležitostí k ocenění těch nejlepších.
Foto: Josef Talaš
5. února 2012 uplynulo 20 let
od doby, kdy v Havířově vznikla
jako jedna z prvních v republice
po listopadové revoluci městská
policie.
Nejprve se jednalo o pořádkový
útvar úřadu města, který měl 15
členů. Již po deseti letech existence se počet strážníků zvýšil na 106
a tým doplňovalo 9 technicko-administrativních pracovníků. Dnes má
městská policie v Havířově celkem
119 zaměstnanců, z toho 113
strážníků, a hospodaří s ročním
rozpočtem ve výši 68 milionů
korun. Jako první v České republice
začali havířovští strážníci používat
při své práci diktafony, jedny z prvních cyklohlídek vyjely do ulic právě
u nás, ve městě je k dispozici
mobilní služebna, která se výborně
osvědčuje v místech se zvýšenou
kriminalitou a při různých akcích ve
městě. Na konci roku 2011 otevřela
havířovská městská policie dvě
nová
detašovaná
pracoviště
v Prostřední Suché a na Šumbarku, ve více problémových místech
ve městě. Od počátku roku 2012
realizuje městská policie projekt,
který město rozděluje na 13 okrsků
a v nich budou sloužit stále stejní
strážníci tak, aby je znali lidé, oni
dobře znali svůj rajón a problémy
v něm. To vše ve spolupráci
s Policií ČR.
V uplynulém roce řešili strážníci
v Havířově 24 201 přestupků,

téměř 81 procent z nich vyřídili na
místě. Dalších 4 666 přestupků
postoupili k řešení správnímu
orgánu. Nejvíce přestupků se v ulicích města týkalo oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Strážníci v roce 2011 zadrželi
v Havířově 247 pachatelů trestné
činnosti, policistům předali 119 hledaných osob a 14 hledaných motorových vozidel. Služební psi byli do
akcí ve městě loni nasazeni 77krát.
"Určitě máme důvody ke spokojenosti nad tím, čeho se v práci
městské policie za dobu její existence v Havířově podařilo dosáhnout. Na druhou stranu to ale
neznamená konec jejího vývoje
a konec snahy o jakékoli další zlepšení," řekl primátor města Zdeněk
Osmanczyk. Podle něj je zajištění
bezpečnosti obyvatel pro město
prvořadou záležitostí a vědomí této
zodpovědnosti se odráží i v tom, že
město proti výrazným škrtům v rozpočtu pro rok 2012 rozpočet městské policie zvýšilo.
20. výročí založení Městské policie v Havířově bylo také příležitostí
k ocenění nejlepších pracovníků
a strážníků MP. Ocenění za věrnost,
za zásluhy o bezpečnost, záchranu
lidského života i za statečnost převzalo při slavnostním shromáždění
městské policie za účasti zastupitelů a hostů 30. ledna 2012 v Kulturním domě Radost 43 lidí.

Výstavba kanalizace v Havířově aktuálně na městském webu
V lednu 2012 zahájilo město stavbu splaškové kanalizace Dolní a Prostřední Suchá a stavbu splaškové kanalizace Bludovice a Dolní
Datyně. Předpokládané ukončení stavby je v září 2013, náklady na stavbu přesahují částku 635 miliónů Kč. Na stavbě kanalizace se
finančně spolupodílí Státní fond životního prostředí. Tato největší investiční akce let 2012-2013 se odrazí v běžném životě města. Magistrát
proto zřídil na svých webových stránkách www.havirov-city.cz speciální sekci nazvanou

„Výstavba kanalizace v Havířově 2012-2013“,
kde se především obyvatelé městských částí dotčených stavbou, ale také ostatní Havířované a návštěvníci dozví základní informace
o stavbě, aktuality o uzavírkách, objízdných trasách, změnách v MHD a podobně. Také zde jsou umístěny mapové podklady s vyznačením
stavby a kontakty na správce stavby pro řešení akutních problémů souvisejících se stavbou.
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ASTERIX

středisko volného času, Na Nábřeží 41,
Havířov-Město, p.o., info@svcha.eu,
tel.: 596 811 175, www.asterix-havirov.cz

NABÍDKA ÚČASTI DĚTÍ
NA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH
s dotací Statutárního města Havířova
v roce 2012
Místo konání:
všechny turnusy budou probíhat ve středisku
Na Nábřeží 41, Havířov-Město.
Termíny jednotlivých turnusů:
I.
9.7. - 13.7. 2012
II.
16.7. - 20.7. 2012
III. 23.7. - 27.7. 2012
IV. 30.7. - 3.8. 2012
V.
6.8. - 10.8. 2012
VI. 13.8. - 17.8. 2012
VII. 20.8. - 24.8. 2012
Podmínky účasti: podmínkou účasti je absolvování 1. ročníku ZŠ do 13 let věku, trvalé bydliště
v Havířově ke dni konání, finanční spoluúčast
zákonného zástupce dítěte ve výši 250 Kč,
/resp. 750,-/, řádně vyplněná závazná přihláška.
Cena jednoho turnusu: 750 Kč, z toho příspěvek Statutárního města Havířova činí 500 Kč
a lze jej čerpat na dítě, a to pouze na 1 turnus,
účast téhož dítěte na dalším turnusu hradí
zákonný zástupce již v plné výši.
Program: příchod v 7.30 - 8.00, celodenní program, zajištěn oběd, 2 svačiny, pitný režim,
odchod dětí v 16.00 - 16.30
Zápis: do naplnění kapacity turnusů probíhá od
17. 4. 2012 ve dnech úterý od 15.00 do 18.00
hod. a ve čtvrtek od 8.00 do 13.00 hod. v SVČ
Asterix, Na Nábřeží 41 u p. Norkové /5.patro/. Při
zápisu je nutno odevzdat přihlášku a zaplatit
doplatek 250 Kč, /resp. 750,-/.
Podrobné informace o účasti,
přihláškách a zápisu dětí:
www.asterix-havirov.cz
a v SVČ Asterix, p. Norková, tel. 596 811 175

Podmínky účasti dětí na rekondičně-ozdravných
pobytech v Chorvatsku s dotací statutárního města
Havířova v roce 2012
1. Trvalý pobyt dítěte v Havířově k datu zápisu i k datu odjezdu na rekondičně-ozdravný pobyt.
2. Nezúčastnil se rekondičně-ozdravného pobytu v roce 2011.
3. Děti narozené v letech 1998 - 2004.
4. Zdravotní stav dítěte, který nevylučuje rekondičně-ozdravný pobyt v zahraničí.
5. Finanční spoluúčast zákonných zástupců za dítě:
- 2.000 Kč na dítě
- na základě doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MmH
budou přednostně umístěny jimi navrhované děti (maximálně 10 dětí). Výše finanční spoluúčasti zákonného zástupce na dítě činí 500 Kč
- z jedné rodiny maximálně dvě děti splňující výše uvedené podmínky.
6. Požadované doklady platné ke dni zápisu dětí:
- žádost na rekondičně-ozdravný pobyt (vyplní zákonný zástupce v den zápisu na místě),
- průkaz totožnosti, OP zákonného zástupce dítěte, v případě, že dítě není zapsáno v občanském
průkaze, je nutno doložit rodný list dítěte.
7. Úhrada finanční spoluúčasti zákonným zástupcem musí být provedena v hotovosti stanovené
celkové výše na informační schůzce ve Středisku volného času ASTERIX. Jelikož je na tento
rekondičně-ozdravný pobyt poskytnut příspěvek statutárního města Havířova, nelze žádat
o další finanční příspěvek zaměstnavatele zákonného zástupce dítěte účastnícího se pobytu.
8. Výjimky z výše uvedených podmínek schvaluje individuálně Rada města Havířova.
9. Na dotaci města není právní nárok.
10. Zájemci budou zapisováni na základě osobní účasti zákonného zástupce dítěte v den zápisu, podle pořadí podání žádosti. Při vyšším počtu zájemců budou zájemci registrováni jako
náhradníci.
Zápis dětí se koná 26. 4. 2012 od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin v prostorách Střediska
volného času Asterix, Na Nábřeží 41, Havířov-Město,
V případě, že nebude naplněna stanovená kapacita v 1. kole, bude realizováno 2. kolo
v termínu 3. 5. 2012 od 9 do 12 hodin (tamtéž).
Informace: Karla Nožičková, ASTERIX - SVČ, tel. 596 811 175, www.asterix-havirov.cz

Podmínky účasti letního integrovaného rekondičního
pobytu dětí s těžkým zdravotním postižením
a jejich zákonných zástupců pro rok 2012
pro 20 dětí a 20 zákonných zástupců
Místo: Beskydy (Horní Bečva) - Retaso

Termín: 15. 7. - 22. 7. 2012

Tento integrovaný rekondiční pobyt je plně hrazen z rozpočtu statutárního města Havířova.
Podmínky rekreace:
a) účastník má trvalé bydliště na území města Havířova k datu zápisu i k datu odjezdu na rekondiční pobyt
b) účastník je dítětem do 18 let věku
c) účastník je osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) nebo osobou se zvlášť
těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).
Zápis se koná 3. 4. 2012 od 8 do 14 a 10. 4. 2012 od 14 do 18 hodin
na středisku Asterix M. Kudeříkové 14, Havířov-Město u p. Lenky Vavrečkové,
hlavní vedoucí pobytu. Informace: Lenka Vavrečková, tel. 596 811 031

Pobyty pro seniory, pořádané městem v roce 2012
Také v tomto roce vyčlenilo město ze svého rozpočtu finanční
prostředky na několik typů ozdravných pobytů pro seniory.
Tím nejbližším budou v dubnu 2012 dva turnusy rehabilitačních
šestidenních pobytů v Jeseníkách.
Místo pobytu:
Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p.
Termíny:
11.4. - 17.4. 2012,
17.4. - 23.4. 2012
Podmínky účasti:
a) občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu zápisu
i k datu odjezdu na rekreaci
b) poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně
c) občané, kteří se pobytů pro seniory nezúčastnili nikdy nebo naposledy
v roce 2006
d) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené v bodě
písmena c)
Cena poukazu:
3.300 Kč
Spoluúčast na úhradě pobytu: účastník uhradí podíl ve výši 60% ceny
rehabilitačního pobytu, tj. 1.980 Kč

Cena poukazu zahrnuje:
• ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením v lázeňském domě BEZRUČ • stravu formou plné penze • dopravu autobusem
• lázeňský poplatek • 4 x inhalace minerální vodou Vincentkou • 1 x vstup
do bazénového komplexu
Zápis na tyto rehabilitační pobyty se uskuteční 9. března 2012 v budově
Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov-Podlesí (autobusová zastávka „Bezručova“ - linka č. 3 a 9) od 7.00 do 9.00 hodin (do naplnění kapacity). Další bližší informace poskytne p. Pospíšilová
☎ 596 803 162, Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí - budova
F, 1. patro, kancelář č.110.
Dále město pro seniory v tomto roce připravuje rekondičně-ozdravný
pobyt pro 20 seniorů se zdravotním postižením (květen 2012), rekreační
sedmidenní pobyty - 4 turnusy (září, říjen 2012) a rekondičně-ozdravný
pobyt na Slovensku pro osaměle žijící seniory - 2 turnusy (srpen 2012).
Informace o zápisech na tyto pobyty, informace o vybraných rekreačních střediscích a termínech pobytů zveřejníme v následujících Radničních listech.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV VÁS ZVE

DO KVĚTINOVÉHO PRŮVODU

HAVÍŘOVA V KVĚTECH
Program Havířova v květech

16. června 2012

Květinový průvod
9.00 hodin
Řazení vozidel na Hlavní třídě
10.00 hodin
Řazení průvodu u Magistrátu města Havířova
11.00 hodin
Květinový průvod od magistrátu směrem k nám. Republiky
Havířov v květech baví obyvatele Havířova
a hosty z blízka i daleka (náměstí Republiky)
12.00 - 24.00 hodin Hlavní kulturní program
Doprovodný kulturní program pro nejmenší
Pokud máte zájem zúčastnit se průvodu, kontaktujte prosím
vedoucí tiskového oddělení Ing. Radmilu Friedlovou na tel. 596 803 237
nebo friedlova.radmila@havirov-ctiy.cz.

Floristická část (náměstí Republiky)
8.00 - 15.00 hodin Tvorba květinových soch na téma “10 divů světa“
15.00 - 18.00 hodin Anketní hodnocení květinových soch a nazdobených automobilů veřejností
19.00 hodin
Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům

SPŠ elektrotechnická je čtvrtou
nejlepší školou a Gymnázium
Komenského je čtvrtým nejlepším
gymnáziem v Moravskoslezském kraji
Prestižní program Excelence
středních škol 2011, vyhlášený
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR ukázal, že
havířovské školy patří k nejlepším
v kraji. Výsledky programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích v roce 2011 - "Excelence středních škol 2011“ vyhlásilo
ministerstvo koncem ledna. Hlavním cílem programu je podpora
talentů formou rozšíření péče
o talentované žáky na středních
školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v návaznosti na podporu aktivit pedagogických pracovníků zaměřených na
tyto žáky. Cesta k tomuto cíli vede
prostřednictvím finančního ocenění
pedagogů, kteří se podílejí na kvalitním vzdělávání talentovaných
žáků.
Tento program, který bude
pokračovat i v letošním roce s ještě
vyšší finanční alokací, tak umožňuje výrazně finančně ocenit aktivity
a kvalitu výuky pedagogů při vzdělávání talentovaných žáků a současně umožňuje identifikaci a diferenciaci středních škol podle kvality
výuky a vědomostí žáků.

Do pilotního ročníku bylo vybráno
pro hodnocení 15 celostátních
soutěží, z nichž devět má oborovou
návaznost na mezinárodní soutěže.
Hodnotily se výsledky jen nejstarší
kategorie daných soutěží: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Astronomická olympiáda, Soutěž v programování, Celostátní matematická
soutěž žáků SOŠ a SOU, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Němčina pro bystré hlavy,
České hlavičky, Středoškolská
odborná činnost (18 oborů), Soutěže v cizích jazycích (6 jazyků),
Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v grafických předmětech,
Zeměpisná olympiáda.
Většina soutěží byla přírodovědného a technického zaměření. Bodově se hodnotily výsledky
žáků v krajských, ústředních
a mezinárodních kolech.
Do programu se přihlásilo 291
středních škol. Celková výše rozdělených finančních prostředků v programu je 20 mil. Kč. SPŠ elektrotechnická získala 119 420 korun
a
Gymnázium
Komenského
102 360 korun.

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

Havířovští rybáři mají za sebou
úspěšnou závodní sezonu
Havířovští závodníci v lovu ryb
udicí dosáhli velmi dobrých výsledků, a to jak muškaři, plavačkáři, tak
v odboru mládeže. Muškaři skončili
na celkovém 3. místě v II. lize skupiny B s celkovým umístěním 89.
Organizaci reprezentovali: Roman
Hopp, Petr Jelínek, Roman Šebela,
René Gacka, Pavel Šafář, Vlastimil
Musil a Radek Šafář. Před havířovským závodním družstvem na
druhém místě skončila MO Praha
10 s celkovým umístěním 84 a na
prvním místě Orvis Team Bojkovice
s celkovým umístěním 56.
Nejlepší havířovský závodník
Roman Hopp skončil celkově na
7. místě.
Družstvo plavačkářů v loňském
roce postoupilo do II. ligy ve sku-

pině C a cílem bylo v II. lize se
udržet. Pro soutěž se podařilo získat sponzora, takže družstvo závodilo pod názvem MO Havířov
-A Milo. Reprezentovali nás Martin
Tököli, Igor Prachniar, Pavel Kotka,
Martin Mokrohajský, Valdisla Kratochvíl, Petr Navrátil, Jan Tököli
a Kateřina Tököliová. Závodníci splnili úkol, který si dali - skončili na
8. místě z 12 družstev.
Velmi dobrých výsledků dosáhli
i naši mládežníci v soutěžích
pořádaných krajem, kde získali
řadu pohárů. Instruktoři mládeže
pravidelně školí nové členy, a tím si
zajišťují další nástupce do mládežnických závodních družstev.
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Magistrát města Havířova
Odbor sociálních věcí
Chcete poradit
a nevíte na koho se obrátit?
Ocitli jste se v obtížné životní situaci?
Nebo někdo ve vašem okolí?
V rámci sociální práce poskytujeme poradenství v těchto oblastech:
• Bytové problémy (sepsání žádosti o byt, řešení splátek dluhů, hledání
náhradního bydlení…)
• Dluhy (sepsání žádosti o splátky, sepsání návrhu na vyloučení věci
z výkonu rozhodnutí…)
• Nezaměstnanost (sepsání životopisu, pomoc při vyhledávání
zaměstnání…)
• Rodinné a mezilidské vztahy (sepsání návrhů k soudům např. návrh
na výživné rozvedeného manžela, vyřízení rodného listu…)
• Zdravotní postižení (poskytnutí informace k nárokům na dávky…)
• Sociální zabezpečení (poskytnutí informace k důchodu, dávkám
nemocenského pojištění…)
• Sociální dávky (poskytnutí informace k dávkám pomoci v hmotné
nouzi, dávkám státní sociální podpory, příspěvku na péči, pomoc při
sepsání odvolání…)
• Sociální služby (způsoby pomoci, druhy sociálních služeb, poskytovatelé a dostupnost sociálních služeb…)
Naším cílem je nabídnout Vám bezplatnou, diskrétní, nestrannou
a nezávislou pomoc a podporu.
Úřední hodiny Magistrátu města Havířova
Pondělí, středa
8.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek
8.00 - 14.00 hod.
Úterý a pátek
8.00 - 12.00 hod. (po předchozím objednání)
Adresa: Magistrát města Havířova, Odbor sociálních věcí, Svornosti
86/2 (budova F - přízemí), Havířov-Město, 736 01
Telefon: 596 803 140

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje,
jako úřad územního plánování
oznamuje

projednání návrhu
zadání Územního plánu Havířov
(dále jen „návrh zadání“). Pořizovatel zveřejnil návrh zadání jeho vystavením k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
o projednávání návrhu zadání na úřední desce.

■
■

■
■

Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí na dobu
od 9. 2. 2012 do 12. 3. 2012
v tištěné podobě:
u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje, Svornosti 2, Havířov-Město, v kanceláři B-618 denně, a to v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 h., v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 h.,
v pátek od 8.00 do 13.00 h.
v elektronické podobě na internetové adrese:
www.havirov-city.cz pod odkazem Úřední deska.
Podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode
dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání na úřední desce
uplatnit své připomínky, tj. nejpozději do 12. 3. 2012.
K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
6. 3.
16.00
Výroba přání k MDŽ
16. 3.
16.30
Mozkárna aneb Co víš a znáš?
19. 3.
17.00
Živé pexeso
30. 3.
16.30
LAN PC turnaj
STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)
2. 3.
Předtančení mažoretek - penzion Jelen
9. - 10. 3.
Florbalový turnaj v Praze
16. 3.
Výlet do Beskyd
16. 3.
Předtančení mažoretek - penzion Jelen
17. 3.
Předtančení mažoretek - penzion Jelen
23. 3.
15.30
Soutěž ve vaření
24. 3.
11.00
Seminář TKD s Janou Hoňkovou
25. 3.
Soutěž Praha - mažoretky v akci
31. 3.
9.00
Velký turnaj ve stolním hokeji - šprtci
31. 3.
15.00
Miss mažoretka
KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3)
(od 13.00 doučování, od 14.00 Malý Maják, od 17.00 Velký Maják)
8. 3.
17.00
Turnaj v biliardu
16. 3.
15.00
Turnaj v pingpongu
22. 3.
17.30
Workshop Ponorka - aktuální téma
23. 3.
14.30
Výtvarná soutěž - Jaro je tu!
KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16.00 hod
2. 2.
15.50
Bowling na Zimním stadionu
7. 2.
16.00
Sportovní den
10. 2.
16.00
Rozlučka s Celiou
10.-11. 2.
21.00
13. Valdoccká víkendovka
Přítomnost psychoterapeuta a Ponorka: pátek 18.00 - 20.30 hodin
Posilovna - pondělí 16 - 18 h., středa, čtvrtek, pátek 17 - 20 h.

CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
Program na březen:
5. 3. (pondělí) - od 15 h. - přednáška p. Gelnarové z folkloristiky na
téma „O Zbojnících - pověsti, písničky“
7. 3. (středa) - od 15 h. - přednáška p. Marčové „Prevence nádorového
onemocnění prsu“
14. 3. (středa) - od 9.30 h. - přednáška MUDr. Vránové na téma „Onemocnění pohybového aparátu“
28. 3. (středa) - od 14 h. - přednáška p. Mikulky „Goethe a Ulrika“
Pravidelný program:
PONDĚLÍ: od 15 do 18 h. p. Szostková - dovednostní kroužek - ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání,
pletení
ÚTERÝ:
od 13 do 16 h. p. Przeczková - dovednostní kroužek - výroba
keramiky, vizovické pečivo,
STŘEDA: od 10 do 12 h. - p. Adamová - dovednostní kroužek - příprava
k šití - střihy, kompletace, šití
od 14 do 17 h. Ing. Gaurová - dovednostní kroužek - výroba šperků
ČTVRTEK: od 9 do 11 h. - chůze s holemi Nordic walking
od 14 do 17 h. - p. Szostková - dovednostní kroužek - ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní,
vyšívání, pletení
PÁTEK:
od 14 do 17 h. - Ing. Gaurová - dovednostní kroužek - výroba šperků
Další informace získáte na nástěnce
umístěné přímo v budově centra volnočasových aktivit.

Zhubněte s rozumem do plavek pod lékařským vedením
Mnozí již zjistili, že zázračné diety ani doplňky stravy
dlouhodobě nepomáhají. K trvalým úbytkům hmotnosti je
třeba zvolit způsob, při kterém nestrádáme, zdravotně nás
nepoškozuje a při tom nějaké kilo ztratíme. A co je neméně
důležité, že nabyté vědomosti vedou k udržení snížené
váhy.
Již při ztrátě 5% nadváhy dochází ke snížení rizika
srdečních chorob, upravuje se zvýšený krevní tlak a vymizí,
nebo se alespoň zmírní, metabolické komplikace projevující
se často cukrovkou. Účinek snížení hmotnosti se u každého projeví velmi příjemnými a pozitivními pocity.

V odborných kurzech pod lékařským dohledem je riziko,
že ztracená kila opět přiberete, minimální. Tato skutečnost
je potvrzena praxí. Během 3 měsíčního kurzu průměrně
sníží klient svou váhu o 6,5 kg.
Pokud jste se rozhodli zhubnout, máte možnost pro svůj
vzhled a zdraví něco udělat pod vedením odborníka-lékaře
i v Havířově. Dvanáctitýdenní skupinový kurz snižování nadváhy bude zahájen na ZŠ 1. máje od 15. 3. 2012. Novinkou
v tomto roce je odborné vyšetření a odběry přímo
v Havířově, bez nutnosti navštívit ordinaci v Ostravě.
Přihlásit se mohou i osoby zdravotně handicapované,

pro pojištěnce RBP jsou připraveny slevy. Pro ty, kteří již
nepotřebují hubnout, ale svou váhu si udržet, je určena
novinka ve formě permanentky na cvičení. Toto je přizpůsobeno klientům i zdravotně hendikepovaným, s nadváhou
či osobám starším, pro které není vhodné fit centrum nebo
aerobic.
Přihlášky a další informace prostřednictvím
www.emnxxl.cz nebo na tel. 731 464 387, 603 345 861,
případně 596 110 439
MUDr. Šárka Andělová, CSc.
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TV POLAR spustí v březnu moravskoslezskou regionální televizi
Televizním divákům v Moravskoslezském kraji
přibude v nabídce televizních programů vedle
ČT, Novy, Primy a Barrandova nový 24 hodinový
program - POLAR. Jeho obsahem bude vysílání
podrobného zpravodajství, publicistiky, tematických magazínů, živých přenosů a zábavy - to
vše se společným jmenovatelem: ŽIVOT
V MORAVSKOSLEZSKÉM REGIONU.
„POLAR chce být především regionální informační televizí, proto budeme například každou
půlhodinu vysílat Regionální zprávy. Vyplníme
prostor, kterému se ostatní televize téměř nevěnují. Budeme pro diváky užiteční, protože budeme vysílat o tématech z jejich nejbližšího okolí,“
říká jednatel TV POLAR Jaroslav Korytář.
Vedle podrobného zpravodajství z jednotlivých
měst a obcí chystá POLAR vysílání řady regionálních tematických magazínů (Kulinářství,

Cestování, Vzdělávání, Zaměstnanost, Hobby,
Životní prostředí…). Realizační tým POLAR
sestávající z řady zkušených reportérů a režisérů doplní osvědčená moderátorská dvojice spjatá s regionem - Monika Žídková a Radek Erben.
Těšit se můžete také na comeback známého
ostravského televizního publicisty Petra Bohuše.
POLAR bude na území Moravskoslezského
kraje možné od března snadno naladit pomocí
antény (DVB-T, MUX 3, kanál 48), kabelovky
(UPC, PODA a další), internetu (www.polar.cz),
i mobilních telefonů (m.polar.cz). Signál TV
POLAR bude pokrývat více než 1,2 milionu obyvatel. Na www.polar.cz budou všechny pořady
přehledně archivovány.
POLAR již nyní provozuje v některých
městech Moravskoslezského kraje městská televizní vysílání (Havířov, Karviná, Orlová, Stonava,

Připravujeme:
Havířov se baví 25. 5. 2012
Městská sportovní hala, Astronautů 2, Havířov-Město
16.30
16.50
17.50
18.50
19.20

Nový Jičín, Frýdek-Místek). Regionální program
POLAR bude tato městská vysílání zastřešovat
a dále rozvíjet. „Jsme přesvědčeni, že o informační servis prostřednictvím TV POLAR projeví
zájem také další města a instituce, se kterými
jsme zatím spolupráci nenavázali,“ dodává Jaroslav Korytář.
Stejně jako POLAR již v Praze vysílá regionální televize Metropol, v západních Čechách TV
ZAK, na Liberecku a Královéhradecku TV
GENUS a vznikají další. Rozvoj regionálních
televizí v ČR je tedy systémový krok vycházející
z očekávání diváků a související s digitalizací
televizního vysílání.
POLAR loni oslavil 20 let. Začínal jako producent dokumentárních a propagačních filmů, provozoval regionální vysílání na TV NOVA a TV
PRIMA a je držitelem řady ocenění za kreativitu.

MŠ Mládí: Pekař peče housky,
uždibuje kousky …

- 16.50 Exhibice stolního tenisu Ivan Karabec - Marek Čihák
- 17.50 Kouzelník Pavel Kožíšek - S kouzly kolem světa
- 18.50 Michal David Revival
- 19.15 Michael Jackson imitátor
- 20.00 Verona

GSH: Škola hrou
V říjnu 2011 byla na webových stránkách Gymnázia na ulici Studentská
(„horní gympl“) vyhlášena soutěž Škola hrou. Jednalo se o schopnost
vyhledat odpovědi na otázky z různých oborů. Soutěž byla určena pro žáky
základních škol v Havířově a blízkém okolí a měla 12 kol.
Žáci, kteří se do soutěže přihlásili, hledali odpovědi v oblasti důležitých
technických vynálezů, v heraldice, hledali autory slavných citátů, ujasňovali si matematické pojmy, poznávali státy podle znaků či zeměpisných
pojmů, z hlavních postav určovali knihu a film, ve kterých se postava
vyskytovala, u sportovců hledali jejich hlavní sportovní disciplíny, zjišťovali
mistry světa a Evropy v kolektivních sportech a na závěr se seznámili
s činností Mistra Járy Cimrmana v oblasti informatiky.
V každém kole měli žáci na nalezení odpovědí 5 až 6 dnů. Řešení bylo
obodováno a podle bodů vzniklo dílčí pořadí. Za 1. místo v kole získal(a)
žák(yně) do celkového pořadí 5 bodů, za druhé 4 body atd. Žákům bylo
poté zasláno správné řešení, bodové hodnocení a zadání nového kola.
Nejvíce bodů získali a o vítězství se rozdělili
Marie Moravčíková ze ZŠ Životice
Ondřej Kaštovský ze ZŠ Moravská
a těsně za nimi skončil Marek Messing ze ZŠ Moravská
Soutěže se dále aktivně zúčastnili Natálie Schwachulová ze ZŠ Životice,
Štěpán Záškolný, Jan Stibor - oba ze ZŠ Šenov, Tereza Fortelná ze ZŠ
Fr. Hrubína.
Blahopřejeme všem účastníkům k jejich umění najít zdroje informací, ale
také k trpělivosti a schopnosti pracovat na „neziskovém projektu“ poctivě
každý týden po dobu téměř 4 měsíců.
Vít Tomis, tomis@gsh.cz

Foto: Helena Guzdková
Asi tomu nebudete věřit, ale
tohle jsme opravdu viděli na vlastní
oči, a to v opravdové pekárně. My,
děti ze školičky MLÁDÍ, máme totiž
ve školce jednoho hodného tatínka,
který nám zařídil exkurzi do
SEMAGU.
Viděli jsme, jak se připravuje
těsto, jak se míchá ve velikánských
nádobách, připravuje se a váží do
ošatek, to jsou takové košíky, pak
kyne ve velkých „skříních“ a nakonec se z něho upeče voňavý a křehounký chlebíček, který nám pak
naše paní kuchařky připravují na
svačinku.
Jen škoda, že vám nemůžeme
poslat tu nádhernou vůni. Nejvíc se
nám líbil stroj, který vyráběl rohlíčky. Těch ale bylo! Taky jsme je
mohli ochutnat úplně teplé a křehounké, zrovna když vyskočily
z pece.
A v cukrárně? Nemohli jsme

spustit oči z těch barevných zákusků. Kdybyste viděli, jak krásné tam
vyrábí indiánky, dorty a marcipánová zvířátka! Strašně se nám sbíhaly sliny, ale naštěstí naše mlsné
jazýčky dostaly sladkou dobrotu. Až
se nám dělaly boule za ušima.
Moc se nám v pekárně a cukrárně líbilo, už víme, jak a z čeho
se peče chleba, rohlíky a koláčky.
A taky kolik to dá práce. Ještě
jednou děkujeme panu Stránskému, který nám toto všechno
umožnil.
p. učitelky a děti z MŠ Mládí

POZVÁNKA
na členskou schůzi
Výbor MO Českého rybářského
svazu Havířov svolává
25. března 2012
členskou schůzi
zahájení v 8.45 hodin
v ZUŠ L. Janáčka

OKD zřídilo novou linku pro řešení důlních škod na majetku obyvatel

ZELENÁ LINKA DŮLNÍCH ŠKOD 800 130 131
zelená linka je bezplatná a je v provozu každý pracovní den od 7 do 14 hodin
nový e-mail: dulni.skody@okd.cz
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zábava

14.3. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
ČESKÁ SCÉNA 20. 3. v 19.00 hod. - pro skupinu HAA
Jaroslav Moravčík: DIAGNÓZA

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

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:
Karel Šíp a Josef Náhlovský
Vstupné: 240,- 220,- 200,- Kč

Roman Koreň - portréty
Výstava kreseb orlovského výtvarníka

galakoncert

divadlo

výstava těšínské

divadlo

Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

1. - 30. 3. 2012

16.3. v 9.00 a 11.15 hodin - velký
ký sál KDPB

GALAKONCERT TALENT

Finále soutěže amatérských zpěváků populární hudby
věkových kategorií dětí a mládeže.
Host programu: zpěvák Petr BENDE
finalista soutěže SUPERSTAR 2005

filmový klub
Klub přátel hornického muzea - pobočka Havířov pořádá besedu
12.3. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB
VŠB Technická uneverzita Ostrava - přednáší prof. Ing. Karel Bailotti, CSc.

projekt film a škola
koncert

Kulturní dům Radost - KDR
výstava

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin
loutkový sál KD P. Bezruče, vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč
6.3. LE HAVRE
(Finsko/Francie/Německo 2011, 93´, přístupný, komedie, titulky) Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární ambice, se
odehrává ve francouzském přístavním městě Le Havre. Hlavní hrdina Marcel žije
šťastně ve své čtvrti s milovanou ženou Arlettou, tráví čas ve svém oblíbeném
baru, až do okamžiku, kdy mu osud vrhne do cesty třináctiletého afrického mladíka
na útěku … Režie: Aki Kaurismäki
13.3. TURÍNSKÝ KŮŇ
(A TORINÓI LÓ, Maďarsko/Francie/SRN/Švýcarsko 2011, 146´, do 12 let nevhodný, podobenství, titulky) "Matko, jsem hlupák!“ Poslední slova filosofa Friedricha
Nietzscheho, jehož setkání s týraným koněm vyústilo ve svérázné prozření, uvozují
sérii výjevů z vyprahlého života otce, dcery a jejich koně v bezčasé pustině. Chátrající statek, vysychající studna, vzdorovitý kůň, nečekané návštěvy a potulní
honáci. Režie: Béla Tarr
20.3. SVĚTLA V SOUMRAKU
(LAITAKAUPUNGIN VALOT, Finsko 2006, 80´, do 12 let nevhodný, psychologický,
titulky) Příběh se úzce dotýká tématu osamělosti. Hrdinou vyprávění je muž jménem Koistinen, který se nechá zaměstnat jako noční hlídač u helsinské bezpečnostní agentury. Sám se však ocitá v ohrožení: bezpečnou každodenní rutinu zamlklého muže totiž drasticky naruší krásná, ale ledově chladná blondýnka Mirja, která mu
zlomí srdce a zatáhne ho do "velkého" světa zločinu. Režie: Aki Kaurismäki

meditace

beseda

přednášky

- 49. sezona - premiéry

pohádky
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27.3. POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
(YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER, Španělsko/Velká Británie 2010,
98´, do 12 let nevhodný, hořká/komedie, titulky) Romantická komedie, vypovídající
o manželství, rozvodech a nevěře. Hořkým humorem ilustruje, jak lehké je pro
naše iluze ze sebe dělat blázny. Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě
nejenom manželský pár Alfieho a Helenu, ale i jejich dceru Sally s manželem
Royem. V hlavních rolích Anthony Hopkins, Gemma Jones, Naomi Watts a Josh
Brolin. Režie: Woody Allen
29.3. v 16.00 hodin - projekt film a škola
(LE CHARMEDISCRET DE LA BOURGEOISIE, Francie/Itálie/Španělsko
1972,102´, do 12 let nevhodný, komedie/drama/fantasy, titulky)
Skupina přátel z vyšší společnosti se snaží sejít ke společnému jídlu či zajít na
čaj. Jejich úsilí je pokaždé zmařeno sérií velmi zvláštních okolností. Mistr absurdity Luis Buńuel rozehrává svůj osobitý koncert plný bizarností, snové atmosféry a nápaditého humoru. Režie: Luis Buńuel
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma
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KD Leoše Janáčka - KDLJ

zábava

výstava

Společenský dům - SD

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

25. 3. v 17.00 h. - SD
TANEČNÍ VEČER

připravujeme

Vernisáž v úterý 28. 2. od 17 hodin
Výstavu zahájí PhDr. Karel Bogar.
Zazpívá sólistka opery ND Moravskoslezského Marianna Pillárová.
Výstava potrvá do 29. 3. 2012

Duo Iveta a Jarek

Vstupné 50 Kč

karneval pro děti

28.3. v 17.00 hodin - SD

DEN UČITELŮ

4.4. - velký sál KDLJ - MARTIN HARICH
11. 4. v 19 hodin - KD Radost
KYTAROVÉ TRIO NÉTÉ

Vstupné: 120, 90, 70 Kč

12.4. v 18 hodin - loutkový sál KDPB
TAJEMSTVÍ VÚDÚ - přednáška Tomáše Kubeše
15.4. v 17 hodin - SD
TANEČNÍ VEČER - Zdeněk Ryška

Vstupné 50 Kč

16.4. v 19 hodin - velký sál KDLJ
SCREAMERS - „15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH“
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: 285, 265, 245 Kč
23.4. v 19 hodin - velký sál KDPB
Pierre Palmade a Christophe Duthuron: NA ÚTĚKU
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou obyčejných
žen, vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím a životem prožitým
naplno. Ve hře, která se s humorným nadhledem dotýká i témat nelehkých, můžete vidět Janu Štěpánkovou a Zlatu Adamovskou. Ve Francii slavila tato hra
velký úspěch. Režie Ladislav Smoček.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
26.4. v 19 hodin - velký sál KD L. Janáčka
VÁCLAV NECKÁŘ A SKUPINA BACILY

Ženský pěvecký sbor CANTICORUM
hledá talentované ženy a dívky.
Zkoušíme každé úterý 17.30 - 20.30 hodin
v aule Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově.
Přijdte si s námi zazpívat!
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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Premiéra

Kulturní dům Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT
1. - 4.3. ve 20.00 h
5. - 7.3. v 17.45 h, ve středu 7.3. též v 9.00 h
TOHLE JE VÁLKA !
(THIS MEANS WAR, USA 2012, CP 23.2.12, 96´,
do 12 let nevhodný, akční/komedie, titulky, DD)

misní thriller. Do hlavní role si vybral Marka Wahlberga, který má s tímhle žánrem letité zkušenosti. „Profesionální mstitel“ zde hraje Chrise Farradaye, spořádaného otce od rodiny, který se kdysi
taky pohyboval za hranou zákona, když pašoval
různé zboží ze Střední Ameriky do USA, ale
dokázal včas odejít. Bohužel, mladší bratr jeho
ženy se rozhodl začít tam, kde Chris přestal …
Vstupné: 80 Kč

Klára Melíšková, Igor Chmela, Anička Bubeníková, Jiří Mádl, Jana Plodková, Vladimír Merta,
Zuzana Kronerová, Kryštof Rímský aj.
Vstupné: 87 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

8. - 14.3. v 17.45 h, ve středu 14.3. též v 9.00 h
8. - 11.3. též ve 20.00 h
ČTYŘI SLUNCE
(ČR 2012, CP 8.3. 12, 105´, přístupný, komedie/
drama, DD)

Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný otec od rodiny přezdívaný Fogi se stále
nepoučil z vlastních chyb. Fogiho úlety s sebou
přinášejí komické momenty i přešlapy. Se svou
partnerkou Janou, která pracuje jako úřednice na
poště, vychovávají dvě děti. Starší z nich je
dospívající syn Fogiho z prvního manželství
Véna, který v tomto příběhu sehraje klíčovou roli.
Jana prožívá krizi v manželství, ta vyvrcholí
v momentě, kdy Fogiho vyhodí z práce a ona si
najde milence. Režisér Bohdan Sláma ve svém
novém filmu Čtyři slunce nabídne divákovi současný lehce humorný rodinný příběh o věcech
přirozených a nadpřirozených. Hrají: Jaroslav
Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová,

15. - 21.3. v 17.45 h, ve středu 21.3. též v 9 h
15. - 18.3. též ve 20.00 h
PROBUDÍM SE VČERA
(ČR 2012, CP 15.3. 12, 120´, přístupný, školní komedie/sci-fi, DD)
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně
svobodný profesor češtiny Petr díky třídnímu
srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy
v sedmnácti letech nenašel odvahu jí říct, že ji má
rád, a ona se pak navždy vytratila z jeho života.
Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat
zpět v čase do svých studentských let a vrátit se
do června 1989, kdy chodil do třeťáku … Hrají: Jiří
Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor
Preiss, Miroslav Táborský, Nela Boudová, Petr
Nárožný, Zlata Adamovská, Svatopluk Skopal,
Milan Šteindler, Boris Hybner, Ljuba Krbová,
David Matásek, Bohumil Klepl, Martin Zounar aj.
Vstupné: 87 Kč
Režie: Miloslav Šmídmajer
(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

23. - 25.3. v 15.30 h
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
(USA 2011, 107´, přístupný, animovaný/dobrodružný/rodinný, české znění, DD)
Osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin procestuje křížem krážem
celý svět ve snaze dostat se jako první na místo
posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který
by ve svém nitru mohl skrývat klíč k obrovskému
bohatství a také prastarou kletbu.
Vstupné: 72 Kč
Premiéra

1. - 4.3. v 17.45 h
2. - 4.3. též v 15.30 h
MODRÝ TYGR
(ČR 2011, CP 23.2. 12, 90´, přístupný, rodinný, DD)
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr?
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film
vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Dva
kamarádi Johanka a Matyáš s tajemným modrým
tygrem se vydávají na cestu záchrany jejich jedinečné kouzelné botanické zahrady. Hrají: Anna
Polívková, Jan Hartl, Barbora Hrzánová, Lenka
Vychodilová, Libuše Havelková aj.
Vstupné v 15.30 h:
Režie: Petr Oukropec
72 Kč, v 17.45 h: 80 Kč

Premiéra

Premiéra
Premiéra

Premiéra

9. - 11.3. v 15.30 h
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
(TOY STORY 3, USA 2009, 103´, přístupný, animovaný, české znění, DD)
Zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši
staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata
se už nemohou dočkat, až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček.
Vstupné: 62 Kč

Dva špičkoví agenti CIA jsou kamarádi na život
a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba
zblázní do jedné a téže slečny - Lauren. Kariéristka Lauren je sice ve svém pracovním životě
úspěšná, ale její milostný život je jedna velká
Vstupné: 80 Kč
katastrofa …
(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL

31.3. - 4.4. v 17.45 h a 20.00 h
ve středu 4.4. též v 9 h
SIGNÁL
(ČR 2011, CP 16.2. 12, 115´, přístupný, širokoúhlá/
komedie, DD)

16. - 18.3. v 15.30 h
V PEŘINĚ
(ČR/2011, 103´, přístupný, rodinná/hudební/komedie, DD)
Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá
přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce
F. A. Brabce. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl,
Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Anna Stropnická,
Amelie Pokorná, Matěj Převrátil, Nina Divíšková,
Arnošt Goldflam, Nikol Moravcová, Josef Vojtek,
Marek Vašut, Milan Šteindler, Jana Krausová a TatiaVstupné: 62 Kč
na Vilhelmová.

Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové komedii
Tomáše Řehořka. Snímek vtipně a překvapivě
rozehrává oblíbenou komediální zápletku
o malém chytrém podrazu, který sází na lidskou
chamtivost a touhu přechytračit sousedy. Film
v moderním podání navazuje na tradici hrdinů
nejlepších českých komedií, jakou představovaly
ve své době postavy z legendární veselohry Vesničko má středisková nebo rázovití venkované
z komedie Dědictví aneb kurvahošigutentag.
Vstupné: 87 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

22. - 25.3. v 17.45 h a 20.00 h
KONTRABANT
(USA/Velká Británie 2012, CP 26.1. 12, 110´, do 15
let nepřístupný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)

31.3. - 1.4. v 15.30 h
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
(ČR 2011, 90´, přístupný, rodinná/komedie, DD)
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před
mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa
lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána
nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se
svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně
zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Hrají: Petra Černocká,
Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Ota Jirák,
Markéta Hrubešová aj. Režie: Václav Vorlíček
Vstupné: 72 Kč

V Hollywoodu zavál drsný severský vítr. Jeden
z nejtalentovanějších evropských režisérů současnosti, Islanďan Baltasar Kormákur, se rozhodl
ukázat světu, jak v jeho pojetí vypadá nekompro-
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ZŠ Na Nábřeží:

Úspěšná tažení mladých
florbalistů a florbalistek
ZŠ Na Nábřeží v lednu pořádala
okresní kola ve florbale v chlapeckých
kategoriích. Po úspěšných městských
kolech (6. a 7. třídy byly druhé, 8. a 9.
třídy svou kategorii, které se v Havířově
zúčastnilo rekordních 16 základních škol,
vyhrály) se oba týmy neztratily ani
v dalším kole soutěže. Mladší žáci
10. ledna srdnatě bojovali, ale na nejlepší
nestačili. 6. místo je i tak úspěchem.
Havířov v tomto klání lépe reprezentovala ZŠ Generála Svobody, které jen těsně
unikly medailové stupně. To ve starší
kategorii patřila ZŠ Na Nábřeží k favoritům. Své postavení kluci z Nábřeží potvrdili a postoupili až do finále, kde je čekaly karvinské Prameny. Proti hokejové
škole kluci bojovali jako lvi a odměnou
jim byl nerozhodný výsledek na konci
utkání a ošidné samostatné nájezdy.
V nich Nábřeží prokázalo pevnější nervy
než mladí karvinští hokejisté a postoupilo
do krajského kola soutěže v Kopřivnici.
Na začátku února se odehrála okresní kola ve florbale dívek. Naše město ve
starší kategorii reprezentovaly základní
školy Na Nábřeží a Kudeříkové. Zatímco
ZŠ Kudeříkové vybojovala hezké
5. místo, ZŠ Na Nábřeží potvrdila své
výkony z městského kola a ve finále
porazila ZŠ Petrovice 3:0. Navíc se nejlepší brankářkou turnaje stala Bára
Římanová z Nábřeží, když ze tří utkání
obdržela jen jednu branku.
V mladší kategorii se o postup do
kraje utkaly ZŠ Na Nábřeží a ZŠ Pujmanové. Havířovský souboj vyzněl jasně pro
mnohem florbalovější Nabřeží. Ani velká
odvaha a bojovnost neuchránily ZŠ Pujmanové od výsledku 16:2. V poklidné
atmosféře se poté v tělocvičně na Nábřeží odehrál i přátelský zápas mezi staršími
holkami ze ZŠ Pujmanové a mladšími
z Nábřeží. I tento zápas vyzněl pro holky
z Nábřeží, které tento zápas pojaly již
jako přípravu na blížící se krajské kolo.
Mgr. Břetislav Holesz

Havířov zažil jarní prázdniny plné florbalu
Již druhým rokem havířovské Torpedo pořádalo pro
florbalovou mládež Jarní florbalové prázdniny. Pro více
než čtyřicítku účastníků byl připraven pestrý program
s nezapomenutelnými zážitky a setkání se sportovními
osobnostmi, které dorazily i se suvenýry ze své bohaté
kariéry.
Kromě trenérů mládežnických kategorií havířovského Torpeda pomáhali s tréninky mladší kategorie hráči
Torpeda Havířov. Starší kategorii z části vedl Martin
Smeták, současný florbalový trenér roku a bývalý
extraligový hokejista. Brankářské tréninky probíhaly
pod taktovkou brankářské stále chytající legendy Štěpána Laji.
Organizátoři akce však připravili pro děti mnohem
více. Podobně jako loni se i letos zúčastnil aktuální florbalista roku Matěj Jendrišák. Loni například přinesl
účastníkům ukázat reprezentační dres podepsaný
všemi hráči včetně medaile z mistrovství světa. I letos
ho čekala bohatá autogramiáda a spousty dotazů
zejména mladších účastníků.
Druhou návštěvou pro děti byl René Hejsek, který
jakožto jeden ze zakladatelů havířovského florbalu přišel dětem popsat těžké začátky, kdy například manti-

Foto: Mates Jendrišák proti dětem.
nely byly mnohdy nahrazovány lavičkami. Přinesl
s sebou také stříbrnou medaili z extraligy z roku 2002.
Poslední třešničkou byla návštěva Pavla Kožušníka.
Součástí návštěvy všech osobností byla i společná tréninková hra se zúčastněnými.
www.torpedokemp.cz

Grafik Pavel Hlavatý získal v Polsku
hlavní cenu za grafiku generála Kosciuszka
Generál polské a americké
armády
Tadeusz
Kosciuszko
(1776-1817),
nepřehlédnutelná
postava polských dějin, byl tématem sou-těže, kterou vypsalo Narodowe muzeum v polské Wroclavi.
Jednu z hlavních cen získal za
dvě soutěžní práce havířovský
grafik Pavel Hlavatý. Na jedné je
Kosciuszko jako jezdec na koni,
vedoucí svá vojska do boje. Je to
motiv z "Panoramy Raclawicke" ve
Wroclawi, která je obdobou pražské
monumentální bitvy u Lipan. Jezdec drtí kopyty jakousi chiméru,
která je identifikována ruskou vlajkou. Je to odezva na takřka nepřetržité rusko-polské války a boje
minulých století. Další grafický list je
ve znamení washingtonského bronzového monumentu polského hrdiny. Jedna z grafik je dedikována

Oceněná grafika Pavla Hlavatého
dedikovaná Z. Osmanczykovi.

R.
Wielebskemu
a
druhá
Z. Osmanczykovi. Nabízí se samozřejmě otázka, zda je zde nějaká
souvislost se jménem primátora
našeho města.
"R. Wielebski je náš polský přítel
- architekt a šlechtic. Pokud se
tážete na druhé jméno a hledáte
zde souvislost s havířovským
panem primátorem, může tomu tak
být," usmál se Pavel Hlavatý. "Pro
soutěže, kde je nutné grafiky dedikovat, tedy uvést jméno, umělci
používají jména svých přátel nebo
známých. A pan primátor má jisté
vazby na vojenství."
Pavel Hlavatý získal v roce 2011
čtyři významná ocenění, a to v polském Gdaňsku, Ostrowie Wielkopolskim, Wroclawi a ve francouzském Rennes.

Na tuto otázku - a nejen na ni - našli odpověď všichni žáci 1. stupně naší
základní školy. Přispělo k tomu zajímavé setkání s panem Ladislavem Holbou. Pan Holba je nucen od svých 18 let žít se zdravotním handicapem.
Ztratil zrak a zároveň má jen zbytky sluchu. Proto ho nyní v životě doprovází nejen červenobílá hůl, ale také speciálně vycvičený vodící pes Pedro.
Pan Ladislav Holba je zaměstnancem Charity sv. Alexandra v OstravěKunčicích a s besedami, které pořádá bezplatně, má dobré zkušenosti.
Také na naší škole si získal posluchače nejen mezi nejmenšími prvňáčky,
ale nadšené byly všechny děti i pedagogové. Hnědý labrador Pedro celé
dopoledne vzorně předváděl, co umí, a pan Holba zajímavě vyprávěl, jaký
je život vodícího psa i lidí se zrakovým handicapem. Děti se tak dověděly,
nejen že se pes začíná cvičit v psí školce, kolik stojí a čím vším je vybaven,
ale přirozenou formou, tzn. kontaktem s handicapovaným, si přiblížili, jak
s takovými lidmi komunikovat, jak jim pomoct. Pedro všem dětem předvedl, že je vzorně vycvičený a poslouchá na slovo.
Na závěr se sluší poděkovat. Pane Holbo, mockrát vám děkujeme. Pro
děti i pro nás bylo setkání s vámi velmi zajímavým a hlavně podnětným
zážitkem.
Za všechny děti i pedagogy ZŠ M. Kudeříkové
Mgr. Pavla Slamečková
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ZŠ Kudeříkové:
Kdo potřebuje červenobílou hůl?
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Velikonoční
šachový turnaj

DĚTSKÁ
CIMBÁLOVÁ MUZIKA
VONIČKA
přijme
do svých řad
malé muzikanty
- hráče na smyčcové nástroje
nebo na flétnu.
Věk: od 8 let
První zkouška začíná v pátek
2. března od 15.00 hodin
Učebna (312) cimbálové muziky
Vonička na ZUŠ L. Janáčka
tel. kontakt: 723 343 242
Jiří Pospěch

Středa 4.4. 2012 v ASTERIX
Havířov - Na Nábřeží
Účast: žáci základních škol
v Havířově - nar. 1996 a mladší
Zahájení: 14 hod., prezence
od 13.30, ukončení asi v 18 hod.
Způsob hry:
švýcarským systémem 2x15 min.,
7 kol (počet žáků z jedné školy
neomezen)
vklad za žáka 20 Kč
Pořadatel:
ASTERIX Havířov + Baník Havířov
Rozhodčí:
Ing. Jiří Špiřík - Baník Havířov
Další informace: ASTERIX
Havířov, tel. 596 811 175
●

MŠ Puškinova:
Známe recept
na dobrou náladu

Výsledky Krajského přeboru
mládeže v RAPID šachu
14. ledna 2012 se v Havířově
v ASTERIXU konal krajský přebor
mládeže v RAPID šachu za účasti
102 hráčů v kategoriích 10, 12,
14 a 18 let. Nejlepší dostali
medaile, diplomy, věcné ceny,
vítězové také pohár.
V kategorii 10 let vyhrála Zuzana
Gřesová a Robert Demko
z Frýdku-Místku, v kategorii 12 let
David Pilch z Orlové a Ludmila
Kopcová z Ostravy, v kategorii
14 let Vít Kostka z Orlové
a v kategorii 18 let Patrik Melzer
z Havířova
a Ludmila Bohanesová z Frýdku.
Ing. Špiřík, Baník Havířov
Basketbalový oddíl dívek
BK HAVÍŘOV
Přibírá nové dívky narozené
v letech 2000 a mladší
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAHRÁT!

SENIOŘI OBJEVUJÍ TAJE
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV pro velký zájem pořádá další
kurzy obsluhy PC pro seniory,
kteří se seznámí se základní obsluhou PC
a internetem prostřednictvím intenzivních 25hodinových kurzů.

POZOR!!! STEJNÁ CENA JAKO V ROCE 2011
Účastník bude hradit 950 Kč/kurz
Výuka bude probíhat v PC učebně AMOS-HAVÍŘOV o.s.
na ulici Mánesova 1, Havířov-Město v budově základní školy
(bývalá ZvŠ). Pravděpodobné zahájení kurzu BŘEZEN 2012.

tel. M. Šindlářová 604 841 394
I. Rašková
604 638 768

Přihlásit se můžete na tel. číslech:

www. bkhavirov.cz

775 305 499-8 od pondělí do pátku v odpoledních hodinách

Sdružení taoistické tai chi
vnitřní umění pro zdraví
v České republice

Vás 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

Středa 11.1. 2012 se vydařila,
protože asi 70 dětí z MŠ Puškinovy
v Havířově-Městě prožilo sportovně-zábavné dopoledne v motokárové hale v Prostřední Suché.
Toto dopoledne připravili pánové
Milan Švancara a Radim Herma
jako povánoční dárek malým
budoucím motoristům.
Děti jezdily s velkým zaujetím na
elektro-motorkách a na koloběžkách. Největší nadšení však
sklidil elektro-automobil, který byl
neustále obsazen. Všichni se dobře
pobavili a zároveň poučili. Děti se
do školky vracely s dobrou náladou
a s nadějí, že se tato nevšední akce
snad zase někdy zopakuje.
Jarmila Dujková

Skiklub Slavia
Havířov
pořádá ve dnech
4.3. a 11.3. 2012
"Víkendovou
školu lyžování
a snowboardingu"
pro děti od 5 do 18 let
Bližší informace na
www.skiklub.eu
nebo na tel.: 731 414 197
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Miss Karkulkou PAMiR 2011 se stala Iva Šalomonová
Poslední ročník Miss Karkulky s podtématem politiky se opravdu
vydařil. Sál kulturního domu Radost v Havířově zažil velkolepou
show, na kterou budou všichni zúčastnění ještě dlouho vzpomínat.
Na soutěžící čekaly v první části programu 2 disciplíny. V první disciplíně
musela každá z dívek představit program vylosované politické strany. Další
disciplínou byla tradiční promenáda, tentokrát však ne v plavkách, ale
v decentních šatech a kostýmcích. Po přestávce následovalo vyhlášení
Miss Karkulky Publikum Kurek 2011, kterou se stala dívka s č. 8 - Iva Šalomonová. Po vyhlášení tohoto titulu vybrala porota šestici dívek, kterou
poslala do absolutního finále a musely si poradit s další disciplínou, v níž
měly za úkol uvařit kávu a co nejelegantněji a nejrychleji ji naservírovat
porotě. Všechny dívky si s tímto úkolem zdárně poradily a mohly se vrhnout
na další soutěžní disciplínu, kde se musely vžít do role političek
a odpovídat na dotazy novinářů, jejichž roli zastoupili moderátoři Jirka Jekl
a Michal Krusberský.
A tady už vidíte výsledek: Na fotce zleva: Kateřina Slováčková - I. Vicemiss Karkulka Pamir 2011, Iva Šalomonová - Miss Karkulka Pamir
2011 a Miss Karkulka Publikum 2011, Nikola Bahounková Filip Olšar
II. Vicemiss Karkulka 2011

Program RODINNÉHO CENTRA MAJÁČEK
(v prostorách kavárny ZaHRADA, Komunardů 8, Havířov-Město)
Pondělí
Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.30 - 11.00
15.00 - 18.30
8.30 - 11.00
8.30 - 11.00
15.00 - 18.30
8.30 - 11.00
15.00 - 18.30
8.30 - 11.00
14.00 - 19.00

batolátka (od 0 do 18 měsíců)
kavárna pro veřejnost
děti od 1,5 let výše
všechny věkové kategorie
(liché týdny tvořivý program)
kavárna pro veřejnost
batolátka (od 0 do 18 měsíců)
kavárna pro veřejnost
děti od 1,5 let výše
kavárna pro veřejnost

Mimořádné akce
9. 3. a 16. 3. Karneval (rezervace v RC Majáček)
23. - 25. 3. Jarní burza dětského oblečení a potřeb
(sledujte web) www.majacek.com, www.kavarnazahrada.cz

VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION HAVÍŘOV
DĚLNICKÁ 14, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO, bezbariérový vstup,
tel. 596 813 456, e-mail: havirov@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz
Otevřeno: út - pá 8 -12 12.30 - 16.30 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h

ZAŠLÁ SLÁVA CHLADNÝCH ZBRANÍ
Výstava potrvá do 11. března 2012
S PANENKAMI ZA HISTORIÍ ANEB SVĚTOVÉ DĚJINY OČIMA
PANENKY BARBIE
slavnostní zahájení výstavy 22. března 2012 v 17 h
Výstava potrvá do 31. května 2012
Interaktivní koutek:
- omalovánky, oblékání Barbie panenek, puzzle,
jednoduché kvízy pro děti
1. - 11. 3. Loutky rytířů - výroba loutek z papíru
- materiál a vzory k dispozici
pro školy, veřejnost
1. - 23. 3. 7. ročník soutěže O nejpěknějšího beránka - tradiční soutěž
a přehlídka dětských prací s tématem velikonočního beránka,
plošné či prostorové zobrazení, vyhodnocení a předání cen
4. dubna 2012
pro MŠ, ZŠ, veřejnost
29. 3.
8 - 16.30 h Velikonoční dílny v muzeu - zdobení perníčků
Zdobení medových perníčků. Hosté programu - Š. Jarošíková
a E. Burianová. Projekt je finančně podporován statutárním
městem Havířov.
pro školy, veřejnost
30. 3.
8 - 16.30 h Velikonoční dílny v muzeu - umění maléreček
a dalších řemeslníků
Ukázky zdobení kraslic různými technikami, pletení pomlázek
a košíčků, tvorba velikonočních dekorací. Četní hosté.
pro školy, veřejnost
Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

Foto: Michal Polák

Cesta kolem světa na ZŠ K. Světlé
O tom, že cestovat kolem světa se nemusí jen lodí, letadlem či pěšky
s batohem na zádech, se přesvědčili žáci I. stupně naší školy během projektu „Cesta kolem světa“ realizovaného na naší škole ovšem ne za 80 dní,
ale během jednoho lednového týdne 2012.
V průběhu tohoto týdne totiž děti nasměrovaly své cesty za poznáním
nejprve k mapám, encyklopediím a knihám, ve kterých objevovaly důležité
zeměpisné a přírodopisné údaje a seznamovaly se s kulturními zvyky
a tradicemi nejrůznějších zemí světa. Výsledné informace pak zpracovaly
do písemné a výtvarné podoby. Tak vznikly práce plné vlajek, map, základních popisů a zajímavostí. Pomohli také starší spolužáci z II. stupně, kteří
společně s paní učitelkou K. Holečkovou vyráběli ve výtvarném kroužku
plakáty s informacemi o Bolívii, Irsku, Austrálii, Skotsku či Mexiku. Práce
pak byly vystaveny ve škole.
To by ale nebylo nic tak zvláštního. O opravdu nezapomenutelný zážitek
se postaral v závěru týdne havířovský rodák, muzikant, showman a kulturista Jiří Erlebach, který společně s Liborem Šipulou nabídl dětem ve svém
programu „Hudební show s houslemi kolem světa“ opravdu jiné cestování.
Za zvuků houslí, elektronických kláves a akordeonu se naši žáci prostřednictvím nejrůznějších tónů, rytmů a melodií nejen seznámili s kulturou
a uměním daných zemí, ale doslova se protančili celým světem. A že to
byla vskutku výprava s velkým V, svědčily radostné tváře dětí. Děkujeme
tak oběma muzikantům za nevšední zážitek a těšíme se na další setkání.
Michaela Janíková

Včelařský kroužek
Ambrožíci
zve
v sobotu 31. března 2012
v 9.00 hodin
na III. ročník

Exkurze do včelího království
Při této příležitosti bude slavnostně otevřen
VČELAŘSKÝ VŮZ
Sraz na parkovišti před katolickým kostelem
sv. Markéty v Havířově Bludovicích.
Nenechte si ujít tuto příležitost prohlédnout si včelařský vůz, kde bude
mít kroužek umístěna včelstva, dílničku s medometem, knihovničku,
posezení s možností teoretické výuky a sledování DVD. Můžete si prohlédnout včelařskou výstavku rozšířenou o fotogalerii z činnosti včelařského kroužku. Ve včelařském voze bude po jeho otevření zřízeno středisko apiterapie. To bude příležitost pro ty, kteří budou chtít využívat
léčebných účinků včelstva. Více o apiterapii prozradíme příště.
Jiří Vavřík
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci
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Městská knihovna Havířov
Akce pro děti:
V pátek 30.3. od 18.00 hod. čeká
na vybrané dětské čtenáře dvanáctá Noc s Andersenem věnovaná
100. výročí narození Jiřího Trnky.
Nocovat se bude v dětských odděleních na ul. Seiferta, Gen. Svobody a Svornosti 2. V dětském oddělení na ul. Šrámkova nocovat nebudou, ale děti se mohou těšit na
zábavný podvečer plný her, soutěží, povídání a čtení Kouzelná
zahrada aneb Kluci, kocour, slon
a velryba.
Městská knihovna Havířov se
zapojila do projektu Klubu dětských
knihoven SKIP10 Rytíři a jejich
život ve středověku. Až do konce
dubna budou děti vyhledávat
odpovědi na otázky týkající se tohoto tématu (jsou k dispozici ve všech
dětských odděleních). Získané znalosti si mohou rozšířit při tvůrčích
dílnách v dětském oddělení na ul.
Svornosti 2. Nejaktivnější soutěžící
vyhrají nejen drobné ceny, ale také
možnost zúčastnit se velkého
rytířského turnaje na hradě Hukvaldy, jež bude ukončen jejich pasováním na rytíře.
U příležitosti 125. výročí narození
Josefa Lady vyhlašuje dětské
oddělení na ul. Šrámkova 3. ročník
celoměstského výtvarného projektu
"Čtení a tvoření", tentokrát s názvem Mikeše, Pašíka a jiná zvířátka najdete jen v Ladových
pohádkách. Děti MŠ, ZŠ i SŠ
mohou podle svých představ,
jakoukoliv technikou a v jakémkoliv
formátu výtvarně ztvárnit svého
oblíbeného hrdinu z knížek Josefa
Lady. Akce bude ukončena velkou
výstavou odevzdaných prací ve
vestibulu MěK na ul. Šrámkova.
Dětské oddělení na ul. Svornosti
2 (bývalá pobočka Werichova)
• má pro zájemce připravenu další
měsíční
vědomostní
soutěž
o drobné ceny nebo dvouměsíční
vědomostní soutěž Rytíři a jejich
život ve středověku, na kterou
naváže tvůrčí dílna ve středu 21.3.
od 15.00 hod.
• V pátek 30.3. od 18.00 hod. pak
na vybrané čtenáře čeká dvanáctá Noc s Andersenem.
Dětské oddělení
na ul. Šrámkova:
• V rámci Měsíce čtenářů bude pro
malé
návštěvníky připraven
zábavný
vědomostní
kvíz
o drobné ceny Co víš (a nevíš)
o knihovnách a ve vestibulu knihovny výstava o vývoji čtenářského umu až po netradiční formy
čtení s názvem Na procházce
dějinami čtení. Součástí výstavy
jsou besedy o historii čtení a jeho
potřebě v našem životě, určené
žákům 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ. Besedy proběhnou v týdnu od 5. do 9.
března 2012 a je nutné předem
se na ně objednat na tel. čísle 596
411 337 nebo na e-mailu tereza.kafkova@knih-havirov.cz
• 2. kolem pokračuje rytířská sou-

těž, kterou pořádá MěK ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP10.
• V březnu slaví 50 let oblíbený spisovatel Michal Viewegh. Jeho narozeniny můžete oslavit vyplněním
kvízu Jak mohou být báječná léta
pod psa.
• V rámci mezinárodní akce Noc
s Andersenem proběhne 30.
března od 17.15 hod. zábavný
podvečer Kouzelná zahrada
aneb Kluci, kocour, slon a velryba.
Pobočka Gen. Svobody:
Od 1. do 22.3. proběhne pro všechny zájemce o spaní v knihovně
soutěž Znáte Jiřího Trnku? Výherci soutěže získají právo zúčastnit se
Noci s Andersenem z 30.3. na 31.3.
Pobočka U Jeslí: pořádá 21.3.
pasování prvňáčků ZŠ Pujmanové,
ZŠ Jarošova a ZŠ Školní.
Pobočka Dělnická:
• Na pátek 2.3. od 16.00 do 17.00
hod. je připravena soutěž s písmenky a malováním.
• Milovníci stolních her si mohou
zahrát v pondělí 12.3. od 16.00 do
17.00 hod. o titul Král/královna
stolu.
Pobočka Datyně:
Ve čtvrtek 1. března v 15.00 hodin
slavnostně zahájí výstavku prací
dětí MŠ Vrabčáci při ZŠ Frýdecká,
pracoviště Havířov Dolní Datyně.
Přijďte se podívat i vy, abyste věděli, že KDYŽ JE CHLADNO,
VRABČÁCI SE NENUDÍ. Těší se na
vás Vrabčáci a knihovnice Hana
Dvořáková

Akce pro dospělé:
Oddělení pro dospělé Šrámkova
• zve na výstavku knih k Březnu měsíci knihy s názvem Humor koření života a na výstavu fotografií člena Fotoklubu Havířov
Radislava HÁJKA s názvem AKT.
• Vyluštit si můžete také kvíz Naše
hlavní město Praha a získat tak
pěknou cenu.
Pobočka Seiferta
• pořádá 21.3. od 15.00 hod. jarní
kurz papírového pletení pro
dospělé. Z kapacitních důvodů
nutná rezervace na tel. 596 814
378 nebo e-mailu: seiferta@knihhavirov.cz
• Ve středu 14.3. do knihovny přijdou v rámci Března - měsíce
knihy členové Klubu učitelů
důchodců na tradiční Povídání
o nových knihách.
Dospělé oddělení
na ul. Svornosti (bývalá Reneta)
připravilo k Březnu - měsíci čtenářů
malý vědomostní kvíz o drobné
ceny.
Hudebni oddělení
na ul. Svornosti:
zde si můžete prohlédnout výstavu
Bylo nebylo aneb Jak Havířov ke
knihovně přišel, která přibližuje historii i současnost Městské knihovny
Havířov.

Středisko volného času Asterix, Havířov, p. o.,

www.asterix-havirov.cz
Nabídka akcí a kroužků na březen 2012
Středisko na ul. Na Nábřeží 41,
Havířov Město, tel.: 596 811 175
Maminky, pozor! 14.3. otevíráme nový klub pro předškolní děti
od 4 do 6 let „KRTEČEK“, OKPD „Krteček“ bude probíhat každou
středu a čtvrtek 8.30 - 12.30 hod. Cena: 40 Kč/4hod.
Denní režim klubu:
8.30 - 9.00 příchod dětí, individuální hry
9.00 - 10.30 svačina
10.30 - 12.30 pravidelná činnost, program dle plánu (cvičení, hry se
zvířátky, výtvarná činnost, rozvíjení jemné dětské motoriky,
procházky venku … aj.)
12.00 - 12.30 individuální hry, odchod dětí,
Kapacita max. 15 dětí, o které se budou starat profesionální pedagogičtí
pracovníci (Lucie Bitterová, Lenka Byrtusová, Nikola Schovancová, Tomáš
Mendl).
Je potřeba děti nahlásit předem L. Bitterové, tel.: 596 811 175,
739 669 763, lucie.bitterova@svcha.eu,
1.3. čt 14 - 17
Dárek pro maminku aneb MDŽ se blíží - netradiční
dárek, 6 - 15 let
8.3. čt 14 - 17
Jarní motivy - výtvarné dovádění, 6 - 15 let, výtvarný
ateliér
10.3. sobota 9.00 Městské postupové kolo recitace
24.3. sobota 9.00 Okresní postupové kolo recitace - přijďte povzbudit
své soutěžící kamarády
15.3. čt 14 - 17
Moje tričko 2 - přijďte si nabarvit tričko či ubrousek
netradiční technikou, bílé mako tričko nebo plátěný
ubrousek + 15 Kč s sebou, 6-15let
Každé úterý Výtvarné studio pro mládež - kurz smaltu, keramiky a malby na hedvábí od 17 do 19 hodin,
info: Tomáš Mendl - 736 158 153
STÁLE NABÍRÁME ČLENY DO TĚCHTO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Electro dance - moderní tanec složený z mnoha tanečních stylů pro děti
a mládež od 8 let, po a pá, 15 - 17 hod., cena do června 300 Kč.
DN´s crew - taneční styly street-dance, hip-hop, dancehall aj., prvky baletu a latiny. Určeno všem od 13 do 18 let (i výše). Schůzky: út a pá 17 - 19
hod., cena do června 300 Kč. Break dance - pro pohybově nadané děti od
9 let. Tréninky po a st 17 - 19 hod., cena do června 300 Kč.
Info: SVČAsterix, L. Bitterová, tel.: 596 811 175, 739 669 763,
lucie.bitterova@svcha.eu, Next Aerobic Stylers I. - aerobic pro mírně
pokročilé, od 13 do 17 let, út., čt. 17.30 až 19.30 hod. Cena 390 Kč/ do
června Florbal - pro holky i kluky, út. 16.30 - 18 hod. na ZŠ 1. Máje. Cena
150 Kč/ do června Míčové hry - základy volejbalu, fotbalu, vybíjené, basketbalu aj., út. 15 - 16.30 hod. na ZŠ 1. Máje. Cena 150 Kč/ do června
Stolní tenis - určené pro neregistrované hráče jakéhokoliv věku, út., čt.
16 - 17 hod. Cena 330 Kč/ do června Sebeobrana - pro holky i kluky 10 15 let. Cvičební prvky taekwon-do, st. pá. 17.30 - 19 hod. Cena 240 Kč/do
června Up & down streetdance group mini - taneční styly - disko dance,
disko show a hip-hop. Pro děti 5 - 8 let, st. 15 - 16.30 hod. Cena 360 Kč/
do května
POZOR, POZOR! ZVEME VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI POHYB
A CHTĚJÍ UDĚLAT NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ. NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE
SI S NÁMI ZACVIČIT AEROBIC, BODY BALANCE (BODU, FITNESS
BALL, OVERBALL), TRAMPOLÍNY. CVIČÍME KAŽDÉ PONDĚLÍ OD
18 DO 19 HOD. V SVČ ASTERIX, NA NÁBŘEŽÍ 41 HAVÍŘOV-MĚSTO.
DO KONCE ÚNORA CVIČÍME ZDARMA. OD BŘEZNA ZA 20 KČ/HOD.
NUTNÁ TELEFONICKÁ REZERVACE.
Kontakt: L. Byrtusová, tel.: 596 811 175,603 438 726, lenka.zajaczkova@svcha.eu
Stále přijímáme členy také do ZÚ Veselé Barvičky a Modeling
info: Tomáš Mendl - 736 158 153

Středisko na ul. ul. M. Kudeříkové 14,
Havířov-Město, tel. 596 811 031
Akce pro veřejnost
Pá 2.3. od 14 hod. Keramická dílna pro děti. Hadřík a zástěrku s sebou.
Pá 30.3. od 15 hod. Aprílový Asterix. Veselá soutěžní hra pro děti 6 - 12
let. Info: lenka.vavreckova@svcha.eu,
Poslední volná místa v kroužcích :
Lego robot - Poslední tři volná místa! Pro ty kteří se nebojí rozhýbat svého
robota, od 10let, cena 330 Kč/ do června. Info: zdenek.keclik@svcha.eu,
tel: 596 811 031
Více na www.asterix-havirov.cz
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inzerce

OPRAVY
šicích
strojů

i v bytech zájemců v Havířově i okolí.

41/12

40/12

Volejte mezi 18.45 až 21.30 h

☎ 553 628 936
e-mail: milan.miller@seznam.cz
na mobil 776 034 373 jen SMS
Benzín ani cestovné neúčtuji.
Váš mechanik šicích strojů M. Miller
38/12

D O U Č O V Á N Í
z matematiky pro ZŠ
Havířov-Město ☎ 736 440 478
31/12

43/12

Uzávěrka Radničních listů
na měsíc duben
je 12. března 2012

Prodej materiálů

35/12

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

32/12

36/12

prodejna

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

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

AQUAAEROBIC

37/12

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

33/12

42/12

30/12

34/12

www.danex.cz
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SANTÉ
centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb

Děti už vědí, k čemu je šišatý míč

16. března od 13 hodin
v Reprezentačním sále
Soutěžní přehlídka
tanečního oboru
ZUŠ okresu Karviná

pořádá ve čtvrtek
8. března od 9 do 15 hodin

●

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20. března v 17.30 hodin
v Komorním sále
Koncert žáků

Srdečně Vás zveme k prohlídce
našich středisek:

●

23. března od 9 hodin
v Reprezentačním sále
Krajské kolo soutěže ZUŠ
ve hře na lidové nástroje

MIKADO
Tajovského 1156/1
Havířov-Podlesí
Odloučené pracoviště
Lipová 12, Havířov-Město
Tel.: 596 411 026

Denní stacionář
Čelakovského 1248
Havířov-Podlesí
Tel.: 597 582 896

Chráněné bydlení
Nerudova 352/12
Havířov-Město
Tel.: 596 813 176

Nadační fond Rozum a Cit
pořádá 26. - 29. března 2012
již 12. ročník sbírky
„Sluníčkový den
pro opuštěné děti
a pěstounské rodiny“
Sbírka se uskuteční ve 44
městech po celé republice.
V Havířově bude sbírka "Sluníčkový den" zajištěna za
pomoci 30 studentů středních
škol. Vybrané finanční prostředky z regionu zde zůstávají
a budou použity na podporu
konkrétních pěstounských rodin.

Galerie Spirála
Čtvrtek 1. března v 18 hodin
- vernisáž vzpomínkové výstavy
na členku Sušské palety
Alenu Pšenkovou
●
Středa 7. března v 18 hodin
- literární večer se skupinou SPI "Žena, čert a SPI nikdy nespí"
●
Úterý 20. března v 18 hodin
v galerii Spirála - z cyklu
"Muzikantskými chodníčky
- odemykání jara",
pořad folkloristky Marty Gelnarové
s cimbálem Martina Gelnara
●
Čtvrtek 29. března v 18 hodin
výtvarný kurz
"Malování kraslic
tradiční i netradiční technikou",
cena kurzu 100 Kč,
přihlaste se do 23. 3. 2012
v galerii, nebo na
e-mail galerie.spirala@seznam.cz

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

●

Foto: Josef Talaš
Havířovští ragbisté zahrnuli do
svého rozvojového programu
i nejmenší děti z mateřských škol.
Ne, ragby ještě nehrají, ale hrají si
se šišatými míči závodivé hry
a poznávají trochu jiný pohyb a jiné
cvičení než ve školce. Po mateřinkách E. Holuba a Balzacova přišla
v
lednu
na
řadu
školka
z Horymírovy ulice.
S ragbyovou šiškou si děti zadováděly poprvé v životě, navíc před
televizními kamerami a čelnými
představiteli Nadačního fondu Veolia, díky jehož minigrantu mohl klub

spustit projekt rozvoje ragby mezi
nejmenšími dětmi. Na řadu by měly
postupně přijít i další školky a akce
by měla vrcholit na přelomu května
a června hrátkami na hřišti. Aby
děti na šišky nezapomněly, dostává
každá školka několik soft míčů
a dva plyšové míče jako dárek.
(gak)
RC Rental.cz Havířov
Program ragbyové extraligy
24.3. 14.00 RC Mountfield Říčany
31.3. 14.00 Slavia Praha
14.4. 14.00 Sparta Praha

ARMÁDA SPÁSY
Sbor a komunitní centrum, (J. Seiferta 8, Havířov)

poskytuje bezplatně sociálně aktivizační
služby pro:
a) rodiny s dítětem (dětmi), kteří
✔ nezvládají hospodařit
✔ mají problém s bydlením
✔ neví si rady s dítětem, dětmi
✔ potřebuji pomoc při rozvodu, po
rozvodu
✔ neví, na co mají nárok od státu
✔ řeší problém v rodině
✔ potřebují pomoc s výchovou
✔ prodělávají tíživé období, aj.
Nabízíme:
■ Informace, potřebné k řešení
problému
■ Psychosociální podporu
v náročných situacích
■ Doprovod tam, kde potřebujete
pomoc
■ Provázení při řešení problémů
rodiny
b) seniory a osoby
se zdravotním postižením, kteří:
❒ se vyrovnávají ze ztrátou blízké
osoby
❒ bydlí v problémové lokalitě
❒ neví si s něčím rady
❒ potřebují pomoc
❒ se cítí osamocení

❒ ztrácejí přehled v dnešní době
(moderní technika, bankovní
účty,..),
❒ se vyrovnávají se zhoršením
zdravotního stavu (zhoršení
paměti, orientace v prostředí aj.)
Nabízíme:
■ Informace, potřebné k řešení
problému
■ Psychosociální podporu
v náročných situacích
■ Doprovod tam, kde potřebujete
pomoc
■ Provázení při řešení problémů
■ Učení se v oblasti vaření
■ Pomoc s udržením kontaktů
s rodinou
■ Zprostředkování pomoci
Služby jsou poskytovány ambulantně (v bezbariérových prostorách),
ale i formou terénní (v přirozeném
prostředí). V případě, že chcete
řešit svou situaci, přijďte osobně
nebo nás kontaktujte telefonicky:
773 770 176 nebo 773 770 175
(sociální pracovnice).

27. března v 18 hodin
ve vstupní hale
Absolventský koncert
●

29. března v 17.30 hodin
ve vstupní hale
Aprílová kytara
MOTTO: Žij okamžikem, protože ta
chvíle co prožíváš už se nikdy nevrátí.
Liduška Hanzálková

Klub věrných turistů
plánuje na měsíc březen tyto akce :
1.3. čtvrtek je sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží - pojedeme MHD č. 403
na Šumbark-Březiny a zakončíme v hospůdce U Třísky
8.3. čtvrtek je sraz opět ve 13 hodin na
autobusovém nádraží, pojedeme MHD
č. 402 do Albrechtic a do Horní Suché malé občerstvení bude v hospůdce
"U Bulače"
17.3. sobota chystáme zájezd Cvilín Kudlichova rozhledna - Sosnová. Plánujeme dojezd do Krnova a výjezd k rozhledně
Cvilín. Odtamtud půjdeme pěšky přes
zříceninu Šelenburg až do obce Úvalno ke
Kulichově rozhledně. Jednotná trasa měří
7,5 km. Odtamtud pojedeme na exkurzi do
moštárny Vitaminátor v obci Sosnová, kde
bude prohlídka včetně drobného občerstvení z jejich výrobků. Sraz je v 7.30 hod. u haly
Slávie, cena 180 Kč (včetně exkurze).
22.3. čtvrtek zúčastníme se 9. ročníku
Vítání jara na Ondřejníku - pěší turistika
cca 8 km - pojedeme vlakem, vlak odjíždí
v 7.34 hodin, sraz na vlakovém nádraží
v 7.15 hodin
29.3. čtvrtek - sraz ve 13 hodin na
Nábřeží u Altánku - jdeme pěšky přes Dolní
Datyni na Lapačku
V měsíci dubnu plánujeme návštěvu Ekofarmy "U drzé kozy" v Bruzovicích
s možností nakrmit všechna zvířata na
farmě včetně krátké pěší cesty v okolí Žermanické přehrady. A další akcí budou Zbrašovské aragonitové jeskyně, hrad Helfštýn
a lázně Teplice nad Bečvou.
Informační schůzky spojené s výběrem
peněz na zájezdy jsou : 6.3. a 13.3. vždy
v úterý v 17 hodin v restauraci Beskyd na
Národní třídě.
Bližší informace podají za výbor KVT:
Honza Marek tel.: 731 588 336
a Jarka Půrová tel.: 777 997 456
www.kvtivr.estranky.cz
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