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Fotografie z mistrovství Evropy ve floristice Europa

Cup 2011 se představily v Poslanecké sněmovně
Celkem 83 velkoplošných fotografií, které na evropském šampionátu floristů v Havířově loni na přelomu srpna

a září pořídili fotografové Josef Talaš a Jaroslav Kocián, vyzdobilo koncem března prostory Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu ČR v Praze. Praha je prvním místem v České republice, na kterém se fotografie renomovaných

autorů v rámci putovní výstavy představí. V rámci výstavního týdne na půdě sněmovny se uskutečnilo setkání

havířovského primátora Zdeňka Osmanczyka a předsedy Svazu květinářů a floristů ČR Jiřího Horáka s pozva-

nými hosty. Výstava v Praze se konala pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové.

Další štací putovní výstavy se stala jarní Flora v Olomouci, dále bude výstava k vidění v rámci 41. mistrovství

floristů České republiky v Děčíně, které se koná od 16. do 18. května 2012. Potom výstava doputuje domů

do Havířova, kde bude výstava zahájena slavnostní vernisáží v Kulturním domě Radost den před Havířovem
v květech. Návštěvníci ji budou moci v Havířově navštívit od 15. června do 30. července. Poté bude výstava
k dispozici partnerským městům.

Mladí atleti měřili síly
ZŠ M. Kudeříkové uspořádala v závěru března

12. ročník Halového atletického čtyřboje. V letoš-
ním roce se do soubojů v jednotlivých disciplínách
přihlásilo 7 družstev ze škol celého regionu.

Slavnostní zahájení zpestřil svým vystoupením škol-

ní kroužek Roztleskávačky. Mladé sportovce přišel při-
vítat náměstek primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniel
Pawlas a ředitel školy Mgr. Viktor Kalousek. Dvoudenní

klání přijela podpořit i bývalá velmi úspěšná reprezen-

tantka v atletice Šárka Kašpárková, která je zároveň
bývalou žačkou školy.

V pátek změřili atleti síly ve třech disciplínách - běhu

na 40 m, skoku do dálky a vrhu koulí, v sobotu byl čtyř-

boj ukončen skokem do výšky.
Zvítězilo družstvo z Opavy, domácí atletické naděje

obsadily nepopulární 4. místo s odstupem pouhých

12 bodů na bronzovou příčku, což tabulkově znamená

třeba 5 cm ve skoku do dálky nebo jednu neskočenou

výšku.

P O Z V Á N K A
Uctění památky padlých v rámci výročí Ostravské operace 30. dubna 2012 v 15 hodin u Kostela sv. Anny v Havířově-Městě 

POLOŽENÍ VĚNCŮ U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV DNE VÍTĚZSTVÍ (osvobození od fašismu) 9. května 2012, zahájení v 9.00 hodin

1. Kostel sv. Anny, Havířov-Město 2. Nádraží ČD (Pyramida), Havířov-Šumbark 3. Hřbitov Šumbark 4. Hřbitov Pr. Suchá

5. Památník Životické tragédie 6. ZŠ Selská, Havířov-Bludovice

Přítomnost slavné atletky Šárky Kašpárkové byla pro
mladé sportovce velmi motivující. Foto: Josef Talaš

Foto: Eva Wojnarová
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V roce 2012 byla zahájena poslední etapa
realizace tří velkých vzdělávacích projektů
financovaných z Operačního programu Vzdě-

lávání pro konkurenceschopnost, které zís-

kalo statutární město Havířov na další zkva-
litnění havířovského základního školství.
Podrobné informace o jejich realizaci  posky-

tuje průběžně vzdělávací portál

www.opvk.org, na který jsou navázána inter-
netová výuková prostředí MOODLE, jež slou-
ží jako úložiště výukových materiálů.

Projekt E-GROW (Elektronizace vzdě-

lávání, včetně tvorby a následné implementa-
ce nových výukových materiálů v základních

školách na území města Havířov)
Na vzdělávacím portále mají pedagogové

havířovských základních škol k dispozici již 750
nově zpracovaných a průběžně testovaných výu-

kových materiálů, které určitě přispějí ke zkva-
litnění vyučování i lepší motivaci žáků.

Provedením vnitřní evaluace škol zapojených

do projektu a proškolením pedagogů k samo-
statnému provádění evaluace v následujících
letech došlo k nastavení systému evaluace

metodou Barvy života na základních školách
v Havířově.

V oblasti efektivní práce žáků s informacemi je
před dokončením metodický materiál pro peda-

gogy, který poskytne podrobný návod, jak naučit

žáky se co nejlépe orientovat v záplavě informa-

cí, se kterými se zejména prostřednictvím inter-
netu setkávají.

Proškolením administrátorů z řad pedagogů je

zajištěn provoz a dlouhodobé využívání vzdě-

lávacího portálu pro havířovské základní školy
v rámci udržitelnosti projektu.

Projekt Stejná šance (Nastavení

systému podpory rovných příležitostí
v základních školách na území města
Havířov)

Pro práci pedagogů se sociálně znevýhodně-

nými žáky a pro žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami se dokončují výukové materiály,
pokračuje provoz 5 studoven pro tyto žáky, bylo

realizováno 12 volnočasových kurzů pro děti

a jejich rodiče (zbývající 4 proběhnou na jaře
2012).

Probíhá školení pedagogů 11 ZŠ pro práci

s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na partnerských školách pracuje 8 pedagogic-
kých asistentů, pro zefektivnění práce s dětmi

s poruchami učení a chování jsou na ZŠ Jarošo-
va a ZŠ Na Nábřeží využívána Biofeedback cen-
tra. Dne 11. 1. 2012 proběhla se zástupci par-

tnerských škol závěrečná konference, kterou
byla ukončena klíčová aktivita s názvem Preven-

ce drogových závislostí, kriminality a sexuální

výchova, v jejíž rámci proběhlo na partnerských

školách 30 workshopů.

Projekt Vznik centra DVPP na
území města Havířova (Vznik centra

DVPP na území města Havířov - Zvyšování
kompetencí a dovedností pedagogických

pracovníků)

Nabídky řádně akreditovaných 12 vzděláva-
cích kurzů organizovaných jednak Metodickým
evaluačním centrem, o.p.s., jednak statutárním

městem Havířov v rámci projektu využilo dosud

495 pedagogických pracovníků. Formu i obsah
kurzů se snažil realizační tým vždy operativně
přizpůsobit požadavkům vedení škol i pedago-

gům. Pro vedoucí pracovníky škol byl např. kurz

Sociální dovednosti vedoucích pracovníků reali-
zován v rámci výjezdní porady ředitelů škol,
organizované ve spolupráci s odborem školství

a kultury MMH.

Lektorskými týmy vzdělávacích kurzů je
postupně dokončováno zpracování příslušných
metodických a výukových materiálů, které budou

pedagogům k dispozici na vzdělávacím portále.
Jedná se např. o rozsáhlý třídílný metodický

a výukový materiál lektorů vzdělávacího kurzu
Využití ICT ve výuce Českého jazyka - Česká
mluvnice pro základní školu (Metodika pro učite-

le, testy pro žáky, pracovní listy pro žáky), nebo
o dva výukové materiály pro Ekologickou výcho-

vu, vzdělávání a osvětu (EVVO) - Vzdělávací
program pro ZŠ (EVVO průřezové téma)
a Vzdělávací program pro ZŠ (Urbanizace školní

zahrady).

Od r. 2009 statutární město Havířov realizuje v rámci Integrovaného
plánu rozvoje města Zóna Šumbark II Za Teslou projekty týkající se
Revitalizace veřejného prostranství, Regenerace bytových domů
a tzv. projekty pod čarou, které se zabývají sociální integrací.

Především pro různorodou pomoc sociálně slabým lidem z Havířova je
od 20. března otevřeno poradenské centrum Khamoro na Jarošově ulici
v části Šumbark. Na jednom místě jsou pro potřebné soustředěny služby
a pracovníci, kteří budou místním lidem pomáhat například v oblasti zadlu-
žení, ztráty bydlení, péče o děti a řešení výchovných problémů s nimi,
budou příchozím pomáhat a radit, jak jednat na úřadech nebo institucích.
Lidé tady mohou získat potřebné informace o svých právech, nárocích
a povinnostech, naučí se, jak zvládat hospodaření domácnosti, jak
rozumně finančně hospodařit.

"Jsem velmi rád, že takové zařízení v Havířově v této lokalitě máme,
a věřím, že jej lidé, kteří radu a pomoc potřebují, budou hojně navštěvovat,"
řekl na úvod primátor města Zdeněk Osmanczyk.

Poradenské centrum Khamoro sídlí v rekonstruovaných nebytových pro-

storách domu na Jarošově ulici. Rekonstrukce proběhla za finanční účasti

1,3 milionu korun z fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného ope-

račního programu. Poradenské centrum provozují Sociální služby města

Havířova, prostory jsou v objektu města, které stanovilo symbolický nájem

100 korun za metr čtvereční ročně. Realizace projektu je naplánována do

poloviny roku 2015 a na provoz centra je uvolněno z Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost uvolněna částka 7,3 milionu korun. Centrum

by v následujících letech mělo obsloužit a podpořit okolo 450 klientů.

Otevřeno je od pondělí do pátku ve stanovených hodinách.

Cílovou skupinou centra jsou osoby ze sociálně vyloučených romských

lokalit, které se ocitly ve špatné životní situaci způsobené například dlou-

hodobou nezaměstnaností, sociálním vyloučením, zadlužením, osobními

i rodinnými problémy, negramotností, špatnými životními návyky, ale také

závislostí na drogách nebo alkoholu.

Potřebným v Havířově pomůže 
poradenské centrum Khamoro

Vzdělávací projekty postupují do svého finále

Foto: Josef Talaš
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Statutární město Havířov ve spolupráci 
s ŽDB GROUP a.s. Bohumín nabízejí občanům
bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel
určených k likvidaci

Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat dosloužilé vozidlo, si mohou termín
odvozu dohodnout na tel. čísle 604 228 312, kde vám sdělí další podrobnosti. Protokol
potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru  bude předávajícímu vystaven ihned po

převzetí vraku. Akce platí v průběhu května a června 2012. Bezplatné odvozy budou
zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa odstavení

vozidla. Využijte této pohodlné možnosti odvozu nepojízdného vraku, protože jedině
s protokolem, který vám při sběrovém dni bude vystaven, máte zaručeno bezproblé-
mové vyřazení vozidla z registru.

Havířov Termín Místo přistavení
Město 4.5. 1.máje
Podlesí 13.30-15.30 (parkoviště)

4.5. PERMON
16.00-18.00 (parkoviště)
5.5. Garážnická
8.00-10.00 (garáže)
5.5. Balzakova
10.30-12.30 (parkoviště)
11.5. Na Nábřeží
13.30-15.30 -pod Labužníkem
11.5. Hálkova
16.00-18.00 (garáže)
12.5. Moskevská
8.00-10.00 (gar.za ARAL) 

Bludovice 12.5. Rodinná
10.30-12.30 (garáže)
1.6. Květná
13.30-15.30 (za motorestem)

Životice 1.6. Padlých hrdinů

16.00-18.00 (restaurace)

Dolní 2.6. Lazecká

Suchá 10.30-12.30 (u lesa)

Havířov Termín Místo přistavení
Šumbark 18.5. Jarošova 

13.30-15.30 (garáže u Bivoje)
18.5. M. Pujmanové
16.00-18.00 (parkoviště naproti výjez-

du z E. Destinnové)
19.5. Petřvaldská
8.00-10.00 (točna)
19.5. Školní
10.30-12.30 (garáže ul. Řadová)
25.5. Moravská
13.30-15.30 (parkoviště)
25.5. Jedlová
16.00-18.00 (parkoviště u točny)

Prostř. 26.5. Lísková
Suchá 8.00-10.00 (garáže)

26.5. Kpt. Jasioka
10.30-12.30 (ZŠ)
2.6. Na Pavlasůvce

8.00-10.00 (železniční stanice)

Dolní 8.6. J. Kotase

Datyně 13.30-15.30 (točna)

8.6. Datyňská

16.00-18.00 (U Sosáka)

V rámci stavby „Splašková kanalizace Havířov-Bludovice, Dolní
Datyně, Dolní a Prostřední Suchá" budou probíhat stavební
práce na ulicích (údaje známé k 16. 4. 2012):

Městská část: Havířov-Město
ulice: část místní komunikace ul. Selská - úsek od kř. ul. Na Nábřeží
po kř. s ul. Mezidolí - vyloučení dopravy MHD
termín provádění stavebních prací: 10. 4. 2012 - 30. 6. 2012

Městská část: Havířov-Dolní Datyně
ulice: místní komunikace ul. Občanská
termín provádění stavebních prací: 2. 3. 2012 - 11. 5. 2012

ulice: část místní komunikace ul. U Lesíka
termín provádění stavebních prací: 16. 3. 2012 - 24. 5. 2012

ulice: část místní komunikace ul. Zemědělská, Na Hranici
termín provádění stavebních prací: 23. 3. 2012 - 5. 8. 2012

ulice: část místní komunikace ul. Na Sosně
termín provádění stavebních prací: 26. 3. 2012 - 28. 6. 2012

ulice: část místní komunikace ul. Zřídelní
termín provádění stavebních prací: 12. 4. 2012 - 10. 7. 2012

Městská část: Havířov-Dolní Suchá
ulice: část místní komunikace ul. Nad Tratí
termín provádění stavebních prací: 2. 4. 2012 - 2. 7. 2012

Městská část: Havířov-Šumbark
ulice: místní komunikace ul. Výletní, ul. Smrková
termín provádění stavebních prací: 2. 3. 2012 - 15. 6. 2012

Městská část: Havířov-Prostřední Suchá
ulice: místní komunikace ul. U Hřiště, Budovatelů
termín provádění stavebních prací: 15. 3. 2012 - 20. 7. 2012

ulice: část silnice č.II/475, ul. Vodní
termín provádění stavebních prací: 1. 4. 2012 - 18. 5. 2012

Městská část: Havířov-Bludovice
ulice: část místní komunikace ul. Na Kempách
termín provádění stavebních prací: 20. 3. 2012 - 22. 6. 2012

V případě nutnosti akutního řešení problému souvisejícího se stavbou splaškové
kanalizace se prosím obracejte na správce stavby splaškové kanalizace:
email: kanalizace2012@seznam.cz, kontaktní tel. po - pá od 8 do 15 hodin: 601 378 647
Aktuální informace o stavbě, uzavírkách, objízdných trasách, změnách v MHD apod.
včetně mapových podkladů najdete na www.havirov-city.cz

Známe výherce soutěže Vidět a být viděn
Výtvarnou soutěž pro havířovské

mateřské školy a I. stupeň základních škol
na téma „Vidět a být viděn“ vyhlásila
komise Rady města Havířova pro bezpe-
čnost silničního provozu BESIP v lednu
tohoto roku. Soutěže se zúčastnili jednot-
livci i kolektivy základních a mateřských
škol. Bylo odevzdáno 134 výkresů a jeden model školní brašny. Členy
komise tak čekal velmi náročný úkol - vybrat ve třech předem určených
kategoriích tři nejlepší výtvory.

Děti lepily, obkreslovaly, vybarvovaly, vystřihovaly … Bylo vidět, že děti
práce bavila a všechny věděly, co jsou to reflexní prvky na oblečení a že
na chodnících či vozovkách je nás nejlépe vidět, když jich máme na sobě
co nejvíce.
A takhle to dopadlo:
I. kategorie: děti mateřských škol a žáčci 1. tříd - odevzdáno 52 výkresů
1. místo: oddělení Dráčků při MŠ Mateřinka s.r.o., ul.Okružní        5 - 6 let
2. místo: děti z výtvarného kroužku při MŠ Radniční 5 - 6 let
3. místo: Martin NINÍK, 1. tř. ZŠ Kapitána Jasioka 7 let 

II. kategorie: žáci 2. a 3. tříd ZŠ - odevzdáno 52 výkresů
1. místo: žáci 3. třídy ZŠ Školní 9 let 
2. místo: Michaela KOLKOVÁ, 3. A ZŠ Fr. Hrubína 9 let
3. místo: Matěj BALIGA, 2. B ZŠ Gen. Svobody 8 let

III. kategorie: žáci 4. a 5. tříd ZŠ - odevzdáno 30 výkresů
1. místo: Michaela ŘEPECKÁ, 4. A ZŠ Na Nábřeží 10 let   
2. místo: Valerie MOJOVÁ, Eva ŠKUTOVÁ, Kateřina BLAŽÍKOVÁ     10 let

4. A ZŠ Gorkého     
3. místo: Tereza SLIVKOVÁ, Kristýna SLIVKOVÁ   5.B ZŠ Fr. Hrubína   11 let

Zvláštní cenu udělila porota skupinové práci dětí oddělení „BARVIČKA“
při MŠ Resslova.

Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s přijetím výherců primátorem
města Ing. Zdeňkem Osmanczykem se konalo 18. dubna v nových prosto-
rách oddělení hudby a umění městské knihovny na ulici Svornosti. Výherci
byli odměněni poukazy na koupi zboží v prodejnách s cyklistickými
a výtvarnými potřebami.

2. 5. -  3. 5. 
Kpt. Nálepky, Šrámkova, Haško-

va, Prachatická x Nad Tratí, 

Lidická, U Pošty

4. 5. - 7. 5. 
U Topolů, Na Pavlasůvce (žel.

stanice), Na Stezce, Na Pola-

nech, Padlých hrdinů - obchod 

9. 5. - 10. 5. 
Slovanská, Lípová, J. Gagarina,

Jarošova ZŠ, Gorkého, Selská 

11. 5. - 14. 5.
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový

Svět - ZO, Hraniční, Květná,
Podélná (Osinky) 

15. 5. - 17. 5. 
Mládežnická, Ladova, Mládí, 

Atriová, Kosmonautů, Školní 

(v zatáčce u lesa), Edisonova

18. 5. - 21. 5. 
Kpt. Vajdy, Majakovského, Mozar-

tova, J. Vrchlického, B. Němcové,

Na Pacalůvce

22. 5. - 24. 5. 
M. Pujmanové, Odlehlá, Petřvald-

ská (točna), Moravská, Klidná,

Mickiewiczova  

25. 5. - 28. 5. 
Resslova, Na Kempách (u ZO),
Frýdecká-Stružník, Stavbařská, 

K. Světlé-Luna, Jaselská

29. 5. - 31. 5. 
Větrná, Lazecká (u lesa),

Petřvaldská (pož. zbroj.), Letní,

Železničářů, Bludovická

Harmonogram přistavení VPK - květen 2012

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze k odkládání objemného
odpadu (např. nábytek, koberce apod.). Ostatní odpady (nebezpečný odpad,

vysloužilé elektrozařízení, stavební odpad) odvážejte na sběrný dvůr. Sběrný dvůr
je na ul. Karvinské v areálu Technických služeb, provozní doba je každý den

od 7.00 hod. do 18.00 hod. vč. soboty a neděle.

Sběr nebezpečných odpadů 
a starého železa - jaro 2012

Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnikatele!)
sběr nebezpečných odpadů (ledničky, pračky, televize, počítače, elektro-
odpad, autobaterie, oleje, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky, léky apod.)
a staré železo, a to formou pojízdné sběrny, která bude přistavena
dle níže uvedeného harmonogramu:
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Město ocenilo výborné studenty a učitele
Za dlouholetou a nadstandardní práci

a činnost ocenilo vedení města Havířova
pětici učitelů z mateřských, základních
a středních havířovských škol. Za příklad-
nou reprezentaci města získali ocenění
také 4 studenti gymnázií a základních škol
a jeden žákovský kolektiv. Všichni se sešli
ve středu 28. března 2012 v podvečer ve
Společenském domě v Havířově, kde se
setkali s vedením města. Ocenění učitelé
dostali mimo jiné grafiku havířovského
umělce Pavla Hlavatého a vázu umělecké-
ho skláře Stanislava Žampacha z Uherské-
ho Brodu. Pro oceněné studenty byly při-
praveny dárkové balíčky s příslušenstvím
k počítači. Večer ukončilo kulturní vystou-
pení umělců studujících na uměleckých
školách v Ostravě, například Janáčkovy
konzervatoře. Na programu bylo scénické
taneční vystoupení, houslové sólo a sólový
zpěv, samotný závěr pak patřil představení

havířovských mažoretek Kala.

Ocenění žáci a studenti:
Tomáš Charvát z Gymnázia Havířov-Podlesí 

soutěž Mladý chovatel - 3. místo v národním kole

Biologická olympiáda - 2. místo v krajském kole

Daniela Mlčúchová ze ZŠ Jarošova 

Biologická olympiáda - 1. místo v krajském kole

Emil Pavelka z Gymnázia Havířov - Podlesí 

Matematická olympiáda - 3. místo v krajském kole

Kateřina Gemrotová z Gymnázia Komenského 

Pythagoriáda - 1. místo v krajském kole

Družstvo ze ZŠ Gorkého ve složení: Jiří Benda,

Adam Kroliczek, Josef Slováček, Jan Vínovský 

- v soutěži: Zelené podnikání 

- 1. místo v celostátní soutěži 

Ocenění pedagogové:
Mgr. Alena Chlebíková,

Základní škola Mládežnická
Mgr. Daniel Gwóźdź,

Gymnázium Komenského

Bc. Miroslava Turecká,

ředitelka Mateřská škola Balzacova
Marie Březinová,

Základní škola Žákovská

Mgr. Miroslav Hlavačka,

ředitel Základní škola F. Hrubína

Přišlo jaro, a tak nastal čas plánovat víkendy.
Proto již dnes zveme občany našeho města

k účasti na mezinárodní soutěžní hře pod náz-
vem "Stojí za to se tady zastavit!", která má

oslovit obyvatele partnerských měst Jastrzębie -
Zdrój, Karviná a Havířov. Hra se bude konat
v rámci realizace partnerského projektu s náz-

vem "Aktivní sousedství - Aktivity podporují spo-
lupráci tří partnerských měst”, financovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.

V první polovině května bude na internetových
stránkách města zveřejněna mapa (verze pro

tisk), ve které budou uvedeny turistické atrakce
měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov spolu
se stručnou informací a kontaktními údaji těchto

objektů. Úkolem účastníků hry bude seznámit se
s objekty uvedenými na mapě, navštívit tato
místa a zdokumentovat tuto skutečnost zajíma-

vou fotografií. Mezi účastníky hry, kteří formou
fotografie zdokumentují pobyt v partnerském

městě, bude rozděleno 40 ocenění ve třech kate-
goriích.

Podrobnosti budou uveřejněny v Pravidlech,
která budou k dispozici na webových stránkách
města v době vyhlášení soutěže.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika na období
2007 - 2013 a státního rozpočtu prostřednictvím

Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Foto: Josef Talaš

Vydejte se na výlet 

a zapojte se 
do soutěže!
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Koncem února se konala v Centru volnočaso-
vých aktivit na Horymírově ulici v Havířově-

Městě výroční členská schůze této organizace.

Ze 139 registrovaných členů se schůze zúčast-
nilo 73. Největší společenská místnost v Centru
praskala ve švech. Co bylo na tomto počtu neob-

vyklého? Silný mráz a kluzké cesty. Senioři přišli,

mnozí s obtížemi. Vládla velmi přátelská
atmosféra.

Hodnotila se práce v uplynulém roce. Komu-

nitní centrum pod vedením paní Karly Hanákové
odvedlo velkou práci. Dík všem za nezištnou,
obětavou a vstřícnou činnost s námi, lidmi posti-

ženými civilizačními chorobami, dlouhodobě
a trvale nemocnými a seniory! Schválili jsme
plán činnosti na rok 2012. Jsme rádi, že se dál

budeme scházet při cvičení, v různých krouž-
cích, odborných kurzech a seminářích, na jedno-

denních výletech...
I ZO Havířov KARDIO má bolavé místo -

finance. Velká část diskuse se točila kolem

peněz. Jsem přesvědčena, že vynikající kolektiv

pracovníků ZO tento problém řádně vyřeší.

I nemocní a stárnoucí lidé si chtějí popovídat

se sobě rovnými vrstevníky a zasmát se. Je
těžké být sám. Samota tíží...

Prioritou činnosti stále zůstává pohyb. Jedná

se o pravidelné rehabilitační cvičení s prvky jógy

a cvičení na židlích. Důležitý je kurz cvičení
a koordinace paměti (na snímku). Odborné

kurzy a semináře dávají nám, dříve narozeným,
tak potřebné sebevědomí. Velmi oblíbené jsou
jednodenní zájezdy za poznáním krás naší

země. A věřte, že je co obdivovat!
Ke spokojenému stáří je třeba vyhrát souboj

s vlastní pohodlností. A takto se hrát má. Držím
palce, aby v roce 2012 v ZO KARDIO v tomto
souboji nebylo poražených...

Alena Urbánková

Místo rekreace: Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice, a.s.
Termíny rekreace: 2 turnusy - 84 seniorů 

od 11.8. do 21.8. 2012
od 21.8. do 31.8. 2012

Stravování: plná penze
Spoluúčast na úhradě pobytu: účastník uhradí 3 500 Kč
Podmínky rekreace:
a) účastník má trvalé bydliště na území města Havířova k datu zápisu

i k datu odjezdu na rekreaci
b) účastník je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu pro invali-

ditu třetího stupně 
c) zdravotní stav nevylučuje účast na rekreaci (minerální termální voda)

- vlastní zodpovědnost
d) účastník je osobou osamělou, tzn. vdova/vdovec, rozvedená/ý, svobodná/ý

nebo je osobou žijící společně s manželem, ale druhý z manželů je osobou
nesoběstačnou pobírající příspěvek na péči II., III. nebo IV. stupně

e) neúčastnil se rekreace v zahraničí organizované statutárním městem
Havířov

f) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené v písm. d)

Cena poukazu zahrnuje:
• ubytování v hotelu AQUA** ve dvoulůžkových pokojích se sociálním

zařízením • dopravu autobusem • lázeňský poplatek • 30 procedur • 4 x
vstup na 2 hodiny do komplexu SPA&AQUAPARK

Zápis: 10. května 2012 v budově Městského klubu seniorů, Student-
ská 9a, Havířov-Podlesí (autobusová zastávka „Bezručova“ - linka č.
3 a 9) od 7 do 9 hodin (do naplnění kapacity).

Další informace poskytne p. Pospíšilová ☎ 596 803 162, Magistrát města
Havířova, odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro, kancelář č. 110.

CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
U příležitosti prvního výročí otevření CVA zveme 4. května 2012 na

krátký program spojený s prohlídkou budovy. Program začíná v 9.30

hodin s možností prohlídky do 12 hodin.

Program na květen:

7. 5. (pondělí) - od 15 hodin - přednáška p. Gelnarové z folkloristiky

na téma „V náručí mámy“

9. 5. (středa) - od 9.30 hodin - přednáška MUDr. Vránové na téma

„Onemocnění oběhové soustavy“

10. 5. (čtvrtek) - od 15 hodin - Máj s heligonkou - Trio seniores

30. 5. (středa) - od 14 hodin - přednáška p. Gelnarové 

„Jarní období a jeho významné dny“

Pravidelný program:

PONDĚLÍ: od 15 do 18 hodin p. Szostková - dovednostní kroužek - ubrou-

sková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení

ÚTERÝ: od 13 do 16 hodin p. Przeczková - dovednostní kroužek - výro-

ba keramiky, vizovické pečivo, a další 

STŘEDA: od 10 do 12 hodin p. Adamová - dovednostní kroužek - pří-

prava k šití - střihy, kompletace, šití 

od 13 do 18 hodin p. Foldynová - karetní hra Taroky
od 14 do 17 hodin ing. Gaurová - dovednostní kroužek - výroba šperků

ČTVRTEK: od 9 do 11 hodin chůze s holemi Nordic walking 

od 14 do 17 hodin 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

Opět se hlásí Svaz postižených civilizačními chorobami
(SPCCH) ZO Havířov Kardio

Z redakční pošty:

Rekondičně - ozdravné pobyty seniorů na Slovensku 
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Zastupitelé města Havířova na svém břez-
novém zasedání schválili čtyřletou koncepci
prevence kriminality, kterou ve spolupráci
s pracovní skupinou Bezpečnost a prevence
sociálně patologických jevů v rámci Lokál-
ního partnerství zpracoval odbor sociálních
věcí Magistrátu města Havířova.

Dokument je rozdělen do dvou částí. První,
analytická část zahrnuje například nejčastější
druhy a počty trestné činnosti, strukturu pacha-
telů, identifikuje rizikové lokality na území města
Havířova, mapuje aktivity institucí, které v sou-
časnosti ovlivňují prevenci kriminality a protidro-
govou prevenci v Havířově, prezentuje výsledky
dotazníkového šetření vnímání pocitu bezpečí
občanů v Havířově.

Ve druhé koncepční části jsou identifikovány
problémy, vymezeny priority a konkrétní opatření
směřující k předcházení páchání kriminality, ke
snižování obav z ní, ke zvyšování pocitu bezpečí
každého občana. Jedná se o opatření, která mají
za úkol snížit rozsah a závažnost kriminality
a jejich následků, včetně informování veřejnosti
o možnostech ochrany před trestnou činností
a o možnostech pomoci obětem trestných činů.

Tento strategický dokument umožňuje jednak
plánovat uvolňování finančních prostředků z roz-
počtu města, ale zejména čerpat finanční pro-
středky z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na pro-
jekty prevence kriminality.

Mezi přijatá opatření patří například rozšiřo-
vání a modernizace městského kamerového

dohlížecího systému, který by měl přispět ke
snížení trestné činnosti a přestupků zejména
v oblasti majetkové a násilné kriminality, zřízení
výslechové místnosti pro dětské oběti trestné
činnosti, podpora projektů a činností zaměře-
ných na vyhledávání a efektivní práci s krimi-
nálně rizikovými dětmi a mladými dospělými,
vznik a podpora služeb, které pomáhají obyvate-
lům města řešit problémy se zadlužováním, rea-
lizace besed pro rizikovou skupinu seniorů
a zdravotně postižených, na kterou se podvod-
níci v posledních letech stále více zaměřují.

Součástí koncepce je rovněž komplex opatře-
ní směřujících ke zvýšení bezpečnosti v problé-
mových lokalitách Havířov-Prostřední Suchá
a Havířov „Starý“ Šumbark.

Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí
srdečně zve všechny uživatele sociálních služeb,
jejich rodinné příslušníky a širokou veřejnost na 

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
25. května 2012 od 10 do 16 hodin 

na náměstí Republiky

Na co se můžete těšit?
• PREZENTACI POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT
• PŘEDVEDENÍ REHABILITAČNÍCH, KOMPENZAČNÍCH A DALŠÍCH

POMŮCEK VČETNĚ UKÁZKY UPRAVENÉHO AUTOMOBILU PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

• BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM
• TVOŘIVOU RUKODĚLNOU, ŠPERKAŘSKOU A KERAMICKOU DÍLNU

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
• VÝSTAVKU VÝROBKŮ KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Povodně jsou definovány jako přechodné

výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo

jiných povrchových vod, při kterém voda

zaplavuje území mimo koryto vodního toku

a může způsobit vážné škody. Anebo voda

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat

z určitého území nebo je její odtok nedostatečný,

nebo může docházet k zaplavení území i při

soustředěném odtoku srážkových vod.

Jsou rozlišovány 3 typy povodní. Prvním

typem je přirozená povodeň - způsobená

přírodními jevy (tání, dešťové srážky, chod

ledů). Druhým typem je zvláštní povodeň -

způsobená civilizačními vlivy (porucha vod-
ního díla, která může vést až k havárii - např.

protržení hráze). Tento typ povodně je závaž-

nější, neboť může nastat znenadání a její
dopady bývají katastrofické, je však méně
pravděpodobný než vznik přirozené povodně.

Třetím typem je blesková povodeň - ta je způ-

sobena náhlými přívalovými dešti. Tento typ
může představovat vážné ohrožení, kdy
během několika minut může dojít k zaplavení

i takových území, která se nacházejí mimo

záplavové oblasti.
Lidé, kterým hrozí, že je povodeň postihne,

se musí snažit na ni připravovat předem, což

je spojeno s tím, že je nutné sledovat vývoj

povodňové situace v hromadných a regionál-
ních sdělovacích prostředcích, zjišťovat infor-
mace o způsobu možné evakuace z místa

ohrožení. Dále je nutné připravit si pytle s pís-

kem a další materiály na utěsnění nízko polo-
žených oken a dveří, zajistit si ucpávky a těs-
nící materiál pro odpadní kanalizační potrubí,

připravit si evakuační zavazadlo, také připravit
domácí zvířata k evakuaci a připravit vyvedení

hospodářských zvířat. Ve svých domovech by
si lidé také měli zajistit snadno odplavitelný
materiál, přemístit potraviny, cenný nábytek,

elektrospotřebiče a nebezpečné látky do
vyšších pater domu a zabezpečit dům nebo
byt při jeho opuštění při evakuaci.

Ing. Lukáš Rylko, HZS 

Městská knihovna Havířov 

odprodává 
svůj neupotřebitelný majetek 

ze zrušených poboček  
Od 2. 5. do 16. 5. 2012 bude probíhat odprodej nepotřebného majetku
Městské knihovny Havířov. Zájemci si majetek mohou prohlédnout,
odkoupit a ihned odebrat každou středu a pátek od 9 do 11 hodin
v bývalé pobočce MěK Havířov na ulici Pavlovova 2, Havířov-Město.

Koncepce prevence kriminality 
přispěje ke zlepšení bezpečnosti ve městě

Plné znění dokumentu je k dispozici na webových stránkách města Havířova:

www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty.html

Okénko prevence:
Příprava na povodně
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Významným úspěchem koruno-
vaným medailemi skončilo předsta-
vení ZŠ Světlé na republikovém
finále Poháru O nejlepší pohybovou
skladbu. Finále se konalo koncem
března v Praze. Diváci, hosté
a porota měli možnost ohodnotit
celkem 20 skladeb z různých měst
ČR. Představila se taneční vystou-
pení, aerobik, skladby s netradič-
ním náčiním, koedukované skladby
- společná vystoupení chlapců
a děvčat, mažoretky a již tradičně
dojemná skladba vozíčkářů.

V I. kategorii (1. - 5. třídy) sklad-
ba HOLA-HEJA-HOU (choreogra-
fie Mgr. Alena Přehnilová) získala
v celkovém hodnocení krásné
2. místo. Havířovští námořníci
(5 chlapců a 11 děvčat) předvedli, jak se dá radostně cvičit s plaveckými nudlemi, 16m dlouhým švihadlem
a s lanovým žebříkem. Za svůj strhující výkon si přivezli stříbrný pohár a všichni stříbrné medaile. Ve II. kategorii
(6. - 9. třídy) lyrická skladba PAMĚŤ STROMŮ (chor. A. Přehnilová) v podání 14. dívek (2. - 9. tř.) ZŠ K. Světlé
obsadila v těžké konkurenci 3. místo a děvčata přivezla z Prahy nejen bronzový pohár a bronzové medaile, ale

i slova chvály a uznání za dokonalé umělecké ztvárnění a působivou spolupráci malých a velkých cvičenek.
Mgr. Jiří Kotaška, ředitel školy

Za lesními skřítky
Skřítek bukový, dubový, borový,

smrkový…, že tyhle živočichy

neznáte? Jsou velmi vzácní a dle

potvrzených zpráv byli spatřeni

expedicí YDYKSEB, od 9. do 19.

března na Horní Bečvě. Právě sem

do Hotelu HIT zamířili žáčci první-

ho stupně Základní školy Kapitána

Jasioka v Havířově-Prostřední

Suché na ozdravný ekologický

pobyt spolufinancovaný Státním

fondem životního prostředí. 42

skřítků poslouchalo tok mízy pod

kůrou, měřilo obvody kmenů,
poznávalo stopy zvířat i největších

škůdců přírody - lidí. Ježdění na

„pekáčích“, sněhová koupel, čer-
stvý vzduch a výborná kuchyně
zocelila havířovské školáky, kteří se

poprvé vydali do světa bez rodičů

a měli možnost lépe se poznat, užít
si zábavu bez televize a počítačů,
naučit se spoustu nových věcí o přírodě a sobě samých. Velký dík patří pětici pedagožek, které o děti vzorně pečo-

valy a které již nyní hýří nápady na další akci. Pevně doufáme, že zase brzy pojedeme na hory!!!!
Mgr. Petra Židková

Ragbisté zvou
Ragbisté Rentalu.cz Havířov 
hrají v květnu poslední dva 

extraligové zápasy základní části
soutěže na domácím hřišti 
a zvou všechny příznivce 

havířovského sportu k podpoře
jejich snažení o postup do play off.

RC Rental.cz Havířov

Program ragbyové extraligy
5. 5. 14.00     RC Dragon Brno

12. 5. 14.00     JIMI RC Vyškov

Sociální služby města Havířova si Vás dovolují
pozvat na 

Den otevřených dveří  
10. května 2012 od 9 do 16 hodin 

otevíráme dveře našeho zařízení 

na ul. Moskevská 1103/1f, Havířov-Město.

Prohlédnout si zde můžete prostory 

Denního stacionáře a Respitní péče.

Prohlídky prostor budou spojeny s poskytnutím

informací o možnostech nabízených služeb.

7. 5. - 1. 6. 2012 
prodejní výstava 

"jarních inspirací":
keramické květináče,

malované jarní dekorace 

z přírodních materiálů
●●

9. 5. 2012 v 18 hodin 
literární večer SPI,

tentokrát s názvem 
"Je květen, hvězdné 

odpoledne a volá na vás 

Spirála" 
●●

11. 5. 2012 v 18 hodin 
výtvarně floristický kurz 

zaměřený na "Den matek".
Zájemci si mohou vytvořit 

pod vedením odborníků 
dárek a květinovou vazbu 

pro své maminky.
Cena kurzu 250 Kč 
včetně materiálu.

Nutno se přihlásit 
do 7. 5. 2012 v galerii,

na tel. č. 728 610 319 nebo 

galerie.spirala@seznam.cz

V sobotu 19. května 2012  
se uskuteční již 

13. ročník 

ZZÁÁVVOODDUU  DDĚĚTTÍÍ  
NNAA  KKOOLLEECCHH  

Závod je určen dětem a mládeži
od 5 do 14 let.

Místo konání:
park za Kulturním domem 

L. Janáčka v Havířově

Přihlášky:

v den závodu od 9.00 do 9.45 hod.

Start:

1. Kategorie od 10.00 hod.

Trasa: cca 500 m (podle kategorií)

- asfaltové chodníky a pěšiny

Kategorie: podle roku narození,

chlapci a dívky zvlášť

1998/1999, 2000/2001,

2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 

Povinné vybavení: ochranná přilba

Startovné: zdarma

Bližší informace:

M. Hrabiec 604 703 858

ZŠ Světlé dovezla medaile za nejlepší 
pohybové skladby

Galerie Spirála

Hudební produkce 
Baru Svět
- vstupné se nevybírá

12.5. Country kapela Šviháci 

- Ostravsko-frýdecká formace hrající 
k poslechu a tanci, začátek 20.00 

19.5. Kapela GTD - Ostravsko-havířovská 
formace hrající písničky 60. - 70. let,

začátek 20.00 

25.5. psytrance a dnb - Různí DJ v akci 

- zasvěcení znají, začátek v 17:00 

26.5. Country kapela Country Bazar 
- Havířovsko-těšínská formace hraje 
k tanci a poslechu, začátek v 19.00 

Foto: archiv

Foto: archiv
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Uskuteční se ve dnech  
7. 5. - 20. 6. 2012

na ZŠ Frýdecké v Havířově 
☎☎ ZŠ 596 411 325

v pracovních dnech 
od 8 do 16 h  

Oravský autor zachycuje svět, který
odchází s generací lidí, jež spojili

svůj život s těžkou prací na orav-
ských grúních. Dřevěné chalupy,
tradiční práce a rituály ožívají

v působivých černobílých fotogra-
fiích. Druhá část výstavy přináší

neobvykle řešené linoryty s origi-
nální barevností, rovněž s temati-
kou výjevů z oravských kopců.

Možná je i prohlídka s komentářem.

Začátek března bývá na Výstavišti v Praze ve zna-
mení krásy a hýčkání našeho těla. Nejinak tomu bylo
3. března, kdy se konal další ročník mezinárodního
veletrhu World of Beauty & Spa. Součástí hojně
navštěvované akce je také finále soutěže kosmetiček
a kadeřníků - Kalibr Cup 2012. Do tohoto kola postou-
pila žákyně Střední školy z Havířova-Prostřední Suché
Pavla Turoňová se svou modelkou Jindřiškou Kůřilo-
vou. Pavla se probojovala do finále z předchozího kola
soutěže Kalibr Cup v Lanškrouně. Téma soutěže bylo
„Na vlnách luxusu“, což sedlo jejímu stylu jako ulité.
Svým náročným a do nejmenších detailů propracova-
ným účesem porotu naprosto oslnila, za což byla
oceněna prvním místem. Studentce kadeřnictví se
podařilo dosáhnout vynikajícího úspěchu a vystřídat
tak dosavadní královny všech soutěží - havířovské kos-
metičky.

www.beautyexpo.cz/bej2012/index.html

SŠ Suchá - úspěch kadeřnice Lenka and the
Tea Witch

To, že si starší ročníky ověřují svou znalost
angličtiny tím, že jezdí na velmi zdařilá výu-
ková představení Domino theater v anglič-
tině do Ostravy, se na naší škole stalo již tra-
dicí. Snažíme se tak o zábavné rozšíření

výuky angličtiny a zvýšení zájmu o inten-

zivnější učení jazyka žáků.

Doufáme, že divadlo Dr Klutze, který jezdí

do škol, na tuto tradici naváže a také mladší

děti se budou mít možnost těšit na podob-

nou netradiční formu výuky angličtiny.

V úterý 13. 3. 2012 totiž navštívil naši školu

Dr Klutz (rodilý mluvčí) se svým výukovým diva-

delním představením. Představení bylo určeno

pro žáky 4. - 6. tříd a vtipnou formou s dětmi pro-

cvičovalo přítomný čas prostý a průběhový.

Dr Klutz, jako jediný herec, měl velmi dobře při-

pravené show plné zábavy, převleků, nečeka-

ných zvratů, ale měl do něj také nenásilně

včleněné učení nových slovíček a daného času.

Žáci byli vtahováni do děje a byli nuceni reago-

vat, aniž by si to sami uvědomovali. Salvy

smíchu střídaly zvuky příšer a zvířat, či věty

v angličtině. Ohlasy dětí byly velmi pozitivní a již

nyní se ptají, kdy zase pana Dr Klutze uvidí.
Mgr. Mirka Křížková, ZŠ 1.máje  

Student havířovského gymnázia 
se zúčastnil Studentského Summitu

Pražský Studentský Summit je prestižní vzdělávací projekt, který si

klade za cíl přiblížit studentům středních a vysokých škol z celé republiky

fungování nejdůležitějších mezinárodních organizací, a to konkrétně OSN,
NATO a EU. "Po splnění podmínek přijímacího řízení jsem měl tu čest
zastupovat jeden ze států v modelu NATO, kdy všechna jednání probíhala
výhradně v angličtině," přiblížil student 8. A Gymnázia Studentská Jan Kur-

zeja.
"Summit se skládal ze dvou částí. V té první, přípravné, která probíhala

na půdě VŠE v Praze, jsme se blíže seznamovali s organizacemi, procesy
a jednotlivými problémy.Těchto celkově 5 setkání se zúčastnili také zajíma-
ví hosté, za všechny budu jmenovat například Tomáše Halíka, Elišku
Haškovou Coolidge, Radka Špicara či Vladimíru Dvořákovou.

Následovala druhá fáze, která byla slavnostně zahájena v hotelu
Ambassador. Na tomto zahájení přednesli svůj projev například primátor
hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, či velvyslanci SRN, Dánska či
USA. Následovala třídenní jednání v Kongresovém centru, kde jsme již
„naostro“ simulovali jednání organizací v náročných podmínkách dnešního
světa.

Tento projekt bych rád doporučil všem studentům, neboť zkušenosti
a kontakty, které zde navážou, jsou velmi cenné.

Tak se uvidíme na dalším summitu!"

Od února na gymnáziu Komenského probíhá

grantový projekt PODPORA CHEMICKÉHO

A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU

KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ. V rámci tohoto

projektu, který je spolufinancován Evropským

sociálním fondem a státním rozpočtem České

republiky, vzniknou moderní výukové materiály

pro fyziku a chemii. Tyto materiály již připravují

učitelé školy. Žáci 1. - 3. ročníku a odpovídajících

ročníků osmiletého gymnázia se mohou těšit na

jejich ověřování. V laboratorních cvičeních je

čeká mnoho zajímavých experimentů s využitím

ICT. Budou se účastnit řady exkurzí do průmy-

slových podniků a institucí. Škola získá mnoho

moderních vyučovacích pomůcek a také novou

ICT techniku pro žáky.

Věříme, že fyzika a chemie v novém kabátě se

bude našim žákům líbit a bude je motivovat ke

studiu těchto náročných předmětů.

Mgr. Kateřina Šigutová

Fyzika a chemie na Gymnáziu Komenského 

v novém kabátě

ZŠ a Sdružení TRANOSCIUS

na Frýdecké ulici v Havířově-Bludovicích
si Vás dovolují pozvat na výstavu slovenského výtvarníka

Jaro Sýkora
OBRAZY STARÉ ORAVY

Občanské sdružení Důl architektury zve na přednášku 
o architektuře 60. let v Havířově

16. 5. v 17 h v koncertním sále ZUŠ Bohuslava Martinů na ulici Sadová
Tématem přednášky bude opomíjená architektura inspirující se světovou výstavou Expo`58

v Bruselu. Přednáší zakládající členové sdružení architekti Lucie Chytilová a Adam Guzdek.

Jste všichni srdečně zváni!
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Tentokrát jsme se v našem programu zaměřili na povolání. Děti se

seznamovaly s různými profesemi a jejich významem. Do školky jsme

pozvali dvě paní pekařky, aby nám pověděly, jak se pečou rohlíky, housky

a jiné pečivo.

Hned ráno jsme zadělali těsto a nechali ho kynout. Kynulo jako v „Hrneč-

ku vař“ a jednou dokonce z mísy uteklo. Před pečením jsme si všichni umyli

ruce a vypuklo to. Paní pekařky nám předvedly, jak se to dělá a každý si

něco svého uplácal. Někteří rohlíky a housky, někteří Pokémona atd.
Mouka byla úplně všude - na rukách, na teplácích, na židlích, na zemi se

mísila s mákem. Někteří se udiveně dívali, co jim to těsto dělá s rukama?

Hotové výrobky jsme natřeli rozšlehaným vajíčkem a posypali mákem -
někteří sypali tak, že by to nebylo k jídlu a muselo se to sundat. Pak jsme
si sedli kolem kruhu a zopakovali si, „co jsme tam všechno dali“, mezitím

už se pekl první plech. Už jsme se nemohli dočkat ochutnávky - byla to

opravdu mňamka.
Poděkovali jsme našim pekařkám za asistenci a domluvili se na příště,

že upečeme vánočku.

Do školky za námi přišla i paní kadeřnice, ostříhala našeho Jonáška

a předvedla i jiná kouzla s vlasy. Také za námi přijde jeden pan doktor
a zdravotní sestra.

Až vyrosteme, také si vybereme nějakou důležitou práci.
Uršula Kuliková

Utrpení zvířat, pytláctví, zisk ze
slonoviny, gorilí kůže, malé klece,
ale také záchrana živočišných
druhů a jejich repatriace, budo-
vání velkých výběhů, vedení ple-
menných knih… to vše bylo
předmětem exkurze žáků
6. ročníku základní školy Františ-
ka Hrubína.

Žáci byli seznámeni paní
Kovářovou ve výukovém centru
ZOO Ostrava, které tímto moc
děkujeme za krásnou přednášku,
s významem ZOO a ohrožených
druhů živočichů.

Zjistili spoustu dalších infor-
mací kromě hlavního tématu,
např. jak se krmí mláďata ptáků
v zajetí, jak jsou těžké sloní kly,
jak hebké peří má mládě plame-
ňáka aj.

Na konci pořadu měli nebojác-
ní žáci možnost setkat se tváří
v tvář s hadem - korálovkou, což
mělo největší úspěch.

ZŠ F. Hrubína, Mgr. Jana Postulková 

ZŠ 1. máje: Zdravý životní styl 
„Dost bylo teorie!“ rozhodli se jednoho dne deváťáci a do hodiny zdravé-

ho životního stylu si přinesli ovoce, zeleninu, jogurty, misky, prkýnka

a začali vytvářet ovocné a zeleninové saláty. Někteří kluci očividně poprvé

v životě loupali jablka, ale poprali se s tímto problémem s elegancí jim
vlastní. Některé skupiny vycházely z klasiky vaření - Jak si pejsek s kočič-
kou dělali k svátku dort. Ale vzhledem k tomu, že správně rozlišili ovoce

a zeleninu, byl výsledek vynikající a rozhodně ten, kdo ochutnal, neskončil

jako zlý pes v Čapkově knize. Výsledky kuchařského umění skupin byly
umístěny na ochutnávkovém stole. Každý salát měl svůj název a složení.

Žáci ochutnávali a bodovali vystavené vzorky. Zajímá vás, kdo vyhrál?

Všichni. Už jen proto, že se do příprav pustili s nadšením a vervou, že spo-
lužáci z ostatních volitelných předmětů, když se vraceli do třídy, intenzivně
hledali zdroj vůně, že z vyrobených salátů zůstaly jen prázdné misky

a lžíce. A jaký smysl mají takové hodiny? Odpovědí je bezděčně zaslech-
nutý rozhovor dvou žáků: „Ten ovocný salát byl suprovní a až přijdu domů,
udělám ho mámě jako překvapení.“ „Já zkusím udělat doma ten zelenino-
vý salát od kluků.“

Lenka Vašutová

Základní škola Gen. Svobody

v Havířově-Šumbarku už více než

10 let pořádá pro žáky 9. ročníku

exkurzi do Osvětimi. V minulém

školním roce byla tato exkurze sou-

částí uceleného školního projektu,

který trval několik měsíců, byl velmi

úspěšný a my doufáme, že letos na

úspěšnou tradici navážeme.

V rámci výuky dějepisu v 9.

ročníku se žáci seznamují s historií

druhé světové války.
Za začátek projektu lze považo-

vat 27. leden, kdy žáci prezentují

rozhlasovou relaci věnovanou Dni
památky obětem holocaustu.
V dalších týdnech v hodinách děje-

pisu se svými vyučujícími postupně

připravují dílčí části projektu, který

pokračuje v prvním červnovém

týdnu promítáním filmu „Holocaust“,

následnou přednáškou Ing. Norber-

ta Pěkníka z Centra vzdělávání

a dialogu, vytvářením počítačových

a papírových prezentací, vyplňo-

váním pracovních listů a exkurzí do

Osvětimi.

Vyvrcholením celého projektu je

tvorba esejí na téma „Jak se změnil

můj život po návštěvě koncentrač-

ního tábora“ a jejich prezentace na
žákovské minikonferenci.

Jak vyplynulo z esejí a prezenta-

cí, exkurze mnohé žáky přiměje

vážně se zamyslet a změnit svůj
žebříček životních hodnot
a postojů.

Šárka Dedková

Chceš být Lewis Hamilton 
nebo Fernando Alonso?

Máš nejlepší možnost!
Začíná nová sezona 2012 a MD Racing Team Havířov,
který jezdí seriál závodů motokár na závodních tratích

v České republice, Slovensku a Rakousku, rád přivítá nové
začínající i zkušené piloty (chlapce i dívky od 6 let do …) 

MD Racing Teamu Havířov.
Závodíme na podvozcích Birel a motory BMB, IAME a TM.
Informace na telefonních číslech v odpoledních hodinách.

604 411 363 - Martin Fusek, manažer
605 233 369 - Pavel Hochman, šéfmechanik

MŠ Čelakovského: Pekař peče houskyZŠ Hrubínova: Exkurze do ZOO 

ZŠ Gen. Svobody:

Školní projekt „Holocaust“

Foto: archiv
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
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TĚŠÍNSKÉ DIVADLO v KD P. Bezruče v Havířově

ČESKÁ SCÉNA
9. 5. v 19 hod. - pro skupinu HAA - Alois Jirásek: LUCERNA

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

Ne 6.5. v 15 h. - loutkový sál KD P. Bezruče

JAK ČMELÁČCI LÉČILI KYTIČKU
Duo Šamšula Karviná

Pohádka nás zanese na louku za dvěma 

nezbednými čmeláčky Čmelíkem a Brumíkem

a ti dětem ukáží,  jak vypadá opravdové přátelství.

Vstupné: 55 Kč

Ne 13.5. v 15 h. - KD Radost

MALÁ ČARODĚJNICE - Divadlo Silesia Ostrava

Pohádkový muzikál pro naše nejmenší a pro jejich rodiče.
Vstupné: 55 Kč

So 19.5. v 15 h. - loutkový sál KD P. Bezruče

VODNICKÁ POHÁDKA
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
Veselá výpravná pohádka plná kouzel

a čarování, protkaná známými

i neznámými písničkami o vodě,
rybách a rybnících. O vodníkovi Šplou-
chovi, který utekl před trestem vod-

nického krále a zabydlel se i se svojí

vdavek chtivou dcerou Běličkou v klidné tůňce v Čechách. Nane-
štěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka proto, aby
v něm našla, podle pověstí, zakopaný poklad…                            

Vstupné: 55 Kč

Ne 27.5. v 15 h. - loutkový sál KD P. Bezruče

JAK KOŤÁTKO ZAPOMNĚLO
MŇOUKAT Divadlo Úsměv Praha

Kočka šla na celý den lovit myši na pole. A aby

koťátko nebylo hladové, naučila ho, jak si
o mlíčko má Anduličce říci - zamňoukat. Ale kotě
nedávalo pozor a zapomnělo to. Je smutné

a hladové. Až teprve děti s Kašpárkem poradí
koťátku, jak se mňouká. Kotě zamňouká a Andu-
lička mu dá mlíčko. Vstupné: 55 Kč
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Ludvík Wolf
Doteky a sny II 
výstava 
fotografií

Vernisáž ve čtvrtek 3. 5. od 17 hodin 
Výstava potrvá do 27. 5. 2012

12. a 13.5. v 18 hodin - loutkový sál KDPB
Divadlo černého humoru Tom A Jeff vás po roce zve na

další kus pod názvem Fakířov, která pojednává o rozbití ideálů.
Vstupné 50 Kč
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15.5. STROM ŽIVOTA 
(THE TREE OF LIFE, USA
2010, 139´, do 12 let
nevhodný, psychologický,
titulky) Hvězdně obsazený
snímek je poctou životu,
přírodě a světu kolem nás,
který se nám odhaluje jako
symfonie. Postupně, obraz
po obrazu nám přináší
epický a dokonalý příběh,
který je aktuální dnes
stejně jako před více než půl stoletím. Strom života získal na MFF
v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu, pro nejlepší film.
Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Joanna Going aj.
Režie: Terrence Malick

22.5. VŠEMOCNÝ
(LIMITLESS, USA 2011, 105´, do 12 let nevhodný, adaptace, titul-
ky) Snímek s Bradley Cooperem a Robertem De Nirem o zrádných
účincích utajované drogy, která umožňuje využívat lidskou mysl na
100 %. Nezaměstnaný redaktor Eddie se nechává drogou zlákat
a stává se dokonalou verzí sebe sama. Jeho úspěch a nadlidské
schopnosti ale odhalí nebezpečné vedlejší účinky drogy. Podaří se
mu uniknout nájemným vrahům nebo doplatí na zrádnou předsta-

vu, že ho droga učiní všemocným? Režie: Neil Burger

29.5. JMENUJI SE OLIVER TATE
(SUBMARINE, Velká Británie 2010, 97´, do 12 let nevhodný,
hořká/komedie, titulky) Patnáctiletý Oliver Tate má dva cíle: zachrá-

nit manželství svých rodičů za pomoci pečlivě promyšleného plánu

a přijít o panictví před svými dalšími narozeninami ...

Režie: Richard Ayoade                                          
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Kulturní dům Radost - KDR
Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin - loutkový sál
KD P. Bezruče, vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč 

24.5. v 16.00 hodin projekt „FILM A ŠKOLA“
(BRZEZINA, Polsko 1970,  92´, psychologické drama, titulky)
Filmový přepis stejnojmenné povídky klasika polské literatury

Jaroslava Iwaszkiewicze. V hlavních rolích Olgierd Lukaszewicz

a Daniel Olbrychski. Režie: Andrzej Wajda

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

Galerie Radost
otevřeno po - pá 12 - 18 h., so - ne 14 - 18 h.
vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Alžběta Dirnerová

výstava 

obrazů 

havířovské 

výtvarnice 

Vernisáž ve středu 2. 5.
od 17 hodin

Výstava potrvá 
do 25. 5. 2012

Ne 13.5. v 15.00 h - KDR

MALÁ ČARODĚJNICE - Divadlo Silesia Ostrava

Byla jednou jedna Malá čarodějnice, které bylo pouhých 127 let. Tak začíná

známá a krásná pohádka o Malé čarodějnici a jejím havranovi Abraxasovi. Malá
čarodějnice má před sebou velký úkol, musí udělat zkoušky ze znalostí kouzel-
nické knihy, a tak se stát velkou čarodějnicí. Zkoušky však může složit pouze před

shromážděním čarodějnic o filipojakubské noci, teprve pak smí být přijata do čaro-
dějnického cechu a zatančit si kolem kouzelného ohně. Její kolegyně Hromnice

Bimbula se však snaží Malé čarodějnici zkoušky za každou cenu překazit. Po
několika marných pokusech absolvovat zkoušky poctivým způsobem přichystá
Malá čarodějnice strašlivou pomstu... Pohádkový muzikál pro naše nejmenší

a pro jejich rodiče. Vstupné: 55 Kč 
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Klub přátel hornického muzea - pobočka Havířov pořádá besedu
14. 5. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB

Reformy důchodového systému v ČR

RSDr. Opálka Miroslav, poslanec parlamentu ČR
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KD Leoše Janáčka - KDLJ

Společenský dům - SD
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Kulturní dům L. Janáčka, Dlouhá tř.46a, Havířov-Podlesí, 
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

3.6. v 17 h. - SD - TANEČNÍ VEČER s Kubemusic

16.6. náměstí Republiky 

HAVÍŘOV V KVĚTECH

26.6. v 16.30 h. - KDPB
TANEČNÍ AKADEMIE 

POHYBOVÝCH KURZŮ MKS HAVÍŘOV

z
á
b

a
v
a

● 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.

Vernisáž v úterý 1. 5. od 17 hodin
Výstava potrvá do 25. 5. 2012

Volná grafika - linoryty, hlubotisky

Výstava prací 
absolventek studia 

u profesora 
Eduarda Ovčáčka 

na Fakultě umění v Ostravě
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Kulturní dům Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT

1. - 6.5. v 17.45 h
ve středu 2. 5. mimořádně v 11 h.

OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
(ČR 2012, CP 29.3.12, 104´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlá/komedie, DD) „Na
žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci,
a proto taky hrajete vokres.“ Málokterý
trenér by hru svého mužstva popsal líp.
Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů
a koučů, ale jen on se v něm zapsal
navěky. Legendární trenér Pepik
Hnátek. Na vlastní oči tedy poznáte
člověka, který pro fotbal žije a neváhal
by pro něj i zemřít. Pepik Hnátek má plot
ve sparťanských barvách, notýsek plný
taktických poznámek a trauma z toho, že
Houslice nikdy nepostoupily do Kraje.
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý,
Luděk Sobota, David Novotný, Leoš
Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý, Jan
Hartl, Jaroslava Pokorná aj.

Režie: Jan Prušinovský     Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 11.00 - 43 Kč) 

3. - 6.5. ve 20.00 h, 7. - 9.5. v 17.45 h

ve středu 9.5. též v 9.00 h 

BITEVNÍ LOĎ
(BATTLESHIP, USA 2012, CP 19.4. 12,
129´, do 12 let nevhodný, akční/sci-fi,
titulky, DD) Hopper nikdy nechtěl sloužit

u válečného námořnictva jako jeho star-

ší bratr. Kvůli velkému průšvihu ale

musel. Nechtělo se mu ani požádat

o ruku své holky jejího otce, shodou

nešťastných náhod svého nejvyššího

velitele. Bude muset. Nikdy také nechtěl

bojovat proti mimozemské invazi.

I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne,

všichni končíme. Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

4. - 6.5. v 15.30 h

LETOPISY NARNIE: 
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
(THE CHRONICLES OF NARNIA:
VOYAGE OF THE DAWN TREADER, 
Velká Británie 2010, 114´, přístupný, širo-
koúhlý/dobrodružný/rodinný/fantasy, české
znění, DD) Peter a Susan jsou již na návrat
do Narnie trochu staří, a tak se přes magic-
ký obraz dostávají jen Edmund a Lucy.

Nechtíc s sebou přiberou i velmi

nepříjemného bratrance Eustacea, který
se však pobytem v Narnii změní k nepoz-
nání. Podobně jako předtím Edmundovi,

i jemu hrozí smrtelné nebezpečí ...

Vstupné: 62 Kč  
11. - 13.5. v 15.30 h   

RIO 
(USA 2010, 96´, přístupný, animovaný/
dobrodružný/rodinný/komedie, české zně-
ní, DD) Vzácný papoušek jménem Blu žije
na malém městě se svojí paničkou Lindou,
s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho

před léty zachránila před pašeráky, kteří ho
ještě jako papouščí miminko ulovili upros-
třed brazilského pralesa a odvezli do

zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu
sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí
a pohodlí Lindina domova se natolik zabyd-

lel, že pro něj není problém uvařit kávu, při-

pravit snídani, vyčistit si zuby nebo poslou-
žit Lindě jako její osobní budík …                

Vstupné: 62 Kč 
11. - 15.5. v 17.45 h
11. - 13.5. též ve 20.00 h 

PROBUDÍM SE VČERA
(ČR 2012, 120´, přístupný, školní kome-
die/sci-fi, DD) Komedie s originální záplet-
kou, 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 student-
ských let a vrátit se do června 1989, kdy
chodil do třeťáku … Hrají: Jiří Mádl, Eva
Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miro-
slav Táborský, Nela Boudová, Petr Nárož-
ný, Zlata Adamovská, Svatopluk Skopal,
Milan Šteindler, Boris Hybner, Ljuba Krbo-

vá, David Matásek, Bohumil Klepl, Martin

Zounar aj. Režie: Miloslav Šmídmajer          

Vstupné: 82 Kč

16.5. v 9.00 a 17.45 h        

ALOIS NEBEL 
(ČR 2011, 87´, přístupný, animovaný/
drama, DD) Příběh filmu začíná na podzim

roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok

v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí

Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je

tichý samotář, kterého čas od času pře-

padne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní

zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť

násilného odsunu Němců po 2. světové

válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Poto-

ce na sklonku socialismu líně plynou,

výhybkář Wachek (Leoš Noha) společně

se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují

s důstojníky sovětské armády. Poklidnou

atmosféru naruší jednoho dne Němý (Karel
Roden), který překročí hranice se sekyrou

v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace

nakonec Nebela přivedou do blázince
a přijde o místo výpravčího...
Režie: Tomáš Luňák          Vstupné: 72 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 38 Kč)  

17. - 23.5. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 23.5. též v 9.00 h

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
(ČR 2012, CP 17.5. 12, 113´, přístupný,
širokoúhlá/komedie, DD) 

Příběh volného pokračování romantické
komedie Líbáš jako Bůh začíná ve
chvíli, kdy staré manželské svazky jsou

definitivní minulostí a Helena s Františ-
kem se pokoušejí začít nový život.
Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpře-

trhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše
rodina, vaše okolí a vaši dřívější partne-
ři do společného soužití nutně patří.
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová,
Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Lang-
majer, Nela Boudová, Tereza Kostková
aj. Režie: Marie Poledňáková           

Vstupné: 112 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 58 Kč) 

18. - 20.5. v 15.30 h

ŠMOULOVÉ 
(THE SMURFS, USA/Belgie 2011, 130´, pří-
stupný, 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 záměry. Vstupné: 67 Kč

24. - 27.5. v 17.45 a 20.00 h

PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
(ČR/Slovinsko 2012, CP 29.3. 12, 75´, do
15 let nepřístupný) Příběh filmu PŘÍLIŠ

MLADÁ NOC vypráví o dvou dvanáctile-

tých klucích, kteří se den po Silvestru

náhodně ocitnou na zvláštní oslavě

v bytě mladé dívky a ve společnosti

dvou dospělých mužů. Děti se v bytě

zapomenou, prožijí svoje první setkání

s láskou a sexualitou, přestanou vnímat

čas a neuvědomí si, že se po nich doma

shánějí a pravděpodobně už je hledá

policie. Režie: Olmo Omerzu

Vstupné: 80 Kč

25. - 27.5. v 15.30 h

MEDVÍDEK PÚ 
(WINNIE THE POOH, USA 2011, 60´,
přístupný, animovaný, české znění, DD) 
Malí diváci se vrací do Stokorcového lesa,

kde znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip

a žertovná atmosféra původních krátkých
filmů. Přichází zábava ve společnosti „při-

hlouplého Medvěda“ a jeho přátel Tygra,

Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klo-
kánka... a pochopitelně také Ijáčka, který
ztratil ocásek. Vstupné: 62 Kč

28. - 30.5. v 17.45 h

ve středu 30.5. též v 9.00 h  

KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY
(HALT AUF FREIER STRECKE, Německo
2011, CP 29.3. 12, 110´, do 12 let nevhod-
ný, drama, titulky, DD) 

Film vypráví příběh ze života čtyřicát-
níků. Simone a Frank se právě se dvěma

dětmi nastěhovali do nového domu. Ve
stejnou chvíli se dozvídají tragickou
zprávu: Frank má rakovinu …                  

Vstupné: 80 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

projekce s ozvučením 
DOLBY DIGITAL
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Od 2. května otevřeno: út - pá  8 - 12 h a 12.30 - 16.30 h

so  9 - 13 h, ne 13 - 17 h

DEN ŘEMESEL - 1. května 2012 9 - 17 h

Slavnostní zahájení sezony ukázkou a předváděním 

starých zapomenutých řemesel Těšínska.

Srdečně zveme k prohlídce, ochutnávce i nakupování.

MAMINCE - 9.5. - 11.5.
Výroba přání a drobných dárků mamince k svátku, pro děti do 10 let.

Kolektivy nutno objednat.

DŘEVĚNKA OČIMA DĚTÍ - k Mezinárodnímu dni muzeí

Malování různými výtvarnými technikami, pro děti, studenty a veřejnost.

Kolektivy nutno objednat.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ - 18.5.
Z muzejního archívu (promítání), pro ZŠ, SŠ a veřejnost.

Kolektivy nutno objednat.
VSTUPNÉ ZDARMA.

Původní myšlenkou „TĚCH LIDÍ“

byla a je výzva k setkání a zároveň

pokus o navrácení původního výz-

namu slova - tudíž „MY“. Jestliže

na prvním sólovém stejno-

jmenném CD basisty Jaryna

Janka, vydaném nedávno vydava-

telstvím Indies Scope, najdeme

nemálo zajímavých hostů různých

stylových zaměření, nyní naopak

vyráží poprvé na koncertní pódia

sestava vskutku komorní, a to jme-

novitě: Petr Uvira - kytara, zpěv

(Ladě), Roman Vícha - bicí (Toxi-

que, Muff, Face Of The Bass),

Jaryn Janek - basa, kytara, piano,

zpěv plus Dorota Barová - cello,
zpěv (Tara Fuki, Vertigo) a zahraje

písně ať už ze zmíněného alba, tak

např. skupin Benedikta, Med,

Eleison či Tara Fuki.

www.jarynjanek.com

Mladší žákyně BK Havířov mají 

za sebou úspěšnou sezónu
Mladší žákyně BK Havířov ukončily úspěšně basketbalovou sezónu

a v extralize ve skupině B obsadily konečné 7. místo. „Naším hlavním cílem
bylo v letošní sezóně získat v celostátní soutěži zkušenosti, to že se dosta-
neme tak daleko, jsme na začátku sezóny vůbec nepředpokládaly.

Do žákovské ligy jsme postoupily až z dodatečné kvalifikace. Po základ-
ní části soutěže jsme skončily na 4. místě a zajistily jsme si postup
do extraligy mladších žákyň. V ní jsme narazily na velmi kvalitní soupeře.
Odehrály jsme výborné zápasy, porazily jsme družstva Valosunu Brno
a Hradce Králové, v domácím utkání jsme potrápily tým z Trutnova, který
je jeden z adeptů na medaili na MČR. Pro náš nový klub je to obrovský
úspěch.

Blahopřejeme hráčkám k výborným výkonům a všem rodičům
a fanouškům děkujeme za podporu a vytvoření skutečně domácího
prostředí,“ řekly trenérky I. Rašková a M. Šindlářová.

Atleti ZŠ M. Kudeříkové 
na konci halové sezóny

Mladí atleti TJ Start Havířov, kteří jsou drtivou většinou žáky ZŠ M. Kude-
říkové, jsou na konci halových atletických závodů. Halová sezóna nabídla
hlavní vrcholy v podobě Mistrovství Moravy a Slezska, Mistrovství České

republiky a u mladších žáků přebor Moravskoslezského kraje. Všech těch-

to závodů se účastnili i naši mladí atleti a posbírali řadu pěkných výkonů
a umístění.

Na Mistrovství ČR dosáhl nejlepšího umístění Jakub Valášek, který

obsadil ve víceboji starších žáků 7. místo. Mezi nejlepší desítku v republice

se dostal také dorostenec David Hájek. Ten byl osmý ve skoku o tyči
a devátý ve víceboji. Těsně za elitní desítkou zůstali další dva havířovští
atleti a to Karel Bajer a Dominika Váchová.

Mistrovství Moravy a Slezska žáků přineslo havířovskému oddílu druhé
místo Jakuba Valáška, čtvrtá místa Dominiky Váchové a Barbory

Horákové.V elitní desítce se umístili dále David Hájek, Karel Bajer a Dušan
Orlík.

Nejvýznamnějším halovým závodem pro mladší žactvo je přebor Morav-

skoslezského kraje. Zde jsme si zásluhou Honzy Váchy připsali největší
oddílové úspěchy. Honza postupně posbíral čtyři zlaté a jeden bronz.

Vítězství dosáhl na 60 m, 60 m překážek, skoku dalekém a společně ve
štafetě na 4 x 200 m (složení - Vácha, Hladík, Wala, Lukša), třetí byl ve
skoku vysokém. Vítězství si připsal také Filip Lukša v závodě na 1000 m,

druhé místo pak přidal Vojtěch Wala na 60 m.

První březnový víkend proběhl ve
švýcarském městečku Grünenmatt
mezinárodní florbalový turnaj pod
názvem „Poukar Kronorsport Cup“,
kterého se zúčastnili v kategorii do
15 let i hráči FK Torpedo Havířov. Ti
reprezentovali naše město a klub
opravdu příkladně a celým turna-
jem prošli bez zaváhání až do
finále. V napínavém a velmi vyrov-
naném závěrečném utkání zpočát-
ku hledali recept na svého soupeře
a ani dvoubrankový rozdíl v jejich
neprospěch nezlomil vůli a touhu
turnaj vyhrát. Odměnou za bojov-
nost jim bylo vítězství v poměru 5:4.
Zlaté medaile a pohár jim předal
Tomáš Trnavský, trenér české flor-

balové reprezentace, společně
s Alešem Zálesným, českým repre-
zentantem a jedním z nejlepších
florbalistů planety. Ten se stal i sou-
částí realizačního týmu pro finálový
duel a přijal nabídku na pozici asis-
tenta trenéra. Vyzkoušel si tak pro
něj nezvyklou pozici na střídačce
havířovského klubu. Jak sám po
zápase s úsměvem dodal: „Kluci
byli bezvadní, bojovali a jsem na ně
pyšný.“ Tým složený z odchovanců
Torpeda zanechal v zemi helvét-
ského kříže dobrý dojem.

Letošního ročníku se zúčastnilo
14 týmů a přibližně 250 hráčů ze tří
zemí - České republiky, Slovenska
a pořádajícího Švýcarska.

Starší žáci Torpeda Havířov vyhráli 
mezinárodní turnaj ve Švýcarsku

Jaryn Janek & Ty Lidi feat Dorota Barová 

Jazz Club Havířov - 8. 5.

Projekty se ucházejí o finanční podporu statutárního města Havířova.

KOTULOVA DŘEVĚNKA
Hálkova 4, 736 01 Havířov-Bludovice

tel.: 602 709 731

e-mail: kotulova_drevenka@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz

Foto: archiv
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„Násobilku musíš umět, jako když bičem
mrská i o půlnoci!" Nepochybujeme, že snad
není rodiče, který by tuto hlášku svému dítku
neodcitoval. Zrovna tak by děti zajisté i o půlnoci
uměly vyjmenovat symboly jara, mezi něž patří
Velikonoce. Pomlázka, vajíčka, zajíčci, beránci,
pondělí, vrbové proutí, koleda, barevné stuhy,
kraslice, odvar z cibulových slupek, křesťanství,
začátek života, kočičky … to je jen maličko

z dlouhého výčtu klíčových pojmů, které jsou pro
ně symboly velikonočních svátků. Co do něj
zařadit nelze tak snadno, je samotná „atmosfé-
ra“. Ta se totiž musí prožít!

Naše životická škola Zelená neuskutečnila tra-
diční velikonoční jarmark sice na samotný Zele-
ný čtvrtek, ale prožili jsme jej v prostorách školy
o nějaký ten den dřív. Nu což! Velikonoční pon-
dělí klepe na dveře a počasí svou proměnlivostí
dotvářelo atmosféru brzkého jara. Zato návštěv-
nost této každoroční akce proměnlivá nebyla.
Opět se v hojném počtu dostavili rodiče nejen za
zhlédnutím žákovských výrobků, ale také za pro-
dejní výstavou knih. Velkou pozornost získaly
výrobky velikonoční keramiky, ozdobných zápi-
chů, téměř „pardubických“ perníčků, rozněžně-
lých oveček a dokonce textilních zajíčků symbo-
lizujících pokoru a moudrost.

Co stojí za obdiv? Například i to, že si děti jar-
mark vzaly pod své vedení a velení. Staly se
nadšenci, výrobci, vyvolávači a následně i pro-
dejci a společníky. Paní učitelky z nich měly
radost stejně velkou jako jejich rodiče.

Přesto, že Zelenému čtvrtku předchází Škare-
dá středa, ta naše životická byla velmi příjemná,
doprovázená nadšením, pílí, uměním, přátel-
stvím, spoluprací a pozorností. Pedagogický sbor
školy děkuje rodičům a přátelům, kteří se také
o to vše svou účastí zasloužili.

H. Millerová, ZŠ Zelená

V tomto týdnu se učitelé a žáci věnovali tématům Zdraví
a jeho prevenci, Zdravá strava, 1. pomoc, povídání o šikaně,

plnili pracovní listy na téma Zdravé zuby. Na téma Zdraví
a Zdravá strava žáci spolu s třídními učitelkami vyráběli
plakáty a nástěnky, připravovali ovocné a zeleninové saláty.
V minulých dvou letech si žáci vyzkoušeli jógu.

V letošním roce bylo příjemnou změnou cvičení na
míčích, které jsme získali v rámci projektu "5x pro zdraví"
z Nadace OKD. Pod vedením šikovné vychovatelky Lucie
Pěchovičové si děti protáhly svá těla. Udržet si rovnováhu
při cvičení na míči nebylo tak jednoduché, jak to vypadalo.
Všechny třídy vystavovaly nápadité a zajímavé výtvarné
práce, slohová cvičení, sestavené jídelníčky a chutně
připravené saláty.

Týden byl ukončen "Výšlapem na Sněžku" s veselými
pokřiky. Nalezený poklad a odměny za celotýdenní snahu
dětí byly příjemným završením této akce. Děti byly nadšené
a spokojené. Mgr. Jana Karaffová

GSH: Další úspěchy volejbalistek 
a volejbalistů horního gymplu

V polovině března se konalo městské kolo havířovské
ligy středních škol ve volejbale. Dívky hrály v tělocvičně
SPŠ stavební, kluci v hale SPŠ elektrotechnické a v Měst-
ské sportovní hale při ZŠ Žákovská. Do turnaje dívek se
přihlásily čtyři školy: pořádající SPŠ stavební, SŠ Havířov-
Prostřední Suchá, Gymnázium Komenského a Gymnázium
Studentská. Hrálo se systémem „každý s každým“ na dva
vítězné sety.V turnaji herně i výsledkově dominovaly hráčky
ze Střední školy Havířov-Prostřední Suchá, které všechny
své zápasy vyhrály 2:0. Tým „horního“ gymnázia získal
2. místo, třetí skončilo „dolní“ gymnázium a čtvrtá pořádající
stavební průmyslovka.

Chlapeckou část městského kola hrály týmy SPŠ elek-
trotechnické, SPŠ stavební, Gymnázia Komenského, SŠ
Lidická, SŠ Sýkorova a Gymnázium Studentská. Družstvo
horního gymplu vyhrálo svou skupinu a zajistilo si účast ve
finále proti vítězi druhé skupiny. Ve finále se jako v minulých
dvou letech utkaly reprezentace Gymnázia Studentská
a SPŠ stavební. Hráči gymnázia opět finále zvládli, po
setech 25:20 a 25:15 vyhráli 2:0 a počtvrté v řadě získali
titul městského vítěze.

Vítězství v městském kole znamenalo postup do okres-

ního kola. Turnaj hrálo 5 týmů - OA Orlová, Gymnázium
Karviná, Gymnázium s polským jazykem vyučovacím
Český Těšín, Gymnázium Bohumín a Gymnázium Student-
ská Havířov. Tady už se družstvu horního gymplu tolik
nedařilo, a tak se letos museli spokojit se čtvrtou příčkou.

GJAK:Triumf děvčat na krajském kole florbalu

Krajské kolo ve florbalu dívek-středoškolaček uspořáda-
lo Gymnázium na ul. Komenského ve spolupráci s magist-
rátem a florbalovým klubem Torpédo Havířov v Městské

sportovní hale. Turnaje se zúčastnilo pět družstev.

V zápasech se postupně představilo Gymnázium Příbor
(zástupce okresu Nový Jičín), Gymnázium Ostrava-Zábřeh
(zástupce okresu Ostrava), Gymnázium Krnov (z okresu

Bruntál) a dva zástupci okresu karvinského - SŠZ Český

Těšín a samozřejmě pořádající Gymnázium na ul. Komen-
ského z Havířova. Hrálo se systémem každý s každým na
dvakrát deset minut, kdy se herní čas zastavoval pouze po

dosažení branky či na výslovné přání rozhodčího.

Reprezentantky dolního gymplu se na turnaji vůbec
neztratily, právě naopak. Ve velké konkurenci, kdy některé
týmy měly opravdu kvalitní hráčky hrající závodně, dosáhly

nečekaného výsledku. Ve čtyřech utkáních postupně pora-
zily Gymnázium Příbor 1:0, Gymnázium Ostrava - Zábřeh

v poměru 3:0, stejným poměrem pokořily i soupeřky
z Českého Těšína, a proti krnovskému gymnázium dokon-
ce zvítězily vysoko 9:1. Disciplinovanou hrou a zodpověd-

nou obranou nedovolily soupeřkám vstřelit více než jednu
jedinou branku, naopak jich šestnáct vstřelily. Děvčata tak

zvítězila letos již v jedenácti zápasech v řadě a vůbec
neokusila hořkost porážky.

Slezská diakonie 
chce vytvořit 
v Prostřední Suché
pěkné místo pro život

Poradenské centrum Havířov Slezské diako-
nie rozšiřuje své služby určené občanům města.
Od 1. března 2012 spouští v Havířově-Prostřed-
ní Suché projekt „Prostřední Suchá - pěkné
místo pro život“. Projekt zahrnuje několik částí,
které jsou zaměřeny na zvýšení kvality života
v Prostřední Suché, především začlenění soci-
álně vyloučených obyvatel zpět do společnosti
a na trh práce.

První aktivitou projektu je Terénní program,
jehož pracovníci budou vyhledávat klienty, moti-
vovat je k aktivní účasti na řešení problémů,
asistovat jim a zprostředkovávat kontakty na
další služby projektu i jiných poskytovatelů.

Dále v Horní Suché vznikne detašované pra-
coviště Občanské poradny Havířov, které bude
zaměřeno na dluhové poradenství, tzn. finanční
a rozpočtové poradenství, prevenci zadlužení či
řešení již vzniklých dluhů (sepsání splátkového
kalendáře) atd. Poradna bude pomáhat
i v oblastech sociálních dávek, bydlení, majet-
koprávních a mezilidských vztahů.

Program Individuální pracovní poradenství
bude klienty motivovat k práci na sobě tak, aby
se zvýšily jejich schopnosti a klienti byli povzbu-
zeni hledat uplatnění na trhu práce. Klientům
programu budou poskytovány informace o pra-
covně právních vztazích (pracovně-právní pora-
denství) a budou se procvičovat jejich praktické
dovednosti - např. sebeprezentace, vytvoření
životopisu, hledání práce či nácvik přijímacího
pohovoru.

Zcela novou službou bude program Před-
cházení násilí v rodinách. Tato služba navazuje
na tradici poraden Slezské diakonie zaměře-
ných na pomoc obětem domácího násilí. Nový
program se však zacílí na pachatele násilí, bude
poskytovat odborné sociální poradenství, indivi-
duální nebo skupinové terapie, nácvik neagre-
sivních forem řešení situace atd.

Všechny druhy poradenství budou poskyto-
vány od 1. května 2012 na adrese Hornická 2,
Havířov-Prostřední Suchá.

Aktivity v rámci tohoto projektu jsou financo-
vány z Evropského sociálního fondu, operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost.

ZŠ Zelená: Nemračte se ve středy

ZŠ Žákovská: TÝDEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
uspořádali na 1. stupni ZŠ Žákovská v polovině března

Havířovské gymply sportují - na horním letí volejbal, na dolním florbal
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srdečně zve na
Slavnostní koncerty 

absolventů I. a II. stupně
15., 22., 29. května v 18 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●
Třídní koncerty žáků 

klavírního, pěveckého, dechového,
kytarového a houslového oddělení   

2., 3., 9., 10., 11., 17., 23., 24.,
25., 30., 31. května od 17 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Vernisáž prací žáků 
výtvarného oboru

2. května v 17.00 hodin
galerie ZUŠ ul. A. Jiráska,

Havířov-Podlesí
●

Srdečně zveme do nově otevřené
Galerie ZUŠ B. Martinů

na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí
na vystavené výtvarné práce 

žáků ZUŠ
Otevřeno po - pá  14 - 18 hodin 

po tel. domluvě 596 813 679

■ s hospodařením rodiny (pomoc

s řešením finančních problémů,

řešení dluhů,…)

■ s řešením bytové problematiky

(hledání adekvátního bydlení,

předcházení vystěhování 

z bytu,…)

■ se vzdělávacími a výchovnými

problémy dětí (podpora členů rodi-
ny při školní a předškolní přípravě,
řešení výchovných problémů, zle-

pšení školního prospěchu,…)

■ s překonáním tíživé situace (roz-
vod, rozchod, odebrání dítěte
z rodiny, aj.)

■ s jednáním v oblasti

svých práv, nároků

ale i povinností (vyži-

vovací povinnost,

dávkový systém,

pomoc s hledáním různých alter-

nativ, které pomáhají řešit daný
problém…)

■ se sepisováním písemností,

žádostí a vyřizováním různých
záležitostí 

■ s dalšími aktivitami služby (klu-

bové činnosti pro rodiny s malými

dětmi, které vedou ke spolupráci
rodiče s dítětem, např. kreslení,
učení se básniček, písniček,

motorická činnost,…)

Služba je poskytována zdarma

v terénní formě, ale i v ambulantní

formě v bezbariérových prostorách.
Naším cílem je Vás provést, podpo-
řit a hledat společně s Vámi řešení

situace, ve které se nacházíte.

Začíná čas rojení
Rojení je přirozená cesta vytvoření nového včelího

společenství. Jedna z příčin je velké množství včel
v malém prostoru úlu. Když se vylíhne mladá matka,
stará vyletí s částí včel i trubci. Takový roj se usadí
zpravidla nedaleko úlu. Když se vylíhne další matka,
vyletí takzvaný druhoroj. Takový roj se pak usadí
vysoko v koruně stromu, nebo odletí někam daleko

od svého příbytku. Aby včelař nepřišel o svůj roj, oplodněné matce mírně
přistřihne jedno křídlo. Při rojení taková matka neodletí, sedne před úl na
zem včelař ji odchytí a roj se sám vrátí do úlu. Je to metoda, kterou
používali již naši předkové.

Každý včelař má právo sledovat svůj roj a chytit jej tam, kde se usadil.
Chce-li včelař získat roj, který se usadil na soukromém pozemku, musí
nejdřív získat povolení ke vstupu.

A co nového u Ambrožíků? 
Členové včelařského kroužku v rámci přípravy na oblastní kolo soutěže

„Zlatá včela“ navštívili brněnskou výstavu Techagro. Na výstavišti byl jeden
pavilon pro včelaře. Tam měli příležitost se seznámit se zajímavostmi z his-
torie včelařství, ale i s nejmodernějšími trendy. Nejvíce času děti strávily
u registrační úlové váhy, stáčírny medu, linky na výrobu mezistěn
a v oddělení, kde předváděli chov čmeláků. Výstava měla podnázev

„Pestrý život kolem nás“.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION
HAVÍŘOV, DĚLNICKÁ 14
736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

bezbariérový vstup
☎ 596 813 456

havirov@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz

Otevřeno:
út - pá 8 - 12 h  12.30 - 16.30 h 

so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h

S PANENKAMI ZA HISTORIÍ
ANEB SVĚTOVÉ DĚJINY 

OČIMA PANENKY BARBIE
Výstava potrvá 

do 31. května 2012.

Kdo by neznal panenku Barbie?
Vždyť letos je to už 53 let, co vstou-
pila do dětských pokojů. Barbie
a její přítel Ken se spolu s dalšími
kamarády převlékli za význačné
osobnosti dějin a předvádějí děje
dávno minulé i zcela nedávné. Svět
lidí doplňují kapitoly ze světa
pohádek a pozornost je věnována
i samotné panence Barbie, která
vyrostla v módní ikonu.
Barbie a její družinu kostýmy i kuli-
sami opatřila paní Kristýna Vařeko-
vá. V pečlivě zpracovaných detai-
lech nezapře profesi textilní výtvar-
nice, šatník jejích Barbínek vypo-
vídá o hravosti i mistrovsky zvlád-
nutém řemesle. Přijďte se sami
podívat, přijďte se přesvědčit, že
panenky nejsou jen pro děti a už
vůbec ne jen pro holky.

Interaktivní koutek:

omalovánky, oblékání panenek

Barbie, možnost si vyzkoušet

pohádkové kostýmy 

a vyfotit se v nich
18. 5. MDM - Jarní kytice 

- vytváření papírových květin,

vstup zdarma
22. - 31. 5.

Princezny z pohádek - tvorba 

z látek - kolektivní práce, 

pro školní skupiny 

Klub věrných turistů plánuje v květnu tyto akce :

čtvrtek 3.5. sraz na autobusovém nádraží - půjdeme na Rybí dům

do Chotěbuzi

úterý      8.5. sraz na autobusovém nádraží v 8 hodin - jdeme na

tradiční Bludovické šlápoty - v pořadí již 12. ročník

sobota 19.5. jedeme znovu pro velký zájem na Cvilín, Kudlichova roz-

hledna a návštěva moštárny Vitaminátor v Sosnové.
Odjezd autobusu v 7.30 hodin od haly Slávia, cena zájez-

du 180 Kč (včetně exkurze)

čtvrtek 24.5. sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží - jedeme do
Albrechtic novou zajímavou trasou.

Motto dne: budeš-li mít štěstí, ulovíš si večeři !!!

Z důvodu pracovního volna v měsíci květnu budou informační schůzky

spojené s výběrem peněz na zájezdy vždy ve středu, a to :
2. května a 9. května v 17 hodin v restauraci Beskyd na Národní třídě.

www.kvtivr.estranky.cz

ZUŠ L. Janáčka
☎☎ 596 411 064

zusvrchl@volny.cz

ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz

3. května v 18 hodin
v Komorním sále

Absolventský koncert
●

9. května ve 14 hodin
ve Společenském domě Reneta

Hudební odpoledne
pro seniory u příležitosti 

Dne matek
●

15. května v 17 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ

Jarní koncert
koncert orchestrů a souborů ZUŠ

●
17. května ve 14 hodin
v Komorním sále ZUŠ

výběrové kolo pěvecké soutěže
Havířovská nota

●
22. května v 17.30 hodin

v Komorním sále
Koncert žáků

●
29. května v 17 hodin

v Reprezentačním sále ZUŠ
Taneční akademie

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ, tel. 596 411 064

zusvrchl@volny.cz

Armáda spásy, 
Sbor a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov, ☎ 773 770 176/175 
poskytuje bezplatně sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi,
které potřebují podporu nebo pomoc:

MOTTO:

“Čas strávený turistikou není nikdy ztracený”
Liduška Hanzálková

Vcelarské okénko:Vcelarské okénko:ˇ ˇ

FLORBAL - DĚTI
V květnu a v červnu zveme mladé florbalisty mezi nás.

Otevřený trénink přípravky (roč. 2003 a mladší)
každou středu od 16 hodin v tělocvičně Gymnázia Studentská 

Otevřený trénink elévků (roč. 2001 a 2002)
každé úterý v 17 hodin v tělocvičně Gymnázia Studentská 

Otevřený trénink ml. žáků (roč. 1999 a 2000)

každé pondělí v 17.30 v tělocvičně Gymnázia Studentská 
Otevřený trénink st. žáků (roč. 1997 a 1998)

každý pátek od 15 hodin v Městské sportovní hale

Více o nás
WWW.SLOVANHAVIROV.CZ NEBO ☎☎ 777 602 792



19

Akce pro děti:
Dětské oddělení Svornosti:
V květnu čeká na prvňáčky paso-
vání na čtenáře.
Rovněž bude ukončena soutěž
Rytíři a středověk. Výherci obdrží
malý dárek a za odměnu pojedou
na výlet na hrad Hukvaldy, kde
změří své síly s rytíři ostatních kni-
hoven.

Pobočka Seiferta:
Ve středu 9. května od 15.00 hod.
zveme šikovné děti na tvořivé
odpoledne Motýlci na niti. Své
výrobky pak mohou věnovat
maminkám k svátku.
Pokračujeme v akci Celé Česko čte
dětem v MŠ Horymírové.

Pobočka Dělnická:
V průběhu května se přijďte podívat
na výstavku prací dětí přípravné
třídy ZŠ Kpt. Jasioka. Instalována

bude v předsálí knihovny.

V květnu se můžete zapojit do

malování na téma květiny a stromy

(v pondělí, úterý a pátek) na

červnovou výstavku STROMY

A KVĚTINY ZDOBÍ PROSTŘEDNÍ

SUCHOU.

V pátek 4. května od 16.00 do

17.00 na Vás čeká navíc letní

pásmo s povídáním a kvízem.

V pondělí 14. května v čase od

17.00 do 18.00 hod. zveme všech-

ny děti i s maminkami, aby oslavili

jejich květnový svátek.

Pobočka Gen. Svobody:

Výroba přáníček a malých dárečků

maminkám k svátku čeká ve středu

2.5. od 14.00 hod. na děti školní

družiny a ostatní zájemce.

Akce pro dospělé:
Oddělení hudby a umění:

Do 25.5. pokračuje výstava Ostrava

ve fotografii včera a dnes.
16.5. v 18.00 hodin můžete
navštívit koncert Oldřišky Honsové, 
Martina Dubce a Jekatěriny Pas-
tukhové s názvem Všechny barvy
hudby.
22.5. od 15.00 hod. proběhne
oblíbené rukodělné odpoledne na
téma Květinové dekorace (lektorka
I. Janoušková). Rukodělky zahajuji
sérií akcí, kterými se knihovna
zapojuje do příprav na Havířov
v květech.
30.5. v 18.00 hodin Vás zveme na
vernisáž společné výstavy obrazů
autorů Maří Magdaleny Čechové
a Otto Dedka. V hudební části
večera vystoupí žáci a studenti
ZUŠ Leoše Janáčka ze třídy
Mgr. Taťány Křešové.

Pobočka Seiferta:
Ve středu 15. května od 18.00
hodin proběhne autorské čtení

knihy Volba.

Tým lidí se pokusí zvrátit to, kam

dnešní společnost směřuje. Před-

stavte si budoucnost.

Čtením bude provázet autor knihy

Jakub Trpiš za doprovodu kytaristy

Pavla Szaba.

Budova knihovny Šrámkova:

Až do 29. 5. máte možnost prohléd-

nout si fotografie Ing. Ivana Hledíka

s názvem „Zpomalit - zastavit se

a podívat se kolem sebe“.

Fotografie na téma Příroda vysta-

vuje také člen Fotoklubu Havířov

Roman Dzik.

Nezapomeňte ani na knihy s májo-

vou tematikou Máj - lásky čas, které

vám připravila půjčovna pro

dospělé.

Městská knihovna Havířov
Nabídka akcí a kroužků na květen 2012
Středisko na ul. Na Nábřeží 41, Havířov Město, tel.: 596 811 175
11. 5. - 14 - 16 h. - Dárečky pro maminky, přijďte si vyrobit dárek ke dni maminek.
Info: L. Bitterová : 596 811 175, 739 669 763, lucie.bitterova@svcha.eu
4.5. v 15 - 17 h. - Po stopách čtyřnožců - procházka a hry s pejsky kolem řeky Lučiny.
5.5. Výlet do hor - Pojďme spolu strávit krásný den na horách. Čas a místo bude upřesně-
no. Info: nikol.schovancova@svcha.eu, 605 466 675
3.5. /čt/ 14 - 17 h. - Keramické srdce - dárek na Den matek, 6 - 15 let, 10 Kč s sebou.
31.5. /čt/ 14 - 17 h. - Gelové svíčky, výroba svíček netradiční technikou, 6 - 15 let, malou
skleničku a 15 Kč s sebou.
Každé úterý 17 - 19 h. - Výtvarné studio pro mládež - kurz smaltu, keramiky, malby na
hedvábí - info: Tomáš Mendl - 736 158 153. tomas.mendl@svcha.eu,
7., 11., 14., 21. a 28. 5. cvičení pro veřejnost (i pro dospělé!!!) Cena 20 Kč. S sebou: spor-
tovní boty a oblečení, pití. Nutno nahlásit se předem ! Info: L. Byrtusová : 596 811 175,
603 438 726, lenka.byrtusova@svcha.eu

Poslední volná místa v kroužcích :
Electro dance - moderní tanec složený z mnoha tanečních stylů pro děti a mládež od 8 let,
po a pá, 15 - 17 h., cena do června 300 Kč.
DN´s crew - taneční styly street-dance, hip-hop, dancehall aj., prvky baletu a latiny. Urče-
no všem od 13 do 18 let (i výše). Schůzky: út a pá 17 - 19 h., cena do června 300 Kč.
Break dance - pro pohybově nadané děti od 9 let., po a st 17 - 19 h., cena do června 300 Kč.

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, tel. 596  811 031 
Pá 4.5. od 15 h. - Venku svítí sluníčko, protáhni si tělíčko - hry a soutěže venku (v příp.
nepříznivého počasí v Asterixu), 6 - 11 let
St 9.5. od 17 h. - Pro maminku - dáreček máš za chvilinku. Výroba drobných dárků ke
Dni maminek, 6 - 11 let. Info: lenka.vaculikova@svcha.eu
Pá 11.5. od 14 h. - Dárek pro maminku - výtvarná dílna 
Út 15.5. od 16 h. - Jarní kolečkování, 6 - 9 let. Koloběžky nebo kolečkové brusle s sebou.
Út 29.5. 16 h. - Soutěžíme v Asterixu. Soutěže pro děti 6 - 12 let. Přezutí s sebou.
Info: lenka.vavreckova@svcha.eu,
Otevřená PC herna - každé úterý od 14 do 18 hrajeme po síti ty nejlepší pecky! 
Jestřáb pro Sadako 15.5. od 16 h. - naučíme se skládat origami jestřába i dalších zvířátek.
Origami pak odešleme k pomníku Sadako Sasaki, až do samotného Japonska!
Info: zdenek.keclik@svcha.eu, tel: 596 811 031

Poslední volná místa v kroužcích:
Lego robot - Poslední tři volná místa! Pro ty, kteří se nebojí rozhýbat svého robota,
od 10 let, 550 Kč
Elektro-Lego - Baví tě stavět lego? Nás taky a jsme v tom dobří! V úterý nebo ve čtvrtek,
300 Kč
Klub PC her II - Minecraft, CoD nebo nintendo Wii? Zahraj si s námi každý čtvrtek! 270 Kč

Připravujeme soutěže pro týmy Základních škol
Faktor odvahy 21. 5. - 24. 5. adrenalinová soutěž pro týmy ze základních škol!
Připravujeme pro vás jedinečnou trasu plnou lanových aktivit, adrenalinu a nabitý dopro-
vodný program. Troufnete si a získáte putovní pohár pro nejodvážnější? 
Indiánská stezka proběhne v týdnu 18. - 22.6. přímo na vašem hřišti. Zajímavá vědo-
mostní soutěž pro I. i II. stupeň ZŠ. Nauč se něco o tom jak žili lidé, kteří skutečně rozumě-
li přírodě. Propozice a přihlášky na obě akce najdete na www.asterix-havirov.cz.

Připravujeme bohatou nabídku letních táborů, pobytových i příměstských.
Podrobné info o akcích a táborech v obou střediscích a na www.asterix-havirov.cz

Středisko volného času Asterix Havířov, p. o.,

www.asterix-havirov.cz

PROGRAM AKCÍ NA KVĚTEN 2012:

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
10. 5. 16.00 

Výroba dárků a přání ke dni matek

STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)

5. 5. 8.00 

Florbalový turnaj - Memoriál Jindřicha
Hoňka-kategorie mladší žáci 
(roč. 2000 a mladší)

19. 5. 8.00 

Florbalový turnaj - Memoriál Jindřicha
Hoňka-kategorie střední žáci 
(roč.1998 - 1999)

23. 5. 15.30 
Šumbarské šikulky 

- malá soutěž šumbarských talentů

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 

od 13.00 doučování      od 14.00 Malý Maják
od 17.00 Velký Maják

4. 5. 15.00  Květnová talentmánie
10. 5. 14.00  Výroba přání ke DNI MATEK
10. 5. 17.30  Workshop Ponorka

18. 5. 14.00 Malování pod širým nebem

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) 
od 16.00 h.

1. - 4. 5.

Mezinárodní výměna mládeže na Kypru
5. 5. Výjezd na Anime fest do Brna s účastí na

MČR v tanečních hrách

25. - 26. 5

14. Valdoccká víkendovka

Přítomnost psychoterapeuta a Ponorka:

pátek 18.00 - 20.30 h.
Posilovna - pondělí 16.00 - 18.00 h.
středa, čtvrtek, pátek 17.00 - 20.00 h.

PRÁZDNINOVÉ POBYTY:

Příměstské tábory:
9. - 13. 7. 2012 
Prostřeno pod širým nebem

(Vaření letních specialit, prostírání venku, pikni-
ky, grilování, výlet) - středisko Šumbark, 
cena 700 Kč

16. - 20. 7. 2012
Člověk a příroda
(Péče o zvířata, vycházky do přírody, výlet) 
- středisko Šumbark, cena 500 Kč

16. - 20. 7. 2012 
Tábor všeho možného
(Rukodělné aktivity, turistika, stolní hokej,
míčové hry, deskové hry, filmový klub) 
- středisko Město, cena 250 Kč s vlastním
jídlem, 500 Kč s obědem

27. - 31. 7. 2012 
V rytmu léta
(Různé taneční styly, hry, diskotéka, maraton) 
- středisko Šumbark, cena 650 Kč

Pobytové tábory:
6. - 11. 8. 2012 
Prehistorik - vzkříšení ohně 

Turistická základna Orlí hnízdo u Pstruží, 
cena 1 800 Kč

13. - 18. 8. 2012

Cesta kolem světa za 5 dnů
Turistická základna Orlí hnízdo u Pstruží, 

cena 1 800 Kč
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1) Uzavírky ulic : 
- Hlavní třída, Dlouhá třída

v úseku mezi křižovatkami s uli-

cemi Na Nábřeží, U Stromovky

a ulicemi Matuškova, 1. máje

dne 16. 6. 2012 v době od 8 do

14 hod. pro konání průvodu.

V době od 14 do 24 hod. bude

uzavírka zkrácena na úsek

mezi křižovatkami s ulicemi Čs.

armády, Jana Wericha a ulicí

Mladé Gardy pro konání kultur-

ního programu na náměstí

Republiky.

- Národní  třída : - v úseku mezi

křižovatkami s ul. Lipovou a Na

Nábřeží, 17. listopadu v době

od 15. 6. 2012, 19 hod. do 16. 6.

2012, 24 hod.

- v úseku mezi křižovatkami

s Dlouhou třídou a ul. Lipovou

dne 16. 6. 2012 v době od 8 do

24 hod.

- centrální parkoviště na nám.

Republiky dne 16. 6. 2012

v době od 8 do 24 hod.

- ulice Svornosti a Jana Švermy

dne 16. 6. 2012 v době od 8 do

14 hod.

- ulice Fibichova a Beethoveno-

va, včetně parkoviště za poly-

funkčním domem dne 16. 6.

2012 v době od 8 do 24 hod.

- ulice Astronautů dne 16. 6.

2012  v době od 8 do 24 hod.

Na ulicích navazujících na uzav-

řené komunikace bude omezen

provoz částečnými uzavírkami.

Doba zákazu stání na parkoviš-

tích je uvedena  níže v bodě 5).

V době uzávěr bude povolen

vjezd do uzavřených zón pouze

vozidlům vybaveným zvláštní
kartou.

Po dobu uzavírek příslušných

komunikací bude vypnuta světel-
ná signalizace na křižovatkách ulic :

Hlavní třída x Na Nábřeží x U Stromovky

Hlavní třída x Svornosti x Gorkého

Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická

Dlouhá třída x Národní třída 
Národní třída x Na Nábřeží x Těšínská x 17. listopadu

2) Objízné trasy :
Z důvodu uzavírek ulic v centru města bude automobilová doprava

odkloněna po ulicích Na Nábřeží,  17. listopadu, Studentská, Máneso-
va a U Stromovky.

Městská hromadná doprava (dále jen MHD) a příměstská doprava

bude odkloněna po ulicích Matuškova, Mánesova, U Stromovky a po
ulici Na Nábřeží. Umístění náhradních autobusových zastávek je

vyznačeno v situaci.

3) Organizace městské a příměstské autobusové
dopravy :

Městská hromadná doprava dne 16. 6. 2012 v době od 8.00 do 24.00

hod.

Linka MHD č. 401 bude vedena po ul. Kpt. Jasioka, Dělnická, U Stro-

movky s výjezdem na Hlavní tř.
Linky č. 403 a 409 budou vedeny po ul. Těšínské, Okrajové, Student-

ské, Mánesově, Mozartově, Moskevské, Dělnické, U Stromovky

s výjezdem na Hlavní tř.
Linka č. 405 bude vedena po ul. Fryštátské, 17. listopadu, Dlouhé

třídě, Matuškové, Mánesové, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.

Linky č. 404 a 416 budou vedeny po ul.Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř.,

Matuškově, Mánesově, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.

Náhradní autobusové zastávky budou umístěny na ul. Mánesově u kři-
žovatky s ul. Mickiewiczovou, na ul. U Stromovky u křižovatky s ul.

Místní a u křižovatky s Hlavní tř., (zastávky zajistí všechny linky, které

trasu projíždí)

Organizace dopravy při konání akce Havířov 
v květech ve dnech 15. - 16. 6. 2012
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Linka č. 415 bude vedena po ul. Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř.,

Matuškově, Mánesově, Mozartově, Moskevské, Dělnické, U Stromov-

ky s výjezdem na Hlavní tř.

Linka č. 419 bude ukončena v místě náhradní zastávky na ul. Máne-

sově u křižovatky s ul. Mickiewiczovou.

Linky č. 406, 413 a linky TESCO budou vedeny z ul. Těšínské po

objízdné trase po ulici Na Nábřeží s náhradními autobusovými zastáv-

kami ul. Bludovická, Slezská, sběrna a v blízkosti křižovatek s ul. Fibi-

chova, Svornosti a Hlavní třída.

Linka TESCO bude v obou směrech zajíždět k vlakovému nádraží.

Linka 434 GLOBUS bude vedena z autobusového nádraží po ul.Těšín-

ské, 17. listopadu, Dlouhé třídě, Matuškově, Mánesově a dále ve své

trase.

Linka 433 GLOBUS bude vedena z ul. Železničářů po Hlavní třídě,

ul. U Stromovky a dále ve své trase.

Městská hromadná doprava 15. 6. 2012 od 19 hod. do 16. 6. 2012

8 hod.

Linky č. 402 a 413 budou vedeny z Národní tř. po ul. Lipové,

Na Nábřeží s výjezdem na ul. Těšínskou

Linka č. 418 bude vedena z ul. Selské po ul. Na Nábřeží s výjezdem

na ul. Těšínskou

Příměstská doprava 16. 6. 2012 době od 8 do 24 hod.

Linky příměstské dopravy budou vedeny po objízdné trase po ulicích

17. listopadu, Mánesova a U Stromovky.

Pro zajištění zvýšené frekvence cestujících oproti běžné poptávce

o sobotách bude MHD posílena takto :

- Na vybrané spoje linek č. 403, 404, 409, 413 a 416 MHD Havířov

budou v obou směrech  nasazeny kloubové autobusy

- K zajištění odvozu účastníků akce bude zajištěno vedení spojů linky

č. 422 MHD Havířov v odpoledních hodinách, konkrétně s odjezdem

ze zast. Havířov, Podlesí, aut. nádr. ve 14.00, 15.00 a 17.00 hod.

- Operativní nasazení pohotovostních vozidel dispečinkem dopravce.

4) Parkování návštěvníků a náhradní parkoviště:
Návštěvníci kulturní akce i ostatní motoristé mohou k parkování využít

tato parkoviště:

- parkoviště u supermarketu TESCO

- parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Dělnické

- parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Těšínské

- parkoviště u obchodního domu ELAN na ul. Dělnické (naproti

Komerční bance)

- Národní třída s šikmým stáním po obou stranách komunikace v době

od 15. 6. 2012, 19 hod. do 16. 6. 2012, 24 hod.

- areál autobusového nádraží na ul. Těšínské v době od 8 do 24 hod.

- ulice Astronautů s šikmým parkováním na jedné straně v době

od 8 do 24 hod.

V areálu autobusového nádraží na ul. Těšínské bude současně

umožněno odstavení autobusů návštěvníků a účastníků akce.

Příjezd k parkovacím plochám na Národní třídě bude organizován po

ul. Lipové. Ul. 1. máje zůstane průjezdná. Z parkoviště bude umožněn

výjezd vozidel i v křižovatce s ul. Těšínskou, Na Nábřeží a 17. listopa-

du.

Z důvodu obnovení provozu na Národní třídě ve 24 hod. musí všechna

vozidla parkoviště bezpodmínečně opustit. Pro krajní řešení bude

použita odtahová služba.

Příjezd ke všem odstavným parkovištím bude pro návštěvníky města

označen orientačními tabulemi.

5) Omezení parkování :
Z organizačních důvodů bude omezeno parkování vozidel na ulicích :

- Svornosti, (parkoviště u magistrátu) v době od 15. 6. 2012, 16 hod.

do 16. 6. 2012, 14 hod.

- Jana Švermy (parkoviště u magistrátu) v době od 15. 6. 2012, 21

hod. do 16. 6. 2012, 14 hod.

- Centrální parkoviště na náměstí Republiky v době od 15. 6. 2012, 21

hod. do 16. 6. 2012, 24 hod.

- Fibichova, Beethovenova, včetně přilehlého parkoviště v době od

15. 6. 2012, 21 hod. do 16. 6. 2012, 24 hod.

Pro přeparkování vozidel hlavně v centru města je možno využít

dočasného parkoviště na Národní třídě s kapacitou cca 300 parkova-

cích míst, které bude v provozu od 15. 6. 2012, 19 hod. do 16. 6. 2012,

24 hod.

Vozidla, která zůstanou zaparkovaná na parkovištích v době

platnosti zákazu stání, budou odtažena na náklady vlastníka

vozidla.
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NABÍZÍME PRONÁJEM BUFETU 
VE SPORTOVNÍ HALE ŽÁKOVSKÁ
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Milí rodiče,
pracujete, potřebujete něco

zařídit, navštívit lékaře nebo si
jen vyrazit? 

Nabízím pravidelné i občasné
hlídání dětí od kojeneckého
věku v RD v Albrechticích.

Ing. R. Recmanová 
723 304 488

casprodeti@seznam.cz
www.casprodeti.sweb.cz 7
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MÍSTO KONÁNÍ: Atletický stadion u nemocnice
POŘADATELÉ : Organizační výbor Zlaté tretry 

a Atletický oddíl Slavia Havířov

ČASOVÝ POŘAD A KATEGORIE :

Vítězové z každé kategorie postupují do finále, které proběhne v rámci
předprogramu 51. IAAF WORLD CHALLENGE Zlatá tretry Ostrava
25. 5. 2012. Každý závodník, který postoupí do finále, obdrží 3 vstu-

penky na Zlatou tretru Ostrava.

PŘIHLÁŠKY: Zasílejte předem na email oddílu atletika@mesto-havi-
rov.cz. Přihlásit se můžete i v den závodu přímo na stadionu hodinu

před startem první disciplíny.
www.zlatatretra.cz/cokoladovatretra ; www.mesto-havirov.cz/atletika 

atletika@mesto-havirov.cz, tel.: 734 570 817

Čas     Věk Disciplína                   Ročník narození
16.00 3-5 let (v doprovodu rodičů) 60m děvčata/chlapci      2007 - 2009
16.30 6-7 let 100m děvčata/chlapci      2005 - 2006

17.00 8-9 let 200m děvčata/chlapci      2003 - 2004
17.30 10-11 let 300m děvčata/chlapci      2002 - 2001
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

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
www.danex.cz

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.
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Privátní zdravotnické zařízení 

ZOBAMED s.r.o. 
Tel.: 596 811 119
www.zobamed.cz

Havířov-Město, ul. Pavlovova 6
Gynekologická ambulance 
MUDr. Eva ZOBAČOVÁ
MUDr. Daniel JANÍČEK

Po - Pá 7 - 12 hodin
Út 13 -17 h, St 15 - 18 h 
Gyn. ambulance  �  Laser 
� Těh. poradna � CTG 
� Ultrazvukové vyšetření 

Po a Čt 15 - 19 hodin
Odborné chir. vyšetření, 

konzultace, odstranění mateřských 
znamének, bradavic, ateromy, 

lipomy, opichy křeč. žil, 
mamologická poradna apod.

MUDr. Stanislav ZOBAČ
MUDr. David ZOBAČ

GYNEKOLOGIEGYNEKOLOGIE

CHIRURGIECHIRURGIE
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POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY
určeno všem, kteří chtějí získat zákl. znalosti obsluhy PC, internetu, e-pošty...

Kurzy proběhnou v květnu, v červnu v Městském podnikatelském centru

Cena: 1 500 Kč/ 10 h, kontakt: Ing. A. Kolář, ☎ 596 435 231, 776 627 733 7
5
/1

2
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TEONIKA: esoterické studio
Havířov nabízí možnost duchov-

ního rozhovoru 739 049 884
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PŘIJME NA UVOLNĚNÉ MÍSTO

FINANČNÍHO
PORADCE ČMSS
PRO OBLAST HAVÍŘOVSKA 

A KARVINSKA

Požadavky:

✔ středoškolské vzdělání 
s maturitou

✔ komunikativnost

✔ obchodní duch

✔ chuť se vzdělávat

Životopis zasílejte na e-mail:

ipc-havirov-mesto@cmss-oz.cz
tel. kontakt: 602 706 492

65/12

Českomoravská 

stavební spořitelna, a.s.

Uzávěrka Radničních listů 
na měsíc červen 

do 11. května 2012
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