Havířovská lípa skončila,
sochy putují do mateřských škol

Pětice řezbářů z Polska, Slovenska a České
republiky ukončila svou práci na řezbářském sympoziu Havířovská lípa s novou tváří, které na náměstí Republiky probíhalo od 26. května do 1. června
2012. Sochy byly poslední den slavnostně předány
zástupcům mateřských škol, firmě a městu Havířov,
pro které byly určeny a pro které je umělečtí řezbáři
vyráběli.
Obyvatelům Havířova a především pak dětem se
svou uměleckou i zajímavou prací s kmeny lípy představili Jiří Halouzka z Jiříkova, který ze dřeva vytvořil
čtyři překrásné ovečky a ležícího volka pro havířovský
betlém. Sochy Děvčátko s beránkem a Chlapec s ovečkou jsou dílem Miroslava Trnovského ze Slovenska
a jsou rovněž vytvořeny pro betlém města Havířova.

Poslední sochou doplňující betlém je Anděl Franciszka
Piechy z Polska, který kromě něj vyrobil ještě Lesního
skřeta. Ten zdobí zahradu Mateřské školy Resslova.
Děti Mateřské školy Puškinova těší dřevěný Les se
zvířátky autora Stanislava Filipa, který vytvořil i dřevěnou kytici pro havířovskou firmu Kotula, jejíž majitel při
organizaci dřevařského sympozia úzce spolupracuje.
Posledním z autorů, který se na letošní Havířovské lípě
představil, je Čestmír Slíva, který pro Mateřskou školu
Emila Holuba vyrobil Totem cestovatele Holuba
a Dubového skřítka pro děti Mateřské školy Sukova.
Havířovská lípa s novou tváří se letos konala počtvrté a její součástí byly na konci již tradičně oslavy Dne
dětí.

Přijďte na výstavu
zavzpomínat
na

Europa Cup

Kdo si chce připomenout evropský šampionát profesionálních floristů, který Havířov
hostil loni na přelomu srpna a září, má od
16. června 2012 možnost v Kulturním domě
Radost.
Do konce letošního července je tady připravena výstava velkoplošných fotek, které na
šampionátu pořídili renomovaní fotografové
Josef Talaš a Jaroslav Kocián.
Výstava 83 fotografií s tematikou Europa
Cup 2011 je putovní a v Havířově prozatím
končí. Svoji pouť zahájila letos v březnu
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, poté
ji měli šanci zhlédnout návštěvníci jarní Flory
Olomouc a v neposlední řadě potěšila ve
druhé polovině května účastníky a návštěvníky květinového mistrovství ČR Děčínská
kotva.
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Česká marketingová
společnost
ocenila Havířov
za pořádání EC 2011
Mimořádné ocenění hodnotitelské komise
- křišťálového Růžového delfína - udělila
Česká marketingová společnost statutárnímu městu Havířov.
Cena byla udělena za realizaci úspěšného
projektu Europa Cup 2011 za účasti předních
evropských floristů. Cenu za město převzala
vedoucí tiskového oddělení Magistrátu města
Havířova Radmila Friedlová.
Výsledky byly vyhlášeny ve středu 16. května
2012 v divadelním sále pražského Klubu Lávka.
V soutěži hodnotící komise oceňuje osobnosti, které se úspěšně podílí na rozvoji vlastní firmy
nebo instituce, pro kterou pracují, a na rozvoji
marketingu všeobecně.
Hlavní cenu soutěže - Velkého delfína - za
uplynulý rok získal Stanislav Bernard za dlouhodobě úspěšný projekt komplexního řešení marketingové strategie a konkurenční schopnosti
českého podniku.

Registr vozidel začátkem
prázdnin mimo provoz!
1. 7. - 8. 7. 2012 bude zcela uzavřen
na magistrátu města registr vozidel.
Důvodem je přechod na nový systém.
Z tohoto důvodu bude koncem
června na pracovišti registru vozidel
prodloužena pracovní doba, a to ve
čtvrtek 28. června budou úřední hodiny od 8 do 17 hodin a v pátek 29. června od 8 do 12 hodin.
Nový systém by měl být funkční
od pondělí 9. července 2012.

Změny v provozování

školních hřišť
v roce 2012
Rozhodnutím RMH ze dne 2.11. 2011 převzala Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov od 1.4. 2012 správu
a údržbu sportovních hřišť u všech základních a mateřských škol v Havířově.
Všechna tato sportovní zařízení se stala
veřejně přístupná a jsou k dispozici všem
zájemcům o sportovní činnost.
Ve školním roce jsou sportoviště určena pro
výuku sportu základním školám od ranních
hodin do cca 16 hod. V sobotu a neděli je sportování veřejnosti bez časového omezení.
Přesný rozvrh užívání je u každého sportoviště dán provozním řádem.
Výjimku tvoří kombinované sportovní hřiště
u ZŠ M. Pujmanové a u ZŠ Gen. Svobody
v Havířově-Šumbarku. Provoz na těchto sportovištích je od 1. 6. 2012 udržován stálými správci, a to denně od 9.00 hod. ráno do 21.00 hod.
večer nepřetržitě, a to i po dobu letních prázdnin.

Senioři šli pro vysvědčení
Šest desítek absolventů havířovské Akademie III. věku slavnostně ukončilo 30. května
své čtyř-semestrální studium na VŠSS, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov.
Akademie III. věku začalo město Havířov pro
své seniory organizovat v roce 1999 a přispívá
tím k rozvoji osobních aktivit a dovedností lidem
v seniorském věku. Studium je dnes čtyřsemestrální a senioři se mohou vzdělávat v oblasti
výpočetní techniky, výuky cizích jazyků, psychologie, finančního poradenství, komunální politiky,
Evropské unie, historie a politologie, zeměpisu
a geografie, vesmíru a astronomie nebo zdravého životního stylu.
Každý běh akademie navštěvuje 60 seniorů,
kteří mají dle dotazníkových zjištění v největší

oblibě výuku anglického jazyka a práce s počítačem, těmto oblastem konkuruje zájem o psychologii. Město Havířov konání kurzů každoročně
dotuje, od počátku organizace Akademie III.
věku přispělo částkou téměř 3,4 miliony korun.
Kurzy jsou určeny obyvatelům Havířova ve starobním nebo invalidním důchodu, zájemci nemusejí mít středoškolské vzdělání.
Zájem o studium Akademie III. věku je velký,
proto město i v tomto roce připravuje další běh.
Konkrétní podmínky budou známy koncem
prázdnin.
Ukončením akademie v roce 2012 přispělo
město k rozvoji osobních aktivit a dovedností od
počátku trvání akademií celkem již 540 seniorům.

I vy můžete podat nominaci na ocenění občanů

města Havířova pro rok 2012
Máte ve svém okolí obětavé lidi, kteří se bez
ohledu na svůj volný čas věnují havířovské
mladé generaci, nezištně pomáhají spoluobčanům, jejichž zdravotní potíže, stáří nebo životní
osud pomoc vyžaduje, či sportovce dosahující
vynikajících úspěchů na republikové i mezinárodní úrovni? Navrhněte jejich na ocenění!
Nominace mohou být podány v těchto
oblastech:
Sociální oblast
„Osobnost v sociální oblasti“
„Kolektiv v sociální oblasti“
Kulturní oblast
„Talent“: osoba, kolektiv
„Osobnost kultury“: osoba, kolektiv
Volnočasové aktivity
Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi
a mládeže
Sportovní sféra
Sportovní sféra

- členěno dle věkových skupin (žáci, dorost,
junioři, tělesně handicapovaní a dospělí)
- trenér a pracovník dlouhodobě pracující se
sportovní mládeží
Návrh na ocenění osobnosti nebo kolektivu
musí být podán písemně na Magistrátu města
Havířova, odboru školství a kultury, Svornosti
86/2, 736 01 Havířov-Město nebo elektronicky
s elektronickým podpisem na posta@havirovcity.cz. Písemný návrh musí být podepsán, popř.
i razítko.
Podmínky pro podání nominací pro ocenění ve
všech oblastech a formuláře jsou k dispozici na
www.havirov-city.cz/Magistrat/odbory/odbor
školství a kultury/informace.
Bližší informace podá odbor školství a kultury:
tel: 596 803 132 (všechny oblasti), odbor sociálních věcí 596 803 162 (sociální oblast).
Ocenění v jednotlivých oblastech schvaluje
Rada města Havířova na základě doporučení
příslušných komisí.

Vylepování plakátů a reklam
má svá pravidla!
Každý, kdo chce ve městě pořádat nějakou akci, otevřít novou provozovnu nebo nabídnout výjimečné zboží za dobrou cenu, má zájem oznámit to co nejširší veřejnosti. Proto neváhá, a umístí
reklamní poutače kdekoliv na veřejném prostranství, veřejnou zeleň (zpravidla se jedná o stromy)
nebo na zařízení města sloužícím potřebám veřejnosti, kterými jsou např. sloupy veřejného osvětlení, zábradlí u komunikací, či vylepí leták, kde se mu zlíbí a vůbec nepřemýšlí nad tím, že tyto
pozemky či zařízení jsou majetkem někoho, kdo se o ně stará, udržuje je a opravuje. Především ale
jako vlastník rozhoduje o tom, co na těchto pozemcích a zařízeních bude umístěno a za jakých podmínek.
Jedním z vlastníků zmiňovaných pozemků a zařízení je i město, které Obecně závaznou
vyhláškou č. 4/2007, o ochraně veřejné zeleně a užívání veřejného prostranství mimo jiné stanovilo, že je zakázáno vylepovat a jiným způsobem umisťovat plakáty, letáky, poutače a jiná oznámení
a reklamní předměty na dřeviny v majetku města a zařízení města sloužícímu potřebám veřejnosti,
mimo míst a ploch k tomu určených.
Kdo zamýšlí užívat pozemek nebo jiný majetek, který mu nepatří, musí mít k tomuto užívání souhlas vlastníka této nemovitosti. V případě majetku města je pro účely umisťování reklamních zařízení typu „A“ s reklamovanou plochou do 0,6m2 na pozemky v majetku města pověřen k vydávání
souhlasu vlastníka nemovitosti odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova. Souhlas je
vydáván na dobu nejdéle 1 roku a po předložení žádosti může být vydán opakovaně.
Užívání veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení je zpoplatněno místním poplatkem.
Fyzická osoba, která neoprávněně zabere veřejné prostranství, se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku a může jí být uložena pokuta do výše 50. 000 Kč.
Porušení obecně závazných předpisů obce je u fyzické osoby přestupkem a může být uložena
pokuta do výše 30. 000 Kč a u právnické osoby či fyzické osoby, která je podnikatelem, se jedná
o správní delikt a může být uložena pokuta do výše 200.000 Kč.
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V ulicích Havířova
přibyla parkovací místa
Zavedením jednosměrného provozu dvou ulic na havířovském
Šumbarka a možností parkování na některých ulicích v části Město
vznikají během června nová parkovací místa. Celkem jich přibude 73.
Jednosměrnou ulicí bude na Šumbarku Smetanova ve směru od ulice
Anglická po křižovatku s ulicí Jarošova, kde vznikne 38 šikmých stání částečně na chodníku po levé straně s najížděním zepředu. Ulice Obránců
míru bude jednosměrná ve směru od ulice Jarošova po křižovatku tvaru "T"
s komunikací, která vede k zásobovacím rampám. Tím tady vznikne
možnost podélného stání po pravé straně komunikace, celkem 14 parkovacích míst. Vznik parkovacích míst se obejde bez stavebních úprav, za
použití svislého a vodorovného dopravního značení.
Z důvodu nedostatku parkovacích míst v části Město vytipoval odbor
komunálních služeb obousměrné komunikace v Havířově-Městě, kde přichází v úvahu rozšíření parkovacích míst při zachování obousměrného provozu. Jedná se o Chopinovu ulici, kde ve směru od Sadové k ulici Na
Nábřeží vznikne po pravé straně 6 podélných stání ve směru jízdy. Na ulici
Třeneckého přibude 7 nových parkovacích míst ve směru od ulice Na
Nábřeží k Sadové s počátkem za křižovatkou s ulicí Na Nábřeží. Celkem 8
nových parkovacích míst přibude také na ulici J. A. Komenského ve směru
od ulice Stavbařské k Hlavní třídě. Vše bez nutnosti stavebních úprav.

Komise BESIP bilancovala
průběh dopravní výchovy v tomto školním roce
I v tomto školním roce dohlížela
komise BESIP na zdárný průběh
realizace výuky dopravní výchovy
v našem městě. Ta probíhala
hlavně na dopravním hřišti na ulici
Místní. Byla přijata řada opatření,
která výuku usnadnila a zkvalitnila:
Teoretická výuka se přesunula do
třídy větších rozměrů, byly provedeny úpravy zeleně a následně zrekonstruován povrch hřiště, bylo
obnoveno vodorovné značení, po
poruše byly zprovozněny semafory.
Nově byly zakoupeny tabule, díky
nimž může jedné skupině vyučující
vysvětlovat situace v dopravě přímo
na dopravním hřišti, zatímco druhá
skupina absolvuje pod dohledem
jízdy. Komise BESIP zajistila nákup

7 nových kol, na kterých se praktická část uskutečňuje.
Pozitivním faktem je, že se dle
vyjádření vyučující paní Brůnové
zvýšil v letošním roce zájem dětí
o praktickou část výuky. Zvýšený
zájem o využití dopravního hřiště
byl zaznamenán také u rodičů, kteří
by rádi navštěvovali hřiště i v odpoledních hodinách. Bohužel, či chcete-li bohudík, je hřiště v této chvíli
využito na 100 %, a proto by komise BESIP uvítala realizaci stavby
plánovaného nového dopravního
hřiště, které by si město havířovských rozměrů zasloužilo.
Za komisi BESIP
Mgr. Zdislav Krokosz, předseda komise

Přeprava imobilních osob sanitním vozidlem
(pro obyvatele Karviné a okolí)
Službu pro osoby s lehce i těžce omezenou hybností provozuje Oblastní spolek ČČK Karviná. Službu si klienti hradí sami dle platného ceníku
a je určena pro všechny, kteří potřebují své blízké přepravit např. z domova pro seniory do místa bydliště, z bydliště k lékaři, zkrátka pro všechny
kteří potřebuji přepravit sanitním vozidlem a nemají na něj nárok z veřejného zdravotního pojištění. Je nutná telefonická objednávka minimálně 24
hodin předem. Převozy jsou zajišťovány sanitním vozidlem s nástavbou
typu RZP a proškolenou posádkou.
Vozidlo je vybaveno:
• multifunkčními polohovatelnými nosítky (nosnost 200 kg)
• transportním křeslem, transportní plachtou
• tonometrem, glukometrem
• monitorem PROPAQ pro základní diagnostiku
• odsávačkou ACCUVAC Basic
• externím automatickým defibrilátorem
• podtlakovými dlahami a nosítky
• krčními límci
• scoop rámem
•obvazovým materiálem a základními léky.
Bližší informace naleznete na www.cckkarvina.cz
v sekci převozy imobilních klientů sanitním vozidlem.
Kontakty: ☎ 596 312 206-7, 733 363 214, 607 752 550,
e-mail: info@cckkarvina.cz

OBDOBÍ TÁBORÁKŮ JE TADY!
V létě mnozí z nás podnikají
nejrůznější výlety a k nim neodmyslitelně patří rozdělávání
ohňů v přírodě. Než si však rozděláme
takovýto
ohníček,
musíme si uvědomit, že oheň
v přírodě se může velice snadno
vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné
majetkové či ekologické škody.
Při rozdělávání ohně v přírodě je
nutné v prvé řadě zvolit vhodné
místo pro ohniště. To by mělo být
vzdáleno alespoň 50 m od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti od
budov a různých hořlavých látek.
Pamatujte, že v lese lze rozdělávat
oheň jen na vyhrazených místech!
Zcela zakázáno je i rozdělávání
ohně na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo na
strništi. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na
suchém listí, jehličí nebo rašelině,
ani v blízkosti stohů, seníků, apod..
Létající jiskry nebo náhlý poryv
větru totiž velmi snadno způsobí
neštěstí. Každoročně kvůli neopatrnosti lidí vznikají desítky požárů. Za
silného větru nebo v období
extrémního sucha bychom oheň
v přírodě neměli rozdělávat vůbec.
Místo táboráku je nutno i vhodně
uspořádat. Při rozdělávání ohně
v přírodě ohniště bezpečně oddělte
od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem,
vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště

oddělit pruhem širokým až jeden
metr, který bude zbavený veškerých hořlavin. K zapálení nebo
udržování ohně v žádném případě
nepoužívejte vysoce hořlavé látky
jako např. benzín, naftu či líh. Oheň
se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné
popáleniny. Rovněž pamatujte, že
děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
Oheň nenechávejte ani chvíli bez
dozoru. Nachystejte si předem
dostatek vody (popř. písek, hlínu),
kdyby se oheň vymykal kontrole.
Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
Lesní požáry se hasičům obtížně
likvidují, protože k nim zpravidla
dojde v těžce přístupném terénu,
kde nelze plně využít hasičskou
techniku. Navíc chování ohně v lese
je nevyzpytatelné (požár se může
šířit např. pod zemí) a podobné
zásahy jsou mnohdy časově velmi
náročné a vyžádají si povolání
většího množství jednotek požární
ochrany. Pokud již dojde k rozšíření
ohně mimo ohniště, zvažte, jestli
jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení
ohně můžete použít jakoukoli vodu,
kterou máte k dispozici, lopatu,
písek nebo jinou zeminu, kterou
oheň udusíte. Pokud si nejste jisti,
je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat
hasiče na linku 150 nebo 112.
Ing. Lukáš Rylko, HZS

červenec 2012
9. 7. - 12. 7.
Železničářů, Kpt. Vajdy, U Pošty,
Větrná, Želivského, Rodinná
naproti garážím, Frýdecká-Stružník
13. 7. - 16. 7.
U Topolů, U Pískovny,
Na Pavlasůvce (žel. stanice),
Na Stezce, Na Polanech, Padlých
hrdinů - obchod, Nový Svět
(Pod lipou č. 1)
17. 7. - 19. 7.
Na Dolanech, Čs. armády,
J. Wericha, Lipová, Balzacova,
J. Gagarina, Na Pacalůvce
20. 7. - 23. 7.
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový
Svět - odbočka před zatáčkou

k zahrádkářské osadě, Hraniční,
Květná, Podélná (Osinky)
24. 7. - 26. 7.
Letní, Petřvaldská - točna,
Lazecká (u lesa), Jaselská, Klidná,
Mickiewiczova, Prachatická x Nad
Tratí
27. 7. - 30. 7.
Bludovická, Mládí, Kubelíkova, E.
Krásnohorské, Kosmonautů,
Mládežnická, Školní
(v zatáčce u garáží)
31. 7. - 2. 8.
Kpt. Nálepky, Majakovského,
Matuškova, K. V. Raise, Radniční,
Slovanská, P. Bezruče

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.
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Gymnázium Studentská: Úspěchy studentů

I havířovští skauti slaví 100 let,

v matematických a biologických soutěžích

primátor jim poděkoval za práci a činnost

Letošní jaro se našim nejlepším
studentům skutečně daří. Náročná
Biologická olympiáda je organizována pod záštitou Ministerstva školství. Má kategorii nejmladších „D“,
v jejímž okresním kole obsadila
1. místo Michaela Maroszová, 2.
místo Johana Bobreková a 5. místo
Evžen Wybitul. Tématem tentokráte
byly „Vzájemné vztahy organismů“.
Ve vyšší kategorii „C“, v silné konkurenci šikovných kolegyň ze ZŠ, skončila na 7. místě Linda Tenčíková.
V kategoriích středoškolských se
již konala i krajská kola. Tam byl
i letos opět úspěšný Tomáš Charvát v kategorii „B“, který obsadil
4. místo, a pěkné 7. místo získala
Barbara Kretbová. V nejvyšší kategorii „A“ letošní maturant Tomáš
Kasza vybojoval 10. místo.
Ještě náročnější je Matematická
olympiáda. Zde se skutečně uplatňují talentovaní a pracovití. Nejvýraznějším
úspěchem
je
v středoškolském krajském kole
kategorie „C“ 1. místo Emila Pavelky a ve starší kategorii „B“ 4. - 5.
místo Martina Jurčeka. Radost nám
v této kategorii udělal i úspěšný
řešitel Štěpán Šigut, 21. místo z 33
zúčastněných. V kategorii „Z9“ (nejstarší žáci ZŠ a nižších gymnázií)
se na 5. - 6. místě umístil Štěpán
Koláček.
Velmi oblíbené jsou u našich

žáků i soutěže zábavnějšího, méně
„vědeckého“ charakteru. Jsou jimi
známý Matematický klokan, kde
v okresním kole uspěli v kategorii
Junior Jakub Zbýtovský (3. místo)
a Lukáš Kolek (4. místo). V kategorii Benjamin Evžen Wybitul obsadil
6. místo a v kategorii Kadet Rudolf
Šmolka 4. - 6. místo.
Pro žáky nižšího gymnázia je
velmi oblíbenou soutěží „Velká
cena ZOO“, kterou tradičně v podzimním a jarním termínu pro zájemce o zoologii připravuje Ostravská
ZOO. Letošního jarního kola se
zúčastnilo 200 družstev z celého
kraje. Do finále se probojovalo naše
družstvo
Johana
Bobreková,
Michaela Maroszová, Jan Hýl, Jiří
Pawera, Nikolas Schellog a v těžké
konkurenci obsadili 6. místo.
Hornicko - geologická fakulta
VŠB - TU v Ostravě organizuje
soutěž ve znalostech a dovednostech mineralogických a geologických nazvanou „Geologické kladívko“. V kategorii víceletých gymnázií
z celého Moravskoslezského kraje
se na pěkném 3. místě umístilo
naše družstvo Karolína Jančarová,
Lukáš Harašta a Jan Stark.
Všem úspěšným studentům přejeme vytrvalost v dalším úsilí
a jejich rodičům radost z šikovných
dětí.
Učitelé matematiky a biologie GSH

Hold člověku, který pomáhá druhým
ADRA, humanitární organizace, letos slaví 20 let činnosti
v naší republice. Životní jubileum
slaví také člověk, který je
s Adrou v Havířově propojen
více než kdo jiný. Na jeho narozeninovém dortu ale bude o trochu
větší číslo.
Karel Folwarczný se narodil před
šedesáti lety v Albrechticích
v početné rodině, která byla po
generace spojená s hornictvím.
A tak i on se rozhodl pro černé
řemeslo a zasvětil 40 let Uhelnému
revíru OKD.
V pracovním, ale i osobním
životě toho zažil mnoho. Setkal se
se zákeřnou nemocí, poznal, jak
chutná samota a jak bolí ztráta nejbližších. Tento obyčejný člověk ale
dokázal v životě neobyčejnou věc.
Využil životní zkušenosti k pomoci
druhým. Odchod do důchodu pro
něho znamenal nový začátek a pro
sirotky z dětského domova v Mukačevu naději na trošku lepší život. Už
pátý rok se pan Folwarczný snaží
získávat finanční a materiální
pomoc pro ukrajinské děti a organizuje pro ně příměstské tábory. Díky
jeho nadšení a velikému entusiasmu havířovská ADRA vysílá rovněž desítky dobrovolníků k dětem,

k nemocným nebo starým lidem.
Z návštěvy dobrovolníků se mohou
těšit senioři v domovech Helios
a Luna nebo klienti sdružení Helpklub. Pan Folwarczný pomohl při
vzniku dobrovolnického programu
na oddělení místní nemocnice
s poliklinikou a v letošním roce
pomohl založit sociální šatník pro
sociálně potřebné občany Havířova
a výrazně se zasadil o vznik Charitativní burzy ADRA.
Aktivity pana Folwarczného
vytváří most, po kterém kráčí ti,
kteří pomoc dobrovolně nabízí
směrem k lidem, kteří se mnohdy
ne vlastní vinou dostali do situací,
kdy pomoc a přítomnost dobrovolníků s radostí přijímají.
Za
humanitární
organizaci
ADRA, za členy včelařské organizace, jejímž je pan Folwarczný jednatelem, za všechny dobrovolníky
a klienty sociálních a zdravotních
zařízení, za jeho rodinu zbývá
tomuto havířovskému patriotu
popřát hodně zdraví do dalších let.
A humanitární organizaci ADRA lze
popřát, aby příběh našeho havířovského patriota oslovil i další lidi,
kteří chtějí pomáhat druhým.
Michal Čančík

Foto: Josef Talaš
Za příkladnou a odpovědnou
práci pro havířovskou mládež
poděkoval středisku Junáka Svazu skautů a skautek ČR
v Havířově primátor města
Zdeněk Osmanczyk.
Skauti letos slaví 100 let od
vzniku své organizace.
Pozvání na radnici přijal vedoucí
havířovské organizace Junáka Ivan
Fabík (na snímku s primátorem
Zdeňkem Osmanczykem) a skauti
zdejších oddílů Marie Matoušková,
Radek Kania a Viktor Goldman.
Hovořili o činnosti Junáka ve
městě, o náplni oddílů, činnosti
dětí, které se v nich ve volném čase
setkávají.
Havířovská organizace Junáka
sdružuje 240 členů, z nich 200 jsou
děti a mládež do 18 let. Realizují se
v oblasti turismu, horolezectví,
cyklistiky, táboření a mnoha
dalších, nedílnou součástí činnosti
skautů jsou jejich tábory i mezi-

národní setkání. Nejbližší se uskuteční v červenci v USA, kam
4 zástupci havířovského Junáka
jako jediní z České republiky odjíždějí na tradiční skautské jamboree
v Michiganu.
Havířovští skauti předali primátorovi města pamětní medaili, kterou
u příležitosti stého výročí českého
skautingu vydala Česká národní
banka. Pochlubili se také kronikou
a knihou z tábora s vojenskou
tematikou. Z rukou primátora převzali ocenění a věcné dary.
Havířovský Junák funguje ve
městě v novodobých dějinách od
roku 1990, kdy obnovil svou činnost
po přerušení v roce 1968. Co do
velikosti sdružuje havířovský Junák
polovinu svých členů v okrese Karviná. Oslavy stoletého výročí probíhají v havířovských oddílech celý
rok, pro veřejnost vyvrcholí první
říjnový týden.

Havířované hodnotí sociální šatník
a charitativní burzu velmi kladně
Sociální šatník a charitativní
burza funguje v Havířově na ulici
Dlouhá 59 od začátku dubna.
Jedná se o aktivitu humanitární
organizace ADRA za podpory
města.
Občané pomáhají tím, že přinášejí vyřazené šatstvo, domácí
potřeby a jiné odložené věci pro
potřebné. Tyto donesené věci se
třídí a každé pondělí od 10 do 16
hodin probíhá výdej v sociálním
šatníku lidem bez domova a sociálně slabým.
V průměru každé pondělí toto
zařízení navštíví 30 takto postižených lidí.
V úterý a středu od 10 do 17
hodin probíhá na opačné straně

budovy charitativní burza. Tam je
prodej vytříděných a kvalitnějších
výrobků za velmi nízké, desetikorunové ceny. Výtěžek pak jde na
pokrytí nákladů pro fungování celého objektu a vše, co s tím souvisí.
"I tato charitativní činnost je oceňována zdejšími občany velmi
kladně a máme již vytvořenou
stálou klientelu. To všechno by bylo
velmi ztížené, kdyby nebyla výborná spolupráce s úřadem práce,
který nám uvolnil na každý den pět
pracovnic, které u nás tímto způsobem vykonávají veřejně prospěšnou práci. Jsou velmi šikovné
a velmi rychle se zapracovaly,"
přiblížila vedoucí sociálního šatníku
Marcela Holková.
O prázdninách bude v tomto
zařízení otevřeno pouze v pondělky
od 10 do 17 hodin.
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MŠ Resslova: Vzpomínka na Den Země
Také jste oslavovali Den Země? Určitě ano. I naše mateřská škola se
aktivně zapojila. Celý týden proběhl v duchu těchto oslav.
Povídali jsme si o třídění odpadu, čistotě ovzduší, ochraně přírody, která
je důležitá pro naše zdraví a bezpečnost. Během týdne „ZEMĚ“ probíhala
výstavka prací rodičů a dětí na téma „Co umí krabice“.
Roboti, auta, domečky, lodě zdobily celý týden vestibul budovy a věřte
mi, že některé výrobky byly opravdu velmi nápadité.
Ve třídě „Jablíček, Mráčků, Sluníček“ se vyráběly „housenky“ z čajových
krabiček. V pátek jsme je vynesli na naši zahradu a měřili, která je nejdelší. Kdo myslíte, že vyhrál? Naše mrňata z „Jablíček“.
Všechny děti byly odměněny za svoji společnou práci a za účast na
výstavce malou sladkostí.
Tímto také chceme poděkovat všem rodičům, kteří svým dětem obstarali
spoustu čajových krabiček, a také za nádherné výrobky z odpadového
materiálu, a že jich nebylo málo.
Kolektiv MŠ Resslova, Havířov

MŠ Čs. armády:

ŠKATULE, HEJBEJTE SE !
O prospěšnosti pohybu pro zdraví člověka
netřeba psát, všichni to víme. A pro děti by
měl být pohyb přirozenou součástí života
mnohem více než vysedávání u televizní
obrazovky, DVD přehrávače či počítače.
A tak jsme se rozhodly, my paní učitelky
v mateřské školce Čs. armády, pro naše děti
„něco“ udělat.
Popisovat všechny pohybové, sportovní
i taneční aktivity není potřeba, jsou obsaženy
v každém dni v naší školce; rádi využíváme
nedávno rekonstruovanou zahradu, ale
vyrážíme i do terénu. Např. na pěší výlety za
koťátky, koníky či jinými zvířátky v okolí Havířova
nebo „jen tak“ za dobrodružstvím do lesa.
Ozdravit se vyjíždíme i na horský vzduch buď
na celodenní výlet nebo vícedenní školku
v přírodě.
V letošním školním roce jsme se s předškoláky zúčastnili pravidelného gymnastického cvičení s panem Jiřím Tabákem (mj. mistrem Evropy a olympijským medailistou) v tělocvičně ZŠ
Žákovská. Děti se naučily nejen kotoul vzad, ale
i disciplíně a ohleduplnosti k druhým. Mnohé
z nich rozvíjejí svůj talent dále v gymnastickém
oddíle. O všem se mohli přesvědčit rodiče
našich dětí na akci „Děti cvičí pro rodiče“,
konané v červnu.
A tak doufáme, že všem dětem vydrží nadšení a radost z pohybu i poté, co po prázdninách
usednou do školních lavic.
Takže NEBUĎME ŠKATULE A HEJBEJME
SE !!!
Za kolektiv MŠ Čs. armády
T. Machová

Foto: archiv

Úspěšní sportovci z Lidické
Žáci na Střední škole technických oborů na
Lidické ulici v Havířově-Šumbarku žijí nejen studiem, ale také sportem. Pravidelně každým
rokem dosahují ve sportovních soutěžích velmi
dobrých výsledků jak v rámci města, tak okresu
i kraje.
V loňském roce se stali vítězi tzv. Havířovské
ligy středních škol a po výborných výsledcích ve
sportovních turnajích budou i letos patřit mezi
nejlepší. O nejvýraznější úspěch v tomto školním
roce se postaral výběr fotbalistů, kteří s přehledem zvítězili v městském kole, okresním a nenašli přemožitele ani v krajském finále, kde si po
čtyřech vítězných zápasech s celkovým skóre
9:0 vybojovali postup do kvalifikace na republikové finále Poháru Josefa Masopusta. Až tam je
na vítězné cestě zastavili chlapci jedné z prostějovských středních škol.
Cenná turnajová prvenství v již zmíněné dlouhodobé sportovní soutěži havířovských středních škol dosáhli nejen fotbalisté, ale v tomto

školním roce také basketbalisté, plavci, atleti,
futsalisté a družstvo přespolních běžců. Druzí
v okresních soutěžích pak byli basketbalisté,
atleti a futsalisté.
Učitelé této střední školy se také pravidelně
zapojují do organizování sportovních soutěží jak
v rámci města, tak okresu i kraje. Stejně tomu
bylo i v letošním školním roce, ve kterém
pořádali městská kola ve florbalu a házené
chlapců, a také z pověření Okresní rady Asociace školních sportovních klubů okresu Karviná
i okresní kolo ve florbalu a basketbalu chlapců.
Ne každému žáku se podaří prosadit
do nejužšího výběru školy, který ji reprezentuje
na uvedených turnajích, ale všichni mají
možnost se zapojit do školních soutěží pořádaných v průběhu roku komisí tělesné výchovy
a také do sportovních kroužků pořádaných
v rámci mimoškolní výchovy v odpoledních
hodinách.
Mgr. Jaroslav Aniol

MŠ Čelakovského:

Výstava dětských prací
10. vernisáž výstavy dětských prací mateřské
školy Čelakovského vypukla v předsálí Kulturního
domu Leoše Janáčka 5. června. Na deseti panelech byly vystaveny práce dětí na téma Cestujeme
letem světem. Najdete tu město, vesnici, louku,
světadíly, pláž, lodě, zvířata, ale také hasiče a policii, hrad… a dětskou anketu.
Děti třídy Berušek na zahájení zatančily tanec
Cestovní, kde nechybělo ani letadlo a opravdový
pilot (na snímku), a zazpívaly o cestování na létajícím koberci, třída Koťata zazpívala a zatančila
písničku Když jsem já sloužil. Jako na každé správné vernisáži, také tady teklo proudem dětské šamUršula Kuliková, učitelka
paňské a zúčastnili se všichni rodiče i přátelé školy.

CVA-Centrum volnočasových aktivit, Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
Srdečně zveme všechny na výstavu fotografií
konanou od 1. 7. do 27. 7. 2012
pondělí - pátek v době od 10.00 do 15.00 hodin.
V měsíci červenci 2012 začíná prázdninový program činností:
PONDĚLÍ: od 15 do 18 h. - p. Szostková - dovednostní kroužek
- ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování,
tkaní, vyšívání, pletení

ÚTERÝ:

od 13 do 16 h. - p. Przeczková - dovednostní kroužek
- výroba keramiky, vizovické pečivo, a další

STŘEDA:

od 13 do 18 h. - p. Foldynová - karetní hra Taroky

ČTVRTEK: od 9 do 11 h. - chůze s holemi Nordic walking
PÁTEK:

od 14 do 17 h. - ing. Gaurová - dovednostní kroužek
- výroba šperků

Připravujeme akce pro „hlídací babičky a dědečky“, a to v měsíci SRPNU
podrobnější info v následujících Radničních listech. Najdete nás na stránkách www.havirov-city.cz (volný čas).
Další informace získáte na nástěnce umístěné přímo v budově CVA.
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ˇ
Havírov
v kvetech
2012
ˇ
objektivem Josefa Talaše

Havířov v květech 2012
❁ Účastníků průvodu: 2 000
❁ Diváků: 30 000
❁ Květin: 13 000
Vítěz floristické soutěže: Letadlo, Zahradnictví Kamélie
Nejhezčí veterán: Franklin 1910
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Prázdninové
pohádky
park za KD Radost
od 15 hodin - vstup zdarma
V případě deštivého počasí v sále KD Radost.

1. 7. Smíškovo pohádkové cestování
Divadlo Smíšek Ostrava
Pohádka plná legrace, písniček, hádanek
a spousty dalších překvapení.

15. 7. Koblížek na cestách
Divadlo Úsměv Praha

výstava

Kulturní dům Radost - KDR
Galerie Radost
otevřeno po - pá 12 - 18 h., so - ne 14 - 18 h.,
vstupné dobrovolné

Europa Cup Havířov 2011
výstava fotografií
ze 17. mistrovství Evropy ve floristice profesionálů
pod záštitou primátora statutárního města Havířova

1. 7. - 29. 7. 2012

Babička připraví dědečkovi z poslední mouky
koblížek, a než vychladne na okénku, jde se
s dědečkem projít. Koblížek je ale neposeda,
odkutálí se do lesa, přelstí hladového zajíčka,
vlka i medvěda, na lišku však nestačí.
Končí v jejím bříšku a jen rychlá pomoc
Kašpárka a dětí ho vrátí zpět do pohádky.

29. 7. O napravené berušce
Divadlo Kaňka Třinec
Na jednom paloučku žila beruška, která byla
moc a moc pyšná, a proto ji nikdo neměl rád.
Jednoho dne si vzala do hlavy, že se z ní stane
královna a bude poroučet všem zvířátkům.
Ta si to však nechtěla nechat líbit a rozhodla se,
že milou berušku za její pýchu potrestají.

Havířovský výtvarný Salon 2012
GALERIE MARYČKA, Kulturní dům P. Bezruče
Hlavní tř. 31a, Havířov-Město

Červenec - zavřeno

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO, Kulturní dům L. Janáčka,
Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí
Červenec - zavřeno

Městské kulturní středisko Havířov pořádá letos v prosinci
výstavu výtvarníků našeho města ve Výstavní síni Viléma Wünscheho.
V případě zájmu o účast je možno vyzvednout přihlášku
v KD L. Janáčka, v KD Radost a v KD P. Bezruče.
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JAZYKOVÉ

PRAKTICKÉ

ANGLIČTINA

KURZY ŠITÍ
KURZ RUČNÍCH PRACÍ
KURZ KRESBY A MALBY
KURZ RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ

pro děti 2. - 9. tříd - pro začátečníky i pokročilé
● pro dospělé: 1. - 6. ročník - anglická konverzace
●

NĚMČINA
●
●

pro děti 3. - 9. tříd
pro dospělé: 1. - 3. ročník - německá konverzace

ŠPANĚLŠTINA - pro děti i dospělé
FRANCOUZŠTINA - pro děti i dospělé
ITALŠTINA - pro dospělé
RUŠTINA - pro děti i dospělé
ČÍNŠTINA - pro děti i dospělé
POLŠTINA - pro děti i dospělé
ČEŠTINA - pro cizince

JAZYKOVÉ KURZY KONVERZAČNÍ
Intenzivní výuka pro velmi pokročilé ve skupině 4 osob

PŘÍPRAVA K MATURITĚ z anglického jazyka

HUDEBNÍ
KLAVÍR ● KLÁVESY ● KYTARA ● BASOVÁ
KYTARA ● EL. KYTARA ● FLÉTNA ZOBCOVÁ
● PŘÍČNÁ ● SAXOFON ● KLARINET
● HOUSLE ● ZPĚV ● AKORDEON

POHYBOVÉ
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ● TAI-ČI ● JÓGA
● CVIČENÍ PRO ŽENY ● PILATES ● ZUMBA
● ORIENTÁLNÍ TANCE ● POWERJÓGA
● ČCHI-KUNG

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte v Kulturním domě Petra Bezruče, 2. poschodí, dv. č. 310-311
tel: 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090, e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz

POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC
KUŘÁTKA - 2 - 3 roky - pohybově-hudební činnost,
písně tanec, koordinační cvičení pro rodiče s dětmi

NEON 1 - 6 - 10 let - základy aerobiku

KOŤATA - 3 - 4 roky - pohybově-hudební činnost,

OZÓN

- 6 - 15 let - Hip - hop pro začátečníky

děti cvičí již samy, zpěv, tanec, hry, práce s náčiním

HIP-HOP - 9 - 15 let - Hip - hop pro pokročilé

BAMBÍNY

- 3 - 6 let - pohybová přípravka s hudbou
- práce s tyčkou, příprava pro budoucí mažoretky

MODELING - 9 - 12 let a 12 - 15 let

AEROBIC s DÁDOU - 4 - 6 let - aerobic pro předškoláky

KLASICKÝ BALET - 6 - 11 let

BALÓNEK - 4 - 5 let - sportovní hry pro chlapce

základní i pokročilá výuka baletu
+ francouzská názvosloví

- modelingová přípravka se zaměřením na výuku
správného držení těla, koordinace chůze, péče
BALERÍNY - 3 - 6 let - klasická přípravka se zpěvem a tancem o zevnějšek, společenské vystupování

ZÁPIS 3. 9. - 7. 9. 2012 od 15 do 18 hodin v KD P. Bezruče, 1. poschodí, sál č. 226
Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015 - v červenci zavřena
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 596 812 049 - v červenci zavřena
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, z důvodu rekonstrukce uzavřeno ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov ● www.mkshavirov.cz ● Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete zakoupit v předprodeji ve všech
pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání. Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají
od 2. dne zahájení prodeje.
●
●
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Kulturní dům Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT
chu vyrazit s mečem v ruce … V hlavních rolích Charlize Theron, Kristen Stewart a Chris Hemsworth.
Vstupné v 15.30 h: 72 Kč, v 17.45 h: 80 Kč

Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká princezna
neváhá vlézt do brnění a na zlou mace-

DIKTÁTOR
(USA 2012, CP 17.5. 12, 83´, do 15 let
nepřístupný, komedie, titulky, DD)

5. - 8.7. ve 20.00 h
9. - 11.7. v 17.45 h
ve středu 11.7. též v 9.00 h
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
(ČR 2012, 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 Františkem se pokoušejí začít nový život. Ovšem pouto s tím
bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše.
Stále je tu vaše rodina, vaše okolí, a vaši
dřívější partneři do společného soužití
nutně patří. Hrají: Jiří Bartoška, Kamila
Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová,
Jiří Langmajer, Nela Boudová, Tereza
Kostková aj. Režie: Marie Poledňáková
Vstupné: 102 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 53 Kč)
12. - 18.7. v 17.45 h
ve středu 18.7. též v 9.00 h
12. - 15.7. též ve 20.00 h
VRTĚTI ŽENOU
(HYSTERIA, Velká Británie 2012, CP
19.4.12, 100´, do 15 let nepřístupný,
komedie/, titulky, DD)

Pokrokoví lékaři neměli koncem 19. století v prudérní Anglii na růžích ustláno.
Jedním takovým je i mladičký doktor
Mortimer. Nastupuje jako asistent u londýnského lékaře, odborníka na léčbu
ženské hysterie. Jako lék začnou používat "ruční masáž", která se u pacientek setkává s velkým nadšením. Svěží
romantická komedie o překvapivém, ale
pravdivém vzniku prvního elektrickomechanického vibrátoru. V hlavních
rolích Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal
a Jonathan Pryce.
Vstupné: 82 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
13. - 15.7. v 15.30 h
ASTRO BOY
(HONG KONG/USA/JAPONSKO 2009,
102´, přístupný, animovaný/akční, české
znění, DD)
Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický
kluk - Astro Boy. Byl stvořen pro napínavá
dobrodružství, které může prožít jenom on.
Astro Boy poznává svět a učí se lidským
emocím.
Vstupné: 52 Kč
19. - 25.7. v 17.45 h
ve středu 25.7. též v 9.00 h
19. - 22.7. též ve 20.00 h

Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim
Čong Ila je považován za posledního
mohykána mezi diktátory. Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi
navlékl mužný plnovous a spolu s ním
masku neomezeného vládce zemičky
jménem Wadiya, kterou chce ze všech
sil zachránit před demokracií. Takového
borce by chtěl mít za svého prezidenta
každý. Dominuje ve všech oblastech lidské činnosti, a přesto je schopen večer
po vladaření najít čas a energii na porci
kvalitního sexu s libovolnou hollywoodskou herečkou, která je ochotná do jeho
subsaharského ráje zavítat.
Vstupné: 82 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
20. - 22.7. v 15.30 h
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK
(NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG,
VB 2009, 108´, přístupný, širokoúhlý/rodinný, české znění, DD)
Tentokrát se kouzelná chůva Nanny objeví
u naprosto přepracované a vystresované
matky. Paní Greenová se stará nejen
o malou farmu, ale také o své tři děti,
zatímco její manžel bojuje ve válce daleko
od domova a rodiny. Korunu všemu nasazuje příjezd snobských a rozmazlených
příbuzných, kteří se nějakou dobu chtějí na
farmě usadit. Tady je pomoci chůvy opravdu potřeba.
Vstupné: 62 Kč
Premiéra

Premiéra

1.7. v 17.45 a 20.00 h
MUŽI V NADĚJI
(ČR 2011, přístupný, komedie, DD)
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy
v pokušení s novým snímkem věnovaným
tentokráte mužům. Ústřední otázka této
skvěle obsazené komedie zní, zda může
být nevěra základem šťastného manželství.
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom
přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že
o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby
si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí
nudit …!!!” Hrají: Jiří Macháček, Bolek
Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Éva Vica Kerekes, Lukáš Langmajer aj.
Divácky nejúspěšnější film roku 2011.
Vstupné: 72 Kč
2. - 4.7. v 17.45 h
ve středu 4.7. též v 9.00 h
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
(JOHNNY ENGLISH REBORN, Velká
Británie/Izrael/Francie/Japonsko/ 2011,
přístupný, akční/komedie, titulky)
Kdo zachrání Její Veličenstvo britskou
královnu, když agent 007 James Bond
zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety
dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal
nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr.
Beana, disponuje mimořádným rejstříkem
grimas a silným magnetem na katastrofy
všeho druhu.
Vstupné: 77 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)
5. - 8.7. v 17.45 h
6. - 8.7. též v 15.30 h
SNĚHURKA A LOVEC
(USA 2012, CP 31.5. 12, 126´, přístupný,
dobrodružný/fantasy, české znění, DD)

Premiéra

Premiéra

1.7. v 15.30 h
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
(ALVIN
AND
THE
CHIPMUNKS:
CHIPWRECKED, USA 2011, 87´, přístupný, rodinný/animovaný, české znění, DD)
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít
prázdniny na luxusní výletní loď, kterou
svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na
parníku, který se stal dočasně jejich hracím
hřištěm, jednu lumpárnu za druhou
a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale
i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na
opuš-těném ostrově, ze kterého, jak se
zdá, není úniku …
Vstupné: 72 Kč

projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL

26.7. - 1.8. v 17.45 h
ve středu 1.8. též v 9.00 h
26. - 29.7. též ve 20.00 h
27. - 29.7. též v 15.30 h
MADAGASKAR 3
(USA 2012, CP 14.6. 12, 92´, přístupný,
animovaný/rodinný, české znění, DD)
Rafinovaným tučňákům se s pomocí
hrubé šimpanzí síly podařilo opravit
letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do
Afriky, a vyrazili si užívat do kasina
v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii,
zebru Martyho a žirafáka Melmana ale
na palubu nevzali, což čtveřici donutí
doplavat za nimi po svých Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují,
protože bez tučňáků nemají šanci vrátit
se domů ...
Vstupné v 15.30 h: 72 Kč
Vstupné v 17.45 a 20.00 h: 82 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
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6. - 8.7.
SNĚHURKA A LOVEC
(USA 2012, 126´, přístupný, dobrodružný/fantasy,
české znění, DD) Pohádka skončila! Zapomeňte
na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu
v legendární disneyovce naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt
do brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem
v ruce … V hlavních rolích Charlize Theron,
Kristen Stewart a Chris Hemsworth.
Vstupné: 80 Kč
13. - 15.7.
LIDICE
(ČR 2011, 126´, do 12 let nevhodný, drama/historický/válečný, DD) Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do
cesty dějinám. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz
mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na
začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí,
který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti
mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii.
Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár,
Zuzana Bydžovská, Ondřej Novák, Norbert Lichý,
Veronika Kubařová, Václav Jiráček, Jan Budař, Joachim Paul Assböck, Sabina Remundová, Milan
Kňažko, Pavlína Štorková, Marek Adamczyk, Jiří
Vobecký, Jiří Ployhar ml., Karel Zima, Bořík Procházka, Adam Kubišta, Ludmila Šafářová, Ondřej
Havel, Marika Šoposká, Jan Vondráček, Miroslav

která svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno růže v akčnějším stylu. Dva
přátelé se ve 14. století vrací z křižáckých výprav do
rodného města, které je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou z jejího vyvolání a z čarodějnictví mají rytíři dopravit do odlehlého opatství
pro vymítačské rituály a následný proces. Děsivé
události a nevysvětlitelné tajemné síly, kterým
budou muset čelit, je postaví na samou hranici smrti
a ohrozí i rytířský slib zajistit dívce spravedlivý soud.
V hlavních rolích Nicolas Cage a Ron Perlman.
Vstupné: 75 Kč

přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se
naprosto nevhodně. Pije, bere drogy a nemůže se
dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který
se o ni postará a ona bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit. Když se s ní rozejde její
snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho bohatého
a pohledného náhradníka - o jehož přízeň soupeří
se svou přehnaně aktivní kolegyní Amy. V hlavních
rolích Cameron Diaz, Justin Timberlake a Lucy
Vstupné: 75 Kč
Punch.

3
13. - 24. 8. od 16 hodin
PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA
Intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé

16. 9.

27. - 29.7.
HON NA ČARODĚJNICE
(SEASON OF THE WITCH, USA 2010, 95´, přístupný, komedie, české znění) Středověká fantasy,

Hanuš, Mariusz Osmelak, Anna Kratochvílová,
Šárka Teplíková aj. Režie: Petr Nikolaev
Vstupné: 80 Kč
20. - 22.7.
ZKAŽENÁ ÚČA
(USA 2011, 92´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky) Elizabeth je učitelka, která by z chování dostala

Připravujeme

Premiéra

LETNÍ KINO - začátky ve 21.30 hodin

18. 9.

Aleš Bárta (ČR) - varhany
Roman Fojtíček - saxofon

27.9.

Tomasz Orlow (Polsko)

2. 10.

Paul Kayser (Lucembursko)

17. 10.

Andre Knevel (Kanada) - varhany
Liselotte Rokyta (Nizozemí)
- Panova flétna

2012

Pořadatel:
MKS Havířov
Umělecká dramaturgie:
Kateřina Chroboková

v 19 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

Francis Veber: BLBEC K VEČEŘI
Hrají: Václav Vydra, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová,
Jana Švandová, Jana Boušková, Josef Carda, Zdeněk Žák
Režie: Jiří Menzel

více na www.mkshavirov.cz
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Havířovští karatisté excelovali
na mistrovství Moravy a Slezska
Na otevřeném mistrovství Moravy a Slezska v karate naše město reprezentovali závodníci z klubů
SK Budo Havířov a TJ Start Havířov. Na této soutěži se v Jeseníku vzájemně utkaly tři stovky závodníků z Polska, Slovenska, Maďarska a Česka. Naši závodníci předvedli ve sportovním zápase (kumite) výborné výkony a v silné konkurenci byli rozhodně k nepřehlédnutí, o čemž vypovídají i konečné
výsledky na medailových postech.
Naši borci pro Havířov vybojovali celkem 8 medailí, z toho tři ty nejcennější. "Musím pochválit celé
závodní družstvo, zejména pak sourozence Macurákovy a Samsona Grigorjana, kteří ve svých kategoriích excelovali," pochválil své svěřence trenér Marek Franta. "Věřím, že v tomto trendu budou
nadále pokračovat celou závodní sezonu 2012."

Sportovní klub SPV Havířov se může pochlubit
výbornými výsledky i kvalitním náčiním
Má kvalita sportovního náčiní a nářadí vliv na
výkon sportovce? Těžko říct. Hodit do dálky
můžete i kamenem, když už to umíte. Kdysi nás
učili, že nejlepší a nejlevnější tělocvična je
v přírodě, ale vodorovná větev stromu nenahradí
hrazdu, pařez kozu nebo švédskou bednu
a mech v lese třeba žíněnku.
Jde hlavně o bezpečnost, zvláště když děti
učíte gymnastiku. Tady je důležitý nejen odborný
dohled, pravidla chování v tělocvičně ale i kvalitní a bezpečné nářadí.
V posledních letech investoval náš sportovní
klub peníze získané od sponzorů na nákup tělocvičného nářadí. Koupili jsme pružinovou trampolínku, doskokovou žíněnku 4 x 2 m, stavitelný
odrazový můstek a naposledy deset lehoučkých

Pohádkové hlídání
v RC Majáček
(Komunardů 8, Havířov-Město)
Milí rodiče,
nevzali vám dítě do školky nebo si potřebujete vyřídit v klidu potřebné věci?
Nabízíme:
• možnost hlídání od dvou let věku dítěte
• krátkodobé (hodinové) hlídání
• dlouhodobé (dvou a více hodinové)
hlídání
• program je přizpůsoben věku dítěte tak,
aby rozvíjel jeho kreativitu
• o děti se stará zkušená a kvalifikovaná
pečovatelka
Předem prosíme nahlásit jak hlídání, tak cvičení.
Více informací na: 733 627 344
www.pohadkovazahrada.cz

žíněnek na cvičení akrobacie.
A vyplatilo se to. Cvičenci našeho Sportovního
klubu SPV Havířov po vítězném tažení okresním
a krajským kolem postoupili do přeboru ČR
ASPV ve sportovní gymnastice, kde v konkurenci jedenácti krajů získala naše družstva dvě
1. místa. Jednotlivci se umístili na jednom 1.
a jednom 2. místě.
Na tomto tvrdě vypracovaném vítězství našich
svěřenců se podíleli nejen dobrovolní cvičitelé,
trenéři a obětaví rodiče, ale i naši bývalí a součastní sponzoři. Jsou to zejména město Havířov,
Technické služby města Havířova, Gascontrol
Havířov a naposledy i Arcelor Mittal Ostrava.
Všem patří velký dík.
Miroslav Brutvan - předseda SK SPV Havířov

NOVINKA
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM NABÍZÍ
koupi zážitkových balíčků
„DEN JAK SEN“
společnosti ALLEGRIA
(Firma na zážitky)
Městské informační centrum Havířov
Dlouhá tř. 17, 736 01 Havířov-Město
tel: 596 815 843, 596 817 512, 608 556 549
www.havirov-info.cz, info@havirov-info.cz
po - pá 7.30 - 18.00 hodin
so 8.00 - 12.00 hodin
ne 13.00 - 17.00 hodin

Klub věrných turistů plánuje na měsíc červenec tyto akce:
čtvrtek 5.7. sraz na autobusovém nádraží ve 13
hodin - půjdeme z Albrechtic křížem krážem
přes lesy - zakončení bude na Pacalůvce
sobota 14.7. pořádáme pro velký zájem opět
autobusový zájezd na Rešovské vodopády
a hrad Sovinec.
Pro kratší cestu na vodopády s největším vodopádem vysokým 10 m a nepatrnými zbytky
malého hradu Rešov na skále a zpět budeme
chodit cca 4 km. Pro zdatnější turisty použijeme
spojovací cestu z vodopádů na hrad a celkově
i s vodopády první skupiny půjdeme cca 11 km.
Na hradě Sovinec probíhá v tento den akce "Za
čest krále" a Sovinec v temné době třicetileté
války a uvidíme historickou bitvu. Cena zájezdu
je 220 Kč a v ceně není zahrnuto vstupné na

hrad. Odjezd v 7.30 hodin od haly Slávia.
čtvrtek 14.6. sraz na autobusovém nádraží ve
13 h. - půjdeme ze Šumbarku přes lesy na Březiny
čtvrtek 19.7. sraz na autobusovém nádraží ve
13 hodin půjdeme jinou trasou k hospůdce
"U Rudolfa"
čtvrtek 26.7. sraz na autobusovém nádraží
mimořádně ve 13.30 h. bude akce s názvem:
S Honzou naučnou stezkou přes těrlické mokřady - končíme na hájence v Těrlicku
Informační schůzky spojené s výběrem peněz na zájezd
budou vždy v úterý 3. a 10.7. v 17 hodin
v restauraci Beskyd na Národní třídě.
info : Honza Marek 731 588 336 a Eva Ošťádalová
605 752 985 www.kvtivr.estranky.cz

Foto: archiv

ŽÁCI ZŠ F. HRUBÍNA
POZOROVALI SLUNCE
Začátek posledního školního měsíce si
zpestřila 7.A ze ZŠ F. Hrubína exkurzí do planetária a hvězdárny Johanna Palisy
v Ostravě. Nejdříve bylo na řadě planetárium.
Pořad měl název DOTEKY SVĚTLA a byl
věnován jak jinak než světlu, jeho podobám,
stavbě lidského oka, různým typům dalekohledů, fázím Měsíce a spoustě dalších
zajímavostí. Po zhlédnutí pořadu se žáci
dostali přímo do hvězdárny, kde mohli po
odkrytí kopule pozorovat naši nejbližší hvězdu - Slunce.
Mgr. Jana Postulková,
Mgr. Iveta Konečná a žáci 7.A

Český červený kříž Karviná
a Polský červený kříž
pořádá

MEZINÁRODNÍ
LETNÍ TÁBOR
PRO DĚTI
ve věku od 8 do 15 let
Termín:
2. 7. - 13. 7. 2012
6. 8. - 17. 8. 2012
Místo:
Hotel Polanka,
Písek u Jablunkova
Hlavní vedoucí tábora:
Mgr. Marta Sedláčková
Radim Lederer
Cílem je vedení dětí ke sportu, zdravému
životnímu stylu a trávení volného času ruku
v ruce s prevencí a uměním poskytnutí první
pomoci, posílení příhraniční spolupráce mezi
oběma regiony, zmírnění jazykových bariér
zejména mezi dětmi a mládeží, položení
základů pro dlouhodobou spolupráci občanů
obou regionů.
Kontakt: Radim Lederer
telefon: 596 312 207, 607 752 550
e-mail: lederer.radim@cckkarvina.cz
www.cckkarvina.cz
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MICHAL KRMÁŠEK Z KLUBU VALDOCCO
SE STAL MISTREM ČR V TANEČNÍCH HRÁCH
Tříčlennou reprezentaci vyslal Klub Valdocco do bojů na mistrovství ČR v tanečních
hrách. I letos se sešli ti nejlepší hráči z celé
republiky, aby změřili své síly na tanečních
podložkách.
Za Klub Valdocco do Brna vyrazil Tomáš
Kubálek, Michal Krmášek a Hanka Barnasiková.
Ačkoliv úvodní kvalifikace skončila špatně pro
Hanku, která se nedostala v kategorii žen do
semifinálových a finálových bojů, Tomáš v kategorii mužů kvalifikaci vyhrál. Našemu favoritovi
Michalovi se kvalifikace úplně nezadařila, skončil na čtvrtém místě a zdálo se, že je zcela mimo
svou obvyklou formu.
Vývoj událostí byl ovšem zcela nečekaný.
Tomáše vyřadil hned v prvním kole jeho soupeř,
takže pro něj mistrovství skončilo na krásném
pátém místě. Michal se úspěšně probojoval přes
dvě kola a čekalo ho finále.
Bylo nám jasné, že to nebude nic jednoduchého, každé kolo se přidávala obtížnost

skladeb a finále se jelo na úrovni Expert 10, což
pro laického diváka znamená nadzvukovou
rychlost v nohou.
Skladby byly technicky velmi náročné
a Michalův soupeř pod přezdívkou Kubago
nebyl rozhodně žádným amatérem.
O vítězi rozhodoval systém Best of 5, jinými
slovy, kdo vyhraje tři skladby z pěti, stává se
mistrem ČR.
Po čtyřech skladbách bylo skóre 2:2, pátá
skladba byla rozhodující. Michal v závěru vsadil
vše na svou fyzičku, hned od začátku si udržoval lehký náskok a v závěru vyhrál nad svým
soupeřem o víc jak 20%, a stal se mistrem ČR
v tanečních hrách.
RoMi Michalíková
vedoucí klubu Valdocco / středisko Don Bosko
Havířov-Šumbark, ul. Lomená 9
www.donboskohavirov.cz
Foto: archiv
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
ul. Mládežnická 11, Havířov-Podlesí
nabízí ve škol. roce 2012/2013

Hold knihám a knihovnám
Čas nezastavíš. Rychle uběhly 3 měsíce od slavnostního zahájení provozu Městské knihovny na
ul. Svornosti 2. Je dobře vybavená pro všestranné potřeby čtenářů všech věkových kategorií.
Všichni jsme ji uvítali.
Knihovna vždy byla, je a zůstane srdcem kulturní a společenské činnosti města. Čtenáři z Havířova-Podlesí s povděkem kvitovali, že pobočka na ul. Šrámkova zůstane v plném provozu. Hlavně
senioři jsou spokojení. Mnozí docházejí denně do oddělení studovny-čítárny.
Hned při vstupu na jednotlivá oddělení nás pozitivně naladí přátelská atmosféra a ochota pracovnic. Poradí, pomohou vyhledat vhodné knihy a potřebné informace. Marná sláva - my už se bez
jejich rad často neobejdeme. Přesto četba zůstala naší nejoblíbenější činností. Knihy máme v úctě.
Kniha je taková malá kapesní zahrádka. Potěší oko, poučí, pomáhá udržovat slovní zásobu, spojuje
nás s rodným jazykem…
Říká se, že v Česku není obvyklé něco pochválit. Přesto bych chtěla pracovnice pobočky Šrámkova pochválit - určitě si to zaslouží. Nemají to s námi čtenáři vždy snadné. Ještě jednou díky
a hodně zdaru v další činnosti. Ať vám přibývá plno zvídavých čtenářů od těch nejmenších až po
seniory, protože kdo rád čte, rád i naslouchá. Vězte, že i v dnešní době stojí za to číst a chodit do
Marta Černá, Havířov-Podlesí
knihoven.

Na parkovišti u Kauflandu (a nejen na něm)
platí přednost zprava!
Už asi rok je před Kauflandem u zimního stadionu svislá dopravní značka, která určuje, že na
celém parkovišti platí přednost zprava. Většina lidí si jí ale v místě, kde často přecházejí chodci,
nevšimne. Už se mi nespočetněkrát stalo, že do mě málem nabouralo spoustu řidičů.
I když jsem vpravo a mám přednost, dávám na tomto parkovišti raději většinou přednost všem,
abych se vyhnula kolizi a dopravní nehodě. Ale někdy si řeknu, že já jsem v právu a jedu podle předpisů. Jenže pak na mě někteří troubí. Přitom si právě oni nevšimli dopravní značky Přednost zprava.
Petra Sobková
Odborník na dopravu a učitel autoškoly Antonín Pollak dává čtenářce zapravdu: „Jestliže je označena na parkovišti zóna s předností zprava, tak platí po celém parkovišti a vodorovné značení nesmějí brát řidiči podle zákona v potaz. Když zde dojde k nehodě, tak viníkem bude řidič,
který nedá přednost vozidlu přijíždějícímu zprava. Upřesňující značení by mohlo být dané
jedině dalšími svislými dopravními značkami, jinak původní přednost změnit nejde."

14.5. jsem na konci ulice Borovského zkolabovala. Hned se objevil pán, který mi pomohl,
a paní, která zavolala záchranku. Tito lidé určitě někam spěchali, ale počkali se mnou na
příjezd záchranky. Ta mě odvezla do nemocnice, týden jsem strávila v nemocnici. Lidi, kteří mi
pomohli, neznám, ale chtěla bych jim poděkovat.
V dnešní době jsme zvyklí očekávat spíš to horší. Na mém případu se ale ukázalo, že opravdu jsou mezi námi lidé dobří a obětaví a dokážou nezištně pomoci neznámému, starému
Eva Wanieková
člověku v nouzi.

JAZYKOVÉ KURZY
angličtiny, francouzštiny, němčiny
●

pro začátečníky i pokročilé
● pro děti i dospělé

Cena: žáci, studenti od 2 500,za celý školní rok
dospělí od 2 800,- za celý školní rok
(cena záleží na počtu účastníků ve skupině)
Platba na začátku školního roku
na celý školní rok - do 15. 9. 2012
- osobně nebo převodem na č. účtu
1665857329/0800
- variabilní symbol - 20122013
- zpráva pro příjemce - napsat PŘÍJMENÍ
Výuka probíhá - v prostorách školy
1x týdně dvě vyučovací hodiny
vyučuje se - pondělí, úterý, středa
v odpoledních hodinách (od 16.30)
začátek pravidelné výuky - od 17. září 2012
Zápis do kurzů:
ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí
30. srpna 2012 v 15 - 17 hod.
vestibul školy
6. září 2012 v 15 - 17 hod.
vestibul školy
lze se domluvit i mailem nebo telefonicky
INFORMACE
☎ 596 411 063 nebo 776 745 301,
mail: irena.lukankova@zsmladeznicka.cz
www.zsmladeznicka.cz

Slavia Havířov, oddíl jógy
pořádá
30. letní cvičení jógy pro veřejnost
zahájení 2. 7. 2012
a pak každé pondělí
od 18 do 19.30 hodin
v Městské sportovní hale (Slavia)
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GKH: Školní časopis
zaznamenal úspěch
Časopis Komár, který vydávají
už dva roky studenti gymnázia
Komenského, zaznamenal další
úspěch. V únoru se zapojil do
celorepublikové soutěže „O nejinspirativnější
středoškolský
časopis“, kterou vyhlásil Syndikát novinářů ČR a jejíž vyhlášení
proběhlo 15. května 2012
v Praze.
Do pražského sídla Syndikátu
novinářů bylo pozváno deset nejlepších redakcí, aby si vyslechly
konečné pořadí. Hodnotila se celková kvalita časopisů, vyváženost
obsahu v průběhu celého ročníku
a pestrost obsahu. Časopis Komár
se umístil v konkurenci více než
čtyřiceti časopisů z celé republiky
na 2. místě.
V porotě zasedli přední čeští
novináři a nad kvalitou Komára
vyslovili svůj obdiv. Odměnou je
pro redakci oficiální press průkaz,
možnost bezplatného použití internetové aplikace pro zajištění autorských práv a především studijní
cesta do sídla Evropského parlamentu v Bruselu pro dva členy
redakce v říjnu 2012.
Martin Vérteši,
šéfredaktor Komára

Titul ragbistům utekl ve druhém poločase
Skvělé tažení ragbyovou extraligou zakončili ragbisté RC Havířov finálovým utkáním o titul mistra České
republiky 2. června v Říčanech proti místnímu Mountfieldu poté, co v semifinále vyřadili pražskou Slavii
v Edenu 10:8. Ve finále vedli už 8:0, ale velezkušený
celek sedminásobného mistra ČR ještě v prvním poločase vyrovnal, aby ve druhém utkání rozhodl dvěma
pětkami pro sebe.
Pro Havířovské, kteří jsou nejúspěšnějším týmem
Střední a Severní Moravy - mnohem starší kluby Zlína,

Ostravy či Olomouce nikdy tak vysoko nedosáhly - je
druhé místo historickým úspěchem. Havířovu, který už
dříve dvakrát vybojoval bronzové medaile, se nyní
poprvé otevřela cesta ke zlatu, nakonec se však musel
spokojit se stříbrem. Klub ustavený při TJ Slavia
Havířov v roce 1966 byl letos úspěšný i v kategorii juniorů, ti získali ve finále juniorské ligy bronzové medaile
a bronzové medaile získali i starší žáci. Dá se říci, že
klub tak trochu opožděně oslavil 45. výročí vzniku.
(man)

Fotbalový oddíl Slovanu Havířov bude slavit
1. výročí svého znovuzrození
Mnoho let působil v Havířově fotbalový oddíl na Slovanu v Havířově-Šumbarku. Po sloučení s havířovskými
Indiány ze Suché došlo ke vzniku MFK Havířov
a k postupnému zániku původního fotbalového oddílu
na Šumbarku.
Po několika letech se ale pár nadšenců rozhodlo
znovu založit fotbalový oddíl, kde by mohli hrát i hráči
nižších soutěží, než je např. divize, a nemuseli přitom
jezdit až do Albrechtic nebo Horní Suché, či jiných okolních obcí.
Po svém založení se oddíl přihlásil do okresní soutěže a skončil na pátém místě. Celý rok se utvářel
hráčský kádr a vystřídalo se na zápasech velké množství hráčů, ze kterých pro příští ročník by měl vzejít nový
kádr a prosadit se do vyšší soutěže. Velké problémy
byly i s využitím hřiště na Slovanu.
Oddíl postupně začal optimálně fungovat, stabilizoval se výbor fotbalového oddílu a z posledního jednání

ZŠ K. Světlé na škole v přírodě

vzešel zásadní požadavek na vznik oddílu mládeže.
Z dlouhodobého hlediska nelze pracovat jen s oddílem
mužů, ale musí v budoucnu vzniknout mládežnické
oddíly jako základna budoucího vlastního týmu mužů.
Právě v této době probíhá do fotbalového oddílu Slovanu nábor chlapců a dívek od 5 do 12 let, tak abychom
od léta 2012 mohli hrát mistrovská utkání mládeže.
Těšíme se na všechny děti, které chtějí hrát fotbal
a nechtějí dojíždět do okolních obcí. Nabízíme zázemí
fotbalového hřiště v dosahu většiny spojů MHD, kvalitní trenéry a zajímavé podmínky sportování během celého roku. Součástí tréninkového procesu jsou i letní
a jarní fotbalová soustředění v areálu fotbalového
oddílu v Háji ve Slezsku.
Co potřebujete ? - tričko, trenýrky, kopačky a chuť
sportovat !
Václav Harbáček, info@slovanhavirov.cz

1. března 2012 začala MŠ
Petřvaldská se svými odloučenými pracovišti MŠ Sadovou
a MŠ Místní realizovat 16 měsíční
projekt s názvem:

Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických
pracovníků MŠ HavířovŠumbark,
Petřvaldská
32/262.

Foto: archiv
V teplých květnových dnech žáci prvního a třetího ročníku ze školy
K. Světlé strávili úžasný týden ve škole v přírodě v Horní Bečvě. Děti se
v nádherné přírodě nejenom učily, ale paní učitelky pro své žáky připravily
bohatý program s poznáváním zdejšího okolí. Nezapomenutelným zážitkem byl výlet k lomu, přehradě, soutěže v lese, překonávání přírodních překážek, soutěže zručnosti, hledání pokladu a nechyběla ani stezka odvahy.
Každý den žáci využívali příjemný hotelový bazén, hernu, x-box. Vedení
hotelu Mesit se všemožně snažilo, aby děti na tento týden dlouho nezapomněly, vždyť některé v takovém hotelovém zařízení byly poprvé.
Martina Richtarová a Andrea Szostková

Tento projekt je realizován
z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, jehož
aktivity jsou hrazeny z prostředků
státního rozpočtu České republiky
a Evropského sociálního fondu.
Projekt je zaměřen na vzdělávání
18 pedagogických pracovníků těchto tří mateřských škol, kteří se
zúčastní 27 vzdělávacích aktivit

zaměřených na profesní rozvoj ve
využívání ICT pro didaktické potřeby dětí, na rozvoj klíčových kompetencí v oblastech např. změna klimatu školy, práce s dětmi se speciálními potřebami, zkvalitnění metod
výuky, které vedou k systematickému rozvoji klíčových kompetencí
dětí. Posílením klíčových kompetencí pedagogických pracovníků dojde
k rozvoji klíčových kompetencí dětí
navštěvujících naše mateřské školy.
V současnosti se projekt nachází
ve fázi realizace ICT vzdělávacích
aktivit. Pro zbylé vzdělávací aktivity
nyní vybíráme dodavatele.
O dalších etapách projektu budeme informovat na webových stránkách našich mateřských škol.
Bc. Zdeňka Hýžová,
ředitelka mateřské školy

Úspěchy mladých havířovských umělců v ústředních kolech soutěží
MŠMT ČR 2012
V ústředních kolech soutěží MŠMT ČR 2012 dosáhli žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů vynikajících výsledků. Ve svých kategoriích
zvítězili Erik Bubík (bicí souprava) a Kristýna Švihálková (marimba), která získala navíc "Zvláštní ocenění poroty za vynikající výkon na melodický bicí
nástroj". Oba tito žáci jsou ze třídy p. uč. Vladimíra Matušínského, jenž byl také oceněn "Zvláštní cenou poroty za výbornou pedagogickou práci".
V pěveckých kategoriích dosáhli rovněž na 1. místa Karolína Levková a Rastislav Širila - žáci p. uč. Zuzany Gajanové, a také Martin Dubec - žák
p. uč. Oldřišky Honsové. Tereza Rajdusová ze třídy p. uč. Květuše Pokorné vybojovala v kategorii zobcových fléten 3. místo.
Získaná umístění v celorepublikovém měřítku svědčí o kvalitách pedagogické práce učitelů ZUŠ Bohuslava Martinů a o talentu a píli soutěžících
žáků. Všem žákům a učitelům GRATULUJEME ke skvělým výsledkům a přejeme mnoho dalších.
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PRÁZDNINOVÉ POBYTY

PŘIPRAVUJEME OD ZÁŘÍ KURZ SEBEOBRANY PRO DOSPĚLÉ 26+
(muži, ženy, partnerské dvojice).
Zájemci pište na: reditel@donboskohavirov.cz

Městská knihovna Havířov
Upozorňujeme na změnu půjčovní doby o prázdninách.
Informace naleznete na www.knih-havirov.cz
Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrámkova:
připravilo prázdninový program pro
děti, které se zajímají o vesmír.
Na děti čeká:
• zábavný vědomostní testík o vesmíru (v červenci) a o kosmonautech (v srpnu) - hraje se o drobné
ceny!
• červencové kreslení a tvoření Jak by měla vypadat planeta, na
které bys rád žil/a
• srpnové kreslení a tvoření - Jak by
mohl vypadat obyvatel vesmíru,
s kterým bys rád/a kamarádil/a
• 11.7. od 9 hod. se bude vyrábět
kosmická
raketa,
zkusíme
i "hvězdné války"
• 8. 8. od 9 hod. VELKÉ KOSMICKÉ DOPOLEDNE - budeme
si o vesmíru povídat, hrát si, soutěžit a zkoušet, jaký je život ve
vesmíru či v raketě (např. víš, jaký
je pro kosmonauta problém najíst
se:-) ?) Z dětských výkresů
a výrobků bude následně uspořádána výstava. Bližší informace
vám
poskytnou
knihovnice
dětského oddělení.
Pobočka Dělnická:
pokračuje v tradici PRÁZDNINOVÝCH ÚTERKŮ pro děti
a plánuje výlety po světě s cestovní
kanceláří POHÁDKA. Na cestu se
děti vypraví 10. a 24. července
v čase od 10.00 do 11. 30 hod.
Pobočka Občanská v Datyni:
Také datyňské děti mohou cestovat
s naší cestovní kanceláří POHÁDKA, a to ve čtvrtky 12. a 26. července v čase od 10.00 do 11. 30
hod.
Pobočka Gen. Svobody:
Na děti čekají vědomostní soutěže
„Olympijské otazníky“ a „Sportovní
srpen“.

Akce pro dospělé:
Hudební oddělení:
zve na výstavu akrylů Kateřiny Kalinové a Elišky Dordové s názvem
"Mamince".
Výstava potrvá do 27. 7. 2012.
Knihovna na ul. Šrámkova:
Pro vás připravila výstavku knih
"Prázdninové počteníčko" a výstavu
fotografií člena Fotoklubu Havířov
Jiřího CZECHOWICZE s názvem
"Příroda".
Až dokonce srpna bude v hale
budovy probíhat také výstava
"Havířov v květech - obnovená tradice". Výstavy jsou přístupné
během otvírací doby knihovny.
Stále máte možnost přihlásit se do
3. ročníku fotografické soutěže pro
amatéry pod názvem „Na sever,
jih, po stopách knih“.
Téma soutěže:
Snímky, které zachycují čtenáře na
cestách, ale také fotografie míst, které
vyjadřují název nějaké knihy nebo jsou
spjaty s konkrétní knihou či autorem.
Cestujeme opět bez aut.
Pravidla soutěže:
- do soutěže může fotografie přihlásit jen
její autor
- uveďte své jméno a kontakt (adresu,
e-mail, telefon)
- soutěže se můžete účastnit max. dvěma
snímky
- fotografie musí odpovídat tématu fotosoutěže
Fotografie zasílejte do 31. 8. 2012 na adresu Městská knihovna Havířov, studovna
a čítárna, Šrámkova 2, 736 01 HavířovPodlesí nebo na e-mail:
studovna@knih-havirov.cz.
Fotografie
budou
vyhodnoceny
a vystaveny na webových stránkách
knihovny a v hale budovy Městské
knihovny Havířov na ulici Šrámkova 2.
Vítězné fotografie budou oceněny.

Foto: archiv

JARNÍ KARNEVAL
To byl rej, super rej….
Sluníčko nám prozradilo, že se jaro přiblížilo.
Na karneval spěcháme, koho že tam potkáme?
Ze dvorečku zvířátka utekla nám za vrátka.
Teď se v kole otáčejí, smějí se a dovádějí.
Všemu velí holky z Holubovy školky.
Na jaře jsme se zúčastnili skvělého karnevalu, který pro naše nejmenší
děti připravily paní učitelky z mateřské školky Emila Holuba. Smekám před
jejich nasazením a přiznávám bez mučení, Kubík, jeho ségra Verča a já
jsme se, jako spousta jiných, královsky bavili, a kdo se nebavil, ten tam
nebyl. Tatínek to dokumentoval, což zjistíte, když navštívíte fotogalerii naší
zbožňované školky. Na parketě se v rytmu hudby a za velké podpory
zvířátkových paní učitelek zápolilo v hodu papírovou koulí, sbírání barevných míčků, kroužků, tančení, rejdění a čmárání na rodiče. Ani naše milá
paní ředitelka neunikla. V tombole každé dítko vyhrálo nějakou tu cenu pro
radost a rodiče? Těm se zastavoval dech, když se losovala tombola pro
dospělé… Zvládali ten stres jen díky výborným sladkostem z Cukrárny
Adelin. A nakonec, všichni krásně utahaní, spokojení a se skvělou náladou
ujížděli k domovu, ale paní učitelky? Ty jsou nejspíš utajené perpetum
mobile, neboť v plné síle nastoupily v neděli do dalšího kola zábavy.
Děkuji za krásný a zábavný program, za možnost strávit prima den a za
spoustu legrace všem zaměstnancům, kteří se na přípravě karnevalu
podíleli. A to musím podotknout, že k přípravě a realizaci karnevalu vůbec
nepotřebovali agenturu, ale všechno bylo v režii našich učitelek.
Monika Vaňková, maminka

MŠ U Jeslí: Pokusy z chemie a fyziky aneb Trochu jiné čarování
I takovýmto způsobem se mohou děti bavit a vzdělávat.
V rámci spolupráce se ZŠ Jarošova zavítali do naší MŠ pan učitel Petr Ogrocki a jeho 2
pomocnice - žákyně 8. B třídy, aby dětem zábavnou formou přiblížili fyzikální zákony a chemické procesy. Filtrace vody, statická elektřina, ukázka vzniku blesků pomocí plazmakoule
aj. pokusy děti plně zaujaly.
Velkým přínosem bylo i to, že si některé pokusy mohly děti sami vyzkoušet. Na tvářích
dětí se střídaly nejrůznější výrazy - údiv, nadšení, úžas, očekávání… Ovšem nejen děti, ale
i přítomní rodiče se dobře bavili. Ještě několik dní poté probíhala živá debata o panu učiteli a jeho pokusech.
uč. Alena Mlčúchová
Těšíme se na další společné projekty.

105/12

Příměstské tábory:
9. - 13. 7. Prostřeno pod širým nebem (vaření letních specialit, prostírání venku,
pikniky, grilování, výlet) - středisko Šumbark, cena 700 Kč
16. - 20. 7. Člověk a příroda (péče o zvířata, vycházky do přírody, výlet) - středisko Šumbark, cena 500 Kč
16. - 20. 7. Tábor všeho možného (Rukodělné aktivity, turistika, stolní hokej,
míčové hry, deskové hry, filmový klub) - středisko Město, cena 250,s vlastním jídlem, 500,- s obědem
27. - 31. 7. V rytmu léta (Různé taneční styly, hry, diskotéka, maraton)
středisko Šumbark, cena 650 Kč
Pobytové tábory:
6. - 11. 8. Prehistorik - vzkříšení ohně
Turistická základna Orlí hnízdo u Pstruží, cena 1 800 Kč
13. -18. 8. Cesta kolem světa za 5 dnů
Turistická základna Orlí hnízdo u Pstruží, cena 1 800 Kč
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Prodej materiálů

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN
prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
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
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Uzávěrka Radničních listů
na srpen do 12. 7. 2012
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PRODÁM 3+1 druž. byt v Ha-Podlesí
ihned k nastěhování - 850 000 Kč
s možností přikoupení garáže
☎ 728 450 843, 602 502 312

106/12/
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Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.
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Armáda spásy,
Sbor a komunitní centrum,
(J. Seiferta 8, Havířov)
poskytuje bezplatně sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením*, kteří:
■ se vyrovnávají ze ztrátou blízké osoby
■ bydlí v problémové lokalitě
■ neví si s něčím rady
■ potřebují pomoc (např. s vyřízením dávek, pomoci při jednání s úřady, lékaři)
■ se cítí osamocení
■ ztrácejí přehled v dnešní době (moderní
technika, bankovní účty)
■ se vyrovnávají se zhoršením zdravotního stavu (zhoršení paměti, orientace
v prostředí) aj.
Nabízíme:
✔ Psychosociální podporu v náročných
situacích
✔ Provázení při řešení problémů
✔ Učení se v oblasti vaření, práce
s mobilním telefonem…
✔ Zprostředkování pomoci
✔ Informace, potřebné k řešení problému
✔ Klubovou aktivitu, která pomáhá
k navázání společenského kontaktu
Služby jsou poskytovány terénní formou
(v přirozeném prostředí, pokud zdravotní
stav neumožňuje využití ambulantní formy)
nebo ambulantně v Komunitním centru
v Havířově-Šumbarku nebo ve Sboru
a komunitním centru v Havířově-Městě
(bezbariérové prostory).
V případě, že chcete řešit svou situaci,
přijďte osobně nebo nás kontaktujte telefonicky: 773 770 176/175.
*u OZP není podmínka pro poskytování
služby pobírání invalidního důchodu, ale
zdravotní znevýhodnění a věk nad 40 let.

ZUŠ L. Janáčka, Havířov-Podlesí
☎ 596 411 064
zusvrchl@volny.cz
přijímá pro školní rok 2012/2013
žáky od 5 let do hudebního,
tanečního (vyučuje se klasický,
moderní a lidový tanec),
literárně-dramatického
a výtvarného oboru.
Možnost studia i pro dospělé.

2 tobogány ● mořské vlny ● divoká řeka ● skluzavky ● vzduchové
lehátko ● vodní trysky ● vodní zvon ● perličkové a masážní trysky
Hřiště na volejbal, nohejbal, stoly na stolní tenis, občerstvení
Provozní doba do prázdnin po - pá 9 - 18, so - ne 9 - 19 hodin
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 40 Kč, důchodci 50 Kč
děti do 2 let a invalidé vstup zdarma poslední 2 hodiny 40 Kč,
slevy pro rodiny s dětmi
www.ssrz.cz

☎ 596 813 958

Bar Svět
Havířov, Dlouhá třída 44C
Zezadu budovy OD Permon
Vstupné zdarma
7. 7.
Bluegrassová kapela Tygrasz
Posezení i tanec s vynikající
ostravskou kapelou
akusticky u stolu
14. 7.
Karaoke se Simonou Simou
Jako host večera vystoupí Patrik
Kee (zpěvák, improvizátor a jeho
One Voice Show.)
Ve stylu Bobby McFerryho
zveme všechny příznivce
20. 7. Kapela GTD Band
Stálice u nás v baru k tanci
i poslechu hity 60. - 90. let
21. 7. Country kapela Šviháci
Milovníci vůně dálek a hezkých
písniček k tanci i poslechu
28. 7.
Karaoke se Simonou Simou
Pro velký úspěch tentokrát
2x do měsíce

Děti ze Školní družiny při ZŠ M. Kudeříkové navštívily v rámci tematického týdne NAŠE MĚSTO HAVÍŘOV magistrát, a dokonce se setkaly s primátorem Zdenkem Osmanczykem. A byl to pro ně opravdu
Ved. vych. Š. Dzurinová
zážitek!

Včelařské okénko:
jak vidí včelař blahodárné účinky medu
Včelařské okénko není tak velké, abychom si mohli všechno povědět
o medu. Pokusím se popsat dle mého názoru některé důležité skutečnosti. Již dříve někdo řekl: "Tak jak má každý svého lékaře, měl by mít i svého
včelaře". Člověk by měl konzumovat med od včel nasbíraný z prostředí, ve kterém žije. Med
obsahuje pylová zrna. Požíváním medu si organizmus na pyl zvyká a při výskytu pylu
v přírodě je organizmus odolnější a nevyvolá alergii nebo průběh je mírný.
Žena v těhotenství by měla používat med jako sladidlo. Využije se sedativního účinku
medu, stopové materiály, vápník a fosfor i další ke zvýšení odolnosti organizmu a vylepšení psychiky. Sladíme-li kojeneckou potravu medem, udržujeme střevní flóru stejnou jako při
kojení mateřským mlékem. U kojenců nedochází k vytvoření patologické střevní flóry jako
u slazení rafinovaným cukrem. Nedochází ke kvasným projevům a bolestem. Děti jsou
klidnější, zvyšuje se hemoglobin, lépe přibývají na váze a nedochází k dystrofiím.
A co nového u Ambrožíků?
Letošním rokem zahájil včelařský kroužek Ambrožíci další novou tradici, a to "Den otevřených dveří včelařského vozu s medobraním". Ten kdo využil této příležitosti, dozvěděl se
něco z historie včelařství a získávání medu. Mohl sledovat celý proces medobraní. Také si
mohl vyzkoušet odvíčkovat plást s medem a víčka také ochutnat. Někteří starší návštěvníci
si připomněli, jak pomáhali při medobraní, když byli dětmi. Mnozí neměli vůbec představu,
jak se med získává a jak funguje medomet. Snad všichni odcházeli spokojení a bohatší
Jiří Vavřík, vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci
o nový zážitek.
juravavrik@seznam.cz,wwwambrozici.8u.cz

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ, tel. 596 411 064
nebo 607 208 729
zusvrchl@volny.cz
ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město
zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz
nabízí ve školním roce 2012/2013
pro děti od 5 let výuku
v hudebním oboru
- přípravná hudební výchova
- hra na hudební nástroj (klavír,
housle, violoncello, kytara,
bas. kytara, bicí, el. klávesy,
akordeon, dechové nástroje
- zobcová, příčná flétna, trubka,
saxofon, fagot, hoboj, pozoun...)
- sólový zpěv, sborový zpěv
v literárně-dramatickém oboru
v tanečním oboru
(klasika, moderní tanec...)
Maniak aerobik
ve výtvarném oboru
(malba, kresba, grafika, keramika,
tvůrčí fotografie...)
Nabídka kurzů pro dospělé
Kurz figurální kresby
Kurz keramiky, modelování
a točení na kruhu
bližší informace www.zusbm.cz

Kotulova dřevěnka
Hálkova 4, 736 01 Havířov-Bludovice
tel.: 602 709 731
e-mail: kotulova_drevenka@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz
Otevřeno: út - pá 8 - 12 h a 12.30 - 16.30 h
so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
11. 7. 10 - 15.30 h
Barevné kamínky
Jak udělat z obyčejného kamínku pěknou
ozdobu nebo dárek, pro děti, mládež
i dospělé.
18. 7. 10 - 15.30 h
Skládání puzzle
Puzzle s motivy Kotulovy dřevěnky
- rychlejší vyhrává drobnou odměnu,
pro veřejnost.
25. 7. 10 - 15.30 h
Kytička na dřevěnce
Výroba květů technikou twist art,
pro děti, mládež i dospělé.
Kvíz Co je to?
Vědomostní kvíz vycházející ze stálé expozice Kotulovy dřevěnky, děti, kolektivy,
veřejnost. Termín dle domluvy - možno
vypracovat jednotlivcem nebo ve skupinkách. Na všechny akce materiál zdarma.
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