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Milí občané Havířova,
pro vánoční a novoroční přání jsme letos vybrali prostory rekonstruovaného kina Centrum. Jedná se

o největší letos dokončenou investiční akci, která našim obyvatelům - a nejen jim - dala špičkově vyba-
vené moderní kino.

Přeji Vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, co nejvíce radosti v kruhu Vašich nejbližších.
Za celé vedení města, za radní a všechny členy zastupitelstva přeji všem klidný a šťastný vstup do nové-

ho roku, mnoho zdraví, pracovních i osobních úspěchů. Ať se Váš život odvíjí tak jako film na stříbrném
plátně, ať se Vám plní sny jako Vašim oblíbeným filmovým hrdinům a ať je mezi námi všemi co nejvíce
slušnosti a tolerance tak, aby se všem v našem městě dobře žilo         

přeje primátor Zdeněk Osmanczyk

Předvánoční akci na podporu havířovských jeslí na
Edisonově a dětského domova na Čelakovskéo ulici
pod záštitou manželů Yvony a Zdeňka Osmanczyko-

vých pořádala Květinová café galerie Petra, společnost

Modenika a hokejový klub AZ Havířov.
Obě zařízení pro děti získala na benefiční akci spou-

stu finančních i věcných darů. Výtěžek ze vstupného -

třináct tisíc korun - dostal havířovský dětský domov.

Zahradnická firma Kotula provede na zahradě havířov-
ských jesliček úpravy za 42 500 korun, dále děti dosta-
ly televizi a do zahrady dřevěný domek.

Foto: Josef Talaš -red-

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍHO DNE 
MAGISTRÁTU NA SILVESTRA

31.12. 2012 
je úřední den zrušen.

Ve čtvrtek 28.12.
a v pátek 29.12.

budou úřední hodiny 
magistrátu do 14.00 hodin.

Benefiční mikulášská akce přilákala do Renety stovky rodičů s dětmi 
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Dobrovolníkům, kteří poskytují své služby potřebným

v domovech seniorů, v nemocnici nebo v HELP klubu

v Havířově, poděkovala ADRA začátkem prosince.

Ocenění pro nejaktivnější převzala Jaroslava Berna-

tíková, Eva Hýblová, Pavla Procháčková, Vladimír Stra-

ka a Michal Kalman.

Na slavnostním večeru byla havířovská ADRA

vyhlášena samostatným dobrovolnickým centrem

a Havířov se tak stal jedenáctým městem v České

republice, ve kterém má ADRA samostatné dobrovol-

nické centrum přímo podřízené pražské centrále.

Vedoucí DC Havířov bude od ledna jmenovaná

Mgr. Hana Čadová.

Své dobrovolnické aktivity zahájila ADRA v Havířově

v plné míře v roce 2010, už od roku 2009 pomáhalo dob-
rovolnictví ve městě zajišťovat frýdecko-místecké dobro-
volnické centrum. Ze 16 dobrovolníků v roce 2009 vzrostl

jejich počet v roce 2010 na 66, o rok později je do dobro-

volnictví v Havířově zapojeno 107 lidí. Od letošního ledna
do listopadu věnovalo 108 dobrovolníků ADRY v Havířově
své činnosti 3 522 hodin volného času.

Letos v dubnu otevřela ADRA v Havířově sociální

šatník pro potřebné. K tomuto účelu získala od města
k užívání za symbolickou cenu více než 100 čtvereč-
ních metrů nebytových prostor na Dlouhé ulici nedale-

ko objektu Jitřenka. Lidé sem nosí nepotřebné obleče-

ní, obutí, deky, hračky, nádobí, povlečení, ručníky. Spo-
lečně se sociálním šatníkem, který je pro potřebné

otevřený každé pondělí a středu, funguje na Dlouhé

ulici pět pracovních dní v týdnu charitativní obchod, ve
kterém ADRA zaměstnává především ženy v rámci
veřejně prospěšných prací.

V roce 2012 se takto podařilo zaměstnat 35 lidí evi-

dovaných na úřadu práce.
V roce 2013 chce havířovská ADRA rozšířit

z nemocnic, domovů seniorů a Help klubu svou činnost

také mezi dětmi. -red-

Po rekonstrukci slouží obyvatelům
Havířova hlavní pošta na Dlouhé ulici.
Pošta Havířov 1 již nevyhovovala
stávajícím požadavkům na prostředí,
kde se poskytují kvalitní služby, gene-
rální rekonstrukce se týkala odbavo-
vací haly pro zákazníky a probíhala
za provozu.

Slavnostní uvedení opravených
prostor do plného provozu se usku-
tečnilo 27. listopadu v sedm hodin
ráno, ještě před otevíracími hodina-
mi hlavní pošty. Novou halu si přišel
prohlédnout i primátor Havířova
Zdeněk Osmanczyk, který rekon-
strukci ocenil velmi pozitivně.
Novými prostorami jej provedla ředi-
telka České pošty pro Region
severní Morava Hana Janowská.

V rámci rekonstrukce byla provedena instalace nových odbavovacích přepážek již ve standardní barevné kom-
binaci České pošty, proběhla výměna elektroinstalace, je tady nové výkonné osvětlení a instalovaná klimatizace.
Pošta má bezbariérový přístup, hala je opatřena vyvolávacím systémem a zaměstnanci tady zajišťují také odpo-
lední doručování pro balíkové zásilky.V hale je celkem 13 odbavovacích přepážek. Hlavní pošta nabízí prodej tisku,
výměnu dálničních známek, kopírovací služby, Czech Point a další specifické služby. Na území Havířova je celkem

12 poboček České pošty. -red-

Hlavní pošta je po rekonstrukci 

Rozšíření nabídky 
poskytované péče

Potřebujete svého příbuzného,
o něhož pečujete, zavést k lékaři,
či na úřady, případně na jiná
místa a nevlastníte automobil
nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova,
kde se staráte o svého blízkého,
který nemůže zůstat doma sám
bez dohledu?

Od ledna 2013 nabízíme řešení
formou nových fakultativních
úkonů. Zabezpečíme přepravu
automobilem včetně doprovodu
pracovníkem naší služby.

Taktéž zabezpečíme v domác-
nosti dohled našimi pracovníky

a poskytnutí potřebné péče

v časech, kdy vy sami pečovat

nemůžete. Úkony zabezpečují kva-

lifikovaní pečovatelé s praxí

v oboru.

www.ssmh.cz 

tel.: 596 477 300 

„…Tak to znamená, že se rodiče s děckama nemají
vůbec bavit.“ Vysvětloval jeden havířovský šesťák.
Někteří jeho spolužáci byli jiného názoru - kompeten-

tně podle nich značí rozumně a promyšleně, nebo tak
něco. Nakonec se ukázalo, že i ten první kluk dobře ví,

co znamená mluvit kompetentně, ale rád na sebe upo-
zorňuje - třeba tím, že hraje „nekompetentního“, neboli
dělá ze sebe hlupáka. Čímž jde na nervy dospělým

i vrstevníkům. Ale my dospělí máme šanci dovědět se
„kompetentním“- neboli Ne hloupým a Ne zbytečným -
kladením otázek od toho kluka důvody pro jeho „zlobe-

ní“. A přijít na to, proč to dělá, proč „zlobí“.
Kompetentním dotazováním nás dospělých (učitelů,

rodičů) ovšem v žádném případě nejsou myšleny
výslech, manipulace, výhrůžky nebo snaha dostat

odpověď stůj co stůj. Jak se to tedy dělá? Jak se vlast-

ně MLUVÍ S DĚTMI KOMPETENTNĚ? Právě kolem

toho se točil projekt poradny VIA ALTERA, finančně
podpořený městem Havířov.

Zúčastnilo se pět škol - ZŠ Frýdecká, Gorkého, Na

Nábřeží a MŠ Sadová a Petřvaldská. Aktivity byly šité
na míru - lektor, poradce nebo performer domlouval

s účastníky předem, co vlastně očekávají, co potřebují.
Ti pak měli na setkáních příležitost uvolnit se
a objevit v sobě novou chuť a sílu pro další zvládání

náročných rodičovských nebo učitelských rolí. A navíc
svými ohlasy a hodnocením dodali energii a dobrý

pocit realizátorům. Proto bude projekt pokračovat
i v roce 2013.

K. Maříková, www.via-altera.cz

CVA-Centrum 
volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město,

tel. 596 811 688

3. 1. (čtvrtek) - od 14.30 hodin

přednáška JUDr. Kiedroně 

z práva „Stavební úpravy 

v nájemních bytech“

23. 1. (středa) - od 15.00 hodin
autorské čtení p. Szottkové

„Vzpomínání na časy minulé“ 

o staré Ostravě

Pravidelný program:

PONDĚLÍ: od 14 do 17 hodin 

p. Szostková - dovednostní kroužek 

- ubrousková technika, malování na

hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, 

pletení

ÚTERÝ: od 13 do 16 hodin 

p. Przeczková - dovednostní kroužek -

výroba keramiky, vizovické pečivo, ad.

STŘEDA: od 10 do 12 hodin 

p. Adamová - dovednostní kroužek -

příprava 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, batiko-

vání, tkaní, vyšívání, pletení

PÁTEK: od 14 do 17 h. - p. Heinzová 

- dovednostní kroužek - výroba šperků

Když se řekne MLUVME S DĚTMI KOMPETENTNĚ …

ADRA v Havířově ocenila své nejlepší dobrovolníky

Foto: Josef Talaš

Foto: Josef Talaš
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Prezentace města a hornictví, které je s Havířovem velmi úzce spjato,
vznikala ve Společenském domě od letošního dubna. Expozici pod názvem
Historie psaná uhlím tvoří mapy, letecké snímky, fotografie k symbolům
města, fotografie osobností a představitelů Havířova, podklady z význam-
ných akcí města. V hornické části jsou pak nerosty, model těžní věže, při-
praveno je okénko záchranářů, nástroje a nářadí, fotografie ze života hor-
níků, hornické kahany a další. K dispozici jsou multimediální dotykové
panely, aby výstava byla co nejatraktivnější i pro mladé návštěvníky.

Na pořízení výstavní expozice město Havířov získalo dotaci v rámci přes-
hraniční spolupráce Euroregionu Těšínské Slezsko. Partnerem projektu je
polské město Jastrzebie Zdroj, které má svoje hornické muzeum a v rámci
projektu si expozici doplňuje.

Pořizovací cena havířovské expozice je vyčíslena na 60 tisíc euro, dota-
ce pokryla polovinu nákladů.

Na vzniku expozice úzce spolupracovali členové Klubu přátel hornické-
ho muzea, pracovníci Těšínského muzea a ucelená pracovní skupina
havířovského magistrátu, knihovny a městského kulturního střediska. Při
příležitosti vzniku výstavní expozice vyšla publikace o hornických tradicích
partnerských měst Havířova a Jastrzebie Zdroj pod názvem Města a uhlí.

Stálou výstavní expozici Historie psaná uhlím spravuje Městská knihov-

na Havířov. -red-

Primátor města Zdeněk Osmanczyk, ředitelka městské knihovny
Dagmar Čuntová a zástupce Jastrzebia otevřeli expozici 10.12. 2012
slavnostním přestřižením pásky.

Havířov má stálou expozici k historii města

HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu u rodinných domků 

ve městě Havířově v roce 2013
Od 1.1. 2013 pokračuje sběr separace skla (např. láhve od nápojů,

skleněné nádoby, tabulové sklo), separovaného papíru (společně

s papírem třídíme i obaly z materiálu tetrapack např. obaly od džusů,

mléka apod.), separace plastů (PET lahví, obdobně jako v r. 2012), od

měsíce dubna 2013 bude pokračovat svoz BRKO obdobně jako v roce

2012. Svoz bude prováděn od 6.00 hod., proto je vhodné igelitové pytle

přistavit k popelové nádobě den předem.

Svoz bude organizován v těchto termínech:

BRKO - biologicky rozložitelné odpady 

Termíny svozu budou upřesněny v měsíci březnu 2013.

PAPÍR Sběrný den středa 

městská část Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 9.5. (čtvrtek), 5.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10.,
31.10. (čtvrtek), 27.11.

městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10.,
6.11., 4.12.

Občanům, kteří pytel zaplní papírem a předají ke svozu, bude při

svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.

PLASTY Sběrný den středa

městská část Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

16.1., 20.2., 20.3., 17.4., 22.5., 19.6., 24.7., 21.8., 18.9., 16.10.,
13.11., 11.12.

městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
23.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10,
20.11., 18.12.

Občanům, kteří pytel zaplní plasty a předají ke svozu, bude při
svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.

SKLO Sběrný den čtvrtek

městská část Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

10.1., 21.2., 4.4., 23.5., 11.7., 22.8., 3.10., 14.11.
městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark

17.1., 7.3., 11.4., 6.6., 18.7., 29.8., 10.10., 21.11.
Občanům, kteří pytel zaplní sklem a předají ke svozu, bude při

svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.

Do pytlů se sklem nepatří: porcelán, keramika, autoskla, drátěná
skla, zrcadla a skleněné obaly se zbytky obsahů.

Termíny obřadů vítání občánků v roce 2013:
20.1., 24.2., 17.3., 31.3., 21.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 15.9., 29.9.,

13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.

Objednávky: osobně na odboru školství a kultury Magistrátu města

Havířova, 3.p., kanceláře A-307 nebo A-303; e-mail

jancarova.kristina@havirov-city.cz, tel. 596 803 128, 596 803 129.

Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před konáním obřadu! 

Podmínkou pro přihlášení je trvalý pobyt dítěte na území města Havířova

a maximální věk 1 rok

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACE 
V ROCE 2013
Termín pro podávání nových žádostí pro rok 2013 a vyúčtování poskyt-

nutých dotací v roce 2012 je nezměněn do 31. 1. 2013 (včetně podání

na podatelně a případných zaslání formulářů poštou).

Po tomto termínu nebudou žádosti přijímány.
- Zásady a formuláře k žádostem o dotaci je možno získat:

a)  na informacích ve vstupní hale Magistrátu města Havířova;

b)  na webových stránkách Magistrátu města Havířova 

(www.havirov-city.cz, Potřebuji vyřídit, Dotace a granty, Dotace).
c)  na příslušných odborech Magistrátu města Havířova 

• odbor školství a kultury (kód: TV, K, Š, P, O, B)  

informace na tel. 596 803 128, 596 803 132, 596 803 135

• odbor sociálních věcí (kód: S, PKD) 
informace na tel.: 596 803 138

Útulek MAX děkuje za přízeň a zve k vánoční návštěvě
V klidném čase adventním zdravíme havířovské čtenáře a všechny

dobré duše, kterým není lhostejný osud opuštěných pejsků, kočiček

a jiných drobných zvířat.
Blíží se čas Vánoc, svátky klidu a pohody. I tento rok musíme všem sdě-

lit, že útulek navštívila spousta úžasných lidiček, od kterých se nám

dostává štědrého zájmu a přízně, kteří nemyslí jen na sebe a své bližní, ale

také na naše čtyřnohé svěřence. A za to vám velký dík.
Opět vás zveme o Vánocích pod vánoční stromečky do útulku Max,

stromky zdobené pěkně po psím a kočičím se spoustou laskomin a hra-

ček. Zvířátka se opět těší, že najdou pod svým stromečkem spoustu paml-
sků a dobrot. V jedné lidové koledě se zpívá…  co mi ti nuzní dáme, daro-

vat co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme… Tak přijďte si třeba
jen zazpívat při venčení pejska, kdykoli před svátky i během svátků.

Všichni Maxíci vám přejí štědré, klidné, pohodové Vánoce, samá poziti-

va a zdar ve všem dobrém, co si v novém roce zamanete. Hezky zvesela
hopsa hejsa po celý nový rok 2013.

To vše vám s velkými díky za celoroční přízeň a pomoc přejí
pracovníci spolu se čtyřnohými svěřenci útulku Max

Foto: Josef Talaš
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Výměnu oken v bytových domech ve vlastnictví města plánuje
Havířov zahájit na jaře 2013. Pro tyto účely letos schválilo zastupitel-
stvo města vzetí úvěru ve výši 150 milionů korun a úhrada úroků
a splátek úvěru půjde z městského Fondu nájemního bydlení (FNB).

Primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk říká, že 150 milionů úvěru je
cena, která nesmí být při výběru dodavatele zakázky překročena. "Jestli
bude nabídka ceny nižší, vyměníme okna ve vyšším počtu domů tak, aby-
chom vypůjčené peníze využili optimálně," doplnil. Město Havířov se chys-
tá vyměnit okna ve 47 bytových domech, kde je 1 625 bytů, v nichž se má
vyměnit asi 5 500 oken a dalších skleněných výplní včetně vchodových
dveří. Úvěr musí být vyčerpaný do konce roku 2013.

Cena nájemného v sanovaných bytech se

změní
Výměna oken se promítne do ceny nájemného v roce 2013. "Bytový fond

je pro příští rok z hlediska výše nájemného rozložen do čtyř skupin,"
vysvětluje Zdeněk Osmanczyk. V Havířově jsou domy plně sanované -
zateplené a s vyměněnými okny, v nichž je nájemné stanoveno na 55
korun za metr čtvereční. V domech jen s vyměněnými okny budou nájem-
níci platit za metr čtvereční 52,50 Kč, cena metru čtverečního bytu

v domech zateplených a bez vyměněných oken je stanovena na 50,02

koruny. "Nájemníci bydlící v nesanovaných domech musejí počítat s část-
kou pětačtyřicet korun za metr čtvereční," říká primátor. Zatím ale platí pro

nájemníky v Havířově slevy, pro letošní rok 2012 odstupňované podle

úrovně sanace. V plně sanovaných domech lidé letos hradí 47,50 za metr

čtvereční městského bytu, v částečně sanovaných domech je cena 45

korun za metr čtvereční a v domech bez sanování je cena metru čtvereč-

ního v letošním roce 42,50 Kč.

Hospodaření o bytech v Havířově probíhá
na samostatném účtu

Veškeré hospodaření o bytech v Havířově probíhá na fyzicky samo-

statném bankovním účtu - účtu hospodářské činnosti. Na ten přicházejí

platby za byty města i nebytové prostory související s městskými domy,

které jsou ve správě Městské realitní agentury s. r. o. Z tohoto účtu jsou pak

vedeny všechny platby spojené s provozem bytů a dalších prostor. "Hos-
podářský výsledek účtu se každoročně převádí do Fondu nájemního byd-
lení, který je součástí účtu města," vysvětluje Zdeněk Osmanczyk. FNB má

svůj statut, který mimo jiné říká, že z fondu smějí být hrazeny výhradně

investice spojené s nájemním bydlením a související s nebytovými prosto-

rami městských domů, na podporu z FNB nedosáhnou fyzické ani práv-

nické osoby a prostředky nelze využít ani na úpravy okolí bytových domů.

Havířov má ve svém vlastnictví 7 700 bytů. Průměrné stáří bytů odpovídá

historii města. "Rozhodující výstavba v Havířově začala v první polovině
padesátých let a konec nastal v devadesátých letech," poznamenal pri-

mátor Osmanczyk.

Půjčky na sanaci bytového fondu se Havířovu
osvědčují

Na sanaci bytového fondu si havířovský magistrát půjčil už v roce 2001.

Město si tehdy vzalo úvěr ve výši 180 milionů korun, který letos řádně spla-

tilo. Druhou - tentokrát pětiletou půjčku - ve výši 150 milionů korun Havířov

splácí od roku 2009. Půjčené peníze městu umožňují bytový fond rychle

sanovat, což se pak významně projeví v nákladech na opravy a údržbu

bytového fondu. "Ty se samozřejmě po sanaci snižují, protože součástí
zateplování domů je také úplná obnova střech a u panelových domů
dochází také k řádnému zatěsnění obvodového pláště proti vlhkosti
z deště," vysvětluje primátor. Domy jsou také rychle opravené, šetří se

v nich energie, zlepšují se podmínky nájemců městských bytů a v nepo-

slední řadě se v souvislosti s výměnou oken šetří náklady na opravy

a údržbu původních dřevěných oken.
-red-

Obnovu bytového fondu v Havířově financujeme 
z Fondu nájemního bydlení

Město Havířov koncem měsíce listopadu dokončilo 2. úplnou aktualizaci

územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Havířov
2012, která byla pořízena podle § 28 odst. 3 stavebního zákona pro správ-

ní území obce s rozšířenou působností, tj. pro správní území statutárního
města Havířova, obce Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice

a Těrlicko.
Územně analytické podklady jsou jedním z územně plánovacích podkla-

dů a mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území a jsou jedním z pod-
kladů pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací doku-

mentace, jejích změn a pro rozhodování v území.
Územně analytické podklady obsahují podklady pro rozbor udržitelného

rozvoje území, zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho
hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení
změn v území. Dále je obsahem rozbor udržitelného rozvoje území ve vzta-

hu k životnímu prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost spole-

čenství obyvatel území, a dále pro určení problémů k řešení v územně
plánovací dokumentaci. Územně analytické podklady jsou jedním z důleži-

tých podkladů pro nový Územní plán Havířov, který je v současné době

rovněž pořizován.
ÚAP jsou soustavně  aktualizovány a každé dva roky bude pořízena

jejich další úplná aktualizace.

Tento nově aktualizovaný dokument je zveřejněn na internetových strán-

kách www.havirov-city.cz a je možno je nalézt ve složce územní plánování.
První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány

z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Podpora byla poskytnuta z Integrovaného ope-račního  programu v konti-

nuální výzvě pro oblast intervence 5.3.
Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy

5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšíře-

nou působností v celkové částce 997.100 Kč, kdy 85 % bylo uhrazeno
z IOP (847. 535 Kč) a 15% ze státního rozpočtu (149.565 Kč).

www.strukturalni-fondy.cz/iop
2. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 

je zpracována s aktuálností ke dni 24.9. 2012.

Havířov pořídil 2. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů jako první v kraji

Úřad práce České republiky sděluje svým klientům a veřejnosti, že z rozhodnutí generálního ředitelství ÚP ČR budou v pondělí dne 31.12. 2012
všechna naše pracoviště uzavřena (oddělení zaměstnanosti na ul. Junácké 3 a oddělení nepojistných sociálních dávek na ul. Svornosti 2). Posledním

pracovním a úředním dnem tohoto roku bude pátek dne 28.12. 2012. Následujícím pracovním a úředním dnem bude až středa 2.1. 2013.
Ostatní úřední dny tohoto roku zůstávají beze změny.

Úřad práce na Silvestra neúřaduje

Sanovaný dům na ul. J. Jabůrkové. Foto: Josef Talaš
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Volič, který se nebude zdržovat v době volby
prezidenta republiky konaných ve dnech
11. - 12.1. 2013 a v případě konání druhého kola
voleb ve dnech 25. - 26. 1. 2013 ve volebním okr-
sku v místě svého trvalého pobytu (Statutárním
městě Havířově), může na voličský průkaz hla-
sovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na
území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě
nebo konzulárním úřadě České republiky,
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného hono-
rárním konzulárním úředníkem.
O vydání voličského průkazu může volič
požádat:
• osobně na Magistrátu města Havířova, Svor-

nosti 86/2, evidence obyvatel, do okamžiku
uzavření stálého seznamu voličů (16 h. dne
9. 1. 2013),

• nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb (16 h. dne 4. 1. 2013) na poda-

telnu Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2.
Podání v listinné podobě musí být opatřeno

úředně ověřeným podpisem voliče.
Podání v elektronické podobě musí být podep-

sáno uznávaným elektronickým podpisem voliče
nebo zaslané prostřednictvím datové schránky
voliče.

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů je ověření podpisu pro účely
využití volebního práva u správních úřadů osvo-
bozeno od správního poplatku.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze
o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu
vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden
pro první a druhý pro druhé kolo).

Magistrát města Havířova, evidence obyvatel,
předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 27. prosince 2012 osobně voli-
či nebo osobě, která se prokáže plnou mocí

s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej zašle do vlastních
rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat jeho duplikát.

Voličský průkaz jen pro druhé kolo
volby prezidenta 

O vydání voličského průkazu lze za stejných
podmínek požádat také v době mezi prvním
a druhým kolem volby.

Podání v listinné nebo elektronické podobě
musí být na Magistrát města Havířova doručeno
nejpozději v 16 h. 18. 1. 2013, osobně lze
o vydání voličského průkazu požádat do 16 h.
23. 1. 2013.

Veškerá uvedená data vycházejí z termínu
volby prezidenta republiky, vyhlášeného  předse-
dou senátu Parlamentu České republiky rozhod-
nutím č. 322/2012 Sb., o vyhlášení volby
prezidenta republiky.

Dle ust. § 24c odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,

ve znění pozdějších předpisů, je v souvislosti s výkonem volebního práva

z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

možné na žádost občana vydat občanský průkaz bez strojově čitelných

údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se

podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově

čitelnými údaji.

K vydání toho občanského průkazu je občan povinen předložit 2 foto-

grafie.

V době hlasování dne 11. 1. 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a 12. 1.

2013 od 8.00 hod. do 14.00 hod. (první kolo volby) bude na Magistrátu

města Havířova, pracovišti občanských průkazů zajištěna služba pro

případ, že by občan k uplatnění svého volebního práva potřeboval vystavit

občanský průkaz. A taktéž tomu bude v případě konání druhého kola volby

ve dnech 25. 1. 2013 a 26.1. 2013.

Rada města Havířova schválila 24.10. 2012 plán zimní údržby na obdo-
bí od 1.11. 2012 do 31.3. 2013, který stanovuje rozsah a způsob zimní
údržby komunikací na území města Havířova a zároveň je základním pod-
kladem pro zmírnění závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.

Plán zimní údržby je zveřejněn na webových stránkách města - odbor
komunálních služeb - informace. Jsou zde znázorněny mapové přílohy
udržovaných i neudržovaných úseků vozovek a chodníků rozdělených dle
barevného provedení do jednotlivých pořadí důležitosti, jmenné seznamy
udržovaných úseků a jejich časové lhůty.

Údržba komunikací ve vlastnictví města (tzn. místních komunikací) je
zajišťována společností Technické služby Havířov a.s. (TSH a.s.), které
udržují celkem 166 km vozovek a 89 km chodníků.
Telefonní čísla, na která se mohou obyvatelé v případě potřeby obrátit:
Místní komunikace
tel. 596 802 622 -  dispečink TSH a.s. - nepřetržitě 
tel. 596 803 265 -  zaměstnanec MMH - v pracovní dny

Údržba komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, které jsou
průjezdními úseky městem, je zajišťována silničáři ze Správy silnic Morav-
skoslezského kraje (SSMSK).
Silnice
tel. 596 311 663 - dispečink SSMSK
tel. 603 257 043 - dispečer  SSMSK
Seznam silnic, na kterých zajišťuje zimní údržbu Správa silnic Moravskos-
lezského kraje:

I/11 - ul. Ostravská, Hlavní třída, Dlouhá třída 
od ul. Dělnické po ul. 17. listopadu, Těšínská

III/4744, III/4745 - ul. 17. listopadu
III/4746 - ul. Dělnická
III/4735 - ul. Frýdecká
III/4744 - ul. Fryštátská
III/4739 - ul. J. Kotase
III/01140 - ul. Na Záguří
II/475 - ul. Orlovská, Vodní, Dělnická
II/479 - ul. Ostravská
III/4742 - ul. Padlých hrdinů
III/47210 - ul. Orlovská

Žádost o pochopení za zhoršenou sjízdnost
V letošním roce byla zahájena na území města výstavba splaškové

kanalizace, která na mnoha místech zasahovala do tělesa komunikace. Na

většině úseků byl povrch vozovky po výstavbě kanalizace obnoven živicí,
ale z technologických důvodů bohužel zůstaly některé tyto úseky
nezpevněné. Prosíme proto občany, kteří budou užívat tyto komunikace

s nerovným povrchem, o trpělivost, a omlouváme se za zhoršenou sjízd-
nost. Zimní údržba vozovek s takto nerovným povrchem je velmi náročná,
plužením nelze dostatečně odklidit vrstvu sněhu a dosáhnout tak rov-

noměrného odplužení vozovky po celé její šíři. Jedná se o částí komunika-
cí na ul. Mezidolí, K Lučině, Na Sosně, U Mlýnku, Prachatická, Nad

Tratí, Na Kopci,, U Školy-odbočka k domu č. 25, Nový Svět, U Hřiště,
Selská, Na Fojtství. odbor komunálních služeb MmH

Oslavy závěru roku s sebou
nesou řadu nebezpečí. K nejčastěj-
ší příčině poranění nebo smrti patří

manipulace s neodborně podomác-

ku vyrobenou pyrotechnikou.
V dnešní době je profesionálně

vyrobená zábavná pyrotechnika

k dostání v širokém spektru

obchodních řetězců a kamenných
prodejen. Ale i při jejím nákupu je
nutné být obezřetný a dbát na to,

aby výrobek byl opatřen návodem

výrobce v českém jazyce spolu
vyznačením třídy nebezpečnosti.

Je nutné mít také na paměti, že

osobám mladším 18 let lze pro-
dávat pouze pyrotechnické

předměty I. třídy, pokud to není
návodem zakázáno. Pyrotechnické
předměty II. třídy lze prodávat

pouze osobám starším 18 let.
K nákupu pyrotechniky III. třídy

musí mít zájemce kromě plnoletosti
také průkaz odpalovače ohňostro-
jů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě

daleko přísnější. Pyrotechniku skla-
dujte v chladu, suchu a mimo

dosah dětí. Při manipulaci nemiřte

na sebe ani na ostatní osoby
a nepoužívejte pyrotechniku pod
vlivem alkoholu.

Před silvestrovskými oslavami je

vhodné také vyklidit případný hořla-
vý materiál z balkónů a lodžií, aby
jej nějaká zatoulaná petarda neza-

pálila.

I přes každoroční varování hasi-
čů dochází v období Vánoc a Sil-
vestra k řadě tragických událostí

v domácnostech, při kterých se
zraní desítky osob a materiální

škody dosahují mnoha miliónů
korun.

Zamyslete se proto nad požární

bezpečností u vás doma, abyste se
do této smutné statistiky nezařadili

i vy.
Klidné Vánoce a šťastný nový

rok přeje Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje

Vydávání občanských průkazů 

bez strojově čitelných údajů 

v souvislosti s výkonem volebního práva

Informace k zimní údržbě 
na území města

Možnost hlasovat na voličský průkaz

Okénko prevence: Slavíme Silvestra
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V rámci přípravy zajištění této volby Magistrát města Havířova informuje
občany města Havířova o umístění volebních místností, ve kterých budou
dle místa trvalého pobytu hlasovat.

Voličům bude umožněno hlasování poté, kdy před okrskovou volební
komisí prokáží svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým případně služebním
pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občan-

ství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky pro I. kolo volby budou občanům dodány nejpozději

3 dny přede dnem voleb do místa trvalého bydliště. Ve dnech voleb lze
obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky budou občané
o době a místě konání voleb informováni prostřednictvím úřední desky
a hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti.

Voleb. místnosti pro hlasování pro část  Havířov - Město

okrsek 

1. ZUŠ B. Martinů Na Schodech 1 Havířov - Město
2. Asterix - Středisko volného času Na Nabřeží 41 Havířov - Město

3. Základní škola                           Svornosti 4 Havířov - Město

4. Základní škola                           Svornosti 4 Havířov - Město

5. Mateřská škola Československé armády 5 Havířov - Město
6. Základní škola                           Gorkého 1 Havířov - Město
7. Základní škola Gorkého 1 Havířov - Město

8. Základní škola Gorkého 1 Havířov - Město

9. Mateřská škola Místní 3 Havířov - Město
10. Mateřská škola Místní 3 Havířov - Město
11. Mateřská škola U Stromovky 60 Havířov - Město

12. Mateřská škola Radniční 7 Havířov - Město

13. SANTÉ-Centrum ambulantních a pobyt. soc. služeb
Lípová 12 Havířov - Město

14. Kino Centrum nám. Republiky 7 Havířov - Město

15. Mateřská škola Lípová 15 Havířov - Město
16. Vysoká škola sociálně správní Vítězslava Nezvala 1  Havířov - Město
17. Vysoká škola sociálně správní Vítězslava Nezvala 1 Havířov - Město
18. Mateřská škola Karla Čapka 8 Havířov - Město
19. Základní škola                           Svornosti 4 Havířov - Město
20. Kino Centrum nám. Republiky 7 Havířov - Město
21. Jesle Edisonova 1 Havířov - Město

22. Střední průmysl.škola elektrotechnická
Makarenkova 1 Havířov - Město

23. Základní škola                          1.máje 10a Havířov - Město
24. Základní škola                         1.máje 10a Havířov - Město
25. Základní škola                      1.máje 10a Havířov - Město

26. Školní jídelna                                Majakovského 8a Havířov - Město
27. Základní škola                      Žákovská 1 Havířov - Město
28. Základní škola                     Žákovská 1 Havířov - Město
29. Denní pobytové služby pro seniory Moskevská 1f Havířov - Město

30. Mateřská škola Švabinského 7 Havířov - Město
31. Klub Bambino Astronautů 9 Havířov - Město
32. Základní škola                     Marušky Kudeříkové 14 Havířov - Město
33. Mateřská škola Horymírova 7 Havířov - Město

34. Asterix - Středisko volného času Marušky Kudeříkové 14 Havířov - Město
35. Domov Seniorů Havířov             Jaroslava Seiferta 14 Havířov - Město
Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Bludovice
okrsek 

36. Mateřská škola Přímá 8 Havířov - Podlesí
37. Základní škola Selská 14 Havířov - Bludovice
38. Základní škola Frýdecká 37 Havířov - Bludovice

Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Podlesí
okrsek
39. Základní škola                      Mládežnická 11 Havířov - Podlesí
40. Základní škola              Mládežnická 11 Havířov - Podlesí

41. Základní škola Františka Hrubína 5 Havířov - Podlesí

42. Vzdělávací akademie                 Tajovského 2 Havířov - Podlesí

43. Mateřská škola Balzacova 2 Havířov - Podlesí

44. Gymnázium Studenská 11 Havířov - Podlesí
45. Vzdělávací akademie           Tajovského 2 Havířov - Podlesí

46. Kulturní dům Leoše Janáčka Dlouhá třída 46 Havířov - Podlesí

47. Mateřská škola Kosmonautů 4 Havířov - Podlesí

48. Mateřská škola Emila Holuba 7 Havířov - Podlesí
49. Mateřská škola Čelakovského 4 Havířov - Podlesí
50. Střední prům. škola stavební Kollárova 2 Havířov - Podlesí

51. Střední prům. škola stavební Kollárova 2 Havířov - Podlesí

52. Základní škola                      Karolíny Světlé 1 Havířov - Podlesí
53. Základní škola                   Karolíny Světlé 1 Havířov - Podlesí
54. Základní umělecká škola         Jaroslava Vrchlického 1a Havířov - Podlesí

55. Základní umělecká škola           Jaroslava Vrchlického 1a Havířov - Podlesí

Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Šumbark
okrsek 
56. Střední škola řemesel a služeb Opletalova 5 Havířov - Šumbark

57. Základní škola                         Školní 1 Havířov - Šumbark
58. Základní škola                       Školní 1 Havířov - Šumbark
59. Klub důchodců Wolkerova 4 Havířov - Šumbark
60. Základní škola Jarošova 33 Havířov - Šumbark
61. Domov Havířov Lidická 52c Havířov - Šumbark
62. Mateřská škola Mládí 23 Havířov - Šumbark
63. Základní škola                       Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
64. Základní škola                         Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
65. Základní škola                          Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
66. Základní škola                      Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
67. Základní škola                         Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
68. Mateřská škola Petřvaldská 32 Havířov - Šumbark

69. Základní škola                         Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
70. Mateřská škola Moravská 14 Havířov - Šumbark
71. Základní škola                        Moravská 29 Havířov - Šumbark
72. Základní škola                          Moravská 29 Havířov - Šumbark

Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Prostřední Suchá
okrsek 
73. AWT Rekultivace (býv. OKD Rekultivace) Dělnická 41 Havířov - Pr. Suchá
74. Základní škola Kapitána Jasioka 57 Havířov - Pr. Suchá

75. Střední škola Havířov-Pr. Suchá Kapitána Jasioka 50 Havířov - Pr. Suchá
76. Základní škola Kapitána Jasioka 57 Havířov - Pr. Suchá
Voleb. místnost pro hlasování pro část  Havířov - Dolní Suchá
okrsek 

77. Mateřská škola U Školy 17 Havířov - Dol.Suchá
Voleb. místnost pro hlasování pro část Havířov - Životice
okrsek 
78. Základní škola Zelená 2 Havířov - Životice

Voleb. místnost pro hlasování pro část Havířov - Dolní Datyně
okrsek
79. Správní budova Občanská 1 Havířov -Dol.Datyně

M A G I S T R Á T   M Ě S T A   H A V Í Ř O V A

O    Z    N    Á    M    E    N    Í

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ 

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 
Předseda Senátu Parlamentu České republiky stanovil rozhodnutím  č. 322/2012 Sb., 

o vyhlášení volby prezidenta republiky, tyto dny jejího konání  

pátek    11. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a  sobota 12. 1. 2013 od   8.00 hodin do 14.00 hodin
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

GALERIE MARYČKA
Otevřeno: po - pá 12 - 18 h., mimo otevírací dobu zpřístupní 

výstavu pracovník informací, vstupné dobrovolné

PAMĚŤ MĚSTA 
NÁZVY MÍST V HAVÍŘOVĚ

Vernisáž s křtem knihy ve čtvrtek 3. 1. od 17 hodin v aule KDPB,

výstava potrvá do 3. 3. 2013 (od 1. 2. v Galerii Centrum)
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KD P. Bezruče - ČESKÁ SCÉNA 
8. 1. v 19 h. - pro skupinu HAA - Nikolaj Vasiljevič Gogol: ŽENITBA

29. 1. v 19 h. - pro skupinu HAC - Ludwig Holberg: JEPPE Z VRŠKU
SCENA POLSKA - 15. 1. v 18 h. - pro skupinu HAP

W PARYŻU ŻYJE SIĘ JAK NA PROWINCJI     

Tě
ší

n
sk

é 
d

iv
ad

lo

Ne 13.1. v 15 h - loutkový sál KDPB

O BÁBĚ CHŘIPCE - Divadlo Úsměv Praha
… kdo roznáší bacily? … bába Chřipka …  

… ale děti ji s pomocí vitamínů zaženou …

Ne 20.1. v 15 h - loutkový sál KDPB

O VESELÉM KRÁLOVSTVÍ - Divadlo Křesadlo Třinec
Dvě, trochu bláznivé princezničky si chtějí zpříjemnit chvilky na
zámku, kde se nudí a je smutno. Rozhodnou se celé království
změnit na barevné a veselé. Hudební pohádka s písničkami
a soutěžemi.

Ne 27.1. v 15 h - loutkový sál KDPB

PRINC NA ČOČCE - Divadlo Smíšek Ostrava
Veselá pohádka z kuchyňského prostředí. Vstupné: 65 Kč 
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Společenský dům - SD
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● 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 otevřena po - čt 14.00 - 18 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna 596 812 049, pokladna otevřena po - pá 14 - 18 h
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město ● pokladna otevřena denně od 9 do 20.30 h, st od 8 do 20.30 h, ☎ 597 317 599 
● 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 MKS Havířov. V den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě jejího konání. Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy
se přijímají od 2. dne zahájení prodeje a jsou přijímány nejdéle na dobu 7 dní.

v
ý
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ta

v
a

Kulturní dům Radost - KDR

KD Leoše Janáčka - KDLJ

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO 
Otevřeno: po - pá 12 - 18 h., so, ne 14 - 18 h.

Vstupné: 20 Kč, děti a mládež 10 Kč

Antonín Válek, ASČF 
RETROSPEKTIVA

Výstava fotografií z let 1965 až 2012

Vernisáž v pátek 4. 1. od 17 hodin,

výstava potrvá do 27.1. 2013

Nabídka kurzů - jaro 2013

Jazykové kurzy
- angličtina, němčina, italština, španělština, francouzština

Odborné a praktické kurzy
- šití a střihů pro ženy, ruční práce

Hudební kurzy
- výuka hry na klávesy, klavír, kytaru, flétnu, bicí

Pohybové kurzy
- zdravotní cvičení, pilates, jóga, tai-či, zumba, relaxační cvičení

Pohybové cvičení pro děti od 4 let-studio ABC
15.1. se necvičí - probíhá nábor na 2. pololetí do cvičení kuřátka,

koťata, bambíny, baleríny, zumba-aerobic, hip-hop, 
street dance, modeling

GALERIE RADOST - otevřeno: po - pá 12-18 h., so, ne 14-18 h.

Vstupné: 20 Kč, děti a studenti 10 Kč
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OHLÉDNUTÍ - výstava prací členů Fotoklubu 
Svazu českých fotografů 1974 - 1992

4. 1. - 1. 2. 2013
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KINO CENTRUM více na www.mkshavirov.cz 

ilmovýF klub49. sezona

Dokumentární klub

po 7.1. v 17.00 hodin
SAMSARA

USA, dokument, T, 102´
Legendární dokument slavného Rona
Frickeho s kongeniálním hudebním
doprovodem.

po 14.1. v 17.00 hodin
SOUKROMÝ VESMÍR

ČR, časosběrný dokument, CZ, 83´
Dějiny jedné rodiny zaznamenané 
Helenou Třeštíkovou.

po 21.1. v 17.00 hodin
MUŽ NA LANĚ

Režie: J. Marsh, USA, dokument, T, 90´
Riskantní přechod francouzského prova-
zochodce a kapesního zloděje mezi new-
yorskými “dvojčaty”.

po 28.1. v 17.00 hodin
PEVNOST

Režie: K. Tasovská, L. Kokeš, 
dokument, CZ, 70´

Dvacet let po rozpadu Sovětského svazu
existuje stát s podivným dědictvím.

Vstupné 80/100

velký sál 
DATUM      ČAS      TITUL                                                  ŽÁNR                        ZVUK      DÉLKA   PŘÍSTUPNOST    CENA

v kině Centrum - malý sál

v kině Centrum - malý sál

út 8.1. v 17.00 hodin
TULPAN

Režie: S. Dvorcevoj, Kazachstan, 
komedie,T, 100´

O krásné dívce Tulpan a tradičních zvycích
uprostřed kazachstánských pouští.

út 15.1. v 17.00 hodin
KUŘE NA ŠVESTKÁCH

Režie: M. Satrapi, V. Paronnaud
Francie, drama, T, 93´

Osudová láska hudebního virtuóza v kuli-
sách Teheránu.

út 22.1. v 17.00 hodin 
HON

Režie: T. Vinterberg, Dánsko, T, 111´
Drama, jak začít nový život po rozvodu?

út 29.1. v 17.00 hodin
SUNSET BLVD.

Režie: B. Wilder, USA, drama, T, 110´
Legendární film z roku 1950 o slavné hvěz-
dě z počátku existence filmu.

Vstupné 80/100

st 2.1. 9.00 Miláček VB, historický T 102´ 15 50/80
15.30 Sammyho dobrodružství 2 Belgie, animovaný dabing 93´ ano ➁ ➌ 160
17.15 Avatar 3D USA/VB, sci-fi T 162´ ano ➁ ➌ 130
20.00 Hobit: Neočekávaná cesta 2D Nový Zéland, dobrodruž. dabing 164´ ano ➁ ➌ 130

čt 3.1. 15.30 Kozí příběh se sýrem 3D ČR, animovaný CZ 82´ ano ➁ ➌ 150
17.15 Frankenweenie:

Domácí mazlíček 3D P USA, animovaný T 87´ ano ➁ ➌ 205
19.00 Bídníci - Premiéra VB, muzikál T 152´ 12 ➁ ➌ 130

pá 4.1. 15.30 Kozí příběh se sýrem 3D ČR, animovaný CZ 82´ ano ➁ ➌ 150
17.15 Frankenweenie:

Domácí mazlíček 3D P USA, animovaný T 87´ ano ➁ ➌ 205
19.00 Bídníci - Premiéra VB, muzikál T 152´ 12 ➁ ➌ 130

so 5.1. 10.00 Madagaskar USA, animovaný dabing 95´ ano 80
15.30 Kozí příběh se sýrem 3D ČR, animovaný CZ 82´ ano ➁ ➌150
17.15 Frankenweenie:

Domácí mazlíček 3D P USA, animovaný T 87´ ano ➁ ➌ 205
19.00 Bídníci - Premiéra VB, muzikál T 152´ 12 ➁ ➌ 130

ne 6.1. 10.00 Madagaskar USA, animovaný dabing 95´ ano 80
15.30 Kozí příběh se sýrem 3D ČR, animovaný CZ 82´ ano ➁ ➌ 150
17.15 Frankenweenie:

Domácí mazlíček 3D P USA, animovaný T 87´ ano ➁ ➌ 205
19.00 Bídníci - Premiéra VB, muzikál T 152´ 12 ➁ ➌ 130

po 7.1. 15.30 Rebelka 3D USA, animovaný dabing 100´ ano 130
17.15 Bídníci - Premiéra VB, muzikál T 152´ 12 100
20.00 Frankenweenie:

Domácí mazlíček 3D P USA, animovaný T 87´ ano 150
út 8.1. 15.30 Rebelka 3D USA, animovaný dabing 100´ ano ➁ ➌ 160

17.15 Bídníci - P VB, muzikál T 152´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 Frankenweenie:

Domácí mazlíček 3D P USA, animovaný T 87´ ano ➁ ➌ 205
st 9.1. 9.00 Něžnost Francie, komedie T 108´ ano 50/100

15.30 Rebelka 3D USA, animovaný dabing 100´ ano ➁ ➌ 160
17.15 Bídníci - P VB, muzikál T 152´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 Frankenweenie:

Domácí mazlíček 3D P USA, animovaný T 87´ ano ➁ ➌ 205
čt 10.1. 15.30 Snížek, bílý kožíšek - P Španělsko, animovaný dabing 90´ ano ➁ ➌ 170

17.45 Carmen 3D - P ČR, muzikál CZ 126´ 12 ➁ ➌ 205
20.00 Temný rytíř povstal USA, akční/krimi T 164´ 12 ➁ ➌ 120

ne 13.1. 10.00 Zvonilka: Tajemství křídel 2D USA, animovaný dabing 76´ ano 80
15.30 Snížek, bílý kožíšek - P Španělsko, animovaný dabing 90´ ano ➁ ➌ 170
17.45 Carmen 3D - P ČR, muzikál CZ 126´ 12 ➁ ➌ 205
20.00 Temný rytíř povstal USA, akční/krimi T 164´ 12 ➁ ➌ 120

po 14.1. 15.30 Snížek, bílý kožíšek - P Španělsko, animovaný dabing 90´ ano 115
17.45 Carmen 3D - P ČR, muzikál CZ 126´ 12 150
20.00 Prometheus 3D USA, sci-fi T 124´ 15 130

út 15.1. 9.45 Šmoulové 2D USA, animovaný dabing 99´ ano 40
15.30 Snížek, bílý kožíšek - P Španělsko, animovaný dabing 90´ ano ➁ ➌ 170
17.45 Carmen 3D - P ČR, muzikál CZ 126´ 12 ➁ ➌ 205
20.00 Prometheus 3D USA, sci-fi T 124´ 15 ➁ ➌ 160

st 16.1. 9.00 Alois Nebel ČR, animovaný, drama CZ 81´ ano 50/80
15.30 Snížek, bílý kožíšek - P Španělsko, animovaný dabing 90´ ano ➁ ➌ 170
17.45 Carmen 3D - P ČR, muzikál CZ 126´ 12 ➁ ➌ 205
20.00 Prometheus 3D USA, sci-fi T 124´ 15 ➁ ➌ 160

čt 17.1. 15.30 O myšce a medvědovi - P Francie, animovaný dabing 80´ ano ➁ ➌ 120
17.15 Pí a jeho život 3D P USA, dobrodružný dabing 127´ 12 ➁ ➌ 170
19.30 Nespoutaný Django - P USA, western, drama T 141´ 15 ➁ ➌ 170

pá 18.1. 15.30 O myšce a medvědovi - P Francie, animovaný dabing 80´ ano ➁ ➌ 120
17.15 Pí a jeho život 3D P USA, dobrodružný dabing 127´ 12 ➁ ➌ 170
19.30 Nespoutaný Django - P USA, western, drama T 141´ 15 ➁ ➌ 170

so 19.1. 10.00 Norman a duchové USA, animovaný dabing 93´ ano 80
15.30 O myšce a medvědovi - P Francie, animovaný dabing 80´ ano ➁ ➌ 120
17.15 Pí a jeho život 3D P USA, dobrodružný dabing 127´ 12 ➁ ➌ 170
19.30 Led Zeppelin: Slavnostní den VB, hudební dokument 124´ 200

ne 20.1. 10.00 Norman a duchové USA, animovaný dabing 93´ ano 80
15.30 O myšce a medvědovi - P Francie, animovaný dabing 80´ ano ➁ ➌ 120
17.15 Pí a jeho život 3D P USA, dobrodružný dabing 127´ 12 ➁ ➌ 170
19.30 Nespoutaný Django - P USA, western, drama T 141´ 15 ➁ ➌ 170

po 21.1. 15.30 O myšce a medvědovi - P Francie, animovaný dabing 80´ ano 90
17.15 Twilight Sága: Rozbřesk 2. část USA, dobr./fantasy T 120´ ano 90
19.30 Nespoutaný Django - P USA, western, drama T 141´ 15 120

út 22.1. 15.30 O myšce a medvědovi - P Francie, animovaný dabing 80´ ano ➁ ➌ 120
17.15 Twilight Sága: Rozbřesk 2. část USA, dobr./fantasy T 120´ ano 110
19.30 Nespoutaný Django - P USA, western, drama T 141´ 15 ➁ ➌ 170

st 23.1. 9.00 Norské dřevo Japonsko, romance T 133´ 15 50/80

K-MODE
výstava modelů vytvořených 

studentkami a studenty 
Střední školy 

v Havířově-Prostřední Suché
výstava pokračuje 

do konce ledna 2013

●

VÝSTAVA 
ENTENTE FLORALE

21.1. - 17.2. 2013

GALERIE 
V KINĚ CENTRUM

50. sezona
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připravujeme velký sál 
DATUM            ČAS      TITUL                                            ŽÁNR           ZVUK    DÉLKA   PŘÍSTUPNOST         CENA

P - premiéra T - titulky D - dabing CZ - český film
➁ - sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os ➌ - sleva pro 3
a více osob = 30 Kč/os         

3DLEVNÉ PONDĚLKY

malý sál 
DATUM          ČAS           TITUL                                         ŽÁNR                        ZVUK        DÉLKA   PŘÍSTUPNOST       CENA

Děti, studenti a senioři = sleva 20 Kč/osoba

SLEVA PRO SENIORY

k i n o k a v á r n a  
DATUM            ČAS TITUL                          ŽÁNR                       

st 2.1. 17.00 Miláček VB, historický T 102´ 15 80
19.30 Skyfall VB/USA, krimi, akční T 143´ 15 120

čt 3.1. 17.00 Ve stínu ČR, drama, krimi CZ 96´ ano 80
19.30 Jack Reacher:

Poslední výstřel - P USA, akční, krimi T 130´ 15 100
pá 4.1. 17.00 Ve stínu ČR, drama, krimi CZ 96´ ano 80

19.30 Jack Reacher:
Poslední výstřel - P USA, akční, krimi T 130´ 15 100

so 5.1. 17.00 Ve stínu ČR, drama, krimi CZ 96´ ano 80
19.30 Jack Reacher:

Poslední výstřel - P USA, akční, krimi T 130´ 15 100
ne 6.1. 17.00 Ve stínu ČR, drama, krimi CZ 96´ ano 80

19.30 Jack Reacher:
Poslední výstřel - P USA, akční, krimi T 130´ 15 100

po 7.1. 17.00 Samsara USA, dokument T 102´ ano 80/100
19.30 Něžnost Francie, komedie T 108´ ano 90

út 8.1. 17.00 Tulpan Kazachstán T 100´ ano 80/100
19.30 Něžnost Francie, komedie T 108´ ano 100

st 9.1. 17.00 Něžnost Francie, komedie T 108´ ano 100
19.30 Něžnost Francie, komedie T 108´ ano 100

čt 10.1. 17.00 Líbáš jako ďábel ČR, komedie CZ 113´ ano 100
19.30 Mistr - P USA, drama T 137´ 15 110

ne 13.1. 17.00 Líbáš jako ďábel ČR, komedie CZ 113´ ano 100
19.30 Mistr - P USA, drama T 137´ 15 110

po 14.1. 17.30 Soukromý vesmír - P ČR, dokument CZ 83´ ano 80/100
20.00 Mistr - P USA, drama T 137´ 15 90

út 15.1. 17.00 Kuře na švestkách - P Francie, drama T 93´ ano 80/100
19.30 Mistr - P USA, drama T 137´ 15 110

st 16.1. 17.00 Alois Nebel ČR, animovaný, drama CZ 81´ ano 80
19.30 Mistr - P USA, drama T 137´ 15 110

čt 17.1. 17.00 Argo USA, drama T 120´ ano 90
19.30 Hobit: Neočekávaná cesta USA, fantasy T 164´ 12 120

pá 18.1. 17.00 Argo USA, drama T 120´ ano 90
19.30 Hobit: Neočekávaná cesta USA, fantasy T 164´ 12 120

so 19.1. 17.00 Argo USA, drama T 120´ ano 90
19.30 Hobit: Neočekávaná cesta USA, fantasy T 164´ 12 120

ne 20.1. 17.00 Argo USA, drama T 120´ ano 90
19.30 Hobit: Neočekávaná cesta USA, fantasy T 164´ 12 120

po 21.1. 17.00 Muž na Laně VB/USA, dokument T 90´ ano 80/100
19.30 Hobit: Neočekávaná cesta USA, fantasy T 164´ 12 120

út 22.1. 17.00 Hon - P Dánsko, drama T 111´ 12 80/100
19.30 Hobit: Neočekávaná cesta USA, fantasy T 164´ 12 120

st 23.1. 17.00 Norské dřevo Japonsko, romance T 133´ 15 80
19.30 Hobit: Neočekávaná cesta USA, fantasy T 164´ 12 120

čt 24.1. 17.00 Černobílý svět USA/Indie T 140´ ano 80
19.30 Nadějné vyhlídky - P VB/USA, drama T 128´ 12 120

ne 27.1. 17.00 Černobílý svět USA/Indie T 140´ ano 80
19.30 Nadějné vyhlídky - P VB/USA, drama T 128´ 12 120

po 28.1. 17.00 Pevnost P ČR, dokument CZ 70´ ano 80/100
19.30 Nadějné vyhlídky - P VB/USA, drama T 128´ 12 100

út 29.1. 17.00 Sunset Blvd. USA, drama T 110´ ano 80/100
19.30 Nadějné vyhlídky - P VB/USA, drama T 128´ 12 120

st 30.1. 17.00 Nadějné vyhlídky - P VB/USA, drama T 128´ 12 120
19.30 Nadějné vyhlídky - P VB/USA, drama T 128´ 12 120

7.2. v 18 h. - KDPB
SRDCE AFRIKY

Cestopisná přednáška T. Kubeše
●

6. a 7.2. v 10 h. - KD Radost 
TALENT 2013 - I. předkolo soutěže

21.2. v 10 h. - KD Radost 
TALENT 2013 - II. předkolo soutěže

●
22.2. v 19.00 hodin

velký sál KD Petra Bezruče
Petr Abraham: MOJE HRA

Hrají: J. Bartoška, J. Janěková
ml., N. Divíšková, Z. Bydžovská,

A. Kačerová, V. Peterková,
A. Koutná a M. Kubačák

●
23.2. - Společenský dům
REPREZENTAČNÍ PLES
STATUTÁRNÍHO MĚSTA

HAVÍŘOV
●

26.2. v 17 h. - KD Radost
Přednáška Miroslava Hrabici

o partnerských vztazích.

Martin Chodúr 
živě s kapelou

čt   3.1. 7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30  Apocalypto USA, dobrodružný

čt 10.1. 7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30 I Love you Phillip Morris USA, komedie
čt 17.1. 7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30 Fanfán Tulipán Francie, historický
čt 24.1. 7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30 Korsický případ Francie, komedie ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

26.2. v 19 h - KDLJ

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
TEENAGERSKÝ MUZIKÁL

Hrají: Josef Vojtek, 5Angels,

Bohouš Josef, Linda Finková,
Sabina Laurinová, Filip Antonio

a další

Hudba: Michal David
Texty: Lou Fanánek Hagen,

Režie: Filip Renč
●

3.3. - Společenský dům

Pohádkový karneval s Míšou  

15.30 O myšce a medvědovi - P Francie, animovaný dabing 80´ ano ➁ ➌ 120
17.15 Twilight Sága: Rozbřesk 2. část USA, dobr./fantasy T 120´ ano ➁ ➌ 110
19.30 Nespoutaný Django - P USA, western, drama T 141´ 15 ➁ ➌ 170

čt 24.1. 15.30 Hotel Transylvánie 3D USA, animovaná komedie dabing 91´ ano ➁ ➌ 160
17.45 Jeskyně zapomenutých snů - 3D Kanada/USA, historický T 90´ ano ➁ ➌ 150
20.00 Mládeži nepřístupno - P USA, komedie T 98´ 15 ➁ ➌ 120

ne 27.1. 10.00 Kocour v botách USA, animovaný dabing 90´ ano 80
18.00 La Traviata - přenos z Pařížské opery 300

po 28.1. 15.30 Hotel Transylvánie 3D USA, animovaná komedie dabing 91´ ano 130
17.45 Pina 3D Německo, muzikál T 100´ ano 100
20.00 Mládeži nepřístupno - P USA, komedie T 98´ 15 90

út 29.1. 9.45 Rebelka 2D USA, animovaný dabing 100´ ano 40
15.30 Hotel Transylvánie 3D USA, animovaná komedie dabing 91´ ano ➁ ➌ 160
17.45 Pina 3D Německo, muzikál T 100´ ano ➁ ➌ 130
20.00 Mládeži nepřístupno - P USA, komedie T 98´ 15 ➁ ➌ 120

st 30.1. 9.00 Sunset Blvd. USA, drama T 110´ ano 50/80
15.30 Hotel Transylvánie 3D USA, animovaná komedie dabing 91´ ano ➁ ➌ 160
17.45 Pina 3D Německo, muzikál T 100´ ano ➁ ➌ 130
20.00 Mládeži nepřístupno - P USA, komedie T 98´ 15 ➁ ➌ 120

v rámci turné k desce"MANIFEST"

První velký koncert v Havířově !!!
"Hlas, z kterého budete mít husí kůži"
Kulturní dům Leoše Janáčka

Havířov 8. 2. v 19 hodin 
Vstupné 200 Kč
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark

Pondělí 28.1. a úterý 29.1.
od 9.30 do 11.00 hodin

Sraz návštěvníků je vždy v 9.25 h.
ve vestibulu školy.

Kromě zajímavého programu plného her prove-
deme návštěvníky školou a ukážeme jim výuku
ve třídách a odborných učebnách.
Na návštěvu školy se těší učitelé a žáci ZŠ
Moravská.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
4.2. (pondělí)    14.00 - 17.30 hod.
5.2. (úterý)       14.00 - 17.00 hod.

Pro děti bude připraveno mimo jiné fotografování
s maskotem školy, rodiče dostanou informace
např. o výuce angličtiny v první třídě nebo mimo-
školních aktivitách žáků školy.

www.zsmoravská.cz  
❆

„HORNÍ“ GYMNÁZIUM V HAVÍŘOVĚ
zve žáky 5. a 9. tříd základních škol 

a jejich rodiče na Den otevřených dveří

sobota 19. 1. od 9.00 do 13.00 hodin

Studentská 11, Havířov-Podlesí

Pro návštěvníky jsou připraveny informace

o přijímacím řízení a podmínkách studia spojené

s prohlídkou školy.

❆
„DVEŘE DOKOŘÁN“ 

v ZŠ a MŠ Na Nábřeží

Zveme všechny děti a rodiče 22. ledna

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

od 8 do 16 hodin si můžete prohlédnout školní

třídy, odborné učebny přírodopisu, chemie, fyzi-

ky, výtvarné a hudební výchovy, jazykové, inter-

aktivní, počítačové učebny a další.

Na 1. stupni se můžete spolu s dětmi zúčastnit

výuky. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Žáci a učitelé ZŠ Na Nábřeží               

❆
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD SŠ a ZŠ Školní 

v Havířově-Šumbarku 

pondělí 21. 1. v době od 8.00 do 16.00 hodin 

Pro školní rok 2013/2014 škola nabízí vzděláva-
cí programy pro žáky s různým stupněm mentál-
ní úrovně:

● ŠVP pro obor vzdělání základní škola speci-

ální pro žáky se středně těžkým mentálním
postižením, Škola bez bariér

● ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciál-

ní pro žáky s těžkým mentálním postižením

a souběžným postižením více vadami, Škola
bez bariér

● ŠVP přípravného stupně základní školy spe-

ciální, Škola bez bariér

● ŠVP základního vzdělávání pro žáky s lehkým
mentálním postižením, Škola bez bariér

❆
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

na ZŠ Jarošova, Havířov-Šumbark
čtvrtek 24. 1.

Přijďte si prohlédnout naši školu.

Usiluje o to, aby poskytovala žákům dostatek
příležitostí ukázat své přednosti, podporovala

jejich aktivní přístup ke vzdělávání a vedla je
k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitos-
ti a respektu.

Vedle kvalitního vzdělávání žáků podporovaného
využitím prostředků informačních a komunikač-
ních technologií chce škola vytvářet prostor pro

vyplnění volného času žáků a zapojení rodičů do

činnosti školy.
Dopoledne od 8.00 do 11.40 hod. můžete
nahlédnout do vyučování všech tříd na
1. a 2. stupni. Odpoledne od 15.30 do 17.00
hod. si můžete prohlédnout naši školu
a zapojit se do různých aktivit.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Jarošova 
proběhne ve dnech:

pondělí 4. 2. a úterý 5. 2.
od 14.00 do 17.00 hod.

Přijmeme rádi děti i z obvodů mimo naši školu.
❆

Základní škola Kapitána Jasioka 
Havířov-Prostřední Suchá
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Ve dnech 4. - 5. února v době od 13 do 17 hodin
proběhne na ZŠ Kpt. Jasioka zápis dětí do první
třídy. Ve stejném termínu se uskuteční také zápis
pětiletých dětí do přípravné třídy.

Proč byste měli zapsat své dítě právě k nám?
Škola Kpt. Jasioka nabízí Vašim dětem výuku
v příjemném prostředí a přátelské atmosféře.

Žáci mají možnost využívat dvou počítačově

vybavených studoven k doučování a domácí pří-

pravě, část výuky probíhá ve třídách s interaktiv-

ní tabulí, v jarních a podzimních měsících se žáci

učí ve venkovní učebně na školní zahradě, kde

v současné době vzniká - také díky pomoci rodi-

čů - malé školní arboretum. Děti také rádi chodí

do školní družiny, jež jim nabízí celou řadu akti-

vit. K tradičním akcím školy patří sázení lípy, dra-

kiáda, Halloween s lampionovým průvodem,

Mikuláš, karneval, Dětský den, rozmanité exkur-

ze a výlety, návštěvy divadelních představení

apod. Dlouholetou tradicí školy je sponzorování

zvířat nejen v ostravské ZOO.

Škola Kpt. Jasioka je zapojena do několika pro-

jektů financovaných EU - Ovoce do škol, Peníze

školám, inkluzivní vzdělávání, ozdravný pobyt

zdarma, aj.

Srdečně zveme rodiče s budoucími prvňáčky

k návštěvě školy 
16. 1. 2013 od 13 do 16.30 hodin 

na Interaktivní odpoledne plné her.

Těší se na Vás vedení školy i paní učitelka.
❆

ZŠ Frýdecká, Havířov-Bludovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 18. ledna 2013 od 8 do 15 h     
Přijďte nahlédnout do vyučování a prohlédnout
si moderní školu s klidným a přátelským prostře-

dím a výbornými vzdělávacími výsledky. Její

výhodou je i snadná dostupnost školními auto-
busovými spoji i běžnými linkami (č. 2, 6, 16, 10).

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

pondělí a úterý 4. a 5. 2. 2013 od 12 do 18 h

Škola v klidné části města nabízí přátelské pro-
středí pro děti i dospělé, výuku angličtiny od
1. třídy, druhý cizí jazyk (ruština, němčina), fran-

couzštinu jako kroužek, výtvarné, sportovní,

počítačové a jazykové kroužky, práci v pěveckém
sboru, výuku na hudební nástroje, možnost stra-
vování přímo ve škole, využití školní družiny pro

děti od 1. do 5. třídy, pomoc speciálního pedago-
ga dětem i rodičům, tradiční vyhledávané akce

školy (radovánky, projektové dny, koncerty,
výstavy). Výuka probíhá podle vzdělávacího pro-
gramu Frýdecká - Škola barev a pohody.

Speciální pedagožka Vám poradí i u zápisu
v úterý 5. 2. od 12 do 18 h

Telefon pro informace: 596 411 325

www.zsfrydecka.cz

Dny otevřených dveří Rozšíření 

sociálního podniku 

v Havířově 
Masérské centrum, ve kterém nalezlo pra-

covní uplatnění sedm osob se zdravotním
postižením na pozicích masérů a recepčních,
otevřela nezisková organizace UnikaCen-
trum, o.p.s. v Havířově na adrese Jana Weri-
cha v říjnu roku 2011.

V letošním roce se společnost rozhodla
tento sociální podnik ještě rozšířit o Nehtové
studio. Zákazníci tak nově mohou využívat
i služby manikúry, pedikúry či nehtové mode-
láže. Díky finanční podpoře Nadace OKD
a Moravskoslezského kraje tak vznikly na
území města Havířov další 2 pracovní místa
pro osoby se zdravotním handicapem.

Nehtové studio bylo slavnostně otevřeno
3. prosince 2012. V prvních měsících fungo-
vání čeká zákazníky příjemná 50% sleva na
všechny služby nehtového studia.

Martina Jelínková, UnikaCentrum
www.unikacentrum.cz

ZŠ Gorkého:

Vyhráli jsme KVARTETO !
Vědomostně dovednostní soutěž

KVARTETO byla určena pro čtyřčlenná

družstva. Do finále jsme se dostali z vyřazo-

vacího kola, které se pořádalo na soukromém

gymnáziu PORG v Ostravě a z devatenácti

družstev jsme do finále postoupili jako třetí.
Finále se konalo na Janáčkově konzervato-

ři v Ostravě. Soutěž probíhala ve čtyřech
kolech, v každém vypadla dvě družstva.
Jedno kolo bylo vždy složeno ze čtyř částí -
matematiky, češtiny, všeobecného přehledu
a dovednostního úkolu (had z céček, foukání
balónku až do prasknutí, hod na terč a dabing
krátkého animovaného filmu).

Do čtvrtého kola-finále postoupila dvě
družstva. My a družstvo ze ZŠ Zelená. Finálo-
vý souboj byl napínavý a velmi vyrovnaný,
nervy jsme měli úplně napjaté. Naštěstí jsme
ve finále z osmi škol porazili školu Zelená
z Ostravy o 2 body. Krásný pocit z vítězství
a super ceny (4x iPad a tisícikorunová pou-
kázka do iStylu pro soutěžící a 50 000 Kč pro
školu) stály za ty nervy.

Soutěžní tým ZŠ Gorkého: Matěj Malysa,
Pavel Herboczek, Vojta Balogh z 5.A a Robert
Gemrot z 5.B a jejich p. uč. Dagmar Hejdová,
Irena Kurková, Eva Jeklová.

Matěj Malysa 

Ambrožíci:
Pomozme opylovatelům přežít

Pod tímto heslem se rozvíjí projekt včelař-
ského kroužku Ambrožíci, který má dvě části.
První část osévání pozemků semeny stále kve-
toucích rostlin.

Cílem je zajištění možnosti opylovatelům,
hlavně včelám medonosným, stále nalézat
zdroje nektaru i pylu a zpestření květeny
v přírodě. Tuto část projektu jsme již předložili
odboru životního prostředí a máme slíbenou
podporu pro tento projekt. Druhá část projektu
představuje vytváření podmínek pro život výz-
namným opylovatelům v přírodě, které tvoří
včely samotářky. S touto částí projektu chceme
oslovit hlavně zahrádkáře a chalupáře,
seznámit je s těmito opylovateli, představit
způsob jejich života a hnízdění a důležitostí
jejich opylovací činnosti pro zvyšování úrody.
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Od února loňského roku naše škola realizuje
projekt EU OPVK  Podpora chemického a fyzi-
kálního vzdělávání na Gymnáziu Komenského
v Havířově.Vyučující připravili výukové prezenta-
ce, které usnadňují a zpříjemňují žákům studium
těchto náročných předmětů. Fyzikální a chemic-
ká laboratoř jsou vybaveny novými pomůckami
a notebooky, které jsou od září využívány při
laboratorních cvičeních.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku vyššího gymnázia se
účastní řady akcí a exkurzí, které jsou organizo-
vány v rámci projektu.

Zhlédli například zajímavé pokusy v rámci
„Úžasného divadla fyziky“, navštívili Akademii
věd v Praze a na Ostravské univerzitě měli příle-
žitost pracovat s moderními pomůckami a prová-
dět experimenty v oblasti elektrostatiky.

Věříme, že takto přispějeme k oblíbenosti
fyziky a chemie a snad i motivujeme studenty
k dalšímu studiu těchto perspektivních oborů.

Více informací o projektu můžete najít 
na stránkách  www.fyz-chem.gkh.cz

Mgr. Kateřina Šigutová

Myslím, že mohu konstatovat, že se stalo již
tradicí na naší škole ZŠ Jarošova pomáhat

opuštěným pejskům v psích útulcích. Konkrétně

se jedná o útulky v Karviné a Orlové. Letos žáci
naší školy z I. i II. stupně opět dokázali, že mají
vřelý vztah k zvířátkům a není jim lhostejný osud

opuštěných pejsků bez domova. Téměř měsíc

sbírali žáci deky, matrace, staré spací pytle,
piškoty a jiné pamlsky, jimiž mohli přispět
k lepšímu životu v chladných kovových kotcích

a zpříjemnit tak pejskům každodenní smutný

život. Letošní sbírka se ale v mnohém lišila od té
minulé. Je opravdu neuvěřitelné, jak někteří žáci
obětovali svůj volný čas. Společně jsme sbírali

psí potřeby odpoledne po vyučování a mnohdy

jsme s žáky sběru věnovali i několik hodin.
Podařilo se nám tak přispět nejen potřebami, ale
i finančními dary, za které jsme společně nakou-

pili pejskům pamlsky.

Musím velmi ocenit neskutečnou obětavost
našich žáků.

Všem, kteří přispěli do letošní sbírky, z celého

srdce děkuji a věřím, že i příští rok pejskům opět

pomůžeme, a že jméno naší školy a laskavost
našich dětí se dostane do povědomí všech
občanů města Havířova. Jsme sice malá škola,

ale s velkým srdcem. A na tom přece záleží.
Mgr. Věra Kramárová

Vojáci 
z Afghánistánu 
na ZŠ Frýdecké

Žáky ZŠ Frýdecké potkal neobvyklý zážitek.

Do školy zavítali dva vojáci Armády České

republiky, kteří se vrátili z mírové mise v Afga-

nistánu. Spousta z nás se na ten den těšila

- i proto, že se právě rozhodujeme o svém

budoucím povolání, a o práci profesionálních

vojáků jsme toho zatím moc nevěděli.

Zaskočilo nás, jak těžký život vedou lidé

v Afganistánu. Školy jsou tam velmi chudé,

nemají lavice, a tak děti sedí na zemi. A proto jim

naši vojáci pomáhají i tím, že dovážejí různé

školní pomůcky. Došlo nám, jak vysokou úroveň

má naše škola. Nejvíce nás zaujalo vypravování

o životě vojáků na české vojenské základně

v provincii Lógar. Tyto jednotky zajišťují různé

projekty, které zvelebují Afganistán, např. stavby
škol, nemocnic, přehrad apod. Udělali jsme si

představu o životě v opevněném vojenském

táboře, kde bydlí v chatách bez oken kvůli pod-
nebí, i o hygienických podmínkách pro nás
nepředstavitelných.

Naše otázky nebraly konce, takže jsme se

nemohli s vojáky rozloučit ani po třech hodinách
povídaní. Víme už, že vojákem se nemůže stát
člověk ze dne na den, a že nestačí mít jen touhu

po dobrodružství. Přesvědčili nás o tom, že život

tady, v naší zemi, není opravdu nejhorší. Řekli
nám o tolika věcech, které bychom nechtěli
nikdy zažít, ale zároveň jsme se dozvěděli tolik

zajímavostí, že jsme zírali doslova s otevřenou

pusou.
Žáci třídy 9.A, ZŠ Frýdecká

MŠ U Jeslí: Paní myslivec
Ne! Kdepak! To není chyba! Naší mateřskou školu opravdu navštívila paní myslivec společně

s panem myslivcem. Je to vzácné, proto snad není pro tento případ v bohatém českém jazyce slovo

ve tvaru v ženském rodě.

Poutavé vyprávění o zvířátkách z lesa s nadšením vyslechlo každé dětské ouško od těch nejmen-

ších až po nejstarší věkovou skupinu. A že návštěva myslivců z Českého Těšína byla již letos druhou

návštěvou, děti, které se účastnily té loňské, přesvědčily milou návštěvu, že si ledacos z předcho-

zího vyprávění zapamatovaly. Na obrázcích hravě poznávaly kamarády zvířátka z lesa, a když přece

jen něco zapomněly, paní myslivec jim laskavě napověděla.

Ukázka trofejí dětem umožnila získat představu o tíze jeleních paroží a hebkosti liščího kožíšku.

Obrovským zážitkem pro děti byla ukázka troubení na vábničky. Pan myslivec dětem předvedl

několik způsobů jeleního troubení a přeložil dětem jelení řeč do naší lidské. Nyní už víme, jak se

v jelení řeči říká: „Já jsem statný jelen a tohle je moje území!“ Troubení na kachní vábničky si vyzkou-

šely i děti.

Na závěr si myslivci jako poděkování dětem za sběr kaštanů, žaludů a suchého pečiva pro zvířát-

ka přichystali překvapení v podobě překrásného krmítka i se semínky pro ptáčky, abychom se mohli

o ně v zimě postarat a na jaře se mohli těšit z radostného ptačího zpěvu na naší školní zahradě. Na

opětovné setkání s myslivci se těšíme už teď!                                                        Soňa Minolová

Podpora chemického a fyzikálního 
vzdělávání na GKH

Svá želízka v ohni v podobě tří vystupujících
měla na Kongresu SŠ Doprava Ostrava 2012

mezi zástupci 18 středních škol našeho kraje
také havířovská Střední škola technických

oborů.
Žáci 2. ročníku Ondřej Římánek (obor Autotro-

nik) a Hana Cimprichová (obor Technická zaříze-

ní budov) vystoupili s příspěvkem „Hybridní
pohon“, který byl zařazen k tématu Doprava
budoucnosti. Žáci prezentaci rozdělili na dvě

části, technickou a ekologickou. Systematicky
shrnuli skutečnosti ne zcela všeobecně známé,
porovnali situaci ve vývoji hybridních automobilů

ve světě a u nás. Větší část prezentace byla
věnována ekologickým důsledkům provozu

a výroby automobilů a elektromobilů. Ukázali
klady a zápory hybridního pohonu.

Veronika Popalová, žákyně 2. ročníku Nábyt-

kářství, se ve své prezentaci zamýšlela nad vyu-
žitím lodní dopravy a jejím vlivem na životní pro-

středí. Hledala odpovědi na otázku, kam se vývoj
lodní dopravy bude ubírat dál.

Žádná z prezentací neskončí po kongresu

v šuplíku, ale bude využívána jako výukový
materiál v předmětech Chemie a Ekologie.
Každá z prací byla odměněna grantem 3 000 Kč

a škola obdržela grant v hodnotě 5 000 Kč.
RNDr. Jana Nováková 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18.1. 2013

Žáci SŠ technických oborů se prezentovali na Kongresu středních škol SŠ „DOPRAVA Ostrava 2012“

Žáci ZŠ Jarošova pomáhají zvířátkům 
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Bc. Lenka Milúchová, zamě-

stnankyně SANTÉ - centrum
ambulantních a pobytových

sociálních služeb v Havířově
(na snímku při práci s klientem),

převzala v závěru listopadu na
Novoměstské radnici v Praze
Národní cenu Asociace poskyto-

vatelů sociálních služeb ČR -
pracovník sociálních služeb.

Tato cena proběhla společně

s vyhlášením 10. ročníku ocenění
Pečovatel/ka roku 2012 pořádaným

Diakonií ČCE.
Celá akce se konala pod záštitou

řady významných osobností -

manželky prezidenta České repub-

liky Livie Klausové, předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Miroslavy Něm-

cové, ministryně práce a sociálních
věcí Ludmily Müllerové a starostky

Městské části Praha 2 Jany
Černochové.

Touto cenou byla vyzdvihnuta

záslužná práce a společenská
prestiž pracovníků v sociálních

službách.
Mgr. Zdeňka Břusková

úterý 1.1. novoroční šlapáček -

sraz ve 13 hodin na autobusovém

nádraží

čtvrtek 10.1. sraz ve 13 hod. na AN

- za sportem do neznáma

čtvrtek 17.1. tradiční autobusový
zájezd na Pustevny (ledové sochy).

Odjezd v 7.30 hodin před halou

Slávia, cena zájezdu 160 Kč.

čtvrtek 24.1. sraz ve 13 hodin

u altánku na nábřeží, projdeme
meandrem řeky Lučiny a končíme
u sv. Jána

V tomto období naši fotografové
senioři vytvoří sadu záběrů, kterými

budeme soutěžit a konkurovat foto-

grafům z Itálie, Řecka, Španělska

a Rumunska. V rámci evropského

programu Gruntwig a ve spolupráci

s firmou ALVIT budeme na mezi-

národní úrovni fotografovat pro

radost...

Informační schůzky spojené

s výběrem peněz na zájezdy jsou

vždy v úterý 8. a 15. ledna již v 16
hodin v restauraci Beskyd na
Národní třídě.

Info: Honza Marek 731 588 336
a Jarka Půrová 777 997 458

www.kvtivr.estranky.cz

Havířovský judista válí
Výbornými výsledky se může v poslední době pochlubit havířovský

judista Alexandr Jurečka. Úspěchy sklízí v posledních měsících tento
člen Judo klubu Havířov nejen na domácích soutěžích, ale také v evrop-

ském a světovém poháru. Na světovém poháru v mongolském Ulán-

bátaru vybojoval za účasti 41 zemí bronzovou příčku a stejného umístě-

ní dosáhl i na evropském poháru v Bělehradu. V extralize mužů ještě

nepoznal porážku a na mistrovství ČR vybojoval titul. Potom se inten-

zivně připravoval na vrchol této sezony - mistrovství Evropy, které se

konalo koncem listopadu v Praze. Tam havířovský borec skončil na

pátém místě.

Děti, paní učitelky a rodiče 1. listopadu uspali a uzamkli zahradu

mateřské školy. Uskutečnilo se odpolední setkání, kde nechyběl zpěv

dětí s kytarou, tvoření bramborových strašidýlek a dlabání dýní.

Děti ze všech pěti tříd si vybraly, nazdobily a pojmenovaly svůj strom.

K těmto stromům přinášely krmení pro zvířátka. Kouzelnými klíči a říkad-

ly zahradu uspaly. Odměnou všem zúčastněným byl teplý bylinkový čaj

s medem. Světýlky z lampionů si děti svítily na cestu domů.

V následujících třech dnech zahradu připravilo k zimnímu spánku také

deset uživatelů Armády spásy z Domu pod svahem v Havířově-Šumbarku,

pod vedením Mgr. Tomáše Kolondry, kteří shrabali velké množství spa-

daného listí. Křoviny a dřeviny prořezali hasiči z Hasičské stanice na ulici

Karvinská pod vedením npor. Ing. Pavla Budiny.

Děti a zaměstnanci mateřské školy Přímá vzkazují: "Děkujeme, vaší
práce si velmi vážíme!"

Bc. Leona Nováková, ředitelka MŠ

Zahrada mateřské školy Přímá 

je připravena k zimnímu spánku 

Národní cena APSS pro Santé Havířov

Klub věrných turistů plánuje na leden

následující akce:

Foto: archiv

datum cíl jak doprava přihlášky
6.1. BESKYDY - Bílá, Mezivodí  lyže,běžky,pěšky BUS 604 845 156

20.1. BESKYDY - Bílá, Mezivodí  lyže,běžky,pěšky BUS 604 845 156
24.2. JESENÍKY - Praděd lyže,běžky,pěšky BUS 606 863 562
20.4. SLOVENSKO - Rajecké Teplice pěšky BUS 604 845 156

4.5. SLOVENSKO - Malá Fatra, Kľak pěšky BUS 606 734 340

25.5. SLOVENSKO - Chočské vrchy pěšky BUS 604 845 156
15.6. SLOVENSKO - Malá Fatra, Vrátna dolina, 

Malý a Velký Rozsutec pěšky BUS 606 863 562

Nevíte kam na výlet?
Chcete poznat nové přátele?

Pojeďte s námi!

Klub českých turistů Havířov

Bližší info o akcích viz náš web: www.kcthavirov.webnode.cz
anebo pište na e-mail: kcthavirov@centrum.cz
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Akce pro děti:
16.1. od 14 h., 

pobočka Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
Tvořivé zimní odpoledne s Floriánkem 

- zábavné odpoledne pro děti, 
hry, pohádky, soutěže

❆

21.1. od 14 h.,

pobočka Seiferta, Havířov-Město
LISTování - čtení z nových knih

❆
22.1. 16.00 - 17.00 h., pobočka Dělnická,

Havířov-Prostřední Suchá

Partičkové hry - improvizace se slovy
❆

29.1. v 15.00 h., dětské oddělení, 

Svornosti 2, Havířov-Město
Lichožrouti - zábavné odpoledne s knihou

(čtení, hraní a výtvarná dílna)

❆

Akce pro dospělé:
16.1. v 18.00 h.,

pobočka Seiferta, Havířov-Město
Beseda s „profesionálním“ autostopařem, cesto-
vatelem a fotografem Romanem Vehovským.
Autor představí také druhý díl své knihy Cestou
osudu a náhody - Návrat s podkovou popisující
anabázi putování.

❆
30.1. v 18.00 h., půjčovna se zaměřením na
hudbu a umění Svornosti 2, Havířov-Město
Vernisáž výstavy obrazů Terezy Dolanské.
Výstava potrvá do pátku 22. 2. 2013.
V hudební části večera vystoupí studentka
Fakulty umění Ostravské univerzity obor klavír
Kateřina Ondrušíková.

Výstavy:
Od 16.1., Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Ohlédnutí - výstava fotografií, která připomene
některé akce a události r. 2012.

Máme rádi divadlo - tematická výstavka knih

25.1. pobočka Dělnická, 
Havířov-Prostřední Suchá

Vernisáž - výstava prací dětí školní družiny 
při ZŠ Kpt. Jasioka

❆
30.1. půjčovna se zaměřením na hudbu 

a umění Svornosti 2, Havířov-Město
Výstava obrazů Terezy Dolanské

❆
31.1. pobočka Občanská, Dolní Datyně

Vernisáž - výstava prací dětí školní družiny 
při ZŠ Frýdecká, pracoviště Dolní Datyně

Soutěže:
Pohádkový kvíz 

- vítěz bude znám v úterý 29.1.
pobočka Dělnická Havířov-Prostřední Suchá

❆
Pohádkový kvíz 

- vítěz bude znám ve čtvrtek 31.1.
pobočka Občanská, Dolní Datyně

Středisko na ul. Na Nábřeží 41, Havířov Město, tel.: 596 811 175
Děti na všechny  akce v budově přezutí s sebou.

Srdečně zveme 31.1. ve čtvrtek od 17 do 19 h. všechny příznivce, rodiče,
kamarády, babičky, dědečky na Pololetní vystoupení ZÚ.
Zhlédnete ukázky dosavadní činnosti našich zájmových útvarů působících
ve středisku Asterix, ul. Na Nábřeží 41. Vstup zdarma.

8.1. 16 - 18 h. Malování králů + výstava  
29.1. 16 - 18 h. Výroba valentýnských srdcí, úterý  

Info: lucie.bitterova@svcha.eu, tel.: 596 811 175, 739 669 763
6.1. 14 - 18 h. Leden za kamna vlezem, výtvarná soutěž o ceny pro

žáky ZŠ a mládež
13.1. 14 - 18 h. Sněhové skulptury před Asterixem 6 - 18 let, rukavice

a lopatku s sebou
20.1. 14 - 18 h. Vzpomínáme na léto 6 - 18 let, výtvarná soutěž o ceny
27.1. 14 - 18 h. Keramické dovádění 6 - 18 let, výrobky si odnesete

s sebou, Info: tomas.mendl@svcha.eu, tel.: 736 158 153
Kurzy aerobiku pro dívky a ženy vždy ve středu 18 - 19 h.
Cena: 45 Kč /měsíc
S sebou: sportovní obuv a oblečení, pití 
Info: lenka.byrtusova@svcha.eu, tel: 596 811 175, 603 438 726 

5.1. od 8 h. Návštěva výstavy koček v Ostravě, přihlášky předem!
11.1. 14 -16 h. Pozorování zimní přírody se svými čtyřnohými miláčky,

Info a přihlášky: nikol.schovancova@svcha.eu, tel.: 596 811 175

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, tel. 596  811 031 

11.1. 15 h. Neseď doma, Asterix tě volá - tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

26.1. 8 h. Veřejná soutěž plastikových modelářů

Soutěžní kategorie Ia, Ib, Ic - ml. žáci, st. žáci, senioři, IIa - senioři,

IIb ml., st. žáci

Startovné žáci 15 Kč, senioři 30 Kč za model.

Info: lenka.vaculikova@svcha.eu, tel.: 734 713 526

St   2.1. 16 h. Cvičíme a soutěžíme, sportovní oděv a obuv s sebou 

Pá   4.1. 15 h. Keramická dílna.Vyrábíme svícen. Zástěrky s sebou.

Po   7.1. 15 h. Karnevalová maska, výroba masky na obličej.

Pá 18.1. 15 h. Karnevalový Asterix, Soutěže a hry pro děti v maskách,

6 - 12 let, Info: lenka.vavreckova@svcha.eu, tel: 596 811 031

Otevřená PC herna - Každé úterý si u nás můžeš od 14 h. zahrát zadar-

mo nebo se dozvědět více o kroužcích a našich akcích

16.1. od 16 h. Origami a jeho tajemství - zvířátka z papíru, čaj

a povánoční atmosféra 

25.1. od 14 h. Sudoku a jiné hlavolamky - naučíme se luštit sudoku

a zasoutěžíme si o sladkou odměnu!
11. a 18.1. od 14 h. Zasněžené lednové večery - přijďte posedět, zahrát

si počítačové hry zaskákat na taneční podložce nebo zablbnout na

konzoli WII, ZDARMA !
Jarní tábor ve PSTRUŽÍ 11.2. - 16.2. na základně ve Pstruží týden plný
zážitků a dobrodružství. Tentokrát budeme řešit neobyčejný detektivní

případ. Přihlášky v lednu na obou střediscích.

Info: zdenek.keclik@svcha.eu, tel: 596 811 031

Středisko volného času Asterix, Havířov, p. o.,
www.asterix-havirov.cz

Městská knihovna Havířov

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
25. 1. 16.30 Výroba šperků 
31. 1. 16.30 Olympiáda k svátku Dona Boska
Každý pátek od 16.30 do 19.00 LAN hry na počítačích.
Každé pondělí bouldrovací horolezecká stěna.
17.00 - 18.00 hodin mladší, 18.00 - 19.00 hodin starší.

STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)
12 .1. Výjezd mažoretek na soutěž Awards do Frýdku - Místku
22. 1. 17.00 Turnaj ve šprtci pro starší žáky 
24. 1. 17.00 Turnaj ve šprtci pro mladší žáky
26. 1. 8.00 Florbalový turnaj ke svátku Jana Boska

- pro ročníky 2001 a mladší.
31. 1. 15.00 Oslava svátku sv. Jana Boska-zábavné odpoledne

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 
(od 13.00 doučování, od 14.00 Malý Maják, od 17.00 Velký Maják)

4. 1. 15.00  Turnaj ve šprtci
11. 1. 15.00 Den rekordů
31. 1. 15.00 Talentmánie k Don Boskovi

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16.00 hodin
11. - 12. 1. 18.00 Meziklubový turnaj klubů deskových her
19. 1. 9.00 Florbalový turnaj

24. 1. 19.00 Chcete být milionářem

Každý pátek v 18.00 Výroba a tvorba videoklipů

Ponorka a přítomnost psychoterapeuta:

pondělí od 18.30 do 20.30 hodin

Posilovna - pondělí a čtvrtek 16.00 - 18.00 hodin, 

středa a pátek 17.00 - 19.00 hodin

Angličtina - každou středu 16.30 - 18.00 hodin

Němčina - konverzace s rodilým mluvčím - pátek 19.00 - 20.30 hodin

POZOR!!!  Od února otevíráme novou čajovnu ve Valdoccu!

Macierz Szkolna oraz 

dyrekcja Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola 

w Hawierzowie - Błędowicach

zapraszają na

TRADYCYJNY BAL SZKOLNY

w sobotę 2 lutego 2013 

o godz. 19:00 w Domu PZKO

Do tańca przygrywa popularna

orkiestra „Mr. BABY“
Miejscówki w cenie 299,- 

(wstępne, kolacja, kawa i ciastko) 

do nabycia w szkole lub 

w bibliotece w Domu PZKO 
(po. i śr. godz. 12 - 17.)

Matice školská a ZŠ a MŠ 

s polským jazykem vyučovacím 

v Havířově-Bludovicích

srdečně zve na

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES 

v sobotu 2. února 2013 v 19 h.

v Domě PZKO

K tanci hraje populární hudba 

„Mr. BABY“.
Místenky v ceně 299 Kč 

(vstupenka, večeře, káva a zákusek) 
lze zakoupit ve škole 

a v knihovně v Domě PZKO 
(po a st 12 - 17 hod.)
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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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ZŠ K. Světlé 

je prostě jednička
Důkazem byla nominace našeho projektu Monitoring

ovzduší, vod a černých skládek v částech Bludovice

a Podlesí do nejužšího výběru nejlepších projektů pod-

porovaných Nadací OKD za rok 2012 v kategorii Pro

budoucnost.

Žáci měřili stav ovzduší, hledali černé skládky, kon-

trolovali kvalitu vodních toků a s výsledky seznamovali

své spolužáky i magistrát města Havířova. Navštívili

místní čističku odpadních vod, skládku odpadu v Horní

Suché, technické prostory přehrady Žermanice a Eko-

systémovou stanici na Bílém Kříži. Lidé měli možnost

prostřednictvím webových stránek Nadace OKD hlaso-

vat, který ze tří navrhnutých projektů se jim nejvíce líbí

a vše pak vyvrcholilo na slavnostním vyhodnocení

v Landek parku v Ostravě dne 20.12. 2012.

Veřejnost nás zvolila jako nejlepší!
Kromě kytice květů, plakety a ceny jsme pro školu

dostali šek v hodnotě 10 000 Kč. Peníze se ale ve škole

nerozplynou, musí být užity co neprospěšněji pro děti.

Naší myšlenkou je zorganizování exkurze pro žáky
z dětského domova a sociálně-zdravotně zne-
výhodněné děti včetně rodičů. Na závěr je třeba připo-

menout, že veškeré počiny by nešly uskutečnit bez

pomoci Nadace OKD.
Jiří Václavínek, ZŠ K. Světlé

Žáci současné 9. třídy polské ZŠ v Bludovicích se
rádi věnují fotografování. Před třemi lety se rozhodli
poslat své snímky do mezinárodní soutěže na světové
úrovni Milset Science Photo Contest. Jejich fotografie
se dostaly do finále, minulý ročník byl úspěšný pro
Annu Kadłubiec, které se dostalo dvou bronzových
ocenění. V letošním roce mladé evropské fotografy
zastínili asijští soutěžící, přesto se Anna dostala mezi
TOP 100 nejlepších snímků z 54 zemí světa.

Jelikož Anna a její spolužáci fotografují především
pro radost, všichni uvítali, že své nejzdařilejší snímky
mohli ukázat širší veřejnosti. V prostorách Květinové
Café Galerie Petra uspořádali výstavu včetně verni-
sáže. Snímky zachycující především krásu přírodního
detailu se návštěvníkům galerie velmi líbily, z čehož
měli mladí fotografové velkou radost. "Chtěli bychom
prostřednictvím Radničních listů poděkovat paní Petře
Benešové za umožnění uspořádat výstavu v krásných
prostorách květinové kavárničky," vzkázali mladí foto-

grafové. "Byl to měsíc setkání nejen s rodinou
a s přáteli, ale i s novináři a rozhlasovými reportéry.
Především však to byla obrovská zkušenost a motiva-
ce do další práce."

Mgr. Danuta Kula

Mladí fotografové vystavovali 
v Galerii Petra

Pozvánka na přednášku 
„Pomoc a uzdravení duchovní

cestou podle učení
Bruno Gröninga“

hotel Boršičanka (salónek), 
U Stromovky 7, Havířov

V neděli 30.12. 2012 
od 15.00 do 17.00 hodin

Vstup volný, 
dobrovolné dary vítány.

Pořádá Kruh přátel B. Gröninga.
Bližší informace: tel. 732 518 025,

dana-huskova@seznam.cz
www.bruno-groening.org/tsch

Farní sbor 
Slezské církve evangelické 

a. v. v Havířově-Suché 
si Vás dovoluje pozvat na následující

vánoční akce a služby Boží:

❆ 16.12. 2012, 8.45 h, Povídání o dětech Afriky

- vzpomínky far. Michala Kluse z Třince z návštěvy

Tanzanie a prezentace charitativního projektu Děti

Afriky, evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá

❆ 23.12. 2012, 8.45 h, Rozdávání Betlémského svět-

la v rámci předvánoční bohoslužby, evangelický

kostel Havířov-Prostřední Suchá

❆ 24.12. 2012, 22.00, Štědrovečerní bohoslužba

spojená se sbírkou pro zajištění nákupu oken a lavic

do školy ve vesnici Dongobesh v Tanzanii, 

evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá

❆ 25.12. 2012, 7.45 h, Vánoční bohoslužba,
evangelická kaple Horní Suchá

❆ 25.12. 2012, 8.45 h, Vánoční bohoslužba,

evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá

❆ 31.12. 2012, 16.30 h, Bohoslužba na zakončení
roku, evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá

❆ 1.1. 2013, 7.45 h, Novoroční bohoslužba,

evangelická kaple Horní Suchá

❆ 1.1. 2013, 8.45 h, Novoroční bohoslužba,
evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá

ZUŠ L. Janáčka
☎☎ 596 411 064, Havířov-Podlesí

zusvrchl@volny.cz
●

22. ledna v 17.30 hodin
v Komorním sále

Koncert žáků
❆

30. ledna v 17.30 hodin
v Komorním sále

Kytarový koncert žáků ZUŠ

ZUŠ B. Martinů
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz

Pěvecký koncert

8. ledna od 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
❆

Hudební podvečery

15. a 29. ledna od 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
❆

18. reprezentační ples

ZUŠ B. Martinů

1. února od 19.00 hodin

Restaurace 

„Na Lapačce“ Šenov

MK PZKO w Hawierzowie - Błędowicach 
zaprasza na

TRADYCYJNY BAL PZKO
w sobotę 19 stycznia 2013 o godz. 19.00

w Domu PZKO
Do tańca przygrywa popularna orkiestra

„FORUM“
Miejscówki w cenie 350,- 

(wstępne, kolacja, ciastko) 
do nabycia w bibliotece w Domu PZKO 
w poniedziałki i środy od godz. 12 - 17.

MS PZKO v Havířově - Bludovicích 
zve na

TRADIČNÍ PLES PZKO
v sobotu 19. ledna 2013 v 19 hodin 

v Domě PZKO 

K tanci hraje populární hudba 
„FORUM“

Místenky v ceně 350 Kč 
lze zakoupit v knihovně v Domu PZKO 
v pondělky a středy od 12 do 17 hodin

Karate
SK Budo Havířov

pořádá nábor 
pro děti 5 - 12 let

od 2.1. do 30.1. 2013
info: tel.: 604 262 607

www.skbudo.cz

Osobně:

Pondělí, středa 17 - 19 hodin 
na SPŠS Kollárova (boční vchod)

Tréninky (3 - 5x týdně) pod vede-
ním zkušených trenérů mají pes-
trou skladbu a jsou vedené tak, aby

každý cvičenec poznal formou her

a úpolových soutěží krásu karate.
Cvičení je obohaceno o strečink,
gymnastiku, posilování, pohybovou

průpravu.

Letní soustředění formou 
sportovních táborů.

Bohatá závodní činnost, 

kamarádský kolektiv.

Foto: Anna Kadłubiec
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