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Přesně o 1 185 obyvatel se snížil počet lidí
žijících v Havířově během roku 2012.

K poslednímu prosincovému dni evidovala

havířovská matrika 78 713 obyvatel, z toho
32 479 mužů a 34 759 žen. Zbývající počet jsou
děti do 15 let.

K trvalému pobytu v Havířově se v průběhu
roku 2012 přihlásilo 1 151 obyvatel, z daného

počtu je 370 narozených chlapců a 331 naroze-

ných děvčátek. Odhlásilo se 2 336 lidí, z toho
zemřelo 837 obyvatel Havířova. V rámci města
se pak stěhovalo přes 4 400 lidí.

Do správního obvodu Havířova patří rovněž
obyvatelé Albrechtic, Horních Bludovic, Horní

Suché a Těrlicka, kterých je celkem 15 124.
Ve správním obvodu města Havířova žije

k 1. 1. 2013   93 837 obyvatel.

Jakub, Matyáš, Adam, David a Tomáš jsou
nejčastější jména, která dávali rodiče v Havířově
v uplynulém roce narozeným chlapcům.

Mezi nejčastější dívčí jména patřila v roce
2012 v Havířově Viktorie, kterou následují Adéla,

Eliška, Nela a Tereza.
-red-

Maminka "novoroční" Taťány přebrala z rukou vedoucí kanceláře primátora Milady Klimešové maskota
květinových soutěží - broučka Floriánka. Primátor (v pozadí) této chvilky využil k tomu, aby si miminko
pochoval.

Foto: Josef Talaš

Prvním občánkem Havířova 
v roce 2013 je malá Taťána 

Čtyřkilová Taťána manželů Galgaňákových z Havířova-Bludovic spatřila světlo světa 1. ledna 2013 v 19.05
hodin v havířovské porodnici a stala se tak prvním občánkem Havířova v letošním roce. Holčička se narodila pět
dní po termínu a má se čile k světu.

Přesvědčil se o tom i primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk, který přišel hned 2. ledna 2013 maminku novoro-

zené holčičky pozdravit a prvnímu občánkovi Havířova roku 2013 předat malé dárky. Holčička dostala zlatý pří-
věšek kozoroha, dětskou soupravičku a knížku. Maminka pak krásnou kytici a pro malou převzala i maskota dět-
ských a floristických akcí v Havířově Floriánka. Primátor popřál mamince i novorozené holčičce především mnoho

zdraví a štěstí. "Také vám přeji, abyste nezůstali jen u jednoho miminka, protože vznik života je to nejkrásnější, co
může být," řekl primátor mamince malé Táni. Za loňský rok se v havířovské porodnici narodilo 659 dětí, z toho 479
havířovských. -red-

Havířovu ubyla tisícovka obyvatel
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Statutární město Havířov bude
v roce 2013 hospodařit s rozpoč-
tem se schodkem zhruba 289
milionů korun. Město počítá
s příjmy 1,512 miliardy korun,
výdaje rozpočtu na rok 2013 jsou
vyčísleny na 1,801 miliardy.

Tato čísla schválili na svém zase-
dání 17. prosince 2012 havířovští
zastupitelé.

"Schodek pokryjeme z vlastních
zdrojů, částečně z účelových fondů
a přibližně 86 milionů korun
z úvěrů," vysvětlil náměstek pri-
mátora Havířova Eduard Heczko.

Město plánuje dokončit v roce
2013 jednu ze svých největších
investičních akcí - výstavbu kanali-
zace v okrajových částech Havířo-
va, chce pokračovat v rekonstrukci
Náměstí T. G. Masaryka na Šum-

barku, dokončit opravu náměstí Na

Terase, bude pokračovat také revi-

talizace panelového sídliště Šum-

bark II. etapa. "Mimo jiné rovněž
plánujeme výměnu oken v měst-

ských bytech za 150 milionů nebo
zahájení stavby dopravního termi-
nálu," doplnil výčet investic náměs-
tek Heczko. Na investice je v rozpo-
čtu Havířova pro příští rok pláno-
váno 728 milionů korun, o 65 milio-
nů více než v roce 2012.

Největším zdrojem příjmů města
jsou tzv. sdílené daně, které ale od
roku 2008, kdy byly tyto příjmy ve
výši cca 880 milionů korun, klesají.
"Od roku 2008 se v následujících
letech tato položka příjmů pohybuje
okolo 760 milionů, což je dokladem
ekonomické krize ve společnosti,"
vysvětlil náměstek Heczko. Pro rok
2013 jsou daňové příjmy stále velkou
neznámou.

V rozpočtu na příští rok město
pamatuje také na položku dotace
a dary, která zůstává ve stejné výši

jako loňský rok. Do sportu a záj-

mové činnosti chce město rozdělit

31,65 milionů korun.
-red-

Havířovská vychovatelka 
získala cenu Michala Velíška

Primátor města Zdeněk Osmanczyk poděkoval statečné vychovatel-

ce jen pár dní po nešťastné události. Foto: Josef Talaš

V prostorách charitativního

obchodu na Dlouhé třídě nabízí

havířovská ADRA široké veřej-

nosti nové služby.

V obchodě vznikl šicí koutek, kde

si můžete nechat opravit oděvy,

vyměnit zip, upravit délku nebo

šířku oblečení. "Šijeme také závěsy,
prostírání, ubrusy, záclony, chňap-
ky, polštářky i povlečení jak z naše-
ho tak z doneseného materiálu,"
doplňuje výčet služeb vedoucí cha-
ritativního obchodu ADRY

v Havířově Marcela Holková.

Charitativní obchod ADRY na
Dlouhé třídě je otevřen denně od
10.00 do 17.00 hodin, v pátek do

16.00 hodin. Lidé tím, že sem do-

brovolně přinášejí a naopak naku-
pují zboží za výhodné ceny, podpo-
rují a přispívají na charitativní pro-

gramy ADRY v Havířově.

ADRA zahájila svou činnost

v Havířově v roce 2009. První pro-

jekt se uskutečnil v Domově senio-

rů Helios, další pak v Domově seni-

orů Luna, v Help klubu mezi

tělesně a duševně postiženými,

dobrovolníci ADRY od roku 2011

docházejí také do havířovské
nemocnice.

Dnes havířovská ADRA eviduje

110 dobrovolníků a v roce 2013
chce organizace svou dobrovolnic-
kou činnost rozšířit i mezi dětmi.

Sociální šatník pro potřebné

z Havířova a okolí společně s chari-
tativním obchodem otevřela
havířovská ADRA v dubnu 2012.

K tomuto účelu získalo sdružení od

města k užívání za symbolickou
cenu více než sto metrů čtvereč-
ních nebytových prostor na Dlouhé

ulici nedaleko objektu Jitřenka.
-red-

Novela zákona 
o sociálně právní ochraně dětí 
- zákon č. 401/2012 Sb (platnost od 1.1. 2013) 
Novou právní úpravu sociálně právní ochrany dětí charakterizují čtyři

základní cíle:

- prevence ohrožených dětí, která souvisí s vyhodnocování situace ohro-
ženého dítěte v rodině

- stanovení závazných postupů pro činnost orgánů sociálně právní ochra-

ny dětí a dalších účastníků systému 

- zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálního rámce činnos-
ti pro všechny subjekty, které se na výkonu sociálně právní ochrany dětí
podílejí

- rozvoj náhradní rodinné péče, především pěstounské péče, kterou profe-

sionalizuje.

Aby děti mohly vyrůstat v bezpečném prostředí náhradní rodiny, je nutné

mít dostatek pěstounů. Zájemci o pěstounskou péči mají možnost se
obrátit na orgán sociálně právní ochrany dětí zdejšího magistrátu. Nejdůle-
žitějšími předpoklady pro pěstounství jsou dobré rodičovské schopnosti,

schopnost zajistit dítěti láskyplné a bezpečné prostředí, přijmout dítě
i s jeho specifiky a životním příběhem, ochota se vzdělávat, spolupracovat

s odborníky. Zájemcům, kteří se přihlásí, poskytnou sociální pracovníci
z agendy náhradní rodinné péče poradenství, podrobné informace o postu-
pu ještě před podáním žádosti o zařazení do přípravy zájemců o pěstoun-

skou péči. Oddělení SPOD také pracuje s různými subjekty, které poskytu-
jí služby pěstounům.

Odkazujeme na webové stránky: www.pestounihavirov.cz 
PhDr. Vanda Gradková

Domov Březiny děkuje městu Havířov 
Domov Březiny v Petřvaldě děkuje městu Havířov za poskytnutí

veřejné finanční podpory, díky níž mohly být v roce 2012 dofinancovány
úhrady za poskytnuté sociální služby domova se zvláštním režimem uži-
vatelům, kteří měli před nástupem do našeho zařízení trvalé bydliště

v Havířově.
Díky této dotaci mohly být realizovány společenské akce, besídky

a výlety, které naši uživatelé velmi hojně využívají a jsou vítanou změ-
nou v jejich stereotypním trávení volného času. Díky dotaci města
Havířov se podařilo v uplynulém roce společenský život v našem zaříze-

ní významně obohatit a zpestřit.
Děkujeme jménem všech našich uživatelů.

Ing. Pavel Zelek, ředitel Domova Březiny

Cenu Michala Velíška, jednu z nejprestižnějších cen za statečnost

udělovaných v ČR, získala vychovatelka družiny ZŠ Moravská Lenka

Slavíková. Rozhodli o tom lidé v celorepublikovém hlasování.

K nešťastné události, která byla základem nominace na ocenění,

došlo v Havířově 22. května loňského roku.

Schizofrenní mladá žena tehdy vnikla do školní jídelny ZŠ Morav-

ská, odkud chtěla odvést některého z malých školáků. Vychovatelka

jí v tom chtěla zabránit, psychicky nemocná žena na ni ale zaútočila

nožem a několikrát ji bodla. Pak si vzala sedmiletou školačku jako

rukojmí. Situaci se podařilo vyřešit až zásahem policejního komanda.

Statečný čin Lenky Slavíkové ocenilo město finanční částkou

a ozdravným pobytem v lázních.

Cenu Michala Velíška v podobě skleněné sošky převzala vychova-

telka v Praze v den výročí úmrtí Michala Velíška.

Cenu uděluje Nadace ADRA společně s TV Nova sedmým rokem.
-red-

Havířovští zastupitelé 
schválili rozpočet na rok 2013

Havířovská ADRA nabízí
novou službu veřejnosti 
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Pro zvýšení bezpečnosti
a ochrany především dětí mateř-
ských a základních škol v Havířově

pořídila havířovská městská policie

z Fondu bezpečnosti  pomůcky -

plastové krokodýly a plastové

strážníky.

Mateřské školy Frýdecká

a U Školy, která je odloučeným pra-

covištěm Mateřské školy Moravská,

získaly každá po sadě pomůcky

pod názvem Walkodile.

Plastový krokodýl s popruhy zvy-

šuje bezpečnost dětí především při

pohybu na vozovkách nebo komu-

nikacích, u kterých není chodník.

Náklady na pořízení těchto pomů-

cek se blížily 50 tisícům korun.
Další bezpečnostní pomůckou

jsou plastové makety strážníků,

které budou školy umisťovat u pře-

chodů v blízkosti svých budov nebo

u budov samotných. "Samozřejmě

makety občas nahradí praví muži

zákona," vysvětlil ředitel MP

Havířov Bohuslav Muras.

Zájem o "spolupráci" s maketami

strážníků projevily v Havířově

základní školy Na Nábřeží, Marie

Pujmanové, Jarošova a Selská.

Jedna maketa přijde na 8 620 Kč,

jsou pořízeny rovněž z Fondu bez-

pečnosti.
-red-

Ze 492 na 552 koruny se od ledna 2013 navy-

šuje místní poplatek za shromažďování, svoz
a likvidaci komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní rok v Havířově. Poplatek upravuje

obecně závazná vyhláška, která nabyla účinnos-

ti 1. ledna 2013. Stanovená částka pokryje
náklady na shromažďování, sběr a přepravu
netříděného odpadu obyvatel Havířova, odpo-

vídá skutečným nákladům města na zajištění

svozu a likvidace netříděného odpadu. Částku
492 koruny na poplatníka a rok platili Havířovští
od roku 2009, po čtyřech letech se cena za

odpad navyšuje o 12,9 procenta. Obecně závaz-

ná vyhláška také mění celý systém úhrady
poplatků za odpad. Důležitá je například skuteč-
nost, že lidé v Havířově už nebudou do schrá-

nek dostávat složenky k úhradě poplatku a hra-

dit poplatek musejí i obyvatelé s trvalou adresou
na úřadu města.

Náklady na zajištění třídění odpadu, jeho svoz

a likvidaci, provoz sběrného dvora a další náleži-
tosti bude město Havířov dále hradit ze svého

rozpočtu. Náklady na sběr a likvidaci odpadů
v Havířově jsou (údaje z roku 2011) 61 milionů
korun, obyvatelé zaplatili na poplatcích 36 milio-

nů a chybějících 25 milionů hradilo z rozpočtu
město.

ZMĚNA V SYSTÉMU PLACENÍ
POPLATKŮ !

Od roku 2013 nebudou rozesílány poštovní

poukázky na poplatek za odpady a poplatek

ze psů. Pro placení poplatků nahlaste na MmH

číslo inkasa (SIPO), případně můžete zaplatit
bankovním převodem (variabilní symbol zjistíte
na MmH), jinak na pokladně Magistrátu města

Havířova v úředních dnech.

• Pokud bankovním převodem již platíte, neza-
pomeňte upravit částku bankovního příkazu
na poplatek za odpady!

• Částky u poplatku ze psů zůstávají pro rok

2013 beze změn.

PLATBY POPLATKU ZA ODPADY prostřednic-

tvím SIPO nebo bankovním převodem pro:
a) 1 osobu, poplatek je splatný najednou v část-

ce 552 Kč do 30.4. 2013   

(SIPO v dubnu)

b) 2 osoby, poplatek je splatný ve 2 stejných
splátkách, (první splátka 552 Kč do 30. 4.
a druhá splátka 552 Kč do 31. 10. ; SIPO

duben, říjen)

c) 3 osoby, poplatek je splatný ve 2 stejných
splátkách, (první splátka 828 Kč do 30. 4. a
druhá splátka 828 Kč do 31. 10.; SIPO duben,

říjen)
d) 4 a více osob, poplatek lze hradit v měsíčních

splátkách (každá osoba 46 Kč za každý

měsíc)

Kontakty na MmH:

Ing. Česlav Bajger 596 803 219
bajger.ceslav@havirov-city.cz

Alžběta Novotná 596 803 388

novotna.alzbeta@havirov-city.cz
Renata Bálintová 596 803 208

balintova.renata@havirov-city.cz

Marcel Olšar 596 803 209

olsar.marcel@havirov-city.cz
Bc. Gabriela Hladká 596 803 207

hladka.gabriela@havirov-city.cz

Eva Berková 596 803 252

berkova.eva@havirov-city.cz
Bc. Dagmar Svížalová 596 803 323

svizalova.dagmar@havirov-city.cz

Ing. Hana Bauerová 596 803 250

bauerova.hana@havirov-city.cz

Nově budou poplatek od 1. 1. 2013 hradit i osoby

s trvalým pobytem na ohlašovně úřadu, tj. na
Svornosti 2/86, Havířov.

Dále budou poplatek nově hradit vlastníci bytů,
rodinných domů nebo staveb určených
k individuální rekreaci, ve kterých nemá trvalý

pobyt žádná fyzická osoba. Přiznání k poplatku
podejte na MmH, kancelář B010,

Ing. Hana Bauerová.
SIPO je třeba nahlásit ideálně nejpozději
měsíc před splatností poplatku, tj. za psa

do 19.2. 2013 a za odpady do 19.3. 2013.

U poplatníků, kteří platí v měsíčních 

splátkách, lze SIPO navést kdykoli během
poplatkového období s tím, že doplatí 

počet měsíců, které chybí od ledna.

K R ÁT C E

Zúčastníme se investičního veletrhu
Havířov se v roce 2013 opět zúčastní mezinárodního investičního veletrhu
MIPIM ve francouzském Cannes. Ve dnech 12. - 15. března 2013 se bude
Havířov prezentovat jako součást expozice Moravskoslezského kraje.
Havířov má zájem na MIPIM 2013 prezentovat rozvojová území města -
Areál volného času, Parkovací domy na území města, Přednádražní pro-
stor, Areál bývalého Dolu Dukla a Areál Skleníky-Nový svět ve spolupráci
se společností RPG RE Land.

Počítače do mateřských škol
Město využilo nabídku zapojit se do projektu "IBM KidSmart Early Learning
Programme". V rámci projektu společnost IBM bezplatně vybavuje mateř-
ské školy speciálně upravenými počítačovými jednotkami pro děti. Počíta-
če v hodnotě 1,54 milionu korun získalo v Havířově 25 mateřských škol.
PC obsahují speciální vzdělávací programy v českém jazyce, které
u dětí rozvíjejí logické myšlení, procvičují čtení, prostorové a časové před-
stavy a rozvíjejí jazykové vyjadřování. Město mělo původně získat
28 počítačů, společnost IBM jich nakonec nabídla 44. Projekt byl v minu-
lých letech úspěšně realizován ve spolupráci s MŠMT v Plzni, Ostravě,
Jihlavě, Chomutově a Ústí nad Labem.

Zvyšují se ceny za odpad pro podnikatele
Ceny pro podnikatele v Havířově, kteří využívají systém pro nakládání
s komunálním odpadem, se v roce 2013 zvýší o 6,1 procenta. Kanceláře
a provozovny produkující méně než 110 litrů odpadu týdně uhradí ročně
2 016 korun bez DPH místo dosavadních 1 900 korun. Společnosti produ-
kující méně než 110 litrů odpadu během 14 dnů budou platit 1 008 Kč/rok
místo dosavadních 950 korun ročně bez DPH. Obchody a provozovny pro-
dukující méně než 1 100 litrů odpadu týdně zaplatí ročně místo dosavad-
ních 7 400 korun 7 851 korun bez DPH. Produkce méně než 1 100 litrů
odpadu během 14 dnů přijde od ledna 2013 na 3 926 korun místo dosa-
vadních 3 700 bez DPH. V současné době má Odbor komunálních služeb
uzavřeno 141 smluv s provozovnami, které využívají systém pro nakládání
s odpadem na území Havířova.

Obnova veřejného osvětlení
Radní schválili Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2013 v Havířově.
Náklady na obnovu jsou pro příští rok vyčísleny na bezmála 9 milionů
korun a obnova povede především k energetickým úsporám. Bude mj. pro-
vedena optimalizace sítě rozvaděčů, výměna svítidel s vysokým příkonem,
obnova nasvětlení chodníků Mezi Sady v Životicích či výstavba veřejného
osvětlení v areálu garáží na ulici U Stromovky.

Na bezpečnost dětí před školami
dohlížejí plastoví strážníci

Poplatek za odpad je od tohoto roku vyšší

Foto: Josef Talaš
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Žáci Střední zdravotnické školy

v Karviné v předvánočním čase

mysleli i na druhé a v průběhu pro-
since zorganizovali ve škole pod
záštitou Studentské rady finanční

sbírku, za kterou nakoupili hygie-
nické potřeby pro pacienty, kteří
jsou hospitalizováni na oddělení

geriatrie a LDN v Nemocnici
v Havířově.

Třída 2.B. pak před Vánocemi

osobně předala dárky a připravila
si malý dáreček pro každého pa-

cienta z těchto oddělení. Společně

si pak popovídali a zazpívali koledy

i lidové písničky.
Dostalo se nám milého přijetí od

pacientů, personálu i vedení oddělení.
Mgr. Eva Juřenová, 

koordinátor SR

PILNÝ HORNÍK - to byl název listopadové soutěže, kterou připravila
Městská knihovna Havířov. Soutěž se setkala s velkým ohlasem u dětí
i dospělých. Zapojili se jednotlivci, rodiny, školní kolektivy, družiny, děti
z Komunitního centra Armády spásy atd. Soutěžící vyhledávali odpovědi na
otázky, malovali, psali příběhy, pobavili se a něco nového se také dozvě-
děli. A jaká při tom byla atmosféra? O tom hovoří zpráva Mgr. Jiřiny Sýko-
rové ze ZŠ 1. máje.

Nezbývá než dodat, že do soutěže se zapojilo 229 „havířů“, kteří

nasbírali 2 108 vozíků s uhlím. Nejpilnější byly „partyje“ Majováci, Horníci

a Piráti, z řad jednotlivců si nejlépe vedli Zuzka Bělovicová, Anna Knapo-

vá, Nikol Muchová, Jana Haziová, Lucinka Otáhalová a Jana Bůžková. Za

to byli pozváni 11.12. 2012 do nové expozice Historie psaná uhlím ve Spo-

lečenském domě Reneta, kde jim byly předány ceny. Velký dík ale patří

všem, kteří se do soutěže zapojili i všem dospělým - rodičům, prarodičům,

učitelkám, vychovatelkám, knihovnicím a dalším, kteří věnovali svůj čas

dětem a seznámili je s historií místa, ve kterém žijí.
Dana Kochová - Městská knihovna Havířov

Soutěž Pilný horník 
přitáhla děti i dospělé

Informace o použití neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v r. 2012 
V roce 2012 byla odboru komunálních služeb poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na

úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na území města Havířova podle
§ 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu v celkové výši 178 128 Kč.
Tato finanční částka byla použita na částečnou úhradu nákladů plošné opravy chodníku na ul. 17. listopadu.

Mimořádný audit probíhající
investiční akce Odkanalizování
okrajových částí města Havířova,
který auditoři provedli v závěru
loňského roku, skončil pro investo-
ra i realizátora stavby úspěšně.
Auditoři neshledali na průběhu
akce žádné závady.

Podle auditorů veškeré prová-
děné operace splňují kritéria výbě-
ru pro Operační program životního
prostředí, provádí se v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
a podmínkami pro danou výzvu
a veřejnou zakázku. Veškeré
vykázané výdaje jsou legální
a řádné, rovněž souhlasí s účetními
záznamy a podklady a jsou v sou-
ladu s evropskými i českými předpi-
sy především v oblastech účetnictví
a veřejných zakázek. V neposlední

řadě jsou nezávislí auditoři
přesvědčeni o tom, že podpora
investice je vyplácena v souladu se
všemi nařízeními. Auditoři také
poděkovali všem zúčastněným za
statutární město Havířov, kteří při
kontrole byli vstřícní a bezezbytku
spolupracovali.

Výstavba kanalizace v okrajo-
vých částech města je jednou
z největších investičních akcí v ději-
nách Havířova.

Stavba byla zahájena v březnu
2012, dílo má být hotovo letos
v září.

Aktuální informace o stavbě
a dopravních omezeních vyplýva-
jících ze stavby jsou Havířovanům
k dispozici na www.havirov-city.cz.

-red-

„Oční školka“ vystavuje v Praze

Svět kolem nás není černobílý, ale barevný. Je však nutno ho objevit. Je

jenom na nás, jak svět vidíme. Tuto skutečnost si v MŠ pro zrakově posti-

žené v Havířově uvědomujeme víc, než možná kdokoliv jiný. Proto jsme se

zúčastnili soutěže Barevný svět kolem nás, kterou vyhlásilo MŠMT, DZS,

NAEP a Program celoživotního učení.

Ze 701 zaslaných fotografií byla mezi 13 vítěznými snímky naše foto-

grafie s názvem „Oddělení Sluníček“, která porotu zaujala svou barevnou

kompozicí, nápadem a nízkým věkem tvůrců. Její autorkou byla kolegyně

Kateřina Hloušková a dalšími spolupracovníky byly kolegyně a děti ze třídy

předškoláků. Ocenění převzala na vernisáži v divadle Na prádle v Praze 1

paní ředitelka v prosinci 2012.

Máte-li cestu do hlavního města, můžete se na náš vítězný a ostatní

oceněné snímky podívat na výstavě, která potrvá do konce ledna v divadle

Na prádle. Máme radost, že jsme mohli v této soutěži reprezentovat nejen

naši MŠ, ale i město Havířov.
Mgr. Š. Chobotová, Bc. A. Martincová

Mimořádný audit odkanalizování
Havířova je v pořádku

Mladé zdravotnice potěšily

pacienty havířovské nemocnice 

Foto: Kateřina Hloušková

„ZDAŘ BŮH!“ … znělo celý měsíc naší školou, vždy po ránu, když se
v „partyjach“ zdravili mladí havíříčci, kteří se zúčastnili soutěže Pilný hor-
ník. Soutěž byla velice zajímavá, a hlavně pro děti z naší aglomerace veli-
ce přínosná. Mnozí z žáků doposud netušili, že žijí v kraji, kde donedáv-
na patřilo hornictví ke každodennímu chlebu téměř každé rodiny, která
v našem městě a vůbec v ostravském kraji žila.

Nadšení, s jakým se děti spolu se svými učitelkami pustily do plnění
úkolů soutěže, bylo opravdu nečekané. Nejenže žáci horlivě vyhledávali
informace k soutěžním úkolům, ale i spontánně nosili velice zajímavé
materiály o životě v hornictví minulosti i současnosti. Zájem o tuto tema-
tiku nenechal klidnými ani rodiče a prarodiče dětí. Po dětech posílali do
školy úžasné „hornické“ materiály. Ve třídách se pak objevovaly dobové
fotografie hornických part, vzorky uhlí v podobě zkamenělin - fosílií, DVD
o práci horníků na šachtách, knižní publikace s touto tematikou. V mno-
hých třídách visely hornické kahany, pořádaly se besedy na různá

„havířská“ témata. Hornictví a jeho tradice nám pronikly „pod kůži“

a rozšířily naše vědomosti. „Zdař Bůh!“
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První pomoc je jedním z nejdůležitějších člán-

ků tzv. řetězce přežití. Zdravotnická záchranná

služba poskytuje nepřetržitě odbornou první

pomoc, avšak za žádných okolností se záchrana

lidského života neobejde bez pomoci těch, kteří

jsou v okamžiku vzniku náhlé události postihující

zdraví v nejbližším okolí postiženého.

Poskytnutí první pomoci před příjezdem

záchranné služby je nejen morální, ale také
zákonnou povinností každého občana.

Aby naše pomoc byla co nejefektivnější, je

třeba zachovávat určité zásady. Ze všeho nej-
dříve musíme myslet na svou vlastní bezpeč-
nost, tedy předejít zranění zachránců. To zname-

ná například uhasit požár, u dopravní nehody si

obléct reflexní vestu a podobně.
Hned potom si musíme položit otázku, zda má

postižený zachováno vědomí. Pokud nereaguje

na oslovení a neodpovídá, můžeme jej štípnout

do tváře nebo do ramene. Jestliže nereaguje na
bolestivý podnět, znamená to, že je v bezvědo-
mí. Druhou otázkou je, zda postižený dýchá.

K tomu, aby mohl kdokoli z nás dýchat, musí

mít volné dýchací cesty. Postiženému zakloníme
hlavu tahem za čelo a bradu (uvolníme tím tzv.
„zapadlý jazyk“) a případně z úst postiženého

odstraníme cizí předměty - sousto jídla, zvratky,

umělé zuby a jiné. I zde myslíme na svou bez-
pečnost a své prsty si omotáme kapesníkem
nebo sáčkem. Po uvolnění dýchacích cest znovu

kontrolujeme dýchání. Přiblížíme svou tvář

k ústům postiženého, kdy můžeme cítit proud

vydechovaného vzduchu. Zároveň svým zrakem

kontrolujeme hrudník, zda se zvedá a tedy pro-

vádí dýchací pohyby. V některých případech se

stane, že člověk má tzv. lapavé dechy. Jsou to

nepravidelné pokusy o nádech. Nesmíme je

zaměnit s dýcháním. V situaci, kdy máme

pochybnost o tom, zda postižený dýchá nebo zji-

stíme, že nedýchá, ihned zahájíme resuscitaci,

tedy oživování postiženého. Jak správně postu-
povat?     

Není potřeba pokoušet se nahmatat srdeční

tep a můžeme bez prodlení zahájit resuscitaci.

Pokud je na místě více zachránců, jeden telefo-
nuje na tísňovou linku 155 o odbornou pomoc,
druhý začne ihned s nepřímou srdeční masáží.

Pokud jsme sami a je-li postiženým dospělý

člověk, nejdříve zavoláme linku 155 a potom
začínáme s resuscitací. Do svého okolí můžeme
také hlasitě zavolat o pomoc. Oživování posti-

ženého se provádí v poloze na zádech a na tvrdé

podložce. Správné místo pro masáž je ve středu
hrudníku postiženého, kam přiložíme hranu
dlaně jedné ruky, druhou ruku položíme na ni,

propleteme své prsty, napneme ruce v loktech

a kolmo směrem k páteři rytmicky stlačujeme
hrudník do hloubky asi 5 až 6 centimetrů ry-
chlostí přibližně 100x za minutu, tedy asi 2x za

sekundu. Masáž srdce střídáme s umělými vde-

chy, kdy po třiceti stlačeních provedeme dva
vdechy z úst do úst. Postiženému zakloníme

hlavu, zmáčkneme nos, nadechneme se, svými

ústy pevně obepneme ústa resuscitovaného, tak

aby dobře těsnila, a vdechneme. Zrakem kontro-

lujeme, zda se zvedl hrudník. Takto provedeme

po sobě dva vdechy a ihned pokračujeme

v masáži. Ve střídání masáže a vdeších nepřes-

táváme, dokud se postižený neprobere či se

nezačne bránit nebo do příjezdu záchranné služ-

by. Třetí eventualitou je naprosté fyzické vyčer-
pání zachránců. Není-li možno aplikovat umělé

vdechy, je nutné alespoň provádět nepřímou

srdeční masáž výše popsaným způsobem. Pro-
tože je masáž srdce poměrně tělesně namáha-
vá, můžeme se u ní po několika minutách střídat.

Snažíme se přitom, aby doba přerušení masáže

při střídání zachránců byla co nejkratší.
Je-li postiženým dítě, v úvodu resuscitace pro-

vedeme 5 krátkých vdechů. Následně provádíme

masáž srdce - 30 stlačení, 2 vdechy a ihned

pokračujeme v masáži srdce, stejně jako
u dospělých. Hrudník malého dítěte stlačujeme
asi do jedné třetiny jeho výšky. Pokud jsme sami,

je důležité ihned zahájit oživování po dobu při-

bližně jedné minuty. Pak nezapomeneme zavolat
na tísňovou linku 155 a okamžitě pokračujeme
v resuscitaci.

Pamatujme - pokud si osvojíme těchto pár

praktických rad, můžeme jednou zachránit lidský
život!

Václav Komárek, HZS MSK

Činnost terénní služby Občanské
poradny v Havířově přináší své ovoce

Projekt Slezské diakonie Prostřední Suchá - Pěkné místo pro život, který
byl zahájen v březnu 2012, má pozitivní výsledky. V rámci tohoto projektu
vzniklo v Prostřední Suché kontaktní místo Občanské poradny Havířov
Slezské diakonie. Občanská poradna Havířov poskytuje poradenství
různého druhu: odborné sociální poradenství, individuální pracovní pora-
denství, dluhové poradenství a terénní poradenství. Občanskou poradnu
mohou navštívit občané z celého Havířova a přilehlých obcí, terénní pro-
gram je pak zaměřen na sociálně vyloučenou lokalitu Havířov - Prostřední
Suché.

Kromě toho, že se Občanské poradně podařilo díky Dnu sociálních slu-
žeb města Havířova navázat spolupráci s řadou místních organizací, je
poradna zapojena do Komunitního plánování města Havířova, Lokálního
partnerství, jejichž úkolem je zlepšovat podmínky ve vyloučených lokali-
tách a tím začlenit jejich obyvatele do společnosti.

Činnost poradny již přinesla po krátké době první ovoce. Terénní pra-
covníci monitorovali problémy obyvatel lokality a přilehlého Hotelového
domu Impuls. Brzy si obyvatelé na pracovníky zvykli a dokonce je sami
začali vyhledávat.

Občanská poradna Havířov ve vyloučené lokalitě realizovala společně
s Asistenty prevence kriminality MP Havířov a RPG Byty s. r. o. v říjnových
dnech také velký podzimní úklid. Do této akce se většina obyvatel lokality
zapojila a vyklidila společné prostory svých domů.

Na tuto akci chce poradna navázat dalšími činnostmi a rozvojem

spolupráce s institucemi působícími ve městě, kterými bude podporovat

aktivizaci klientů sociálně vyloučené lokality.
Bc. Anna Antlová

ZŠ Školní: Den Země každý den

Součástí ekologické soutěže ke Dni Země je i tvorba plakátu. Loňské
téma bylo využití obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie.

Po vyhodnocení k plakátům doplnili žáci názvy jednotlivých typů elek-
tráren. Hotová díla jsou vystavena na nástěnkách chodby školy. To není

konec, ale začátek. Od této chvíle už totiž nešlo o plakáty ze soutěže, ale

výukové materiály. Přicházejí sem žáci druhého stupně, aby svým mladším

spolužákům vysvětlovali, jak je možné vyrábět elektřinu a neničit Zemi.
Mgr. Helena Luková

Foto Mgr. Helena Luková

Pobyty pro seniory
Statutární  město  Havířov i v letošním roce organizuje pobyty 
seniorů, které jsou rozčleněny do těchto kategorií:

1. rehabilitační šestidenní pobyty - 2 turnusy (duben 2013) 
2. rekondičně-ozdravný pobyt pro 20 seniorů se zdravotním postižením

(červen 2013)

3. rekreační sedmidenní pobyty - 3 turnusy (září, říjen 2013)

4. rekondičně-ozdravný pobyt na Slovensku pro osaměle žijící seniory -
2 turnusy (srpen 2013).

Informace o zápisech na jednotlivé pobyty 
včetně vybraných lokalit, středisek a termínů 

najdete v dalších vydáních Radničních listů.

Okénko prevence:
Správné poskytnutí první pomoci mnohdy zachrání lidský život
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Pavel Hlavatý SedmDESÁTILETÝ
Výročí slaví tvorbou a výstavami

„Žiji na plno, užívám si práce, vnímám krásy světa, lidských bytostí i bytí... dokud jsem ještě stár“

Významný český grafik a malíř oslaví v únoru kulaté
životní výročí. Ve 23 letech vyučoval na střední umělecko-
průmyslové škole malbu, kresbu a dějiny umění. Realizoval
řadu ilustrací, maleb, grafických úprav a plakátů. Od roku
1977 se věnuje především grafice. Vytvořil cca 800 malých
grafik a velké množství grafických listů. Je členem mezi-
národních uměleckých a sběratelských sdružení a spolu-
pracovníkem časopisů zabývajících se grafikou.

Vydal 17 bibliofilských souborů. Belgickým listem Grap-
hia byl označen za jednoho z nejproduktivnějších grafiků
v Evropě. Je životním optimistou a tím zůstal
i v letech 1968-1971, kdy byl odsouzen a vězněn za výsta-
vu Protestkresby 68, které negovaly okupaci Českosloven-
ska a násilné potlačení „Pražského jara.“ Pak následovaly
další soudy a další nepodmíněný trest. 20 let nesměl
v ČSSR vystavovat, přednášet a byl vyloučen ze všech
uměleckých institucí. Přesto vystavoval samostatně v celé
řadě renomovaných galerií v Belgii, Francii, Japonsku,
Lucembursku, Německu, Norsku, Polsko a Švýcarsku.
V posledních letech, při návštěvách Číny, získal i zde

vysoké umělecké renomé (2. hlavní cena Shanghai Expo

2010). Za svoji tvorbu získal 50 mezinárodních cen

a uznání. Stážoval v ateliérech předních japonských uměl-

ců. Pracoval v celé řadě jury u příležitosti mezinárodních

soutěží, zastupoval Československo na tvůrčích sympozi-

ích.V roce 1991 reprezentoval s dalšími dvanácti tvůrci čes-

koslovenské umění na Pařížském salónu. Byl zakladatelem

nadace I.W.A. I když čas jde stále dopředu, Hlavatý jakoby léta

nevnímal. Pro havířovské galerie připravil, společně s Měst-

ským kulturním střediskem a galerií Spirála, čtyři výstavy.

Kulturní dům Leoše Janáčka - Pavel Hlavatý „Amarcord“.

Obsáhlá výstava volné i užité grafiky z let 1968-2013.

Vernisáž je v pátek 1.2. 2013 v 17 hod. Výstava potrvá do

1.3. 2013.

Galerie Radost - Kulturní dům Radost. Český pozdní

symbolismus v grafické tvorbě první poloviny 20. století.

Výstava originálů grafických listů: J. Váchal (1885-1969), M.

Švabinský (1873-1962), V. Preissig (1873-1944), J. Konů-

pek (1883-1950), F. Kobliha (1877-1962), L. Jiřincová

(1912-1994), F. Jenewein (1857-1905), B. Jaroněk (1866-
1933), J. Hodek (1888-1973), F. Bílek (1872-1941). Bude

vystaveno více než 300 mistrovských prací. I tyto práce lze

zakoupit. Vernisáž je v úterý 5.2. 2013 v 17 hod.
Výstava potrvá do 3.3. 2013.

Galerie Maryčka - Kulturní dům Petra Bezruče. Pavel

Hlavatý - Protestkresby '68. Když se v lednu 1969 rozhoře-

la v Praze první živá pochodeň Jana Palacha, rozhodla se
skupina mladých lidí, že i oni musí vzdorovat normalizač-
nímu pokrytectví a svinstvu, které začalo zaplavovat „čes-

koslovenský svět“. Tak se zrodila výstava Prostestkresby

'68. V havířovském Kulturním domě Petra Bezruče ji
21.3.1969 zahajoval, pod záštitou Dr. E. Oklešťkové, ředi-
telky KDPB, novinář a spisovatel Milan Kyselý. O měsíc

později byla výstava násilně ukončena příslušníky STB

a SNB. Následují výslechy a soudy. Po necelých 2 letech

Hlavatý dostává podle § 104, hanobení armád státu svě-

tové socialistické soustavy a jejího hlavní představitele,

nepodmíněný trest. Dr. Oklešťková odchází s podmínkou.

V době umělcova věznění se proti Hlavatému otvírá další

trestní řízení podle § 103, hanobení ústavního činitele

(D. Koldera). I po odpykání trestu řádil soudní aparát dále.

3.1. 1972 podal generální prokurátor protest k Nejvyššímu

soudu ČSSR v neprospěch obžalovaného. Soudy prý sou-

dily mírně. Nejvyšší soud zrušil výroky soudů všech stupňů

a tři roky po „spáchání“ trestného činu začalo vše od nuly.

Přibyly další nepodmíněné měsíce. Přesně na minutu a 21

roků byla výstava opět na světě. 21.3. 1990 je otevřena
v Ostravě (DK NHKG). Později měla ještě asi 20 vernisáží,

a to nejen v Československu. V pražské Malostranské

besedě, kde ji zahajoval spisovatel Vladimír Škutina, ji vidě-
ly tisícovky lidí, i pan prezident Havel. Po 42 letech je opět
v KDPB. Na výstavě budou prezentovány všechny původní

kresby a rozsáhlá soudní, novinová a fotografická doku-

mentace. Vernisáž za účasti autora je ve čtvrtek 7.2. 2013
v 17 hod. Výstava potrvá do 3.3. 2013.

Galerie Spirála (Dělnická ulice). Franz von Bayros

(1866-1924) a ti druzí. Vernisáž je v úterý 12.2. 2013 v 17

hod. Výstava prezentuje několik stovek originálů grafik
F.v.Bayrose a současných umělců z celého světa, spoje-

ných uměleckým vyznáním „Art Galant“. F.v.Bayros, rakous-
ký grafik, básník a ilustrátor byl již před sto lety praotec
všech umělců, které zajímalo intimní prostředí člověčenské

lásky. Přijďte si i Vy ujasnit své místo v milostném životě.
Výstavu 12. 2. 2013 v 17 hod. uvede sběratel a grafik
Pavel Hlavatý. Ve čtvrtek 7. 3. od 17 hodin se uskuteční
v rámci výstavy beseda se známým sexuologem
MUDr. Radimem Uzlem, CSc. Výstava potrvá do 9. 3. 2013.

Umění je proto, aby vzrušovalo.Věda dodává jistotu. Jste
všichni zváni na vernisáže a výstavy.

7.2. čt - od 14.30 hodin přednáška JUDr. Kiedroně 
z práva „Věcná břemena na nemovitostech“

13.2. st - od 9.30 hodin přednáška MUDr. Vránové na 
téma „Trvale zvýšený krevní tlak - jeho prevence
a léčba“

20.2. st - od 15.00 hodin autorské čtení p. Szottkové 
„Vzpomínání na časy minulé II.“ o staré Ostravě

14.2. čt - od 9.30 hodin - PRÁZDNINOVÁ ZÁBAVNÁ 
SOUTĚŽ pro děti a prarodiče: „Já a moje vnouče“.
www.havirov-city.cz ➽ volný čas 

Pravidelný program:

PONDĚLÍ: od 14 do 17 hodin p. Szostková - dovednostní
kroužek - ubrousková technika, malování na hed-
vábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení

ÚTERÝ: od 13 do 16 hodin p. Przeczková - dovednostní
kroužek - výroba keramiky, vizovické pečivo, a další 
NOVĚ od 13 do 18 hodin 5., 19. a 26. 2. pod vede-

ním p. Čechové - kroužek kreslení
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 krou-
žek - výroba šperků

NOVĚ od 13 do 18 hodin dne 13.2. kroužek kresle-
ní - p. Čechová

ČTVRTEK: od 9 do 11 hodin chůze s holemi Nordic 
walking, od 14 do 17 hodin p. Szostková - doved-
nostní kroužek - ubrousková technika, malování na

hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení
PÁTEK: od 14 do 17 hodin p. Heinzová - dovednostní krou-

žek - výroba šperků

Magistrát města Havířov svolává 

Veřejnou schůzi 

občanů Dolní Suché
středa 13. 2. 2013 v budově školky 

v Dolní Suché v 16 hod.
Program:

✔ zpráva o činnosti komise v roce 2012
✔ vystoupení zástupců vedení města
✔ požadavky občanů
✔ diskuse

Ing. Špiřík, předseda 

Občanské komise Dolní Suché

Havířovští a němečtí 
studenti 
realizují společný projekt 

Začátkem listopadu loňského roku odjelo 14

studentů gymnázia na ulici Komenského

z Havířova spolu s vyučující němčiny na společ-

ný projekt se studenty z gymnázia v Pirně do

malebného lázeňského městečka Bad Kissin-

gen do Bavorska.

Tento společný projekt je již druhým rokem

finančně dotován a zajištěn organizací pro roz-

voj českoněmeckých vztahů - Tandem. Program

probíhal vždy ve smíšených týmech. Společný

úkol, anketa a vypracování pracovního listu

k historii města Bad Kissingen, studentská pre-

zentace Slezska a Saska, obou měst - Pirny
a Havířova, prezentace obou gymnázií a diskuze
o obou rozdílných školských systémech výz-

namně přispěly k získání vzájemných informací

obou partnerů. Díky ochotě vedení města
Havířova mohla být prezentace doplněna pře-
dáním propagačních materiálů o našem městě.

Zadané téma projektu „Another Brick in the

Wall ...“ bylo sice v angličtině, pracovním jazy-
kem byla však němčina.

Studentům v jednotlivých smíšených pracov-

ních týmech se podařilo toto téma poměrně

zajímavě zrealizovat a celotýdenní program
přispěl výrazně k prohloubení jazykových
znalostí. Mgr. Ivana Vlčková

CVA-Centrum volnočasových aktivit, Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

GALERIE MARYČKA, KD P. Bezruče

Otevřeno: po - pá 12 - 18 h., 

mimo otevírací dobu zpřístupní výstavu 

pracovník informací, vstupné dobrovolné

Protestkresby 68 
aneb výstava, za kterou se zavíralo

(Kolekce kreseb Pavla Hlavatého z roku 1968)

Vernisáž ve čtvrtek 7. 2. od 17 hodin 

výstava potrvá do 3. 3. 2013
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život

právě protekl mezi prsty.

Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Zuzana

Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná

a Martin Kubačák

Vstupné: 350, 330, 310 Kč (předprodej od 7.1.) 

loutkový sál KD P. Bezruče - vždy v neděli od 15 hodin
Vstupné: 65 Kč  

3. 2. O MLSNÉ OPIČCE Duo Šamšula Karviná

Dva šašíci Šamšula a Bambula při svém putování po světě navštíví 

Afriku! 

10. 2. KAŠPÁREK A JEŽIBABA
Divadlo V batohu Trojanovice

Veselá pohádka o tom, jak Kašpárkovi ježibaba přičaruje čertovské rohy,
kouzelný ptáček Zpěváček ho zachrání a Kašpárek potom pomocí

kouzelné písničky vysvobodí zakletou princeznu Leontýnku.

24. 2. JAK PEJSEK ONEMOCNĚL Divadlo Úsměv Praha
Jemine, pejsek si spletl lentilky s léky a zachrání ho kočička, když přivolá

pomoc záchranné služby.

7. 2. v 18 h. - loutkový sál KD P. Bezruče

SRDCE AFRIKY
Cestopisná přednáška 
T. Kubeše
Expedice do tajemného srdce

střední Afriky, hledání posled-

ních Pygmejů, kteří ještě žijí
podle tradic předků.

Vstupné: 40 Kč, studenti 20 Kč

27. 2. v 18 h.

loutkový sál KDPB

přednáší Miroslav Beinhauer, 

filmový znalec
Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

11. 2. v 16.30 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče
Daniela Kilduff: Toulky po Nepálu a Jižní Koreji

pořádá Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov

22. 2. v 19 h. - velký sál KDPB
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Nabídka kurzů - jaro 2013

Jazykové kurzy ● angličtina, němčina, italština, španělština, fran-

couzština ● Odborné a praktické kurzy - šití a střihů pro ženy,
ruční práce ● Hudební kurzy - výuka hry na klávesy, klavír, kyta-

ru, flétnu, bicí ● Pohybové kurzy - zdravotní cvičení, pilates, jóga,
tai-či, zumba, relaxační cvičení ● Pohybové cvičení pro děti od

4 let-studio ABC

16.2. v 10.00 h. - velký sál KD Petra Bezruče 

MICHALOVI MAZLÍČCI               
Dětské představení Michala Nesvadby. Vstupné: 150 Kč
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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 597 317 580, 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.
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Kulturní dům Radost - KDR KD Leoše Janáčka - KDLJ

GALERIE RADOST 
Otevřeno: po - pá 12 - 18 h., so, ne 14 - 18 h.
Vstupné: 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Pozdní český symbolismus 
v grafické tvorbě 
1. poloviny 20. století
výstava ze sbírky pana Pavla Hlavatého   

Vernisáž v úterý 5. 2. od 17 hodin,
výstava potrvá do 3. 3. 2013

v
ý
s
ta

v
a

k
o

n
c
e
rt

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

Vstupné: 20 Kč, děti a mládež 10 Kč

Pavel Hlavatý - Amarcord
Výstava prací významného grafika a malíře 

u příležitosti jeho životního jubilea

Vernisáž v pátek 1. 2. od 17 hodin, výstava potrvá do 1. 3. 2013

Koncert 

Martina Chodúra 
živě s kapelou MACH 5 

se z technických důvodů 
přesouvá na 

23. 4. 2013 
od 19 hodin 

sál KD L. Janáčka

Prodané vstupenky

zůstávají v platnosti 
i na toto nové datum.

připravujeme v dubnu

20.2. v 19 hodin - KD Radost    Korngold quartet
Kristina Hrubá Czajkowská 

housle
Václav Zajíc - housle

Klára Hegnerová - viola
David Hrubý - violoncello

Koncert zahájí
Václav Komínek a Lukáš Novotný 
ze ZUŠ B. Martinů (2 violoncella) 

Vstupné: 150,- 120,- 100 Kč

17. 2. od 17 hodin - KD Radost

TANEČNÍ VEČER 
k tanci hraje Duo Elton                Vstupné 50 Kč

26. 2. v 17 hodin - Kulturní dům Radost 

O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH A JEJICH VLIVU NA ZDRAVÍ
přednáší Miroslav Hrabica

Co mohu pro zlepšení svého života učinit já sám (sama). Kde nám

chyby činěné ve vztazích obvykle „sednou“, který orgán těla a proč
onemocní. Pohlazení duše, ukázky léčby. Vstupné 80 Kč
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KINO CENTRUM více na www.mkshavirov.cz 

ilmovýF klub49. sezona

Dokumentární klub

vždy v pondělí od 17 hodin

4.2. OBČAN K.
Režie: Michal Romeo Dvořák,
ČR, umělecký dokument, CZ,
72´ Skupina 12 umělců a osobní 

svoboda.

11.2. O KAPITALISMU 
S LÁSKOU

Režie: Michael Moore, USA, 
analytický dokument, T, 127´
Ekonomický boj v USA.

18.2. MARADONA 
REŽIE KUSTURICA

Režie: Emir Kusturica, 
Španělsko, portrét, T 90´
Příběh fotbalového boha 
Maradony.

25.2. TOMORROW WILL 
BE BETTER

Režie: Martin Přívratský, 
sportovní dokument, CZ, 75´
Boj o titul mistra světa 

ve freestylu motokrosu.

Vstupné 80/100 Kč

velký sál 
DATUM      ČAS      TITUL                                                  ŽÁNR                        ZVUK      DÉLKA   PŘÍSTUPNOST    CENA

v kině Centrum - malý sál

v kině Centrum - malý sál

pá 1.2. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15 LINCOLN - P USA, životopisný T 150´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE - P   USA, krimi, drama T 113´ 15 ➁ ➌ 120

so 2.2. 10.00  SNĚHURKA USA, dobrodružná pohádka, dabing 106´ ano 80
15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P  ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15 LINCOLN - P USA, životopisný T 150´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE - P   USA, krimi, drama T 113´ 15 ➁ ➌ 120

ne 3.2. 10.00 SNĚHURKA USA, dobr. pohádka dabing 106´ ano 80
15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P  ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15 LINCOLN - P USA, životopisný T 150´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE - P   USA, krimi, drama T 113´ 15 ➁ ➌ 120

po 4.2. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P  ČR, animovaný CZ 93´ ano 100
17.15 LINCOLN - P USA, životopisný T 150´ 12 90
20.00 GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE - P   USA, krimi, drama T 113´ 15 90

út 5.2. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P  ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15 LINCOLN - P USA, životopisný T 150´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE - P   USA, krimi, drama T 113´ 15 ➁ ➌ 120

st 6.2. 9.00 ANNA KARENINA VB, drama T 130´ 12 50/100
15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P  ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15 LINCOLN - P USA, životopisný T 150´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE - P   USA, krimi, drama T 113´ 15 ➁ ➌ 120

čt 7.2. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D Nový Zéland, dobrodružný, dabing 169´ ano ➁ ➌ 130
20.00 HITCHCOCK - P USA, životopisný T 98´ 12 ➁ ➌ 130

pá 8.2. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15  HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D Nový Zéland, dobrodružný, dabing 169´ ano ➁ ➌ 130
20.00 HITCHCOCK - P USA, životopisný T 98´ 12 ➁ ➌ 130

so 9.2. 10.00 KARCOOLKA USA, animovaný dabing 78´ ano 80
15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D Nový Zéland, dobrodružný, dabing 169´ ano ➁ ➌ 130
20.00 HITCHCOCK - P USA, životopisný T 98´ 12 ➁ ➌ 130

ne 10.2. 10.00 KARCOOLKA USA, animovaný dabing 78´ ano 80
15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D Nový Zéland, dobrodružný, dabing 169´ ano ➁ ➌ 130
20.00 HITCHCOCK - P USA, životopisný T 98´ 12 ➁ ➌ 130

po 11.2. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P ČR, animovaný CZ 93´ ano 100
17.15 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D Nový Zéland, dobrodružný, dabing 169´ ano 100
20.00 HITCHCOCK - P USA, životopisný T 98´ 12 100

út 12.2. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
17.15 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D Nový Zéland, dobrodružný, dabing 169´ ano ➁ ➌ 130
20.00  HITCHCOCK - P USA, životopisný T 98´ 12 ➁ ➌ 130

st 13.2. 9.00 PAŘÍŽ - MANHATTAN - P Fr, roman. komedie T 77´ 12 50/90
15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - P ČR, animovaný CZ 93´ ano ➁ ➌ 150
20.00 NABUCCO přenos z La Scaly ano 300

čt 14.2. 15.30 HLEDÁ SE NEMO 3D - P USA, animovaný dabing 101´ ano ➁ ➌ 205
17.45 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170
20.00 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170

pá 15.2. 15.30 HLEDÁ SE NEMO 3D - P USA, animovaný dabing 101´ ano ➁ ➌ 205
17.45 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170
20.00 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170

so 16.2. 10.00 REBELKA USA, animovaný dabing 100´ ano 80
15.30 HLEDÁ SE NEMO 3D - P USA, animovaný dabing 101´ ano ➁ ➌ 205
17.45 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170
20.00 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170

ne 17.2. 10.00 REBELKA USA, animovaný dabing 100´ ano 80
15.30 HLEDÁ SE NEMO 3D - P USA, animovaný dabing 101´ ano ➁ ➌ 205
17.45  BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170
20.00  BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170

po 18.2. 15.30 HLEDÁ SE NEMO 3D - P USA, animovaný dabing 101´ ano 150
17.45 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 120
20.00 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 120

út 19.2. 15.30 HLEDÁ SE NEMO 3D - P USA, animovaný dabing 101´ ano ➁ ➌ 205
17.45 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170
20.00 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170

st 20.2. 9.00 MŮJ TÝDEN S MARILYN USA/VB, životopisný T 99´ 12 50/90
15.30 HLEDÁ SE NEMO 3D - P USA, animovaný dabing 101´ ano ➁ ➌ 205
17.45 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170
20.00 BABOVŘESKY - P ČR, komedie CZ 120´ 12 ➁ ➌ 170

čt 21.2. 15.30 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 Belgie, animovaný dabing 93´ ano ➁ ➌ 130
17.45 LET - P USA, drama T 138´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 ZERO DARK THIRTY - P USA, drama T 157´ 12 ➁ ➌ 130

pá 22.2. 15.30 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 Belgie, animovaný dabing 93´ ano ➁ ➌ 130
17.45 LET - P USA, drama T 138´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 ZERO DARK THIRTY - P USA, drama T 157´ 12 ➁ ➌ 130

50. sezona

vždy v úterý od 17 hodin
PREMIÉRY

5.2. BABYCALL
Režie: Pal Sletaune, Norsko,
thriller, T, 96´
Artový znepokojující thriller.

12.2. STOCKHOLM EAST
Režie: Simon Kaiser, Švédsko,
drama, T, 95´
Idylické setkání na vlakovém 
nádraží se změní v drama.

19.2.

DIAZ: NEUKLÍZEJ TU KREV 
Režie: Daniele Vicari, Itálie,
Rumunsko, drama, T, 127´
Děsivé události v italském Janově

z roku 2001.

26.2.

SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
Režie: Pablo Berger, Španělsko,
černobílé retro, T, 104´
Filmový hit loňské sezóny nás

zavede mezi toreadory.

Vstupné 80/100 Kč

VÝSTAVA 
ENTENTE FLORALE 

EUROPE
KINO CENTRUM 

výstava potrvá do 17.2. 2013
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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

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                       

pá 1.2. 17.00 ANNA KARENINA VB, drama T 130´ 12 100
19.30 NIC NÁS NEROZDĚLÍ - P Španělsko, akční thriller T 114´ 12 100

so 2.2. 17.00 ANNA KARENINA VB, drama T 130´ 12 100
19.30 NIC NÁS NEROZDĚLÍ - P Španělsko, akční thriller T 114´ 12 100

ne 3.2. 17.00 ANNA KARENINA VB, drama T 130´ 12 100
19.30 NIC NÁS NEROZDĚLÍ - P Španělsko, akční thriller T 114´ 12 100

po 4.2. 17.00 OBČAN K. ČR, dokument CZ 72´ 15 80/100
19.30 PARALELNÍ SVĚTY - P Kanada, romantická sci-fi T 107´ 12 130

út 5.2. 17.00 BABYCALL - P Norsko, horor T 96´ 15 80/100
19.30 PARALELNÍ SVĚTY - P Kanada, romantická sci-fi T 107´ 12 140

st 6.2. 17.00 PARALELNÍ SVĚTY - P Kanada, romantická sci-fi T 107´ 12 140
19.30 PARALELNÍ SVĚTY - P Kanada, romantická sci-fi T 107´ 12 140

čt 7.2. 17.00 PAŘÍŽ - MANHATTAN - P Fr, romantická komedie T 77´ 12 90
19.30 MANIAK - P Fr, USA, psychothriller T 93´ 15 90

pá 8.2. 17.00 PAŘÍŽ - MANHATTAN - P Fr, romantická komedie T 77´ 12 90
19.30 MANIAK - P Fr, USA, psychothriller T 93´ 15 90

so 9.2. 17.00 PAŘÍŽ - MANHATTAN - P Fr, romantická komedie T 77´ 12 90
19.30 MANIAK - P Fr, USA, psychothriller T 93´ 15 90

ne 10.2. 17.00 PAŘÍŽ - MANHATTAN - P Fr, romantická komedie T 77´ 12 90
19.30 MANIAK - P Fr, USA, psychothriller T 93´ 15 90

po 11.2. 17.00 O KAPITALISMU S LÁSKOU USA, hraný dokument T 127´ ano 80/100
19.30 PAŘÍŽ - MANHATTAN - P Fr, romantická komedie T 77´ 12 90

út 12.2. 17.00 STOCKHOLM EAST -  P Švédsko, drama T 95´ 12 80/100
19.30 PAŘÍŽ - MANHATTAN - P Fr, romantická komedie T 77´ 12 90

st 13.2. 17.00 PAŘÍŽ - MANHATTAN - P Fr, romantická komedie T 77´ 12 90
19.30 PAŘÍŽ - MANHATTAN - P Fr, romantická komedie T 77´ 12 90

čt 14.2. 17.00 TWILIGHT SAGA: ROZBŘESK 2. ČÁST USA, fantasy dabing 115´ 12 90
19.30 NÁDHERNÉ BYTOSTI - P USA, romantické drama T 12 100

pá 15.2. 17.00 TWILIGHT SAGA: ROZBŘESK 2. ČÁST USA, fantasy dabing 115´ 12 90
19.30 NÁDHERNÉ BYTOSTI - P USA, romantické drama T 12 100

so 16.2. 17.00 TWILIGHT SAGA: ROZBŘESK 2. ČÁST USA, fantasy dabing 115´ 12 90
19.30 NÁDHERNÉ BYTOSTI - P USA, romantické drama T 12 100

ne 17.2. 17.00 TWILIGHT SAGA: ROZBŘESK 2. ČÁST USA, fantasy dabing 115´ 12 90
19.30 NÁDHERNÉ BYTOSTI - P USA, romantické drama T 12 100

po 18.2. 17.00  MARADONA REŽIE KUSTURICA Španělsko, portrét T 90´ 12 80/100
19.30 MŮJ TÝDEN S MARILYN USA/VB, životopisný T 99´ 12 90

út 19.2. 17.00 DIAZ: NEUKLÍZEJ TU KREV - P Itálie, Francie, drama T 127´ 15 80/100
19.30 MŮJ TÝDEN S MARILYN USA/VB, životopisný T 99´ 12 90

st 20.2. 17.00 DIAZ: NEUKLÍZEJ TU KREV - P Itálie, Francie, drama T 127´ 15 90
19.30 MŮJ TÝDEN S MARILYN USA/VB, životopisný T 99´ 12 90

čt 21.2. 17.00 Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ - P Francie, komedie T 95´ 12 90
19.30  HAŠIŠBÁBA - P Francie, komedie T 87´ 15 90

pá 22.2. 17.00 Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ - P Francie, komedie T 95´ 12 90
19.30  HAŠIŠBÁBA - P Francie, komedie T 87´ 15 90

so 23.2. 17.00 Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ - P Francie, komedie T 95´ 12 90
19.30  HAŠIŠBÁBA - P Francie, komedie T 87´ 15 90

ne 24.2. 17.00 Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ - P Francie, komedie T 95´ 12 90
19.30  HAŠIŠBÁBA - P Francie, komedie T 87´ 15 90

po 25.2. 17.00 TOMORROW WILL BE BETTER ČR, sportovní dokument CZ 75´ 12 80/100
19.30  HAŠIŠBÁBA - P Francie, komedie T 87´ 15 90

út 26.2. 17.00 SNĚHURKA: JINÝ BŘEH - P Španělsko, drama  T 104´ 12 80/100
19.30  HAŠIŠBÁBA - P Francie, komedie T 87´ 15 90

st 27.2. 17.00 HAŠIŠBÁBA - P Francie, komedie T 87´ 15 90
19.30  HAŠIŠBÁBA - P Francie, komedie T 87´ 15 90

Čt   7.2. v 7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30 h. BOBULE ČR, komedie, 90´
Čt 14.2. v 7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30 h. 2BOBULE ČR, komedie, 94´
Čt 21.2. v 7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30 h. DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ

USA, akční komedie, 95´
Čt 28.2. v 7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30 h. TAMARA DREWE VB, černá komedie, 107´ ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

so 23.2. 10.00 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 2D ČR, animovaný CZ 82´ ano 80
15.30 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 Belgie, animovaný dabing 93´ ano ➁ ➌ 130
17.45 LET - P USA, drama T 138´ 12 ➁ ➌ 130
20.00  QUEEN VB, koncert, originál 95´ ano ➁ ➌ 200

ne 24.2. 10.00 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 2D ČR, animovaný CZ 82´ ano 80
15.30 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 Belgie, animovaný dabing 93´ ano ➁ ➌ 130
17.45 LET - P USA, drama T 138´ 12 ➁ ➌ 130
20.00  ZLOMENÉ MĚSTO  - P USA, krimi, drama T 109´ 12 ➁ ➌ 130

po 25.2. 15.30 LEGENDÁRNÍ PARTA 3D USA, animovaný dabing 90´ ano 130
17.45 LET - P USA, drama T 138´ 12 100
20.00  ZLOMENÉ MĚSTO  - P USA, krimi, drama T 109´ 12 100

út 26.2. 15.30 LEGENDÁRNÍ PARTA 3D USA, animovaný dabing 90´ ano ➁ ➌ 160
17.45 LET - P USA, drama T 138´ 12 ➁ ➌ 130
20.00 ZLOMENÉ MĚSTO  - P USA, krimi, drama T 109´ 12 ➁ ➌ 130

st 27.2. 9.00 CARMEN 2D ČR, muzikál CZ 126´ 12 50/100
15.30 LEGENDÁRNÍ PARTA 3D USA, animovaný dabing 90´ ano ➁ ➌ 160
17.45 LET - P USA, drama T 138´ 12 ➁ ➌ 130
20.00  ZLOMENÉ MĚSTO  - P USA, krimi, drama T 109´ 12 ➁ ➌ 130

3.3. ve 14 a v 16 h.
Společenský dům
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
zpíváme a tančíme s Míšou 

5.3. v 19 h. - KD Radost 
koncert - BRAHMS TRIO

7.3. v 18 h. - loutkový sál KDPB
Michal Kleslo:
VELEHORSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ

15.3. v 19 h. - sál KD Radost
JIŘÍ SCHMITZER - koncert

20.3. v 19 h. - velký sál KDPB
Patrik Hartl:
SOUKROMÝ SKANDÁL
Komedie o lásce v době finanční krize.
Groteskní příběh o mladém manažerovi,
který po uši v dluzích využije celosvětové
pandemie upřímnosti a pokusí se kvůli
penězům svést svou stárnoucí nadřízenou,
aniž by si uměl představit, jak velký skan-
dál tím způsobí.
Hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubo-
vá, Maroš Kramár, Kristýna Fuitová

Nováková, Alexander Hemala

20.3. - 29.3.

Velikonoční městečko

21.3. v 17 h. - loutkový sál KDPB
Stanislav Prokop:
EFEKTIVNÍ ZMĚNY 

POSTOJE K ŽIVOTU

22.3. v 9 h. a 11.15 h.

velký sál KDPB

GALAKONCERT TALENT 2013 

28.3. v 17 h. - Společenský dům

DEN UČITELŮ

Aktuálně na www. mkshavirov.cz

malý sál 
DATUM          ČAS           TITUL                                         ŽÁNR                        ZVUK        DÉLKA   PŘÍSTUPNOST       CENA

Babovřesky, 
nejočekávanější česká komedie

roku 2013 

od režiséra Zdeňka Trošky 

je uváděna 
pro havířovské publikum 

denně ve dvou představeních!

Od 14.2. do 20.2. 2013
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HISTORIE PSANÁ UHLÍM 
- otevření stálé výstavní  expozice
k historii Havířova a hornictví
v 1. poschodí Společenského domu
Reneta.
OTEVŘENO: PO, ST, PÁ 9 - 13

ÚT, ČT    13 - 17

AKCE PRO DĚTI:
6.2. ve 14 h., Odd. pro děti
a dospělé, ul. Gen. Svobody 14,
Havířov-Šumbark
Valentýnské odpoledne s Florián-
kem.
Výroba přáníček k Valentýnu.

11.2. 10 - 12 h., Dětské oddělení,
ul. Svornosti 2, Havířov-Město
Pojď si hrát na indiány. Zábavné
prázdninové dopoledne ukončené
výtvarnou dílnou.

12.2. od 10 h., Dětské oddělení,
ul. Šrámkova 2, Havířov-Podlesí 
Licho...Licho...Lichožrouti.
Zábavné ponožkové dopoledne

plné čtení, her a soutěží představí

tajemné tvory Lichožrouty. Ponožky

z domácích zdrojů vítány.

12.2. 10 - 11.30 h., Oddělení pro

děti a dospělé, ul. Dělnická 64,

Pr. Suchá - Filmové úterý

14.2. 13 - 14 h., Odd. pro děti

a dospělé, ul. J. Seiferta 8, Havířov-

Město

LISTování - Floriánkovo zábavné

čtení z nových knih. Od 14 h. Herní

maraton - zábavné odpoledne plné

her a soutěží.

14.2. 9 - 17 h., Odd. pro děti

a mládež, ul. Občanská 1, Dolní

Datyně

Filmový čtvrtek

26.2. 16 - 17 h. Oddělení pro děti

a dospělé, ul. Dělnická 64, 
Pr. Suchá
Hry na stole... se slovíčky...

Zábavné odpoledne pro děti.

AKCE PRO DOSPĚLÉ:
13.2. ve 14 h., Odd. pro děti

a dospělé, ul. J. Seiferta 8, Havířov-
Město Indonésie. Beseda Jana
Durdy pro Klub učitelů seniorů.

Od 18 hod. Tenerife, Lanzarote

a Fuerteventura - povídání Ivo
Liberdy o skrytých krásách ostrovů,
které jsou ztraceny nedozírné

modři Atlantického oceánu.

20.2. od 15 h. Odd. pro děti

a dospělé, ul. J. Seiferta 8, Havířov-

Město
Ponožkování. Praktickými základy
pletení nejen ponožek provede

Stanislava Karlová. S sebou jehlice
a přízi. Z kapacitních důvodů nutná

rezervace 
na tel. 596 814 378  nebo e-mailu:
seiferta@knih-havirov.cz

Soutěže:
SPEJBL A HURVÍNEK 

Dětské oddělení, ul. Šrámkova 2, 
Ha-Podlesí

FILMOVÝ KVÍZ - pro děti 
Oddělení pro děti a dospělé, ul.
Dělnická 64, Pr. Suchá, Odd. pro
děti a mládež, 
ul. Občanská 1, Dolní Datyně

11. - 15.2.
Během jarních prázdnin si v kni-
hovně mohou děti zahrát společen-
ské hry.
Dětské oddělení, ul. Šrámkova 2,
Havířov-Podlesí a ul. Svornosti 2,
Havířov - Město

Výstavy v budově knihovny na
ul. Svornosti 2
230. výročí založení evangelické-
ho kostela v Havířově-Bludovi-
cích - výstava dokumentů, fotogra-
fií … Hudební oddělení 
vernisáž výstavy 27.2. v 18 h.

Výstavy v budově knihovny 
ul. Šrámkova 2
Ohlédnutí - akce a události roku

2012 v MěK Havířov.

Barvy v pohybu - výstava fotogra-

fií Radislava HÁJKA 

Sportujeme v zimě - výstavka knih

na téma zimních sportů (půjčovna

pro dospělé)

Únorová výročí - výstavka knih

k únorovým literárním výročím

(půjčovna pro dospělé) 

Středisko na ul. Na Nábřeží 41, Havířov Město, tel.: 596 811 175

11.2. - 15.2. Jarní příměstský tábor s dotací Magistrátu města Havířo-
va, info na webových stránkách, přihlášky přijímáme ve středisku
Na Nábřeží 41.

5.2. 16 - 18 h. Výroba Valentýnských srdcí ke svátku Sv. Valentýna 
nejlepší jsou srdíčka od srdce vyrobená.
Info: lucie.bitterova@svcha.eu, tel.: 596 811 175, 739 669 763.

7.2. 14 - 18 h. Únor bílý, pole sílí 6 - 18 let, výtvarná soutěž o ceny.
23.2. 8 - 13 hod. Zpěváček roku 2013 - soutěž ve zpěvu pro žáky ZŠ.

Přijďte povzbudit své kamarády, vstup zdarma ! 
Info: tomas.mendl@svcha.eu, tel.: 736 158 153
Volná místa kroužcích: Kuchtík, Electro dance, Deskové hry +
Dračí doupě, Výtvarné studio pro mládež

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, tel. 596 811 031 
11.2. 9 h. Tvořivá dílna pro všechny děti .
11.2. 13 h. Bobování s Lenkou od 6 let. Boby s sebou.
12.2. 9 h. Tvořivá dílna pro všechny děti .
12.2. 13 h. Soutěž v hodu šipkami pro děti 6 - 9 let.
15.2. 9 h. Cvičíme a soutěžíme.
15.2. 13 h. Keramická dílna. Vyrábíme věšáček na šperky.

Info: lenka.vavreckova@svcha.eu, tel: 596 811 031
8.2. 15 h. Pro bystré hlavičky (kvízy, hlavolamy)  9 - 12 let
13.2. 10 h. Valentýnské dárečky, od 6 let
14.2. 10 h. Hrajeme si, soutěžíme, 9 - 12 let
22.2. 15 h. Klíče od pevnosti Asterix - tradiční napínavá soutěž, 

6 - 15 let, Info: lenka.vaculikova@svcha.eu, tel.: 734 713 526
Otevřená PC herna - Každé úterý si u nás můžeš od 14 h.
zahrát zadarmo hry po síti.

Jarní pobytový tábor ve PSTRUŽÍ - 11. 2. - 16. 2.
V pondělí vypukne na základně ve Pstruží tradičně týden plný zážitků 
a dobrodružství. Tentokrát budeme řešit neobyčejný detektivní případ.

Přihlášky v obou střediscích. Cena 1 400 Kč
Info: zdenek.keclik@svcha.eu, tel: 596 811 031

Volná místa v kroužcích: Kuchtíci-Mlsouni, Výtvarně dramatický,
Moderní dívka, Šikulové, Aerobik, Lego Robot

Středisko volného času Asterix
www.asterix-havirov.cz

Městská knihovna Havířov

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)

11. - 15.2.
9.00 - 15.00 Jarní prázdniny - příměstský tábor  

20.2. 17.00 Karneval

22.2. 16.30 Závody na autodráze

Každý pátek od 16.30 do 19.00 LAN hry na počítačích 

Každé pondělí bouldrovací horolezecká stěna 
17.00 - 18.00 h. mladší, 18.00 - 19.00 h. starší 

STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)
6.2. 16.00 Turnaj v šipkách
7.2. Don Bosko u nás - putování

ostatků sv. Dona Boska po ČR

11. - 15.2. Jarní prázdniny - příměstský
tábor nebo Orlí hnízdo

14.2. 15.30 Fashion day - výroba ozdob,

dredů apod.

20.2. 15.00 Odpolední drumbenování
21.2. 15.30 Úpolové hry a sportovní soutěže
23.2. 9.00 Florbalový turnaj k svátku sv.

Jana Boska (ročníky 1997 

a mladší)

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

Velký Maják)
8.2. 15.00 Karneval
11. - 15.2.

10.00 Jarní prázdniny - příměstský tábor
22.2. 15.00 Kostkování - vymysli co nejorigi-

nálnější příběh.

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16 h.

14. 2. 14.00 Slavnostní otevření nové

čajovny Tea

den v rámci klubu Valdocco, čajovna bude v provo-

zu každý čtvrtek od 16 do 19 a každý pátek 16.00 -
20.30. Bude tam možnost posedět, dát si dobrý čaj,
„pokecat“ s lidmi, případně si zahrát nějakou „deskov-

ku“ nebo se zúčastnit nějaké aktivity, která zrovna

bude v nabídce.
15.2. - 16.2.
20.00 - 16. Valdoccká víkendovka + tradiční hokejo-

vý turnaj na zimním stadionu

28.2. 19.00 Čajový den + Workshop Decou-
page - ubrousková technika 

Každý pátek v 18.00 Výroba a tvorba videoklipů
Ponorka a přítomnost psychoterapeuta:
pondělí od 18.30 do 20.30 h.

Posilovna - pondělí a čtvrtek 16 - 18 h., 

středa a pátek 17 - 19 h.
Angličtina - každou středu 16.30 - 18 h. - začátečníci
19.00 - 20.30 h. - konverzační večer pro pokročilé

Klub deskových her - pondělí a pátek 16 - 19 h.

DON BOSKO U NÁS 
dál žije pro mladé

Ve dnech 1. - 13. února 2013 navštíví Českou republi-

ku socha s ostatky sv. Jana Boska, která během tříle-
tých příprav na 200. výročí jeho narození putuje po
různých zemích světa. Don Bosco tímto způsobem

zavítá do celkem jedenácti měst v Čechách a na
Moravě. 7. února 2013 připutují ostatky také do koste-
la sv. Jana Boska na Šumbarku, jediného toho jména

v České republice.

Více informací na www.donboskohavirov.cz
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SŠTO Lidická zakládá novou tradici
V uplynulém školním roce v naší škole poprvé pracovala skupina zahraničních vysokoškolských

studentů z Číny, Thaiwanu a Ukrajiny. Jejich přítomnost ve vyučovacích hodinách anglického jazyka

byla natolik přínosná, že na ni škola navázala i v tomto školním roce.

V rámci projektu EDISON CULTURE jsme v prosinci opět uvítali tým zahraničních vysokoškolských
studentů, tentokrát z Nového Zélandu, Číny, Koreje, Brazílie, Ruska a Turecka. Jejich pobyt zahrno-
val představení mateřských zemí v anglickém jazyce a konverzaci s žáky naší školy přímo ve vyučo-

vacích hodinách. Tímto způsobem jsme opět měli možnost poznat a porovnat kulturní zvyklosti, tra-

dice, národní jídla a nápoje, stejně jako se dozvědět o přírodě, cestování, chování lidí, jazyce
a mnoha dalších sférách lidské činnosti.

Výuka probíhala formou prezentací s využitím nejmodernější didaktické techniky s následnou

diskusí o současných problémech mladých lidí z různých koutů světa.

Žáci naší školy si tak ověřili své komunikativní schopnosti v angličtině a prohloubili poznatky
z dřívějšího studia a už nyní se těší na další pokračování tohoto velmi úspěšného projektu.

Projekt EDISON CULTURE proběhl ve spolupráci se studentskou organizací AIESEC Ostrava.
PaedDr. Dagmar Fárková

ZŠ Žákovská, Havířov-Město

www.zakovska-havirov.cz, tel. 596 411 046

zve k   Z Á P I S U   D O   1 . T Ř Í D 

4. a 5. 2. 2013 v době od 13.00 do 17.00 hodin

• Výuka anglického jazyka od 1. třídy

• Druhý cizí jazyk - němčina, ruština jako kroužek

• Kvalifikovaná výuka v moderně vybavených 20 odborných učebnách

• Možnost reprezentace ve školních pěveckých sborech

• Výuka hry na flétny

• Odpolední bezplatné zájmové kroužky (např. keramika, lego mažoretky, PC)

Školy v přírodě, lyžařské výcviky a víkendové výjezdy na hory, pěvecká

soustředění, návštěvy divadel, karnevaly, dětské radovánky, různé

projektové dny.

ZŠ 1. máje: Hello Australia!

TJ Start Havířov vyhodnotil 

své nejlepší sportovce
Vyhlášení nejlepších mladých atletů tělovýchovné jednoty Start Havířov v závěru loňského

roku bylo obohaceno o oslavy „dovršení dospělosti“ oddílu  - tedy 18 let jeho fungování.
Za dosažené výsledky v roce 2012 a tréninkovou píli bylo oceněno 15 sportovců.
Za atletickou přípravku (8 - 11 let): Adélka Kulifayiová, Sváťa Salamonová, Natálka Matuš-

ková, Adam Krupa a Honza Velička.
V kategorii mladší žactvo (12 - 13 let): Barča Křístková, Anežka Hanousková, Filip Lukša,

David Lorenčič a Honza Vácha.
Za starší žactvo a dorost (14 - 16 let): Dominika Váchová, Barbora Horáková, Karel Bajer,

David Hájek a absolutní vítěz Jakub Valášek.
Trenéři TJ Start Havířov  

ZŠ Pujmanové 
slavila Vánoce

18. prosinec byl pro žáky i učitele ZŠ Pujma-
nové v Havířově-Šumbarku hned třikrát sváteč-

ním dnem. Konaly se totiž tři tradiční prosincové

aktivity naší školy.
Hned ráno, jakmile jste vstoupili do školní

budovy, jste byli podmaněni tou pravou vánoční

atmosférou. Celý vestibul byl svátečně vyzdo-

ben a kdo chtěl, mohl si nakoupit na Vánočním
jarmarku výrobky, které zhotovili šikovní žáci
naší školy. Našli jste zde vše - svíčky, andělíčky,

šišky, kapry, chvojí… Prostě vše, co patří k čes-

kým Vánocům.
Po celý den byla budova školy otevřena pro

návštěvníky, konal se totiž také každoroční Den

otevřených dveří. Všichni si mohli prohlédnout

nejen sváteční výzdobu, ale také moderní vyba-
vení učeben a tříd.

A každý, kdo by snad ještě měl málo dojmů,

mohl završit den Vánočním koncertem, na
kterém vystupovali žáci naší školy.

Součástí představení byla dobročinná sbírka,
jejíž výtěžek bude věnován dvěma indickým
chlapcům, které naši žáci již před několika lety

adoptovali na dálku.
Celý den se opravdu vydařil a všichni

odcházeli se sváteční náladou a úsměvem na
tváři vstříc svým každodenním povinnostem.

Mgr. Romana Švábiková  

„Ahoj. Nice to meet you.“ Opět po
roce nás navštívil Schelie Nielsen
alias Dr. Klutz. A opět nezklamal!
Připravil si pro nás dvě vystoupení.

Chcete se seznámit s Austrálií?
Pak si právě tohoto muže pozvěte
i do své školy. Dr. Klutz nejdříve
poučil žáky z prvního stupně o au-
stralských zvířatech, jejich zvycích,
pelíšcích, a osudech ve své show
„Bilby's Bush Adventures“. Nezapo-
mněl poukázat na nebezpečí
požárů v příběhu chlapce, který
založil oheň.

A jak jeho vystoupení vypadalo?
Zase děti pobavil, ale také
nenásilně učil a poučil. Ať se už jed-
nalo o slovíčka nebo gramatiku.
Zapojoval žáky do děje a ti ani
nepostřehli, že komunikují a reagu-
jí v angličtině. Geniálně spojil
angličtinu s přírodopisem, a znalos-
ti slovní zásoby, týkající se zvířat, si
budou děti už určitě pamatovat.

Druhý stupeň nebyl o nic ochu-

zen. Austrálie pokračovala i zde
v zajímavém „The Australian
Show“. Jen došlo k propojení an-
gličtiny se zeměpisem. Ve skvělém
show se žáci seznámili s Austrálií,
její historií, kulturou, zvyky, výz-
namnými osobnostmi, herci ale
také se současností, jídlem a živo-
tem teenagerů. Ani malé procvičení
minulého a předpřítomného času
nechybělo. Mluvené slovo s herec-
kým výkonem, promítáním a hud-
bou, to bylo to, co i žáky věku 12 -
14 let velice zaujalo. Smích, potlesk
a ochotné reakce ve formě anglic-
kých odpovědí na dotazy byly
dostatečným důkazem.

Chtěli bychom tímto poděkovat
panu Schelie Nielsenovi. Také díky
němu si žáci dokazují, že učení
nemusí být jen „otrava“, a ti, kteří
berou výuku cizích jazyků vážně,
se přesvědčili, že rozumí, co se
říká.

Mgr. M. Křížková

Festival Pražské Vánoce a DPS Rozmarýnek
ze ZŠ Žákovské? Stříbrná kombinace!

Týden od 10. do 16. prosince byl
pro dětský sbor Rozmarýnek a jeho
sbormistryni Janinu Ptakovou velmi
náročný. Zkoušky na koncert,
vystoupení na festivalu ve Frýdku -
Místku, samotný koncert školy...
a volný víkend? Ani náhodou. Hned
v pátek 14. prosince jsme vyrazili
na mezinárodní soutěžní festival
pěveckých sborů Pražské Vánoce.

V pátek, po ubytování na kolejích
Praha - Strahov, jsme se šli projít
do centra města. Nejdříve jsme se
koukli na Pražský hrad a zjišťovali,
zda je pan prezident doma. Když
jsme byli na Hradě, nezapomněli
jsme ani na Chrám sv. Víta. Tak hor-
livě jsme fotili, že jsme dokonce
museli najít obchod, abychom
vyměnili baterky. Pak jsme vyrazili
na Malostranské náměstí, odkud
nás tramvaj odvezla do nákupního
centra na Andělovi. Ale žádné

přehnané nakupování, protože

jsme museli odjet brzy zpátky na
koleje, abychom ještě něco
pozpívali a natrénovali na sobotní
soutěž. V sobotu ráno jsme přijeli
k Národnímu domu na Vinohra-
dech. A tam už to šlo docela rychle.
Akustická zkouška, převléknout se
do sborového oblečení a honem na
podium zazpívat před porotou.
Celé odpoledne jsme byli jak na
trní, ačkoli jsme měli bohatý pro-
gram - návštěva Divadla ABC, Sta-
roměstské náměstí, Václavské
náměstí atd. Nakonec jsme se
výsledek dozvěděli.

Ve velké konkurenci zahranič-
ních sborů, třeba ze Singapuru
nebo Ruska, jsme si společně
s naší sbormistryní Janinou Ptako-
vou vyzpívali krásné stříbrné
pásmo. Usilovná práce na soustře-
dění a na zkouškách sboru se nám
vyplatila!

Sbor Rozmarýnek ZŠ Žákovská



13

Tomáš Obtulovič 
Odysea: Makalu a Khumbu 

Měsíční cesta tří kamarádů do srdce Himaláje na fotografiích. Přes
několik vysokých sedel z oblasti Makalu - Barun do Khumbu na
šestitisícové vrcholky Lobuche a Kyajo Ri pod Everestem.

Tomáš Obtulovič se narodil v Havířově, povoláním lékař pracující na

Ortopedii Městské nemocnice Ostrava a v Ortopedické ambulanci na

Poliklinice Ostrava. Hory navštěvuje od raného dětství, od turistiky a lyžo-

vání se dostal ke skalnímu lezení, horolezectví a skialpinismu. Nejprve

objevil české a slovenské hory, následovala evropská pohoří s pravidel-

nými návštěvami Alp, které jej přivedly až do Himálaje. Nejoblíbenějším

koutem se stal Nepál. Vyhledává neznámá a málo navštěvovaná místa.

Jeho životní motto pro nejenom nové cesty je „Následuj své sny…“. Dlou-

hodobě se zajímá o horskou medicínu, kterou přednáší na kurzech pro

laickou veřejnost. Občasně publikuje, jeho články se objevily v médiích

Montana, Treking, Vertigo, MF Dnes, Hedvabnastezka.cz, Horyinfo.cz,

Lezec.cz, Japanese Alpine News. Je členem horolezeckého oddílu Baník

Havířov. Více na www.horomedicina.cz.Na Gymnáziu Studentská již

několik let funguje volejbalový krou-

žek. Studentky a studenti si dvakrát

týdně (a nepravidelně i o prázdni-

nách) chodí lehce zatrénovat

a zahrát volejbal. Nemáme sice

sportovní halu, ale i v naší „běžné“

tělocvičně se dá něčemu naučit.

Ukazují to výsledky našich týmů

v tomto nádherném sportu.
Městské kolo středoškolských

her dívčích týmů se hrálo ve Spor-

tovní hale u nemocnice. Naše

děvčata nečekaně, ale zcela
zaslouženě turnaj vyhrála. Porazila
dolní gymnázium a stavební průmy-

slovku 2:0.

Chlapecká část městského kola
středoškolských her se hrála v hale
SPŠ elektrotechnické. Mezi pěti

týmy hráči GSH vybojovali první

místo. Porazili jsme SŠ Sýkorova
2:0 (19, 13) a SPŠ elektro také 2:0
(20, 13). Ve finále jsme jako loni

a předloni narazili na stavební prů-

myslovku a vyhráli jsme opět 2:0

(17, 22).

Okresní kolo se hrálo v Českém

Těšíně. I tady jsme své soupeře

porazili - nejprve Gymnázium

Český Těšín 2:0 (17, 13) a ve finále

pak Gymnázium s polským jazy-

kem vyučovacím Č. Těšín 2:1 (20, -

24, 12), čímž postoupili (počtvrté za
posledních pět let!) do krajského
kola.

Přestože mezi reprezentanty

školy jsou hráčky a hráči, kteří hrají
volejbal závodně, „amatéři“ tvořili
výraznou většinu týmů a „profesio-

nály“ velmi dobře doplňovali.

Potvrdilo se, že mimoškolní spor-
tovní nabídka je pro studenty nejen
zajímavá, ale i hodně přínosná.

Všem hráčkám a hráčům blaho-

přejeme k úspěchům a děkujeme
za reprezentaci školy.

Vít Tomis, vedoucí 
školních volejbalových týmů

Ač jsme zrovna prožívali dobu
vánočního shonu, udělali jsme si
v naší škole čas a připravili dětem
celodenní projekt do vyučování. Při-
pojili jsme se v ten den všichni
k celostátnímu projektu „Celé
Česko čte dětem“ také s „trápením
dospěláků“ pro prosezený čas dětí
u počítačů a dnes jen vzácně proži-
tý nad stránkami a dějem knihy.

Všechny děti životické školy byly
losováním rozděleny do tří kmeno-
vých tříd. A mohlo se začít prožívat!
Na celé dopoledne jsme se stali
kamarády Macha, Šebestové
a Jonatána. Každá vyučovací hodi-
na byla vedena v rozdílném duchu.
Protože nejsme příznivci myšlení
„napiš test a zapomeň“, děti si hra-
vou formou na základě Macourkova
příběhu zopakovaly a splnily úkoly
mluvnické, navštívily virtuálně ZOO

s hrdiny knihy a po návratu ze ZOO

zpracovávaly informace, ke kterým

je vybízely úkoly. Aby se dozvěděly

něco novějšího, připravili jsme jim
povídání o bacilech okolo nás. To
proto, aby mohly poradit Kropáčko-
vi, jak zatočit s angínou. Výstupem
z celodenní práce byly kromě jiné-
ho velké plakáty s obrázky napodo-
bující Šebestovou či nezbedného
Kropáčka a jiné Bornovy originály.
Celý den byl příjemný a pohodový
i přesto, že nám v uších stále zněla
melodie „My jsme žáci 3.B“ . Možná
by stačilo podat čtenářům tento
poněkud stručný děj životického
školního dne. Je tady jedno
příjemné „ještě to neskončilo!“.
Velmi nás, kantorky, potěšil zájem,
kázeň a následná spolupráce dětí
při tomto projektu. Již na druhý den
si někteří s nadšením přinesli do
školy své majetky v podobě
Macourkovy knihy. O přestávkách
si povídali, kolik už od včerejšího

dne stihli přečíst, kapitoly si

vzájemně líčili a hodnotili.

H. Millerová, ZŠ Životice

Děti ze školky Mládí 

jsou s ptáčky velcí kamarádi
Víte, co je u nás nového? Máme strom Budkovník, který obdivují nejen

děti a jejich rodiče, ale hlavně ptáčci, kterým se móóóc  líbí. Pravidelně ho
navštěvují a prozpěvují si své písničky.

My děti je posloucháme, pozorujeme je z okna naší školky zvláště

v době, kdy je špatné počasí a my nesmíme chodit ven. Z ptáčků se nám

nejvíce líbí sýkorky, protože mají krásně zbarvená  peříčka.
O ptáčky se staráme a pravidelně jim sypeme do krmítka zrníčka.
V rámci našeho školního projektu „Zahrada je prostor plný příležitosti,

jen ji uchopit" se tatínkové a dědečkové skvěle ujali příležitosti ukázat svou

zručnost, nápaditost a v mnoha případech i talent a vyrobili se svými dětmi
budky a krmítka, které jsme rozmístili po celé naší zahradě. Nejvíc jsme jich
rozvěsili na náš centrální strom-lípu a nazvali ho Budkovník.

učitelky MŠ Mládí

„Horní gympl“ hraje volejbal - a daří se!

V životické škole prožili den 
s kouzelným sluchátkem 

Včelařské okénko
Včelařský kroužek Ambrožíci, který působí na ZŠ Frýdecká

v Havířově-Bludovicích, má zpracovaný plán činnosti, který obsahuje
jak teoretickou tak praktickou část chovu včel. Členové kroužku se

naučí anatomii, biologii a fyziologii včely medonosné. V praktické části
se seznámí pokud možno se všemi činnostmi, které jsou nutné při oše-

třování včelstev během roku. Naučí se znát rostliny významné z včelař-
ského hlediska. Nabyté znalosti pak zúročí v oblastním kole soutěže
pro včelařské kroužky "Zlatá včela".

V plánu je také řada akcí pro veřejnost. Tyto akce mají seznamovat
spoluobčany s činností včelařského kroužku, propagovat význam

chovu včel a jejich produktů. Jednou z prvních akcí letošního roku byla
u příležitosti "Dne otevřených dveří" na ZŠ Frýdecká 18. ledna včelař-
ská výstavka s fotogalerií o činnosti včelařského kroužku.

Jiří Vavřík

Zápis dětí do 1. tříd základní školy 
na území města Havířova pro školní rok 2013/2014 

se koná ve dnech 4.2. - 5.2. 2013.

Mladé havířovské basketbalistky postoupily
V právě skončené základní části žákovské ligy mladších žaček vybojo-

valy hráčky BK Havířov v kategorii U14 postup do nadstavbové části.

V moravské skupině dokázaly porazit dokonce loňské mistryně republiky,
tým z Prostějova. Havířovanky se prezentují dobrým kolektivním výkonem
a ukazují, že úroveň jejich hry má vzrůstající tendenci.

Nadějné a šikovné basketbalistky se nyní již těší na druhou polovinu
soutěže, kde jejich výkonnost prověří dalších 15 týmů, v současnosti nej-

lepších v republice v této kategorii. Pokud ale chtějí havířovské hráčky
patřit do špičky své kategorie a zároveň neustále zlepšovat svou hru, musí
s takovýmito týmy hrát a držet s nimi vyrovnanou partii.

www.bkhavirov.cz Trenérky Martina Šindlářová a Iveta Rašková
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Klub věrných turistů
plánuje na únor tyto akce :

Čt 7.2. sraz na AN ve 13 hodin - Honza

plánuje šlapáček z Albrechtic - bude

zajímavé zakončení ve velmi pěkném

prostředí

Čt 14.2. s Evou vlakem do Mostů u Jablun-

kova, navštívíme chatu Zuzanu a zpět do

Bocanovic. Vlak odjíždí v 9.46 hodin
z vlakového nádraží Havířov

Čt 21.2. sraz na AN ve 13 hodin - pojede-
me přes Šumbark na Březiny jinou dobrou
cestou

So 23.2. opakujeme pro velký zájem auto-
busový zájezd do Polska na Dom chlebowy

a na historickou výstavu pivovaru Žywiec

s ochutnávkou piva. Odjezd autobusu od
Slávie je v 7.30 hodin. Cena je 180 Kč.
V ceně není zahrnuto vstupné (18 a 25

zlotých) ani pojistné účastníků.

Čt 28.2. bude sraz ve 13 hodin u altánku

na nábřeží - budeme pokračovat okolo

Lučiny do hospůdek Sosák a Mokroš.

Na březen 2013 opakujeme opět pro velký

zájem Polsko - Krakow

Informační schůzky spojené s výběrem

peněz na zájezdy jsou vždy v úterý 5
a 12.2. již v 16 hodin v restauraci Beskyd
na Národní třídě.

Info : Honza Marek 731 588 336 
a Eva Ošťádalová 605 752 985

www.kvtivr.estranky.cz

Horský je vicemistr ČR 
Havířovský motokárový  závodník Tomáš Horský převzal v listopadu cenu vicemistra ČR z rukou vice-

prezidenta autoklubu ČR Zdeňka Lindra.
Mladý Havířovan tak navázal na úspěchy z předchozích sezón, ve kterých dával najevo svůj talent.

Tomáš premiérově nastupoval ve světové kategorii KF3, která je hledáčkem talentů F1. Z této velmi pres-

tižní třídy nastartovali svou kariéru pilotů F1 například Michael Schumacher, Sebastian Wettel, Aerton
Senna, Fernando Alonso a další.

V příštím roce bude Havířovský Talent startovat v továrním teamu PRAGA, za který by se měl účastnit

seriálu závodů WSK World Series Karting, což je opravdu vrchol v jeho kartingové kariéře. PRAGA je

v současnosti nejúspěšnější team světa, protože v letošním roce slaví titul mistra světa v nejsilnější třídě
KZ. To zajišťuje Tomáši Horskému skvělé zázemí a nejlepší materiál. Tomášovým mechanikem a trenérem
zůstává i nadále jeho otec Petr Horský, o kterého PRAGA stála také díky jeho dlouholetým zkušenostem

a skvělým výsledkům.
Petr Horský
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Šestnáctiletá studentka orlovského gymnázia a vítězka soutěže

Sedmikráska Karviné Kateřina Piechaczková se stala vítězkou Miss

Karkulky Pamir 2012.

Soutěž se 7. prosince konala v prostředí havířovské vzpěračské

haly a na dívky čekaly čtyři disciplíny z prostředí silných chlapů.

Z havířovských středoškolaček nejlépe zabodovala sedmnáctiletá

Karin Kosmelová z dolního gymnázia na ulici Komenského (na sním-

ku vlevo), která získala titul I.vicemiss Karkulka.

Další ocenění již putovala do Karviné. Třetí místo si vybojovala

Veronika Klárová (vpravo). Z titulů Miss Karkulka Internet a Publikum

se radovala Veronika Paszová.

Sedmikráska vyhrála
XXIII. Karkulku 2012!

ZUŠ B. Martinů
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz

18. reprezentační ples
ZUŠ B. Martinů

1. února od 19.00 hodin
Restaurace „Na Lapačce“ Šenov

Hudební podvečery
5. a 26. února od 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Soutěžní přehlídka talentů
v komorní hře dechových nástrojů

okresu Karviná
7. února od 9 do 15 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Koncert vítězů okresního kola

v komorní hře dechových nástrojů

21. února od 17.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Základní umělecká škola 

Bohuslava Martinů nabízí 

ve II. pololetí šk. roku 2012/2013

pro děti od 5 let výuku

v hudebním oboru

v literárně-dramatickém oboru

v tanečním oboru

ve výtvarném oboru

Nabídka kurzů pro dospělé:

Kurz figurální kresby

Přihlášky je možné podávat na

ředitelství ZUŠ B. Martinů 

ul. Na Schodech 1, Havířov   
tel : 596 813 128

ZUŠ L. Janáčka
tel. 596 411 064

zusvrchl@volny.cz

26. února v 17.30 hodin
v Komorním sále

Koncert žáků

Bližší informace na sekretariátě 

Skauti hlásí:
Žádný zimní spánek!

Havířovští skauti ani v letošním
zimním období neupadli do zimního
spánku, ale využívají příležitost
vyrazit za sněhem. V průběhu jar-
ních prázdnin uskuteční několik
akcí na sjezdovkách Malá Rača
a v Mostech u Jablunkova, aby
provětrali lyže a snowboardy. Letos
to sice nebude klasický "lyžák"
spojený s ubytováním, ale sněhu
a lyží si hodlají užít dosytosti.

Na konci února, přesněji posled-
ní únorovou sobotu, pak vyrazí
běžkovat na Javorový, k čemuž
zvou i veřejnost.

Trasa Javorový - Řeka je příleži-
tost zaběžkovat si i pro naprosté
začátečníky, kteří se tomuto sportu
příliš nevěnují, nebo na běžkách
stojí poprvé. Lanovkou nahoru
a pak jednoduchou trasou dolů.
Pokud se chcete přidat, informace

naleznete na ww.skautihavirov.cz.

Skauti mají v Havířově celkem

sedm oddílů po celém městě, ve

kterých sdružují kolem dvou set

dětí a mládežníků z Havířova a při-

lehlých obcí. Sídlo a centrum čin-

nosti se nachází ve skautském

středisku na ul. B. Němcové 3

v Havířově-Šumbarku, kterou skau-

ti získali od města za symbolickou

korunu v roce 2011.

Konec kalendářního roku je ve

většině rodin spojen s tradicemi.

Celý adventní čas lidé udržují různé

zvyky a tradice a s přiblížením

Štědrého dne jich většinou přibývá.
Také na naší sportovní škole máme

několik let své adventní tradice.

A nikoho asi nepřekvapí, že jsou
spojeny se sportováním.

Již na Mikuláše se v tělocvičnách

školy scházejí naši mladší žáci, aby

si v různých sportovně-zábavných
disciplínách vyzkoušeli své umění
a za své výkony si odnesli sladkou

odměnu.

Letos si každé dítě domů odne-
slo čokoládový adventní kalendář,
aby čas do Ježíška přece jen ubíhal

veseleji.

A poslední den školy v kalen-
dářním roce každoročně pořádáme
turnaj pro žáky 2. stupně v některé

z míčových her. Letos si žáci

a žákyně 2. stupně změřili síly
v americké vybíjené. Nejdříve spolu
bojovali deváťáci a osmáci. Jejich

rány překvapily asi každého, kdo se
přišel na zápas podívat. K žádnému

zranění osob naštěstí nedošlo,
a tak velmi vyrovnaný turnaj nako-

nec vyhrála 9. A, druhé místo obsa-

dila 9. B a třetí skončila 8. B. Poté
do boje nastoupili šesťáci
a sedmáci.

Protože máme jen jedinou, ale

velmi početnou šestou třídu, vytvo-
řila 2 družstva - A a B. Jejich
odhodlání nedat soupeřům nic

zadarmo se ve hře projevilo
a každé utkání bylo velmi napínavé.

Jen 7. B, která nakonec zvítězila, si

se všemi soupeři poradila relativně
rychle. Druhé místo obsadila 7. A,
třetí skončili šesťáci družstvo B

a čtvrté družstvo A.

Všichni účastníci si odnesli
sladké odměny a určitě si poslední
den školy v roce 2012 užili, protože

dodržování tradic je docela prima.

Mgr. Pavla Slamečková 
a Mgr. Iveta Bušková

Na ZŠ M. Kudeříkové o adventu sportovali

Foto: Michal Polák
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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.

17/13

19/13

16/13

relaxace pro dospělé a seniory
únor - květen 2013

1 x týdně 2 h, 1 120 Kč
Podnikatelské centum, Palackého 2,

Havířov, ☎☎ 606 893 730

Keramická dílna P. Chapčáková

KURZY KERAMIKY

www. sweb.cz/chapcakova
18/13

21/13

CVIČENÍ POD DOHLEDEM ODBORNÝCH CVIČITELŮ

OTVÍRACÍ DOBA: 8 - 21 h. VÍCE WWW.FIT-GYM.CZ

Nová otevírací doba na badmintonu už 8 - 22

www.vzpiranihavirov.cz

NOVĚ ZREKONSTRUHOVANÉ FITCENTRUM FITGYM V HAVÍŘOVĚ

PODLESÍ NA VÍCEUČELOVÉ HALE MILANA ROMANA

(VZPĚRAČSKÁ HALA) VÁS ZVE A NABÍZÍ

22/13

23/13

25/13

Do přátelského týmu 
zavedeného salonku v Havířově

hledáme nehtařku a lash stylistku.
Více info na tel. 775 748 258

26/13
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H U B N U T Í  
s výživovým poradcem.
Bezpečné, účinné, trvalé 

bez jo-jo efektu tel 603 943 803
www.hubnete.cz/misterido.

27/13

A Q U A A E R O B I C
na bazénu v Havířově-Šumbarku.

Více na www.aquaaerobic.ic.cz 

604 305 870 - K. Mahdalová

28/13
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Jarní slevy v penzionu „U Studánky“, Horní Lomná

I letos jsme pro Vás připravili 
výhodné ceny.

Od 1.1. do 28.3. 2013 

cena za ubytování 200,-/osoba/noc.
Podrobné info na 

www.penzionustudanky.eu
nebo ☎ 558 366 016.
JSME TU PRO VÁS 
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24/13
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