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Milí Havířované,
dovolte mi, abych všem co nejsrdečněji popřál krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2019.
Jsem přesvědčen, že nejdůležitější v našem životě je zdraví a rodina, dobří přátelé
a slušná práce. Přeji nám všem, aby nic z toho v našem životě nechybělo a byli jsme
šťastní a spokojení. Pocit osobního štěstí podmiňují další důležité věci. Jednou z nich
je prostředí, kde žijeme – naše město.
Dovolím si popřát Vám ještě to, aby Vám byl Havířov co nejblíže. Budu se snažit dělat
všechno proto, aby se toto přání vyplnilo. Naše město je krásné, pojďme jej rozvíjet
společně.
Přeji všem pokojné svátky v kruhu rodinném, s přáteli a blízkými a hodně štěstí
v novém roce.
Josef Bělica, primátor města

strana 11 - 13
Ozvěny z havířovských
škol a školek
strana 14
Výstavní síň Musaion
zve k návštěvě

POZVÁNKA
jednání Zastupitelstva města
Havířova
je naplánováno na
pondělí 28. 1. 2019
od 13:00 hod.
v sále Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.
Interpelace a dotazy občanů
jsou zařazeny dvě hodiny
po zahájení jednání.
Upozorňujeme občany na nutnost
předkládat příspěvky k vystoupení
v písemné podobě.
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Havířovští strážníci mají novou mobilní služebnu

Foto: Josef Talaš

Novou mobilní služebnu se špičkovým vybavením slavnostně převzali
strážníci městské policie Havířov 28. listopadu. Služebnu, která je na
podvozku dodávkového automobilu a může se tak kdykoli přemístit, bude
havířovská policie využívat k různým operativním úkolům.
Nákup karavanu, jeho přestavba a vybavení potřebnou technikou vyšlo
Městskou policii Havířov na 3,3 milionu korun, z nichž větší část pokryla
dotace ministerstva vnitra. „Podstatnou část nákladů jsme pokryli z dotací,
ale museli jsme použít i naše zdroje. Věřím, že služebna přispěje
k zabezpečení pořádku a bezpečnosti v našem městě a do budoucna jich
budeme mít ještě více,“ uvedl primátor Havířova Josef Bělica.
Město státní účelovou dotaci ministerstva vnitra na novou mobilní
služebnu dofinancovalo částkou téměř 900 tisíc korun. Dotace MVČR
náleží obcím, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení,
a jsou určeny na realizaci různých investičních projektů. Z dotace už město
letos nechalo rozšířit kamerový systém městské policie o tři nové
kamerové body a o dalších pět žádá na příští rok. Na úhradu nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením získává město finance ze
státního rozpočtu každoročně.
Novou mobilní služebnu využije havířovská policie pro preventivní
dohled v různých částech města, ale i jako pracoviště krizového štábu při

nejrůznějších událostech, např. při živelních pohromách.
Mobilní služebna je vybavena několika kamerami. Jeden systém
pomáhá při parkování a monitoruje bezprostřední okolí vozu. Další je
bezpečnostní – sleduje okolí služebny v zájmu její ochrany. Třetí
a nejdůležitější systém tvoří kamera k monitorování vzdálenějších cílů
s rotátorem otočným o 360° včetně termokamery. Hlavní kamera má
pneumatický teleskopický stožár, kterým je možné kameru vysunout do
výšky až 2 metry nad vozidlo. Všechny kamery jsou napojeny na hybridní
záznamové zařízení pro nepřetržitý provoz.
Velký důraz strážníci kladli na kvalitu zařízení a nezávislost na
energetických zdrojích. Služebna má elektrocentrály, pro nepřetržitou
službu strážníků je vozidlo vybaveno kompletním sociálním zařízením,
včetně nezávislého topení a klimatizace.
Havířovská městská policie má s užíváním mobilní služebny
několikaletou dobrou zkušenost. „Jedno mobilní pracoviště vybudované
v obytném přívěsu využíváme již 10 let a velmi dobře se nám osvědčilo.
V okamžiku, kdy se někde objeví, v dané lokalitě výrazným způsobem
klesne přestupkovost. Chceme být, co se týče bezpečnosti, neustále na
špici,“ řekl havířovský primátor Josef Bělica.
-red-

CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
Program na leden 2019
30. 1. (středa) od 16.00 hodin kroužek
pro ty, kteří „ZPÍVAJÍ RÁDI A NEMAJÍ
S KÝM“ pod vedením p. Heroutové
14. 1. a 15. 1.
21. 1. a 22. 1. od 9.30 do 11.30 hodin
Kroužek studené kuchyně - p. Studnická
Pravidelný program:
PONDĚLÍ:
od 14.00 do 17.00 hodin p. Szostková dovednostní kroužek - různé techniky výroby
z papíru, quilling, eukastika, ubrousková
technika, malování na hedvábí, batikování,
tkaní, vyšívání, pletení, šití…

ÚTERÝ:
od 13.00 do 18.00 hodin p. Köhler
- karetní hra Taroky
od 14.00 do 17.00 hodin p. Burová
- dovednostní kroužek - výroba keramiky
STŘEDA:
od 10.00 do 12.00 hodin p. Adamová
– kroužek přípravy k šití – střihy, kompletace..
od 13.00 do 18.00 hodin p. Foldynová
- karetní hra Taroky
od 14.00 do 17.00 hodin p. Szostková
- dovednostní kroužek - různé techniky výroby
z papíru, quilling, eukastika, ubrousková
technika, malování na hedvábí, batikování,
tkaní, vyšívání, pletení, šití…

Svoz odpadu o vánočních svátcích
l Rodinné domky – běžný svoz 24. 12. a následně od 26. 12. s denním posunem (do soboty
29. 12.)
l Rodinné domky svážené malým vozidlem – svoz v pravidelných termínech 25. 12. a 26. 12.
bude nahrazen svozy 26. 12. a 27. 12. – tedy posun o 1 den
l Komunální odpad v městské zástavbě – svozy v týdnu od 24. 12. do 29. 12. bez výluky
l Odpadkové koše – běžný svoz 24. 12. a od středy 26. 12. s denním posunem
l Sběrné dvory – otevřeny 24. 12. do 12 hodin, 25. 12. a 26. 12. 2018 uzavřeny

ČTVRTEK:
od 9.15 do 11.15 hodin chůze s holemi Nordic
walking
PÁTEK:
od 14.00 do 17.00 hodin p. Heinzová dovednostní kroužek - výroba šperků z korálků
a perliček
od 14.00 do 17.00 hodin
Ing. arch. Havel - kroužek kresby a malby
Případné změny budou zveřejněny
na stránkách www.havirov-city.cz
(volný čas – Centrum volnočasových aktivit)
a na nástěnce umístěné přímo v budově
CVA.

Magistrát města Havířova
ruší v pondělí 31. 12. 2018
úřední hodiny pro veřejnost
Ve čtvrtek 27. 12. 2018 budou
úřední hodiny prodlouženy,
a to od 8:00 hod. do 17:00 hod.
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Primátor se setkal s představiteli městské policie
a obvodních oddělení PČR v Havířově
Pravidelné schůzky zástupců
Městské policie Havířov a obvodních oddělení PČR v Havířově se
26. listopadu zúčastnil také nový
primátor Havířova Josef Bělica,
v jehož dikci je řízení Městské
policie ode dne zvolení na
primátorský post. Schůzky Městské
policie Havířov a obvodních
oddělení PČR se konají každý
měsíc a jsou zaměřeny na řešení
aktuální bezpečnostní situace ve
městě.
Primátora Bělicu zajímal systém
koordinačních schůzek a také
aktuální situace ve městě z pohledu bezpečnostních složek. "Bezpečnostní situace na území města je v porovnání s průměrem z předchozích let dobrá,
trestných činů na území města ubývá," informoval ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras a jeho sdělení potvrdil také vedoucí obvodního
oddělení PČR 1 Petr Čížek.
"Jedna věc jsou statistiky a ta druhá je pocit bezpečí, který panuje mezi lidmi. Počet přestupků a trestných činů klesá, ale každý vnímá bezpečnost
jinak – jinak ji vnímá starší žena v důchodu, která žije sama, a jinak ji vnímá například mladý pár v produktivním věku, který je na tom fyzicky a zdravotně
dobře," uvedl ředitel Muras.
„Chceme, aby se všichni lidé, kteří v Havířově žijí, cítili bezpečně. Chtěli bychom například vylepšit městský kamerový systém, propojit ho
s kamerovým systémem PČR. Systém by mohl evidovat průjezdy vozidel, rozeznat vozidla, která jsou v pátrání, dohlížet na bezpečnost občanů města
např. v situaci, kdy někdo omdlí na ulici, mu zajistit bezprostředně přivolání pomoci a podobně,“ sdělil primátor Josef Bělica.
K dalším řešeným tématům patřila preventivní činnost havířovské policie - konkrétně protidrogová prevence a kyberšikana nebo např. tzv.
bezdoplatkové zóny.
-red-

Finanční výbor zastupitelstva města
projednal návrh rozpočtu na příští rok
Členové
finančního
výboru
nového
zastupitelstva města se poprvé sešli
23. listopadu, aby projednali návrh rozpočtu na
příští rok. Společně odsouhlasili podobu návrhu
rozpočtu, který bude předložen zastupitelům
města ke schválení.
„Finanční výbor doporučí Zastupitelstvu
města Havířova schválit Rozpočet města
Havířova na rok 2019 dle usnesení navrženého
v předloženém materiálu,“ uvedla předsedkyně
výboru Eva Šillerová s tím, že členové výboru se
vyjádřili, že je rozpočet na rok 2019 dobře
sestaven.

Plánovaný rozpočet v číslech
V plánovaném rozpočtu pro rok 2019 jsou
celkové příjmy města Havířova stanoveny
částkou 2 035 372,00 tis. Kč, na této částce se
podílí konsolidační položky ve výši 603 975,00
tis. Kč. Největší podíl na příjmech města budou
mít daňové příjmy – celkem 1 132 941,00 tis. Kč
- jsou zásadní složkou příjmů města Havířova
a mají tak značný vliv na finanční stabilitu města.
Druhou nejvýznamnější příjmovou třídu vytvoří
přijaté transfery. Pro rok 2019 jsou stanoveny
částkou 277 915,00 tis. Kč.
Výdaje města Havířova byly stanoveny
částkou 2 110 648,00 tis. Kč (včetně konsolidačních položek). Výdaje bez konsolidačních
položek jsou naplánovány v hodnotě
1 506 673,00 tis. Kč. Z toho výdaje neinvestičního (tj. provozního) charakteru jsou ve výši
1 049 923,00 tis. Kč a výdaje investičního
charakteru jsou plánované ve výši 456 750,00
tis. Kč. Saldo, které je pro následující rok
v záporné hodnotě (-75 276,00 tis. Kč), bude
vyrovnáno financováním, a to zapojením
prostředků kumulovaných na účtech fondů,
a to v celkové výši 321 390,00 tis. Kč.
Ukazatel dluhové služby v návrhu na rok 2019

činí 9,60 %. V roce 2019 bude město Havířov
splácet pravidelnými splátkami 2 úvěry v celkové
výši 105 000,00 tis. Kč.
Navržený rozpočet musí svými hlasy posvětit
zastupitelé. Ti zasednou k hlasovacímu zařízení
v KD Radost v pondělí 17. prosince.

Participativní rozpočet
V rámci Návrhu rozpočtu města Havířova na
rok 2019 budou zastupitelé jednat také o tzv.
participativním rozpočtu. Jedná se o vymezenou
část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití
spolurozhodují společně se svými volenými
zastupiteli samotní občané města.
V příštím roce budou lidé rozhodovat o tom,
co by se za tyto vymezené finance mělo ve
městě v následujícím roce vylepšit. „Participativní rozpočtování je postup, kdy občané
města mohou vstoupit do rozpočtového procesu
a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné
finance,“ vysvětluje primátor města Josef Bělica.
„Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu
rozhodování skrze formulování prioritních
oblastí rozpočtu, tvorby konkrétních projektů,
jejich výběr, volbu či následný monitoring,“
dodává.
Zastupitelé budou na zasedání 17. prosince
jednat o výši financí, vymezených na projekty
participativního rozpočtu. V návrhu ekonomů
města je položka 5 milionů korun. Tato finanční
částka se stanovuje včetně DPH a měla by být
pro následující kalendářní rok rozdělena mezi
jednotlivé části města podle počtu obyvatel.
Participativní rozpočet aktivně zapojí místní do
diskuze o rozvoji města. Bližší informace
k podání a schválení návrhů, způsobu hlasování
a realizaci vítězných projektů budou zveřejněny
po schválení ZMH na webových stránkách
města
https://www.havirov-city.cz/financedotace
-red-

Nový světelný přechod
pro chodce
na Těšínské ulici
je v provozu
Nový světelný přechod je napojený na
světelně řízenou křižovatku Těšínské ulice
a ulice U Stadionu. Stavbou nového přechodu
město ukončuje poslední etapu úprav, které
ovlivňují provoz na Těšínské a na křižovatce
u Obchodního centra Rotunda.
Obchodní centrum funguje od listopadu
2016. Otevření centra provázely obavy, zda
blízké křižovatky zvládnou zvýšený provoz.
Město se proto pustilo do rozsáhlých úprav
těchto křižovatek. Dvě z nich byly upraveny na
jaře loňského roku. Poslední a nejrozsáhlejší
rekonstrukci křižovatky Národní třídy, ulice
17. listopadu a Na Nábřeží realizoval Havířov
vloni na podzim.
Nyní město Havířov na Těšínské dokončilo
poslední stavbu – nový přechod pro chodce.
„Aby mezi uvedenými křižovatkami mohla
fungovat koordinace pomocí datové linky,
museli jsme upravit přechod pro chodce
a přebudovat jej na světelně řízený přechod.
To nejen zlepší plynulost dopravy na
Těšínské, ale také zvýší bezpečnost chodců,
protože
tento
přechod
je
hodně
frekventovaný,“ vysvětlila Nikol Fikáčková
z odboru komunálních služeb havířovského
magistrátu.
V rámci výstavby světelného přechodu
město opravilo také veřejné osvětlení, chodník
a zábradlí, postavilo ochranný ostrůvek pro
chodce a nainstalovalo nové dopravní
značení.
Nový přechod pro chodce včetně úpravy
chodníku a veřejného osvětlení vyšel
městskou kasu na téměř 5 milionů korun.
-red-
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HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu u rodinných domků v Havířově
v roce 2019
V roce 2019 pokračuje sběr separovaného 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.), separovaných plastů (PET lahví). Vzhledem
k tomu, že svoz bude prováděn od 6.00 hod., je vhodné igelitové pytle přistavit k popelové
nádobě den předem.
Svoz bude organizován v níže uvedených termínech.
Věnujte pozornost změně dne pro svoz plastů svozovým dnem je v roce 2019 úterý!
PLASTY

Sběrný den úterý

městská část

Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
15.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., 18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 15.10., 19.11.,
10.12.
Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
22.1., 26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 25.6., 23.7., 27.8., 24.9., 29.10, 19.11.,
17.12.
Občanům, kteří pytel zaplní plasty a předají ke svozu, bude při svozu
provedena výměna za prázdný obal – igelitový pytel.

městská část

PAPÍR

Sběrný den středa

městská část

Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
9.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 3.7., 14.8., 18.9., 23.10., 20.11.,
18.12.
Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
23.1., 20.2., 20.3., 17.4., 15.5., 19.6., 24.7., 28.8., 25.9., 30.10, 27.11.,
11.12.
Občanům, kteří pytel zaplní papírem a předají ke svozu, bude při svozu
provedena výměna za prázdný obal – igelitový pytel.

městská část

SKLO
městská část
městská část

Sběrný den čtvrtek
Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
17.1., 28.2., 11.4., 30.5., 11.7., 29.8., 10.10., 28.11.
Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
24.1., 7.3., 25.4., 6.6., 25.7., 5.9., 17.10., 5.12.
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.

BRKO - biologicky rozložitelné odpady
Termíny svozů budou od 15. 4. - 22. 11. 2019.
Podle klimatických podmínek budou upřesněny v březnu 2019.

Výše i způsob úhrady
poplatku
za komunální odpad
se nemění
Zastupitelstvo města vydalo Obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
pro příští rok.
Havířované budou nadále platit
552 Kč za osobu a rok s výjimkou dětí
do 3 let.
Rozdíl mezi skutečnými náklady na
fungování odpadového hospodářství ve
městě a poplatkem, který město vybere
do své kasy, doplatí Havířov ze svého
rozpočtu.
-red-
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Prosíme spoluobčany
o spolupráci při
vyplňování dotazníků
V současné době mohou být občané na
různých místech města Havířova osloveni
a požádáni o vyplnění dotazníkových šetření,
a to hned ze dvou oblastí, které bezprostředně
souvisí s životem v tomto městě. Dotazníkové
šetření je součástí projektu nazvaného
Zpracování strategických dokumentů statutárního města Havířova, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Zaměstnanost. Projekt
navazuje na sérii projektů města, které jsou
systematicky řešeny v rámci Strategie rozvoje
města.
První dotazníkové šetření bude jedním
z podkladů pro zpracování Komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
statutárního města Havířova na období 20202024. Vyplněním dotazníku se může veřejnost
vyjádřit ke spokojenosti a případným požadavkům v oblasti poskytovaných sociálních
služeb na území města.
Druhé
dotazníkové
šetření
souvisí
s připravovaným Plánem rozvoje sportu města
Havířova v letech 2018–2025. O vyplnění
dotazníku požádáme i jednotlivé školy
a sportovní organizace a kluby a jiná sportovní
zařízení.
Oba dotazníky mohou zájemci vyplnit i na
webových stránkách města do 11. 1. 2019
(najdete je v sekci Nepřehlédněte na hlavní
straně www.havirov-city.cz).
Dovolujeme si tímto občany Havířova
požádat o spolupráci při vyplňování dotazníků,
případně jejich vyplnění na webových stránkách
města.
Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického
rozvoje, odbor kancelář primátora
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Senátor Petr Vícha děkuje Havířovanům za podporu
Vážení občané Havířova,
velmi si vážím Vaší obrovské podpory v říjnových volbách do Senátu. V prvním a zejména ve druhém kole jsem
od Vás obdržel téměř 58 procent hlasů a za to Vám chci opravdu moc poděkovat. Jsem starostou Bohumína už
více než 24 let, ale pravidelně se scházím každý měsíc i se starosty ostatních měst a obcí karvinského okresu
a probíráme zákony, které nás trápí, a možnosti, jak je zlepšit. V minulosti už jsme společně dosáhli mnohých
úspěchů, zejména v možnostech regulovat hazard, v odpadovém hospodářství a teď usilujeme i o novelu zákona
o sociálním bydlení, která by vyřešila problém byznysu s chudobou. Řešíme společně ovšem i mnoho dalších
konkrétních problémů. Souběžně s volbami do Senátu proběhly ve Vaší obci i komunální volby, ve kterých jste si
zvolili nové zastupitelstvo. Vaši zastupitelé pak rozhodli o radních i primátorovi. Se všemi z nich budu opět rád
spolupracovat i v následujících letech. Dál chci bojovat za všechny slušné lidi a lepší zákony pro naše města. Sám
totiž člověk nezmůže nic. Budete-li někdy potřebovat mou pomoc, neváhejte se na mne obrátit. Mou kancelář
najdete na radnici v Bohumíně. Schůzku si se mnou můžete domluvit na telefonním čísle 596 092 292. Budu rád
i za Vaše písemné připomínky či dotazy. Můj e-mail je vicha.petr@mubo.cz. Napište mi. Těším se spolupráci
s Vámi.
Petr Vícha, starosta Bohumína, senátor obvodu 74

Centrum drogové pomoci
mění název služby
Více než 20 let funguje Centrum drogové pomoci
na ul. Hřbitovní 166/12 v Havířově–Šumbarku pod
příspěvkovou organizací Sociální služby města
Havířova. Tato sociální služba je významným
poskytovatelem služeb sociální prevence na území
města Havířova pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách.
S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke změně názvu Centra drogové
pomoci. Od uvedeného data bude služba vystupovat pod novým názvem
Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi.
Nově zvolený název bude lépe vystihovat poslání, náplň, aktuální
nastavení služby a účinněji reagovat na fenomén závislosti, který je stále
opředen řadou zkreslených představ a mýtů u veřejnosti k řešení
adiktologického problému. Změna názvu také napomůže zájemcům
o službu k lepší orientaci při řešení nepříznivé sociální situace, spojené
s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a patologického hráčství.
Služba je určena nejen uživatelům návykových látek, ale i lidem z jejich
blízkého okolí, tzn. rodičům, partnerům, sourozencům, známým, kteří mají
jakékoliv otázky, pochybnosti či přímo problém s návykovými látkami
u někoho ze svých blízkých a nechtějí jen nečinně přihlížet. Službu
využívají i abstinující uživatelé návykových látek a osoby po absolvování
léčby závislosti. Zájemci o službu se na nás mohou obracet osobně,
telefonicky, e-mailem v uvedené provozní době. S ohledem na citlivé téma
závislostí je mezi základními principy služby bezplatnost a možnost
zachování anonymity.
Kontakt:
Sociální služby města Havířova – Kontaktní a poradenské centrum pro
osoby ohrožené závislostmi, Hřbitovní 166/12, 736 01 Havířov-Šumbark,
tel.: 596 884 854, 602 715 805, E-mail: cdp@ssmh.cz
Provozní doba:
AMBULANTNÍ FORMA
Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek: 10:00 – 16:00
Individuální a rodinné poradenství, sociální práce, programy zaměřené
na snižování sociálních a zdravotních rizik.
Středa: 10:00 – 18:00
Individuální, skupinové a rodinné poradenství, sociální práce, programy
zaměřené na snižování sociálních a zdravotních rizik.
TERÉNNÍ FORMA
Pondělí, Středa a Pátek: 17:00 – 20:00
Úterý, Čtvrtek: 13:00 – 16:00
Kontaktní práce, programy zaměřené na snižování sociálních
a zdravotních rizik, základní poradenství, mapování drogové scény, sběr
použitého injekčního materiálu.
Stálá místa v terénu
Pondělí: 17:00 - 18:00 - centrální park u Redonu, tzv. "bílý dům"
(Havířov-Město)
Pátek: 17:00 - 18:00 - park u soudu (Havířov-Podlesí)

Mgr. Michal Fabian, DiS.
vedoucí služby

BALZÁM NA DUŠI
I já jsem se zúčastnila koncertu duchovní hudby, konaného
24. listopadu v kostele sv. Anny. Žijeme v uspěchané době, plné nástrah,
a to nejen fyzických, ale i těch, co nám "napadají" a pošramotí duši.
Odvykli jsme si odpočívat, relaxovat, jen tak snít a vstřebávat... A právě
tato sobota byla balzámem, který spojil v jednu chvíli nejen umělce, kteří
vystupovali, ale i nás, naslouchající. Můj dojem byl neskutečně pozitivní,
všechny věkové kategorie naslouchaly v okouzlení tóny a zpěvem, které
nám byly tak blízké. Program byl protkán i poezií a moc se mi líbil i příběh
o myšce, tak blízký nám všem. I když mnohdy můžeme pomoci nebo
poradit, neuděláme to, z našeho chování se častokrát vytrácí empatie,
souznění s bližním... Myslíme si totiž, že nás nemůže potkat karambol,
pád na dno. Není to tak, dobré skutky bychom měli dělat teď, protože jak
se praví v jednom krásném citátu, "touto cestou půjdeme jen jednou".
Ještě pořád máme čas. Najít si chvilku na staré rodiče, na děti a vnoučky.
Ukrojit jim z "koláče" svého času a dobré vůle a chvíli s nimi pobýt. Poradit
jim, když potřebují a někdy opravdu stačí pouze naslouchat. Někdy se
divím, kolik zloby a zla je mezi lidmi, dokonce i v sociálních sférách...
Vytratilo se slušné chování, ohleduplnost a profesionalita...
A právě takové akce dokáží v nás vybudit to dobré a laskavé, co nás
může obohatit a spojit s jinými lidmi a nabít se pozitivní energií.
Dík všem organizátorům a také účinkujícím, opravdu skvěle
a profesionálně zvládnutá akce.
Jarka Bernatíková

DĚKUJI ZA POMOC S OBĚDY
Když má manželka vážně onemocněla, byl jsem nucen postarat se
o obědy pro nás oba. Proto jsem požádal paní Evu Balonovou, kuchařku
ve školní družině v Dolní Datyni, která nám vyšla vstříc. Chtěl bych jí velice
poděkovat za velmi chutné obědy.
Jindřich Kucharczyk, Dolní Datyně

Havířov prostřednictvím projektu spolku Trianon
podpořil spolek ADAM - autistické děti a my
Spolek Trianon z Českého Těšína už řadu let pomáhá lidem se
zdravotním postižením. Jeden z jeho projektů finančně podporuje také
město Havířov. Na půdě havířovského magistrátu zástupci Trianonu
společně s náměstkyní pro sociální oblast primátora města Stanislavou
Goreckou předali v závěru listopadu předsedkyni spolku ADAM dárky pro
děti s autismem. Spolek Trianon pravidelně pořádá mezinárodní
konferenci Bez bariér, bez hranic. „V letošním roce jsme obdrželi, jako již
tradičně, od statutárního města Havířov finanční dotaci na organizaci již
16. ročníku této konference. Každoročním výstupem konference je
i obdarování hendikepovaných dětí ve městech, která na konferenci
přispěla. Vybrali jsme k obdarování spolek ADAM - autistické děti a my
a zakoupili jsme jim pomůcky k výuce a rehabilitaci jeho uživatelů,“
objasňuje Viliam Šuňal, předseda spolku Trianon.
„Když nás spolek Trianon oslovil, že si můžeme vybrat pomůcky, které
bychom pro děti využili, obátila jsem se na kolegy, kteří s dětmi pracují. Při
terapeutické práci využíváme také různé relaxační techniky, techniky na
rozvoj jemné motoriky apod. Proto jsme si přáli například relaxační čtverce
na rozvoj jemné motoriky, soubory karet, jejichž prostřednictvím děti
mohou řešit různé problematické situace. Za dárky moc děkujeme,“ řekla
Marie Gerdová, předsedkyně spolku ADAM. „Jsem ráda, že se Trianon
rozhodl letos podpořit spolek ADAM. Pomůcky, které děti jako dárek takto
získaly, jim nejen udělají radost, ale budou navíc přínosem v jejich
vzdělávání,“ uvedla náměstkyně primátora Stanislava Gorecká.
-red-
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Den otevřených dveří
na Gymnáziu Komenského
sobota 12. 1. 2019 od 9.00 do 13.00 hod.
Uchazeči o studium – žáci 5. a 9. tříd
základních škol, jejich rodiče, kamarádi i známí
se mohou seznámit s prostorami a vybavením
školy. Zpřístupněny budou odborné učebny
a laboratoře, kmenové třídy i technické zázemí
školy. Návštěvníci se mohou názornou a někdy
i zábavnou formou seznámit s výukou
jednotlivých předmětů. Dozví se podstatné
i zajímavé informace o podobě i termínech
přijímacích zkoušek a o průběhu studia na
gymnáziu. Při této příležitosti se mohou
informovat i o konání přípravného kurzu
z matematiky a českého jazyka, který bude
probíhat v budově gymnázia od ledna do března
2019.
Nepřijdeš - neuvidíš a neuslyšíš. Neuvidíš
a neuslyšíš - nevíš. Přijď, abys věděl!
• kontakty: www.gkh.cz
gkh@gkh.cz
596 811 078

Gymnázium
Komenského v Havířově
je v dobré kondici
a v nejlepším věku
V roce 2019 oslaví Gymnázium Komenského
v Havířově 50. výročí svého založení.
U příležitosti tohoto významného jubilea
připravujeme řadu kulturních, sportovních
i společenských akcí v průběhu celého roku.
Nejdůležitější část oslav však proběhne ve
dnech 10. – 12. října 2019. Těšíme se, že se
setkají bývalí i současní učitelé, absolventi,
rodiče současných i bývalých žáků, všichni ti,
které naše škola spojuje a kterým je naše škola
blízká. O všech akcích budeme včas
informovat. Nicméně již dnes si do kalendáře
poznamenejte dvě data. V pátek 11. října 2019
proběhne od 17 hodin slavnostní kulturní
představení v Kulturním domě Petra Bezruče
a současně se uskuteční vernisáž výtvarných
děl bývalých i současných studentů v galerii
Maryčka. V sobotu 12. října 2019 se budou od
časného odpoledne do pozdní noci setkávat
a vzpomínat absolventi i učitelé všech věkových
kategorií v areálu školy při prohlídce školy,
poslechu i tanci ve škole či při koncertu
hudebních skupin před školou.
Přijďte, těšíme se na vás!
Petr Šimek

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

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
► sobota 19. 1. 2019
od 9.00 do 12.00 hodin
► Studentská 11,
Havířov-Podlesí
Pro návštěvníky jsou připraveny informace
o přijímacím řízení
a podmínkách studia spojené s prohlídkou školy.

Evropský projekt přivedl studenty
Gymnázia Komenského do Andalusie
Náš úspěšný projekt
Legends Across Europe
už bohužel v srpnu
skončil, ale od září
pracujeme na dalším,
a to opět díky programu
Erasmus+ za finanční
podpory ze strany EU.
Jeho název je EDGE
(Equality,
Diversity,
Gender, Education), což
znamená rovnoprávnost,
rozmanitost, genderové
otázky a vzdělávání
v této oblasti – témata
naší dvouleté spolupráce
se školami z Polska,
Slovenska, Rumunska a Španělska. Studenti GKH tak měli v polovině listopadu možnost poznat
naši partnerskou školu na předměstí Sevilly na slunném jihu Španělska, kde se konalo první
společné setkání. Diskutovali jsme o rovnoprávnosti žen v souvislosti s Mezinárodním dnem proti
násilí na ženách, který připadá na 25. listopadu. Kromě práce ve škole a účasti ve výuce nám naši
partneři přichystali různé sportovní i společenské aktivity, cyklovýlet po historických památkách
města, návštěvu mezinárodního filmového festivalu a prohlídku nedaleké Italicy, jednoho
z nejstarších římských sídel mimo Itálii. Podívali jsme se i do úchvatné katedrály v Córdobě, která
byla vestavěna do původní středověké mešity. Spojení křesťanské, muslimské a židovské kultury
bylo patrné na každém kroku v úzkých uličkách tohoto nádherného města. Poznali jsme zdejší
tradice, našli si nové kamarády, ochutnali místní jídla jako například tortillu, salmorejo či churros,
obdivovali tanec flamenco plný emocí a odnesli si domů spoustu skvělých zážitků. Už teď se těšíme
na druhé setkání partnerských škol v dubnu 2019 v Havířově.
Dalimil Šebesta

Středoškoláci se mohou pochlubit
třemi mezinárodními projekty
Letošní i příští školní rok je pro
Střední
školu
v
Havířově–
Prostřední Suché nabitý řadou
tuzemských i zahraničních aktivit,
a to díky projektům v rámci
programů Interreg V-A, Visegrad
Fund a Erasmus+ K2.
V rámci projektu Visegrad žáci
v září na 3 dny navštívili hlavní
město Maďarska - Budapešť. První
aktivitou projektu Hry a zábavy
našich dědů byl turnaj v malé
kopané, následně byla pro všechny
připravena prohlídka nejznámějších
památek ve městě.
Letos v říjnu žáci a pedagogové
školy zorganizovali první mezinárodní setkání v rámci projektu
Erasmus+ KA2. Jednalo se
o pětidenní odbornou exkurzi do
Krkonošského národního parku
s organizací společné soutěžní vernisáže angažovaných plakátů na projektové téma „Chráníme si
Evropu“.
V neposlední řadě v rámci projektu Interreg proběhl „fotografický workshop“ v Polsku a „Sportovní
tábor“ v Česku. Náročný třídenní program tvořil volnočasový workshop Pandora, který byl zaměřen
nejenom na teorii, ale hlavně na praktická cvičení v oblasti adrenalinových činností, jako například
armygame, airsoft či bungee running.
Důležitým přínosem všech mezinárodních projektů je nejen odborné vzdělávání všech
zúčastněných, ale především navázání nových přátelství a vzájemná výměna zkušeností. A to je
teprve začátek.
Mgr. Michaela Zegermacherová
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KD PETRA BEZRUČE

těšínské divadlo

divadlo

KD LEOŠE JANÁČKA

EXKLUZIVNĚ Z KINA CENTRUM

Česká scéna - KD Petra Bezruče

15. 1.

v 19.00 h. - pro skupinu HAC
František Langer: JÍZDNÍ HLÍDKA

29. 1.

v 19.00 h. - pro skupinu HAA
Gabriela Preissová: GAZDINA

KD RADOST

ROBA
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přednášky

výstava

výstava

KD LEOŠE JANÁČKA

Klub přátel hornického muzea pobočka Havířov
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov

výstava

KD RADOST

pořádá 14. 1. od 16.30 h.
besedu v loutkovém sále KD Petra Bezruče
Bc. Josef Běllica, primátor statutárního města Havířov
HAVÍŘOV 2019 a další léta...

PŘIPRAVUJEME

pohádky

2. 2.

v 19.00 h. - KD P. Bezruče
Neil Simon: VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
Hrají herci divadelní agentury Háta Praha: Simona Stašová,
Kamil Halbich, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková,
Helena Karochová, Jelena Juklová nebo Magda Weigertová
Vstupné: 340,- 360,- 380 Kč

17. 2.

v 19.00 h. - KD RADOST
KALABIS QUINTET
Vstupné: dospělí 200.-/ studenti a důchodci 100.-

22. 2.

v 19.30 hodin - Společenský dům
REPREZENTAČNÍ PLES
STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA

27. 2.

v 19.00 h. - KD P. Bezruče
KOLEGA MELA GIBSONA
Hrají herci Divadelního spolku Frída: Martin Trnavský
a Aneta Simajchlová
Vstupné: 240,- 260,- 280 Kč

21. 2.

v 18.00 h. - loutkový sál KDPB
ZÁPADNÍ AFRIKA - přednáška Tomáše Kubeše

24. 2.

v 15.00 h. - Společenský dům
KARNEVAL PRO DĚTI
Přijďte se s dětmi pobavit s divadelní skupinou Rybníkáři
z Českých Budějovic.

18. 3.

v 19.00 h. - KD P. Bezruče
DIVADLO SKLEP VÝBĚR Z BESÍDEK
Vstupné: 340,- 360,- 380 Kč

Divadlo SLUNÍČKO
Vstupné: 80 Kč
20. 1. v 15.00 h. – loutkový sál KD Petra Bezruče

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Těšínské divadlo Český Těšín,
loutková scéna BAJKA

Vstupné: 85 Kč
27. 1. v 15.00 h. – loutkový sál KD Petra Bezruče

VÍTEJTE VE SVĚTĚ LOUTEK s pohádkami
O ČERVENÉ KARKULCE
a SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

Divadelní společnost PAVLENKA
Vstupné: 80 Kč

Vstupné: 320 Kč

11. 2.

13. 1. v 15.00 h. – loutkový sál KD Petra Bezruče

O BUDULÍNKOVI
a ZIMNÍ POHÁDKA O SMOLÍČKOVI

v 18.45 - Kino Centrum
G. Bizet: CARMEN
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výstava

KINO CENTRUM

Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkshavirov.cz

GALERIE CENTRUM od 8 do 20 hodin (vstup volný) STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KINA CENTRUM
Základní umělecká škola Leoše Janáčka – Ejhle člověk výstava prací žáků výtvarného oboru
vernisáž v úterý 8. 1. 2019 od 17 hodin
8. 1. - 28. 2. 2019

P - premiéra



sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os

VELKÝ SÁL
2. 1. v 9.30 h.
JAK NAPÁLIT BANKU
Krimi/ komedie, Německo 2018, 96´, do 12
let nevhodný, dabing.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
2. 1. v 16.00 h.
VÁNOCE A SPOL.
Pohádka/ komedie, Francie 2017, 99´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
2. - 6. 1. v 19.00 h.
AQUAMAN
Akční/ fantasy, USA 2018, 143´, do 12 let
nevhodný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w
3. - 4. 1. v 16.00 h.
ČERTÍ BRKO
Pohádka, Česko/ Slovensko 2018, 99´,
přístupný, česká verze.
Vstupné: 130 Kč w
5. - 6. 1. v 16.00 h.
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Dobrodružný/ rodinný, USA 2018, 100´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
6. 1. v 10.00 h.
PŘÍBĚH KOČEK
Animovaný/ rodinný, Čína 2018, 105´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
7. - 9. 1. v 16.00 h.
GRINCH
Animovaný/ rodinný, USA 2018, 86´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
7. - 9. 1. v 19.00 h.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY
ZLOČINY 2D
Fantasy/ rodinný, Velká Británie/ USA
2018, 134´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné 2D: 150 Kč w
9. 1. v 9.30 h.
PRVNÍ ČLOVĚK
Životopisný/ drama, USA 2018, 138´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
10. - 13. 1. v 16.00 h.
P
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
2D
Animovaný/ komedie, USA 2018, 113´,
přístupný, dabing.
Vstupné 2D: 160 Kč w
10., 11. a 13. 1. v 19.00 h.
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební/ životopisný, USA/ Velká Británie
2018, 134´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
12. 1. v 18.45 h.
P
MET
ADRIANA LECOUVREUR
Přímý přenos z New Yorku, 238´, včetně
dvou přestávek.
Vstupné: 320 Kč

13. 1. v 10.00 h.
DOBA LEDOVÁ:
MAMUTÍ DRCNUTÍ
Animovaný/ sci-fi/ komedie, USA 2017, 94´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč

14. - 16. 1. v 16.00 h.
P
RAUBÍŘ RALF A INTERNET 3D
Animovaný/ komedie, USA 2018, 113´,
přístupný, dabing.
Vstupné 3D: 180 Kč w
14. - 16. 1. v 19.00 h.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, Česko 2018, 95´, přístupný,
česká verze.
Vstupné: 130 Kč w
16. 1. v 9.30 h.
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Hořká komedie, Česko 2018, 92´, do 15 let
nepřístupný, česká verze.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
P
17. - 20. 1. v 16.00 h.
LEDOVÁ SEZÓNA:
MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Animovaný/ komedie, USA 2019,
90´, přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
17. - 20. 1. v 19.00 h.
P
SKLENĚNÝ
Thriller, USA 2019, do 12 let nevhodný,
titulky.
Vstupné: 150 Kč w
20. 1. v 10.00 h.
V HUSÍ KŮŽI
Animovaný/ komedie, USA/ Čína 2018, 88´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
21. - 23. 1. v 16.00 h.
SPIDER-MAN:
PARALELNÍ SVĚTY 3D
Akční/ sci-fi, USA 2018, 117´, přístupný,
dabing.
Vstupné 3D: 160 Kč w

21. - 23. 1. v 19.00 h.
P
KURSK
Akční/ drama, Belgie/ Lucembursko 2018,
117´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
23. 1. v 9.30 h.
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Detektivka/ komedie, Česko 2018, 90´,
přístupný, česká verze.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
24. - 27. 1. v 16.00 h.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL
Animovaný/ rodinný, Rusko 2018, 80´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
24. - 27. 1. v 19.00 h.
AQUAMAN 3D
Akční/ fantasy, USA 2018, 143´, do 12 let
nevhodný, dabing.
Vstupné: 170 Kč w
27. 1. v 10.00 h.
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Animovaný/ rodinný, Francie 2015, 85´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč

w

sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os

P
28. - 30. 1. v 16.00 h.
OVEČKY A VLCI
Animovaný/ rodinný, Rusko 2018, 80´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
28. - 30. 1. v 19.00 h.
P
NARUŠITEL
Drama, Česko 2019, 90´, do 12 let
nevhodný, česká verze.
Vstupné: 150 Kč w
30. 1. v 9.30 h.
ZLATÝ PODRAZ
Romantický/ drama, ČR 2018, 106´, do 12
let nevhodný, česká verze.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
31. 1. - 3. 2. v 16.00 h.
ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
Animovaný/ rodinný, Francie 2018, 105´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
31. 1. - 3. 2. v 19.00 h.
P
ŽENY V BĚHU
Komedie, Česko 2019, 95´, přístupný,
česká verze.
Vstupné: 160 Kč w

MALÝ SÁL
2. - 6. 1. v 17.30 h.
P
THE PERFECT KISS
Romantický/ komedie, Kanada 2018, 83´,
do 12 let nevhodný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
2. - 6. 1. ve 20.00 h.
ZRODILA SE HVĚZDA
Hudební/ romance, USA 2018, 136´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w
7. a 9. 1. v 17.30 h.
P
NA STOJÁKA V KINĚ
Komedie, Česko 2018, 90´, do 12 let
nevhodný, česká verze.
Vstupné: 110 Kč w
7. - 9. 1. ve 20.00 h.
ZNOVU VE HŘE
Romantická/ komedie, USA 2018, 98´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w

10. 1. - 13. 1.
SCANDI 2019
10. - 13. 1. ve 20.00 h.
P
ROBIN HOOD
Akční/ dobrodružný, USA 2018, 117´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
14. a 16. 1. v 17.30 h.
P
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Drama, Česko 2018, 95´, do 12 let
nevhodný, česká verze.
Vstupné: 150 Kč w
14. - 16. 1. ve 20.00 h.
VENOM
Fantasy/ sci-fi, USA 2018, 112´, do 12 let
nevhodný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w

Sleva pro důchodce
17. - 20. 1. v 17.30 h.
MARY POPPINS SE VRACÍ
Muzikál/ fantasy/ rodinný, USA 2018, 130´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
17. - 20. 1. ve 20.00 h.
BUMLEBEE
Akční/ sci-fi, USA 2018, 113´, přístupný,
dabing.
Vstupné: 150 Kč w
21. a 23. 1. v 17.30 h.
P
BALÓN
Dobrodružný, Německo 2018, 120´, do 12
let nevhodný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
21. - 23. 1. ve 20.00 h.
CREED II
Sportovní, USA 2018, 130´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w
24. - 27. 1. v 17.30 h.
P
HUSÍ KŮŽE 2:
UKRADENÝ HALLOWEEN
Fantasy/ komedie, USA 2018, 90´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w
24. - 27. 1. ve 20.00 h.
P
SLOŽKA 64
Krimi/ thriller, Dánsko 2018, 119´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w
28. a 30. 1. v 17.30 h.
P
FAVORITKA
Historické drama, Irsko/ Velká Británie
2018, 120´, přístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
28. a 30. 1. ve 20 h. a 29. 1. ve 20.30 h.
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební/ životopisný, USA/ Velká Británie
2018, 134´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
31. 1. - 3. 2. v 17.30 h.
P
TICHO PŘED BOUŘÍ
Thriller, USA 2019, 106´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
31. 1. - 3. 2. ve 20.00 h.
AQUAMAN
Akční/ fantasy, USA 2018, 143´, do 12 let
nevhodný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
FILMOVÝ KLUB
8. 1. v 17.30 h.
P
ROK OPICE
Politická komedie, Makedonie/ Srbsko
2018, 110´, do 12 let nevhodný, titulky.
P
15. 1. v 17.30 h.
ONI A SILVIO
Drama, Itálie 2018, 145´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
P
22. 1. v 17.30 h.
TURNÉ
Komedie/ drama, Srbsko 2008, 103´, do 12
let nevhodný, titulky.
29. 1. mimořádně již v 17.00 h.
SCHINDLERŮV SEZNAM
Drama, USA 1993, 195´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč
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ASTERIX – středisko volného času Havířov, p.o.
info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz

Středisko M. Kudeříkové
15. 1. v 17.30 h. „Roličkománie“ - výrobky z roliček, pro
děti 7 - 12 let
18. 1. v 16.30 h. „Rodinné tvoření“ – tvořivé odpoledne,
pro děti s dospělými
Přihlášení na akce e-mailem: lenka.vavreckova@svcha.eu
26. 1. v 8.00 h. „Veřejná soutěž plastikových modelářů“
– soutěžní kat.: I b, I c, II a, II b – ml. žáci, st. Žáci
I a, I b, I c, II a, II b – senioři
Startovné: žáci 20 Kč, senioři 35 Kč za model.
Pro veřejnost možnost prohlídky od 10.00 do 13.00 h.
Info: lenka.vaculikova@svcha.eu
9. 1. 16.30 - 18.00 h. „PC pařan“
16. 1. 16.30 - 18.00 h. „Turnaj CoD“
23. 1. 16.30 - 18.00 hod. „Otevřená PC herna“
Z kapacitních důvodů je třeba se na každou akci přihlásit, info +
přihlášení: jiri.salamon@svcha.eu, tel.: 732 104 299
Volná místa v těchto kroužcích:
Lego robot: středa (16 - 18.30 h.)
Tvorba PC her: úterý (14 - 16.30 h.), Informace o kroužcích
odd. TE: jiri.salamon@svcha.eu

Středisko Na Nábřeží:
30. 1. „MK v badmintonu“
31. 1. „Pololetní vystoupení dětí ze ZÚ“ – střediska Na Nábřeží
termín bude upřesněn „MK ve šplhu“
termín bude upřesněn „MK v minivolejbale“
Informace: Lenka Byrtusová – ved. odd. Tv,
lenka.byrtusova@svcha.eu, 739 669 560
9. – 15. 2. „Jarní tábor v TZ Pstruží“ – již se blíží, rezervuj si místo,
pouze pro 20 účastníků
4. 1. 14 – 16 h. „Tři králové“ – malba, kombinovaná technika
8. 1. 14 – 16 h. „Havířovský ohňostroj“ – kombinovaná technika
15. 1. 14 – 16 h. „Vzpomínáme na léto“ – výtvarná soutěž o ceny
22. 1. 14 – 16 h. „Lednové keramické dovádění“
Všechny akce se konají ve výtvarné pracovně střediska
Na Nábřeží 23/41.
Info k akcím a táboru: tomas.mendl@svcha.eu, 736 158 153

PROGRAM akcí na leden 2019

Středisko Město (Haškova 1)
(provoz denně 15.00 - 19.00)
3. 1.
15.30
Tříkrálová sbírka
5. - 6. 1. Tříkrálová sbírka
18. 1. Kontrolní turnaj ve stolním
tenise
26. 1. Veselé tvoření s Aničkou
31. 1. 16.00
Oslava svátku Dona Boska
11. 2. - 15. 2.
Jarní prázdniny Příměstský tábor
– cena 890 Kč s obědem
Nově na Městě
výuka na flétničku
Taneční zájmové útvary nejen pro
děvčata: Cheerleaders, Taneční hry,
Hip-Hop, Zumba, Showdance
a pěvecko dramatický kroužek.
V případě lednových mrazů budeme
tvořit na hřišti střediska kluziště.

Středisko Šumbark
a Valdocco (Lomená 9)
(provoz denně 15.00 - 19.00,

Valdocco Út a Čt až do 21.00)
6. 1
Tříkrálová sbírka
11. 1. Turnaj v Kalču
18. 1. Přátelský turnaj ve florbale
18. - 19. 1.Expedice LH 2019
- Víkendovka
31. 1. 15.00 Oslava svátku
Don Boska
11. 2. - 15. 2. Jarní prázdniny Příměstský tábor
– 600 Kč s obědem
(300 Kč bez oběda)

Klub Maják
(Boženy Němcové 3)
(denně od 13.30 doučování,
od 14.30 Malý Maják,
od 17.30 Velký Maják)
8. 1.
Turnaj v šipkách
14. 1. Romské tance
23. 1. Florbal
31. 1. 16.00 Akademie ke svátku
Dona Boska
11. 2. - 15. 2. Jarní prázdniny
- Příměstský tábor
– 20 Kč/den bez jídla

Městská knihovna Havířov
Pobočka knihovny na Občanské ulici v Dolních Datyních bude
od 3. 1. 2019 otevřena vždy ve čtvrtek od 8.30 do 17.30 hodin.
hodnoty. Bližší informace získáte
Akce pro děti:
od ledna 2019 ve všech pobočkách
Dětské oddělení Svornosti:
knihovny nebo na tel. čísle
10. 1. v 16.30 Staň se
597 317 213.
knihonautem - slavnostní vyhodno30. 1. v 17.30 Pohádkově a hravě
cení celoroční soutěže a předání
s hlínou a recyklačními materiály cen.
slavnostní
zahájení
výstavy
30. 1. ve 13.30 čtenářský klub
keramiky Marty Hrnkové. Výstava
Pobočka J. Seiferta:
potrvá do 22. 2. 2019.
28. 1. od 14.00 LISTování novými
Půjčovna pro dospělé Svornosti:
knihami pro děti
8. 1. v 18.00 Relax.kurz J. Mažguta
1. 2. od 10.00 do 12.00 a 13.00 –
17. 1. v 18.00 Knižní klub
16.00 hod. Turnaj v deskových
Od nového roku je možné se opět
hrách jako odměna za vysvědčení.
přihlásit do počítačových kurzů pro
Pobočka U Jeslí:
seniory.
16. 1. ve 14.30 Čtenářský klub
K-klub Šrámkova:
Celý měsíc soutěž Od pólu k pólu
16. 1. v 17.00 Dominion – promítáPobočka Gen. Svobody:
ní dokumentárního filmu o moder8. 1. v 9.00 Zimní mimiklub
ní živočišné výrobě.
Celý měsíc hudební kvíz
Od 9. 1. kurzy angličtiny pod
Akce pro dospělé:
vedením Michaely Pavlasové.
Hudební oddělení Svornosti:
Od 17. 1. lednový kurz Základy
21. 1. v 9.00 Slavnostní ukončení
digitální fotografie pod vedením
zimního
semestru
Virtuální
fotografa MgA Jaroslava Kociána.
Univerzity třetího věku v oborech
Více informací o kurzech na
Potraviny a spotřebitel a České
597 317 222 nebo přímo v K-klubu.
dějiny
a
jejich
souvislosti
Půjčovna
pro
dospělé
s přednáškou kunsthistoričky
Šrámkova:
Památkového ústavu v Ostravě
9. 1. Nejen senioři píší wikipedii –
Romany Rosové s názvem
začátek kurzu. Více informací na
Dřevěný kostel v Gutech, klenot
597 317 220 nebo osobně.
beskydské architektury, a jeho
Stáří – výstava fotografií Štefana
zánik.
Šámala
28. 1. v 9.00 otevíráme letní
Pobočka U Jeslí:
semestr
2018/2019
Virtuální
21. 1. v 9.00 Knižní klub… tentokrát
univerzity třetího věku v oborech
z nových knih
Osobní finance a Evropské kulturní
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ZŠ Školní:

Projektový den „100 let republiky“

„Hodně štěstí, milá republiko, chci mír a klid, aby všichni
měli práci, rodinu, peníze, štěstí a domov. Nechci, aby byly
války, nechci, aby se nadávalo a bojovalo.“
„Přeji hodně štěstí celé republice, aby všichni lidé byli
radostní, zdraví, milí a aby nekradli.“
„Přeji republice, aby byla krásná a čistá a všem se tu dobře
žilo.“
To je několik z mnoha přání, kterými popřáli čtvrťáci naší republice k jejím
stým narozeninám v rámci projektového dne 100 let republiky.
Do projektu se zapojili žáci 2. až 6. ročníku. V hodinách si se svými učiteli
povídali o vzniku Československa, o důležitých milnících československých
dějin, o dobách veselých, ale i těch smutných, vyplňovali pracovní listy,
vyráběli plakáty na dané téma – malovali, vybarvovali, stříhali, lepili. Práce
všechny děti těšila a zdařilá díla ozdobila vestibul naší školy.
A nakonec jsme dali naší republice dárek největší – srdce v národních
barvách vytvořené z vlastních těl.
Mgr. Marcela Matyášová

ZŠ Mládežnická:
Projektový den k výročí vzniku ČSR

28. 10. 2018 vyvrcholily oslavy stého výročí od vzniku Československé
republiky. Výročí pro národy Čechů a Slováků nesmírného významu. Je to
již 100 let, co se naše země vymanila z dlouhého, čtyři sta let trvajícího,
rakousko-uherského područí. A stala se samostatným státem – jménem
Československá republika. Stalo se tak zásluhou dávných předků
a velikánů našich dějin.
A proto si i Základní škola Mládežnická toto výročí připomenula
projektovým dnem, který se konal 26. 10. 2018. Jednotlivé třídy měly
zadány určitá desetiletí z období 1918-2018. Žáci pak společně s učiteli
zpracovávali projekty, které se vázaly k těmto obdobím. Seznámili se
s nedůležitějšími událostmi, osobnostmi a zajímavostmi ze stoleté
existence ČSR.
Jednotlivé projekty jsou zarámovány a vystaveny ve vestibulu školy.
Mgr. Šárka Barvíková, Mgr. Markéta Kohutková

ZŠ Pujmanové:
Oslava 100 let republiky
26. 10. 2018 na ZŠ M. Pujmanové v Havířově-Šumbarku proběhla akce
pořádaná žákovským parlamentem. Na počest stého výročí založení
Československa se žáci školy pokusili vytvořit třídní trikoloru. Všichni,
kteří sedí ve třídě v řadě u dveří, si oblékli bílé oblečení, ti, kteří sedí v řadě
uprostřed, měli červenou barvu oblečení, a řada u okna si oblékla modrou.
Výuka byla zahájena rozhlasovým vysíláním národní hymny, při kterém se
všichni postavili a v tichosti toto výročí uctili.
Během první vyučovací hodiny pak členové žákovského parlamentu
obešli všechny třídy a vyfotili třídní trikoloru. Některé třídy si vyrobily
i vlajku republiky. Na základě fotografií pak členové parlamentu vyhodnotili
nejlepší třídy za 1. a 2. stupeň. V nelehkém rozhodování pomohl také
počet zúčastněných žáků. Vítězem se nakonec staly třídy 1.B a 9.B. Obě
třídy si za vítězství pochutnaly na pizze. Mimořádnou cenu za kreativitu si
odnesli žáci 5.A.
Oslavná akce se opravdu povedla, zapojili se téměř všichni žáci
i vyučující. Byla to krásná oslava výročí vzniku ČSR.
Ema Džobáková, členka parlamentu z 9.B

V ASTERIXU
dovybavili hernu pro děti a mládež
V loňském školním roce se středisku volného času ASTERIX podařilo
opět od Nadace OKD získat nemalou částku na projekt pod názvem
„Informační zázemí pro rodiče s dětmi a dovybavení herny volnočasových
aktivit pro děti a mládež.“ S tímto finančním příspěvkem jsme zvládli
dovybavit hernu tak, aby vyhovovala potřebám dětí a mládeže, a zároveň
zřídit lepší informační zázemí, díky němuž jsme blíž široké veřejnosti.
Jsme velice vděční a rádi, že Nadace OKD podporuje řadu
volnočasových aktivit, které tak umožňují smysluplné trávení volného času
nejen dětí a mládeže, ale také dospělých osob. Zároveň umožňuje vybavit
a zkvalitnit úroveň trávení volného času, nejen u nás, ale také v dalších
volnočasových zařízeních.
Tímto srdečně zveme i širokou veřejnost k návštěvě herny pro děti
a mládež, na ul. Na Nábřeží 41, kde si jistě každý najde právě „TU“ svou
oblíbenou činnost.
Bc. Lucie Bitterová, pedagogický zástupce ředitele
Asterix – SVČ Havířov

ZŠ Hrubína: Učebny cizích jazyků
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu 66 –
Infrastruktura pro vzdělávání se podařilo v roce 2018 zrealizovat na ZŠ
F. Hrubína v Havířově–Podlesí projekt Stavební úpravy a modernizace
učeben cizích jazyků. Celkové náklady dosáhly cca 1,6 milionu Kč, z toho
90 % dotovalo MŠMT a 10 % město Havířov. Projekt byl zaměřen na
modernizaci 2 odborných jazykových učeben tak, aby odpovídaly
současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické
i teoretické vyučování a aby byly na požadované úrovni technického
vývoje a umožňovaly rozšíření moderních forem výuky. Byly provedeny
stavební úpravy, výmalby, byl pořízen nový nábytek a nová jazyková
laboratoř (počítače a 2 interaktivní tabule).
Doufejme, že učebny budou dlouho sloužit svému účelu.
Petra Koneszová
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Žáci ze ZŠ Moravská

zahájili projekt
partnerství škol ERASMUS +
ve Walesu

Velká GRATULACE pro kumite tým, který po jednoznačném vítězství
základní části 1. ligy mužů získal na MČR v karate 8. a 9. 12. 2018
v Jindřichově Hradci krásné 3. místo.
Zúčastnila se i Danielka Petříková, která sbírala zkušenosti pro příští
sezonu.
Jana Bělicová, trenérka

MŠ Puškinova:

Podzim
Sedm žáků a tři učitelé strávili v rámci projektu partnerství škol období
od 13. - 17. listopadu ve Walesu. Při zpáteční cestě si pak prohlédli
Londýn. Měli možnost se setkat s ostatními účastníky z Portugalska,
Turecka a Rumunska. Projekt je zaměřen na praktické využívání
informačních technologií s názvem „Uč se to, používej to a sdílej to“. Na
ZŠ Moravská je to již čtvrtý projekt zaměřený na mezinárodní spolupráci,
ale poprvé vyjíždějí také žáci. Ještě tento školní rok budou probíhat
mobility žáků do všech zapojených zemí. Věříme, že cestování a práce na

MŠ U Křížů:

Krásné a teplé podzimní dny nás stále lákají ven, protože nikdo neví, jak
dlouho si ještě budeme sluníčka užívat. Ale nejen vlídné počasí bylo
důvodem, proč se v naší mateřské školce uskutečnily od září již dvě
společné akce rodičů a dětí na školní zahradě. Ta první a každoroční,
„Sportování s tatínky“, patří dětem a jejich mužským zástupcům v rodině,
takže soutěžili bráškové, tatínci a dědečci. Šlo jim to skvěle a spokojenost
byla na obou stranách.
Druhá akce byla novinkou. Předcházela jí výstava výrobků z brambor,
které děti s rodiči společně doma vytvářeli a zdobí vstupní halu školky. Na
výstavě se podílely i děti ze ZŠ 1. máje, se kterou spolupracujeme.
A „Bramboriáda“ pokračovala i na školní zahradě. Děti si donesly škrabky
na brambory a za pomoci rodičů naškrábaly brambory. Někde to šlo lépe,
jinde hůře, ale o úsměvné situace nebyla nouze. Když byly brambory
oškrábané, předaly se do kuchyně a tam si je vzaly do parády paní
kuchařky. Mezi tím, než připravily všem za odměnu bramborové placky,
děti soutěžily. Převážely slalomem brambory v kolečku, házely je do koše,
přebíraly poslepu z kyblíku do kyblíku, nosily je na lžičce, navlékaly,
skákaly v pytli… Když byly všechny disciplíny splněny a k diplomu
a sladkostem zavoněly bramborové placky, si všichni pochvalovali, že se
nám to zase povedlo!
Pavla Chowaniecová

Babiččiny pohádky

Je začátek listopadu, pondělí po obědě. Děti z MŠ U Křížů v Havířově–
Životicích netrpělivě vyhlížejí první babičku. Ne snad proto, aby si své
vnouče odvedla „po o“ domů. Dnes totiž přichází první babička do školky
za všemi dětmi s pohádkou. Není to pohádka ledajaká - je to
nejoblíbenější pohádka, kterou kdysi četla současné mamince nebo
tatínkovi…
Tento měsíční projekt „Babiččiny pohádky“ se u rodičů a prarodičů
setkal s velkým ohlasem. Původně jsme ani netušily, že se nám podaří
obsadit celý listopadový kalendář. Přece jenom - současné babičky jsou
ještě mladé a chodí do práce… Jak milé bylo překvapení, když po pár
dnech byly všechny kolonky zaplněny jmény. Dokonce jsme mohli s dětmi
přivítat i 90letou prababičku nebo bývalou paní učitelku z místní školy. Děti
si připravily malé dárky – záložky do knížky - a za přečtenou pohádku
každou babičku odměnily.
Čtená pohádka má své kouzlo. Rozvíjí dětskou představivost,
soustředění a schopnost naslouchat. V době technických vymožeností,
kdy děti mají pohádky v rozlišení UHD, 4K nebo 3D je poslech čtené
pohádky babičkou kontrastním protipólem… Je to nostalgická vzpomínka
na dětská léta, kdy knížka pohádek ležela u každé postýlky.
Bc. Alena Koniuchová, MŠ U Křížů, Havířov-Životice

Správa sportovních a rekreačních zařízení
děkuje za přízeň v končícím roce,
přeje krásné prožití vánočních svátků
a těší se na setkání po Novém roce na sportovištích SSRZ
při realizaci Vašich novoročních předsevzetí
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ZŠ Světlé: Den laskavosti
Co spojuje 300 ks
cupcake,
150
ks
perníčků,
děti
ze
školní družiny, Mobilní
hospic
Ondrášek
a plnou pokladničku
peněz? Přece Světový
den laskavosti. V průběhu celého roku na
nás z našich kalendářů vykukují významné dny všeho
druhu.
Nám přirostl k srdci
ten, který připadá na
13. listopadu.
Jde o DEN, ve kterém můžete dělat laskavé věci všeho druhu, jde
o Světový DEN LASKAVOSTI. Rozhodli jsme se s dětmi uspořádat sbírku
peněz pro ty, kteří je potřebují více než my. Nazvali jsme ji CUPCAKE
PRO DOBROU VĚC. Vyrobili jsme plakáty, letáky, obeznámili celou školu
s naším plánem, napekli cupcaky, perníčky a připravili úsměvy pro ty, kteří
přispějí. Odměnou za naše nasazení srdcem byl neskutečný zájem dětí
i zaměstnanců celé školy přispět. Vybrali jsme více, než jsme si dokázali
představit - neskutečných 15 300 korun českých. Tuto částku
v zapečetěné pokladničce jsme odevzdali Mobilnímu hospicu Ondrášek.
Děkujeme všem, že udělali laskavou věc, a přejeme si, aby se laskavosti
dělaly po celý rok a nejen 13. listopadu.
Ing. Lucie Volejníčková
Děti a vychovatelky školní družiny při ZŠ K. Světlé Havířov

ZŠ Selská:
Copak skrývají krabice od bot?
Nastal čas adventní a každý z nás zajisté shání dárky pro své nejmilejší.
Někdy se možná předháníme, kdo z nás daruje víc a kdo překvapí
nejoriginálnějším dárkem. Obchody jsou plné zboží, jen si vybrat. Všichni
víme, že na dárečky se nejvíce těší děti, jenže ne všechny se dočkají
milých překvapení od svých nejbližších. A proto Slezská diakonie společně
s firmou InsGraf uspořádaly charitativní akci Krabice od bot 2018.
Princip je jednoduchý. Jakoukoliv prázdnou krabici od bot je třeba
naplnit libovolnými dárečky pro děti a mládež od 0 do 17 let. Žákům naší
školy se nápad zalíbil, a tak naplnili více než 20 krabic různými hračkami,
pastelkami, knihami či veselými tričky. Hračky a ostatní věci mohly být
starší, ale čisté, nerozbité, nepoškozené. Posledního listopadového dne si
pro ně do školy přijela jedna z organizátorek projektu, paní Irena Machů.
Doufáme, že námi připravené dárečky potěší děti z rodin, které mají život
poněkud těžší než my ostatní.
Mgr. Danuta Kulová a žáci ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím v Havířově-Bludovicích

ZŠ Gen.Svobody:
Světový den laskavosti
Je vědecky podloženo, že laskavost prodlužuje život. Činí nás
šťastnějšími a vytváří kvalitnější mezilidské vztahy, je dobrá pro naše
zdraví a hlavně - je nakažlivá.
Světový den laskavosti - Jsem laskavec se uskutečnil na ZŠ Gen.
Svobody v rámci akce žákovské samosprávy 13. listopadu. Na tento den
se připravovaly všechny třídy 1. a 2. stupně. Žáci přemýšleli společně se
svými třídními učiteli, jak si Den laskavosti připraví. Samozřejmostí bylo
chovat se laskavě vzájemně k sobě samým.
Většina žáků má velmi ráda zvířátka, takže nabídli pomoc zvířecímu
útulku MAX v Havířově. Pejsky vyvenčili, donesli jim pamlsky, krmivo
a deky na zahřátí. Starší spolužáci se chovali laskavě ke svým malým
kamarádům - prvňáčkům, vyrobili jim dárky a byli je navštívit ve třídách.
Jedna dívenka z páté třídy navštívila osobně SeniorCentrum v HavířověŠumbarku, babičkám a dědečkům zatančila a donesla bábovku. Originální
byli deváťáci, kteří připravili pro vyučující chutnou snídani. Žáci třetí třídy
navštívili před Vánoci ZŠ speciální, kde žákům předali vlastnoručně
vyrobené rytmické nástroje a společně si všichni zazpívali vánoční koledy.
Žáci devátého ročníku navštívili Azylový dům pro matky s dětmi
v Havířově, kde darovali oblečení, hračky, knihy. Azylový dům si prohlédli
a pobesedovali.
A co z těchto společných akcí vyplynulo? Návštěvy obohatily nejen žáky
a vyučující, ale všichni si uvědomili, že pomáhat je krásné a spolupráce
bude určitě trvat i nadále.
Chovejme se k sobě navzájem laskavě nejen 13. listopadu, kdy probíhá
Světový den laskavosti, ale buďme k sobě milí a přívětiví celý rok.
Mgr. Naděžda Mayerová,
Mgr. Miroslav Šulec

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
bilancuje volební období 2014-2018
Mikroregion byl založen v září 1999 sedmi obcemi (Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Lučina, Soběšovice,
Těrlicko a Žermanice). Postupem času přistoupila Pazderna, Horní Bludovice, Bruzovice a Havířov. Hlavním cílem byl a je trvalý
všestranný rozvoj obcí.
Jsem přesvědčený, že se to dařilo i v uplynulém volebním období. Starostové obcí se scházeli pravidelně a řešili společná témata. Pozitivní je i to, že
se starostové umí shodnout nejen na pracovních úkolech, ale i připravit a sejít se na společenských a sportovních akcích (volejbalový turnaj, závody
v lyžování, střelecké závody, filmový festival v Těrlicku).
K velkým záměrům uplynulého období patří realizace sítě cyklotras a cyklostezek, jejich propojení mezi sebou a na Havířov. Zde nastal velký posun
v realizaci na trasách z Havířova k vodním nádržím v Těrlicku a v Lučině. K dokončení dalších úseků se zpracovává projektová dokumentace pro
stavební řízení.
Mikroregion byl úspěšný i v podání žádostí o dotace. Dokončili jsme přes Region Beskydy již 4. projekt v přeshraniční spolupráci s obcí Lodygowice,
zaměřený na opravy drobných sakrálních objektů za 646 000 Kč. S Powiatem Pszczyňskim jsme pro podporu cestovního ruchu realizovali projekt Study
tour 4 jezer za 70 000 Kč. Město Havířov poskytlo, pro dokončení propojení cyklotras k vodní nádrži Žermanice, dotaci na zpracování projektové
dokumentace ve výši 320 000 Kč. Z Moravskoslezského kraje jsme získali na činnost mikroregionu 475 000 Kč a na projekty studie cyklotras a opravy
místních komunikací 1 742 000 Kč. Celkem mikroregion získal v uplynulém období 3 253 000 Kč.
Důležitou roli sehrál mikroregion v roce 2009 podáním žádosti do fondu Revitalizace Moravskoslezského kraje u Ministerstva obchodu a průmyslu.
Obce, jejichž území splňovala podmínky fondu, získaly v individuálních 7 projektech 140 523 000 Kč (kanalizační sítě, místní komunikace, parkovací
plochy, most, projektové dokumentace). Mikroregion je aktivním členem i v dalších organizacích jako Region Beskydy a MAS Pobeskydí. Z finančních
prostředků, které MAS Pobeskydí v území poskytuje, získaly obce Bruzovice, Horní Domaslavice a Těrlicko 15 513 000 Kč na výstavbu a opravy
chodníků.
Nová valná hromada starostů bude mít ve své práci a plánech na co navázat a věřím, že budou stejně úspěšní.
Jaroslav Votýpka, administrátor mikroregionu
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Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov
Muzeum Těšínska je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem
Pavlovova 583/2, 736 01 Havířov-Město
Tel.: 596 813 456, e-mail: havirov@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz/havirov/
Bezbariérový vstup umožňuje schodišťová
plošina
Otevírací doba:
Po – Pá 8.00 – 12.00 h, 12.30 – 16.00 h
So
zavřeno
Ne
13.00 – 17.00 h
Vstupné na výstavu dle platného ceníku MT – viz
www.muzeumct.cz/vstupne/

Neodcházejte!!

NEŽ SE MĚSTO ZRODILO, stálá expozice pojednávající o historii
zdejších obcí
FUNKCIONALISMUS
Architektura a bytová kultura období první republiky
Výstava je zaměřena na architekturu a interiérovou kulturu
meziválečného období s důrazem na umělecký směr funkcionalismus,
jenž završil dosavadní cesty moderní architektury této etapy. Relativně
krátké období funkcionalismu je připomínkou, kdy jsme se úspěšně
zařadili do světového vývoje jak v architektuře, tak v bytové kultuře
vůbec. Konstrukce vnitřního zařízení se stávala prostou a účelnou,
s čímž souvisela průmyslová výroba nábytku. První poválečná léta
můžeme označit za dobu zcela nových proudů v tvorbě nábytku.
Výrazově jednoduchá a střídmá architektura jako celek v sobě
spojovala užitečnost, účelnost, kvalitu a hygienu. Výstava představí
tvůrce, hlavní rysy architektonického slohu a nábytek z ocelových
trubek, který byl pro toto období příznačný.
Výstava potrvá do 31. 3. 2019.
Doprovodné akce na leden 2019:
DVA ROKY PRÁZDNIN? Jak si představuji nejlepší prázdniny?
(7. 1. – 8. 2., vyhodnocení a předání cen 21. 2.); 5. ročník literární
soutěže mladých talentů, literární útvar volný, pro I. a II. stupeň ZŠ
a primy až kvarty gymnázií, pro děti od 8 do 15 let
FUNKCIONALISMUS – ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÁ
KULTURA PRVNÍ REPUBLIKY (16. 1., 8.30 – 12.00) komentovaná
prohlídka s autorkou výstavy Mgr. Ilonou Pavelkovou, pro II. stupeň ZŠ
a SŠ
PÁR RAD DO ZAČÁTKU, JAK SESTAVIT RODOKMEN (16. 1., 17.00)
přednáška Bc. Petry Nevelöšové,
pro veřejnost
PODOBY HOLOCAUSTU V DĚTSKÉ LITERATUŘE
(29. 1., 8.00 a 10.00) přednáška Mgr. Šárky Fidlerové ke Dni památky
obětem holocaustu, pro II. stupeň ZŠ, primy až kvarty gymnázií a SŠ
VELKÉ SKUPINY OBJEDNÁVEJTE PROSÍM PŘEDEM NA VÝŠE
UVEDENÝCH KONTAKTECH.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

„To už opravdu musíte jít?“ zeptal se mě smutně pan Vladimír, klient
Chráněného bydlení Santé v Havířově, když jsme se všichni loučili. „Moc
se mi to líbilo, protože miluji malování,“ podotkla Petra, která většinu času
strávila u stanoviště Barevné listy. „17. listopad pro nás bude nejen statním
svátkem, ale i dnem, na který tady budou všichni rádi vzpomínat. Jsem
rád, že jsem s vámi mohl trávit čas.“ Děkoval pan Pavel. A nejen tento milý
pán, ale i ostatní klienti se navzdory svým handicapům skvěle bavili
s dobrovolníky ze Studentského klubu ADRA.
Společné odpoledne jsme vyplnili kreslením, vyráběním, tančením
a povídáním. „Připravili jsme si pro vás různé aktivity na téma podzim
a halloween, která jsou rozdělena na čtyři stanoviště. Doufáme, že se vám
budou líbit a že si společně užijeme spoustu zábavy.“ Prohlásila vedoucí
akce Simča, když jsme do Santé přišli.
Celé odpoledne jsme zakončili sladkou odměnou, jíž byly výtečné
koblížky, které nám darovala pekárna Globus Havířov.
Výsledkem nebyly jen krásné výrobky klientů, ale také radost ze
společně stráveného času a navázání nových přátelství. To vše i přes
věkový rozdíl mezi dobrovolníky a klienty.
Všichni už se těšíme na další společnou akci, protože teď jsme měli
možnost se seznámit a příště budeme naše přátelství dál prohlubovat.
Eliška Chudobová, Studentský klub ADRA

ZUŠ MARTINŮ
HUDEBNÍ PODVEČERY
5., 22. a 29. ledna 2019
v 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

KLAVÍRNÍ KONCERT
bývalé absolventky
ZUŠ B. Martinů
Veroniky Kijonkové
17. ledna 2019 v 16.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

ODPOLEDNE
S KLAVÍREM
31. ledna 2019 v 16.00 hodin
Koncertní sál
ZUŠ ul. Sadová

REPREZENTAČNÍ PLES
ZUŠ B. Martinů
1. února 2019 od 19.00 hodin
Restaurace „Na Lapačce“ Šenov

MRA informuje:
S novými okny nezapomínejte větrat!
V souvislosti s výměnou dřevěných oken za
plastová a po montážích rozdělovačů topných
nákladů na topná tělesa zaznamenala
společnost Městská realitní agentura, s.r.o.,
zvýšený nárůst plísní v bytech.
Někteří nájemníci bytů díky dobré těsnosti
plastových oken přestávají téměř topit
a větrat, tím však zamezí úniku vlhkosti, která
se začne srážet uvnitř bytu. Ve většině
případů vzniku plísní je na vině špatné větrání,
nadměrné, tedy kontraproduktivní šetření
teplem a zároveň nižší teplota v místnosti.
Ideální vlhkost vzduchu v bytě by měla být
v teplých letních měsících 40-55 %, v zimě
45-60%, při pokojové teplotě nejméně kolem
20-21°C a neměla by dlouhodobě přesahovat
tuto hranici. Když je vlhkost vyšší než

doporučená, vznikají plísně. Ty se tvoří
nejčastěji tam, kde jsou tzv. tepelné mosty,
v rozích místností, kolem oken, balkónu
a všude, kde se stýkají dva různé stavební
materiály. Vlhkost v bytě zvyšuje i člověk sám
sprchováním, vařením, praním, sušením
prádla atd. Nejúčinnější obrana proti vzniku
plísní je tedy správné větrání a topení
v místnosti. Obojí je však jednoznačně závislé
na individuálním přístupu nájemníka.
V zimě se doporučuje větrat naplno
a krátce. Dochází k intenzivní výměně
vzduchu a k menším tepelným ztrátám. Čím je
chladněji, tím stačí na větrání kratší čas.
V zimě si vystačíme při každém větrání s 5 - 7
minutami, na jaře a podzim je potřeba 10 až
20 minut a v létě mohou, v závislosti na

klimatických podmínkách, okna zůstávat
dlouhodobě otev-řená, například sklopná
okna. Při větrání bychom měli brát v potaz
velikost větraného prostoru, rychlost výměny
vzduchu, zvýšené požadavky na vytápění
a změnu vlhkosti vzduchu. Pokud můžete,
vypněte topení na dobu, kdy intenzivně
větráte. Po několik minut udrží stěny
a zařízení interiéru svoji vnější teplotu a není
tedy nutné nové vytopení interiéru. Pocit tepla
v interiéru je daleko více zabezpečen teplými
stěnami a podlahou než teplým vzduchem.
Vzduch se ohřeje velmi snadno na rozdíl
od stěn a vybavení interiéru. Oproti delšímu
větrání sklopnými okny, občasné větrání plně
otevřenými okny jednoznačně šetří energii při
stejném objemu vyvětraného prostoru.
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Prodej materiálů
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Léto 2019 v prod
deji

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.

→ Nízká záloha od 1000
1
Kč
→ Dítě zdarma
→ Váš specialista na
a exotiku

Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a
Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084
e-mail: prodejna.havirov@danex.cz

Široká 4, Havířovv • havirov@invia.cz • 608 445
4 228
5/19

www.danex.cz
2/19
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PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!
Výrobní družstvo VKUS
Frýdek-Místek
přijme do pracovního poměru

4/19

ŠIČKY

Odrůdy: Melrose, Florina, Topaz, Šampion, Bra
Goldstar,r, Prima, Idared, Rubinola, Jo
onag
Golden, Gala, Gloster

Kontaktujte p. Vlastu Brixovou,
mob.: 601 168 231
email: personalni@vkusfm.cz

Uzávěrka Radničních listů
na měsíc únor 2019
je 14. 1. 2019

Nové parkoviště na kostelem sv. Anny je v provozu
Město Havířov vyšlo vstříc žádosti členů římskokatolické farnosti sv. Anny a farníkům vystavělo nové
parkoviště. V neděli 25. listopadu po mši svaté farář Marcel Krajzl požehnal všem, kterým je díky novému
parkovišti kostel přístupnější.
Po novém parkovišti volali farníci již od roku 2015, kdy na město byla doručena žádost s přibližně šesti sty
podpisy, ke které se připojily také dvě organizace vozíčkářů. Pro návštěvníky kostela s omezenou možností
pohybu, hendikepované, ale také starší lidi, kteří kostel navštěvují, byl totiž přístup po schodech z Hlavní třídy
i po nezpevněné ploše z Karvinské ulice
komplikovaný. Problematický byl také případný
příjezd integrovaného záchranného systému.
Město prosby farníků vyslyšelo a v srpnu se pustilo
do stavby nového parkoviště. Vzniklo celkem
42 parkovacích míst. 4 parkovací místa slouží
osobám se zdravotním postižením.
Nové parkoviště vyšlo město na více než
4,5 milionu korun a pro návštěvníky kostela je
přístupné z Karvinské ulice.
-red-

Havířov - Životice
Michníkova ul. 1/281
www.sadyzivotice.cz
596 411 333
Naše jablka na Vášš stů
Prodejní doba: Po - Pá
So

6:30 - 14:30
8:00 - 12:00
9/19

10/19

8/19

PRODEJ JABLEK

pro naši provozovnu
v Havířově,
ul. Nad Terasou 1642
Nabízíme: jednosměnný
provoz, práci v dobrém
kolektivu, dlouhodobá pracovní
příležitost, úkolová mzda,
motivační prémie.
Náborový příspěvek 20 000 Kč
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LEDEN
ČT
ST
ST
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PO
MK PZKO
w Hawierzowie – Błędowicach
zaprasza na

MS PZKO
v Havířově – Bludovicích
zve na

BŁEDOWICKI BAL

BLUDOVICKÝ PLES

w sobotę 9 lutego 2019
o godz. 19:00
w Domu PZKO

v sobotu 9. února 2019
v 19 hod
v Domu PZKO

Do tańca przygrywa popularna
orkiestra MUSIC DRINK
z Mirkiem Paszem
Miejscówki w cenie 350,(wstępne, kolacja, ciastko)
do nabycia w bibliotece
w Domu PZKO w poniedziałki
i środy od godz. 12 – 17.
tel. +420 724 576 527

K tanci hraje populární hudba
MUSIC DRINK
s Mirkem Pašem
(vstupenka, večeře, zákusek)
lze zakoupit v knihovně
v Domě PZKO
v pondělky a středy
od 12 do 17 hod.
Tel.+ 420 724 576 527
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16.1.
23.1.
28.1.
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8
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Městská knihovna Havířov
otevřela Sportovní knihovnu

„ADRA Havířov, dobrý den!“
„Dobrý den, prosím Vás, někde jsem četla, že hledáte
dobrovolníky, máte ještě volné místo?“
…
Takové telefonáty - a kolik jich za rok je - pro nás nikdy nebudou
obyčejné. Každý další člověk, který se rozhodne, nás vždy okouzlí
svým prostým vyznáním, že má nějaký ten volný čas a chtěl by
pomáhat. A to ještě neví, že mu dobrovolnictví jednou provždy změní
život. Dobrovolníci rozsvěcují světlo v očích osamělých a potřebných
lidí, a taková zkušenost už dokáže život proměnit!
Děkujeme, že jsme tu s Vámi mohli být pro druhé i v roce 2018. Všem
našim dobrovolníkům, spolupracovníkům v ADRA obchůdcích,
sponzorům, prostě všem přátelům v pomáhání přejeme, aby rok 2019
byl plný krásných lidských setkání.
A na ty nové dobrovolníky se už moc těšíme!
Tým Dobrovolnického centra ADRA Havířov

Provoz nové sekce oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici - Sportovní
knihovny - zahájila Městská knihovna Havířov 21. listopadu. Slavnostního
otevření se zúčastnili vedoucí představitelé města a odboru školství
městského magistrátu, představitelé havířovské knihovny, zástupci Správy
sportovních a rekreačních zařízení Havířov a další hosté. Součástí byla
také vernisáž výstavy Havířovský sport včera a dnes, kterou tvoří
historické fotografie z archivu Alžběty Koslové a současné fotografie
z Kroniky města Havířova.
Oddíl nejen sportovních, ale také turistických publikací, map nebo třeba
sportovních kronik knihovna vytvořila díky daru Mgr. Rudolfa Šimka.
"Jsme velmi rádi, že se nám díky daru pana Šimka, za který velmi
děkujeme, podařilo Sportovní knihovnu otevřít. Oddíl tvoří zhruba 2 500
publikací. S ohledem na to, že mají jistou historickou hodnotu, jsme se
rozhodli, že knížky si čtenáři budou půjčovat pouze na místě
k prostudování," uvedla ředitelka Městské knihovny Havířov Dagmar
Čuntová.
-red-

