11.2.
ČTENÍ Z KNIH

24.2.

Budeme opět číst s dospělými čtenáři.
Tentokrát zalistujeme v knihách plných lásky.
Místo a čas konání:
15.30 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně

LITERÁRNÍ KLUB
Místo a čas konání:
13.30 hod.
Oddělení pro děti, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

1.2.

18.2.
Posezení nad knihami… tentokrát
"SV. VALENTÝN"
Přijďte posedět u šálku čaje a dobrých knih.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

MADEIRA
Zahájení výstavy Jana Cholevíka. Výstava
potrvá do 31. 3. 2016.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

3.2.
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

10.2.
LODÍ Z MEXIKA NA HAVAJ

Pro všechny zájemce je pobočka Městské
knihovny Havířov na ul. Hornosušská již
OTEVŘENA. Otevírací doba zůstává stejná.
Pondělí
Úterý
Středa, Čtvrtek
Pátek
9.00 - 12.00

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
ZAVŘENO
13.00 - 16.00

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Beseda s Janem Durdou.
(Se svými zážitky se p. Durda podělí tentýž den
v knihovně od 14.00 hod. i s členy Klubu učitelů
seniorů.)
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

11.2.
KNIŽNÍ KLUB
Na programu bude Franz Kafka: Proměna a jiné
povídky.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

22.2.
ČTENÍ PRO DOSPĚLÉ
V nově
otevřené
pobočce.
Tentokrát
zalistujeme v knihách plných lásky.
Místo a čas konání:
16.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Hornosušská 2, Pr. Suchá

24.2.
PEREM, PASTELEM, ŠTĚTCEM, ŠPACHTLÍ
Vernisáž výstavy z díla havířovské výtvarnice
Maří Magdaleny Čechové. V hudební části
večera
vystoupí
Ženský
sbor
Šárka
pod vedením Dagmar Heroutové. Výstava
potrvá do 24. 3. 2016.
Místo a čas konání:
17.30 hod.
Hudební oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

24.2.
SEMÍNKOVNA - jarní setkání
Zatímco zahrada spí, zahradník nikoliv!
A protože informací není nikdy dost, zveme vás
do Eko koutku na sdílení informací o raných
plodinách, předpěstování, využití skleníků
a foliovníků a všech těch krásných jarních
radostech.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

FANTASIE II
Výstava fotografií Ivana Hledíka.
Kdy a kde: do 8. 3. 2016, podél schodiště
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

LONDÝN 2015 II
Výstava fotografií Vladimíra Havláska.
Kdy a kde: celý měsíc, prostor před vstupem
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí

ŽENY SE CHTĚJÍ LÍBIT a ÚNOROVÁ VÝROČÍ
Tematické výstavky knih.
Kdy a kde: celý měsíc, Oddělení pro dospělé,
ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

V letošním roce tvoříme v naší Městské knihovně
Havířov KRONIKU města Havířova 2016. Chtěli
bychom, aby byla odrazem běžného života našich
občanů. Pokud byste nás chtěli sami informovat
o zajímavém dění ve vašem okolí, budeme velmi rádi.
Na adresu: kronika@knih-havirov.cz nám můžete
napsat o akcích, které se budou konat (či se již konaly).
Napište nám název akce, kdy se bude konat
(či konala), kde, krátkou charakteristiku a kontakt
na zodpovědnou osobu (organizátora akce).
Velmi se těšíme na spolupráci s Vámi.

VÝSTAVKA HORNICKÝCH KŮŽÍ

MADEIRA
Výstava fotografií Jana Cholevíka.
Místo a čas konání: do 28. 1. 2016, Mini galerie
„Po schodech“ na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

OBRAZY Z PALETY
Vystavují Soňa Vysloužilová, Ivona Podešvová, Jarka
Ochmanová, Dráža Kristýnková, Jiřina Kalová, Stáňa
Habrová, Renata Cimmrová, Olga Bubeníková a Milada
Bezděková.
Místo a čas konání: do 23. 2. 2016, Hudební oddělení,
ul. Svornosti 2, Havířov - Město

PEREM, PASTELEM, ŠTĚTCEM, ŠPACHTLÍ
Výstava děl Maří Magdaleny Čechové.
Místo a čas konání: od 24. 2. 2016, Hudební oddělení,
ul. Svornosti 2, Havířov - Město

MALOVANÉ HEDVÁBÍ
Výstava Stanislavy Vachouškové.
Místo a čas konání: celý měsíc, Odd. pro děti a dospělé,
ul. Seiferta 8, Havířov - Město

KNIHY PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Zábavný test pro děti.
Místo konání: Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8
VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2016

Ve spolupráci s VŠB-TU v Ostravě pro vás od února
2016 připravujeme malou výstavku hornických kůží.
A co si pod tím můžete představit? Kůže, v hornickém
slangu zvaná flek, byla původně kožený kus hornického
oděvu, na niž si sedal horník při práci v dole.
Jako slavnostní část oděvu byla pak kůže nošena
i na tzv. hornických parádách. Při slavnostním
ceremoniálu, zvaném Skok přes kůži, dokazoval
nováček, že je hoden studovat hornictví nebo hutnictví
na báňské akademii. Každý Skok přes kůži má svoji kůži
ozdobenou obrázkem nebo ornamenty s datem konání
a pořadím. Zhruba tři desítky takových kůži si od února
do konce dubna můžete prohlédnout ve Stálé výstavní
expozici. Vstup pro všechny návštěvníky zdarma.

Díky iniciativě SEMÍNKOVNA se i my
můžeme vrhnout do tajů pěstování,
sdílení a udržování pro další
generace.
Ve
spolupráci
se
spolkem NAŠE MÍSTO jsme pro vás
rozšířili nabídku ekokoutu v pobočce
Městské knihovny Havířov na ul. J. Seiferta 8.
Semínkovna
je
iniciativa,
která
vznikla
na podporu svobodného sdílení osiva, semínkaření
a přírodního zahradničení. Tak jako se v knihovně
půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo do vaší

zahrádky. Tak jako se do knihovny knihy po přečtení
vracejí, tak i při sklizni vaší zeleniny myslete na sdílení
sklizených semínek v semínkovně…

JAK SEMÍNKOVNU POUŽÍVAT?
A CO ZA TO? Semínka v semínkovnách jsou volně
k dispozici všem. Pravidla jednotlivých semenných
bank se mohou lišit, ale obecně je „výpůjčka“
bezplatná. Někdy je omezen počet sáčků na osobu,
někdy je potřeba „se zapsat“ - to je různé a záleží
na pravidlech konkrétní semínkovny, která by u ní měla
být k dispozici.
KDYŽ SI PŮJČÍM SEMENO MRKVE, OČEKÁVÁ SE,
ŽE VRÁTÍM SEMENA MRKVE? Obvykle to neznamená,
že přesně to samé osivo, které jste si vypůjčili
v budoucnu, vrátíte. Vše záleží na vašich semenářských
možnostech a schopnostech, ale často i na místních
klimatických a jiných podmínkách, které nemůžete
ovlivnit. Proto nemějte obavu, pokud se semenaření
nevydaří. To se stává, zvláště, pokud semenařit
začínáte, nebo jste si zvolily druh, který se semenaří
obtížněji.
CO DĚLAT, KDYŽ SE SEMENAŘENÍ NEPOVEDE? Nic
se neděje, to se stává. Pokud se Vám nepovedla zrovna
mrkev, přineste jiné osivo, kterého máte přebytek.
Každý dar je pro semínkovnu hnacím impulzem a třeba
uděláte radost někomu dalšímu třeba i osivem
„obyčejného“ kopru.
CO KDYŽ NEVÍM, JAK NA TO? Nevadí. Pro začátek
si zvolte jednodušší plodiny (rajčata, fazole, hrách,
salát ap.). Informujte se o postupu semenaření dané
plodiny dříve, než se pustíte do práce! V semenaření
není až tak nutná kvantita, ale zejména kvalita, pokud
si chcete zajistit uspokojivou úrodu v dalších letech.
JAK MÁM SEMÍNKA DO SEMÍNKOVNY PŘIPRAVIT? Je
dobré semínka vhodným způsobem nasáčkovat (použít
můžete papírové sáčky, recyklovat obálky, složit si
sáčky ze starých novin ap., použít igelitové sáčky…)
a zejména popsat! Stačí uvést název odrůdy, rok
a místo sběru. Pokud máte chuť a čas připište
i vlastnosti odrůdy a postup jejího pěstování, ale to je
již čistě na vás. Semínkovna = osivo ke sdílení
Sázejte, sklízejte, sdílejte… svobodně, ekologicky
a ekonomicky!
Zdroj: https://seminkovny.wordpress.com/

