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Nová alej bude z habrů

POZVÁNKA
Na jednání Zastupitelstva
města Havířova dne 17. pro-
since v sále Kulturního domu
Radost. Začátek je v 8 hodin.
Od 14 hodin jsou na programu
interpelace a dotazy občanů.
Nosným tématem jednání
bude schvalování rozpočtu
města pro příští rok. Jednání
je veřejné.

Rozhodnutí o povolení kácení lip vydané odborem
životního prostředí Magistrátu města Havířova je již
pravomocné, takže v případě, že bude v rozpočtu
města na rok 2008 schválena částka na 1. etapu rekon-
strukce Hlavní třídy, budou práce zahájeny na jaře

příštího roku.
Město přistoupí k obměně druhového složení stromů

z lip na pyramidální habry (Carpinus betulus „Fastigia-
ta“). Výběr tohoto druhu byl učiněn s ohledem na tvar
koruny a relativní odolnost vůči negativním vlivům - na
odolnost proti zhutnění půdy, na odolnost proti působe-
ní soli, na odolnost vůči znečištění prostředí, na odol-
nost snášet ořez, na omezený opad plodů a květů a tím
na jednodušší údržbu chodníků. Při výsadbě se bude
jednat o stromy s korunou založenou ve výšce mini-
málně 2,5 metru, aby byla zachována průjezdnost cyk-
listů, a budou staré 6 - 7 let.

Habry budou sázeny ve větším sponu než dosavadní
lípy. Místo 180 lip tak bude v aleji 119 habrů. Habry budou
odebrány z jedné školky, a to proto, aby byl zachován
jednotný tvar a budoucí struktura, celkový vzhled aleje
pak bude vyrovnanější. Výběru nového druhu stromu
předcházela jednání s odborníky z Agentury ochrany
přírody a krajiny, Národního památkového ústavu, zpra-
covateli dendrologického posudku a jeho oponenty,
zástupci společnosti Zahradní a krajinná s.r.o.

Cílem obnovy aleje je vrátit kvalitní zeleň tam, kde ta
stávající již pozvolna dožívá, a vytvořit tak esteticky
příjemné a ekologicky vhodné prostředí pro obyvatele
města.

Popřát 100leté paní Anežce Šeligové přijel primátor Havířova František Chobot
společně s náměstkem Bronislavem Bujokem a předsedou komise pro občanské
záležitosti Jiřím Šoralem.

A recept na dlouhověkost? - skromnost, pracovitost, střídmost v jídle, bezmezný optimismus
a víra v dobro lidí. Foto: Josef Talaš

Paní Šeligová slavila 100 let

Vzhledem k nutnosti provést obnovu aleje z důvodů katastrofálního stavu jednotlivých lip v aleji,
připravuje město projekt na celkovou rekonstrukci Hlavní třídy.Ten by měl zahrnovat, kromě obnovy aleje,
opravu chodníků, vybudování cyklostezek, výměnu veřejného osvětlení. Vzhledem k výši předpokládaných
nákladů (63 mil.Kč) a časové i technické náročnosti rekonstrukce budou práce rozděleny do několika etap.

Foto: Ivan TrnkaIlustrační foto



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV,
odbor správy majetku Magistrátu města Havířova

O Z N Á M E N Í
V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

znění, zveřejňuje na základě usnesení Rady města Havířova 
ze dne 24. 10. 2007

O B E C N Ý   Z Á M Ě R    M Ě S T A
pronajmout nebytové prostory :
1. o výměře 35,18 m2 v přízemí samostatné části budovy zdravotního

střediska ul. Studentská 1548, Havířov-Podlesí, včetně společných pro-
stor. Prostory jsou vhodné jako kancelář nebo k poskytování služeb.

2. o výměře 123,70 m2 ve 2. poschodí zdravotního střediska Dlouhá tř.
1134, Havířov-Podlesí, včetně společných prostor. Prostory jsou
vhodné ke zdravotnickým účelům.

3. o výměře 191,96 m2 v suterénu  zdravotního střediska Dlouhá tř.
1134, Havířov-Podlesí, včetně společných prostor. Prostory jsou
vhodné jako sklady.

4. o celkové výměře 103,55 m2, včetně společných prostor, v přízemí
zdravotního střediska ul. Kpt. Jasioka 991/20B, Havířov-Prostřední
Suchá. Dříve byly prostory užívány jako ordinace obvodního lékaře.
Prostory jsou určeny k využití ke zdravotnickým účelům.

5. o celkové výměře 58,17 m2, včetně společných prostor, v 1. poschodí
hlavní části budovy zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,
Havířov-Podlesí. Jedná se o místnost se samostatnou chodbou
a příručním skladem, která byla dříve užívána jako advokátní kancelář.

6. o celkové výměře 72,36 m2, včetně společných prostor, v 1. poschodí
hlavní části budovy zdravotního střediska Dlouhá třída 1134/83,
Havířov-Podlesí. Dříve byly prostory užívány jako zubní ordinace.
Prostory jsou určeny k využití ke zdravotnickým účelům.

7. o celkové výměře 105,43 m2 ve zdravotním středisku ul. Generála
Svobody  280/24, Havířov-Šumbark. Jedná se o samostatný prostor
s vlastním vstupem ze zadní části budovy. Dříve byly prostory užívány
jako veterinární ordinace.

8. 2 kanceláře, každá o výměře 19,81 m2 v 1. poschodí části H objektu
Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město.

Bližší informace o nebytových prostorách poskytne Městská realitní
agentura, s. r. o., tel.: 596 808 125, 596 808 146, a odbor správy majetku
MMH, tel.: 596 803 241.

Zemřel první primátor Havířova
Po těžké nemoci zemřel 30. října 2007
ve věku 58 let bývalý primátor Havířo-
va JUDr. Zdeněk Pohl.
Zdeněk Pohl byl historicky prvním
havířovským primátorem a pomáhal
utvářet novou cestu a tvář města celých
devět let. Město vedl v letech 1990-1999.
Jeho přičiněním se ve městě realizovala
řada rozsáhlých projektů, například
rekonstrukce správního komplexu
či rekonstrukce zámku, která vlastně byla
záchranou tohoto historického objektu.
V osobě Zdeňka Pohla ztrácí město nejen
významného politika, ale také velkého
patriota, který dokázal Havířov prezentovat
a zviditelnit v rámci celé republiky.
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1. Zbigniew Kowalik, 46 let,
o b c h o d n í k ,
P r o d e j n a
o c h r a n n ý c h
a pracovních
pomůcek na
Hlavní třídě.
V Havířově sice
nebydlím, ale pracuji zde, a tak
záměr obnovy celé Hlavní třídy
vítám. Myslím, že to bude hezké,
když budou stromy nižší
a v pěkném zákrytu. Slyšel jsem,
že by se měly dělat chodníky,
osvětlení apod. Určitě si to tato třída
zaslouží, protože je vlastně nejdů-
ležitější ulicí Havířova a určitě po
rekonstrukci osloví každého
návštěvníka města. Dívám se tady
naproti, jak spravují domy. Dělají
nové fasády, mění okna, výlohy.
Takže je určitě na čase, aby i ulice
k těmto opraveným domům seděla
a byla moderní.

2. paní Kokošinská, 64 let
My tady byd-
líme již od
šedesátých let
a jsme tady
s p o k o j e n i .
Určitě to bude
pěkné a Haví-
řované budou
zase na něco pyšni. Jen mě mrzí,
že tady nejezdí ráno z Hlavní třídy
tzn. ze směru od rondelu, žádný
autobus k nemocnici. To kdyby se
podařilo ještě zavést, tak bychom
byli spokojeni.

3. Junga, 17 let
Já jsem
přesvědčen, že
staré stromy
jsou také něčím
vzácné a že by
se asi alej
neměla likvido-
vat. Ale když
někdo tvrdí, že stromy jsou přes-
tárlé a nemocné, tak se to asi reali-
zovat musí.

4. důchodce, jméno neuvedl
My jsme toto
město stavěli,
takže k němu
máme asi mno-
hem vřelejší
vztah. Musím
říci, že se
Havířov dost
změnil a je skutečně hezký.
A pokud tedy bude hezky upravena
i Hlavní třída, tak to bude jen dobře.
A na stromy nemám nějaký
vyhraněný názor. Když bude nová
alej pěkná, tak to určitě všichni
pochopí, že musely staré stromy
pryč.

5. student, jméno neuvedl
Já jsem pro
obnovu ulice
tak, aby byla
m o d e r n í ,
s novou dlaž-
bou i cyklostez-
kami. Určitě
k tomu patří
i nová alej.

Vedení města si položením kytic připomnělo 89. výročí vzniku samo-
statné Československé republiky. Zároveň uctilo i válečné veterány,
jejichž svátek připadá na 11. listopad. Tichou vzpomínkou vyjádřili
představitelé města poděkování za přínos k vítězství demokracie.
Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci Českého svazu bojovníků za
svobodu, České obce legionářské, České strany socialistické a Kon-
federace politických vězňů. Foto: Josef Talaš

Anketa    Anketa
Město má záměr obnovit Hlavní třídu i s novou alejí.
Zeptali jsme se, co tomu lidé říkají.

Výtvarná soutěž o „Návrh vodního prvku před KD Radost“
V červenci letošního roku město vyhlásilo výtvarnou soutěž na „Návrh

vodního prvku před KD Radost“. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno celkem
9 návrhů od 7 uchazečů. Odborná komise složená ze zástupců města,
architektů, výtvarníků určila následující pořadí nabídek:

1. místo - návrh „Světlo a voda, 2. místo - návrh „List s vodním proudem,“
3. místo - návrh „Závoj“ 

Radní města doporučili zastupitelstvu jiné pořadí - na 1. místo
„List s vodním proudem“, 2. místo - „Světlo a voda“ a 3. místo - Závoj.
Definitivní verzi schválí v prosinci zastupitelstvo města.
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9. prosincem 2007 se integrovaný dopravní
systém Moravskoslezského kraje - ODIS -
dostává do Havířova. Za 10 let své existence
se postupně rozšířil do řady měst a obcí
a jeho služeb může využívat téměř 800 tisíc
obyvatel Moravskoslezského kraje. Mezi ces-
tující veřejností si získal oblibu zejména díky
výhodným cenám jízdného pro všechny kate-
gorie cestujících, kvalitě přepravy a možnos-
tí cestovat na jediný jízdní doklad více
dopravci. Možnost přestupu na jednu jízden-
ku mezi dopravními prostředky různých
dopravců je veřejností oceňována, protože
jim umožňuje snížit jejich cestovní výdaje.

Nejvýraznějšího rozšíření se ODIS nově
dočká u Českých drah, a. s. Kromě začlenění
nových tratí a úseků tratí do ODIS dojde k zave-
dení dalších novinek v osobní železniční
dopravě.

Co bude od 9. prosince v Havířově
Do ODIS bude začleněna celá trať č. 321

Ostrava - Svinov - Český Těšín přes Havířov
s dopravními návaznostmi na další železniční
tratě i autobusové linky. V samotném Havířově
dojde prozatím pouze k napojení železniční
dopravy na ODIS. Městská doprava v Havířově
ani příměstské linky vyjíždějící z Havířova nebo
Havířovem projíždějící zatím do ODIS začleněny
nebudou.

Jaký to bude mít význam pro
havířovské občany

Výhody ODIS čerpají ti, kteří pravidelně dojíž-
dějí za prací nebo do škol. Tito cestující si budou
moci zakoupit dlouhodobé časové jízdenky
ODIS s časovou platností od 30 dnů až po 365
dnů (podle platného ceníku ODIS) na jakoukoli
kombinaci tarifních zón. Tato jízdenka jim
umožní nejen pravidelně cestovat např. mezi
Havířovem a Ostravou, ale v rámci Ostravy
přestupovat na dopravní prostředky městské
dopravy v Ostravě i na dopravní prostředky
jiných dopravců. Rozsah možností využití jíz-
denky je dán volbou tarifních zón, pro které jíz-
denka platí.

V souvislosti s elektrifikací traťového
úseku mezi Ostravou hl.n. a Ostravou-Kunči-
cemi dojde k zavedení přímých zrychlených
vlaků, vyjíždějících z Ostravy hl.n. přes nově
vybudovanou zastávku Ostrava centrum do
Havířova, resp. až do Českého Těšína a zpět.
Tyto vlaky jsou vedeny mezi stanicemi Ostrava
střed a Havířov bez zastávky. Doba jízdy z cen-
tra Ostravy do Havířova se tak zkrátí na cca
17 minut. Na této zrychlené vlakové lince bude
nasazena i nová vlaková jednotka City Elefant.

Nová železniční zastávka Ostrava centrum,
situovaná v blízkosti ulice Stodolní, značně zkrátí
občanům docházkovou vzdálenost do centra
města.

Nové číslování vlakových linek
ODIS

V souvislosti s rozšířením ODIS o další úseky
železničních tratí a se zavedením nové přímé
vlakové linky mezi centrem Ostravy a Havířo-
vem, resp. Českým Těšínem dochází od 9. pro-
since 2007 ke změně v označování vlakových
linek ODIS. Nové číslování linek ctí skutečné tra-
sování regionálních vlaků, bez ohledu na číslo-
vání jednotlivých tratí. Číslování linek je použito
pouze v jízdních řádech ODIS, vlaky jimi nejsou
prozatím označeny. Pro vlakové linky je i nadále
vyhrazena číselná řada 900. Městem Havířov tak
budou projíždět 2 vlakové linky č. 901 a 904.

Linka 901: Opava východ - Ostrava-Svinov -
Ostrava-Kunčice - Havířov - Český Těšín
Linka 904: Ostrava hl.n. - Ostrava centrum -
Ostrava střed - Havířov - Český Těšín

Užitečné rady pro cestující

V rámci ODIS nelze zatím cestovat na jed-
notlivé jízdné, ale pouze na dlouhodobé časové
jízdenky. Na území města Ostravy (tarifní zóny 1,
2, 3 a 4) je možno použít rovněž platnou 24hodi-
novou jízdenku pro město Ostravu (tzv. Ostra-
vanku). Jízdní doklady ODIS platí ve 2. vozové
třídě osobních a spěšných vlaků a vybraných
rychlíků. Bezplatná přeprava se řídí tarifem Čes-
kých drah, a.s.

ODISprima - cestování v 1. vozové
třídě

Od 1. ledna 2008 je zavedena možnost zakou-
pení příplatku ODISprima, který umožní cestu-
jícím s platnou dlouhodobou časovou jízdenkou
ODIS cestovat ve vlacích Českých drah
v oddílech 1. vozové třídy. Vzhledem k omezené-

mu množství vlaků s oddíly 1. vozové třídy bude
tento příplatek jednotný, bez ohledu na počet
zakoupených zón. Příplatek ODISprima bude
prodáván na samostatném formuláři výhradně
v železničních stanicích ČD, kde jsou prodávány
dlouhodobé časové jízdenky ODIS a bude platit
jen společně s platnou dlouhodobou časovou
jízdenkou ODIS (se shodným číslem průkazky
ODIS).

Kde zakoupit jízdenky
Průkaz k dlouhodobé časové jízdence ODIS

lze vyřídit v pokladnách vybraných železničních
stanic (mj. Havířov, Ostrava hl.n.) nebo v prodej-
nách Dopravního podniku Ostrava a.s.

Kupóny k dlouhodobé časové jízdence ODIS
lze zakoupit v pokladnách všech železničních
stanic na území ODIS, kde se prodávají běžné
jízdenky (mj. Havířov, Ostrava-Kunčice, Ostrava
střed, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Svinov, Ostra-
va hl.n., Český Těšín), a dále ve všech prodej-
nách Dopravního podniku Ostrava a.s.

Žáci a studenti základních, středních
a vysokých škol si mohou zakoupit dlouhodobé
časové jízdenky ODIS na celostátně platný
žákovský průkaz.

Integrovaný dopravní systém začíná v Havířově 9. prosince

Výhody Tarifu ODIS se plně projevují
v těch tarifních zónách, kde provozuje veřej-
nou dopravu více dopravců a kde je možno
využívat přestupy na dopravní prostředky
jiných dopravců (zcela jednoznačně Statutár-
ní město Ostrava, ale i jiná města nebo oblasti).

Nejvíce možností se havířovským občanům
otevírá právě při využívání železniční dopravy.
Na dlouhodobou časovou jízdenku ODIS budou
moci cestovat nejen do Ostravy, ale i do Opavy,
Frýdku-Místku, Českého Těšína.

Pro cestující je výhodné si zakoupit dlou-
hodobou časovou jízdenku ODIS ještě
v letošním roce s platností až 365 dnů za
staré ceny roku 2007. Od 1. 1. 2008 dojde
k nárůstu cen v důsledku změny sazby DPH.

Změna úřední doby
Magistrátu města Havířova 

v období Vánoc:
Čtvrtek 27.12. 8 - 17 hodin

Pondělí 31.12.
úřední den zrušen

Ilustrační foto
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Zastupitelé odpovídali na tyto dotazy:
- titul, jméno a příjmení
- strana, za kterou jste byl zvolen do zastupitelstva
- věk
- povolání, rodinné zázemí, případně důležité mezníky vašeho života
- jak dlouho se zabýváte komunální politikou
- v čem spatřujete největší a nejpalčivější problém současného

Havířova
- jak vypadá vaše práce pro město v oblasti komunální politiky
- co se vám jako zastupiteli podařilo prosadit či s čím se ještě

v tomto volebním období hodláte poprat

 Jsem autorem a spolupodílím se na řadě
projektů, a to především v oblasti ekonomiky,
managementu, systémového řešení v oblas-
tech alternativních zdrojů, logistiky a moder-
ních technologií likvidace odpadů.
Mám velmi silné rodinné zázemí, jsem ženatý
a mám dva dospělé syny.
Mezi důležité mezníky mého života považuji
celoživotní vzdělávání a mezilidské vztahy.
Mým cílem je předat tyto životní zkušenosti
dalším generacím.
Mám velmi silný vztah k rodnému městu a po
roce 1989 jsem se začal aktivně zajímat
o dění v našem městě.

 Největším problémem našeho města jsou
dle mého názoru nesystémové kroky, jejichž
příčinou je vývoj politické situace po roce
1989. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že od této doby uplynulo mnoho let
a že se dostáváme do doby, kdy nastupuje nová generace, která není
zatížená minulostí. Pokud nebudeme schopni definovat své cíle s přísluš-
nou metodikou, tak prostředky, které dnes investujeme, nemohou být efek-
tivně využívány. Podařilo se mi iniciovat a zřídit Komisi pro strategický roz-
voj města Havířova a děkuji vedení města, že mi umožnilo tuto komisi vést.
Cílem komise je zpracovat strategický plán města, což považuji jako jeden
z důležitých kroků. Komise by měla definovat cíle a metodiku budoucího
vývoje města Havířova. Tento strategický plán musí tvořit občané
a podnikatelé města, politikové a úředníci jim musí vytvářet podmínky.

 Za nejpalčivější problémy považuji to, že se město staví do pozice podni-
katele, což považuji za nejhorší model, poněvadž stát ani obec není dob-
rým podnikatelem či vlastníkem a obce mají pouze vytvářet prostor pro co

nejsvobodnější rozvoj aktivit svých občanů
a nenahrazovat nebo jim nekale konkurovat.
Ve své práci jsem připraven nadále pokračo-
vat a zároveň děkuji svým voličům a doufám,
že svou prací přesvědčím do budoucna i ty,
kteří mi svůj hlas nedali.

Bc. Zdeněk Fikáček
ODS

Původní povolání důlní technik, ženatý.
Působil jsem na Dole Dukla 32 let, 13 let jako
ředitel podniku. Od r. 1996 do r. 2006 jako
poslanec PČR.

Od r. 1994 Zastupitelstvo města Havířova.
Největší úkol?
Tvorba nových pracovních příležitostí 
(po útlumu Dolu Dukla, František - následně
9. květen a další), zvyšování úrovně bydlení,
zvýšení počtu míst v Domovech seniorů, DPS
a soc. služeb, zlepšení podmínek pro využití
volného času, zejména pak mládeže, preven-
ce kriminality, gamblerství, šíření drog apod.

Pracuji v komisích pro územní rozvoj,
dopravu a v energetické komisi.

Ještě jako poslanci Sněmovny PČR se mi
podařilo přispět k řešení neoprávněné diskri-
minace hornických důchodců, či získání prostředků ve výši 350 mil. Kč pro
tvorbu nových pracovních příležitostí v regionu. Jako zastupitel jsem např.
přispěl k navýšení prostředků na opravy bytových domů a další. Nejvíce
bych do budoucna chtěl přispět k tomu, aby jednání zastupitelstva našla
konsensus v hledání řešení ve prospěch občanů krásného města Havířov
a v neposlední řadě, aby náš občan při návštěvě Magistrátu města Havířov
získal pocit, že se tam setkal s lidmi, kteří nehledají výmluvy, ale hledají
řešení, které jim zákon umožňuje a dokonce ukládá.

Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
KSČM, 70 let

Problémy byly, jsou a budou. Jako zastupitelka je vnímám, k řešení je však nutná vůle všech
zastupitelů. Pracuji v kulturní a letopisecké komisi. Kultura si na sebe nevydělá, pro její podpo-
ru je třeba získat všechny bez ohledu na politickou příslušnost. Ráda bych, aby si v našem
městě přišla na své jak starší, tak mladá generace (klasické kino pro seniory, pro školy, s klid-
nou atmosférou bez „vůně“ kukuřice, ale také mládežnické kluby - je tu 30 kapel, které mají
málo prostoru na zkoušení). Podporujme volnočasové aktivity a nebudeme muset tisknout
plakáty s protidrogovou tematikou. V Havířově žije dost talentovaných dětí a mládeže.
Ne všichni pocházejí z movitých rodin a dnes se platí za všechno. I na ně chci myslet s ostat-
ními členy kulturní komise, která jako první z komisí vypracovala již v roce 2004 Koncepci
kultury města Havířov.

Mgr. Ruda Treichelová
KSČM

Rodinný stav: ženatý
Vzdělání: VUT Brno, obor elektrické stroje
a přístroje, VUT Brno, technická kybernetika
Zaměstnání: MEZ Frenštát p.R. - vývoj
elektromotorů, NH Ostrava - automatizace
a řízení technologie 
Veřejná činnost: 10 roků v ZMH, 6 roků
v RMH, člen kontrolního a finančního výboru
ZMH, předseda OK Dolní Suchá, před r. 1989
jsem dlouhodobě vedl šachovou mládež
Baníku Havířov, okresu i kraje
Zájmy: zahrada, včely, šachy, poznávací turis-
tika
Nejpalčivější problémy města: - dopravní
napojení města, zejména řešení „velkého ron-
delu“
- finanční stabilita města

- nedostatečné výrobní zázemí města (a tím i velká nezaměstnanost)
Moje práce pro občany města: - revitalizace Dolní Suché, postižené důlní
činností, podpora rodin s dětmi a péče o mládež, harmonizace financování
města
Výsledky mé snahy: za dlouhodobou veřejnou činnost se již mnohé poda-
řilo uskutečnit   

Ing. Jiří Špiřík
KDU-ČSL, 65 let

Představujeme zastupitele města Havířova
V nové rubrice v Radničních listech postupně představujeme zastupitele města, kteří byli zvoleni v komunálních

volbách počátkem roku 2007. V zastupitelstvu, které má 43 členů, pracuje na základě výsledků voleb 5 politických
stran a hnutí: KSČM (15 mandátů), ODS (13 mandátů), ČSSD (11 mandátů), HPH (2 mandáty) a KDU-ČSL (2 mandáty).
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Podnikatel, ženatý, 2 děti
V září 2008 to bude nepřetržitě 30 let ve
funkci zastupitele města. Místopředseda
MěNV od září 1978 do konce prosince 1990
s náplní: financování, plánování, investiční
výstavba, stavební úřad, územní rozvoj, život-
ní prostředí a zemědělství. Náměstek primáto-
ra pro hospodářský rozvoj od prosince 1998
do konce října 1999. Namátkou v tomto obdo-
bí byly zafinancovány a zrealizovány Spole-
čenský dům Reneta, KD L. Janáčka, DPS
Mládežnická, DPS Gen. Svobody, Dům Penzi-
on v hrubé stavbě, bezbariérový dům Šum-
bark, přístavba nemocnice, zdravotní středis-
ka Podlesí, Suchá, Šumbark, Stavba na ulici
Burianová - Bílý dům, kde měl být hotel s 249
lůžky a v pravém křídle dům a klub mládeže.
Nezmiňuji školky, školy, nákupní střediska,

hřiště, závod Svit, tisíce bytů a garáže.
 enormní dopravní zatížení, zhoršující se životní prostředí, zejména ovzdu-
ší, ne vždy vhodné umístění staveb např. Kaufland u autobusového nádraží.

 pracuji jako předseda finančního výboru, jsem členem komise pro inves-
tiční výstavbu a předseda představenstva HTS a.s.

 prosazování čehokoliv je více týmová práce. Spolu s kolegy v klubu
prosazuji náš volební program. Mým cílem je udržet rozpočtovou kázeň,
zamezit tzv. porcování medvěda, chci jednoznačně zdravé finance.
Samozřejmě, že chci i vysokou úroveň společnosti HTS, kterou vlastní
město.

pracuji ve společnosti HASIT a.s. jako
regionální vedoucí prodeje, mám jednoho
syna 
od roku 2000 jsem členem ODS 
asi nejtíživějším problémem současného
Havířova je postupné stárnutí obyvatel-
stva a odliv mladých lidí do jiných per-
spektivněj-ších regionů ČR z důvodu
vysoké nezaměstnanosti.

Rádl Aleš 
ODS, 35 let 

Krátce po přistěhování do Havířova (1972) si
mě spoluobčané vybrali jako poslankyni
tehdejšího MěstNV a komunální politice jsem
věrná dosud. Po roce 1989 jsem byla dvakrát
náměstkyní primátora pro sociální politiku
a školství, ve volebním období 2002 - 2007
primátorkou města. Profesí jsem učitelka,
před zvolením do funkce ředitelka ZŠ
Havířov-Šumbark.
Mojí snahou bylo zlepšování podmínek života
ve městě pro všechny občany tak, aby žádná
skupina nebyla bezdůvodně preferovaná
a naopak se na něco důležitého pro chod
města nezapomnělo. Výjimkou jsou spoluob-
čané se zdravotním znevýhodněním, kterým
jsme přes všechna opatření stále ještě hodně
dlužni. Vzhledem k ekonomickým možnostem
města se některé problémy, jako např. opravy cest a chodníků, údržba
bytového fondu, nebo městské zeleně či osvětlení, nedaří z pohledu obča-
nů dostatečně rychle, každý by rád přednostně řešil místo svého bydliště.
S ohledem na věkovou strukturu obyvatel považuji za důležité vedle údržby
škol, sportovišť a rozšiřování parkovacích míst také podporu všech volno-
časových aktivit mládeže i seniorů, rozvoj sociálních služeb i přípravu
a v letošním roce zahájení výstavby domova důchodců.
Jako současná poslankyně Parlamentu ČR nebudu ani napříště hlasovat
pro zákony, které vedou ke zvyšování životních nákladů většiny spolu-
občanů. Chci přispět k získání dotací z fondu EU pro naše město, region
i jednotlivé podnikatelské subjekty, které zajistí zvýšení zaměstnanosti.
Zasazuji se o navýšení prostředků Fondu rozvoje bydlení a Fondu doprav-
ní infrastruktury, ze kterých Havířov v minulosti úspěšně čerpal finanční
prostředky. Osobně podpořím sportovní, kulturní a vzdělávací akce, na kte-
rých mohou mladí lidé podle svého zájmu trávit volný čas.

projekt manager, ženatý, 2 děti
od r. 2004
nedostatek pracovních příležitostí, nedosta-
tečná dopravní infrastruktura, klesající počet
obyvatel 
jsem členem komise pro strategický rozvoj
města 
vytvoření plnohodnotného strategického
plánu města, vytvoření nových podnikatel-
ských možností, přivedení unijních dotací
pro projekty  na území města

 OSVČ
 v komunální politice jsem od roku 1998
a v Zastupitelstvu pracuji druhé volební období

 mojí hlavní prioritou je oblast sportu. Prosa-
zuji hlavně, aby v našem městě byla vybu-
dována nová sportoviště - nová dráha pro in
line bruslení, sportovní haly, kterých je ve
městě nedostatek. Naše mládež, ale
i dospělí občané si nemají kde kvalitně
zasportovat. Je zde jen jedna velká hala
(Slavie), která je svým povrchem pro určité
sporty nebezpeč-ná, navíc vytížená celý
týden jen pro malou část sportovní popula-
ce. Kde se dá sportovat je jen v malých
tělocvičnách při ZŠ, ale ty jsou pro určité
druhy sportu nevyhovující.

Dále se snažím ve městě prosazovat
zjednosměrnění provozu na některých ulicích (např. ul. Moskevská), a to z
hlediska bezpečnosti, hlavně z důvodu zvýšení počtu parkovacích míst,
kterých je v našem městě nedostatek (Policie ČR není jednosměrkám moc
nakloněna).

  Naším cílem je hlavně splnění všech bodů volebního programu.

PaedDr. Milada Halíková 
KSČM

V komunální politice pracuji 12 let. Jsem
v důchodovém věku 

 Přetížená doprava v centru města, zvláště
nepropustnost kruhového objezdu, vysoká
bariérovost vstupů veřejných budov.
Nedostatek parkovacích míst na území
celého města, veřejných sociálních zařízení
(WC), zařízení poskytujících služby péče
o občany v přechodné sociální krizi, starto-
vací byty pro mladé začínající manžele,
malometrážní byty pro seniory a místa
v Domech s pečovatelskou službou včetně
pobytových zařízení pro postižené občany,
kvalitní hotelové ubytování.
Po celou dobu působení v komunální politi-
ce se věnuji sociální oblasti a péči o posti-
žené občany.

 zpracoval jsem projekt na vypracování
Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Havířova. Dva roky
jsem aktivně koordinoval práci 130 odborníků, kteří se na tvorbě tohoto
plánu podíleli. V prosinci 2005 pak byl přijat Zastupitelstvem města
Havířova  jako jeden ze strategických dokumentů města. V tomto voleb-
ním období budu aktivně podporovat naplnění volebního prohlášení
Rady města na léta 2007 - 2010. Budu se zasazovat, aby byly realizo-
vány výstupy Komunitního plánu.

Ing. Karel Langer
ODS, 38 let

Doc.RSDr.
Eduard Pawera CSc.

KSČM

Vojtěch Kozák
ČSSD, 47 let

Karel Sachmerda
KSČM, 65 let

Vdaná, 2 dospělé syny
V zastupitelstvu města Havířova jsem první
volební období, členkou komise pro občanské
záležitosti od roku 2003. Jsem majitelkou
firmy, ve které zaměstnávám více jak 60 %
zdravotně postižených pracovníků, proto se
snažím i v oblasti sociální péče napomáhat
těmto občanům v komisi ÚP. Mým přáním je,
aby v městě Havířově klesala nezaměstna-
nost a aby hlavně mladí lidé našli práci

v našem městě
a zároveň vyžití
jak ve sportov-
ních aktivitách
tak i v kulturní oblasti.

Jaroslava Konečná
ČSSD, 67 let
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Na 300 závodnic a závodníků z celé republiky přivedl do Havířova Aerobik
& Fitness Cup. Jelikož Česká republika patří ve sportovním aerobiku
a fitness mezi světovou špičku, mohli návštěvníci na závodech vidět
a obdivovat několikanásobné mistry světa, Evropy nebo republiky. Pořada-
telství soutěže se ujal tým Maniak aerobiku Ivany Kožmínové ze Slavie
Havířov. Havířovské „maniačky“, které jsou v tomto sportovním odvětví
nováčky, se umístily v kategorii fitness týmy dospělých na vynikajícím
3. a 4. místě. 1. místo v této kategorii obsadily dvojnásobné mistryně světa
z pražského sportovního klubu Dominátor Hanky Šulcové.

Statutární město Havířov 
vyhlašuje výběrové řízení 

na funkci ředitele 
příspěvkové organizace 

„Domov seniorů Havířov“

Podmínky výběrového řízení 
naleznete na internetových 
stránkách města Havířova

www.havirov-city.cz 
a na úřední desce 
města Havířova, 

Svornosti 86/2, Havířov-Město

Město zeleně
vychází na DVD

Slavnostní křest DVD s filmem
Město zeleně havířovského režisé-
ra Davida Vignera proběhne
12. prosince v 17 hodin v lout-
kovém sále KD Petra Bezruče.
Křtem bude zahájen prodej DVD
s filmovým snímkem, který přibližu-
je historii a vznik města Havířova.
Součástí slavnostního křtu bude
poslední veřejné promítání tohoto
filmu, proto nepropásněte příleži-
tost se na film podívat a popovídat
si s tvůrci. „Chtěl bych na tento
komorní křest pozvat všechny ty, kteří
se na filmu podíleli, abych jim mohl
poděkovat, ale samozřejmě také
všechny ty, kteří si na události popi-
sované ve filmu ještě pamatují.
Prostě všechny havířovské patrioty,“
prohlásil režisér snímku David Vigner.

Vstupné 30 Kč 
vstupenky v předprodejích MKS

DVD 125 Kč - prodej ve všech
pokladnách MKS Havířov

Klub přátel Hornického muzea
pořádá

v pondělí 10. prosince 
od 16.30 hodin v loutkovém sále

KD Petra Bezruče besedu 
s hodnocením uplynulého roku

a promítáním filmů 
s hornickou tematikou.

Cena 
za odpad stejná
Ani v příštím roce nebudou muset
havířovští občané sáhnout
hlouběji do peněženky v souvis-
losti s likvidací komunálního
odpadu. Cena totiž zůstává stej-
ná jako v loňském roce, tj. 480 Kč
na občana a rok. V roce 2006
bylo vynaloženo na likvidaci
odpadu na území města více než
39 milionů korun. Více než 8 tisíc
občanů však tento poplatek neu-
hradilo, jak mělo. Dlužná částka
tvořila 3,6 milionu korun.
Vůči těmto poplatníkům byl navíc
uplatněn sankční poplatek ve výši
50 procent dlužné částky.
V 81 případech byl poplatek
odpuštěn, převážně z důvodu
pobytu mimo město Havířov.

Město omezí počet provozoven s hracími automaty

Peníze 
na krov kostela
Částku 300 tisíc korun poskytne
město Havířov na financování
sanace dřevěných krovů evange-
lického kostela v Havířově-Bludo-
vicích. Rozhodli o tom v listopadu
členové Zastupitelstva města
Havířova.
Jedná se o původní barokní stav-
bu z let 1782 - 1784, která byla
přestavěna do klasicistní podoby
s původním interiérem. Evange-
lický kostel je výtvarně hodnotnou
klasicistní architekturou. Jde o typ
největšího potolerančního kostela
v oblasti s původním zařízením.
Oprava kostela byla zahájena již
v loňském roce, kdy město
přispělo částkou 200 tisíc korun.
„Jde o jednu z nejvzácnějších
památek na území města. Důleži-
té je zejména to, že za uplynulých
zhruba 220 let se všechny opravy
realizovaly s ohledem na zacho-
vání barokní výzdoby, což je pro
současnost velmi cenné,“ řekl ke
schválenému příspěvku náměs-
tek primátora JUDr. Bronislav
Bujok.

Přednáška o Antarktidě se líbila posluchačům,
cestovateli Adámkovi se líbil Havířov

Před nějakou dobou proběhla tiskem zpráva o výstavě fotografií Hynka
Adámka, která se týkala výstavby první české vědecké základny na
Antarktidě. Téma mě zaujalo a požádala jsem pana Adámka, zda by
mohl přijet na besedu do naší havířovské knihovny. Ten nadšeně sou-
hlasil, protože v Havířově prožil část svého dětství a byla to pro něj tak
trochu srdeční záležitost. Problém však nastal při vybírání vhodného ter-
mínu. Pan Adámek je stálým spolupracovníkem časopisu National Geo-
graphic, a tudíž stále na cestách za nějakou reportáží. Navštívil již
Island, Špicberky, Grónsko a Afriku a o svých cestách napsal nejen
mnoho článků, ale také několik knih, které doplnil vlastními snímky.
Nakonec jsme se ale domluvili. Ve čtvrtek 8. listopadu si tak mohli jeho
skvělou přednášku vyslechnout dospělí posluchači na pobočce
J. Seiferta, pátek byl věnován dětem ze základních škol 1. máje, Gorké-
ho a Na Nábřeží. Do Kulturního domu Radost jich přišlo téměř 200.
Čekal na ně film o budování základny v Antarktidě a poutavý výklad
s promítáním množství fotografií, které se podařilo Hynku Adámkovi
tehdy nafotit. Cestovatel vyprávěl o každodenním životě na základně,
o vědeckém bádání, antarktické přírodě, ale i o jídelníčku.
A podle ohlasu i množství dotazů jeho vyprávění posluchače velice zau-
jalo. Svědčí o tom i nadšené reakce dětí při pozdější návštěvě knihovny
a jejich žádosti o další besedu. Rovněž pan Adámek byl nadšen. Jednak
z přijetí v knihovně, ale také z perfektního servisu a z města samotného.
Prý mu v dětství tak krásné nepřipadalo. Hned se nabídl, že přijede zase
a my se tak můžeme těšit na povídání o Africe nebo Islandu. A také na
jeho novou knihu, kterou dokončuje k vydání.
Akce byla financována z grantu MK ČR, z Evropských fondů Ekocentra
Ostrava za finančního přispění MěK Havířov. Dana Kochová

Na základě podnětů ze strany nespokojených občanů města Havířova,
kteří se potýkají zejména s negativními sociálními dopady hráčské závis-
losti, narušování veřejného pořádku, bezpečnostními riziky atd., se při-
stoupilo ke kroku omezujícímu vznik dalších nových provozoven, ve kte-
rých lze provozovat výherní hrací přístroje. Zároveň bylo přikročeno
k časovému omezení provozu výherních hracích přístrojů ve snaze zabez-
pečení veřejného pořádku v pozdních nočních a ranních hodinách.
Od neděle do čtvrtku lze provozovat automaty od 10 do 22 hod. a v pátek
a v sobotu od 10 hod. do půlnoci. Mimo uvedené časové rozmezí je pro-
vozování povolených výherních hracích přístrojů zakázáno.

Nově bude možné provozovat výherní hrací přístroje pouze v provozov-
nách, ve kterých bude ke dni účinnosti této vyhlášky vydáno platné povo-
lení k provozování výherních hracích přístrojů. Na ostatních veřejně pří-
stupných místech bude tato činnost zakázána.

V Havířově je kolem 100 provozoven, ve kterých je přes 600 automatů
různých provozovatelů. Vyhláškou zamezíme vzniku nových provozoven,
ve kterých by byly další hrací automaty.

Koupalištím
se letos 
nedařilo

Letošní sezona koupalištím
příliš nepřála. Podepsalo se na
tom zejména počasí. Přestože
slunečných dnů bylo poměrně
dost, chyběly ve srovnání
s rokem 2006 ve větší míře dny
tropické. Ty totiž lákají lidi
k vodě nejvíce, zejména pak
když jich následuje několik po
sobě. Takové však letošní léto
nebylo.

Havířovské letní koupaliště se
tak dostalo do ztráty. Tento jev
však zaznamenaly i koupaliště
v okolí. Například ve Frýdku-Míst-
ku klesl počet návštěvníků ze 114
na 88 tisíc, v Karviné ze 72 tisíc
na 48 tisíc, v Havířově byl zazna-
menán pokles z 95 na 70 tisíc.
Podle ředitele Správy sportovních
a rekreačních zařízení Havířov
Ing. Jiřího Bednáře je ztráta
i proto vysoká, že se výhled pro
rok 2007 opíral o výsledky roku
předešlého, který byl z hlediska
tropických a letních dnů extrémní.
Jak zaznělo při jednání zastupi-
telstva z úst některých zastupite-
lů (např. Ing. Špiřík - KDU-ČSL)
havířovské letní koupaliště by se
mělo do budoucna opírat o akční
plán, který by přinesl na koupališ-
tě více atrakcí. Za úvahu také stojí
případné přestřešení apod.

Foto: archiv
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KD P. Bezruče
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Otevřeno: po - pá 14 - 18 h, mimo otevírací dobu zpřístupní
zájemcům výstavu pracovník informací, vstupné dobrovolné
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výstava o stavebním vývoji části našeho města
z 50. let 20. stol., která byla v roce 1992 

prohlášena památkovou zónou

3. - 30.12. 2007 
výstava přemístěna z KD Radost

4.12. v 19.00 hod. - velký sál KD P. Bezruče 
skupina HAC - ČESKÁ SCÉNA 
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský: SVĚTÁCI
Prodej vstupenek pro širokou veřejnost v pokladně KDPB
Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

zá
b

av
a 8.12. v 16.30 hodin - velký sál KDPB

VÁ N O Č K A
Přehlídka amatérských divadel a kapel. Vstupné 45 Kč

VESELÉ VÁNOCE
S ČESKÝM ROZHLASEM

Nemáte rádi předvánoční shon? 
Jste příznivci především veselých Vánoc? 

Přijďte se podívat 

12. prosince od 15.00 do 17.00 hodin 

před OD ELAN
Uvidíte, co jste ještě neviděli - roztomilé soutěže o šupináče,

vánočky, perníky a dárky od Ježíška.
Hrajeme o ty pravé symboly Vánoc!

Máte-li odvahu vyzkoušet si mrazivou koupel 
nezapomeňte přijít ve středu 12. prosince v 15.00 hodin.

Český rozhlas Ostrava a Městské kulturní středisko 
Havířov Vás zvou na 
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21.12. od 18 do 24 hod.
Předvánoční taneční zábava 
hraje KUBEMUSIK, tančí TŠ Horizonty  

Vstupné 50 Kč

Společenský dům
Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město

4.12. v 19.00 hodin - KD Radost

Koncert k založení města Havířova
Jaroslav Svěcený 
- housle a průvodní slovo

Josef Popelka - varhany    
Kombinace houslí a varhan umož-
ňuje široké využití neobvyklých zvu-
kových možností a dává prostor pro
interpretaci skladeb světově proslu-
lých i málo hraných autorů. Pestrou
nabídku tvoří staré barokní sonáty
a svity i méně známá díla romantic-
kých skladatelů.
Na koncertě bude udělena Cena
statutárního města Havířova.

Vstupné: 220 Kč

Galerie v KD Radost
otevřeno denně od 9 do 19 h,
zavřeno 24.12. 2007 a 1.1. 2008

Betlémy - tradice Vánoc
postavy českých betlémů, horníci v betlémech,

výročí Josefa Lady, reklamní betlémy...
slavnostní zahájení ve čtvrtek 6. prosince od 17 hodin

výstava potrvá do 6.1. 2008

12.12. v 19.00 hodin 
KD Radost

Vánoční koncert
Kateřina Chroboková 
- varhany, cembalo

a Janáčkův komorní orchestr

Koncert zahájí žákyně ZUŠ B. Martinů
Natálie Gajanová a Markéta Berková
- zpěv 

Vstupné: 180 Kč, důchodci 150 Kč, studenti 100 Kč

TANEČNÍ VEČERY
neděle 2.12. a 9.12. od 17.00 do 22.00 hod.
Kulturní dům RADOST                       Vstupné 40 Kč

zá
b

av
a

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin
v loutkovém sále KD P. Bezruče 
Vstupné: 70 Kč, členové FK 60 Kč 

4.12. FAUNŮV LABYRINT
(EL LABERINTO DEL FAUNO, Mexiko/Španělsko/USA
2006, 112´, do 15 let nepřístupný, fantasy, titulky, DD)
Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě
dětské fantazie se za život, čest a odvahu platí stejná
cena jako ve světě dospělých. Film je držitelem
3 OSCARŮ za výpravu, kameru a masky. Plus dalších
52 ocenění a 51 nominací.
Režie: Guillermo del Toro

11.12. ANGEL  
(Francie/VB/Belgie 2007, 119´, do 12 let nevhodný,
historické drama, titulky, DD)
Je možné dosáhnout v životě stejné dokonalosti jako
v románu? Krásná a naivní spisovatelka žije vysněný
život svých hrdinek. Výpravné historické drama, kde
nechybí city ani ostrý sarkasmus.
Režie: Francois Ozon                        

18.12. CARMEN
(Španělsko 1983, 102´, do 12 let nevhodný, drama, titulky)
Drama vášně a žárlivosti vyjádřeno tancem. Příběh
se odvíjí paralelně s reálnou love story, která vznikne
mezi protagonisty při zkouškách na baletní předsta-
vení. Režie: Carlos Saura
Členové FK mají vstup na tento film  z d a r m a !

Foto: Kamil Till

1.12. a 2.12.
BIRLIBÁN  
Divadlo Kruh Havířov                

8.12. O JEŽÍŠKOVI
Divadlo Na Cestě Liberec

9.12. ČAROVNÉ VÁNOCE
+ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
(od 11.00 h převezmeme balíčky) 

Divadlo Smíšek Ostrava

15.12. a 16.12.
JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
SLAVILI VÁNOCE       Divadlo Křesadlo Třinec   

Vstupné 30 Kč
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KDPB - loutkový sál vždy v 15 hodin



Kulturní dům Leoše Janáčka

1. - 2.12. v 18.00 h
BESTIÁŘ
(ČR 2006, 113´, do 15 let nepřístupný,
romantická komedie, DD)
Film režisérky Ireny Pavláskové na
motivy bestselleru Barbary Nesvad-
bové. Mladá úspěšná emancipovaná
Karolína se vášnivě zamiluje do
záhadného Alexe. Hrají: Danica Jurčo-
vá, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš
Matonoha, Miroslav Etzler, Kryštof
Hádek a Petr Vondráček.

Vstupné: 72 Kč
7.12. v 18.00 h
MÍR S TULENI   
(ČR/Itálie 2007, CP 1.11. 07, 125´, přístup-
ný, titulky, DD)
Film o tom, co je to lidská přiroze-
nost. Film Miroslava Nováka čerpá
z osudů dvou „zvířecích“ legend.
Tuleň Odysseus byl vypuštěn do
slavné římské fontány a nepřežil to.
O několik desetiletí později utíká
z pražské zoo během katastrofál-
ních povodní lachtan Gaston a také
nepřežil. Vstupné: 72 Kč

8. - 9.12. v 18.00 h 
POKOJ 1408
(USA 2007, CP 11.10. 07, 94´, do 15 let
nepřístupný, thriller/horor, titulky, DD)
John Cusack a Samuel L. Jackson
v hlavních rolích filmu natočeného
podle povídky mistra napětí Step-

hena Kinga. Záhadný pokoj číslo 1408
hotelu Dolphin, kde hosté nevydrželi
naživu ani hodinu.

Vstupné: 72 Kč

14. - 16.12. v 18.00 h
SAW IV.     
(USA 2007, CP 25.10. 07, 108´, do 15 let nepří-
stupný, thriller, titulky, DD)
Série filmů SAW se stala kultovní už po
druhém pokračování. S přibývajícími
čísly přitahuje do kin víc a víc diváků,
kteří jsou lační zjistit, jak hra pokraču-
je… Velitel zásahové jednotky se ocitne
uvnitř smrtelné hry a má pouze hodinu
a půl, aby se dostal přes vražedné pasti
a zachránil svého přítele a sebe před
děsivým koncem …          

Vstupné: 72 Kč

20.12. v 16.00 h 
projekt „FILM A ŠKOLA“
(MONTY PYTHON´S LIFE OF BRIAN, VB 1979,
94´, přístupný, titulky)
Biblická fraška o nedobrovolném Mesiášovi.
V hlavní roli skupina Monty Python. Toto
excentrické dílo načrtává absurdně rozver-
nou a přidrzlou paralelu k Ježíšově osudu.
Režie: Terry Jones            Vstupné: 40 Kč

studenti a členové FK zdarma

21. - 23.12. v 18.00 h
CHUŤ LÁSKY
(FEAST OF LOVE, USA 2007, CP 25.10. 07,
102´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)
Jedné noci probudí muže noční můra
a on se rozhodne trošku projít. Na hřišti
zahlédne dva milence a v tu chvíli narazí
na Smitha … Ten mu začne vyprávět
zvláštní příběhy o lásce a jejích spleti-
tostech. Vstupné: 72 Kč

28. - 30.12. v 18.00 h
MEDVÍDEK      
(ČR 2007, 98 ´, do 12 let nevhodný, černá kome-
die, DD)
Hořká komedie o světě, ve kterém je ženský
princip mocnější než mužský, měkké je
mocnější než tvrdé a voda je mocnější než
kámen. Hrají: Aňa Geislerová, Tatiana Vil-
helmová, Nataša Burger, Jiří Macháček,
Ivan Trojan, Roman Luknár, Jiří Menzel,
Věra Křesadlová, Klára Issová aj.
Režie: Jan Hřebejk              Vstupné: 77 Kč

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
Po - pá 11 - 18 h, so - ne 14 - 18 h
vstupné 10 Kč, žáci 5 Kč

My Vy nebo spolu 
(We - You - Together)
- velká mezinárodní výstava o projektu,
jehož součástí bylo sochařské sympozium 
Landek 2006

vernisáž v pondělí 3.12. od 17 h,
výstava potrvá do 30.12. 2007
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11.12. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka
VÁNOČNÍ KONCERT

HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK
se skupinou Miloše Nopa
120minutový koncertní program plný hitů Hany Zagorové s hostem
Petrem Rezkem. Průřez největšími hity.
Vstupné: 230, 210, 190 Kč

14.1. - KD L. Janáčka - NOVOROČNÍ KONCERT 
Janáčkova filharmonie Ostrava 
se sólistou Ivanem Ženatým

21.1. - KD L. Janáčka
ONDŘEJ HAVELKA a MELODY MAKERS

25.1. - KD P. Bezruče
Aldo Nicolaj: Nebyla to PÁTÁ, byla to DEVÁTÁ
komedie o dvou dílech - manželský trojúhelník 
s řešením vskutku originálním
Hrají: Rudolf HRUŠÍNSKÝ, Josef CARDA,

Jana ŠVANDOVÁ
Režie: Jiří MENZEL

26.1. - Společenský dům
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HAVÍŘOVA
Host: Miro ŽBIRKA
JOKER BAND IVANA MUCHY 
TK J. Calábkové Ostrava

28.1. - KD RADOST
KOMORNÍ KONCERT SMETANOVO TRIO Nebyla to PÁTÁ,

byla to DEVÁTÁ
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kino Centrum   kino Centrum   kino Centrum

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 14 - 16 h Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena denně od 9 do 19 h  Kulturní dům Leoše
Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena po-pá 15-19 h, so-ne 17-19 h  Společenský dům, Dlouhá
tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena po-pá 14 - 18 h Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, informace 596 812 243,
pokladna otevřena po-so 15 - 20.30 h, ne -13.30 - 20.30 h ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Pokladny zavřeny od 24.12. 2007 do 1.1. 2008
KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov www.mkshavirov.cz Vstupenky na představení, konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete
zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání 

1. - 5.12. v 15.30 h
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
(MONSTER HOUSE, USA 2006, 91´, pří-
stupný, širokoúhlá/animovaná/rodinná
komedie, české znění, DD)
Zaklepejte s námi na dveře záhadné-
ho domu. V polorozpadlém domě se
neustále záhadně ztrácejí věci.

Vstupné: 52 Kč 
1. - 5.12. v 17.45 h, ve středu 5.12.
též v 9.00 h, 1. - 2.12. též ve 20.00 h
POSLEDNÍ PLAVKY 
(ČR 2007, CP 8.11. 07, 90´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlá/komedie, DD)
Hrdinou zašlé éry tuzexového bonu
je Jarda. Jeho finanční příjem spo-
čívá v pronájmu vlastního bytu
a proto každé léto tráví u opuštěné-
ho rybníka, kde provozuje bufet.
Nová česká rozmarná komedie
s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli.
Režie: Michal Krajňák                        

Vstupné: 80 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

3. - 5.12. ve 20.00 h
30 DNÍ DLOUHÁ NOC       
(30 DAYS OF NIGHT, USA 2007, CP 1.11.
07,  do 15 let nepřístupný, horor/thriller, DD)
Na nejsevernějším cípu Ameriky
leží městečko Barrow. Každou zimu
toto nehostinné místo na 30 dní
ovládne tma, mráz a samota.
Letošní zima však přinese smrt.

Vstupné: 77 Kč  
6. - 12.12. v 15.30 h 
ARTHUR A MINIMOJOVÉ    
(USA/Francie 2006, 103´, přístupný, široko-
úhlý/rodinný, české znění, DD)
Hledání dědečkova pokladu, který je
údajně ukryt kdesi na zahradě v Říši
Minimojů. Vstupné: 60 Kč

6. - 9.12. v 17.45 h
KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO  
(I NOW PRONOUNCE YOU CHUCK AND
LARRY, USA 2007, CP 20.9. 07, 115´,
přístupný, komedie, titulky, DD)
I kamarádství by mělo mít své meze.
Chlouby brooklynského hasičského
sboru Chuck a Larry by jeden pro
druhého obětovali život. Jsou to
nejlepší kámoši, přestože se liší
jako den a noc. V hlavních rolích
Adam Sandler a Kevin James.

Vstupné: 77 Kč  
10. - 12.12. v 17.45 h
VRATNÉ LAHVE
(ČR 2007, 100 ´, přístupný, komedie, DD)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed
loučení. Rodinná komedie scenáristy
Zdeňka Svěráka a režiséra Jana
Svěráka. Vstupné: 72 Kč  

6. - 12.12. ve 20.00 h
ve středu 12.12. též v 9.00 h
KRÁLOVSTVÍ   
(THE KINGDOM, USA 2007, 109´, do 15 let
nepřístupný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)
Jak zastavíte nepřítele, který se
nebojí zemřít? Thriller, který nehle-
dá lék na jednu z největších hrozeb
současného světa, ale spíš se snaží
ukázat, že existují mezní situace, na

které ani stoprocentní profík nemůže
být připraven. V hlavních rolích Jamie
Foxx, Jennifer Garner a Jason Bateman.

Vstupné: 82 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

13. - 19.12. v 15.30 h 
MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU  
(ČR 2007, 100´, přístupný, širokoúhlý/dobro-
družný/rodinný, DD)
Dramatické pátrání po pokladu rabína
Löwa. Hrají: Bára Seidlová, Bořivoj
Navrátil, Maroš Kramár, Matěj Hádek,
Miroslav Táborský, Josef Somr aj.
Režie: Pavel Jandourek

Vstupné: 52 Kč
13. - 19.12. v 17.45 h
ve středu 19.12. též v 9.00 h
POSLEDNÍ LEGIE 
(LAST LEGION, USA/VB/Francie 2007, CP 8.11.
07, 102 ´, do 12 let nevhodný, akční/dobro-
družný/válečný, titulky, DD)
Excalibur byl ještě před králem Artu-
šem. Římská říše se zmítá na pokraji
zániku, ale nová legenda určená přetr-
vat navěky čeká na svůj zrod. Tento
výpravný film se také natáčel na Slo-
vensku (Spišský hrad a Červený
kámen). Vstupné: 77 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)
13. - 16.12. ve 20.00 h
SÍLA SRDCE
(A MIGHTY HEART, USA 2007, CP 18.10. 07, 107´,
do 15 let nepřístupný, širokoúhlé/drama, titulky, DD)

Příběh o události, která šokovala celý
svět, a přesto jste ho nikdy neslyšeli.
V Karáčí roku 2002 zmizel novinář pres-
tižního listu Wall Streer Journal Daniel.
Během následujících dnů a týdnů se
rojily četné spekulace o jeho osudu.
Jeho těhotná žena Marianne napsala
knihu o příšerných pěti týdnech, v nichž
se střídala naděje se zoufalstvím.
V hlavní roli Angelina Jolie.

Vstupné: 77 Kč
17. - 19.12. ve 20.00 h
O N C E
(Irsko 2006, CP 25.10. 07, 86´, do 12 let nevhod-
ný, hudební/melodrama, titulky, DD)
On je pouliční muzikant a jeho snem je
živit se hudbou, ale to se mu vůbec
nedaří. Ona je výborná pianistka
z Čech, která odešla do Irska kvůli
obživě a prodává na ulici růže.

Vstupné: 77 Kč  
20. - 26.12. v 15.30
RATATOUILLE     
(USA 2007, 110´, přístupný, širokoúhlý/animo-
vaný/rodinný, české znění, DD)
Nejoriginálnější komedie letošního roku

o tak bizarním přátelství, jaké si jen lze
představit. Hlavním hrdinou filmu je krysák
Remy, který odvážně sní o tom, že se stane
vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvěz-
dičkové restauraci. Vstupné: 72 Kč

20. - 26.12. v 17.45 h, ve středu 26.12.
mimořádně též ve 14.00 h
VÁCLAV
(ČR 2007, CP 6.12. 07, 97´, přístupný, tragikomedie, DD)
Václav je vesnický outsider, který ve
svých 40 letech žije s maminkou pod
jednou střechou. Přestože je Václav
vnímán jsko místní šašek, hlupák a pro-
blematický nezvladatelný kluk, my
v něm (spolu s maminkou) uvidíme dob-
ráka s klukovskou duší a s hlavou plnou
milých lumpáren. Hrají: Ivan Trojan,
Emília Vašáryová, Jan Budař, Jiří Lábus
aj. Režie: Jiří Vejdělek      Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 14.00 - 43 Kč)  
20. - 26.12. ve 20.00 h
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
(LIONS FOR LAMBS, USA 2007, CP 8.11. 07,
do 12 let nevhodný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)
Když si nebudeš stát za svým, vždycky
prohraješ. Arian a Ernest studují v Kali-
fornii na univerzitě a pod vlivem svého
profesora se rozhodnou vstoupit do
armády. Jejich idealistické představy se
však velmi záhy mění v noční můru.
V hlavních rolích Robert Redford, Meryl
Streep a Tom Cruise. Vstupné: 82 Kč 

27.12. - 2.1. v 15.30 a 17.45 h
ZLATÝ KOMPAS        
(THE GOLDEN COMPASS, USA 2007, CP
13.12. 07 ´, přístupný,  rodinný/dobrodružný,
české znění, DD)
Vzrušující fantastické dobrodružství,
zasazené do světa, kde lidské duše
nabírají podobu zvířat, mluvící medvědi
vedou války a děti mizí neznámo kam.
Hlavní postavou příběhu je dvanáctiletá
dívka Lyra, která se vydává na cestu,
aby zachránila svého přítele Rogera.

Vstupné v 15.30 h: 77 Kč, v 17.45 h: 82 Kč  

27.12. - 2.1. ve 20.00 h
ve středu 2.1. též v 9.00 h
P.S. MILUJI TĚ   
(P.S. I LOVE YOU, USA 2007, CP 27.12. 07, do 12
let nevhodný, komedie/drama, titulky, DD)
Slova, pro něž stojí za to žít … MILUJI
TĚ. Holly je provdána za lásku svého
života - Gerryho. Před tím, než Gerry
zemřel, napsal Holly několik dopisů,
které ji mají provázet nejen v jejím smut-
ku, ale také ve znovuobjevování sebe
sama. V hlavní roli Hilary Swank.

Vstupné: 77 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

Představení pro děti:

2.12. ČAROVNÉ LYŽE - 7 pohádek - 69´
9.12. VÁNOČNÍ SEN -    7 pohádek - 69´     

16.12. HVĚZDA BETLÉMSKÁ I.
- 6 pohádek - 70´

Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč
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Havířovští strážníci budou v noci nepřehlédnutelní. Pomohou jim k tomu speciální
kabáty s reflexními pruhy, které je jednoznačně odliší od okolí a i na dálku budou lehce
registrovatelní. Prozatím 20 bund je k dispozici na jednotlivých komisariátech, hlavně pro
noční pěší hlídky, které vykonávají preventivní činnost.

Není to však jediná novinka, s níž havířovská Městská policie v těchto dnech přichází.
„Patří mezi ně i nové označení aut městské policie, které je rovněž v reflexních barvách
a s reflexními pruhy. Zatím se jedná o dvě vozidla, která jsou při osvícení dobře viditelná,“
poznamenal ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

S nástupem podzimních a zim-
ních měsíců přichází chladnější
počasí, které je častěji dopro-
vázeno zhoršenými rozptylovými
podmínkami ovzduší, popř.
smogovými situacemi.

Právě v těchto podzimních a zim-
ních měsících je nutné věnovat
zvýšenou pozornost aktuálnímu
stavu znečištění ovzduší, které
bývá doprovázeno informacemi
o rozptylových podmínkách ovzdu-
ší, a tomuto aktuálnímu stavu
ovzduší následně přizpůsobit svoje
chování.

Aktuální stav znečištění ovzduší
je možné nepřetržitě zjistit na tele-
fonním čísle automatizovaného
záznamového zařízení Českého
hydrometeorologického ústavu
v Ostravě: 596 900 265, kde je
zpráva aktualizována 2 x denně,
vždy do 4. a do 14. hodiny, v přípa-
dě potřeby operativně kdykoliv.

Dále je možné zjistit aktuální stav
ovzduší na internetových stránkách
ostravské pobočky ČHMÚ v Ostravě:
www.chmi.cz/poboc/OS/sala-
moun/imise.html
Při výskytu zhoršených rozptylo-
vých podmínek ovzduší se dopo-

ručuje:
vyvarovat se nezvyklé a dlouhotr-
vající tělesné námahy ve venkov-
ním prostředí
občané s chronickými oběhovými
a dýchacími potížemi a maminky 
s dětmi by měli omezit vycházky
a nevykonávat namáhavou práci
nebo sportovat ve venkovním pro-
středí 
jen krátkodobé větrání místností
omezit vycházky dětí z mateř-
ských škol, jeslí, nemocných
a starých lidí na polovinu pláno-
vané doby
omezit větší rozsah fyzického
zatížení ve venkovním prostředí
při práci a sportu
zajistit ve stravě vitamín C  

Při vyhlášení smogové situace
se doporučuje:

zrušit vycházky a nezařazovat
pobyt dětí, starých a nemocných
lidí mimo uzavřené místnosti do
denního režimu 
nevyučovat tělesnou  výchovu na
hřištích a volných prostranstvích
venku  
neorganizovat exkurze, praxe, bri-
gády, tréninky, sportovní soutěže
apod. venku

 větrat pouze krátkodobě (max.
5 minut), raději několikrát denně
 obohacovat stravu vitamínem C 
 věnovat zvýšenou péči dětem,
starým lidem a osobám s oběho-
vými a dýchacími potížemi

Občanům, kteří se budou nepříz-
nivými imisními situacemi cítit
ohroženi, obzvlášť však těhot-
ným a kojícím ženám, matkám
odpovědným za malé děti, sta-

rým a nemocným lidem, se dále
doporučuje:

zvýšit obsah vitamínu C ve stravě
nekouřit, vyhýbat se zakouřeným
místnostem
omezit používání plynových
spotřebičů, barev a laků
omezit topení pevným palivem
Každý občan sám za sebe roz-

hoduje, jak důsledně se bude
řídit uvedenými doporučenými

Havířovské strážníky 
už v noci nepřehlédnete

Odbor životního prostředí radí:
Co dělat při špatných rozptylových podmínkách

Blíží se doba nejkrásnějších svátků v roce, které jsou pro mnohé
z nás symbolem štěstí, pohody a klidu. Často však v tomto před-
vánočním období propadáme nákupní horečce, shonu a zapomínáme
na základní zásady opatrnosti.
Dbejte tedy na ostražitost a

vyhýbejte se „tlačenicím“ ve veřejných dopravních prostředcích, nákup-
ních centrech a tržnicích 
nenechávejte peněženku 
a doklady ve vrchní části kabelky nebo nákupní tašky
nenechávejte kabelku s penězi nebo doklady v nákupních vozících
nenechávejte ve svých automobilech žádné cennosti nebo finanční
obnosy  
mějte kabelku s doklady, penězi nebo jinými cennostmi vždy u sebe 
a pod kontrolou
noste doklady odděleně, např. v náprsní či uzavíratelné kapse  
využívejte možnosti bezpeněžního platebního styku

nenechávejte
identifikační číslo
(PIN) vaší karty
společně 
s platební kartou
/v případě její krádeže okamžitě volejte pobočku peněžního ústavu
a kartu zablokujte/
nezapomínejte na zvýšenou pozornost, když opouštíte peněžní ústav
či bankovní automat
neupozorňujte svým chováním a jednáním na to, že máte u sebe
peníze nebo cennosti
nahlaste na policii každou krádež, ale i pokus o ni

Neopomíjejte skutečnost, že zloději pracují ve skupinách a často pro
svou strategii zneužívají i děti. Pokud sami nejste okradeni, ale vidíte
jakoukoliv krádež, neváhejte s pomocí spoluobčanům - takto může
někdo pomoci i vám!  

Podle sdělení ministerstva školství nebude od 1. ledna 2008 hrazena
výuka plavání dětí základních škol ze státního rozpočtu. „Jelikož nechce-
me dopustit, aby děti přišly o možnost naučit se plavat, doporučili radní
zastupitelům schválit podporu plavání tím, že financování výuky plavání
bude zajištěno z rozpočtu města,“ komentoval rozhodnutí rady města
primátor František Chobot.

Z rozpočtu města tak bude určeno na tuto činnost cca 0,5 milionu
korun. Kromě této částky město dává dotaci 850 tisíc korun na provoz kry-
tého bazénu pro plavání školáků. Každý školní rok školy zajišťují výuku
plavání pro děti druhých a třetích tříd, a to v rozsahu nejméně 20 hodin za
jeden školní rok. Ročně výukou plavání projde přibližně 1 400 dětí.
„Pokud by město výuku plavání nepodpořilo, finanční zátěž spojená
s plaváním by byla převedena na rodiče. Z tohoto důvodu by výuka,
vzhledem k sociálnímu složení obyvatel v našem městě, nemusela být
realizována,“ doplnil primátor.

MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ:
POZOR NA KAPSÁŘE !

Výuku plavání 
bude hradit od příštího roku město

Foto: Josef Talaš
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Nikola Vavrous (*1985)

Student Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě získal ocenění za oblast graffiti
a hip hop.
Autor projektu s tematikou graffiti „Havířov
v barvách“. S tímto projektem vyhrál v progra-
mu Make a Connection. Akce sklidila velký
úspěch a odstartovala v našem městě nový druh
výtvarného umění.
4 roky spolupracuje s firmou Lukei a MKS
Havířov. Společně organizují každým rokem tra-
diční graffiti jamy, které již získaly své renomé
a kterých se letos zúčastnili i lidé z Polska.
Sám se výtvarně angažuje. Na zakázku vytvořil
graffiti výzdoby budov i vnitřních prostor, napří-
klad realizoval výzdobu sídla Církevního středis-
ka Dona Boska v Havířově-Šumbarku.
Mladší havířovská generace zná Nikolu Vavrou-
se pod jménem Khomathor.
Několik let skládá texty pro hip-hopové
písně. Ve svých textech nezapomíná ani na své
město Havířov. Byl členem havířovské skupiny
Vysoké komíny. Nyní se dal na sólovou dráhu.
Debutoval s albem KHOMATOR - tři x čtyři. Je
redaktorem Hip - hop webu „metancity.com“.

Kateřina Chroboková (*1986)
Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
(obor Hra na varhany), Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně, magisterského
programu na Vysoké škole umělecké v Utrech-
tu (Holandsko), rozšířeného o postgraduální stu-
dium v Leuvenu (Belgie).
Účastnice řady mezinárodních mistrovských var-
hanních kurzů ve Švýcarsku, Anglii, Německu
a Holandsku u renomovaných interpretů a peda-
gogů. V oblasti staré hudby studovala obor Hra
na cembalo na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně. Zúčastnila se mistrovských kurzů
European Union Baroque Orchestra. Nyní
studuje na Akademii staré hudby Schola
Cantorum ve švýcarské Basileji.
Koncertovala na festivalech v České republice,
Polsku, Litvě, Německu, Holandsku, Belgii,
Lucembursku, Anglii, Portugalsku a Mexiku. ČR
a Havířov 3x reprezentovala v Drážďanech na
festivalu „Dny české kultury“. V rámci Cyklu
komorních koncertů se několikrát představila
i havířovskému publiku.
Od r. 2004 působí jako pedagog na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě. Rovněž byla přizvána
k lektorské spolupráci na mezinárodních kurzech
pro varhaníky v Anglii a ve Skotsku.
Již 10 let se stará o koncertní údržbu varhan,
které po demontování byly převezeny z KDLJ
a nainstalovány v Kulturním domě Radost.

Lech Nierostek (*1964)
Autor knižního almanachu „Spotkanie“ a tří
básnických sbírek. Sbírka „Na miskách vah“ byla
vydána v Breilově písmu. Melodram „Ženy“ nato-
čil Český rozhlas Ostrava.
3x účastník mezinárodního festivalu v melodra-
matu v Lichtenštejnském paláci Praha.
Zakladatel, umělecký vedoucí a choreograf

folklorního souboru Trnka, spoluzakladatel
folklorního sdružení Těšínského Slezska, zakla-
datel a jednatel Občanského sdružení Těšínské-
ho Slezska, zakladatel a jednatel Občanského
sdružení „Prezent Art“, 1996-2007 organizátor
a moderátor Salonů Lecha Nierostka - kompono-
vaných pořadů s cílem seznámit veřejnost
s mimořádnými osobnostmi našeho města i ze
vzdálenějších měst a míst.
Spolupořadatel koncertů ve SCAV Havířov-
Suchá.

Jiří Slavík ml. (*1986) 

Od pěti let začal chodit do houslí a posléze i do
dětského folklorního souboru Vonička. Absolvent
hudebních konzervatoří v Římě a v Londýně
(obor kontrabas a skladba).
Nejvyšší ocenění: 2. místo z mezinárodní
soutěže „Premio Valentino Bucchi“ (Řím, 2005), 
2. místo z národní soutěže kontrabasistů ital-
ských konzervatoří a stříbrná medaile prezi-
denta Itálie Carla Azeglia Ciampiho (Řím, 2005).
Jako sólista vystoupil v největším sále nově
postaveného římského Auditoria (2003)
či v programu České televize „Koncert na kur-
tech“ (2005).
Pomáhá s hudebními úpravami lidových písní
pro cimbálovou muziku Vonička a je autorem
skladeb na CD "S koledou jsme přišli k Vám".
Hraje také velmi dobře na housle, violu,
violoncello a cimbál. V současné době má
angažmá v Paříži, cenu převzal R. Pikala.

Osobnost kultury a talent 2007
Celkem tři ocenění Osobnost kultury a dvě ocenění

Talent předali zástupci vedení města na slavnostním
večeru ve Společenském domě. Ocenění Osobnost

kultury uděluje Havířov za významný přínos na poli kul-
turním od roku 1999, ocenění Talent je o rok mladší.
Celkem se může těmito tituly pochlubit 61 Havířovanů.

TALENT TALENT

David Velčovský (*1988)
Absolvent Střední školy průmyslové a umě-
lecké v Opavě obor Tvorba hraček a dekora-
tivních předmětů. Nyní studuje Divadelní
fakultu Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně, obor jevištní technologie.
S divadlem začal ve svých 10 letech díky Měst-
ské knihovně Havířov. Zde odehrál přes padesát
přestavení - především  improvizovaných.
Je dopisovatelem regionálních deníků.
Česká televize natočila pár reportáží  o Davido-
vi a jeho vztahu k loutkám.
V r. 2001 obdržel titul „Rytíře řádu krásného
slova“ na Pražském hradě (projekt "Kde končí
svět"), který obdrželi ti nejnadanější čtenáři
z knihoven z celé ČR.
V r. 2002 založil amatérský loutkový soubor
MKS Havířov s názvem SuVel (I. Suchánek
a D. Velčovský).
Od r. 2005 shromažďuje informace o historii
loutkového divadla v Havířově a o tvorbě
havířovského loutkáře Karola Kurjana.
Podílí se na realizaci festivalu „MINITEATRO
Jiřího Tibitanzla“ - přehlídce malých profesionál-
ních zájezdových divadel hrajících pro děti.

Osobnost kultury Osobnost kultury 

V sobotu 1. prosince
se Městská knihovna Havířov  

připojí k celostátní akci 

„Den pro dětskou knihu“ 
Dětské oddělení na ul. Šrámkova 

bude tento den otevřeno 
od 9.00 do 12.00 hodin pro veřejnost.

Program:
výtvarné dopoledne pro děti 

- Mikulášské tvoření
prezentace Knihkupectví Forum 

- nabídka dětských knih

Pro každé dítě v doprovodu rodičů 
- roční registrace ZDARMA.

Foto: Josef Talaš
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MaRC Sluníčko
Havířov 

v prostorách ZŠ M. Pujmanové 
v Havířově-Šumbarku 

PO - PÁ  9.00 - 12.00 hod.
HERNY pro rodiče s dětmi 

od 0 do 6 let,
nově také každé ÚT a ČT 

15.30 - 18.00 hod.
❅

Úterý 4.12.
Papírový Mikuláš a čert,

vyměňujeme recepty 
na cukroví

❅
Středa 5.12.

Mikulášská nadílka 
- nutné přihlášení předem

❅
Čtvrtek 6.12.

Říkadla s pohybem 
- zima už je tady

❅
Úterý 11.12.

Vyrábíme ozdoby 
na stromeček,

zdobíme perníčky
❅

Středa 12.12. Diskuse 
„Jak bez zbytečných stresů

zvládnout Vánoce“
❅

Čtvrtek 13.12. Říkadla 
s pohybem - učíme se koledu

❅
Pátek 14.12.

Předvánoční posezení
❅

V provozu je BAZÁREK 
dětského oblečení a potřeb 

pro děti od 0 do 6 let.
Denně PO-PÁ 9.00 - 12.00 hod.

❅
V prosinci bude ve Sluníčku

„předvánoční mumraj“.
Provoz bude pouze do 14.12.

Znovu se sejdeme 
až ve čtvrtek 3.1. 2008.
Více informací na www.

materskecentrumslunicko.eu,
t.č. 774 276 162

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Hawierzowie-Błędowicach
Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích

srdečně zve na serdecznie zaprasza
tradiční na tradycyjny

SILVESTROVSKÝ  PLES                    BAL  SYLWESTROWY

31.12. 2007
v 19.30 hod. v Domě PZKO o godz. 19.30 w lokalach

Domu PZKO (U Zborůvky)
příjemné prostředí, hudba, tanec, miła atmosfera, muzyka, 
zábava a výborná kuchyně świetna zabawa, smaczna kuchnia
Místenky v ceně 400 Kč                             Miejscówki v cenie 400 Kč
(vstupné, dvě večeře, šampaňské,    (wstępne, dwie kolacje, szampan, 
káva, zákusek) je možno zakoupit kawa, ciastko) do nabycia
v knihovně v Domě PZKO w bibliotece Domu PZKO
každé pondělky a středy w poniedziałki i środy od
od 12.00 do 17.00 hod. godz. 12.00 do 17.00
Tel. 596 434 114 Tel. 596 434 114
e-mail: bledowice@pzko.cz e-mail: bledowice@pzko.cz

Vánoční koncert
folklorního souboru 

Vonička
22. prosince v 17 hodin

Evangelický kostel 
Havířov-Bludovice

ZŠ a Sdružení TRANOSCIUS
na Frýdecké ulici 

v Havířově-Bludovicích
dovolují si Vás pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT
ve čtvrtek 13. 12.

v 17 h v prostorách školy
Zde se také můžete seznámit 
s tvorbou mikulovské malířky
Jany Predikantové s možností
zakoupit obrázky z kalendářů
autorky určené na zarámování 

a novoroční přání, 
vše za symbolické ceny.

Výstava potrvá 
do konce ledna 2008.

ZUŠ Leoše Janáčka 
zusvrchl@volny.cz, www. zuslj.wz.cz

4. prosince 
v Reprezentačním sále školy

Mikuláš
v 10 hodin 

- pořad pro MŠ a 1. třídy ZŠ
v 17 hodin 

- pořad pro veřejnost
❅

6. prosince v 17 hodin
ve vstupní hale školy

Vernisáž výstavy 
žáků výtvarného oboru

❅
11. prosince v 18 hodin

ve vstupní hale školy
Předvánoční zamyšlení
komorní koncert žáků 

a učitelů ZUŠ
❅

18. prosince v 18 hodin
v Reprezentačním sále školy

Vánoční koncert
❅

21. prosince v 17 hodin
v kostele v Soběšovicích

Vánoční koncert

ZUŠ Bohuslava Martinů 
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz

Mikulášské odpoledne
pro nejmenší děti a jejich rodiče

4. prosince v 17 hodin
Společenský dům Reneta

❅
Adventní koncerty

představí se žáci a pedagogové
ZUŠ B. Martinů.

18. a 19. prosince v 18 hodin
kostel sv. Anny 

Středa 19.12.
ASTERIX Havířov-Na Nábřeží  

Účast: družstva žáků ZŠ 
v Havířově - nar. 1992 a mladší 
Zahájení:14.00 hod., prezentace
od 13.30, ukončení asi v 18 hod.
Způsob hry: švýcarským systé-

mem 2x15min., 7 kol (počet žáků 
z jedné školy neomezen) 

Hodnocení družstev škol: součet
bodů 3 nejlepších žáků, alespoň
jeden mladší narozený po r. 1995

Vklad za žáka: 20 Kč
Pořadatel:

ASTERIX Havířov + Baník Havířov
Rozhodčí: Ing. Jiří Špiřík- Baník

Havířov
Další informace: ASTERIX
Havířov, tel. 596 811 175    

VÁNOČNÍ 
ŠACHOVÝ TURNAJ

zve na 
prodejní výstavu 

výrobků dětí 
Konat se bude 

ve vestibulu KDLJ 
v pátek 14.12.

od 13.00 do 18.00 hodin 
a v sobotu 15.12.

od 9.00 do 18.00 hod.

Kdyby nebyly knihovny
Kdyby nebyly knihovny, neměli bychom minulost, přítomnost ani

budoucnost. Knihy jsou naši němí učitelé. Pravdivost těchto slov nám
pomáhají si uvědomit pracovnice knihoven. Učí nás od nejútlejšího věku
otevírat knihy a poznávat svět, přírodu, lidi.

Ráda bych proto vyzvedla práci knihovnic na ul. Šrámkově. O činnosti
dětského oddělení se široká veřejnost dozvídala hlavně v Týdnu knihoven.

Pestrou a zajímavou činnost však připravují pro malé i větší čtenáře po
celý rok. V útulném prostředí je vždy s úsměvem vítají pí Helenka Ciom-
pová s Romankou Cichou. Všem poradí, pomohou vyhledat literaturu,
vedou čtenáře k lásce ke knize a čtení. I senioři zde najdou pochopení
a pomoc u obou knihovnic.

Výrobky ze zdařilých akcí jsou v rodinách umístěny na čestných
místech a děti se jimi rády chlubí.

Blíží se závěr roku a čas zamyšlení, bilance. Proto bych chtěla oběma
pracovnicím za jejich obětavou, příkladnou práci poděkovat. Také popřát
hodně zdaru v roce dalším, stále víc pilných, zvídavých čtenářů.

Stejnou pochvalu s poděkováním si zaslouží i pracovnice z oddělení
dospělých a studovny. Se stejným zápalem nás učí otevírat knihy,
vzdělávat se nebo jen tak číst, žasnout, snít nad příběhy.

Za všechny čtenáře Marta Černá

Neznámý zachránil mé mamince život
Stalo se to v sobotu 20. října na Hlavní třídě v centru Havířova, kde moji
maminku postihl infarkt. Neznámý člověk jí ihned přiběhl na pomoc
a resuscitoval ji až do příjezdu záchranky. Záchranáři říkali, že kdyby to
neudělal, maminka by neměla šanci přežít. Tento neznámý člověk dal
mamince možnost dále se těšit z radostí života, a nám blízkým umožnil
se s ní dále setkávat a těšit se z její přítomnosti. Skvělou práci odvedli
také záchranáři, kteří maminku resuscitovali během cesty do nemocnice.
Neznámému zachránci za celou rodinu mnohokrát děkuje dcera Lucie

Dětský domov Havířov 

Z redakční pošty:
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1.12. ve 14.30 „Voňavé Vánoce“ - tradiční pečení perníčků pro děti,
mládež i rodiče

5.12. v 15.00 „Čertí hrátky s Mikulášem“ - zábavné odpoledne
s nadílkou 

5.12. od 9.00 „Nadílka v klubu Rarášek“ - pro děti 2-5 let a rodiče
(na MD) 

5.12. od 18.00 „Čertí diskotéka“ pro děti 13-16 let připravil kroužek
KLUDETMO 

21.12. 9.00 - 18.00 „Poklady ze skladů“ k 40. výročí činnosti SVČ
Asterix (dříve DDM) v Havířově  

1.12. sobota od 9.00 „ADVENT JE TADY“ - věnce a věnečky 
- pro děti od 7 do 15 let 

1.12. sobota od 8.00 MODELÁŘSKÁ  BURZA
8.12. sobota od 8.30 BALÍČKOVÁNÍ - výroba originálních vánočních 

obalů
8.12. sobota od 9.00 a čtvrtek 13.12. od 15.00 

VELKÝ TURNAJ DESKOVÝCH I PC HER 
10.-14.12. od 14.00 do 17.00 VÝSTAVA soutěžních prací o nejlepší

„PF 2008“.
14.12. pátek od 17.00 DISKOTÉKA pro Ježíška - s překvapením,

děti 7-15 let
15.12. sobota od 8.30 ZDOBENÍ STROMEČKU trochu jinak a výroba

originálních jmenovek 
17.12. pondělí od 16.00 „NEŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK“ - příprava vánočních

dekorací
19.12. středa od 16.00 „VÁNOČNÍ KAPR“ je opět tady! - tradiční

soutěž vlaštovek a házedel o živého kapra
Do pátku 21.12. po - pá 14.00 - 18.00 otevřena počítačová herna.

Vstup 10 Kč/hod. Herna - stolní tenis, fotbálek aj. zdarma.
Na každou akci - přezutí s sebou !

Asterix - středisko volného času Havířov
Na Nábřeží 41, Havířov-Město, www.svcha.eu

SVČ Asterix, Na Nábřeží 41 (bývalý Dům dětí a mládeže), tel: 596 811 175

SVČ Asterix, Kudeříkové 14 (bývalé Spektrum - SMTe), tel. 596 811 031

CSVČ Dona Boska

ZŠ Žákovská s rozšířenou výukou 
hudební výchovy pořádá 

14.12. v 17 hodin 
TRADIČNÍ

VÁNOČNÍ KONCERT 
v evangelickém kostele 
v Havířově-Bludovicích 

V bohatém programu se představí čtyři školní
pěvecké sbory, jako hosté vystoupí žáci
z partnerské školy ze Slovenska. Doprava tam
i zpět bude zajišťována zdarma autobusem od
budovy školy v rozmezí od 16.15 do 16.50
hodin dle potřeby. Vstupné 50 Kč

ŠTĚDROVEČERNÍ 
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA 

pod širým nebem
Zveme Vás na tradiční štědrovečerní půlnoční
bohoslužbu, která se koná dne 24.12. od 22 h
v parku u Společenského domu Reneta.
Budete si moci poslechnout koledy a krátké
vánoční poselství, občerstvit se kávou nebo
čajem a zakoupit si vánoční koledy, které usly-
šíte. Podrobnější informace můžete nalézt na
www.pulnocni.cz. Pořádají havířovské
křesťanské církve: Apoštolská církev, Církev
bratrská, Evangelikální společenství křesťanů
a Křesťanské sbory.

Havířov-Město
5.12. Přijde k nám Mikuláš.

11.12. Hokejový turnaj ve městě.
Postavte svůj manšaft
a přijďte si zahrát.

12.12. Vánoční soutěžení.
13.12. Vánoční besídka pro děti  

a rodiče z azylového domu
"Z pohádky do pohádky".

19.12. Vánoční LAN turnaj na PC
od 16.30 hodin.

21.12. Vánoční radovánky s dis-
kotékou - vstupné jsou
dárečky, které si na konci
rozdáme.

22.12. 4. ročník Vánočního turna-
je rodinných dvojic ve

stolním tenise. Startovné
80 Kč, přihlášky na webo-
vých stránkách nebo ve
střediscích odevzdat nej-
později do 21.12. 2007.

Přijďte se pobavit se svými 
blízkými

Havířov-Šumbark
1.12. Florbalový turnaj - střední

žáci - roč. 94 - 95
5.12. Adventní koncert

pěveckého sdružení
Šárka v 17.30   

8.12. Akademie dětí - „Vánoce“
15.12. Florbalový turnaj - starší

žáci - roč. 92 - 93

Povídání o Vánocích 
„V knize knih, v Bibli - Písmu svatém se píše: „A stalo se, když tam byli,
že se jí naplnily dny, kdy měla porodit. I porodila Syna svého prvoro-
zeného, zavinula jej do plenek a položila do jeslí...“ (Luk. 2,1-7). To se
stalo před více než dvěma tisíci lety, kdy Marie a Josef šli do Bethlema
nechat se zapsat při sčítání obyvatel za císaře Augusta.“ Kdo z vás ví
něco o minulosti tohoto tajemného svátku, jež je doprovázen radostí,
očekáváním dárků a vůní vánočního stromečku. Rádi bychom podpořili
kouzlo bezstarostných Vánoc, a proto jsme připravili pro žáky 1. - 5. tříd
spolu s jejich učiteli Povídání o Vánocích, jejich historii a tradici, prohlíd-
ku betlému, zpívání koled a výrobu vánočních ozdob. Tato akce probě-
hne ve dnech 17. - 20. prosince 2007 v Havířově-Šumbarku. Pojďte
s námi nahlédnout do tajů těchto kouzelných svátků.

Bc. Jana Hoňková, Dis.

The Plastic People … ve Stolárně
20.12. zahraje ve Stolárně snad nejznámější česká
undergroundová kapela The Plastic People of The Universe.
Začátek koncertu je plánován na 20.00. Lístky se dají zakou-
pit v sázkové kanceláři Victoria Tip na Dlouhé třídě (vedle
Renety) a ve Stolárně na Lašské ul.
www.plasticpeople.cz 
Kapela: Vratislav Brabenec (saxofon, klarinet, zpěv),
Josef Janíček (klávesy, zpěv), Jiří Kabeš (viola, zpěv),
Joe Karafiát (kytara, zpěv), Ivan Bierhanzl (kontrabas),
Eva Turnová (baskytara, zpěv), Ludvík Kandl (bicí, zpěv) 

Bankomat
má dvojče
Vstříc klientům vyšla havířov-
ská pobočka České spořitelny
na náměstí Republiky. Od 1.11. 2007 byl instalován
další bankomat, který se nachází uvnitř pobočky ČS
a.s. a zajišťuje tak zákazníkům komplexní služby
a komfort po dobu 24 hodin.
Nový bankomat je nyní dvojčetem bankomatu, který je vně
budovy. „Chtěli jsme lidem skutečně zvýšit pohodlí při
výběru peněz. Vnější bankomat není příliš chráněn při
nepřízni počasí, což klienti oprávněně kritizovali. I tuto situ-
aci budeme po získání povolení majitele budovy a magist-
rátu řešit v nejbližší době stavebními úpravami,“ řekla ředi-
telka pobočky České spořitelny Jaroslava Owczarzová.
Nový bankomat rozšířil rodinu havířovských bankomatů ČS
na šest. Kromě zmíněných dvou na náměstí Republiky najde-
te další na Hlavní třídě vedle prodejny papíru a hraček, na
náměstí Gen. Svobody na Šumbarku, v pobočce České spo-
řitelny na Anglické ulici na Šumbarku a na Dlouhé třídě
v bývalé pobočce České spořitelny na Podlesí.

Havířovský hokejový klub 
HC Havířov Panthers

POŘÁDÁ NÁBOR
a zve všechny kluky 

z Havířova a okolí 
do vlastní hokejové přípravky

KLUCI POJĎTE
HRÁT HOKEJ

Přiveďte své ratolesti.
Ideální věk pro start 

do hokejového života 
je 5 - 9 let.

Tréninky jsou pravidelně 
o víkendu na Zimním stadionu 

v Havířově.
Za děti do 3. třídy se neplatí.

Informace: šéftrenér mládeže 
Jan Křivohlávek 777 774 078

trenér René Ševeček 
777 774 080
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Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení 
z evidence motorových vozidel

odvoz zajištěn

Info.: 596 440 417, 732 788 556

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

170/07

177/07

172/07

171/07

17
9/

07

180/07

181/07

18
2/

07

183/07

KURZY JÓGY
v denním životě

Havířov - 606 856 716
184/07

KOUPÍM BYT 0+1, 1+1
PLATBA HOTOVĚ
Tel.: 605 554 147

178/07

BERUŠKY
DĚTSKÝ OBCHOD

774 705 701, 605 966 350, 596 410 429
ul. Kosmonautů 3, věžák pod OD PERMON

185/07

PRODÁM
chladící box - 2x2 m

mrazák - 600 l, cena 4 500 Kč
vše 100% stav, tel.: 724 271 296

186/07

187/07
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VÁNOCE V HAVÍŘOVĚ - NÁVRAT K TRADICÍM
VÁNOCE 

na náměstí Republiky
Přijďte se s námi vrátit 

prostřednictvím starých 
vánočních zvyků do dob,
kdy Vánoce znamenaly 

rodinnou pohodu a klid.

  
LIDOVÝ JARMARK 

VE VÁNOČNÍM MĚSTEČKU 
S BETLÉMEM

29.11. - 2.12.
Prodejní stánky:

grilované výrobky, uzenáři, 
litá skořicová kolečka, havířská

vánoční štědračka, adventní 
jáhlové placky, vánoční cukroví,

svařené víno, medovina, čaj 
(zdarma), prodej ryb ...

Návštěvníci 
si mohou vyzkoušet:

zdobení baněk, výrobu svícníků,
ozdob ze slámy, adventních věnců

a dekorací, lití olova, krájení 
jablíček, pouštění lodiček 

ze skořápek…
Z vlastnoručně vyrobených 

vánočních ozdob mohou 
návštěvníci nazdobit 

vánoční stromek.
30.11. od 17 hod.

Slavnostní rozsvícení vánočního
městečka za zpěvu koled 

Vánoční stromečky vlastnoručně
nazdobí havířovské děti.

Koledy zazpívá pěvecký sbor 
ZŠ Žákovská.

  
1.12.

Kulturní program 
plný vánočních tónů 

s překvapením
Povídání o svátcích, vystoupení
hudebních souborů a soutěže.

10 - 12 hod.
Soutěžní dopoledne 

s Pavlem Studnikem 
a agenturou AG-ART

14 - 18 hod.
S KOLEDOU 

JSME PŘIŠLI K VÁM
vystoupení folklorního souboru

Vonička, Sboru Apoštolské církve,
pěveckého sboru ZŠ Žákovská,

Veselých rukavic, agentury 
AG-ART, sboru ZUŠ B. Martinů.

Vyhlášení výsledků soutěže 
o nejhezčí dětský vánoční strom.

28.11. 9.00 - 12.30  VÁNOCE V MUZEU - adventní věnce floristky Ivety Šimíčkové Výstavní síň 
- ukázka výroby, i vy si můžete zhotovit z donesené svíčky a popř. i nádobky Musaion Havířov
vlastní svícen. Vše ostatní k aranžmá dostanete.

29.11. 9.00 - 17.00 VÁNOCE V MUZEU - Ondřejské věštby Výstavní síň 
- věštění z litého vosku Musaion Havířov

29.11. 14.00 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - výroba adventního kalendáře Pobočka knihovny 
na ul. Gen. Svobody, 
Havířov-Šumbark

29.11. - 2.12. 10.00 - 18.00 NÁVRAT K TRADICÍM - VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ
vánoční lidový jarmark náměstí Republiky 

30.11. 17.00 Slavnostní rozsvícení vánoční městečka za zpěvu koled náměstí Republiky  
30.11. 19.00 Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše KD Petra Bezruče
1.12. 10.00 - 18.00 VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ - kulturní program s koledami a soutěžemi náměstí Republiky 
4.12. 14.00 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - zdobíme si knihovnu Pobočka knihovny 

na ul. Gen. Svobody,  
Havířov-Šumbark

4.12. 19.00 Slavostní koncert u příležitosti 52. výročí založení města Havířova                 
Jaroslav Svěcený, Josef Popelka KD Radost

5.12. 9.00 - 17.00 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - Než zazvoní stromeček Výstavní síň
-výroba ozdob, andílci a medvídci z korků, hvězdičky z kalíšků svíček a další. Musaion Havířov

5.12. 10.00 Pravá zabijačka před OD ELAN
5.12 - 21.12. Vánoční městečko před OD ELAN
5.12. 10.00 Mikulášská nadílka pro děti před OD ELAN
7.12. 14.00 VÁNOCE V MUZEU - Zdobení stromečků - vyhlášení vítězů soutěže Výstavní síň

O “nej snímek”, předání cen Musaion Havířov
7.12. 16.00 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - Velká vánoční besídka Pobočka knihovny, 

Havířov-Suchá   
8.12. 16.30 VÁNOČKA - přehlídka amatérských divadel a hudebních skupin KD Petra Bezruče
11.12. 19.00 Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka KD Leoše Janáčka
11.12. VÁNOCE V KNIHOVNĚ - michání nealko nápojů Pobočka knihovny 

(inspirace pro silvestrovský večer) na ul. Gen. Svobody, 
Havířov-Šumbark

12.12. 15.00 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - vánoční ozdoby 3x jinak Pobočka knihovny, 
ul. Seifertova, Ha-Město

12.12. 15.00 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - vánoční odpoledne s ilustrátorem Ádou Dudkem, Pobočka knihovny
malování ilustrací k vánoční básničce ul. Werichova, Ha-Město

12.12. 14.00 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - vánoční tradice a zvyky Pobočka knihovny,
(výtvarná díla - výroba ozdob a vánočních přáníček) ul. U Jeslí, Ha-Šumbark    

12.12. 15.00 - 17.00    VESELÉ VÁNOCE S ČESKÝM ROZHLASEM před OD ELAN
12.12. 19.00 Koncert Janáčkova komorního orchestru a Kateřiny Chrobokové - varhany KD Radost
13.12. 14.30 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - výroba vánočních dekorací Pobočka knihovny,

ul. Šrámková, Ha-Podlesí
13.12. - 14.12. 9.00 - 17.00 VÁNOCE V MUZEU - Vánoční jarmark řemesel Výstavní síň  

- četní hosté - ukázky práce, prodej Musaion Havířov
17.12. 19.00 GOSPELOVÉ VÁNOCE Kostel sv. Anny
18.12. 9.00 - 17.00 VÁNOCE V MUZEU - zdobíme okna s panem mrazem Výstavní síň 

- vystřihovánky, balíme dárky Musaion Havířov
18.12. 14.00 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - balíme vánoční dárky Pobočka knihovny, 

ul. Gen. Svobody,
Havířov-Šumbark 

19.12. 14.00 VÁNOCE V MUZEU - stavíme betlém Výstavní síň 
Musaion Havířov

20.12. 14.30 VÁNOCE V KNIHOVNĚ - výroba vánočních dekorací Pobočka knihovny, 
ul. Šrámková, Ha-Podlesí

21.12. 18.00 Předvánoční taneční zábava - hraje Kubemusik Společenský dům
24.12. 22.00 - 23.00 Půlnoční bohoslužba pod širým nebem Centrální park naproti

Společenského domu 
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