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Vánoce v Havířově 

- návrat k tradicím: přehled akcí

Novou tvář hlavní havířovské tepny, mladičké habry,
dostala Hlavní  třída v týdnu od 10. listopadu.

Město chce docílit toho, aby nová havířovská stro-

mová alej lemující Hlavní třídu byla krásná a zdravá.
Snahou je, aby všechny vysazené pyramidální habry
měly především jednotný vzhled a stáří. Z toho důvodu

byly požadavky na nákup a výběr stromů velmi vysoké.

Firma, která zajišťuje dodávku stromů, zaručuje dovoz
výsadbového materiálu ze zahraničí v požadované
kvalitě a v potřebném počtu (celkový počet 119 kusů).

Všechny stromy pro celou Hlavní třídu byly přivezeny

z Holandska do zásobní školky ve Smržicích u Prostě-
jova. Zástupci města  provedli jejich vizuální kontrolu.
Dospěli k závěru, že se jedná o kvalitní jednotný

výsadbový materiál, který odpovídá všem požadavkům

na druh, vzhled, vzrůst a počet. Každý strom byl opa-
třen plombou města Havířova a byla pořízena fotodo-
kumentace.

Výsadba 52 kusů habrů byla zahájena v pondělí
10. listopadu a trvala přibližně týden. Pro výsadbu
vybraného druhu stromů byly v listopadu optimální kli-

matické podmínky, to znamená chladné počasí a pře-
devším dostatek vlhkosti.

Bylo připraveno 52 výsadbových jam s provzdušňo-

vacím a zavlažovacím systémem. Po výsadbě rabátko
stromu bylo opatřeno okrasnou mříží a kolem kmene

osazen chránič. Dodavatel bude následně pět let
o vysazené stromy pečovat, bude zajišťovat výchovné

řezy, dostatečný přísun vláhy a hnojiv a sledovat zdra-

vý růst stromků. Proto bychom chtěli požádat obyvate-
le, kteří bydlí v okolních domech, aby se nesnažili stro-
my zalévat, a hlavně aby v blízkosti stromů nevylévali

vodu se saponáty, například po umytí podlahy

v domech. Mohli by tím stromům velmi uškodit.
Zbývající stromy zůstanou prozatím v okrasné

zásobní školce u Prostějova, kde budou čekat na svůj

čas, na rekonstrukci dalších úseků Hlavní třídy. Před-

pokládáme, že již v roce 2009 navážeme na tuto sou-
časnou stavbu realizací rekonstrukce pravostranného
chodníku kolem Radosti až k náměstí Republiky.

Pozvánka
na jednání Zastupitelstva

města Havířova
pondělí 15.12. 2008 
od 8.00 hodin v sále 

Kulturního domu Radost.
Interpelace a dotazy občanů

jsou na programu 

podle nového jednacího 
řádu ZMH od 12 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Další jednání zastupitelstva je

naplánováno na 26.1. 2009.

Omlouváme se
za neúplně uvedené informace na titulní straně listopadových Radničních listů,

kde jsme v článku o výsledcích voleb nedopatřením neuvedli jméno nové zastupi-

telky Moravskoslezského kraje, paní Milady Otáhalové (KSČM).

Na základě výsledků voleb zasednou v krajském zastupitelstvu 3 havířovští

zástupci 

Milada Otáhalová (KSČM)

Miroslav Polak (ČSSD) 

a Ing. Petr Podstavka (ODS)

52 habrů se zabydluje na Hlavní třídě,
zbytek počká ve školce

Na jedné z nejdůležitějších komunikací v centru města, na Hlavní třídě, pokračuje stavba
chodníků podle stanoveného harmonogramu. V současné době dokončují stavbaři pokládku
nové dlažby. Jednou z důležitých součástí rekonstrukce je obnova stromové aleje.

Foto: Josef Talaš
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Fukary pomáhají čistit město
Motorový fukar a vysavač listí v jednom zefektivnil práci veřejně

prospěšných pracovníků při podzimním úklidu listí. Město zakoupilo
dva tyto přístroje za dohromady 16 tisíc korun. Podle slov samotných
pracovníků je uklízení listí rychlejší a stihnou tak během směny
uklidit daleko větší plochy. Foto: Josef Talaš

Na první pohled nejvýznamnější

změnou je rozšíření hodin pro

veřejnost. Zatímco v minulosti

mohli nájemníci navštěvovat klient-

ská centra pouze od pondělí do
čtvrtka a jen v omezených otevíra-

cích hodinách, nyní jsou klientská

centra otevřena každý den, a to
následovně: pondělí: 8 - 17 hodin,
úterý: 8 - 16 hodin, středa: 8 - 17

hodin, čtvrtek: 8 - 16 hodin,

pátek: 8 - 14 hodin.
Další změnou je systém, který

umožňuje univerzální obslužnost.

Nájemníci se mohou se svými

požadavky obrátit na kteréhokoli

z obsluhujících pracovníků na pře-

pážkách klientského centra.

Své záležitosti týkající se bydlení
v bytech společnosti RPG Byty

mohou nájemníci řešit také telefo-

nicky prostřednictvím zákaznické
linky 840 293 546.

Informace o připravovaných změnách
jízdních řádů linek městské hromadné
dopravy Havířov pro období platnosti 
od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb
upozorňuje cestující veřejnost, že k celostátně vyhlášené-
mu termínu 14. 12. 2008 vstoupí v platnost nové jízdní řády
ve všech přepravních systémech.

Po provedených jednáních zástupců statutárního města Havířov,
zastoupeného odborem komunálních služeb Magistrátu města Havířo-
va, a dopravce ČSAD Havířov a.s., je připraven také návrh změn
jízdních řádů linek v systému městské hromadné dopravy Havířov.

Navržené změny představují  zejména  úpravy časových poloh odjez-
dů spojů tak, aby bylo zajištěno zkvalitnění dopravní obsluhy dle poža-
davků občanů i poznatků dopravce.

Ke změnám dochází v jízdních řádech linek MHD
č. 2, 4, 5, 9, 13, 14, 19, 21.

Nově bude  na lince MHD č. 4 zapracována zastávka „Havířov,
Šumbark, bazén“ (u obchodního zařízení „LIDL“).

Všechny změny budou zapracovány do nových jízdních řádů linek
městské hromadné dopravy Havířov s platností od 14. 12. 2008 do
12. 12. 2009, po jejichž schválení příslušným dopravním úřadem zabez-
pečí dopravce ČSAD Havířov a.s. zveřejnění v knižním vydání.

Schválené jízdní řády všech přepravních systémů budou pro občany

dostupné také na internetových stránkách www.jizdnirady.cz

Necelých 300 milionů korun z Evropské

unie se podařilo Havířovu získat na aktivity

v rámci Integrovaného plánu rozvoje. Peníze

z Evropské unie budou spolu s finančními

prostředky z našeho rozpočtu využity

během následujících 4 až 5 let na rekonstruk-

ce veřejných prostranství a také rekonstrukci

části budovy magistrátu na městskou

knihovnu.

O rozdělení peněz na jednotlivé aktivity roz-

hodne na základě doporučení Regionální rady

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města.

Jednou z velkých akcí bude rekonstrukce křídla

magistrátu, kde dříve sídlil soud, pro potřeby

městské knihovny. V přízemí bude knihovna pro

děti a klubovna, provozní kancelář a archiv,

v 1. NP knihovna pro dospělé + čítárna s PC,

v 2. NP oddělení hudby a umění, víceúčelový sál

a zázemí sálu, ve 3. NP kanceláře a sklad.

Náklady na rekonstrukci budou cca 60 milionů

korun, zahájena by mohla být v roce 2010.

V letošním roce již bylo zadáno zpracování

projektu na rekonstrukci.

Mezi další důležité projekty zahrnuté v Integ-

rovaném plánu rozvoje města patří rekonstrukce

náměstí U Severky, náměstí Nad Terasou

i náměstí T. G. Masaryka na Šumbarku. Celkové

náklady jsou odhadovány na 95 milionů korun.

Dále je nutné prověřit stávající trasování chod-

níků, posoudit stav veřejného osvětlení, měst-

ského a dětského mobiliáře a navrhnout jejich

úpravu a doplnění v prostorech parku Stromov-

ka a parku za KD Radost.

Dalším záměrem je také vybudovat stezku pro

inline bruslaře a cyklisty zrekonstruováním chod-

níku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží.

Podél stezky by měly stát biketrialové kompo-

nenty a součástí projektu je i vybudování sjez-

dovky na přilehlém svahu s vlekem pro zimní

sporty.

Klientská centra společnosti 
RPG Byty dostala novou tvář

Transformační a restrukturalizační změny probíhající ve společ-

nosti RPG Byty, s.r.o. jsou příčinou novinek v provozu klientských

center. Rozšířené hodiny pro veřejnost, unifikace pracovišť či nový

přístup ke zpracovávání požadavků, to je jen část změn, které mohou

v těchto dnech pocítit nájemníci společnosti RPG Byty při návštěvě

některého z jejích klientských center.

Havířov získal skoro 300 milionů 
na projekt Přitažlivé město

Výstava Hornictví Havířovska 

sklidila úspěch
24. října 2008 bylo za účasti přímých aktérů provedeno zhodnocení

výstavy Hornictví Havířovska, která proběhla ve dnech 3. - 28. září

2008 a kterou ve spolupráci s MKS organizoval v KD Radost

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Havířov.

„Všichni účastníci hodnocení se
shodli, že výstava byla úspěšná, za
což chci poděkovat všem, kteří se
na realizaci organizátorsky, věcně
či finančně podíleli. Zejména těm,
kteří se podíleli na zpracování
námětu a scénáře výstavy, kteří se
zasloužili na prosazení a zajištění,
aby se výstava vůbec mohla konat,“
řekl Zdeněk Dombrovský, předseda
Klubu přátel Hornického muzea
v Ostravě.

Odměnou je spokojenost více
než 1000 návštěvníků výstavy.
Návštěvníci potvrdili trvalou snahu

klubu o zřízení stálé hornické výsta-
vy v Havířově. Výstavu Hornictví
Havířovska navštívila celá řada
havířovských škol, vedoucí pracov-
níci OKD, a.s., celá řada médií,
s pozitivním hodnocením a jedi-
nečnými zážitky.

„Bylo by neobjektivní, kdybychom
si my, organizátoři, mysleli, že při
následující výstavě není co vylepšit.
O nedostatcích víme a chceme se
jich při organizování příští výstavy
vyvarovat,“ řekl Zdeněk Dombrovský,
předseda Klubu přátel Hornického
muzea v Ostravě.

Poznatky z výstavy vysílají  sig-
nál na stávající doly. „Nesmíme
dopustit, aby došlo ke ztrátě a likvi-
daci exponátů připomínajících
existenci dolů, jak se to stávalo při
likvidacích dříve. Takovéto ztráty
jsou nenahraditelné!“ doplnil
Dombrovský.

Ředitelství ZŠ M. Pujmanové v Havířově-Šumbarku 
zve pedagogy, rodiče, bývalé žáky i současné a také širokou veřejnost na

Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12. Škola bude pro vás

otevřena od 9.00 do 17.00 hodin. Těšit se můžete na vánoční výzdobu, zmoder-

nizované učebny, žáky a učitele, kteří vás provedou celou budovou a seznámí vás
s aktivitami a programem školy. Těší se pedagogové a děti ze ZŠ Pujmanové.
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Pořízení mobilní služebny pro městskou policii
schválili v říjnu zastupitelé města. S nápadem,
jak zlepšit zabezpečování veřejného pořádku
a zajistit, aby strážníci byli přesně tam, kde jsou
nejvíc potřeba, přišel havířovský primátor Franti-
šek Chobot.

Mobilní služebna bude umísťována do problé-
mových lokalit ve městě na základě vyhodnoce-
ní veřejného pořádku a s přihlédnutím k poža-
davkům lidí. Strážníci budou v dané oblasti

zabezpečovat veřejný pořádek a dále zde budou
zajišťovat úřední hodiny pro občany a budou jim
k dispozici. Výhodou této mobilní služebny je
možnost jejího přemísťování na kterékoliv místo
ve městě - například u příležitosti konání velké
sportovní nebo společenské akce budou
strážníci i s potřebným vybavením v blízkosti.

V řadách městské policie přibudou od příštího
roku 4 strážníci, kteří budou zabezpečovat čin-
nost v mobilní služebně. Navýšení počtu

strážníků vyplývá také z požadavků lidí, kteří se

vyjadřovali v anketě o stavu kriminality ve

městě. Právě navýšení počtu strážníků bylo

nejčastějším návrhem obyvatel Havířova pro

zvýšení pocitu bezpečí ve městě.

Náklady na pořízení mobilní služebny jsou

odhadovány na jeden milion korun. Mobilní slu-

žebna by měla zahájit činnost začátkem příštího

roku.

MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ 
- POZOR NA KAPSÁŘE !

Blíží se doba nejkrásnějších svátků v roce, které jsou
pro mnohé z nás symbolem štěstí, pohody a klidu. Často
však v tomto předvánočním 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 nákup-
ní 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) 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 stra-
tegii zneužívají i děti. Pokud sami nejste okradeni, ale vidíte jakoukoliv krádež,
neváhejte s pomocí spoluobčanům - takto může někdo pomoci i vám!  

V Havířově bude fungovat mobilní služebna městské policie
Mobilní služebna by měla být zřízena ve speciálním obytném přívěsu, který bude vybaven potřebnou výpočetní a policejní technikou. Přívěs

bude zvenku označen logy městské policie, nápisem Mobilní služebna MP a uvedena zde budou také čísla tísňových linek.

Sociální služby města Havířova 

Jesle zvou 
na Vánoční setkání

Nechte se unést vánoční
atmosférou a přijďte se podívat
do jeslí na Edisonově ulici
v Havířově-Městě.
Děti a rodiče jsou zváni na pro-
žití svátečního hravého advent-
ního odpoledne. Při poslechu
vánočních koled si budete
moci s dětmi připravit jedno-
duchou vánoční dekoraci,
kterou si děti odnesou domů.

10. 12. 2008 v 16 hodin 

Další info na tel 596 815 763

Vedení města si položením kytic připomnělo 90. 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, Konfe-
derace politických vězňů a KSČM.

V prosinci oslaví devadesáté narozeniny
Na konci letošního roku oslaví devadesát let svého života pan

Ing. Ladislav Bém, aktivní funkcionář Českého Svazu bojovníků za
svobodu.

Osobně bude přijat k primátorovi města koncem prosince.

Pan Bém celý svůj život aktivně pracoval a pomáhal lidem. Je stále

vitální a aktivně se zajímá o dění ve městě. Členem Svazu je od roku
1945. Od roku 1961 byl členem výboru základní organizace v Havířově
a od roku 1966 do 2003 jejím předsedou. Od 1972 až dosud je členem

okresního výboru ČSBS v Karviné, několik období byl členem předsed-

nictva OV i předsedou  okresní historicko-dokumentační komise, jejichž
členem je dodnes. Za činnost ve Svazu byl několikrát odměněn diplomy
i medailemi okresního i ústředního výboru svazu i města Havířova. K 60.

výročí vítězství nad hitlerovským Německem obdržel od sovětského

úřadu v ČR i od Ministerstva národní obrany ČR medaili. Obdržel též
medaili i diplom „PRO MEMORIA“ z Varšavy. K takto velevýznamnému
životnímu jubileu mu vedení statutárního  města Havířova, Okresní výbor

v Karviné a ZO Havířov přeje hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších let.

Foto: Josef Talaš
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Společenský dům se i letos stal
místem předání ocenění osobnos-
tem našeho města, a to v oblasti
kultury, talent a letos poprvé se pře-
dávalo také ocenění za práci
s dětmi a mládeží.

Jiří Bořuta 

Náměstek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk
předává ocenění Ivě Savkové a Jiřímu Bořutovi.

Jiří Bořuta je klasik. Jak jinak nazvat hudebníka,

který se na profesionální rockové scéně pohybu-

je více než tři desítky let. Za všechny připomeň-

me alespoň desetiletí ve skupině Ivo Pavlíka

s Věrou Špinarovou. Do havířovského hudeb-

ního světa vstoupil Jiří Bořuta v roce 2000, kdy

začal provozovat Jazz club.

Za osm let  působení Jiřího Bořuty v Havířov-

ském Jazz clubu se tu předvedlo nespočet

hudebních skupin, zpěváků - amatérů, profesio-

nálů nebo i divadelních představení.

Již několik let Jiří Bořuta podporuje pořádání

celostátní soutěžní přehlídky amatérských

hudebních skupin Líheň. V letošním roce umož-

nil prezentaci nového havířovského muzikálu
Srdce. S mladými to prostě tento stále aktivní

hudebník umí.

Jolanta BALON 
Jolanta Balon koketovala

s uměním už odmalička.
Ráda zpívala, jak ve
sboru, tak sólově

u Heleny Neuwirthové,

tancovala v Horizontech
a folklorních Sušanech
a odtud byl už jen krok

k dramatické výchově ve

třídě profesora Neuwirt-
ha. Zkoušky na vyšší

odborné škole herectví

v Praze ukázaly, že

Jolantě talent nechybí, což ostatně úspěšné
absolvování této školy jen potvrdilo. Pár měsíců
po absolutoriu se Jolantě podařilo získat stálé

angažmá v oblastním divadle v Šumperku.
Za pouhé tři sezony v šumperském divadle ode-

hrála Jolanta neuvěřitelných 26 rolí. Mezi nimi
byla i role Konstance v Amadeovi. Právě tato
role přinesla Jolantě cenu Miloše Movnara za

nejlepší ženský výkon. Mezi obrovské devizy
Jolanty Balon patří její schopnost obsáhnout

snad celé žánrové spektrum rolí od tragédií po
muzikál a také fakt, že Jolanta na jevišti vládne
jak bravurní češtinou, tak rodnou polštinou.

Iva Savková
Literární vlohy Ivy Savkové se projevily už na
základní škole. Jako studentka zdravotnické
školy publikovala ve školním časopise a také
přispívala do různých časopisů a novin. Přesto si
literaturu jako své povolání nezvolila. Stala se
zdravotní sestrou a po dokončení střední školy
se múza na dvacet let odmlčela. Pak přišlo obdo-
bí bilancování a životních inventur a literatura se
stala prostředkem, jak se vypovídat a odložit sta-
rosti. Vznikaly povídky, které v mnoha soutěžích
získaly ocenění a vavříny.
Přestože Iva Savková sama sebe dlouhou dobu
považovala za prozaika, v posledních letech
mají velký úspěch také její básně. Výsledkem
jsou dvě básnické sbírky, které vyšly s přispě-
ním města. Nejprve to byly Hokusy pokusy,
v letošním roce přibyly Návraty ze samoty.

Mgr. Jiřina Sivá a projekt mezi-

národní dětské výtvarné soutěže „Krásná
jako kvítka…“ 
Když se řekne „Základní škola Frýdecká“, je to

téměř synonymum pro Krásná jako kvítka. Tento

verš Seifertovy básně se tu stal před osmnácti

lety názvem mezinárodní dětské soutěže kresby

a grafiky. Zakladatelem soutěže je bývalý ředitel

školy Vladimír Znamenák, komisařkou výstavy,

která celou soutěž zastřešuje, je Mgr. Jiřina Sivá.

Každý rok pořadatelé soutěže vyhlásí téma,

které je dětem blízké. Například v letošním

ročníku to byl zvířecí kamarád, příští rok bude

porota posuzovat práce na téma sport. Každo-

ročně se soutěže zúčastní okolo dvou tisíc

obrázků z více než deseti zemí.

Díky soutěži, jejíž rozsah hodně vybočuje

z průměrných měřítek, se o Havířovu dozvěděly

děti daleko za hranicemi našeho města i kraje.

Do Havířova přijela celá řada významných

a slavných osobností, kmotrů jednotlivých

ročníků. Kvítka, tak jak je známe, by se nemohla

uskutečnit bez spolupráce s městem, knihovou

a městským kulturním střediskem. Přesto však
největší díl práce a zodpovědnosti leží na

Frýdecké.

Petr Gomola 
Petra Gomolu oslovil příchod audiovizuální tech-
niky natolik, že pověsil původní povolání na hře-
bík a začal se věnovat videotvorbě. V roce 1991

se stal prvním kameramanem právě založené
Kabelové televize Havířov, kde spolu s Jiřím

Veličkou dali formu a budoucí tvář městskému
vysílání. Jejich cílem byla snaha o maximální
objektivitu zachyceného děje bez bulvárního

nádechu.
Několik let spolupracuje Petr Gomola s městem

na přípravě projekcí pro slavnostní ocenění výz-
namných havířovských osobností, jako je oceně-
ní osobností v sociální oblasti, ocenění osob-
ností a talentů kultury, vyhodnocení ankety Nej-
lepší sportovec roku, Cena města Havířova,
oslavy Dne učitelů spojené s vyhodnocením
nejlepších pedagogů a podobně. Na tyto akce
připravuje Petr Gomola krátké videovizitky
s portréty oceňovaných osobností.
Petr Gomola také připravil celou řadu středně-
metrážních snímků z různých oblastí života
města. Tím vzniká pro město naprosto unikátní
dokumentární materiál, který je spolu s kronikou
a videokronikou města velkým přínosem ve
snaze o zachování dokladů o tom, jak jsme žili.

Taneční orchestr Zbigniewa
Bittmara ZUŠ B. Martinů

Taneční orchestr vznikl v roce 1996 a sdružuje

mladé hudebníky ve věku 11 až 25 let.

V orchestru, který před čtyřmi lety přijal čestný

název po svém zesnulém dirigentovi Taneční

orchestr Zbigniewa Bittmara, hrají žáci a absol-

venti školy. V současné době hudební těleso

pracuje pod vedením učitelů Václava
Grigora a Václava Bezděka.

Repertoár orchestru je opravdu široký. Zasahuje

do oblasti hudby vážné, estrádní, taneční i popu-
lární. Orchestr se pravidelně zúčastňuje akcí
pořádaných školou, městem, kulturním středis-

kem a dalšími institucemi. Vystoupili například

v rámci Mezinárodního dne hudby, Havířovských
hornických slavností, Májových slavností, oslav
založení města. Orchestr se také pravidelně

zúčastňuje soutěží a přehlídek dechových

hudeb.
S velkým úspěchem reprezentoval Taneční
orchestr Zbigniewa Bittmara školu a město

Havířov v německém městě Glauchau, dále

v  partnerských městech Harlow, Mažeikai
a v příštím roce  připravuje program na koncert
v Omiši.

Nominace je udělována talentům mladší

generace, kteří dosáhli výrazných  úspěchů   
v mezinárodních  či  celostátních  soutěžích

a za příkladnou reprezentaci města Havířova.
V roce 2008 obhájila nominaci v této kategorii
dokonce tři umělecká tělesa ze Základní školy

Žákovská. Je to dětský pěvecký sbor Hlásek,
který na škole působí od roku 1993 a zpívají

v něm děti 3.-5. tříd. Sbormistryní DPS Hlásek je
Mgr. Dana Kusinová, korepetitorem sboru je
Mgr. Vít Sochora.

Osobnosti Havířova za rok 2008

Jolanta Balon

Náměstek primátora Ing. Eduard Heczko pře-
dává ocenění vedoucím Tanečního orchestru
Zbigniewa Bittmara.

Náměstek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk
gratuluje k ocenění Mgr. Jiřině Sivé a Petru
Gomolovi.

Osobnosti kultury 2008

TA L E N T
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Dětský pěvecký sbor Rozmarýnek, kde zpívají
žáci 6. - 9. tříd s rozšířenou výukou hudební
výchovy. Sbor vede Mgr. Daniela Navrátilová.
Flétnový soubor na škole působí pod vedením
Mgr. Jany Ptakové a má přibližně deset členů.

Základní umělecká škola Leoše Janáčka uspěla

se dvěma flétnovými soubory:

Trio zobcových fléten Základní umělecké školy

L. Janáčka hraje ve složení: Petra Hakalová,

Pavlína Jonáková a Tereza Kiszková pod umě-
leckých vedením pana učitele Bronislava

Jonszty.

Trio dvou zobcových fléten s bubínkem  Základ-
ní umělecké školy L. Janáčka hraje ve složení
Lada Bubíková, Jakub Jarolím a Erik Bubík,

rovněž pod uměleckých vedením Bronislava

Jonszty.

Jediným sólistou v kategorii talentů byla letos

Adéla Manišová

Adéla Manišová je studentkou Základní umě-

lecké školy B. Martinů, kde se věnuje hře na
housle ve třídě Marty Bystroňové. Talentovaná
Adéla velmi brzy začala hrát na koncertech

a soutěžích, kde získává ocenění na předních
místech.

Ing. David Říman
S mládeží začal David Říman pracovat před
dvanácti lety, kdy začal spolu s dalšími lidmi při-
pravovat pro mladé na školách přednášky na
témata, která byla do té doby víceméně tabu.
Mladí lidé měli o přednášky, kde se mohli bez
přetvářky pobavit o problémech vztahů, sexu,
drog, AIDS, šikany a násilí vůbec, velký zájem.
Pokud bychom chtěli poměřovat práci s mládeží
čísly, řekli bychom, že David Říman pro ně při-
pravil přibližně tisíc přednášek, na kterých mu
naslouchalo zhruba deset tisíc mladých. Na
přednášky navázaly víkendové aktivity a násle-
doval vznik klubu a následně nízkoprahového
zařízení v Havířově.

Okruh činnosti Davida Římana už dávno překro-

čil hranice našeho města, kde založil občanské

sdružení ZIP či nízkoprahové zařízení pro děti

a mládež 3NYTY. Stojí také například za extrém-

ním vytrvalostním závodem 5 beskydských
vrcholů a projektem Křesťanské akademie mla-

dých v Malenovicích TURBO 316. V roce 2004

David Říman získal světové ocenění Youth Action
Net Award v Buenos Aires.

Ivan Fabík
V roce 1991 vstoupil do Junáka - svazu skautů

a skautek - Ivan Fabík. Postupně vedl oddíl

pozemních skautů, starších skautů, vodních
skautů a současně vykonával funkci předsedy
revizní komise Junáka v Havířově. Již osm let

stojí v čele havířovské pobočky této organizace.

V rámci Junáka obdržel různá ocenění jako je
Medaile díků, Medaile sv. Jiří, Bronzový bobr.
O tom, že havířovská organizace dobře funguje,
vypovídá také fakt, že v roce 2008 se stali
havířovští Junáci pořadateli celostátního Valného
sněmu této organizace.
Ivan Fabík a jeho skauti se významně se podíle-
jí na organizaci celoměstských akcí  jako je Bam-
biriáda, Den Země, Evropský den bez aut,
Havířovské hornické slavnosti nebo veřejné sbír-
ky. Také pořadatelé dalších městských akcí pra-
videlně počítají s dobrovolnou prací členů
Junáka. I když členové sdružení jsou nízkého
věku, přesto jejich dobrovolná činnost může být
příkladem dalším početně větším neziskovým
organizacím na území města.
Děti a mládež se snaží Ivan Fabík naučit těm
základním lidským dovednostem, na které
v dnešní přetechnizované a uspěchané době
nezbývá místo ve školních osnovách ani čas

v rodinách. Je to schopnost postarat se o sebe

a případně o druhé, mít svůj vlastní názor, zori-

entovat se v problému a vyřešit jej, umět zvlád-

nout krizové situace, uvědomit si svou vlastní

zodpovědnost a stále na sobě pracovat.

Jaroslav Šimon
Pracovat s dětmi a mládeží začal Jaroslav

Šimon před více než dvaceti lety, už jako voják

základní služby. Poté vedl děti ve skautu, ve

woodcroftu či turistických oddílech mládeže.

Jaroslav Šimon je na první pohled i podle profe-

se - je městským strážníkem - tvrdý muž. Uvnitř

se ale skrývá hravý kluk, který má rád historii,

knihy a dobrodružství. Ctí ideály Jaroslava Fog-

lara a dělá vše proto, aby je přiblížil dětem. Podílí

se na řadě akcí, které havířovská městská kni-

hovna pořádá pro své dětské čtenáře. Například

to byla Cesta do pravěku, Rychlé šípy, O poklad
piráta Modrovouse, Zlatá horečka, Noc s Ander-

senem, Olympiáda a mnoho dalších.

Jako člen vedení Sdružení přátel J. Foglara
navázal Jaroslav Šimon spolupráci s Klubem
dětských knihoven severní Moravy. Obě sdruže-

ní pak společně zorganizovala krajskou soutěž 
Odkaz J. Foglara, která se konala u příležitosti
100. výročí spisovatelova narození. Půl roku hle-

dalo asi 300 dětí z 12 knihoven odpovědi na
otázky týkající se života a díla tohoto autora.
Soutěž byla zakončena  velkou bojovkou u řeky

Lučiny, která byla současně i odměnou pro
soutěžící děti. Foto na dvoustraně Josef Talaš

Oceněný pěvecký soubor Hlásek se sbormistry-
ní Mgr. Danou Kusinovou.

Náměstek primátora JUDr. Bronislav Bujok
předává oceění sbormistryni Mgr. Daně Kusinové
a ředitelce ZŠ Žákovská Mgr. Heleně Klimšové.

Adéla Manišová

Osobnosti Havířova za rok 2008
Ocenění za dlouholetou práci s mládeží

Ivan Fabík

Jaroslav Šimon

Ing. David Říman
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OBČANSKÉ KOMISE
pro jednotlivé části města

BLUDOVICE                 č. 1
Předseda:

MACURA Emil, Ing.
Selská 7, 
736 01 Havířov-Bludovice
tel. 608 878 328

Členové:
FOLWARCZNY Eryk, Ing.
CHODURA Karel, Ing.
KUBICZEK Roman
PIECZKA Karel

DOLNÍ DATYNĚ         č. 2
Předseda:

SZOP Miroslav, Ing.
J. Kotase 137, 736 01 
Havířov-Dolní Datyně
tel. 596 814 393 
e-mail:mszop@volny.cz
www.volny.cz/mszop

Členové:
CZEREPAKA Marek
GLAC Miroslav
KOŠTIÁL Karel
KOĎOUSEK Jiří
MOJOVÁ Naděžda
OLŠÁKOVÁ Miroslava
ROZBROJ Miroslav, Ing.
SEMBOL Gűnter

DOLNÍ SUCHÁ            č. 3
Předseda:

ŠPIŘÍK Jiří, Ing.
Lazecká 34, 
735 64 Havířov-Dolní Suchá
tel. 605 102 437
e-mail : jspirik@cmail.cz

Členové:
FILIPCOVÁ Hedvika
KUBIENOVÁ Ludmila
RAJDUSOVÁ Hana
SWIDER Bronislav

PROSTŘEDNÍ SUCHÁ   č. 4
Předseda:

WERNER Jaromír
U Splavu 7, 735 64 Havířov 
- Prostřední Suchá
tel. 604 899 922

Členové:
JASIOK František, Ing.
MOLDŘÍK Karel
NOVÁK Vlastimil
SEKANINA  Oldřich     
ŠTULA Horymír
PROCHÁZKA Petr

ŠUMBARK                    č. 5
Předseda:

MYNÁŘ Miroslav, Ing.
Nákupní 425/3, 
736 01 Havířov-Šumbark
tel. 597 578 350
e-mail:

ok.havirov-sumbark@email.cz
Členové:

ADAM Ludovít
BALON Bohuslav
BLAHUTA Ladislav
GOLÍK Jiří
KOTULA Stanislav
KUBINOVÁ Šárka
MARŤÁKOVÁ Monika
PROKOP Antonín, Bc.
ŠPOK Petr, Ing.
TURKOVÁ  Šárka        
WAWRZICKOVÁ Lenka

ŽIVOTICE                     č. 6
Předseda:

MERTA Pavel, Ing.

U Křížů 13, 
736 01 Havířov-Životice
tel. 603 494 252

Členové:
GALEZIOK Jindřich
CHODURA Adolf, Ing.
IWASZEK Teofil, Ing
KIELAR Karel, Ing.
MUCHA Miloslav, Ing.
NOHEL Jiří
PIETER Otto, Ing
ROZBROJ Bronislav
SLOWIK Jan
WLOCH Stanislav

Informace občanům:
Na uvedené kontakty mohou občané města podávat
žádosti, informace o závadách, škodách na zařízeních
a omezeních funkčnosti zařízení apod. podle uvedené-
ho členění majetku města:

Veřejné osvětlení 
v pracovní době magistrátu: 596 803 245 
e-mail: vlcek.zdenek@havirov-city.cz
mimo pracovní dobu: 774 047 726, 774 047 729
(PROOF 99)

Světelná signalizační zařízení 
na řízených křižovatkách (semafory)
v pracovní době magistrátu: 596 803 245 
e-mail: vlcek.zdenek@havirov-city.cz
mimo pracovní dobu: 596 802 601 (TSH a.s.)

Parkovací automaty
v pracovní době magistrátu: 596 803 245 
e-mail: vlcek.zdenek@havirov-city.cz
mimo pracovní dobu: 596 802 601 (TSH a.s.)

Mobilní městské toalety, 
umístěné v blízkosti dětských hřišť
v pracovní době magistrátu: 596 803 245 
e-mail: vlcek.zdenek@havirov-city.cz
mimo pracovní dobu: 596 802 601 (TSH a.s.)

Přístřešky na zastávkách MHD (čekárny)
v pracovní době magistrátu: 596 803 245, 
e-mail: vlcek.zdenek@havirov-city.cz

Zimní údržba místních komunikacích 
v pracovní době magistrátu: 596 803 265 
e-mail: grabovska.alzbeta@havirov-city.cz
mimo pracovní dobu - dispečink: 596 802 622 (TSH a.s.)

Dopravní značení
v pracovní době magistrátu: 596 803 356 
e-mail: skalkova.karin@havirov-city.cz

Autovraky
V pracovní době magistrátu: 596 803 332
e-mail: czechova.nada@havirov-city.cz

Hlášení závad v zajišťování spojů
městské hromadné dopravy Havířov
Dopravce ČSAD Havířov a.s. - v prac. dny od 3.30
do 19.30 hod. v sobotu a neděli od 3.30 do 14.00 hod.
tel: 599 501 130

Údržba veřejné zeleně a hřbitovů
v pracovní době magistrátu: 596 803 279 
e-mail: mayerova.zdena@havirov-city.cz

Údržba městského mobiliáře
v pracovní době magistrátu: 596 803 390 
e-mail: niklova.veronika@havirov.city.cz

Nález toulavých a opuštěných psů
Odchyt psů na území města Havířova provádí:
Městská policie Havířov tel. 596 811 616  
Aktuální informaci o nalezených psech podá:
Městská policie Havířov tel. 596 811 616 
odbor komunálních služeb tel. 596 803 329 
e-mail: vichrova.jana@havirov-city.cz

Čistota veřejných prostranství
v pracovní době magistrátu: 596 803 329 
e-mail: jarkova.hana@havirov-city.cz

závady na chodnících a místních
komunikacích
v pracovní době magistrátu: 596 803 326 
e-mail: petvalska.jana@havirov-city.cz 
hulinova.veronika@havirov-city.cz

Odpady
Svoz komunálních odpadů ve městě a svoz separo-
vaného odpadu, sběrný dvůr odpadů, přistavování vel-
koprostorových kontejnerů na objemný odpad, zajišťo-
vání sezonního odvozu biologicky rozložitelných odpa-
dů od rodinných domků, odvoz odpadů od zahrád-
kářských osad a rekreačních objektů, likvidace čer-
ných skládek na území města
V pracovní době magistrátu: 596 803 284, 
e-mail: delongova.marie@havirov-city.cz
szewieczkova.alena@havirov-city.cz

Poděkování zastupitelům města
Primátor František Chobot přijal prezidenta občanského sdružení

PROSPORT - CZ Petra Hrabčáka. Předal panu primátorovi děkovný
dopis a osobně poděkoval za pomoc města při znovuzrození závodů
silničních motocyklů HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC NA
TĚRLICKÉM OKRUHU.

Při tomto setkání pan Hrabčák zhodnotil minulý ročník jako velmi vyda-

řený a zároveň přednesl panu primátorovi vizi pokračování tohoto slavné-

ho motocyklového závodu a také plány činnosti o.s. PROSPORT - CZ,

které by chtělo zrekonstruovat zázemí pro pořadatele, jezdce a také zajis-

tit tribuny pro diváky. Dále Hrabčák  oznámil  primátorovi města záměr

založit minibike racing team, který bude fungovat při občanském sdružení

PROSPORT - CZ a bude se především zabývat výchovou motoristické

mládeže a organizováním závodů pro tyto kategorie.

Omluva za nefunkční světelně
signalizační zařízení 
(semaforů) na křižovatce ulic
Hlavní třída x U Stromovky x
Na Nábřeží
Ve dnech 3.10. - 6.10. 2008 byla
uvedena mimo provoz světelná sig-
nalizace. Důvodem výpadku bylo
narušení kabelového vedení mezi
řadičem a návěstidly při provádění
stavebních prací v rámci investiční
akce Chodníky Hlavní třída.
Odstranění závady nebylo možno
zajistit dostupnými možnostmi
a bylo nutno přizvat specializova-
nou firmu a jejím prostřednictvím
zajistit i náhradní díly. Tímto se sta-
tutární město Havířov omlouvá za
nepříjemnou situaci, která na této
křižovatce v době víkendu vznikla.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY   DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Foto: Josef Talaš
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otevřeno po - pá od 14 do 18
mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní
zájemcům pracovník

Madlena Musialová
Jiný svět

obrazy z let 1998 až 2008

4.12. 2008 - 2.1. 2009
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Kulturní dům Petra Bezruče
k
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5. - 19.12. před OD ELAN - VÁNOČNÍ MĚSTEČKO
❆ 15.00 hodin - Mikulášská pohádka pro malé i velké ❆ 17.00 hodin - Setkání 

s Mikulášem a rozdávání dárků (ve spolupráci s OD Elan) ❆ 18.00 hodin - Čertovská ohňová show 

17.12. od 17.00 hodin - před OD ELAN - ANDĚLSKÉ VÁNOCE
Jedinečný zábavný program pro celou rodinu ! CO VÁS ČEKÁ: Andělské klání o kopec dárků, volba

nej andílka, pletení vánoček, razítkování - Andělská pošta, výlov kaprů, rozbalování dárků, 

hod vánoční koulí, vánoční zpívání, malování čertů ad.

loutkový sál KDPB vždy v 15 hodin

6.12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

aneb cesta do říše loutek
David Velčovský, Havířov 

7.12.
O ZATOULANÉ 
SNĚHOVÉ VLOČCE
Divadlo Smíšek, Ostrava

Balíčky s mikulášskou nadílkou pro děti
přijímáme ve foyeru loutkového sálu KDPB
od 11 hodin. Balíčky bez zakoupené vstupenky
NEPŘIJÍMÁME! Mikuláš s čertem rozdají balíčky 
vždy po pohádce. Vstupné 35 Kč

13.12. - 15.00 - loutkový sál KDPB

Vánoční kouzlení u Santa Klause 
Divadélko kouzel veselého Jirky, Ostrava

Vstupné 35 Kč

19.12. v 19.00 hodin - velký sál KDPB 

MISS KARKULKA
PAMIR 2008
19. volba nejšikovnější středoškolačky

Havířova a Karviné 
- letos s podtitulem 
NA RYCHLÝCH I POMALÝCH KOLECH 
Uvádí: Renáta Holmeisterová (Miss Karkul-
ka 07), Jirka Jekl (Hitradio Orion), Jan Kroul
(Sputnik) a DJ Rosťa Janošík (Skaut :-) 
Hosté: Tereza Letáková Miss Karkulka 04
a Dívka Léta Deníku Blesk 08, Zuzka
Balcárková II. Vicemiss Aerobic ČR 2007,
Fat Skewers, Radovan Číž, 
Muzikál Srdce, THE FEELERS a další 

Vstupné 45 Kč

z
á
b

a
v
a9.12. v 19.00 hodin

evangelický kostel, Havířov-Bludovice

Adventní koncert

TICHÁ NOC 

S GENTLEMEN SINGERS

Vstupné: 140 Kč, důchodci 110 Kč

studenti 90 Kč

1.12. v 19.00 hodin - KD P. Bezruče

VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU 
VÁCLAVA HYBŠE
Hlavním hostem je zpěvák, skladatel,
herec a majitel agentury Milan Drobný,
hudebním hostem skvělá houslistka

Hana Hložková, v současné době stu-

dující v Paříži.

Vstupné: 200,- 180,- 160 Kč

13.12. od 16.00 hodin

velký sál KD P. Bezruče

VÁNOČKA
divadlo - hudba - film 

❆ VOSTO 5 - kabaret - Praha ❆ DS

Kralupy - divadlo - Brno ❆ AFTER

DARK unplugged ❆ STING ME BAND

plugged ❆ SKOOMA unplugged

Vstupné: 60 Kč

s Hopsalínem a Míšou Růžičkovou
14.12. v 15.00 hodin - velký sál KDPB

Vstupné 40 Kč

18.12. v 18.00 hodin 
loutkový sál KDPB

FAT SKEWERS a NOU SMOUKING
Dvojkoncert havířovských kapel 

- nejen akusticky. Vstupné: 55 Kč
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Kulturní dům Radost

2.12. NADINE     
(Nizozemí 2007, 105´, do 12 let nevhodný,
drama, titulky)

Nadine je nezávislá žena krátce po čtyřicít-

ce, jejímž životem prošla řada mužů. Unese
dítě. Kdo je tato žena a co ji dohnalo
k tomu, aby se dopustila zločinu? 
Režie: Erik de Bruyn 

9.12. SIROTČINEC    
(EL ORFANATO, Mexiko/Španělsko 2007,
105´, do 12 let nevhodný, hororové drama,
titulky)
Laura koupila sirotčinec, ve kterém strávila
své dětství a spolu se svým manželem ho
chtějí opravit. Nové prostředí však probou-
zí u jejich syna zvláštní představivost …
Laura musí odhalit záhadu, kterou je dům
obklopen. Film z produkce Guillerma del
Tora (Faunův labyrint, Hellboy, Blade 2)

Režie: Juan Antonio Bayona

16.12. STRACH(Y)   
(PEUR(S) DU NOIR, Francie 2007, 85´, pří-
stupný, titulky)
Šest nejlepších francouzských výtvarníků
a animátorů vdechlo život svým nočním
můrám. Jejich propletené příběhy tvoří
dílo, jaké jste ještě neviděli, dílo, ve kterém
ožívají fóbie, hnus a noční můry, dílo, které
probouzí strach v jeho nejniternější
podobě.
Režie: Marie Caillou, Pierre Di Sciullo, Jerry
Kramski, Lorenzo Mattotti, Richard McGui-
re, Michel Pirus, Romain Slocombe  

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h - loutkový sál KD Petra Bezruče - vstupné: 70 Kč, členové FK 60 Kč 
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otevřeno denně od 9 do 19 h

zavřeno 24.12., 31.12. 2008 a 1.1. 2009

vstupné dobrovolné

BETLÉMY - Pokoj lidem dobré vůle
tradiční výstava k radosti a pohodě vánočních svátků
historické i soudobé betlémy z různých materiálů, 
vánoční motivy na poštovních známkách

slavnostní zahájení ve středu 3.12. 2008 v 17 h

výstava končí v sobotu 3.1. 2009

19.12. od 18.00 hod. - Společenský dům  

Předvánoční taneční zábava s Janou 
Vstupné: 80 Kč

TANEČNÍ VEČERY 
v KD Radost - od 17.00 hodin

7.12. Kubemusik   Vstupné 50 Kč

14.12. Fr. Huňař         Vstupné 40 Kč    

Společenský dům

Klub přátel hornického muzea 
pobočka Havířov 

Vyhodnotí uplynulý rok

8.12. v 16.30 hodin 

v loutkovém sále KD P. Bezruče 

V programu vystoupí 

ženský pěvecký sbor Canticorum

působící při MKS Havířov

se sbormistrem Vítězslavem Soukupem 

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - ČESKÁ SCÉNA 
2.12. v 19.00  pro skupinu  HAA 
9.12. v 19.00  pro skupinu  HAC

Jiří Voskovec, Jan Werich: NEBE NA ZEMId
iv

a
d

lo Canticorum se rozrůstá
Ženský pěvecký sbor Canticorum MKS Havířov pod vedením sbor-

mistra Vítězslava Soukupa se nedávno představil havířovské veřejnosti
při oslavách vzniku Československa a při zahájení výstavy fotografii
pana Daňka.

Rádi bychom oslovili ženy a dívky, které umějí zpívat a domnívají se,
že by se jim „sborový“ žánr líbil, aby určitě přišly mezi nás. Snažíme se

o vytvoření velmi dobrého sborového tělesa a potřebujeme posílit

o kvalitní hlasy. Zkoušky našeho sboru jsou pravidelně každý čtvrtek

v 18 hod. v KD Petra Bezruče (v aule).

Pokud váháte, přijďte se na naši zkoušku alespoň podívat! 

Jste srdečně zvány.



5. - 7.12. v 18.00 h 

NESTYDA
(ČR 2008, 88´, do 15 let nepřístupný,
komedie, DD)
Komedie podle bestselleru Michala Vieweg-
ha „Povídky o manželství a o sexu“ s Jiřím
Macháčkem v hlavní roli. Režie: Jan Hřebejk  

Vstupné: 82 Kč 
12. a 14.12. v 18.00 h 

96 HODIN
(TAKEN, Francie 2008, CP 16.10. 08, 93´,
do 12 let nevhodný, akční/thriller, titulky, DD)

Čas odplaty nadešel! Bývalý špion pátrá

po únoscích své dcery, která má být pro-

dána do otroctví. V hlavních rolích Liam

Neeson a Maggie Grace. Pod projektem

je producentsky podepsán Luc Besson,

který produkoval filmy jako slavné Taxi,

Taxi 2, 3, a 4 nebo Léon. Vstupné: 72 Kč

18.12. v 16.00 h 

projekt „FILM A ŠKOLA“
(THE DRAUGHTSMAN´S CONTRACT, VB
1982, 103´, do 15 let nepřístupný, titulky)
Celovečerní hraný debut renomovaného

britského filmaře Petera Greenawaye ve své

době překvapoval originálním přístupem.

Dnes patří ke klasickým dílům moderní svě-

tové kinematografie. Dobová „detektivka“ se

odehrává koncem sedmnáctého století.

Zpočátku frivolní galantní historka se mění

v tragédii. Režie: Peter Greenaway  

Vstupné: 40 Kč

studenti a členové FK zdarma

19. - 21.12. v 18.00 h

MAX PAYNE   
(USA 2008, CP 30.10. 08, 100 ´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/akční/thriller, titulky,
DD)
Max je individualistický policajt, který

neuznává pravidla hry, protože už nemá

co ztratit. Vyšetřuje sérii záhadných
vražd, které by mohly souviset se smrtí
jeho ženy a dítěte. V hlavních rolích Mark

Wahlberg a Mila Kunis. Vstupné: 72 Kč

13.12. v 18.00 hodin 
velký sál KD L. Janáčka

ADRIAN SNELL & CARLA JAE
V adventním čase
Vstupné: dospělí 200 Kč

děti do 15 let 60 Kč
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KD Leoše Janáčka kino Úsvit
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a VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO

otevřeno denně mimo svátky od 11 do 18 h,

v sobotu a neděli od 14 do 18 h
vstupné 10 Kč, děti 5 Kč

Havířovský 
výtvarný salon 2008

6. ročník přehlídky 
amatérských i profesionálních 

výtvarníků našeho města 
(kresba, malba, grafika, koláže, 
fotografie, keramika, plastiky...
různých technik, stylů a žánrů)

Vernisáž v úterý 2.12. od 17 h
vystoupí hudební skupina Deffekt

výstava potrvá do pátku 2.1. 2009

10.12. v 19.00 hodin 
velký sál KD L. Janáčka

DONŠTÍ KOZÁCI
Vstupné: 240,- 220,- 200 Kč

❄ 9.1. v 19.00 hodin - velký sál KDLJ

NOVOROČNÍ KONCERT
Gabriela Demeterová - housle

Jaroslav Svěcený - housle
Kateřina Chroboková - cembalo

Filharmonie Hradec Králové
Miriam Němcová - dirigent

❄ 13. - 14.1. - loutkový sál KDPB
NAVÝCHOD 

aneb Festival cestování 
za nevšedními zážitky do zemí bývalého SSSR 

❄ 21.1. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

KONCERT SPIRITUÁL KVINTET

❄ 27.1. v 19.00 hodin - sál KD Radost

BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
JAN ŠKRDLÍK - violoncello

❄ 28.1. v 19.00 hodin - velký sál KDPB
ZÁHADNÁ IRMA
Jana Paulová a Pavel Zedníček 

v nové komedii

Otevírací doba pokladen 

o Vánocích 2008

KD P. Bezruče

22.12. - 23.12. od 13.00 do 16.00 hodin
29.12. - 4.1. 2009  zavřeno

Společenský dům 31.12. - zavřeno

KD Radost            31.12. - zavřeno

Kino Centrum 31.12. - zavřeno

KD L. Janáčka

od 22.12. do 1.1. 2009 zavřeno 
od 2.1. 2009 normální provoz

Alexander L., Augustinová Z., Balcar I.,
Bažanowski R., Bednář A., Beneš L.,
Benešová K., Beránek O., Bernatík A.,
Burianová M., Burová E., Čechová M.
M., Čimburová J., Čmiel J., Čondák V.,

Daněk J., Daňhel B., Dedek O., Dirgaso-

vá A., Dirnerová A., Drábková D., Fábry

M., Febrová I., Fráňová N., Fukala K.,

Gavelčík D., Germano, Hájek J., Hájek

R., Harok O., Heiser Z., Hlavatý P., Hoff-

mann M., Holečková K., Horváth L., Chy-

til L., Kalousek V., Kavka J., Klíma K.,

Klusová K., Kočanová A., Kolek R., Kos-

telecký P., Kovář J., Kovář L., Krejčí M.,

Krejčí P., Krygielová D., Kubíček B., Kuča

Z., Lazecká L., Leinweber M., Malíř J.,

Michalíková L., Miřacká T., Mrózková J.,

Mundierová I., Nezhodová E., Odložilová

T., Oušáková T., Pastucha P., Pavlínová

P., Pawlas O., Pintér J., Polák M., Polja-

ková M., Prefetová E., Procházka F.,

Pšenková A., Reichlová S., Rusková T.,

Sivá J., Slíva Č., Slonková I., Staněk P.,

Stanke L., Stružka J., Svitačová B.,

Szottková M., Šebesta F., Šenková D.,

Šmíd M., Šumpich V., Till K., Valentová
G., Vlčinská I., Výrostková M., Wallerová
Z., Wolf L., Wurzlová L., Zanotto E.

Připravujeme v lednu 2009
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1. - 3.12. v 15.30 a 17.45 h                           

MADAGASKAR 2
(MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA, USA 2008,
CP 13.11. 08´, 90´, přístupný, animovaná/rodin-

ná/komedie, české znění, DD) Stále spolu.
Stále ztraceni. Rozmazlení hrdinové při-
stanou uprostřed nejdivočejší africké
divočiny, kde na každého z nich čeká
vlastní příběh.

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

1.12. - 3.12. ve 20.00 h
ve středu 3.12. též v 9.00 h

QUANTUM OF SOLACE   
(USA 2008, CP 6.11. 08, 107´, do 12 let nevhodný,

širokoúhlý/dobrodružný, titulky, DD) Ve dvaadva-
cátém filmu o nejznámějším agentovi
Jejího Veličenstva se James Bond vydává
po stopě, kterou mu zanechala Vesper,
jediná žena, kterou kdy miloval. V hlavní
roli Daniel Craig. Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

4. - 10.12. v 15.30 h                                     

VALL-I     
(USA 2008, přístupný, rodinná/animovaná/pohád-

ka, české znění, DD) Film začíná v roce 2700.

Poslední robot VALL-I stále plní úkol čištění

Země se svým mazlíčkem švábem Halem,

který mu dělá společnost. Malý roztomilý

robot bydlí v maringotce plné zvláštností z lid-

ského života a jeho největší poklad je stará

videokazeta s filmem Hello Dolly.

Vstupné: 62 Kč 

4. - 10.12. v 17.45 a 20.00 h

ve středu 10.12. též v 9.00 h

VY NÁM TAKY, ŠÉFE !  
(ČR 2008, CP 20.11. 08, 90´, přístupný, komedie, DD) 

Jedeme v tom všichni. Partě „loserů“ se

zdánlivě nabízí životní šance. Když zjistí,

že všechno je úplně jinak, boj o vysněnou

práci pro ně teprve začíná … Komedie je

především o tom, že i „slabší“ mohou

zvítězit, pokud opravdu chtějí a snaží se
o něco, na čem jim opravdu záleží. Hrají:

Václav Vydra, Iva Janžurová, Jan Zadražil,

Sandra Nováková, Mahulena Bočanová,
Anna Polívková, Jiří Langmajer, David
Kraus aj. Režie: Martin Kotík                       

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

11. - 17.12. v 15.30 h

WINX CLUB - VÝPRAVA 
DO ZTRACENÉHO  KRÁLOVSTVÍ     
(WINX CLUB-IL SEGRETO DEL REGNO
PERDUTO, Itálie 2007, 89´, přístupný, animova-
ný/akční/dobrodružný/rodinný, české znění, DD)

Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví
mágové Magické dimenze obětovali, aby
porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou
mladé dívky Bloom, víly Dračího pramene.
Uspěje a porazí ty nejděsivější stvůry
z nočních můr?          Vstupné: 57 Kč  

11. - 17.12. v 17. 45 h

ve středu 17.12. též v 9.00 h                       

KDOPAK BY SE VLKA BÁL   
(TEREZKA, ČR 2007, CP 4.12. 08, 90´, přístupný,

rodinný, DD) Byla jednou jedna malá holčič-
ka. Jmenovala se Terezka a měla moc
ráda pohádku „O Červené Karkulce“. Žila
spokojeně s maminkou a tatínkem, chodi-
la do školky s kamarádem Šimonem
a byla šťastná … Ale jak už to v pohád-
kách i v životě bývá, jednoho dne se cosi
změnilo: Terezka neví, proč se maminka
najednou chová jinak …     Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

11. - 17.12. ve 20.00 h

SAW V. 
(USA 2008, CP 30.10. 08´, do 15 let nepřístupný,

thriller/horor, titulky, DD) V SAW V. pokračuje

Hoffman v práci Jigsawa. Jeho tajemství

je však skoro prozrazeno a on se musí

vydat na lov, aby zabránil svému prozra-

zení. Vstupné: 77 Kč

18. - 23.12. v 15.30 h

ZAPOMENUTÝ OSTROV 
(NIM´S ISLAND, USA 2008, 96´, přístupný, široko-
úhlý/dobrodružný/rodinný, české znění, DD)

Zapomenutý ostrov je tradičním dobrodruž-

ným filmem z exotického prostředí pro děti

i dospělé. Snoubí se v něm romantika vel-

kých dálek, nekonečných možností dětské

fantazie, přátelství, lásky a porozumění.

Vstupné: 62 Kč  

18. - 23.12. v 17.45 h

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK 
(HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR YEAR, USA
2008, CP 4.12. 08, 112´, přístupný, rodinný/muzi-

kál/komedie, české znění, DD)  Film nám uka-

zuje studentské mazáky v okamžiku, kdy
se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty
rozejdou. Rozhodli se, že nastudují muzi-

kál, ve kterém se pokusí zobrazit všechny

své dosavadní zkušenosti, své touhy
a zároveň obavy ze změn, které budouc-
nost přináší. Vstupné: 87 Kč  

18. - 23.12. ve 20.00 h

ve středu 23.12. též v 9.00 h

VICKY CRISTINA BARCELONA  
(USA/Španělsko 2008, CP 23.10. 08, 96´, do 15 let
nepřístupný, titulky, DD) 

Snímek Woodyho Allena je zasazený

do svůdného středozemního prostředí
Barcelony a je vtipnou a moudrou medita-
cí o lásce, se vší svou romantikou, rado-

stí, bolestí a neuchopitelnou záhadností.
Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

25. - 30.12. v 15.30 h

KOZÍ PŘÍBĚH                                 
POVĚSTI STARÉ PRAHY
(ČR 2008, 80´, přístupný, širokoúhlý, 3D animova-

ná/rodinná/komedie, DD) Hlavní hrdinové filmu-
vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká
Koza-se připletou ke stavbě Karlova mostu,
vzniku Orloje, příběhu Faustova domu, jejich
kroky zkříží kat Mydlář a spát jim nedá ani
pověstný chlupatý duch. Kozímu příběhu pro-
půjčili své hlasy Matěj Hádek, Mahulena
Bočanová, Viktor Preiss, Michal Dlouhý,
Miroslav Táborský, Petr Nárožný a zejména
Jiří Lábus v roli hlavní kozí hrdinky.

Vstupné: 72 Kč

25. - 30.12. v 17.45 h

ŽENY        
(THE WOMEN, USA 2008, CP 6.11. 08, 114´,

do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD) Snímek,

ve kterém se dozvíte, po čem ženy doo-

pravdy touží. Vtipná a jiskřící komedie

o současných ženách a síle ženského

přátelství. Hrají: Meg Ryan, Annette

Bening, Eva Mendes, Debra Messing aj.

Vstupné: 82 Kč

25. - 30.12. ve 20.00 h

HLÍDAČ Č. 47   
(ČR 2008, CP 27.11. 08, 108´, do 15 let nepřístup-
ný, DD)

Karel Roden v milostném příběhu o lásce,
vášni, smrti a trestu. Bolestný úděl člově-
ka, který ovlivněn a poznamenán hrůz-
nými válečnými zážitky, doufá, že najde
ztracenou rovnováhu. Film vznikl na moti-
vy stejnojmenného románu Josefa Kopty.
Režie: Filip Renč                Vstupné: 87 Kč  

Představení pro děti:
7.12. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA      

- 3 pohádky - 65´

14.12. BROUČCI - A BYLA ZIMA 
- 8 pohádek - 70´  

21.12. VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK       
- 7 pohádek - 66´

Začátky představení vždy v neděli 

ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč

kino Centrum h kino Centrum h 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 po - pá od 14 do 18 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 15.00 - 20.30 h, ne - 13.30 - 20.30 h ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov h www.mkshavirov.cz h 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.
Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají od 2. dne zahájení prodeje.
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Berušky z MŠ Radniční reprezentovaly Havířov
Malé mažoretky Berušky

z MŠ Radniční se po
úspěšné reprezentaci na
květnové soutěži v Kolíně
zúčastnily soutěže v Dači-
cích, nazvané DAČIC-
KÉHO POHÁR aneb KDE
VZNIKLA KOSTKA CU-
KRU. Z Dačic si přivezly
pohár a diplom za 1. místo
v soutěži batom a pohár
a diplom za 2. místo
v soutěži pompon.

Senioři soutěžili, mladí z Baron School jim pomáhali
Na tři pokusy shodit všech devět kuželek a to v průběhu dopoledne

hned pětkrát, o to se snažil každý ze třiceti seniorů, mužů i žen v suteré-

nu Domova Havířov na Šumbarku. Celkem šest družstev z Domovů seni-

orů v Ostravě-Porubě, Petřvaldu, Orlové, Karviné a dvě družstva

domácího, havířovského domova, se zúčastnila 6. ročníku kuželkářského

turnaje družstev seniorů. K hladkému a rychlému průběhu turnaje

přispěli výraznou měrou žáci, učni a učeňky prvního a druhého ročníku

oboru kuchař, číšník ze Středního odborného učiliště Baron School na

Šumbarku. Ti nejen stavěli kuželky, zapisovali výsledky, ale některým sta-

rým lidem také pomáhali s přemísťováním a házením.
„Spolupráce učňů s nejstaršími občany města vznikla na základě

výzvy občanského sdružení Senior servis, která vyšla v srpnových Rad-
ničních listech,“ uvedla vyučující z Baron School Taťána Jendrůlková.
„Adolescence je období hledání. Mezilidské vztahy jsou pro mladého
člověka nesmírně důležité a vše ostatní se odvíjí od nich. Nechceme
vychovávat jen "vyučence", ale klademe důraz na rozvoj celé osobnosti
člověka. Cílem této akce bylo především překonávání generačních bariér.
Dali jsme učňům prostor vžít se do pocitů druhého, najít ochranitelský
instinkt, vzájemně sdílet lidskou pospolitost. Tato zvláštní spolupráce se
rozhodně nevidí každý den. Potěšitelné je, že učni vnímali tuto aktivitu
bez zábran a velmi pozitivně. Důležité je, že jsme byli spolu, že jsme si
vzájemně darovali svůj čas a radost.“ 

Soutěž byla více než napínavá, bodové rozdíly minimální, všichni ji

nesmírně prožívali, bojovali a maximálně se snažili o co nejlepší výsledek.

Nevadilo ani chodítko, berle či francouzské hole. Při stejném počtu bodů
rozhodoval o vítězi nakonec dodatečný rozstřel hrací kostkou. Všechna
družstva obdržela diplomy a každý z účastníků si odnesl pamětní me-

daili. Vítězství vybojovalo žluté družstvo z domácího Domova Havířov.

ZŠ Mánesova: Škola jako v pohádce
Ve čtvrtek 9. října 2008 žila ZŠ Mánesova v Havířově českými pohádkami.

Žáci i pedagogičtí pracovníci se za vydatné podpory rodičů proměnili

v čerty, princezny, víly, vodníky, klauny a společně soutěžili o poklad hlída-

ný zlou čarodějnicí. Plnili pohádkové úkoly, které byly vytvořeny tak, aby se

každé ze 110 dětí s různými druhy handicapů mohlo zapojit a být úspěš-

né. Všichni se probojovali pohádkovou říší ke sladké zlaté medaili a teď už

ví, že naše škola je kouzelná. Projektové vyučování se opět osvědčilo jako

výborná vzdělávací forma pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Mgr. Petra Židková a Mgr. Hana Čadová

DC Korálek nabízí:
❆ Využití herny s příjemným

posezením pro doprovod
❆ Výtvarný a rukodělný kroužek

pro malé děti za doprovodu
rodičů, pro děti od 3 do 6 let 
a starší šikuly od 6 do 15 let
bez doprovodu rodičů

❆ Cvičení pro rodiče s dětmi
s prvky jógy

❆ Výuka hry na flétnu - Veselé
pískání 

❆ Pohádkové dovádění

❆ Divadelní představení

Korálek připravuje:
Vánoční vetešnictví - máte-li
doma maličkosti, které již nepo-
třebujete a chcete, aby ještě při-
nesly radost někomu jinému,
tak je přineste do našeho
vánočního vetešnictví. Zisk
z této akce bude věnován na
charitativní účely.
Více informací na 
www.dc-koralek.cz 
nebo na tel. 775 70 41 42

Tak jako každý rok,
i letos se na ZŠ M. Pujma-
nové konaly oslavy Hallo-
weenu. Se zazvoněním se
celou školní budovou
rozléhaly strašidelné
zvuky a na jednu vyučo-
vací hodinu ovládla chod-
by, třídy, a dokonce
i ředitelnu strašidla.
Proběhla soutěž o nej-
lepší masku, oceněno
bylo sedm nejlepších.
Vybrat ty „nej“ bylo

obtížné, protože rozhodnout to, zda je lepší čarodějnice, bílá paní, čert
nebo víla, dalo porotě zabrat. Ani ti, kteří nepřišli v masce, nebyli o napína-
vou zábavu ochuzeni. Ve třídách probíhaly strašidelné černé hodinky vypl-
něné vyprávěním děsuplných příběhů, kresbou halloweenských obrázků
a výrobou strašidel z dýní. Ačkoli se jedná o importovaný svátek, na naší
škole získal u dětí velkou oblibu a školní parlament jej organizuje pravi-
delně již několik let. R. Švábiková

ZŠ F. Hrubína:

Školu v přírodě si užili i integrovaní žáci

Městská knihovna Havířov - prosinec  2008 - mimovánoční akce

1.12. - 9.1. pobočka Pavlovova, výstava Dity Maruscákové KERAMIKA
PRO INTERIÉR A EXTERIÉR 

3.12. pobočka Pavlovova, od 18.00 hod. Miroslav Rataj čte Zátiší
s houpacím koněm 

9.12. 14-16 hod. pobočka Gen. Svobody zve všechny děti na
výtvarné odpoledne Malovaná pohádka.

11.12. v 18 hod. pobočka ul. J. Seiferta - LADAKH - NA KOLE PŘES
HIMÁLAJE. O cyklistickém putování po nejodlehlejší a nej-
pustější části Indie, přejezdu pětitisícových horských sedel,
údolím divoké řeky Indus a přes vysokohorské pouště nám

bude vyprávět RUDOLF RŮŽIČKA.

Listopad - Prosinec Jozef Pintér - reportážní fotografie Havířov 

- Ústředí Šrámkova

Tuto akci pořádal Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami v ČR
OV Karviná. Pobyt dětí byl částečně
hrazen z fondu EU.

Každý den začínal rozcvičkou,
která byla zaměřená na prevenci
dýchacích obtíží a zvýšení kapacity
plic. V dopoledních hodinách pro-
bíhala výuka jak v budově, tak
i v přírodě. Odpoledne  chodily děti
na vycházky a hrály zábavné hry
zaměřené na zvýšení pohybových
schopností. Po vycházce následo-
vala cvičení na koncentraci a cel-

kové zklidnění organismu. O víken-
du byl pro děti zorganizován karne-
val a sportovní hry. Rehabilitačního
pobytu se zúčastnili i dva integrova-
ní žáci. Podařilo se jim prohloubit
vzájemné vztahy s ostatními spo-
lužáky a navázat hlubší kontakty.
Ostatní děti je vnímaly jako rovno-
cenné partnery, snažily se jim
pomáhat. Všichni jsme odjížděli
z hor plni dojmů a prožitých zážit-
ků, na které budeme ještě dlouho
vzpomínat.

Tř. učitelky Božena Martínková
a Kamila Sedláčková

ZŠ Pujmanové:

Na Halloween ovládla školu strašidla

Žáci třetího a čtvrtého ročníku ZŠ Fr. Hrubína v Havířově se
zúčastnili ve dnech 13. - 20.10. 2008 rekondičního pobytu v krásném
prostředí Beskyd v Horní Bečvě.

Vzniklo nové dětské centrum:

Dětské centrum Korálek,

Rušná 2, Havířov-Podlesí
Nové dětské centrum nabízí hlídání dětí od 3 let. Je zde k dispo-

zici vybavená herna i dílna, ve které děti rozvíjejí svou fantazii
a dovednosti. V prosinci DC Korálek chystá mnoho vánočních
akcí, jako je mikulášská nadílka, zdobení perníčků, výroba ozdob
a připomenutí vánočních tradic se zpíváním koled.

Foto: archiv

Foto: archiv

Foto: archiv
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Datum Hodina MIMOVÁNOČNÍ AKCE Místo konání
2.12. 17.00 Liga stolního fotbalu Klub Maják

18.00 Adventní turnaj v biliardu Klub Valdocco
3.12. 17.30 Fotbal v tělocvičně Klub Maják

19.00 Ponorka aneb zajeď na hlubinu Klub Valdocco
4.12. 17.00 Liga stolního fotbalu Klub Valdocco

17.30 Adventní turnaj v šipkách Klub Maják
5.12. 18.00 Koncert folkového zpěváka 

Slávka Klecandra Středisko Město 
7.12. 15.00 Akademie Středisko Šumbark
10.12. 17.30 Fotbal v tělocvičně Klub Maják

19.00 Ponorka aneb zajeď na hlubinu Klub Valdocco
12.12. 18.00 Fotbal v tělocvičně Klub Valdocco
13.12. 8.00 Předvánoční turnaj ve florbale

(starší žáci, ročník 93-94), hraje se 
3+1+1 náhradník, startovné pro 
nečleny střediska (50 Kč), 
připraveny jsou hodnotné ceny, 
přihlášky na vrátnici střediska Středisko Šumbark

16.12. 17.00 Liga stolního fotbalu Klub Maják
17.30 Vánoční turnaj v šipkách Klub Valdocco

17.12. 17.00 Exhibiční turnaj hráčů ligy 
stolního fotbalu Klub Valdocco

19.00 Ponorka aneb zajeď na hlubinu Klub Valdocco
20.12. 8.00 Vánoční turnaj rodinných dvojic 

ve stolním tenise (0-99 let), 
startovné na dvojici (50 Kč), 
připraveny jsou hodnotné ceny,
přihlášky na webových stránkách 
střediska Středisko Šumbark

MIMOVÁNOČNÍ AKCE
Čt 18.12. od 15.00 

Předvánoční hry na PC 
Pozor! Volná místa nabízí krou-

žek: AEROBIC - kondiční cvičení
každou středu od 16.00 do 17.00

hod. (mladší) a od 17.00 do 18.00
hod. (starší).
Moderní dívka - st 15.00-17.00,

vyrábíme holčičí parádu, bytové
i oděvní doplňky 

Divadlo “Kašpárek“ 

po 15.00-17.00 hod. pro mladší děti

Keramika út  14.30-16.30
Hranostaj st  15.00-17.00 
Keramické studio pro dospělé 

- čt 16.30-18.30 

ASTERIX ASTERIX

Středisko Na Nábřeží 41, Havířov

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14,

Havířov-Město, tel. 596 811 031,

www.svcha.eu, info@svcha.eu

Pondělky od 17.00
- kurz smaltovaného šperku, kera-
miky, malování na hedvábí.
Volná místa v ZÚ:
Barevné hrátky, Keramika hrou
a Cvičíme s Asterixem.

CHARITATIVNÍ 
VÁNOČNÍ KONCERT 

ČESKÉ FILHARMONIE 
S PETREM KOTVALDEM 

A SOUBOREM 
PERMONÍK Z KARVINÉ

8. prosince 
v KD L. Janáčka

Koncert v 16.30 hodin
je určen 

tělesně postiženým dětem,
dětským domovům 

a školám,
pro veřejnost 

je připraveno vystoupení 
v 19 hod.

Všichni zúčastnění se mohou připojit 

k celosvětové výzvě Brýle pro Afriku,

když přinesou staré již nepotřebné

dioptrické brýle, které budou zaslány

do Keni - právě Petr Kotvald 

je patronem této akce.

Klub věrných turistů 
při Institutu vzdělávání Havířov (Bílý dům) zve do přírody na šlapáčky
kolem Havířova. Pojďte s námi do přírody obdivovat krásy předvánočního
času a nechte starosti jiným…

❆ 4.12. sraz ve 13 hodin v kruhové hale autobusového nádraží Havířov.

Je to čtvrtek a půjdeme pěšky do neznáma…
❆ 18.12. Za vánočním stromečkem - sraz ve 13 hodin v kruhové hale auto-

busového nádraží. Jdeme pěšky do zapomenutých zákoutí našeho okolí.

Na obě výpravy vezměte s sebou pohodu a dobrou náladu a něco pro

zvířátka (jablko, mrkvičku), aby si také mohli v klidu užít zimy a Vánoc.
Bližší informace na www.kvtivr.estranky.cz
Informační schůzky jsou 2.12. 2008 a 6.1. 2009 v 18.00 hodin v Pizzerii

na haly Slavia.

Koncert kultovní rockové kapely

HUDBA PRAHA (Jasná páka) 18.12. od 20.00
Současné složení:

Michal Ambrož - kytara, zpěv, Bohumil Zatloukal - kytara zpěv, 
Vladimír Zatloukal - kytara, zpěv, Jiří Jelínek - baskytara, 

Karel Malík - saxofon, zpěv, Michael Šimůnek - bicí, 
Jamajka Koblicová - zpěv, Petra Studená - zpěv

Lístky zakoupíte v předprodeji ve Stolárně a v prodejně VIDEO MUSIC
na Hlavní třídě 70 v Havířově-Městě.

PETR SPÁLENÝ 
a APOLLOBEAT
17.12. od 20.00 hod. v KD Leoše Janáčka
Repertoár vystoupení mapuje mnohaletou (1967 -
2008) kariéru P. Spáleného od prvních hitů Plakalo
baby, Trápím se trápím, Dáma při těle atd., přes
písně z osmdesátých let - Obyčejný muž, Dítě ště-
stěny, Až mě andělé, let devadesátých Obyčejná
žena a některé písně z posledního alba JACKPOT.
Předprodeje vstupenek v KDPB a v KDLJ.

STOLÁRNA  STOLÁRNA

Klub pro maminky 
s dětmi
Komunitní centrum Armády spásy ul. J. Seiferta

8 (vedle knihovny) - přijďte strávit předvánoční

čas se svými ratolestmi ve věku 0 - 6 let.

Otevřeno út, st a čt od 8.30 do 10.30 hod.
❆ 2.12. - 4.12. burza dětského ošacení ❆ 9.12. zpívání
❆ 10.12. volné hraní ❆ 11.12. dárečky a přáníčka;
cukroví je na stole ❆ 16.12. zpívání ❆ 17.12. volné hraní
❆ 18.12. Vánoční čas
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Česká republika je ve světě na prvním
místě ve výskytu rakoviny tlustého střeva
a konečníku (kolorektálního karcinomu).
Každý rok u nás onemocní touto chorobou
zhruba 75 mužů a žen na 100tisíc obyvatel za
námi následuje počtem nemocných Němec-
ko a Maďarsko. Předpokládá se, že jedním
z důvodů, proč jsou tyto země na prvních
místech, je špatná skladba stravy a špatné
stravovací návyky.

Rakovinou tlustého střeva a konečníku trpí
více muži než ženy. Svou roli hraje i věk - u star-
ších lidí je výskyt častější. Výjimečné není toto
onemocnění ale ani u mladých lidí, u nichž se
přidává porucha obranyschopnosti organismu
a porucha reparačních mechanizmů člověka.

Až 80 % rakovin tlustého střeva vzniká mali-
gním (zhoubným) zvrhnutím polypů tlustého
střeva. Je to proces dlouhodobý, od vzniku poly-
pu a jeho maligním zvrhnutím uběhne zhruba 10
let. Jedním z prvních projevů tohoto onemocně-
ní (polypů i rakoviny) je skryté (okultní ) krváce-
ní. Proto byl připraven preventivní screeningový
program detekce kolorektálního karcinomu,
který je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.
Jeho cílem je výrazné snížení výskytu rakoviny
tlustého střeva a konečníku v populaci a tím

i snížení úmrtnosti na tento druh rakoviny. Obsa-
hem preventivního programu je detekce stop
krve ve stolici, nepostřehnutelné pouhým okem,
pomoci speciálního testu u všech lidí starších 50
let. Při testu si pacient odebere tři vzorky ze tří
po sobě jdoucích stolic, které umístí na speciál-
ní kartičku. Na tyto vzorky pak ošetřující lékař
(nebo v laboratoři) kápne speciální činidlo
a pokud stolice obsahuj zbytky krve, dojde ke
zbarvení vzorku do modra. Pacienti s takto
pozitivním testem by měli být vyšetřeni pomocí

speciálního přístroje (endoskopu), který se
zavádí do tlustého střeva. Na monitoru se toto
střevo celé prohlédne. Pomocí tohoto přístroje
se odebírají vzorky tkání a odstraňuje i velká
část eventuálních polypů, aniž by pacient musel
na operaci. Vyšetření pomocí endoskopu není
nijak náročné. Nepříjemné pocity při vyšetření
se dají minimalizovat dobrou přípravou pacien-
ta, vysvětlením problematiky eventuálních apli-
kací léků proti bolesti. U obzvlášť citlivých paci-
entů lze toto vyšetření provést v celkové anes-
tézii. I když program je dobře znám široké
odborné veřejnosti, stále se nedaří je dostat do
povědomí obyvatel. Dle posledních statistických
čísel se do tohoto programu zapojilo kolem 20
procent lidí starších 50 let.

I když se jedná o závažné onemocnění, je
rakovina tlustého střeva a konečníku jednou
z nejlépe léčitelných za předpokladu, že je
odhalena včas. Lidé by se měli daleko víc
zajímat o své zdraví a využít možnosti testu na
okultní krvácení a tím i přispět ke snížení výsky-
tu rakoviny tlustého střeva. Na bližší informace
ohledně programu a testu se mohou lidé zeptat
svých praktických lékařů nebo v specializované
gastroenterologické ambulanci.

MUDr. Bužga Radim

MUDr. Bužga Radim, Gastro - Med, s.r.o.,

soukromá gastroenterologická ambulance, 

ul. Karvinská 5A/1534-tel. 599 509 693, 
739 630 936.

Co poskytujeme:
✔ komplexní vyšetření zažívacího traktu
✔ endoskopická vyšetření (koloskopie 

- i v celkové anestezii, gastroskopie)

✔ ultrazvuk (sono břicha)
Dostupnost:

MHD: linka č.6 zastávka Požární zbrojnice,

"Dům Zdraví" (budova 2)

parkoviště před budovou

Jednoduchý test přispívá k včasnému odhalení nemoci

216/08

Začátek letošního školního roku
byl na Střední škole technických
oborů na ul. Lidické v Havířově-
Šumbarku ve znamení oslav.
A důvod k oslavám byl vskutku
pádný - vždyť málokterá škola se
může pochlubit již padesátiletou
tradicí.

Toto jubileum bylo vhodnou příle-
žitostí k setkání a bilancování
všech, kteří SŠTO na ul. Lidické
považují nebo považovali za tu
„svoji“ školu - tedy zaměstnanců
současných i bývalých, studentů
současných i absolventů a všech
přátel školy. Velmi příjemné bylo
setkání se současnými zaměstnan-
ci školy, které proběhlo 26.září
2008.

V pátek 10. října 2008 se usku-
tečnilo slavnostní setkání s výz-
namnými hosty a partnery školy.
Pozvání přijali primátor města
Havířova p. František Chobot,
vedoucí odboru školství, mládeže
a sportu KÚ MSK PaedDr. Libor
Lenčo, zástupci partnerské školy
z Jastrzębie - Zdrój, zástupce part-
nerské školy - fakulty stavební VŠB
TU Ostrava, ředitelé středních
a základních škol, představitelé

významných firem regionu a další
milí hosté. Po oficiální části setkání,
kterou uváděla statutární zástup-
kyně ředitele školy Mgr. Eva Keřko-
vá, projevu ředitele školy Ing. Jose-
fa Wolneho a zdravicích hostů,
následoval kulturní program. Na
pódiu se střídali žáci školy, kteří
předvedli širokou škálu dovedností
hudebních, hereckých, tanečních a
sportovních. Na programu byla
i prohlídka školy se slavnostním
zprovozněním víceúčelové haly pro
praktickou výuku stavebních oborů.

Sobotní dopoledne 11. října 2008
bylo určeno setkání s bývalými
zaměstnanci školy. Mnozí z nich
při prohlídce školy s nostalgií
zavzpomínali na dobu svého působe-
ní na škole, upřímně pochválili moder-
ní  vybavení učeben. Oceněním pro
organizátory akce byla skutečnost, že
bývalé zaměstnance mile překvapilo
nejen pozvání, ale setkání se jim
velmi líbilo a jen neradi se po slav-
nostním obědě a následném přátel-
ském posezení loučili.

K prohlídce školy a zavzpo-
mínání na léta strávená ve školních
lavicích byli ve stejný den odpoled-
ne pozvání i absolventi školy.
Sobotního setkání se zúčastnili jen
někteří z nich, mnohem četnější
jsou neformální návštěvy bývalých
žáků, kteří se přicházejí pochlubit
svými úspěchy, které jejich bývalé
pedagogy vždy potěší.

Současní žáci školy oslaví výročí
4. prosince 2008 v Kulturním domě
Petra Bezruče, kde je pro ně při-
praven bohatý kulturní program.

Závěr oslav bude patřit Dnům
otevřených dveří 27. listopadu
2008 a 8. ledna 2009, na které jsou
srdečně zváni všichni zájemci
o studium na této škole.

Je to až neuvěři-
telné, mateřská
škola se připravuje
k 40. výročí.
Z pohledu "lidského"
života se dá říci, že

je "babičkou". Její první děti mají 46
let,  mnozí z nich jsou nejen tátové
a mámy, ale mnohdy už i dědové
a babičky. Oslavy budou připraveny
na 5. prosince ve Společenském
domě Reneta - "S čertíky nejsou
jen žertíky, aneb pořád v jednom
kole". Po kulturním programu, který
obohatí  naši bývalí absolventi
navštěvující Voničku, základní
školu, to poté "Hopsalín" s dětmi
roztočí nejen v čertovském tane-
čku. 4. prosince proběhne v mate-
řské škole Den návštěv a setkání,
kde bývalí absolventi i bývalé
zaměstnankyně mohou "nakouk-
nout", zavzpomínat, vzájemně se
setkat i popovídat. Komu to čas
nedovolí, může nahlédnout
prostřednictvím 
www.msbalzacova.cz 

Na Lidické slaví půl století školy

Přijďte si zabruslit s reprezentanty !!! 
Přijďte si zkusit bruslení !!!

Havířovský hokejový klub zve všechny děti ve věku od pěti let do deseti let na zimní stadion, kde si mohou
všichni vyzkoušet, jak jim půjde pohyb po ledové ploše. Na některém z tréninků se mohou potkat i s reprezen-
tanty České republiky v ledním hokeji Robertem Říčkou nebo Markétou Výtiskovou. Oba začali dělat právě první
bruslařské a pak hokejové krůčky na havířovském zimáku pod vedením kvalifikovaných trenérů. A ti se budou
i v současné době věnovat novým zájemcům o lední hokej.

Robert Říčka se narodil 20. června 1986, prošel všemi žákovskými havířovskými mužstvy, nyní hraje za extra-
ligové juniory a nastupuje i v prvoligové soutěži za muže. Svými skvělými výkony v útoku a hlavně v zakončení
si řekl o český reprezentační dres v kategorii do 20 let.

Podobně i Markéta Výtisková, která přišla na svět 25. dubna 1994, hraje lední hokej od nejútlejšího věku
v Havířově. Jelikož zde není oddíl ženského hokeje, celou svou dosavadní kariéru odehrála se stejně starými
kluky. A tato skutečnost jí jde evidentně k duhu, poněvadž si svou výbornou formou (hraje v obraně) vybojovala
místo v seniorské reprezentaci České republiky.

Rodiče s dětmi, kteří by měli zájem docházet do hokejové přípravky, se mohou hlásit či informovat na
tel. číslech 777 774 080, 777 774 078 nebo 604 247 216. Helmu a brusle je možné zapůjčit.

Foto: archiv
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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
autodasa@seznam.cz

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ
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AQ UA A E R O B I C  
na bazénu v Havířově-Šumbarku.

Více na www.aquaaerobic.ic.cz

604 305 870 - K. Mahdalová

206/08
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Havířovská plynařská firma
p ř i j m e

INSTALATÉRY, PLYNAŘE

Tel.: 602 523 097, 596 410 8872
1
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MASÁŽE
LYMFODRENÁŽ

PREVENCE CELULITIDY

B A Ň K O V Á N Í
Tel.: 602 147 311, Havířov - hotel

Merkur C, www.masazehavirov.cz
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❄ Vánoční dárkové poukázky  ❄
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N e j d o s t u p n ě j š í  p ů j č k y  

bankovní i nebankovní sektor
vyplácíme exekuce

Pro velkou vytíženost 
nabízíme možnost spolupráce.

Ha 736 643 788, 737 187 541

POZOR! NOVINKA!
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Studio NEMO, Havířov přijme 
na žl, od 2.1. 09 pracovnice:

manikérku-neht. modeláž

tel: 605 770 033
kadeřnici a holičku - 739 721 203

217/08
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Vánoční šachový turnaj - středa 10.12.
Středisko volného času ATERIX, Na Nábřeží

Účast: žáci základních škol v Havířově, nar. 1993 a mladší Zahájení: 14

hod., prezence od 13.30, ukončení v cca 18 h. Způsob hry: švýcarským
systémem 2x15 min, 7 kol Počet žáků jedné školy neomezen
Vklad za žáka: 20 Kč Pořadatel: ASTERIX Havířov + Baník Havířov
Rozhodčí: Ing. Špiřík, Baník Havířov 

Další info: 596 811 175 (ASTERIX) 
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5.12. 20.00 - Tom and the Gang...popjazzová kapela Havířov    

19.12. 20.00 - Mimostojící...alternativní pramen z Jesenických

hor + předkapela Sebevrány   
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Datum Hodina Název akce Místo konání
24.11. 8.15 a 10.15 Vánoční koledování - zdobení triček savem a test o tradicích Vánoc Městská knihovna Havířov
28.11. 14.00 Mikulášská nadílka pro děti z Armády spásy SVČ Asterix, Na Nábřeží
30.11. 15.00 Předvánoční inspirace - pro dámy ESK - MŠ Přímá

1.12. 17.15 Žehnání adventních věnců a zahájení přípravy na vánoční svátky CSVČ Středisko Šumbark a Město
1.12. 19.00 Slavnostní zapalování adventního věnce + adventní zamyšlení CSVČ, Klub Maják, Kolmá 1, u kina Centrum
1.12. 19.00 Vánoční koncert orchestru V. Hybše KD P. Bezruče
1.12. 19.30 Slavnostní zapalování adventního věnce + adventní zamyšlení CSVČ, Klub Valdocco, Šumbark, 

u ZŠ Moravské
1.-18.12. Pohádkové Vánoce - soutěž MKH, ul. Gen. Svobody, Šumbark
1.-23.12. Co (ne)víš o Vánocích - vědomostní soutěž MKH, dětské oddělení, Šrámkova 2, Podlesí
2.12. 16.00 Vánoční světýlka - výroba svícnů a skládání kirigami MKH, J. Seiferta

2.12. 18.00 Předvánoční zamyšlení - ve vstupní hale školy ZUŠ Leoše Janáčka Havířov
2. - 4.12. 15.30 Pečení a zdobení perníčků CSVČ, Středisko Šumbark
3.12.-3.1. Betlémy - Pokoj lidem dobré vůle - výstava  KD Radost
3.12. 17.00 Mikuláš - v Reprezentačním sále školy ZUŠ Leoše Janáčka Havířov

4.12. 8.00 - 12.00 Povídání o sv. Mikulášovi (vstupy do škol) CSVČ, Středisko Šumbark 
4.12. 15.00 Vánoční kouzlení s Radkou Holubcovou MKH, dětské odd., ul. J. Wericha 1, Město
4.12. 17.00 Mikulášský karneval - hudební, taneční a divadelní představení 

nejmladších žáků ZUŠ B. Martinů Společenský dům Reneta

5.12. 9.00 a 14.30 "Vánoční ozdoby jinak" - smaltované, keramické PF 20 Kč SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, Havířov-Město
5.-19.12. Vánoční městečko před OD Elan
5.12. 15.00 Vyhodnocení listopadové souteže "Narodil se Kristus Pán" 

v malování betlémů - předání cen výhercům Výstavní síň Musaion Havířov

5.12. 15.00 Mikulášská pohádka pro malé i velké před OD Elan

5.12. 17.00 Setkání s Mikulášem a rozdávání dárků před OD Elan
5.12. 18.00 Čertovská ohňová show před OD Elan

5.12. 17.30 Mikuláš CSVČ, Klub Maják, Město, Kolmá 1, 

u kina Centrum

5.12. 18.30 Mikuláš CSVČ, Klub Valdocco, Šumbark, u ZŠ Moravské
5.12. 8.00 - 12.00 Povídání o sv. Mikulášovi (vstupy do škol) CSVČ, Středisko Šumbark

5.12. 16.30 Vánoční zpívání a slavnostní rozsvícení městské vánoční výzdoby 

a vánočního stromu primátora náměstí Republiky, před OD Elan

5.12. 17.30 Vánoční zpívání a rozsvícení vánoční výzdoby Havířov-Šumbark, Moravská ulice
5.12. 17.00 Mikulášská nadílka pro děti náměstí Republiky, před OD Elan
5.a 12.12. 9.00 a 14.30   "Vánoční ozdoby jinak" - smaltované a keramické vánoční ozdoby a dárky SVČ Asterix, Na Nábřeží 41

6.12. 9.00 Výstava knih s vánoční tematikou u příležitostí Vánočního Jarmarku MKH Dlouhá 19, Město

6.12. 10-17.00 Prodejní a výstavní jarmark vánočních tradic Společenský dům Reneta 
6.12. 16.00 "Mikolaje z Hawiyrzami" 25 let folklorního tanečního souboru KDPB
7.12. 9.30 ESK OPEN (bohoslužba) MŠ, ul Přímá 8, Podlesí

7.12. 15.00 Ženský pěvecký sbor ŠÁRKA, dir. Dagmar Heroutová Evangelický kostel v Pr. Suché,Stará ulice

8.12. 16.30 a 19.00 Charitativní koncert - vystoupí Česká filharmonie, Petr Kotvald 
a soubor Permoník z Karviné KDLJ

8.-12.12. 15.30 Výroba vánočních dárků CSVČ, Klub Maják a Valdocco 

9.12. 9-12.00 Od adventů po Boží narození 
- 4. přednáška z cyklu s folkloristkou p. Martou Gelnarovou Výstavní síň Musaion Havířov

9.12. 15.30 Výroba vánočních dárků z keramiky CSVČ Středisko Šumbark a Město
9.12. 19.00 Tichá noc s Gentlemen Singers - adventní koncert evangelický kostel, Havířov-Bludovice 

10.12. 14.00 Výtvarná dílna - vyroba netradičních vánočních ozdob, přání, svícnů MKH ul. U Jeslí 2, Šumbark
10.12. 15.00 "Vánoce přicházejí" - děti školního věku si mohou vyrobit 

originální sáčky a kartičky na vánoční dárky SVČ Asterix, M. Kudeříkové, Havířov-Město
10.12. 15.30 Výroba vánočních dárků z vosku CSVČ Středisko Šumbark a Město
11.12. 15.00 Vytváříme originální "PF 2009" na PC, pro děti od 6 let SVČ Asterix, M. Kudeříkové, Havířov-Město

11.12. 14.00 - 16.00 Ladění Vánoc I. - výroba přáníček MKH dětské oddělení, Šrámkova 2, Podlesí
12.12 9.00 a 14.30 "Vánoční ozdoby jinak" - smaltované, keramické PF 20 Kč SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, Havířov-Město
11.12. 15.30 Batikování - výroba vánočních dárků CSVČ Středisko Šumbark a Město
12.12. 16.00 Vánoční setkání - vánoční čtení + koncert děti ze soukromé školy 

hudby p. J. Lodera a Pěveckého sboru ZŠ Kpt. Jasioka 
pod vedením p. Blanky Vrublové MKH, ul. Dělnická, Havířov-Suchá

12.12. 17.00 Vánoční veršování pod lampou - posezení s havířovskými básníky 
- skupina S.P.I. Galerie Spirála, Dělnická 18, Havířov-Město

12.12. 17.00 Vánoční dietní večeře s básníky MKH, hudební odd., ul. Pavlovova 2, Město
12.12. 17.30 Zdobení stromku CSVČ, Klub Maják, Město, Kolmá 1, 

u kina Centrum
12.12. 19.00 Zdobení stromku CSVČ, Klub Valdocco, Šumbark, u ZŠ Moravské

12.12. 9-16.30 Vánoční jarmark řemesel 2008 - ukázky řemeselných a uměleckých 
technik, možnost vyzkoušení, zakoupení, čestní hosté Výstavní síň Musaion Havířov

13.12. 9.00 Vánoční dílna na poslední chvíli - výroba PF, drátkované hvězdy 
na stromek, dárečky, ozdobné obaly. Příspěvek na materiál 20 Kč. SVČ Asterix, M. Kudeříkové, Havířov-Město

13.12. 18.00 Koncert v adventním čase, ADRIAN SNELL & CARLA JAE Velký sál KDLJ

14.12. 15.00 Vánoční show pro děti s Hopsalínem a Míšou KDPB
pokračování na straně 16

VÁNOCE V HAVÍŘOVĚ - NÁVRAT K TRADICÍM
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UKÁZKY LIDOVÝCH ŘEMESEL
Ručně malované baňky - Slezská tvorba • cíno-

ví vojáčci - Pospíšil • slaměné ozdoby - Vojkov-
ská • figurky z kukuřičného šustí - Kočišová •
vizovické a obřadní pečivo, perníčky - Šenková,

Stará, Hanzelková • modrotisk, textilní techniky -

Holubcová, Klučková, Jarolímová, Ryšková,
Burianová, Kvasniaková • adventní a vánoční
věnce a dekorace - Fráňová, Stoláriková, Brzo-

bohatá, Tesařová, Petříková • keramika - Malino-
vá, Kirchnerová • svíčky z včelího vosku, proutí
- Bethel, Slezská diakonie • dřevořezba, štípané

holubičky - Filip, Stoklasa • vánoční ozdoby
z železnobrodského skla - Krkonošské sklárny •
expozice vánočního stolování Hotelové školy

Havířov • rukodělné výrobky - Santé Havířov

KULTURNÍ PROGRAM
Slavnostní zahájení pěveckými sbory ZŠ Žákov-
ská • Gajdy - Otmar Kantor a Daniel Drong •

folklorní soubor Vonička • Agentura Gryff -
vystoupení kejklířů, malé divadélko Tília, • taneč-

ní vystoupení - Limit Dance Corporation •
vystoupení barmanů - Classic style, Free style,

ochutnávka pravého vánočního punče - Hotelo-

vá škola Havířov • Čert a Mikuláš • pěvecký sbor
AC • moderuje Pavel Studnik

Soutěž pro školy „O nejhezčí vánoční ozdobu“ •
tvůrčí dílna pro děti a dospělé • originální malo-

vaný dřevěný Betlém • soutěže o ceny • vánoční
aranžmá a květinová výzdoba • originální

drobné dekorace pro inspiraci • Ježíškova pošta.

Občerstvení, ochutnávka specialit, medovina 

- VSTUP ZDARMA

PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ JARMARK VÁNOČNÍCH TRADIC
SOBOTA 6.12. 2008 SPOLEČENSKÝ DŮM HAVÍŘOV /RENETA/ 10 - 17 HODIN

Datum Hodina Název akce Místo konání

15.-19.12. 8.00 Povídání o Vánocích (vstupy do škol) CSVČ Středisko Šumbark a Město
16.12. 14.00 Zdobení vánočního stromu před knihovnou, 

pohádkové Vánoce, vánoční soutěž MKH ul. Gen. Svobody, Šumbark

16.12. 15.30 Výroba vánočních dárků z drátků a perliček CSVČ Středisko Šumbark a Město
16.12. 18.00 Čas vánoční - v Reprezentačním sále školy ZUŠ Leoše Janáčka Havířov
16.12. 18.00 Adventní koncert ZUŠ B. Martinů Kostel sv. Anny Havířov
17.12. 15.00 21. ročník soutěže "O živého kapra" od 7 do 12 let.

Mladší děti skládají vlaštovku, starší házedlo 
- nejúspěšnější si odnesou živé kapry. SVČ Asterix, M. Kudeříkové, Havířov-Město

17.12. 16.30 Gospelové Vánoce, vánoční koncert 
- host Ženský pěvecký sbor z Horní Suché Výstavní síň Musaion Havířov

17.12. 17.00 Vánoční koncert ZŠ Žákovská Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích

17.12. 17.00 Andělské Vánoce před OD Elan
17.12. 18.00 Adventní koncert ZUŠ B. Martinů Kostel sv. Anny Havířov
18.12. 14.00 - 16.00 Ladění Vánoc II. - výroba přáníček MKH dětské oddělení, Šrámkova 2, Podlesí
18.12. 15.30 Vánoční besídka u holek CSVČ Středisko Šumbark a Město
18.12. 17.00 Vánoční párty CSVČ, Klub Maják, Město, Kolmá 1, 

u kina Centrum
18.12. 17.00 Pod betlémskou hvězdou Kostel v Soběšovicích
19.12. 18.00 Předvánoční taneční zábava Společenský dům

19.12. 18.00 Vánoční párty CSVČ, Klub Valdocco, Šumbark, u ZŠ Moravské
21.12. 09.30 Vánoční bohoslužba MŠ, ul. Přímá 8, Podlesí
24.12. 22.00 Štědrý večer Evangelický kostel v Prostřední Suché

24.12. 20.00 Vánoční bohoslužba vděčnosti Modlitebna na Šumbarku, ul. Gen. Svobody

24.12. 22.00 Půlnoční bohoslužba pod širým nebem - hudební doprovod 
gospelová skupina Keep smailing, spolupořádají havířovské církve Centralní park naproti Společenskému domu

25.12. 9.30 Boží hod vánoční Evangelický kostel v Pr. Suché

31.12. 18.00 Silvestrovský ples PZKO Havířov-Bludovice Dům PZKO Havířov-Bludovice
4.1. 15.00 Novoroční koncert Evangelický kostel v Pr. Suché

MKH - Městská knihovna Havířov
SVČ - Středisko volného času

CSVČ - Církevní středisko volného času
ESK - Evangelikální společenství křesťanů

KDPB - Kulturní dům Petra Bezruče
KDLJ - Kulturní dům Leoše Janáčka

VÁNOCE V HAVÍŘOVĚ - NÁVRAT K TRADICÍM
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