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Putovní skleněné žezlo sou-
těže Města stromů převzal námě-
stek primátora Eduard Heczko
z rukou starostky města Krnova
Renaty Ramazanové na náměstí
v Krnově (na snímku). Roční
„kralování“ Městu stromů ukon-
čili Krnovští ještě před ceremoni-
álem předání žezla slavnostním
zasazením stromu ve Smetano-
vých sadech. Ruku k dílu přiloži-
li i noví nositelé titulu - tedy
zástupci Havířova. Součástí slav-

nostního odpoledne byla také

návštěva Flemmichovy vily, kde

byla připravena výstava fotogra-

fií a dalších dokumentů

z roční kampaně Města stromů

v Krnově.
„Věřím, že budeme dobrými

nástupci tohoto ocenění, že se
během příštího roku se ctí zhos-
tíme tohoto břímě i radosti, které
nám byly uloženy, a že zejména tu
radost budou mít občané našeho
města,“ uvedl náměstek primátora

Eduard Heczko.

První velkou akcí zařazenou do

celoroční kampaně Město stromů

byla Odborná konference Zelená

města - města budoucnosti, která

se konala 5. listopadu v Kulturním

domě Radost a od dalšího dne až

do konce listopadu je veřejnosti pří-

stupná výstava Zelená města -

města budoucnosti v galerii KD

Radost. Na této výstavě se žezlo

soutěže Město stromů poprvé před-

stavilo veřejnosti.V prosinci již žezlo

zaujme dobře viditelné, důstojné

místo v budově magistrátu.

Průvodcem kampaní Město stro-

mů bude havířovským obyvatelům

a zejména dětem Pamětníček

města stromů. Bude sloužit po celý

rok k zapisování poznámek, kresle-

ní obrázků, lepení fotografií, sbírání

samolepek a razítek z akcí v rámci

kampaně Město stromů. Děti, které

budou po celý rok pilně zapisovat,

budou v říjnu příštího roku odměně-

ny. Pamětníček je k dispozici

v Městském informačním centru,

a to za symbolickou cenu 5 korun.

Soutěž Město stromů vyhlašuje

Nadace Partnerství ve spolupráci

s městem Strakonice od roku 2006.

Havířov se stal vítězem 4. ročníku

této soutěže.

www.havirovmestostromu.cz 

P O Z VÁ N K A
na jednání 

Zastupitelstva města Havířova

pondělí 14. prosince 2009
od 8 hodin

v sále Kulturního domu Radost.

Interpelace a dotazy občanů 
jsou na programu od 12 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Další jednání zastupitelstva 
je naplánováno na 21.1. 2010.

Mistrovství bude pořádat a organizovat statutár-
ní město Havířov ve spolupráci se Svazem květi-
nářů a floristů ČR a Mezinárodní asociací floristů
FLORINT.

Zástupci statutárního města Havířov (Ing. Zdeněk
Osmanczyk - náměstek primátora pro hospodářský
rozvoj, Ing. Radmila Friedlová - vedoucí tiskového
oddělení MMH, Mgr. Rudolfa Treichelová - předsed-
kyně kulturní a letopisecké komise) a Svazu květinářů
a floristů ČR (Ing. Jiří Martinek, PhD., - člen předsed-
nictva SKF ČR, a pedagog Zahradnické fakulty MZLU)
v Norsku v Lillehammeru bojovali o pořadatelství Mist-
rovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011. Předsta-
vení ČR a města probíhalo v pátek 16.10. a v sobotu
17.10. 2009. Vrátili se s vítězstvím.

Co to pro město znamená? Za vedení města řekl
náměstek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk:

„Už samotná kandidatura Havířova a vlastní pre-
zentace v Lillehammeru zviditelnila naše město
v rámci celé Evropy. Zástupcům 20 členských zemí
FLORINTu, členům správní rady a valné hromadě bylo
představeno nejmladší město České republiky, město
zeleně, květů, jež skýtá záruku uspořádání 17. ročníku
ME ve floristice na té nejvyšší úrovni.

Přidělením pořadatelství ČR a statutárnímu městu

Havířov se otevírá příležitost poskytnout široké
odborné i laické mezinárodní veřejnosti služby
v oblasti cestovního ruchu, ubytování, stravování. Ote-
vírá se prostor pro propagaci subjektů a partnerů,
kteří budou spolupracovat při přípravě a realizaci
Europa CUP 2011. Havířov už teď vešel do povědomí
státním institucím a orgánům, médiím, vyjádřením
podpory a záštity soutěže. Aniž si to plnohodnotně
uvědomujeme, píší se novodobé dějiny Havířova.
Vlastní soutěž floristů, doprovodné odborné akce
a doprovodný kulturní program, který bude předcházet
Městským slavnostem, bude událostí, která se nesma-
zatelně zapíše do dějin Havířova, Svazu květinářů
a floristů ČR, ale i České republiky.“

V druhé polovině ledna 2009 navštíví Havířov gene-
rální tajemník Toin Zwitserlood a bývalý člen správní
rady FLORINT Ferenc Krulizs. Představitelé
FLORINTu se seznámí s městem a budou následovat
další jednání o přípravách mistrovství Evropy ve floris-
tice EUROPA CUP 2011.

Rozhovory k tomuto tématu s předsedkyní kulturní
komise Mgr. Treichelovou a členem předsednictva
Svazu floristů a květinářů ČR Ing. Martinkem najdete
na straně 2.

Žezlo Města stromů je již doma

Havířov v roce 2011 bude pořadatelem 
Mistrovství Evropy ve floristice

Europa Cup 

Foto: Jana Pondělíčková



2

Na dani z nemovitosti 
zaplatíme příští rok o 30% více
Zastupitelé schválili snížení místního 
koeficientu daně z nemovitostí od roku 2010

V loňském roce město využilo možnost navýšení místního koeficientu
daně z nemovitosti od roku 2009. Pro Havířov tak nyní platí koeficient daně
z nemovitosti 3. Daňový výnos z této daně byl před zvýšením v roce 2008
cca 13 mil. Kč. Po zavedení místního koeficientu ve výši 3 je roční výnos
z této daně cca 39 mil. Kč.

Začátkem října 2009 byla schválena změna zákona o dani z nemovitos-
tí (tzv. Janotův balíček). Touto změnou došlo ke zvýšení základní sazby
daně téměř u všech druhů nemovitostí na dvojnásobek s účinností od
1. ledna 2010. „Tímto krokem by se ale daňové zatížení občanů u daní
z nemovitosti zvýšilo oproti roku 2008 šestinásobně, což je podle mého
názoru a také názoru radních v současné době částka naprosto neúnos-
ná. Proto jsme navrhli způsob, jak tuto daňovou zátěž obyvatel snížit,“
uvedl primátor města František Chobot.

Zastupitelé schválili snížení místního koeficientu při výpočtu daně
z nemovitostí v Havířově z koeficientu 3 na koeficient 2. Pro město bude
touto změnou snížení místního koeficientu na výši 2 v kontextu s dvoj-
násobným zvýšením základní sazby daně výnos v příštím roce cca 44 mil.
Kč. Výsledná daň z nemovitosti v Havířově bude v roce 2010 o 30% vyšší
než v roce 2009.

Co je to vlastně Europa Cup pro svět floristiky?

Dle mého názoru je EUROPA CUP nejprestižnější evropskou soutěží

v oboru aranžování květin, která se podobně jako olympiáda koná jednou za

čtyři roky v jedné ze členských zemí asociace FLORINT. Z tohoto důvodu by

soutěž bylo možné zařadit i mezi světově nejvýznamnější floristická klání.

Co znamená pro SKF ČR realizovat toto mistrovství ve své zemi?

Je to přinejmenším obrovská výzva pro české floristy a jejich profesní svaz,

zajisté dojde k většímu zviditelnění české floristiky na mezinárodním poli

a rovněž bude mít vliv na zvýšení její úrovně. Čeští floristé rozhodně patří

mezi šikovné a velmi vnímavé subjekty, a proto si myslím, že uspořádání nej-

vyšší evropské floristické soutěže v Havířově s sebou přinese příliv nových

nápadů a inspirace v jejich tvorbě. A o to jde v každém umělecky zaměřeném

oboru především.

Máte z toho radost?

Určitě obrovskou, neboť se podařilo nesmírným úsilím všech doposud

zainteresovaných stran (statutární město Havířov, Svaz květinářů  a floristů

ČR a Zahradnická fakulta MZLU) přednést správní radě i valné hromadě

floristické asociace FLORINT dosud historicky nevídanou nominační pre-

zentaci. Ta zajisté přesvědčila všechny členy volební komise (12 přítom-

ných zástupců členských států FLORINT), aby jednomyslně hlasovali pro

Havířov. Vím, že nás obrovská práce teprve čeká a cesta k úspěšnému

dosažení vytýčeného cíle nebude jednoduchá. Měl bych však ještě o něco

větší radost, pokud by se do další práce nějakým způsobem aktivně zapo-

jili členové floristické sekce SKF, kteří dosud stáli v ústraní.

Popište nám, co je to Florint?

FLORINT je mezinárodní asociací sdružující národní floristické svazy

a asociace v rámci Evropy. Pod původním názvem FEUPF byl založen

v roce 1956 ve Štrasburku a od ledna letošního roku byl přejmenován na

FLORINT. Asociace má za cíl propojit jednotlivé národní instituce zabýva-

jící se floristikou, pomáhat jim při řešení otázek legislativy na národní

i evropské úrovni a dává jim možnost navázat a zintenzivňovat spolupráci

mezi svými členy. FLORINT zahrnuje národní asociace více než 20 zemí.

Kromě legislativních otázek rovněž řeší odborné vzdělávání a soutěže flo-

ristů. Mezi nejvýznamnější soutěže patří EUROPA CUP (určen pro profe-

sionály, který se od roku 1967 koná jednou za 4 roky) a EUROFLEURS

(určen pro juniory a žáky floristických škol, koná se od roku 1998 v interva-

lu 2 let).

Dalším důležitým bodem, kterým se FLORINT zabývá, je tvorba hodno-

tících programů a školení členů jury pro potřeby národních či mezinárod-

ních soutěží.

V asociaci Florint je v současné době 16 států. Co to obnáší být

členem této asociace?

Být členem takového svazu znamená aktivně se zapojit do mezinárodního

dění na floristické scéně. Věřte mi, že floristy jednotlivých členských států

trápí obdobné problémy jako nás. V souvislosti s ekonomickou recesí se

však FLORINT o své členy snaží postarat radami i novými neotřelými

nápady, aby povzbudil jejich činnost a nastartoval tak nový ekonomický

růst. Být členem však rovněž znamená uhradit nemalý roční přípěvek

(v řádu desítek tisíc Kč), ale prozatím se předsednictvu SKF ČR (jako plát-

ci tohoto příspěvku) tato investice do členství v asociaci FLORINT jeví jako

velmi přínosná a každoročně se SKF daří zmíněné prostředky na tento

poplatek vyčlenit.

Pokud bych měl zmínit aktivity, které je možné uskutečňovat díky členství

FLORINTU, tak kromě pořádání EUROPA CUPu v roce 2011 v Havířově

bych ještě jmenoval změny v hodnotícím systému floristických soutěží

v rámci ČR i SR (Děčínská kotva, Brněnská růže, Victoria Regia), případně

častější návštěvy zajímavých osobností evropské floristiky (např. v hodno-

titelských komisích soutěží - paní Magdalena Birula-Bialynicka nebo

světová osobnost svatební floristiky paní Wally Klett).

Můžete nám přiblížit místo, kde
se rozhodovalo o pořadatelství
EUROPACUP 2011? 
Samozřejmě, velmi ráda. Jednání
probíhalo v Lillehammeru, městě,
které leží 155 km severně od Osla,
v údolí řeky Lĺgen, nedaleko jezera
Mjosa. V roce 1994 se zde konaly
zimní olympijské hry, na které Nor-
sko vynaložilo dvě miliardy nor-
ských korun.
Poměrně malé centrum města (26
tisíc obyvatel) tvoří jedna hlavní
ulice, která si zachovala svůj
původní ráz z 2. poloviny 19. století.
Téměř celá se skládá z půvabných
dřevěných domečků, které jsou
v dnešní době obsazeny obchůdky
a kavárnami.
Na kraji města je soustředěno na
200 historických budov - venkov-
ských i městských obydlí, která
tvoří největší skanzen na severu
Evropy.
Jak na Vás zapůsobil úspěch
Havířova?
Musím říct, že jsem byla téměř
100% přesvědčena, že uspějeme.

Prezentace našeho města byla
totiž zpracována detailně, precizně,
vkusně a autoři zaslouží velké
uznání.
Konkurenty ovšem byli JANOV
a MOSKVA ! Nervozitě jsme se
tedy nevyhnuli.
Největším zážitkem pro mne bylo,
když po rozhodnutí řídící komise za
námi přicházeli členové valné hro-
mady a učili se (samozřejmě po
projevených gratulacích) vyslovovat
jméno našeho města. Pěknou chvíli
se ozývalo sálem: HAVIROV,
HAVIRZOV, HAVIRŘOV.
S jakým pocitem jste odjížděla?
Především s pocitem zviditelnění
našeho města na mezinárodní
úrovni. S pocitem dobře odvedené
práce přípravného týmu v čele
s vedoucí tiskového oddělení Ing.
Radmilou Fridelovou, ale také
s vědomím, že před realizačním
týmem je spousta náročných úkolů,
které je třeba spolu se Svazem
českých floristů zvládnout. Buďme
jim nápomocni.

Jak vidí pořadatelství soutěže Europacup 2011 člen
předsednictva Svazu květinářů a floristů ČR a pedagog
Zahradnické fakulty MZLU Ing. Jiří Martinek, PhD.

Členkou výpravy, která reprezentovala ČR a Havířov 
a obhajovala nominaci Havířova jako pořadatele 
floristické soutěže Europa Cup 2011, byla 
předsedkyně kulturní a letopisecké komise Rady
města Havířova Mgr. Rudolfa Treichelová.

Česká výprava při úspěšné prezentaci Havířova. Zprava Mgr. Treiche-
lová, Ing. Martinek a Ing. Osmanczyk. Foto: Radmila Friedlová
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Zkontrolujte si platnost 
řidičského průkazu!

Do konce roku 2010 jsou řidiči povinni vyměnit řidičské průkazy
vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Uplynutím stanovené
doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Další řidičské průkazy (vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004)
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013. Žádosti se
podávají na odboru vnitřních věcí, oddělení správních a dopravně správ-
ních evidencí, v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14
hodin nebo po předchozím objednání v úterý a v pátek od 8 do 12 hodin.

Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Pro
výměnu je nutné předložit platný občanský průkaz, jednu fotografii
o rozměrech 3,5×4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Lhůta
pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů (popř. do 5 pracovních
dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč).

Žádáme řidiče, aby si své řidičské průkazy zkontrolovali a nečekali
s jejich výměnou až na konec roku 2010. Doporučujeme zažádat o výmě-
nu již nyní, kdy lidé nebudou muset čekat ve frontách.

Město Havířov spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí všem novopečeným rodičům 

možnost slavnostního uvítání jejich miminka v obřadní síni na Zámku v Havířově.
Termíny obřadů v roce 2010:

10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 16.5., 30.5.,13.6., 27.6., 5.9., 19.9., 3.10.,17.10., 7.11., 28.11., 12.12.

Informace a objednávky na telefonních číslech: 596 803 128, 596 803 129 nebo 596 803 126

Objednávky na e-mailovou adresu: jancarova.kristina@havirov-city.cz
Objednávky osobně: Odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova, 3.p., kanceláře A-307, A-303 nebo A-304

Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před konáním obřadů! Těšíme se na Vaši návštěvu!

Změny jízdních řádů a názvů zastávek
- doplnění

Listopadové vydání Radničních listů přineslo základní informace o při-
pravovaných změnách jízdních řádů v systému městské hromadné dopra-

vy Havířov (MHD), doplněné o upozornění na změnu číslování linek MHD

a seznam zastávek s uvedením změn jejich názvu.

Na základě výsledků jednání, vedených zástupci města Havířova

s dopravcem ČSAD Havířov a.s., doplňujeme tuto informaci o úplný přehled

linek, v jejichž jízdním řádu dojde v termínu od 13. 12. 2009 ke změnám:

Jedná se o linky s novým číselným označením 401, 402, 403, 404, 407,

415, 416, 418, 419 a 422.

Odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova současně upozorňu-

je cestující, že k termínu od 13. 12. 2009 dojde rovněž k přečíslování linek

příměstské dopravy, provozovaných dopravcem ČSAD Havířov a.s. takto:

stáv.číslo název linky - trasa nové číslo 

linky linky

870 400 Havířov - Ostrava 870 442
870 401 Havířov - Ostrava 870 441

870 402 Havířov - Orlová - Dětmarovice 870 451

870 403 Havířov - Ostrava 870 444

870 404 Havířov - Karviná 870 454
870 405 Havířov - Rychvald - Bohumín 870 453

870 408 Havířov - Karviná 870 455

870 409 Havířov - Orlová 870 456
870 411 Těrlicko - Karviná 870 465
870 412 Havířov - Stonava 870 457

870 413 Orlová - Petřvald - Šenov - Nošovice 870 460
870 414 Havířov - Dolní Domaslavice - Třanovice 870 462

870 415 Šenov - Havířov - Nošovice 870 461
870 416 Havířov - Frýdek-Místek 870 463
870 419 Havířov - Šenov 870 446
870 420 Havířov - Ostrava 870 443

870 422 Těrlicko - Albrechtice - Stonava 870 466
870 423 Havířov - Bruzovice - Staříč 870 464

870 424 Havířov - Orlová 870 452
870 429 Havířov - Ostrava 870 445

870 430 Havířov - Stonava 870 459

Všechny změny budou zapracovány do nových jízdních řádů, po jejichž
schválení příslušným dopravním úřadem zabezpečí 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

Odborná konfe-

rence na téma

„Zelená města -

města budouc-

nosti“ se konala

5. listopadu

v Kulturním domě

Radost. Jednalo

se o jednu z prv-

ních akcí celoroč-

ní kampaně

Hav í řov -Měs to

stromů 2009-

2010. Hlavním

cílem konference

byla výměna zku-

šeností zástupců

jednotlivých měst

a také propagace

Havířova v rámci

celorepublikové-

ho měřítka a pře-

dání zkušeností

v oblasti péče o zeleň.

V úvodu konference náměstek primátora Ing. Eduard Heczko uvedl „To,

že jsme pořadateli odborné konference Zelená města - města budoucnos-

ti, má své důvody. Havířov je mezi obyvateli pořád vnímán jako město

zeleně, díky obnovené akci Havířov v květech také jako město květů a nyní

i jako vítěz soutěže Město stromů.“

Náměstek primátora Ing. Zdeněk Osmanczyk přítomné účastníky

seznámil s nedávným úspěchem města. „Jednoznačné odsouhlašení

Havířova jako pořadatele Mistrovství Evropy ve floristice bylo pro nás

odměnou za připravený projekt. Soutěž přinese Havířovu zviditelnění

města a také bude příležitostí pro místní podnikatele. Po městech Atény,

Paříž, Hamburk, Brusel, Turín, Řím a mnohých dalších tak bude pořadate-

lem mistrovství právě Havířov.“ 

„Město Havířov letos zvítězilo v soutěži Města stromů a že kvalita ploch

veřejné zeleně se zlepšuje v každé čtvrti, je dobře viditelné. Po letech

užívání se vše musí časem opravit a obnovit. A stejně je to i se zelení ve

městě. V Havířově je tato snaha o zvyšování kvality veřejné zeleně

v posledních letech velmi zřetelná,“ uvedl Ing. Petr Šiřina z Výzkumného

ústavu SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Na konferenci zaznělo patnáct odborných referátů. O významu zeleně

hovořili také zástupci měst Nový Jičín, Hradec Králové, Mostu, Zlín,

zástupci Lesů ČR, Národního památkového ústavu, Nadace Partnerství,

Institutu environmentálního inženýrství VŠB - TU, Klubu přátel hornického

muzea, společnosti Arboeko Smržice a další. Konference se zúčastnilo

přes 130 odborníků.

Odborníci hovořili 
o péči o zeleň

Náměstek primátora JUDr. Bronislav Bujok sadí

strom před KD Radost u příležitosti zahájení kam-

paně Havířov-Město stromů 2009-2010 

Foto: Josef Talaš
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Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy o vzájemné spolupráci
a partnerských vztazích Havířova
se slovenským městem Turčian-
ské Teplice. Začátkem roku
zástupci města navštívili sloven-
ská města - Banskou Bystrici,
Martin a Turčianské Teplice
s cílem nalézt právě slovenského
partnera.

Vážný zájem projevilo město
Turčianské Teplice. Zastupitelé
města Turčianské Teplice již vyslo-
vili souhlas s navázáním partnerské
spolupráce s Havířovem. K uzavře-

ní smlouvy Havířov vedla myšlenka
o možnosti využití a naplnění Ope-
račního programu Přeshraniční
spolupráce Česká republika - Slo-
vensko ke společensko-kulturnímu
a hospodářskému rozvoji měst.
Navázaná spolupráce bude sloužit
k upevnění přátelských vztahů
v oblasti sociální, kulturní, sportovní
a turistické.

Dalšími partnerskými městy
Havířova jsou italské Collegno,
Mažeikiai z Litvy, polský Jastrzebie
Zdroj, estonské Paide, chorvatský
Omiš a anglické město Harlow.

Dalším partnerským městem Havířova
budou Turčianské Teplice

Havířovští ragbisté vedou po
podzimní části 1. ligu ragby,
i když nezačali zrovna nejlépe.
Hned v prvním domácím utkání
totiž prohráli s nováčkem sou-
těže, rezervou pražské Pragovky.
To však byl jediný výpadek
v jinak velmi úspěšné první polo-
vině soutěže.

„Ten zápas byl vyhraný,“ říká pre-
zident klubu Roman Čmiel
o nešťastném střetnutí s Pragou B,
„dvacet minut před koncem jsme
vedli šestnáctibodovým náskokem
36:20 a všechno vypadalo nadějně,
prakticky nikdo o výhře nepochybo-
val. Když se pak uspokojený tým
začal dopouštět chyb, šlo to ráz
naráz a skončili jsme prohrou o tři
body 36:39!“ Nečekaná porážka
Havířovské nezlomila, postupně
vyhráli nad Přeloučí 23:11, rozdrtili
Bratislavu 73:15, udolali nejnebez-
pečnějšího konkurenta v boji

o postup Olomouc 21:0 a Marián-

ské Hory v derby 24:7. Vytvořili

rekord podzimu výhrou nad rezer-

vou pražské Slavie 97:0 a v posled-

ním kole vyprovodili ze hřiště Iuridi-

ku Praha s nákladem 48:0.

Trenér Pavel Lištvan je vcelku
spokojen: „Ale ne úplně, je dost sla-
bin, které musíme odstranit,“ tvrdí,
„pokud chceme postoupit a pokud
máme hrát důstojnější roli než Zlín,
který se dostal do extraligy na náš
úkor,“ naráží havířovský kouč na
postup Zlína kvůli administrativní
chybě Havířova, „musíme zlepšit
mnoho věcí!“ Také kapitán týmu
Pavel Kozubík si myslí, že je co
zlepšovat: „Měli bychom na hřišti
více spolupracovat a nedělat zby-
tečné technické chyby. Někdy zápa-
síme i s elementárními taktickými
prvky. Řekl bych, že musíme zved-
nout výkonnost nejméně o polovi-
nu, abychom hráli v extralize ales-
poň o střed tabulky, že postoupíme,
o tom nikdo z nás nepochybuje,“
tvrdí kapitán. Také jeden ze skal-
ních fanoušků Jaromír Klímek věří,
že tým na jaře postoupí: „Chlapi by
potřebovali větší podporu nás
fanoušků, nevím, proč nechodí víc
diváků, ragby snad nemá hluché
místo, pořád se něco děje, hra je
dynamická a napínavá v jednom
kuse.“

Nemocnice s poliklinikou Havířov 

pořádá u příležitosti 40. výročí vzniku 

v pátek 11.12. 2009 od 9.00 do 14.00 hodin 

„Den zdraví“.
Během tohoto dne zdravotníci připravili širokou škálu služeb. Nabídnou

vám bezplatné vyšetření glukózy, tuků, měření tlaku a glykémie pomocí
glukometru apod. Dále vám budou k dispozici naši odborníci z řad lékařů
a zdravotníků pro poradenskou činnost. Odborný zdravotnický personál
nemocnice bude poskytovat konzultace v oblasti urologické, gynekologic-
ko - porodnické, infekčního lékařství, hematoonkologie, chirurgie aj.
Dozvíte se mnoho zajímavých informací, např. jaká je prevence infekčních
chorob a s tím související správná technika mytí a dezifekce rukou, hojení
chronických defektů, teoretické vysvětlení principu náhrady funkce ledvin
s praktickou ukázkou a mnoho dalších. Uvidíte, jaká se dříve používala zdra-
votnická technika, a v neposlední řadě si můžete prohlédnout nemocnici.

Děti se mohou účastnit první pomoci s lékaři a sestrami z dětského
oddělení.

Každá věková skupina zde nalezne něco pro sebe (problematiku kojení,
vyšetření prsu, poradenství v oblasti léčby prostaty a další).

Oznámení pro občany
Od 1.12. 2009 dojde na odboru sociálních věcí Magistrátu města

Havířova ke sloučení agendy příspěvku na péči a příspěvků pro

těžce zdravotně postižené občany.

Znamená to, že lidé, kteří pobírají oba uvedené příspěvky, vyřídí své

žádosti u jedné pracovnice magistrátu. Zkrátí se tím doba, kterou

klienti tráví vyřizováním svých záležitostí.

Podrobnější informace k rozdělení agendy najdete na informační

tabuli v přízemí budovy odboru sociálních věcí (budova F).

Bližší informace na tel. čísle 596 803 160.

Perly Katalánska 
Na konci září se zúčastnilo padesát jedna stu-

dentů Gymnázia Studentská Havířov, především
studujících španělštinu, pod vedením M. Kotkové
a J. Šelové zájezdu do španělského Katalánska.

Jednalo se o první ročník poznávacího zájezdu
do Španělského království (Reino de Espaňa).

Cestovali jsme autobusem do Callely, malého
městečka nedaleko Barcelony. Řidiči byli dva
a nepřetržitě se střídali, takže jsme, kromě
obvyklých přestávek, neměli žádné zbytečné
prodlevy a do cíle jsme dorazili po dvaceti šesti
hodinách jízdy.

Zájezd se nám dokonale vydařil, a to nejen
díky cestovní kanceláři, která nám připravila
velmi kvalitní program, zajistila výborné ubyto-
vání s neméně skvělou španělskou stravou, ale
také díky počasí, které nám vyšlo a mohli jsme
se dennodenně koupat v moři. K pohodě přispě-
lo i vzorné chování studentů, se kterými nebyly
žádné problémy a výborné vůdčí a organizační
schopnosti pedagogického dozoru.

Tady je pohled jedné studentky, která se
zájezdu účastnila:

Původně mělo jet jen pár studentů z našeho
gymnázia (Gymnázium na ulici Studentská),
abychom doplnili autobus španělštinářů z gym-
názia Komenského, kteří plánovali poznávací
zájezd do Španělska. Zájem byl však obrovský,

a proto jsme dostali autobus vlastní. Do Španěl-
ska se tak ve dnech 23.9. - 1.10. 2009 vypravily
autobusy dva.

Cílem naší cesty bylo Katalánsko, které je jed-
nou ze sedmnácti španělských autonomních
oblastí. Katalánsko usiluje o samostatnost. Má
svou vlastní vládu a katalánština je vedle španěl-
štiny druhým oficiálním jazykem.

Po příjezdu do Calelly, městečka na pobřeží
Costa del Marasme, jsme se ubytovali v hezkém
rodinném hotelu Haromar s milým personálem
a vyrazili na pláž. Stačilo projít podchodem
a ocitli jsme se na pláži, kde jsme si v následu-
jících dnech krátili čekání na večeři po návratu
z výletů. Nutno podotknout, že počasí bylo v této
roční době stále ještě vhodné ke koupání
a moře, po pár setech plážového volejbalu,
příjemně osvěžilo.

V dalších dnech jsme dvakrát navštívili Barce-
lonu, kde jsme si prohlédli proslulý stadion FC
Barcelony Camp Nou (katalánsky ,,nové hřiště“)
nebo na olympijský stadion, který byl vystavěn
u příležitosti olympiády v roce 1992. Prohlédli
jsme si architekturu jednoho z význačných
španělských umělců, modernisty Antonia Gau-
dího: ještě stále nedokončenou katedrálu Sagra-
da Família, Gaudího park Guell a některé z jím
navrhnutých domů.

Při návštěvě Montserratu jsme se setkali
s davy turistů, ale i věřících, kteří putovali na
jedno z nejposvátnějších míst Katalánska zasvě-

cené Panně Marii Montserratské, aby se jí dotkli
a něco si přáli.

Mezi nezapomenutelné zážitky patřila také
návštěva Figueres, rodného městečka Salvado-
ra Dalího, jednoho z nejvýznamnějších a nej-
známějších španělských umělců. Tento umělec
si již za svého života zřídil své muzeum a my
měli možnost si jej prohlédnout. Po prohlídce
zmíněného muzea jsme se vypravili do Girony,
kde nás paní průvodkyně provedla po gotických
stavbách (jednolodní katedrála, lázně apod.)

Poslední den před odjezdem jsme se vypravi-
li do školy se stejným zaměřením nebo alespoň
podobným, jako má naše. Byli jsme přivítáni
ředitelkou, která nám vyprávěla o chodu školy,
a zároveň jsme byli provedeni školou samotnou.

A pak už nezbývalo nic jiného než cesta
domů. Jsem přesvědčena, že všem ostatním se
ve Španělsku líbilo alespoň tak, jako mně.

Hana Furmančíková, 7.B

Havířovští ragbisté vedou 1. ligu Havířovská nemocnice 

slaví čtyřicátiny

Foto: archiv
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Doc. PhDr. 
Otta Dedek 

Malíř, grafik, výtvarný pedagog.

Podílel na nové koncepci výtvarné

výchovy pro základní a střední

školy. Působí jako učitel na různých

typech škol, připravuje studenty na

vysoké školy, spolupracuje s ama-

térskými výtvarníky. Ve svém

volném čase Otta Dedek individu-

álně připravuje mladé výtvarníky na

prezentaci jejich vlastní tvorby

a metodicky jim pomáhá s výukou

teorie umění. Cenu obdržel za dlou-

holetý aktivní přínos městu v kultur-

ní oblasti, zejména krajinomalbu

Havířovska a Těšínska.

Markéta Janková

Markéta Janková působila jako
zástupkyně ředitelky a ředitelka
ZUŠ L. Janáčka. Hudbě se věnuje

od svých deseti let. Učaroval jí

zpěv, a tak si jej zvolila za svoje
povolání. Jako učitelka zpěvu půso-
bí již 35 let. Za tu dobu jí prošly

rukama stovky malých adeptů
umění, mnozí pokračují v dráze pro-

fesionálních umělců. Pod jejím
vedením se ZUŠ L. Janáčka zapsa-
la do povědomí uměleckého světa

i široké veřejnosti nastudovanými
muzikály. Cenu obdržela za dlouho-
dobou výchovu havířovských umě-

leckých talentů.

Taneční škola 
Horizonty 
pod vedením 

Jaroslavy Jelínkové

Horizonty vznikly v roce 1979.
Doménou Horizontů je scénický
tanec, ale škála jejich repertoáru je
daleko širší - Discodance, jazzdan-

ce, showdance, streetdance.

Taneční škola HORIZONTY výz-

namným způsobem přispěla k roz-

voji tanečního umění  a vzorně

reprezentovala město Havířov

v oblastních i celostátních sou-

těžích. Celou dobu existence Hori-

zontů vedla tuto taneční školu paní

Jaroslava Jelínková, která po třiceti

letech - na výročním koncertu - pře-

dala žezlo svým mladým nástupky-

ním.

Lukáš Rajča 

Mladý divadelník, herec, scénáris-
ta. K práci v kultuře se Lukáš Rajča
dostal - jak sám říká - jako slepý

k houslím. Začal jako zvukař u filmů

Davida Vignera. V nich předvedl
své herecké nadání, ale také si
vyzkoušel roli scénáristy. Byl čle-

nem havířovské divadelní skupiny

FENIX, kde se představil v roli
Lumíra v Dívčí válce. Pod vedením
Mgr. Jindřicha Neuwirtha nastudo-

val několik rolí v pohádkách i scén-

kách. Vystudoval hereckou školu ve
Zlíně a v současné době působí
v tamním divadle. Ocenění obdržel

za příkladnou reprezentaci města.

Daniel Mrózek 
Sólový zpěvák. Jen za poslední
školní rok „ulovil“ Daniel Mrózek
několik vzácných skalpů z oblasti 

zpěvu klasického i moderního. Bylo
to 1. místo a Zvláštní ocenění za

píseň B. Martinů z Mezinárodní
pěvecké soutěže „Pražský pěvec“,
2. místo v Pěvecké soutěži
v sólovém klasickém zpěvu v Olo-
mouci, vítězství v soutěži Talent
vyhlašované Městským kulturním
střediskem Havířov, 1. místo a titul

absolutního vítěze z krajského kola

a vzápětí 1. místo z celostátního

kola soutěže v sólovém a komorním

zpěvu vyhlašované ministerstvem

školství. Ocenění získal za dosaže-

ní vynikajících výsledků v soutěžích

a reprezentaci města.

Veronika Tkaczyková

Herečka, recitátorka a moderátor-
ka. Veroniku Tkaczykovou jste
v divadle mohli vidět ve Sněhurce,

Plešaté zpěvačce, Domu lásky. Ve

filmech Davida Vignera Soška
a Město Zeleně.V právě vznikajícím
Vignerově filmu Mezi nimi hraje

hlavní roli. Veronika Tkaczyková

vystupovala na mnoha kulturních
akcích. V současné době studuje
2. ročník JAMU Brno, obor Drama-

tická výchova na Divadelní fakultě.

Ocenění obdržela především za
příkladnou reprezentaci našeho
města.

Ocenění 
za dlouhodobou
práci s mládeží
Ing. Milan Szturc 

Zástupce občanského sdružení
Evangelikální společenství křesťa-
nů Havířov (ESK), které pracuje
především s mládeží a nabízí také
další aktivity pro havířovské občany
- pro seniory, pro turisty, pro
maminky s dětmi. Milan Szturc se
dlouhodobě věnuje v Havířově akti-
vitám s mladými lidmi. Několik let
pod jeho vedením byl organizován
letní festival Barvy léta. Šlo o prázd-
ninové aktivity pořádané v lokalitě
sídliště v Havířově-Podlesí. Zároveň
se podílel na organizaci první Bam-
biriády, Běhu Terryho Foxe
a připravoval různé víkendové
i prázdninové pobyty. K jeho záli-
bám patří hudba, což zúročil
v posledním období v pěveckém

sboru Fusion. Hudební soubor je

určen teenagerům. Mladí lidé se

zde také učí praktické dovednosti

jako týmová práce, organizování

různých akcí, vedení větší skupiny

lidí. Zpívají rock a pop, hrají divadlo,

tančí. Obdobný projekt obdržel

v České republice ocenění různých

měst jako uznání za práci, který for-

muje životy mladých. Ocenění

obdržel za dlouholetou práci

s havířovskými dětmi a mládeží.

Ivana Sobolová  

Předsedkyně havířovského občan-
ského sdružení Duha Zámeček.

V rámci jeho činnosti se specializu-
je především na volnočasové aktivi-

ty pro děti v Havířově a aktivity pro
děti z dětských domovů. Ivana

Sobolová se významným způso-
bem zasloužila o rozvoj volnočaso-

vých aktivit pro děti v Havířově, je
motorem pořadatelského týmu

Bambiriády a Her bez hranic.
Vydává časopis pro dětské domovy

Zámeček, mezi jehož partnery patří
například Nadace Terezy Maxové

nebo Nadační fond manželů Livie
a Václava Klausových. Současně je
i starostkou celostátního sdružení dětí

a mládeže - DUHA, se sídlem
v Praze. Hlavním mottem Ivany
Sobolové i celého sdružení Duha

Zámeček je: „Opuštěným dětem
dáváme místo dárků zážitky.“ Oceně-

ní obdržela za dlouhodobou práci
s havířovskými dětmi a mládeží.

Osobnosti Havířova za rok 2009

Osobnost kultury
2009

Talent

Ocenění Osobnost kultury,Talent a Ocenění za dlouholetou práci s mládeží předal primátor města Fratišek Chobot se svými
náměstky 26. října ve Společenském domě. Ocenění za práci v oblasti kultury uděluje Havířov již deset let. Ocenění za práci
s mládeží mělo premiéru v loňském roce.
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Město Havířov se připojuje k pokusu o rekord 
ve vypouštění balónků v celé ČR. 

Přijďte všichni poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích  
a pojďte s námi překonat loňský republikový rekord. 

Balónky s přáníčkem obdržíte zdarma 
těsně před akcí 10. 12. 2009 od 15.00 hod.

ve Vánočním městečku na náměstí Republiky 
Hromadné vypouštění balónků v celé republice propukne v 15.40 hod. 

29.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ, bohoslužba v 8.30 h 

KONCERT ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU ŠÁRKA 

(kytara, klavír) v 9.45 h 
4.12. KONCERT FOLKROCKOVÉ KAPELY OBOROH 

V EVANGELICKÉM KOSTELE V HAVÍŘOVĚ-BLUDOVICÍCH 

v 18.00 h, vstupné 80 Kč 

6.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ, bohoslužba v 8.30 h 
- ADVENTNÍ KONCERT DĚTÍ z nedělní školy, kroužků 
výchovy a konfirmandů v rámci bohoslužby 

- VERNISÁŽ OBRAZŮ MAŘÍ MAGDALENY ČECHOVÉ 

ve sborovém sále v 9.45 h 
- MIKULÁŠSKÁ SLAVNOST pro děti předškolního věku 
ve sborovém sále v 15.00 h 

10.12. KONCERT ŽÁKŮ ZŠ FRÝDECKÁ v 17.00 h

13.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ, bohoslužba S VEČEŘÍ PÁNĚ v 8.30 h
15.12. KONCERT STUDENTŮ GYMNÁZIA STUDENTSKÁ 

z Havířova - dopoledne v 11 h a odpoledne v 16.30 h 

16.12. BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTŮ GYMNÁZIA
KOMENSKÉHO z Havířova v 18.00 h 

(dobrovolné vstupné bude věnováno charitativní práci)

17.12. KONCERT ŽÁKŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ZŠ ŽÁKOVSKÁ
v 17.00 h

20.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ, bohoslužba S VEČEŘÍ PÁNĚ v 8.30 h

24.12. ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBA

s vystoupením žáků ZŠ Žákovská ve 22.00 h 
25.12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, 8.30 h - vystoupení místního 

smíšeného pěveckého sboru v rámci bohoslužby

26.12. ŠTĚPÁNSKÁ BOHOSLUŽBA, 8.30 h

V měsíci prosinci 2009 členové
KVT při Institutu vzdělávání 
v Havířově na Bílém domě
plánují tyto výpravy.

Ve čtvrtek 3.12. - Šlapáček do
přírody pokud nám počasí bude
přát sraz ve 13.00 hodin na auto-
busovém nádraží v Havířově.
V sobotu 12.12. - připravujeme
zájezd do Rožnova do Dřevěného
městečka na Vánoční jarmark.
Odjezd je v 7.30 hodin z parkoviště
u Slavie. Cena zájezdu 100 Kč.
V sobotu 19.12. - Výprava do
Životických lesů za vánočním stro-
mečkem, vezměte sebou pamlsky
pro zvířátka - suché pečivo, chléb,
jablíčka a mrkvičku. Sraz ve 13.00
hodin na autobusovém nádraží
v Havířově.
V sobotu 2.1. 2010 - Chystáme se
uvítat Nový rok v přírodě, sraz jako
obvykle ve 13.00 hodin na autobu-
sovém nádraží v Havířově.

Informační schůzky jsou v úterý
1.12., 8.12. a 5.1. 2010, 

vždy v 18.00 hodin 
v Pizzerii haly Slavia Havířov.

Ať je v prosinci zima, mrzne nebo
sněží, turisté stejně do přírody běží.

Učitelé Základní školy Marie Puj-
manové v Havířově-Šumbarku
srdečně zvou širokou veřejnost,
absolventy a také rodiče budoucích
prvňáčků na Den otevřených dveří,
který se koná dne 15. prosince
2009 od 9 do 17 hodin.

Máme se čím pochlubit, a tak si
u nás můžete prohlédnout vyba-
vené odborné učebny, počítačová
pracoviště, moderní tělocvičny,
galerii žákovských prací a další
zajímavá místa. Od letošního roku je
naše škola bezbariérově upravena.

Součástí dne bude  také výstava
mincí a koncert žáků školy, který
proběhne v 16 hodin ve vestibulu
školní budovy. Celý den bude k dis-
pozici žákovská služba, která vám
poradí s orientací.

Na vaši návštěvu se těší vedení
školy, zaměstnanci i žáci.

DEN OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ  
NA ZŠ PUJMANOVÉ

ADVENT A VÁNOCE
V EVANGELICKÉM KOSTELE V HAVÍŘOVĚ-BLUDOVICÍCH

Lyžařská škola Alpinia 

pořádá pro veřejnost 

Víkendovou školu
lyžování

pro děti od 5 do 18 let
Naši kvalifikovaní instruktoři s

licencí naučí Vaše děti správnou

techniku lyžování a snowboardin-
gu. Začínáme 3.1. 2010, přihlásit

je možno do 30.11. 2009.
Bližší informace na 

www.alpiniaschool.cz nebo na 

tel. 731 414 197 



7
v
ý
s
ta

v
a

Kulturní dům Petra Bezruče
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loutkový sál KDPB 
vždy v 15.00 hodin

5. a 6.12.

MIKULÁŠSKÁ  
❆ balíčky s 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

5.12. VÁNOCE SE SKŘÍTKY
Divadlo Křesadlo, Třinec Vstupné 40 Kč

6.12. DVA MRAZÍCI 
Divadlo Smíšek, Ostrava Vstupné 40 Kč

12. a 13.12. LEGENDA O HVĚZDĚ
Divadlo Evy Hruškové, Praha Vstupné 40 Kč

19. a 20.12. POHÁDKOVÝ EXPRES
David Velčovský, Havířov /Rytíř řádu krásného
slova 2001, výtvarník, loutkář, Talent roku 2007,

uměl. ved. festivalu Miniteatro J.T. Vstupné 35 Kč

Galerie Maryčka
Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, po - pá od 14 do 18 h, mimo otevírací dobu

výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací, vstupné dobrovolné

p
o

h
á
d

k
y

10.12. v 19.00 hodin 
kostel sv. Anny Havířov

Gospelový koncert Oscara Williamse jr. 
& Perfected Praise (USA) je jedinečná show 

plná energie, kombinující výjimečné 
vokální výkony s nápaditou harmonií. 

Oscar Williams se svým souborem získá každého. 

GOSPELOVÉ VÁNOCE 2009GOSPELOVÉ VÁNOCE 2009

Vstupné: 360,- 340 Kč

Volba nejšikovnější středoškolačky 
Havířova a Karviné, letos v prostředí 
českého zdravotnictví.
V programu vystoupí kamarádi Karkulky:
Michael Foret, Kateřina Steinerová, 
The Feelers, Limit Dance Corporation, 
Čert, Gorby a další...                 Vstupné: 45 Kč

XX. Miss Karkulka Pamir 2009XX. Miss Karkulka Pamir 2009
18.12. v 18 hodin - KD Petra Bezruče

Zvolte si svou Karkulku na www.misskarkulka.cz

9.12. v 9.00 a 11.15 hodin 
velký sál KD P. Bezruče

Hostem poroty a programu bude 

ONDŘEJ RUML

GALAKONCERT GALAKONCERT 
TALENT 2009TALENT 2009

Finále soutěže amatérů zpěváků populární hudby.
O “internetovou cenu sympatie” můžete hlasovat 

od 2.12. do 8.12. 2009 na www.mkshavirov.cz
             článek TALENT                                  Vstupné 20 Kč

z
á
b

a
v
a

Marcela
Burianová

koláže

výstava prací
havířovské 
výtvarnice

vernisáž ve čtvrtek
3.12. od 17 hodin

výstava potrvá 
do 30.12. 2009
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SPOLEČENSKÝ DŮM
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Kulturní dům Radost
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1.12. GOMORA  
(Itálie 2008, 137´, do 15 let
nepřístupný, politický/gang-
sterský, titulky)

Zapomeňte na Kmotra!
Gomora je nejpravdivější a
nejsyrovější film o mafii,
jaký byl natočen. Román
Gomora, který je předlo-
hou filmu, vyšel již ve 33
zemích a stal se celosvěto-
vým bestsellerem. Režie:
Matteo Garrone

8.12. MILOŠ FORMAN: 
CO TĚ NEZABIJE …
(ČR 2009, 100´, přístupný,
dokument)
Miloš Forman tentokrát
jinak. Dokumentární vyprá-
vění, ve které nechybějí
emoce …
Režie: Miloslav Šmídmajer

15.12. NEZVANÝ HOST  
(THE VISITOR, USA 2007,
107´, přístupný, psychologic-
ký, titulky)
Film o lásce, afrických
bubnech, přátelství napříč
rozdílnými kulturami a pro-
blémech imigrantů v Ame-
rice.
Režie: Tom McCarthy

fi
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Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h 
v loutkovém sále KDPB 

7.12. od 16.30 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče
Klub přátel hornického muzea Ostrava, pobočka Havířov 

Hodnocení uplynulého roku - Ing. Vincenec
Promítání hornických filmů.

k
o
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varhany

16.12. - v 19.00 hodin - KD Radost

ADVENTNÍ KONCERT

Kateřina Chroboková

Vstupné: 110 Kč, důchodci: 90 Kč, studenti: 70 Kč

  6.12.   KUBEMUSIK 
    od 17.00 do 22.00         Vstupné 50 Kč

19.12.   PŘEDVÁNOČNÍ S KUBEMUSIK 
                    od 18.00 do 24.00                      Vstupné 80 Kč

taneČnÍ veČery

● 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 - 596 812 049
● 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 zakou-

pit 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.

Pohybové a modelingové studio ABC při MKS Havířov nabízí 
volná místa v kurzech, které najdete na našich internetových stránkách

www.modeling-havirov.wz.cz

Městské kulturní středisko Havířov

Vás zve na výstavu k radosti a pohodě vánočních svátků

slavnostní zahájení ve středu 2. prosince 2009 
od 17.00 hodin

výstava potrvá do 3. ledna 2010

otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin

zavřeno 24.12., 31.12. 2009 a 1.1. 2010

Těšínské divadlo
KD P. Bezruče

1.12. v 19.00  pro skupinu
HAA - česká scéna

Mirko Stieber:
BLÁHA A VRCHLICKÁ

15.12. v 18.00  pro skupinu
HAP - polská scéna

WILLIAM SZEKSPIR:
HAMLET

Vstupné: 70 Kč, členové FK - 60 Kč 

7.1. v 19 hodin - velký sál KD L. Janáčka

THEODORE KUCHAR - šéfdirigent JFO

ANTONÍN DVOŘÁK 
 „Slovanské tance“ (obě řady)

Novoroční
koncert

7.7.7.7.777.7777.7.7.7777.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1111  vvvvv vvvvvv vvvvv v vvvvvvvvv 19191919191191919119111911999999 h hhhhhhhhhhhhhhhoodoododdododoooododododddodoo inininininnnnnninnnnnnnn - - - --- v vv vv v vvvvvvvvvveleelelelelleeeleleeeeleeelkýkýkýýkýýkýkýkýkýkýkýýýýkýkýýkýýýýkkýkýý s sss sss s sssssáláálálááláálálálálállllláálá  K KKKK KKKKKKK KKKKKKKKD D DDDDDDDDDDDDDDD LL.L.L. JJJJ JJJ annaanaa áčka

THTHTHTHHTHTHHHTHTHTHTHTHTHTTTHTHHTTHT EOEOEOEEOEOEOEOOOOEOOEOOEOOEOOEOEEEEEOE DODODODODODDODODODODODODODODDODODODODOOODDODORERERERERRERERERREEREREREREREERERRREEERERREE K KK K K KKKK KKK KK KKKKKKKKKKKUCUUCUCUUCUCUCUUCUCUCCCCCUCUCUCUCCCCU HAHAHAHAHAAHHHAHAAAHAHAHAAHHAHAHAAAAAHAHHHAHAAAHHHAHH RRR RR RR RRRRRRRRRRRRRRRR - - ----- šéšéšéšéšéšéšéšéšéšéšéšéšééšééééééšéšéšééfdfdfdfdfdfdfddfdfdfdfddfdddfdfffdfddffddfff iriirriririririririrrrigigigigigigiggggggggggggigggeeneneneneneneneneneneeenenenenne ttttt ttttt JFJFFJFJFJFJFFJFJFJFJFFJFFJFFOOOOOOOOOOOO

ANAANANANANAANANANNNANAAANAANANAANANANANAANAAAANANAANA TOTOTOTOTOTTOTOTOTOTOTOOTOOOOOTTOTT NNNÍNÍNÍNÍNÍNNÍNÍNÍNNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍÍÍNNNÍN N NNN NNNNNNNNNNNNNNNN NN DDVDVDVDVDVDVDVVDVVDVDVDVVVDVDDVDDDVDDVDDDVDVVD OŘOŘOOŘOŘOOŘOŘŘOŘŘOŘOŘŘOŘOŘOŘOŘOŘOŘOŘŘOŘOŘOOOOOOŘŘŘOŘŘŘÁKÁKÁÁÁKÁKÁKÁKÁÁKÁKÁKÁKÁKKKKÁKKKKKKKÁKÁÁÁÁKKÁÁ  
 „S„S „SSSSSSSSSSSSSSlovlovlovll vvvvvovlovl aaansansansansaa ké kkkékékéééékéékééékéékéé tatantantantattatanntataataaaatt nce“ce“ce“cece““ce““““ce“ce““ccccecc  (o (o (o (oooooooobě bě bě běběběběběběběěěěběěbběbbběběbběbb dřřřadřařřadřadřřadřadřřadadddřařadddadřadadřa y)y)y))y)y)y)y)yyy)yy)y)y

Janáčkova filharmonie Ostrava

papírové betlémy, 
dřevořezby, 
keramika, 

velký deskový betlém,
pohlednice 

a jiné zajímavosti



9

4. - 6.12. v 18.00 h

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ
HISTORIE
(THE TRUE STORY OF
JANOSIK AND UHORCIK,
ČR/Maďarsko/Polsko/     Slo-
vensko 2009, 140´, do 15 let
nepřístupný, historický, DD)

Příběh o lásce, přátelství,
o hledání štěstí a o osudu,
nad kterým se jen těžko dá
vyhrát. Nejslavnější zbojník, který bohatým bral a chudým dával. Stal
se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. V hlavní roli
Václav Jiráček. Režie: Agniezska Holland a Kasia Adamik                

Vstupné: 77 Kč
11. - 13.12. v 18.00 h                                                                    

HANEBNÝ PANCHARTI 
(INGLOURIOUS BASTERDS, USA 2009, 149´, do 12 let nevhodný, široko-

úhlý/akční/válečný, titulky, DD)

Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě.
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii … Vítejte ve Druhé světové
válce podle Quentina Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická rea-
lita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho
z nejkontroverznějších režisérů současnosti. Vstupné: 72 Kč

17.12. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“   
(REBEL WITHOUT A CAUSE, USA 1955, 111´, titulky)

Tak už to v životě chodí…někdo se v noci potuluje po ulicích, někdo

spáchá opileckou výtržnost a někdo zastřelí matčinou pistolí pár

štěňat. Běžné žánrové obrázky v pracovním deníku úředníka z oddě-

lení pro mladistvé delikventy. Kde jinde se mohli společně sejít, než

na policejní stanici? Jim, Judy a Platón, mladí, rozhněvaní vzbou-

řenci bez cíle, kteří žijí v odcizené samotě svých protestů, ve světě

snaživých, lhostejných a příliš pomalu chápajících dospělých.

Možná právě proto je přitahují strmé skalní útesy, na kterých hrají

své nebezpečné hry pro tvrdé chlapy. Režie: Nicholas Ray               

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

18. - 20.12. v 18.00 h 

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
(TRANSFORMERS: REVENGE OF THE
FALLEN, USA 2009, CP 25.6. 09, 147´, pří-
stupný, širokoúhlý/akční/sci-fi, české znění,
DD)

Čas odplaty nadešel. Mimozemští

roboti měnící se v pozemská auta

jsou zpátky. Sam se už vzpamatoval
z prvního setkání  s hodnými a zlými
roboty, a když objeví úlomek maté-

rie, začíná další dobrodružství.

Vstupné: 70 Kč  

P
re

m
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7.1. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka

NOVOROČNÍ KONCERT

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
THEODORE KUCHAR - šéfdirigent JFO
ANTONÍN DVOŘÁK - „Slovanské tance“ (obě řady)

18.1. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

Franco D´Alessandro: ŘÍMSKÉ NOCI
Příběh vypráví o přátelském vztahu homosexuálního (skvělé-

ho) dramatika Tennessee Williamse a (výtečné) italské
herečky Anny Magnani, hvězdy neorealistických (i jiných)

filmů. Autor totiž na základě historických pramenů napsal
skutečně poutavý a současně dojemný příběh dvou na jedné

straně slavných, na druhé straně velmi osamělých lidí.
Hrají: SIMONA STAŠOVÁ a OLDŘICH VÍZNER

25.1. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

Eric Assous: PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

Hrají herci Divadla na Vinohradech
s hosty v režii Jana Nováka:

Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra,
Jan Čenský, Lenka Skopalová, Jana Boušková,
Eva Janoušková, Simona Postlerová, Eva Režnarová,

Lenka Zahradnická

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO 
otevřeno: po-pá od 11 do 18 h., so-ne od 14 do 18 h

vstupné 10 Kč, žáci a studenti 5 Kč

Bilance 89-09
členská výstava Unie výtvarných umělců - SVUT Ostrava a hostů

vernisáž v úterý 1.12. od 17 hodin
výstava potrvá do středy 30.12. 2009
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Kulturní dům Leoše Janáčka       kino Úsvit
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4.12. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka

PAVEL ŠPORCL - GIPSY WAY
KONCERT K ZALOŽENÍ MĚSTA HAVÍŘOVA

Strhující rytmus plný vášně - to je koncert Pavla Šporcla 

s romskou kapelou Romano Stilo! 

Vstupné: 220,- 200,- 180 Kč

Koncert ke kampani Havířov-MĚSTO STROMŮ 2009 - 2010

Z výstavy havířovských výtvarných umělců k 50. výročí založení města v roce 2005

cimbálová muzika GRAJCAR a pěvecký sbor Smajlík
při ZŠ Na Nábřeží                        Vstupné: 200,- 180 Kč

8.12. v 19.00 h

KD Leoše Janáčka

Hostem koncertu

Wabi Daněk
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kino Centrum

1. - 2.12. v 15.30 h

DOBA LEDOVÁ 3: 
ÚSVIT DINOSAURŮ
(ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS, USA
2009, 94´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie,
české znění, DD) 

Další příběh mamuta Mannyho, lenochoda
Sida a šavlozubého tygra Diega, kteří se ten-
tokrát společně s mamuticí Ellie a veverkou
Scrat propadnou pod ledovce a dostanou se
do jeskyně, ve které se uchovává druhohorní
klima - a spolu s ním i obří dinosauři...

Vstupné: 67 Kč  
1. - 2.12. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 2.12. též v 9.00 h   

MICHAEL JACKSON ´S THIS IS IT   
(USA 2009, CP 29.10. 09, 111´, přístupný, hudeb-
ní, titulky, DD) 

Film v kinech pouze po dobu dvou týdnů
od 29.10. do 11.11. 2009, nyní prodlouže-
no promítání o další dva týdny, a to do
2.12. 2009. Unikátní pohled do zákulisí
připravovaného představení, které se
mělo stát hudební událostí nejen tohoto

roku, ale celého desetiletí a možná i více …

Filmoví diváci mají jedinečnou možnost

zhlédnout, jak tento umělec přemýšlel,

vytvářel a tvrdě trénoval před vyprodanou

sérií koncertů, která se měla konat toto

léto v londýnské 02 Aréně.

Vstupné: 90 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 47 Kč)

3. - 9.12. v 15.30 h                                       

G-FORCE     
(USA 2009, 89 ´, přístupný, animovaná/dobrodruž-

ná/komedie, české znění, DD) Dobrodružná

komedie o posledních úspěších tajného vlá-

dního programu pro výcvik špionážních

zvířat. Vstupné: 72 Kč

3. - 6.12. v 17.45 h

COCO CHANEL 
(Francie 2009, 105´, do 12 let nevhodný, titulky,

DD) Příběh moderní ženy, která navždy změ-
nila svět módy, svět žen. Rebelka, které kon-

vence tehdejší doby brání volně dýchat

a která se obléká do košil svých milenců.
V hlavní roli Audrey Tautou.

Vstupné: 77 Kč

3. - 6.12. ve 20.00 h 

PARANORMAL ACTIVITY    
(USA 2007, CP 3.12. 09, 86 ´, do 15 let nepřístup-
ný, horor, titulky, DD) 

Víš, co se děje v noci, když spíš? Již

několik týdnů drásá tento horor nervy

diváků        v zahraničí. Jejich reakce po
zhlédnutí filmu jsou jednoznačné: hrů-
zostrašný, strhující a jeden z nejděsivěj-

ších filmů všech dob. Vstupné: 80 Kč

7. - 9.12. v 17.45 h

HANNAH MONTANA  
(USA 2009, 102´, přístupný, rodinná/hudební/ko-
medie, české znění, DD) 

Miley se snaží stíhat školu, přátele a ještě
svou tajnou identitu, popovou hvězdu. Když
stoupající popularita Hannah Montany hrozí

tím, že ovládne celý její život, je ochotna to
podstoupit. Její otec ji proto odveze domů do

Tennessee, aby poznala skutečný život, čímž
spustí dobrodružství plné takové dávky
legrace, smíchu a romantiky, že si to ani

Hannah Montana nedokázala představit.
Vstupné: 70 Kč

7. - 9.12. ve 20.00 h
ve středu 9.12. též v 9.00 h                      

HALLOWEEN 2    
(USA 2009, CP 29.10. 09, 101´, do 15 let nepří-
stupný, horor, titulky, DD)

Rodina je věčná. Zlo má nový osud.
Michael se vrací v děsuplném rejsku
klasického hororu Halloween režiséra
Roba Zambie, který po světě vydělal
takřka 80 milionů dolarů.

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

10. - 16.12. v 15.30 h

PEKLO S PRINCEZNOU    
(ČR 2009, 95´, přístupný, pohádka, DD)

Co se stane, když si princezna Aneta
nechce vzít prince Jeronýma? Bude svat-
ba, válka nebo peklo na zemi? Hrají: Tere-
za Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný,
Václav Postránecký, Zlata Adamovská,
Václav Vydra, Miroslav Táborský aj.
Režie: Miloslav Šmídmajer  

Vstupné: 57 Kč

10. - 16.12. v 17.45 h

ve středu 16.12. též v 9.00 h

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ 
(UGLY TRUTH, USA 2009, CP 15.10. 09, 96´,
do 12 let nevhodný, komedie, DD) 

Chytrá sexy komedie o mužích, ženách

a obrovské propasti, která odděluje to,

jak o sobě navzájem smýšlejí, sní

a snaží se opačné pohlaví svádět.

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

10. - 16.12. ve 20.00 h 

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC      
(USA 2009, CP 26.11.
09, 88´, do 15 let
n e p ř í s t u p n ý ,
fantasy/horor/thriller,
titulky, DD)
Poté, co se Bella

zotaví z útoku
upíra, který ji

málem stál život,

chystá se s Edwar-
dem a jeho rodinou oslavit své 18. naro-
zeniny. Nešťastnou náhodou se však

Bella při oslavě poraní a pohled na čer-

stvou krev je pro rodinu Cullenových až
příliš lákavý. Rozhodnou se pro Bellino
bezpečí opustit městečko Forks. To

však Belle zlomí srdce. Už se zdá, že se

ze svého smutku nikdy nedostane, ale
nový smysl života překvapivě nachází
v nezodpovědném chování a stále hlub-

ším přátelství s Jacobem. Nebezpečí

však na ni stále číhá v různých podo-
bách. Vstupné: 82 Kč

17. - 30.12. v 15.30 h

VÁNOČNÍ KOLEDA   
(A CHRISTMAS CAROL, USA 2009, CP 19.11.
09, 96´, přístupný, animovaný/dobrodružný/ro-
dinný, české znění, DD)

Vidřigroš začíná vánoční prázdniny se
svým obvyklým skrblickým opovrže-

ním, štěká na svého věrného úředníka
a svého veselého synovce. Ale když ho
duchové Vánoc minulých, přítomných

a budoucích vezmou na cestu, která mu
otevře oči, odkryjí mu pravdy, kterým
starý Vidřigroš nechtěl uvěřit, musí

otevřít své srdce a odčinit roky špatnos-
tí, dříve než bude příliš pozdě.

Vstupné: 77 Kč

17. - 23.12. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 23.12. též v 9.00 h        

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
(ČR 2009, CP 19.11. 09, 127´, přístupný, široko-
úhlá/komedie, DD) 

Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít
v 70. letech a zároveň se nenechat zmra-
zit. Hlavní linkou filmu je příběh Marty,

jejích dvou dospívajících dcer - Majdy

a Gábiny - a jejich postupně přicháze-

jících a odcházejících "tatínků". Schop-

nost ironie a smysl pro humor byly v té

době nezbytnou součástí každého

balíčku pro přežití, který dával sílu, vůli

a chuť žít a neselhat hlavně sám před

sebou. Hrají: Vilma Cibulková, Tereza

Voříšková, Dana Marková, Miroslav

Etzler, Ondřej Vetchý, Jiří Dvořák aj.

Režie: Irena Pavlásková    Vstupné: 82 Kč  
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

25. - 27.12. v 17.30 a 20.15 h

ve středu 30.12. též v 9.00 h

28. - 30.12. jen v 17.30 h                            

2012  
(USA 2009, CP 12.11. 09, 158´, do 12 let nevhod-
ný, širokoúhlý/akční/sci-fi/thriller, titulky DD)

Rok 2012 je posledním rokem mayského

kalendáře a podle mnoha lidí tedy

i rokem konce světa. A zdá se, jako by na
temných předpovědích něco bylo - při-
cházejí náhlá zemětřesení, hurikány,

výbuchy sopek. Na Zemi vypuká panika

a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět
doopravdy čeká. Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45Kč)

28. - 30.12. ve 20.15 h                                

V HLAVNÍ ROLI JÁ  
(A FILM WITH ME IN IT, Irsko 2009, CP 24.9. 09,
87´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý/akční/
sci-fi/thriller, titulky DD) 

Film o tom, jak se zbavit čtyř mrtvol, za

jejichž vznik ani nemůžete. Tato irská
černá komedie je hodně černá a hodně

drsná. Víc než většina černých komedií,
které jsme mohli doposud vidět. Hlavní

hrdina zde má oprávněný pocit, že se
ocitl na dně. Bohužel netuší, že dno

může mít i sklep. Vstupné: 77 Kč

Představení pro děti:   
6.12. VÁNOČNÍ STROMEČEK

- 5 pohádek - 67´

13.12. LYŠAJŮV SEN - 8 pohádek - 62´

20.12. DVA MRAZÍCI - 6 pohádek - 60´

Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč

24. a 31. prosince kino nehraje!!!
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Havířovský horolezecký oddíl Tatran Havířov funguje teprve
od roku 2005, přesto opakovaně kvalitně reprezentuje město Havířov
v horolezeckém sportu na poli státním i mezinárodním.

„V letošním roce poznamenaném světovou hospodářkou krizí se bohu-
žel nepodařilo uskutečnit plánovanou expedici za dalšími prvovýstupy,
které měly vést na dosud nezdolané štíty centrálního Tian Shanu,“ uvedl
za HO Tatran Michal Kleslo. „Proto museli členové HO TATRAN před letní
lezeckou sezónou změnit plány a jet „pouze“ na jednu z pamírských
sedmitisícovek - Pik Lenina.“ Pik Lenina (7134m) je dnes již klasický
vrchol, o který se ročně pokouší velké množství horolezců. Horolezci byli

dobře připraveni, podařil se jim husarský kousek, a to výstup na vrchol

během pouhých sedmi dní ze základního tábora. Na sedmitisícový vrchol

vystoupili členové HO TATRAN Havířov Michal Kleslo a Simon Lacki. Další

účastník expedice a člen oddílu David Helcel vystoupil na nižší vrchol Raz-

dělnaya (6200m). Během výstupu neměli jediný den odpočinku

a kromě aklimatizačního sestupu z druhého výškového tábora do prvního

stoupali stále nahoru do vyšších táborů bez návratu dolů, až nakonec

10. srpna 2009 stanuli na vrcholu. Tento smělý postup byl umožněn jejich

kvalitní přípravou před expedicí, kdy absolvovali aklimatizační výstupy na

Kavkaze či na Mont Blancu. Svou roli sehrálo samozřejmě i počasí, které

horolezcům přálo více dní za sebou.

Kromě působení na Pamíru absolvovali havířovští horolezci také výpra-

vu na centrální Kavkaz, do oblasti Bezengi a Adyr su. Zde mají členové

oddílu David Polák, Pavel Kubalík, Ludvík Wiejowski, Tomáš Lapka

a Michal Kleslo na kontě pěkné výstupy na tří a čtyřtisícovky Brno, Semjo-

novskogo, VIA Tau, Zimnyj, Lokomotiv a Den Fyzkulturnika.

Mladý oddíl má v letošním roce již více než šedesát členů a do jeho řad

jsou zváni všichni příznivci horolezeckého sportu z Havířova i okolí.Více na

www.hotatran.com 

HOROLEZCI HAVÍŘOVSKÉHO
TATRANU SLAVÍ DALŠÍ ÚŠPECHYStárnutí populace s sebou při-

náší řadu problémů. Dlouhodobě
se tomuto tématu věnuje Eva
Juřenová, pedagožka Soukromé-
ho gymnázia a Střední zdravot-
nické školy Havířov (SZŠ). Juře-
nová učí na havířovské SZŠ stu-
denty, jak o starší spoluobčany
nejen pečovat, ale především, jak
jim naslouchat.

Česká populace stárne. Podle
demografické prognózy bude
v roce 2050 v ČR přibližně půl mili-
onu občanů ve věku 85 a více let
a téměř tři miliony osob starších 65
let. Eva Juřenová se tématu stáří
věnuje již od roku 1987: „Období
tzv. ´třetího věku´ by nemělo být
jen dožíváním, ale životem
s novými možnostmi.“ 

Jako pedagog na SZŠ Eva Juře-
nová nastiňuje žákům problematiku
stárnutí populace a mezigenerační
problémy ve stáří. Zabývá se také
etickými otázkami, jako je úcta

a slušnost ke staří. Zpočátku často

od mladých lidí slyší věty typu: „Tak
to už si fakt nikdy nesednu v auto-
buse?…To bude spotřeba barev na
vlasy! …Měl by být vlastní televizní
kanál pro seniory!“ 

Většina žáků na SZŠ v Havířově

směřuje v profesním životě právě
k seniorům v pečovatelských služ-
bách či Domovech pro seniory.
Proto si žáci této školy postupem
času dokáží se seniory popovídat
a najít i řadu společných témat,
dokonce se oboustranně svěřovat
se svými osobními problémy, sta-
rostmi i radostmi. „Z ´puberťáků´
v 1. ročníku SZŠ se díky výuce,
a zejména odborné praxi, stávají při
ukončení studia vyzrálejší osob-
nosti. Osobní setkání s utrpením,
bolestí, smrtí, nadějí i uzdravením
je posouvají na pomyslném
žebříčku hodnot rychleji, než vrs-
tevníky na jiných školách,“ zakonči-
la Juřenová.

Soukromé gymnázium a Střední
zdravotnická škola Havířov byly
založeny v roce 1991 zřizovatelkou
Pěvou Žaludovou jako jedna z prv-
ních soukromých škol v regionu.
Nyní sídlí v moderní bezbariérové
budově v Havířově-Šumbarku

a nabízí možnost studia šesti vzdě-

lávacích oborů v rodinné atmosféře

s celou řadu nadstandardů. Její

absolventi jsou úspěšní nejen ve

studiu na VŠ, ale také se snadno

uplatňují na trhu práce.

13. listopadu 2009 zorganizo-

vala Síť mateřských center celo-

republikové setkání svých členů

pod záštitou hejtmana Morav-

skoslezského kraje Ing. Jarosla-

va Palase v Ostravě s názvem

Život v mateřských centrech trva-

le udržitelný & rodině přátelský.
Na tomto setkání byl udělen cer-

tifikát Společnost přátelská rodině

Mateřskému a rodinnému centru
Sluníčko Havířov o.s., které provo-
zuje prorodinné aktivity, nabízí bez-

bariérové prostředí, ale také

zaměstnává ženy vracející se na trh
práce po rodičovské dovolené na
zkrácené pracovní úvazky.

Kampaň Společnost přátelská

rodině vyhlásila Síť MC v roce
2004. Kampaň je zaměřena na
posílení rodiny ve společnosti a na

podporu prorodinné politiky. „Sou-
časná společnost zaměřená na
výkon a úspěch vytlačuje rodiny
zejména s malými dětmi mezi ohro-
žené skupiny na okraji společnosti,
proto je zapotřebí jasně deklarovat,
že děti chceme nejen penězi
a slovy, ale především činy. Už šes-
tým rokem oceňujeme ty, kdo
s podporou rodiny v podobě nabíd-
ky bezbariérového prostředí, rodin-
ných slev, snahou o zachování
zdravého životního prostředí atd. už
začali,“ uvádí ke kampani Síť
mateřských center.

MaRC Sluníčko Havířov, o.s.
nominovalo do této kampaně v kraj-
ské úrovni statutární město Havířov

za zřizování řady zařízení, která

realizují prorodinné aktivity, za pod-

poru neziskových organizací

zabývajících se touto problemati-

kou, za organizování volnočaso-

vých aktivit pro děti a mládež a za

podporu a rozvoj služeb péče

o rodinu.

Statutární město Havířov bylo
také oceněno certifikátem Společ-
nost přátelská rodině.

provádí nábor chlapců a dívek,

kteří chtějí být silnější,
jak ti druzí.

Kdo má zájem, hlaste se 
u trenérů

Miloše Kopeckého 
(několikanásobného mistra 

a reprezentanta ČR)
tel: 604 239 806

nebo 
Radka Veselíka 

(několikanásobného mistra 
a reprezentanta ČR)

tel: 737 003 541

Kde nás najdete? 
Hala vzpírání v Havířově  
(vedle zimního stadionu)

U Stadionu 2b
Havířov-Bludovice

736 01
www.vzpiranihavirov.cz

SZŠ: Umějí naslouchat starším lidem

Mateřské centrum Sluníčko získalo
certifikát Společnost přátelská rodině

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Hawierzowie Błędowicach

Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích
srdečně zve na                                                  serdecznie zaprasza na

program

Z Mikołajym za dzieckami
5.12. 2009

v 16.00 hodin                                                                   o godz. 16.00

do KD P. Bezruče v Havířově                do DK P. Bezruča w Hawierzowie
vystoupí  -  wystąpią

Dziecka ze Stonawy, Skotniczka, Mali Błędowianie
Błędowianie, ZR Błędowice, Kamraci

Vstupenky v ceně 100 Kč je možno       Bilety v cenie 100 Kč do nabycia

zakoupit v knihovně v Domě PZKO                   w bibliotece Domu PZKO
v pondělky a středy                                               w poniedziałki i środy

od 12.00 do 17.00 hod. od godz.12.00 do 17.00 
Tel.: 596 434 114                                           

TOUCANS Softball 
& Baseball Havířov

hledá kluky od 15 let 
se zájmem o pálkovací sporty

Tělocvična ZŠ Mánesova,

po, čt 17 - 19 hodin

Info: 603 449 260

softball@toucans.cz

N Á B O R
FLORBAL - DĚTI

Florbalový oddíl Slavia Havířov
pořádá nábor

do svých týmů, 

děti narozené 1990-2004.

Info na 603 443 638
www.slaviahavirov.cz

Foto: archiv
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Je to neuvěřitelné, ale je to tak! Netradiční volba nejšikovnější stře-
doškolačky Havířova (a od roku 2005 i Karviné) se letos, 18. prosince
2009 v 18 hodin, uskuteční již podvacáté.

Proto se mezi hosty jubilejního ročníku objeví ti, kteří mají Karkulku rádi.
Zpěvák a herec Michael Foret, zpěvačka a herečka Kateřina Steinerová

(finalistka Miss Karkulky 2003), Miss Karkulka 2005 - herečka Veronika

Tkaczyková (Talent havířovské kultury pro rok 2009), Nikolaj Arichtev (Kry-

štof) nebo Miss Karkulka Pamir 2008 Nikola Kovaříková.

Historicky je mezi Karkulkami nejvíc studentek z gymnázia na ulici

Komenského (7), druhé místo patří gymnáziu na ulici Studentské (4).

Jaká bude dvacátá Miss Karkulka Pamir 2009? O tom rozhodněte

vy! Na stránkách www.misskarkulka.cz máte šanci hlasovat až do 18.

prosince do 12 hodin.

Zatím se ví jenom tolik, že letošní ročník bude ve znamení zdravotnictví…

Komunitní centrum 

Armády spásy
J. Seiferta 8, 
Havířov-Město
tel.: 596 411 206, 596 411 265

Klub pro rodiče s dětmi
SRDÍČKO
1.12. út zpívánky
2.12. st volné hraní
3.12. čt stojánky nejenom 

na tužky
8.12. út zpívánky
9.12. st volné hraní

10.12. čt vyrábíme z papíru
15.12. út zpívánky
16.12. st beseda
17.12. čt vánoční klub
Jednotlivé kluby začínají 
od 8.30 a končí v 10.30 hodin

Rockový muzikál SRDCE 
se ukáže v Praze!!
Rockový muzikál SRDCE z pera Standy Ferka, klenot havířovského
kulturního dění a především jedinečná podívaná, se dostane za hra-

nice domovského města. Bude to "výlet" ve velkém stylu, neboť

zamíří rovnou do divadla ABC, které není třeba blíže představovat.
Prostory, kde se dříve "proháněli" pánové Voskovec a Werich
či Horníček s Kopeckým, se 20. prosince naplní zvukem elektric-

kých kytar a brilantních pěveckých výkonů, scénickými tanci

a vynikajícím hereckým obsazením.

Neděle 20.12. 2009 od 19 hodin v divadle ABC Praha

Nejlepší čeští stolní tenisté 
včetně Petra Korbela v Havířově

SKST Baník Havířov si Vás dovoluje pozvat na jedinečný turnaj TOP
12 mužů ve stolním tenise O pohár České televize, který se uskuteční
15. - 16.12. 2009 v prostorách herny stolního tenisu na ul. Školní 1
v Havířově-Šumbarku.

Na turnaji se Vám představí 12 nejlepších českých stolních tenistů dle
aktuálního českého žebříčku, včetně nejlepšího českého reprezentanta
Petra Korbela.

Úterý 15.12. 2009
10.00           1. kolo základní skupiny na 4 stolech
11.30           2. kolo základní skupiny na 4 stolech
15.00           3. kolo základní skupiny na 4 stolech
17.00           2 čtvrtfinálové zápasy na 2 stolech
18.00           2 čtvrtfinálové zápasy na 2 stolech

Středa 16.12. 2009    
15.00           1. semifinále na 1 stole
16.00           2. semifinále na 1 stole  
18.00           finále
19.00           slavnostní vyhlášení vítězů

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět současnou absolutní českou
stolně tenisovou špičku!

Od 13.12. 2009 autobusem 
do evangelického kostela 

v Havířově-Prostřední Suché

V souvislosti s prodloužením linky
MHD č. 19 k evangelickému 

kostelu v Prostřední Suché se

dnem 13.12. 2009 upravuje čas

bohoslužeb na 8.45.

Bohoslužby v kapli v Horní Suché

budou nově začínat v 10.30.

Děkujeme za porozumění 

a omlouváme se za změny!

VÁNOČNÍ TURNAJ RODINNÝCH

DVOJIC VE STOLNÍM TENISE
6. ročník oblíbeného předvánočního turnaje 

opět v havířovském středisku.

KDY: 19.12. 2009 prezence v 8.00 h 
KDE: tělocvična CSVČ sv. Jana Boska v Havířově Šumbarku, Lomená 9

Podmínky turnaje:
- dvojice jsou v jakémkoliv rodinném poměru. Na věku nezáleží.
- startovné na dvojici je 50 Kč.

- pozor, přihlásit se může maximálně 24 dvojic.
Turnaje se mohou účastnit všichni, kteří mají rádi stolní tenis.

S sebou sportovní převlečení, sálovou obuv a pálku na stolní tenis.
Přihlášky obdržíte ve střediscích, nebo ke stáhnutí na webu 
www.csmdonbosco.cz

Další informace obdržíte na tel: 731 625 892 Jiří Matuš

Miss Karkulka podvacáté! Středa 16.12. v ASTERIX 
Havířov-Na Nábřeží

Účast: žáci základních škol 
v Havířově - nar. 1994 a mladší
Zahájení: 14 hod., prezence od
13.30, ukončení asi v 18 hod.

Způsob hry: švýcarským systé-
mem 2x15 min, 7 kol

Počet žáků z jedné školy neome-
zen, vklad za žáka 20 Kč

Pořadatel:
ASTERIX Havířov + Baník Havířov

Vánoční šachový turnaj

Zveme všechny rodiče, děti 
a příznivce hudby na

VÁNOČNÍ KONCERT,
který pořádá ZŠ Žákovská 

s rozšířenou výukou
hudební výchovy

ve čtvrtek 17.12. 2009 v 17.00
v evangelickém kostele 
v Havířově-Bludovicích.

Jako hosté vystoupí LSPS Baška

a umělecký soubor 

ze ZŠ Klokočov (SK).

Doprava zajištěna zdarma tam 

i zpět autobusem od budovy školy.

Přijďte načerpat spolu s námi

kouzlo vánoční atmosféry 

a poslechnout si koledy z našeho

nově natočeného CD.

Zpíváte rádi? 

Staňte se součástí našich sborů.

Rádi vás kdykoliv přivítáme.

www.zakovska-havirov.cz

Email: zs.zakovska@volny.cz

Tel.: 596 411 046, 739 594 037

Havířovští hudebníci 
hlaste se do Radegast Líhně!
Opět po roce se roztáčí kola jedné z největších soutěží amatérských

hudebníků v České republice - Radegast Líheň 2010. Devátý ročník
soutěže bude probíhat v měsících únor až duben 2010 a přihlášky jsou
přijímány nejpozději do 18. prosince 2009 prostřednictvím webových

stránek soutěže www.lihen.cz

Startuje 7. ročník Zámek Bowling Cupu
28. listopadu zahajuje další ročník bowlingového megaturnaje družstev Zámek Bowling Cup 2009-2010.

Turnaj je určen pro tříčlenná družstva, doplněná o maximálně dva náhradníky. Hraje se několikakolovým

vyřazovacím systém, podle celkového počtu družstvem nahraných bodů. Také letos budou mít hráči

možnost „opravy“ – i letos se budou hrát kola útěchy s možností návratu do hlavního turnaje. Na přih-

lášená družstva čekají stejně jako v předcházejících letech oslnivé ceny.

Více informací 
o turnaji 
najdete 

na stránkách
www.sksthavirov.cz 



13 -  inzerce -

198/09

1
9
6
/0

9

199/09

197/09

2
0
0
/0

9

1
9
4
/0

9
2
0
1
/0

9

1
9
5
/0

9

Nemocnice Třinec otevřela nově

rekonstruované porodní sály
Od konce října děti v Třinci při-

cházejí na svět v komfortně
upravených prostorách porod-
nické stanice. Změny v dispozič-
ním řešení stanice vítají zejména
nastávající rodiče. Nový „boxo-
vý“ systém totiž zajišťuje maxi-
mální intimitu a soukromí
i v okamžiku narození jejich
děťátka.

„Abychom maminkám vytvořili
moderní a příjemné prostředí pro
tak významnou událost, jakou naro-
zení dítěte jistě je, přistoupili jsme
ke kompletní přestavbě porodních
sálů“, říká primář gynekologicko-
porodnického oddělení MUDr.
Roman Schreier. „Maminky mají
k dispozici 4 plně vybavené porod-
ní boxy. Jsou to pokoje s vlastním
sociálním zařízením, kde bude
nastávající maminka během doby
předporodní i v době samotného
porodu. Špičková porodní postel
rodičkám poskytuje nejvyšší možné
pohodlí a zároveň personálu umož-
ňuje snadnou manipulaci při poloho-
vání. Pokoje disponují moderním
technickým vybavením potřebným
k ošetření novorozence a také ke
sledování zdravotního stavu mamin-
ky i dítěte bezprostředně po porodu.
Součástí rekonstruované stanice je
operační sál. Tady probíhají výlučně
porody císařským řezem“, dodává
primář Roman Schreier.

Poslední rekonstrukce porodních
sálů proběhla téměř před 20 lety.
„Tehdejší koncepce porodnictví
byla jiná - otec byl u porodu příto-
men pouze výjimečně a nastávající
maminka byla v roli pacienta“ popi-
suje situaci Ivona Kujawa, staniční
sestra porodnice. „Dnešní porod, to
je téměř rodinná událost. Maminku
doprovází otec dítěte, někdy také
kamarádka, maminka nebo sestra.
Téměř 80 % porodů v naší nemocnici
probíhá za přítomnosti blízké osoby.
Rodička i její doprovod vyžadují mno-
hem větší soukromí a tomuto poža-
davku jsme schopni vyhovět.“

Nastávajícím rodičům nabízíme
možnost prohlédnout si porodní
sál, a to po dohodě se staniční sest-
rou Ivonou Kujawovou na tel. 558
309 271. Záběry z porodního sálu
uvidíte také na krátkém videu, které
jsme pro vás připravili na
www.nemtr.cz. Ročně se v Nemocni-
ci Třinec narodí přibližne 1 100 dětí. 2
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POZOR AKCE ke každé u nás

zakoupené SX 4 ZDARMA 

kompletní zimní kola!!!

www.autokantor.cz 2
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VÁNOCE V HAVÍŘOVĚ - NÁVRAT K TRADICÍM
Datum Hodina Název akce Místo konání

28.11. 16.00 Vánoční inspirace - dámský dýchánek s Hanou Pinknerovou ESK - MŠ Přímá

30.11. - 18.12. Sladké Vánoce MKH - pobočka Gen. Svobody

1.12. 17.00 Mikulášská koleda ZUŠ Martinů Společenský dům Reneta

1.12. 18.00 Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ Janáčka Foyer ZUŠ Janáčka

1.12. 19.00 Slavnostní zapalování adventního věnce CSVČ - Valdocco

1.12. 18.00 Vánoční povídání CSVČ - Maják

1.12. 16.00 Velký hokejový turnaj (hokejky s sebou) CSVČ - Město

1.12. 14-18 Vyrábíme adventní věneček SVČ Asterix, Na Nábřeží 

2.12. 14.00 Vánoční hrátky MKH - pobočka Gen. Svobody

2.12. 17.00 Malování na sklo, vánoční motivy CSVČ - Město

3.12. 10.00 Mikuláš - komponovaný pořad pro MŠ Reprezentační sál ZUŠ Janáčka

3.12. 17.00 Mikuláš - komponovaný pořad pro veřejnost Reprezentační sál ZUŠ Janáčka

3.12. 17.30 Adventní bowlingový turnaj CSVČ - Valdocco

3.12. 17.30 Adventní bowlingový turnaj CSVČ - Maják

3.12. 15.00 Pečeme vánoční perníčky (Cena 20 Kč) CSVČ - Město

3.12. 20.00 Koncert pražské skupiny T-4 Jazz club

4.12. 17.30 Mikuláš v klubu CSVČ - Valdocco

4.12. 17.00 Turnaj v šipkách CSVČ - Maják

4.12. 18.00 Mikuláš v klubu CSVČ - Maják

4.12. Malý čertí kvíz MKH - dětské oddělení Šrámkova

4.12. 16.30 Mikuláš ve středisku CSVČ - Město

4.12. 15.30 Po stopách sv. Mikuláše CSVČ - Šumbark

4.12. 10.00 Seznámení veřejnosti s kampaní MĚSTO STROMŮ - kulturní program, soutěže náměstí Republiky

4.12. 9-16.30 Vánoční jarmark řemesel - ukázky, prodej MT - Výstavní síň Musiaon

4.12. 16.00 Adventní koncert pro děti z azylového domu a komunitních center Armády spásy SVČ Asterix, Na Nábřeží 

4.12. 16.30 Mikulášské kasino - široký výběr her pro děti o ceny SVČ Asterix, M. Kudeříkové 

4.12. 18.00 Koncert skupiny OBOROH Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích

5.12. 15.30 Čertoviny s Mikulášem - zábavný program, soutěže, vystoupení dětí, rozsvícení 

městského vánočního stromu náměstí ul. Moravská, Šumbark

5.12. 16.00 Z Mikolajym za dzieckami Kulturní dům Petra Bezruče

7.12. 16.30 Týden výroby dárků - malování na sklo CSVČ - Valdocco

8.12. 16.00 Týden výroby dárků - pečení cukroví CSVČ - Valdocco

8.12. 17.00 Vánoční turnaj v biliardu CSVČ - Maják

8.12. 15.00 Vánoční vyrábění - výroba papírových stromečků MKH - pobočka Seiferta

8.12. 17.00 Předvánoční koncert ZUŠ Martinů Koncertní sál ZUŠ, ul. Sadová

8.12. 14-18 Výroba Betlému pro veřejnost SVČ Asterix, Na Nábřeží

8.12. 18.00 Vánoční zamyšlení - komorní koncert žáků a učitelů ZUŠ Janáčka Foyer ZUŠ Janáčka

9.12. 17.00 Týden výroby dárků - výroba květináčů ubroskovou technikou CSVČ - Valdocco

9.12. 15.00 Vyrábíme ozdoby na stromeček z vizovického pečivo CSVČ - Město

9.12. 15.00 Vánoční příběhy a písně v dívčí čajovně - vánoční miniprogram CSVČ - Šumbark

9.12. 17.00 Předvánoční koncert ZUŠ Martinů Koncertní sál ZUŠ, ul. Sadová

10.12. 15.40 Vypouštení balónků s přáním Ježíškovi - celorepubliková akce, pokus o rekord Vánoční městečko, 

ve vypouštění balónků v celé ČR náměstí Republiky 

10.12. 17.00 Týden výroby dárků - barvení keramiky CSVČ - Valdocco

10.12. 18.30 Zdobení vánočního stromku CSVČ - Valdocco

10.12. 17.00 Pečení vánočního cukroví CSVČ - Maják

10.12. 15.00 Výroba vánočních přáníček a dárečků CSVČ - Město

10.12. 17.30 Turnaj ve stolním fotbale CSVČ - Město

10.12. 14.00 Vánoce, Vánoce přicházejí - vánoční zvyky a tradice, zdobení stromečku v knihovně MKH - pobočka Životice

10.12. 8.00 Vánoční jarmark v Asterixu SVČ Asterix, M. Kudeříkové 

11.12. 8.00 Vánoční jarmark v Asterixu SVČ Asterix, M. Kudeříkové 

11.12. 14-16 Vánoční ladění - výroba andílka a netradiční sněhové vločky MKH - dětské oddělení Šrámkova

11.12. 16.00 Vánoční povídání s muzikou - v podání Hudební školy pana Jana Loreta MKH - pobočka Dělnická

11.12. 20.00 Křest CD havířovské kapely NO SMOKING Jazz club

12.12. 9.00 Vánoční jarmark v Asterixu SVČ Asterix, M. Kudeříkové 

12.12. 8.00 Florbalový turnaj - kat. starší žáci ročník 94-95 CSVČ - Šumbark

14.12. 17.30 Týden vánočních turnajů - vánoční turnaj v šipkách CSVČ - Valdocco

14.12. 16.00 Výroba vánočních dárků CSVČ - Maják

14.12. 17.30 Zdobení stromku CSVČ - Maják

14.12. 17.00 Turnaj ve šprtci pro mladší CSVČ - Šumbark

14.12. 18.00 Adventní koncert ZUŠ Martinů Kostel sv. Anny Havířov

15.12. 18.00 Vánoční koncert ZUŠ Janáčka Reprezentační sál ZUŠ Janáčka

15.12. 19.00 Týden vánočních turnajů - vánoční turnaj dvojic v ringu CSVČ - Valdocco

15.12. 16.00 Výroba vánočních dárků CSVČ - Maják

15.12. 18.00 Adventní koncert ZUŠ Martinů Kostel sv. Anny Havířov



VÁNOCE V HAVÍŘOVĚ - NÁVRAT K TRADICÍM
15.-18.12. 9-16.30 Výroba PF - materiál k dispozici MT - Výstavní síň Musiaon

16.12. 16.00 Týden vánočních turnajů - vánoční turnaj ligových hráčů CSVČ - Valdocco

16.12. 19.00 Vánoční fitness víceboj CSVČ - Valdocco

16.12. 15.00 Pečeme s dětmi vánočné cukroví (20 Kč) CSVČ - Město

16.12. 15.00 Turnaj ve šprtci pro starší CSVČ - Šumbark

16.12. 15.00 Tradiční předvánoční putování za přikrmováním volně žijící zvěře v okolí Havířova CSVČ - Šumbark

16.12. 17.00 Předvánoční koncert ZUŠ Martinů Koncertní sál ZUŠ, ul. Sadová

16.12. 16.30 Adventní koncert - sbor Cantabile Havířov Výstavní síň Musiaon

17.12. 15.00 Výroba vánočních přáníček a dárečků CSVČ - Město

17.12. 15.00 Příprava vánoční tabule. Jak, co, kde a kam CSVČ - Město

17.12. 18.00 Vánoční koncert studentského sboru FUSION ESK, KD Radost

17.12. 16.00 Vánoční kapr - soutěž ve stavbě vlaštovek a házedel o živého kapra (od 6 do 15 let) SVČ Asterix, M. Kudeříkové 

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

18.12. 16.30 Týden vánočních turnajů - vánoční miniolympiáda ve stolních hrách CSVČ - Valdocco

18.12. 17.00 Vánoční koncert ZUŠ Janáčka Kostel v Soběšovicích

18.12. 17.00 Vánoční párty CSVČ - Maják

18.12. 18.00 XX. Miss Karkulka Pamir 2009 - volba nejšikovnější středoškolačky Havířova a Karviné Kulturní dům Petra Bezruče

18.12. 16.30 Vánoční diskotéka pro děti od 6 - 15 let (vstup 10 Kč) SVČ Asterix, M. Kudeříkové

18.12. 18.00 Vánoční expres - předvánoční jízda s Asterixem, SRAZ: 18.00 SVČ Asterix

jízdenka do vlaku: 20 Kč SVČ Asterix, Na Nábřeží 

19.12. 19.00 Závěrečný JAM SESSION s kapelou Blues Company Jazz club

19.12. 17.00 Folklórní soubor Vonička - „S koledou jsme přišli k vám“ Evangelický kostel Bludovice

19.12. 8.00 Vánoční turnaj rodinných dvojic ve stolním tenise Tělocvična CSVČ - Šumbark

21.12. 14-18 Dárky na poslední chvíli SVČ Asterix, Na Nábřeží 

21.12. 9-12 Možná přijde i Ježíšek (pro ZŠ 1. - 5. třída) SVČ Asterix, Na Nábřeží 

21.12. 13-16 Možná přijde i Ježíšek (pro družiny) SVČ Asterix, Na Nábřeží 

22.12. 19.00 Velká Vánoční Párty CSVČ - Valdocco

22.12. 14-18 Dárky na poslední chvíli SVČ Asterix, Na Nábřeží 

22.12. 16.30 Vánoční besídka plná her a soutěží a na konci rozdávání dárků. Vstupné je dáreček CSVČ -  Město

23.12. 9-12 Dárky na poslední chvíli SVČ Asterix, Na Nábřeží 

24.12. 8.45 Vánoční bohoslužba Evangelický kostel

Havířov-Prostřední Suchá, Stará ul.

24.12. 22.00 Půlnoční pod širým nebem Centrální park u Renety

24.12. 22.00 Vánoční bohoslužba Evangelický kostel 

Havířov-Prostřední Suchá, Stará ul.

25.12. 10.00 Sváteční bohoslužba Apoštolská církev ul. Selská 

v Havířově-Bludovicích

28.12. 10-12 Vánoční krmení zvířátek SVČ Asterix, Na Nábřeží 

29.12. 9-11 Rytmické vánoce - cvičení aerobicu nebo street dance SVČ Asterix, Na Nábřeží 

3.1. 15.00 Novoroční koncert pro Slezskou diakonii Evangelický kostel

Havířov-Prostřední Suchá, Stará ul.

 

4.12. od 10.00 hod. - náměstí Republiky
Kulturní program, soutěže o ceny, 
prezentace ekologických aktivit.

O nejhezčí vánoční ozdobu 
- zahájení soutěže dětské vánoční výzdoby náměstí

O nejhezčí vánoční stromeček 
- zdobení stromků ve foyer Magistrátu města Havířova

Informace o jednotlivých připravovaných 
programech v rámci celoročního projektu Město stromů.  

MĚSTO STROMŮ
Seznámení veřejnosti s projektem

5.12. od 15.30 hod. 
náměstí ul. Moravská, Havířov-Šumbark

Co vás čeká: 
pošta pro Ježíška, 
Mikulášská pohádka pro malé i velké, 
vánoční zpívání, soutěže o ceny, 
slavnostní rozsvícení 
městského vánočního stromu

Volba NEJ Čerta, Mikuláše a Anděla

Sraz soutěžících na místě od 15.15 hod.

Čertoviny s mikulÁšem

MKH - Městská knihovna Havířov

MT - Muzeum Těšínska

CSVČ - Církevní středisko volného času Jana Boska

ESK - Evangelikální společenství křesťanů
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