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Zajímavými akcemi, ale také
novou knihou o urbanistickém stylu
Sorela či multimediálním DVD osla-
ví Havířov své pětapadesátiny. Mezi
nejvýznamnější akce patří Gala-
koncert, na kterém městu přijde
gratulovat Karel Gott s Evou
Urbanovou 4. prosince v 18
hodin v Městské sportovní hale
(podrobněji na str. 10) a také velmi
zajímavá akce Havířov v pohybu
2010, která se uskuteční ve
dnech 2.12. a 3.12. 2010 v Měst-
ské sportovní hale.

Havířov v pohybu je jedinečný

projekt, který byl poprvé realizován
v rámci vrcholících oslav
50. výročí města v roce 2005.

Do povědomí havířovské veřej-
nosti a zahraničních delegací se
zapsala tato akademie pohybových
skladeb jako velkolepá show,
ve které se představilo téměř 500
účinkujících ze 40 organizací.
Rovněž zde byly zastoupeny
všechny věkové kategorie - od
nejmenších dětí z mateřských ško-

lek přes žáky základních a střed-
ních škol až po seniory. V programu
vystoupili s velkým úspěchem
a ohlasem i handicapovaní občané.

Motto letošní akce je „Spolu, ne
vedle sebe“, které tak naplňuje
myšlenku cyklu programů v rámci
projektu pro-rodinných aktivit.
Ústředním motivem bude historie
města Havířova rozdělená do čtyř
tematických bloků. Choreografii
tohoto svátku pohybu mají opět na

starosti renomované trenérky
a pedagožky PaedDr. Šárka Přiby-
lová a Mgr. Alena Přehnilová. Akce
se připravovala několik měsíců
a představí se téměř 500 cvičenců.

Vzhledem k tomu, že organizátoři
předpokládají velký zájem veřejnosti
o toto představení, mohou se zájem-
ci přijít podívat také na veřejnou
generálku 2.12. 2010 od 17.00 hod.

Galapředstavení bude uvede-
no dne 3. prosince 2010 v 16.30
hodin v Městské sportovní hale.

Na veřejnou generálku i na gala-
představení je vstup zdarma!

Havířov má 55 let
Administrativně se Havířov stal městem na základě usnesení vlády ČSR z roku 1955 a 4.12.1955 mu byla

udělena městská práva. Hlavním důvodem vzniku nového města byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů
a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce.

Havířov byl od počátku stavěn jako nové sídlo "na zelené louce". Byl výrazně poznamenán dobou, která for-
movala jeho tvářnost, stal se přehledem dobových názorů na podobu nového sídelního celku. Vznikal od začát-

ku podle směrného územního plánu a dodržoval zásady urbanismu. Nové katastrální území o rozloze

3,5 km2 vzniklo sloučením 230 ha převzatých od obce Dolní Bludovice, 61 ha od Šenova a 53 ha od Šumbarku.

V novém městě - po sloučení sídlišť Šenov-Šumbark a Dolní Bludovice - žilo k 1. 1. 1956 16 640 obyvatel.

Oslavte pětapadesátiny s námi

Nově zvolení zastupitelé se
sešli na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva města Havířova
19. listopadu v sále Kulturního
domu Radost a zvolili nové vede-
ní pro volební období 2010-2014.

Primátorem města se stal
Ing. Zdeněk Osmanczyk,
náměstkem pro ekonomiku

a správu majetku Ing. Eduard

Heczko, náměstkem pro hospo-

dářský rozvoj Ing. Petr Smrček

a náměstkem pro sociální rozvoj

Bc. Daniel Pawlas.

Rada města Havířova bude

zasedat ve složení Ing. Zdeněk

Osmanczyk, Ing. Eduard Heczko,

Ing. Petr Smrček, Bc. Daniel Paw-

las, Bc. Michaela Horňáková, Eva

Radová, Alice Hegyi, Mgr. Rudolf

Šimek, Ing. Jiří Martinek, Vojtěch

Kozák a Ing. Jiří Šebesta.

V radě města je 6 členů ČSSD,

4 členové KSČM a 1 člen Hnutí pro

Havířov.

Zastupitelstvo města Havířova

pro volební období 2010/2014

ČSSD - Ing. Zdeněk Osmanczyk,

Ing. Jiří Martinek, Vojtěch Kozák,
Bc. Michaela Horňáková, Ing. Petr

Smrček, Eva Radová, Radim

Mudra, Miroslav Polak, Jarmila
Světlíková, Ing. Karel Šlachta,

Bc. Pavol Jantoš, Mgr. Petr Choma,

Ing. Milan Černý, Ing. Břetislav Petr,

Mgr. Zdislav Krokosz

KSČM - PaedDr. Milada Halíková,

Miroslav Kronenberg, Alice Hegyi,

Ing. Jiří Šebesta, Soňa Dosedělo-

vá, Bc. Daniel Pawlas, Bc. Monika

Havlíčková, Vladislav Fukala, Karel

Sachmerda, Ing. Eduard Heczko,
Jaroslav Jeziorski, Mgr. Radek

Kupczak

ODS - Ing. Tomáš Foldyna, MUDr.
Radomil Schreiber, Dalibor Klimša,
Libor Čtvrtka, Leoš Lukaštík

Hnutí pro Havířov - Mgr. Rudolf

Šimek, Ing. Bohuslav Muras,

Ivana Kožmínová, Ing. Dagmar

Džupinová

Věci veřejné - MUDr. Jiřina Hero-

ková, MUDr. Milan Hladík,

Mgr. Karin Macková

TOP 09 - Ing. Pavel Merta,

MUDr. Ivana Hladíková

NEZÁVISLÍ - RNDr. Vladimír Mach,
Mgr. Jiří Jekl

Další jednání Zastupitelstva

města Havířova se koná 20. prosin-

ce 2010 v Kulturním domě Radost.

Novým primátorem Havířova 

se stal Ing. Zdeněk Osmanczyk

Foto: Josef Talaš
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Pohřební služba ARON získala „Znak kvality“
Pohřební služba ARON získala v říjnu „Znak kvality“, který uděluje Sdružení pohřebnictví v ČR. V současné době se tímto certifikátem kvality posky-

tovaných služeb může pochlubit 33 subjektů v republice, v Havířově toto ocenění zatím získala pouze Pohřební služba ARON, která je součástí firmy
Technické služby Havířov a.s.

„V podmínkách současné legislativy a tržního mechanismu je pro občana velmi obtížná orientace v nabídkách služeb jednotlivých firem,“ uvedla
vedoucí pohřební služby ARON Marie Zárubová. „V pohřebnictví je výběr dobré pohřební služby o to složitější. Zákazník při sjednání pohřbu je
zpravidla v citovém presu a kvalitu provedených služeb může posoudit až po pohřbu, kdy ani uznaná reklamace na nekvalitní služby nemůže již vzniklé
nedostatky odstranit. Sdružení pohřebnictví v ČR se proto snaží, vedle postupného zkvalitňování celého pohřebnictví v ČR, pomoci občanům v orien-
taci tím, že označí „Znakem kvality“ ty dobré pohřební služby, které splňují veškerá kriteria a o propůjčení znaku požádají.“

„Znak kvality“ je propůjčován na základě obhájení hodnocených kritérií kvality na dobu 2 let, po druhém propůjčení na dobu 3 let.

V nedávné době bylo

v Havířově zrušeno kontaktní

místo skupiny RWE.
Vzhledem k častým stížnos-

tem havířovských obyvatel na

nedostupnost kontaktního místa

kontaktoval náměstek primátora
Ing. Zdeněk Osmanczyk vedení
této společnosti s dotazem, zda

je možné opět kontaktní místo

v Havířově zřídit.
Podle vyjádření jednatele této

společnosti však k obnovení

kontaktního místa nedojde,

neboť RWE optimalizuje své
služby přechodem na moderní

způsoby vyřizování záležitostí

bez osobního kontaktu. Lidé se
mohou se svými záležitostmi
obrátit na zákaznickou linku

840 113 355 nebo na

info@rwe.cz.
Zákazníci také mohou spravo-

vat svůj zákaznický účet pro-

střednictvím bezplatné aplikace

RWE ONLINE SERVIS na
www.rwe.cz

Informace o připravovaných změnách
jízdních řádů a tarifů linek městské
hromadné dopravy Havířov (MHD) 
pro období platnosti 
od 12. 12. 2010 do 10. 12. 2011 

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb upozorňuje
cestující veřejnost, že k celostátně vyhlášenému termínu 12. 12.
2010 vstoupí v platnost nové jízdní řády ve všech přepravních sys-
témech.

V letošním roce budou v systému MHD Havířov provedeny poměrně
rozsáhlé úpravy jízdních řádů s cílem zkvalitnit přepravní podmínky
cestujících, a to zejména při zajišťování přestupu mezi spoji železniční
dopravy a městské hromadné dopravy na zastávce Havířov, Město, žel.
stanice a zajištění přestupu mezi spoji jednotlivých linek MHD. Současně
je provedena úprava intervalu na vybraných linkách MHD tak, aby byl
zajištěn pravidelný interval v průtahu městem. Další dílčí úpravy budou
provedeny v jízdních řádech linek MHD k zajištění přestupních vazeb dle
požadavků cestující veřejnosti a dopravce ČSAD Havířov a.s.

Po prověření frekvence cestujících na vytipovaných spojích a v návaz-
nosti na provedené úpravy intervalu jízdních řádů dojde ke zrušení části
spojů na linkách č. 404 a 416 v sobotu a neděli.

Nově bude zřízena zastávka „Havířov, Šumbark, bazén“ na lince
MHD č. 416.

Ke změnám jízdních řádů dojde na linkách č. 401, 402, 403, 404,

405, 409, 413, 416, 418, 420, 421,422.

Všechny změny budou zapracovány do nových jízdních řádů

linek MHD Havířov s platností od 12. 12. 2010 do 10. 12. 2011, po

jejichž schválení  příslušným dopravním úřadem zabezpečí doprav-

ce 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

Dnem 12. 12. 2010  vstoupí v platnost také změny tarifních podmínek

MHD Havířov. Nově bude zrušena stanovená „doba dopravní špičky“

v sobotu, neděli a svátky tak, aby v tomto období byla zajištěna přepra-

va  občanů-důchodců za zvýhodněné jízdné.

Současně dojde ke zvýšení ceny jízdenky, prodávané řidičem ve vozid-

le, ze stávajících 10,- na 12,- a z 5,- na 6,- Kč.

Na lince příměstské dopravy 870445 Havířov-Ostrava budou od 12. 12.

2010 zavedeny nové spoje, které budou zajišťovat přímou dopravu z Havířo-

va k obchodnímu  zařízení Avion Shopping park v sobotu a neděli.

Řidiči pozor!
Parkování na ulici M. Pujmanové 
a Lidická v Havířově-Šumbarku 

bude 1. 12. 2010 od 7.00 hodin 
ukončeno.

Prosíme řidiče,
aby od tohoto data parkovali svá vozidla 

na přilehlých parkovištích.

Od 1.1. 2011 se mění splatnost
poplatku za „odpady“. Ke změně
intervalu placení poplatku „za
odpady“ bylo přistoupeno v sou-
vislosti s nastávající nutností
přizpůsobit správu poplatků
zákonu 280/2009 Sb., daňový
řád, který v plném rozsahu
nahrazuje dosavadní právní
předpis zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.

S tím souvisí stanovení jedno-
značného data splatnosti poplatku
tak, aby jej bylo možno řádně vy-
měřit a vymáhat.

V praxi to znamená, že byl upra-
ven způsob úhrady SIPO tak, aby
byly sjednoceny všechny formy
úhrady poplatku (složenkou, SIPO,
bankovní převod). To znamená, že
částka, která se platila měsíčně ve

výši 41 Kč na osobu, se zaplatí

najednou v měsíci dubnu roku 2011

ve výši 492 Kč na osobu a znovu se

bude hradit až v dubnu roku 2012.

Zde popsaný způsob platí tehdy,

jsou-li v domácnosti 1 nebo 2

občané, kteří používají společné

inkasní číslo nebo platí složenkou.

Jsou-li v domácnosti 3 občané

(roční poplatek přesahuje částku

1 000,- Kč), platí se za odpady 2x
ročně vždy polovina celkové částky
poplatku, tj. v dubnu částka 738 Kč,
a v měsíci říjnu částka 738 Kč.

Pro rodiny, které mají 4 a více
členů a platí prostřednictvím inka-
sa, je zachován současný způsob.

Občané, kteří platí poplatky za
odpady prostřednictvím bytového
družstva na ul. Hornosušské,
budou včas informováni o případné
změně.

Pro občany nevyplývá žádná
povinnost k nahlášení změn, vše
upraví správce poplatku tak, aby
poplatek byl naveden na dubnové
případně říjnové inkaso v příslušné
částce.

Konkrétní dotazy směřujte
prosím na zaměstnance oddělení
poplatků:
Vedoucí oddělení 

Ing. Stolarzová 596 803 250 

Hladká G. DiS. 596 803 207

Svížalová D. 596 803 219 

Szturcová A. 596 803 388 

Olšar M. 596 803 209 

Burgetová M. 596 803 375 

Bálintová R. 596 803 208 

Pawlas L. 596 803 316 

Berková E. 596 803 252 

Bajger Č. Ing. 596 803 323

Občané, kteří mají zájem zjistit bližší informace 
ohledně připravované stavby KIC,
tj. Krajského integrovaného centra 

využívání komunálních odpadů 
v Moravskoslezském kraji 

(„spalovna odpadů“), mají možnost tyto získat 

na webových stránkách www.kic-odpady.cz/,
případně na

www.havirov-city.cz/odbor-komunalnich-sluzeb/4.html.

Informace ke změně intervalu
placení poplatku „za odpady“

Snaha o zřízení 
kontaktního místa RWE nevyšla
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Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV realizuje kurzy obsluhy PC, za
finanční spoluúčasti Magistrátu města Havířova, pro seniory, kteří se

seznámí se základní obsluhou PC a internetem prostřednictvím inten-

zivního 25-hodinového kurzu.
Každý účastník bude hradit - 950 Kč/kurz

Výuka bude probíhat v PC učebně AMOS-HAVÍŘOV o.s. na ulici 
Mánesova 1, Havířov-Město, v budově základní školy (bývalá ZvŠ).

Přihlásit se můžete průběžně na tel. čísle 775 305 497-9 
pondělí - pátek v době od 15.00 hodin

„Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov“

Senioři objevují taje 
informačních technologií

Rekvalifikační kurz "Základy obsluhy osobního počítače"  
a Kvalifikační kurz "Osobní asistent v sociálních službách"

Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV 

v rámci projektu z ESF, OP LZZ pod názvem 

„Prevencí a aktivním přístupem ke zvýšení zaměstnanosti osob
ohrožených sociální exkluzí“ úspěšně realizuje vzdělávací kurzy:

Rekvalifikační kurz "Základy obsluhy osobního počítače",
rozsah kurzu - 80 hod.

Kvalifikační kurz „Osobní asistent v sociálních službách“,

rozsah kurzu 200 hod.

Kurzy jsou akreditované, zdarma a každý účastník obdrží certifikát

o absolvování kurzu.

Kurzy jsou určeny pro níže uvedené cílové skupiny z Havířova, Orlové
a okolí:
fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku

fyzické nezaměstnané osoby nad 50 let 

Přihlásit se můžete průběžně v odpoledních hodinách na tel. čísle 

775 305 497-8 od pondělí do pátku,
nebo pište na e-mail: amos@amos-havirov.cz 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ
a ze státního rozpočtu ČR.

Ocenění osobností 
v sociální oblasti pro rok 2010

Slavnostní předání ocenění v sociální oblasti se konalo 4. listopa-

du v Kulturním domě Leoše Janáčka.

Ocenění za letošní rok získal Jiří Jedlička za rozvoj volnočasových

aktivit poskytovaných v klubech seniorů, za lidský a společenský pří-

stup k potřebám seniorů (na snímku vlevo). Dalšími oceněnými jsou

Břetislav Zelina (na snímku vpravo) a občan Chorvatské republiky

Tonči Stanič (na snímku uprostřed) za rozvoj a prohlubování spolu-

práce mezi městy Omiš a Havířovem. Kromě finanční odměny získali

ocenění diplomy a keramickou vázu.

Osobnosti v sociální oblasti oceňuje Havířov od roku 2004.

 
Zajistíme: 

• cateringové služby pro jakoukoliv společenskou akci (kulturní, 

  sportovní, firemní, rodinnou) 
• cateringové služby pro společenskou akci většího či menšího rozsahu 

• obsluhující personál 

• dekoraci, květinovou výzdobu 

• kompletní servis s vlastním cateringovým vybavením 

• doprovodný program k akci 

• prostory dle potřeb a požadavků zákazníka 

• party stany 
• prostory ve vlastních hotelových restauracích

 
CATERINGOVÝCH SLUŽEB 
NABÍDKA

ZÁMEK Havířov, s. r. o., K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov-Město,
☎ 596 811 463, e-mail : info@hotelzamek.cz, www. hotelzamek
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Foto: Josef Talaš
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Ocenění osobností Havířova 2010
IVA KIRCHNEROVÁ
Iva Kirchnerová řadu let organizuje a zajišťuje
velkou část společenského života v Havířově.
V Galerii Spirála pořádá výstavy výtvarných
umělců, v rámci výstavních aktivit spolupracuje
se školami například formou absolventských
výstav studentů výtvarných a uměleckých škol,
organizuje a podporuje místní výtvarné skupiny,
autorská seskupení, organizuje a osobně se
podílí na výtvarných dílnách a aktivitách na
každoročních jarmarcích i velkých městských
akcích jako je Lípa s novou tváří či Vánoční
a Velikonoční městečko, v rámci galerie dává
prostor pro folkloristická vystoupení, autorská
čtení, netradiční výtvarné počiny a řadu dalších
společenských akcí.

VÍTĚZSLAV SOUKUP
Muzicírování Vítězslava Soukupa začalo někdy

v době, kdy mu bylo pět let. Od té doby si zapi-

suje do svého životopisu působení v celé řadě

orchestrů a kapel, ale v posledním desetiletí

zcela jasně dominuje dráha sbormistrovská.
V roce 1997 převzal Vítězslav Soukup Smíšený
chrámový sbor, o dva roky později založil druhý

komorní sbor Cantate a od roku 2007 je sbor-

mistrem městského pěveckého tělesa Cantico-
rum, které působí pod Městským kulturním stře-
diskem Havířov. Za tři roky sbor nastudoval velmi

pestrý a široký repertoár od duchovní hudby až

po světskou hudbu a zpíval na mnoha festivalech
v česku i v zahraničí. V roce 2009 byl vybrán do
mezinárodní soutěže v polském Rybníku, kde se

sbor, jako jediný zahraniční, kvalifikoval do pres-

tižního finálového koncertu za účasti nejlepších
pěti sborů.

JAN MASNICA 
Jan Masnica ukončil 7. ročník I. stupně ve hře na
akordeon na ZUŠ B. Martinů. Již od 7 let se

začal s akordeonem seznamovat a hned od
počátku studia projevoval vedle nástrojových
dovedností také bohatou hudební fantazii. Hraje

sólově a zapojil se i do komorní hry. Je členem
komorního souboru AkordBand. Rád improvizuje

a hraje své vlastní skladby. Pravidelně se zúčas-
tňuje soutěží vyhlášených MŠMT ČR i jinými
institucemi a přináší škole cenná umístění.

V roce 2009 přešel na koncertní typ akordeonu,
tzv. bajan, a vyzkoušel své hudební dovednosti
na světových soutěžích, např. „Citta di Lanciano“
v Itálii, „Kleine Tage der Harmonika“ 

v německém Klingenthalu či „Euro Musette Gol-

den Tango“ ve slovenských  Rajeckých Teplicích.

DOMINIK ZIELINA 

Dominik Zielina ZUŠ Leoše Janáčka navštěvuje
již 10 let. Je to všestranný žák, začal hrát na zob-

covou flétnu a později přešel na hru na klarinet

a saxofon. Zároveň se v poslední době věnuje
hře na elektronické klávesy u p. učitele Romana
Kully. V této činnosti je Dominik nejúspěšnější,

v silné konkurenci soutěžících získal v dubnu

2010 1. místo v celostátní soutěžní přehlídce
s názvem „Konfrontace“. Věnuje se také hře
v Žákovském dechovém orchestru, kde patří

k oporám tohoto souboru. Společně s ostatními

členy účinkuje na mnoha kulturních akcích
pořádaných školou i městem Havířov (např.
Havířovské hornické slavnosti, Havířov v kvě-

tech, vystoupení v Renetě pro havířovské senio-

ry, aj.). S tímto orchestrem také pravidelně repre-
zentuje naše město.

RENÁTA BAJGEROVÁ
Renáta Bajgerová stála v r. 2006 u zrodu mateř-

ského centra Sluníčko. V současné době se již
jedná o komunitní centrum, protože zde připra-
vují aktivity nejen pro maminky, ale také pro

tatínky, prarodiče, zkrátka celou rodinu.
V rámci provozu Sluníčka se Renáta Bajgerová

podílí na realizaci volnočasových aktivit pro rodi-
ny s dětmi (víkendové a letní pobyty pro rodiny
s dětmi, zábavné programy jako Mikulášská, kar-
neval, drakiáda, bramboriáda, oslavy Dne dětí
aj.), vede kroužky pro děti (pohybový a výtvar-
ný). Také zajišťuje vzdělávací aktivity pro rodiče
ke zvýšení rodičovských kompetencí a zkvalitně-
ní rodičovství.
Renáta Bajgerová patří mezi hlavní iniciátory
pro-rodinných aktivit ve městě Havířově. Je člen-
kou nové pracovní skupiny pro komunitní pláno-
vání města Havířova.

Zleva: Renáta Bajgerová, Roman Želonka, 
Martina a Martin Urbančíkovi

MARTINA A MARTIN
URBANČÍKOVI
V roce 1996 založili v Havířově-Dolních Datyních

turistický oddíl mládeže, ve kterém jsou i děti

z jiných částí města. Od 1. 9. 1996 je oddíl čle-

nem celostátní asociace turistických oddílů.

Datyňáček se pravidelně schází jednou týdně,
ale to zdaleka není všechno. O víkendech

vyrážejí na výpravy, podle ročního období

a počasí turistické, cyklistické, vodácké či na
běžkách a vyvrcholením celoroční činnosti je
čtrnáctidenní tábor o prázdninách.

ROMAN ŽELONKA
Roman Želonka se věnuje práci s mládeží dlou-

há léta. Vlastně už jako teenager se projevil jako
dobrý organizátor, který dokázal pro své kama-

rády vymyslet program pro volný čas. A to mu
zůstalo. Řadu let byl jedním z vedoucích set-

kávání křesťanské mládeže v rámci sboru
Apoštolské církve v Havířově. Do roku 2006

působil jako dobrovolník v alternativním volnoča-
sovém klubu Hydrant pod občanským sdružením

ZIP, který spolu s víkendovými pobyty pro
mládež sloužil jako návazná aktivita na před-

nášky prevence kriminality.
V současnosti je Roman Želonka místopředse-

dou sdružení ZIP. Pracuje s mládeží v nízkopra-
hových klubech 3NYTY a Pecka a také se
zabývá kontaktní sociální službou Streetwork,

kde pracují s mládeží přímo v jejich prostředí, to
znamená na ulici, v parku a podobně.

OCENĚNÍ ZA
DLOUHODOBOU PRÁCI 
S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

OSOBNOSTI KULTURY

OCENĚNÍ TALENT

Foto: Josef Talaš



5

Primátor se loučil s městskou policií
Konec volebního období využil primátor města František Chobot k hod-

nocení činnosti Městské policie Havířov. Na poradě všech zaměstnanců
Městské policie Havířov v závěru října 2010 primátor předal kolektivu
zaměstnanců Městské policie Havířov ČESTNÉ UZNÁNÍ PRIMÁTORA za

společensky přínosnou práci vykonanou v zájmu občanů, jejich životů,

zdraví i majetku.

Ředitel Městské policie Havířov Ing. Bohuslav Muras  předal na památ-

ku Františku Chobotovi uniformu strážníka Městské policie Havířov

a pamětní plaketu jako poděkování za spolupráci v průběhu uplynulého

volebního období. Porada byla ukončena neoficiální besedou zaměstnan-

ců Městské policie Havířov s primátorem.

JEDEME DO PRAHY NA FINÁLE KINDERIÁDY!!!!
Oblastní kolo 13. ročníku Kinderiády se konalo nezvykle už na podzim 13.10.

2010 ve Frýdku-Místku. Přihlásilo se 30 základních škol Moravskoslezského

kraje, mezi nimi i jediné družstvo z Havířova ze ZŠ Kudeříkové.

Družstvo ZŠ M. Kudeříkové nezklamalo, probojovalo se mezi nejlepší

školy v kraji a jen tři body je dělilo od stupňů vítězů. Zvítězila ZŠ Englišo-

va z Opavy, druhé místo obsadila ZŠ P. Bezruče, Masaryka, F. Místek

a třetí v pořadí ZŠ Dobrá. ZŠ Englišova se však účastnila finále Kinderiády

2009/2010 v červnu tohoto roku v Praze na stadionu Přátelství a podle pra-

videl nemůže postoupit dva roky po sobě, což poslalo do finále v Praze

Havířov!
Reprezentovali nás tito mladí atleti:
2. roč. Jenifer  Nguyenová a Rosťa Vrána

3. roč. Svatava Salamonová a Viktor Pálka

4. roč. Klaudie Pavlíková a Marek Schnaubelt
5. roč. Anežka Hanousková, Natka Rašková, David Lorenčič 

a Tomáš Kustván

O putovní pohár SANTE bojova-

lo koncem října v Městské sportov-

ní hale v Havířově celkem 43 spor-

tovců z Havířova, Města Albrechtic,

Pržna, Komorní Lhotky a Českého

Těšína. Pořadatelem turnaje bylo

SANTÉ - Domov pro osoby se

zdravotním postižením. Čtvrtý

ročník turnaje v sálové kopané
slavnostně zahájil primátor Franti-

šek Chobot.

Fotbalové týmy byly rozděleny
do dvou skupin, které určily pořadí
pro finálová utkání. První místo si

vybojovali hráči SK NOVÁCI

z Města Albrechtice nad domácím

týmem SK KOSATKY z Havířova.

Tím obhájili loňský titul a kromě

zlaté medaile si odvezli domů

i putovní pohár, který bude rok zdo-

bit jejich prostory.

V tuhém boji o třetí a čtvrtou

příčku zvítězili těsným výsledkem

hráči SK BESKYD z Pržna nad
LIGOTČANY z Komorní Lhotky.
Pátou příčku jasným výsledkem

potvrdili fotbalisté SPMP HAVÍŘOV

nad nováčky turnaje
STUDENŤÁKY z Církevní střední
školy z Českého Těšína.

VYHODNOCENÍ
SOUTĚŽE HAVÍŘOV 
V KVĚTECH V POEZII
V KATEGORII BÁSEŇ
A POVÍDKA

V březnu jsme vyhlásili v Rad-
ničních listech literární soutěž
Havířov v květech v poezii. Soutěži-
lo se ve třech kategoriích - slogan,
báseň a povídka. Kategorie slogan
byla vyhodnocena přímo během
akce Havířov v květech, kategorie
povídka a báseň měly uzávěrku
10. září.

V kategorii povídka se zúčastnily
dvě soutěžní povídky, v kategorii
báseň přišlo šest výtvorů. V kate-
gorii povídka vybrala porota
k ocenění 1. místem povídku Marti-
ny Pavelkové, další ceny uděleny
nebyly. V kategorii báseň patří
1. místo Martě Gelnarové za

básnickou fresku Stromy - sny - jis-

toty, 2. místo Ivě Savkové za báseň

Chvála slunci, chvála květinám,

a 3. místo Janině Želinské za

báseň Rozkvetlý Havířov. Kategorii

slogan, která byla vyhodnocena

v rámci konání akce Havířov v kvě-

tech, vyhrál Miroslav Szop.

Sláva nazdar výletu! Podobně smýšlející
osoby jste mohli potkat ve středu 29. září 2010
na havířovském „vlakáči“. Tlupa lidí s plnou polní
smíchaná z třetích ročníků, septimy a oktávy
Gymnázia Komenského se totiž vydala na biolo-
gicko-zeměpisnou exkurzi. Směr? Králický
Sněžník.

Cesta sice trvala okolo tří hodin, ale každý měl
co na práci, jako např. sdělování nejnovějších
drbů či nabízení sladkostí členům tlupy (jen aby
se váha zavazadla snížila o polovinu). Místo
výstupu byla obec Branná, odkud jsme měli dojít
po svých na chatu Návrší ve Stříbrnicích. Počasí
nám přálo, občas i přestalo pršet. Celí mokří
jsme vyšli i závěrečný kopeček v podobě kratší
sjezdovky a ubytovali se. Exkurze není synony-
mem výletu, a proto se nám večer o zábavu posta-
rali hned dva seminaristé biologie, kteří nám ze
svých referátů přibližovali oblast Králického
Sněžníku, ve které jsme se nacházeli.

Další den byl ve znamení poznávací procház-

ky po okolí. Šli jsme lesem i pustinou, sněhem
i rašelinou, poznávali jsme, co se dalo. Nejprve
jsme vyšli na vrchol Králického Sněžníku. Při
výstupu jsme absolvovali další výklady, které se
vztahovaly přímo k místu, kde jsme se nacháze-
li. I při sestupu jsme měli možnost poznávat
různá zákoutí - jeskyně, primární a sekundární
smrčiny, rozestavěné sjezdovky. Zpátky na chatu
jsme se vydali až v pozdním odpoledni, kdy jsme
za sebou měli asi polovinu cesty. Nebylo moc

času nazbyt, přece jenom se na podzim stmívá
rychleji než v létě, proto jsme museli jít nej-
přímější cestou. Mimochodem zkoušeli jste si už
vyjít černou sjezdovku? S vypětím těch nejpo-
slednějších zbytků sil a odhodlání jsme putovali
cizím neosvětleným krajem. Ale nejen v pohád-
kách, i ve skutečnosti všechno dobře dopadá.
V černočerné tmě a ve večerních hodinách jsme
dorazili k večeři unavení, ale šťastní.

Oblast Králického Sněžníku je mimo jiné i část
Sudet, což pro nás znamenalo prozkoumání
několika bunkrů při zpáteční cestě.Ve vlaku jsme
vyplňovali pracovní listy, které prověřily naši
pozornost. Za tři dny jsme se seznámili s celou
oblastí Králického Sněžníku, jeho historií a vel-
kou škálou přírodních útvarů a jevů.

Co dodat na závěr? Exkurze se nám moc líbi-
la a myslíme si, že takové akce by se měly dělat
častěji. Studenti by měli možnost vidět a ověřit si
své poznatky v praxi. Sláva nazdar výletu!

Simona Čerevková, III.A

SANTÉ pořádalo turnaj v sálové kopané

Gymnázium na ul. Studentské
pořádá od února 2011 

přípravné kurzy pro žáky 9. tříd
základních škol k přijímacím

zkouškám z matematiky 
a jazyka českého.

Blok - matematika, jazyk český
Počet hodin - 30

Cena kurzu - 1000 Kč (platba 
v hotovosti v den zahájení)

Termín - únor - duben 2011, 
1x týdně v odpoledních hodinách
(přesný termín bude upřesněn na

webových stránkách školy 
do 7. 1. 2011)

Minimální počet účastníků pro
otevření kurzu - 10

Přihlásit se je možno do 22. 12.

2011 mailem na adrese

malek@gsh.cz

Přihlášku je možno stáhnout na

webových stránkách školy

www.gsh.cz

Gymnázium Studentská 
pořádá 

přípravné kurzy 
z matematiky 

a jazyka českého

BIOLOGICKO-ZEMĚPISNÁ EXKURZE

Foto: archiv
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Kulturní dům Radost - KDR

v
ý
s
ta

v
a

2.12. v 19.00 hodin - KDR
Laudatio pro A. Dvořáka

Aleš Bárta - varhany

Václav Postránecký - um. přednes

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

p
o

h
á
d

k
y
 p

ro
 d

ě
ti

Koncertní sezóna jaro 2011 - KD Radost

19.1. Jiří Pazour/klavírní improvizace
Olga Volfová/improvizace malby

23.2. Jana Kurečková a Tomáš Vzorek 
sólisté NDM + klavírní doprovod
Klasické operní i jiné šperky

15.3. ORBIS TRIO - Petra Vilánková (housle),

Petr Malíšek (violoncello), Stanislav Gallin (klavír)

8.4. TRIO Jiří Vodička (housle), Lukáš Vondráček 
(klavír), Petr Nouzovský (violoncello)

3.5. JAN KVAPIL - zobcové flétny, JAN ČIŽMÁŘ - 

loutny - program Orpheus Britannicus

p
ři

p
ra

v
u

je
m

e

●● Balíčky s nadílkou pro děti přijímáme na informacích 

    KD Radost od 11.00 hodin

● Balíčky bez zakoupené vstupenky NEPŘIJÍMÁME

● Mikuláš s čertem rozdají balíčky vždy po pohádce 

● v 15.00 h - pohádka Vánoční hvězdička 

4.12. KD Radost

Vstupné: 50 Kč

E

Kč

h 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
otevřeno: po - pá 10 - 18 h., so - ne 14 - 18 h., 

v den večerního programu ve velkém sálu do 19 h., 

24.12. galerie zavřena, vstupné 20 Kč, děti 10 Kč

HAVÍŘOVSKÝ VÝTVARNÝ SALON
7. ročník přehlídky prací výtvarníků našeho města

Vernisáž v úterý 30. 11. od 17 hodin, výstava končí 30. 12. 2010

v
ý
s
ta

v
a

1.1. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ - park naproti SD 
s hudebním doprovodem

16.1. NOVOROČNÍ KONCERT 
FILHARMONIE B. MARTINŮ ZLÍN - hudba
Q VOX - zpěv
Skladby světových mistrů klasické hudby 

a nejslavnější hity legendární skupiny PINK FLOYD

19.1. Jiří Pazour/klavírní improvizace
Olga Volfová/improvizace malby

27.1. NOVOROČNÍ LÉČIVÁ MEDITACE 

POSELSTVÍ NEBES

28.1. CAVEMAN - skvělá divadelní hra, která Vás přivede 
do stavu neovladatelného smíchu

KD Leoše Janáčka - KDLJ 

Gospelové Vánoce 2010 Gospelové Vánoce 2010 
Nate Brown & One Voice (USA)Nate Brown & One Voice (USA)

20.12. v 19.00 hodin - KDLJ

k
o

n
c
e
rt

k
o

n
c
e
rt

Vstupné 360, 340, 320 Kč

Společenský dům - SD

z
á
b

a
v
a TANEČNÍ VEČERY ve SD s Kubemusik

5.12. 17.00 - 22.00 h.

Mikulášký taneční večer Vstupné: 50 Kč

18.12. 18.00 - 24.00 h.

Předvánoční taneční večer              Vstupné 80 Kč
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KD Leoše Janáčka - KDLJ 
PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD LEOŠE JANÁČKA 

1.12. v 9.00, 17.45 a 20.00 h 

HABERMANNŮV MLÝN 
(ČR/Německo/Rakousko 2010, CP 7.10. 10,
104´, do 12 let nevhodný, širokoúhlé/drama,
DD)
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl
otevřít jednu z nejkontroverznějších kapi-
tol českých dějin, poválečný odsun
Němců, při němž se spravedlivý hněv
často mísil s těmi nejnižšími pudy
a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou
stopu. Jednou z obětí dějin psaných
vítězi měl být i německý průmyslník
Habermann, který žil s rodinou na sever-
ní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstáva-
jí dodnes nejasné. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

2. - 8.12. v 15.00, 17.30 a 20.00 h
ve středu 8.12. též v 9.00 h

HARRY POTTER 
A RELIKVIE SMRTI 
(HARRY POTTER AND THE DEATHLY
HALLOWS-PART I, USA 2010, CP 18.11.
10, 146´, přístupný, širokoúhlý/rodinný, 
české znění, DD)

První část začíná, když se Harry, Ron

a Hermiona vydávají na nebezpečnou
misi, jejímž cílem je najít a zničit tajem-
ství Voldemortovy nesmrtelnosti - viteály.

Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc

než kdy dříve, protože jim už profesoři
nepomohou a budou také bez ochrany
profesora Brumbála. Navíc jsou mezi

nimi temné síly, které se je snaží rozdě-

lit… Vstupné v 15.00 h: 75 Kč
Vstupné v 17.30 a 20.00 h: 85 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)

9. a 11. - 12.12. v 17.45 h a ve 20.00 h
13. - 15.12. jen ve 20.00 h
ve středu 15.12. též v 9.00 h

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
(EAT PRAY LOVE, USA 2010, CP 14.10. 10,
140´, přístupný, tragikomedie, DD)

Liz Gilbert měla všechno, o čem se před-
pokládá, že o tom moderní žena sní -
manžela, dům, úspěšnou kariéru - a přes-
to jako mnoho dalších se cítila ztracená,
zmatená... V hlavní roli Julia Roberts.

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

13. - 15.12. v 17.45 h

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
(ČR/SR 2010, CP 4.11. 10, 105´, přístupný,
komedie/drama, DD)

Psychoanalytická komedie vychází z jed-

noduché premisy - Evžen je stárnoucím

mužem, který žije dvojí život. Na jedné

straně v realitě, na druhé pak ve snech,

které mu pomáhá interpretovat jeho psy-

choanalytička. Po čase dokonce přichází

na rituál, jak do svých snů vstupovat,

a dokáže tak prožít své dětství, zkoumat

vztah k otci či k matce. Režie: Jan Švank-

majer         Vstupné: 80 Kč

16. - 19.12. a 22.12. v 17.45 h

THE SOCIAL NETWORK
(USA 2010, CP 4.11. 10, 120´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)
Každá doba má své vizionáře, kteří za
sebou ve stopách své geniality zanechají

pozměněný svět - ale málokdy k tomu

dojde bez boje o to, co se přesně událo
a kdo byl přítomen okamžiku zrození
změn. Ve filmu The Social Network

divákům režisér David Fincher umožňuje

nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal
Facebook, nejrevolučnější sociální
fenomén nového století, prostřednictvím

odlišných pohledů hyperinteligentních

mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že
právě oni byli u toho, když Facebook
vznikl. Vstupné: 87 Kč

16. - 19.12. a 22.12. ve 20.00 h 
ve středu 22.12. též v 9.00 h 

TACHO   
(ČR 2010, CP 2.12. 10, do 12 let nevhodný,
širokoúhlá/černá komedie, DD)
Snímek o úspěšném automobilovém

závodníkovi a jeho životním závodu.
Bez rallye si Alex nedovede svůj život

představit a podřizuje jí vše. Po havárii,
při níž se těžce zraní jeho spolujezdec,
shání Alexův manažer zoufale náhrad-

níka, protože termín nejdůležitějšího
závodu sezóny se neúprosně blíží. Alex

chce jet rallye za každou cenu … Hrají:
Daniel Landa, Olga Lounová, George
Nicolas, Roman Pomajbo, Martin Havelka

aj. Režie: Mirjam Landa      

Vstupné: 85 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)  

23. a 25. - 29.12. v 17.45 a 20.00 h 
ve středu 29.12. též v 9.00 h                       

HLAVA-RUCE-SRDCE  
(ČR 2010, CP 18.11. 10,
110´, do 12 let nevhodný,
historický/drama, DD)
Film o lásce bez lásky,
o válce bez války
a magii bez kouzel. Rok
1914. Plukovník von
Haukwitz zahyne za
záhadných okolností
při okultní seanci. Jeho
snoubenka, herečka Klára Knabelová, při
vyšetřování zjistí, že tělu byly po smrti
odňaty hlava, ruce a srdce… Hrají: Vikto-
rie Čermáková, Roman Zach, Ivana
Uhlířová, Martin Finger, Jiří Schmitzer,

Oldřich Vlach, Alois Švehlík aj.

Režie: David Kačab 

Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

30.12. a 1. - 5.1. v 17.45 h              

LETOPISY NARNIE: 
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
(THE CHRONICLES OF NARNIA: VOYAGE
OF THE DAWN TREADER, Velká Británie
2010, CP 9.12. 10,  114´, přístupný, široko-
úhlý, dobrodružný/rodinný/fantasy, české
znění, DD)
Peter a Susan jsou již na návrat do Narnie

trochu staří, a tak se přes magický obraz

dostávají jen Edmund a Lucy. Nechtíc

sebou přiberou i velmi nepříjemného bra-

trance  Eustacea, který se však pobytem
v Narnii změní k nepoznání. Podobně

jako předtím Edmundovi, i jemu hrozí

smrtelné nebezpečí ... Vstupné: 80 Kč

30.12. a 1. - 5.1. ve 20.00 h
ve středu 5.1. též v 9.00 h                          

ĎÁBEL
(DEVIL, USA 2010, CP 11.11. 10, 80´, do
15 let nepřístupný, horor/thriller, titulky, DD)

V jeden obyčejný den se potká pět lidí ve
výtahu. Všichni mají za sebou svou minu-

lost - někdo horší, někdo lepší. Poklidná
atmosféra nevinné jízdy se změní
v okamžiku, kdy ve výtahu uvíznou

a začnou se dít děsivé věci…
Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)
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● 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, z důvodu rekonstrukce uzavřeno ● 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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STŘEDISKO MĚSTO A STŘEDISKO ŠUMBARK: 
3.12. 16.30 h. LAN liga NHL 2002 (Město)
6.12. 16.00 h. Turnaj v peckách (Město)
7.12. 16.00 h. Turnaj v hokeji (Město)

7. - 15.12. Týden výroby vánočních dárečků (Šumbark)
10.12. 16.30 h. LAN liga NHL 2002 (Město)
11.12. 8.00 h. Turnaj ve florbalu - starší žáci (roč. 95 - 96) (Šumbark)
11.12. 9.00 h. Workshop taneční školy - street dance, taneční sál 

(Šumbark)
14.12. 16.00 h. Turnaj dvojic ve stolním fotbale (Město)
17.12. 16.30 h. LAN liga NHL 2002 (Město)
17.12. vystoupení střediska ve "vánočním městečku" 

v Havířově u OD ELAN
18.12. 9.00 h. Workshop taneční školy - ZUMBA - taneční sál 

(Šumbark)
20.12. 8.00 h. Vánoční turnaj rodinných dvojic ve stolním tenise 

(80 Kč) (Šumbark)
Přihlášky na webu donboskohavirov.cz nebo ve stře-
disku (dvojice musí být v příbuzenském vztahu)

Každé pondělí od 16.00 hodin možnost zalozit si na bouldrovací 
horolezecké stěně ve Městě.

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9)

10. - 11.12. Vánoční víkendovka (výroba vánočních dárků 

a návštěva výstavy betlémů na Slezkoostravském 

hradě)

22.12. Vánoční slavnost světel (akce pro pravidelné 

návštěvníky klubu Valdocco)

Každou středu od 18.30 přítomnost psychoterapeuta

Posilovna - pondělí, středa, čtvrtek, pátek od 16.30 hodin

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3)

2.12. 18.15 h. Slavnostní zapalování adventního věnce

6.12. 17.00 h. Sv. Mikuláš v Majáku

7.12. 16.30 h. Mikulášský turnaj ve fotbálku dvojic

13.12. 14.00 h. Týden vánočního tvoření v Majáku - vánoční přáníčka

14.12. 14.00 h. Týden vánočního tvoření v Majáku - vánoční dárky

16.12. 14.00 h. Týden vánočního tvoření v Majáku - vánoční výzdoba

Majáku 

20.12. 15.00 h. Vánoce přicházejí (Vánoční program pro děti z klubu

Maják)

21.12. 17.00 h. Vánoční akce (Vánoční program pro mládežníky 

z klubu Maják)

MAJÁČEK: (děti od 6 -14 let)

Po, St 13.30 - 18.00 hodin                     Út, Čt 13.30 - 15.30 hodin

Akce pro děti:
Pro žáky šesti základních škol
proběhnou 3 besedy s ilustrátorem
Adolfem Dudkem.
Besedy se konají v loutkovém sále
KD P. Bezruče od 8.00 do 12.00 hod.
v rámci projektu Cesty za knihou.

Dětské oddělení 
na ul. J. Wericha
má připravenou měsíční 
vědomostní soutěž Pohádky.

V dětském oddělení 
na ul. Šrámkova
na vás čeká vědomostní soutěž,
tentokrát (jak jinak) na téma Váno-
ce. V soutěži Vánoční abeceda si
ověříte, co všechno víte či nevíte
o Vánocích a trošku si i zaluštíte.
Ze správných odpovědí bude
vylosováno 5 výherců.

Pobočka na ul. J. Seiferta:

pokračuje ve vědomostní soutěži

Knižní putování, v prosinci na téma

dobrodružství v literatuře.

Pobočka Gen. Svobody:

Od 2.12. do 17.12. vždy od 14.00

hod. se můžete zúčastnit

vánočních soutěží.

Akce pro dospělé:
Půjčovna pro dospělé 

na ul. Šrámkova

Tematická výstavka knih „Vánoce“.

Můžete si vyzkoušet zábavný

pohádkový kvíz a možná vás také

potěší výstava fotografií členů

Fotoklubu Havířov k 55. výročí

založení města.

Pobočka na ul. J. Seiferta

pořádá v pátek 10.12. v 17.30 hod.

vernisáž výstavy fotografií Petra
Melichara s názvem Malá podzimní
imprese…

Městská knihovna
Havířov 

Klub pro rodiče s dětmi SRDÍČKO
1.12. St Beseda - socializace dítěte

2.12. Čt Výroba adventních věnců  
7.12. Út Zpívánky

8.12. St Volné hraní  
9.12. Čt Udělej si přáníčko

14.12. Út Zpívánky
15.12. St Volné hraní  

16.12. Čt Pečení cukroví 
20.12. Po Vánoční posezení

Jednotlivé programy začínají 
v 8.30 a končí 10.30 hodin.

Změna programu vyhrazena.

Armáda spásy nabízí i terénní sociální služby 
pro rodiče s dětmi.

Bližší informace obdržíte na 
☎☎  603 548 977 nebo 737 405 373

Vánoční 
šachový turnaj
Středa 15.12. v ASTERIX

Havířov - Na Nábřeží
Účast: žáci základních škol 

v Havířově - nar. 1995 a mladší
Zahájení: 14 hod., prezence 

od 13.30, ukončení asi v 18 hod.

Způsob hry:
švýcarským systémem 

2x15 min, 7 kol
Počet žáků z jedné školy 

neomezen, vklad za žáka 20 Kč
Pořadatel: ASTERIX Havířov 

+ Baník Havířov
Rozhodčí:

Ing. Jiří Špiřík - Baník Havířov
Další info: ASTERIX Havířov,

☎ 596 811 175

Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov-Město
☎ 596 411 206, 596 411 265

Bowling club Havířov 
ve Víceúčelové hale 

na ul. Těšínská 2,

Havířov-Podlesí

znovu 
zahájil provoz

Provozní doba:

Po - Čt  14 - 22    Pá 14 - 24 
So 12 - 24 

Objednávky na telefon:

596 410 559

Ski klub Slavia Havířov 
a Ski klub Petřvald 
pořádají 

víkendovou 
školu lyžování 
a snowboardingu 
pro děti od 5 do 18 let.

• Naši kvalifikovaní instruktoři s licencí
naučí Vaše děti správnou techniku

lyžování a snowboardingu.
• Délka kurzu: 5 dnů (vždy v neděli)

• Zahájení: 9. 1. 2010
• Další termíny: 16. 1., 23. 1., 30. 1.,

13. 2. 2011

• Místo konání: P.O.M.A Malenovice
• Bližší info: a on-line přihlášky:

www.skiklubpetrvald.estranky.cz
www.zsmladeznicka.cz

• Telefon: 731 414 197

Zveme všechny rodiče, děti 
a příznivce hudby na

VÁNOČNÍ KONCERT,
který pořádá ZŠ Žákovská 

s rozšířenou výukou

hudební výchovy

ve čtvrtek 17. 12. v 17.00 h.

v evangelickém kostele 

v Havířově-Bludovicích.

Doprava zajištěna zdarma tam 

i zpět autobusem od budovy školy.

Přijďte načerpat spolu s námi

kouzlo vánoční atmosféry 

a poslechnout si koledy 

a vánoční písně.

Humanitární organizace ADRA Havířov

si vás dovoluje pozvat na prezentaci

svých aktivit a činností ve městě.

Při příležitosti Mezinárodního dne
dobrovolníků 5.12. 2010 budeme prezen-

tovat dobrovolnickou činnost v pro-

skleném domečku na náměstí Republiky.
Chceme vám zároveň přiblížit zahraniční

i domácí projekty, které ADRA Havířov

realizuje.

Zároveň vás zveme 12.12. 2010, kdy

máme pro vás přichystané dárky a sou-
těže pro děti s odměnami. Již tradičně

budeme foukat balónky s logem ADRY.

Těšíme se na vaši návštěvu „u nás ve

stánku“.
Za organizační výbor 

Karel Folwarczny
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SVČ ASTERIX pořádá v prosinci celou řadu vánočně laděných akcí.
Najdete je v tabulce na stranách 14 -15.

Z nabídky upozorňujeme na 23. ročník soutěže „O živého vánoč-
ního kapra“ pro děti od 6 do 15 let. Soutěž se koná v úterý 21.12.
od 15 hod. ve středisku na ul. Kudeříkové. „Nauč létat“ papírovou
vlaštovku nebo házedlo a vyhraj živého kapra! (ml. kat. 1. - 5. třída,
st. 6. - 9. tř.). Další ceny a diplomy připraveny.

Info: lenka.vaculikova@svcha.eu 

středisko Na Nábřeží 41, 
Havířov-Město, ☎ 596 811 175 
Volná místa v kroužcích a kurzech - cena na celý šk. rok !

Next aerobic Stylers mini I. - aerobic 
pro předškoláky a 1. a 2. třídu, čt a pá 15.30 - 17.00    400 Kč

Next aerobic Stylers mini II. - aerobic 3. - 5. třída,                  
út a čt 16.30 - 18.00 400 Kč 

Next aerobic Stylers I. - aerobic pro pokročilé,                 
út 18 - 20, čt 17.30 - 19.30 480 Kč 

Next aerobic Stylers II. - aerobic pro mírně 
pokročilé, út 16.30 - 18 a čt 16 - 17.30 480 Kč 
Míčové hry - základy volejbalu, fotbalu, vybíjené, basketu 
aj., út 15 - 16.30 na ZŠ 1. máje 320 Kč 

Stolní tenis - pro neregistrované hráče všeho věku, 
po 16 - 17.30  320 Kč

Info: 603 438 726, lenka.byrtusova@svcha.eu

Kutilové - od 8 let, práce se dřevem a papírem, 

čt 15.30 - 17

Dračí doupě - 9 - 18 let, fantasy hra - rozvoj 

fantazie a smyslu pro kamarádství, úterý 17 - 19

Chobot - 8 - 11 let, pro zájemce o zvířata a přírodu,    

po 15 - 17

Železniční modeláři - od 12 let, práce s nářadím,  

práce strojvůdce a vlakového kontrolora, čt 17 - 19

Rarášci - pro předškoláky, cvičení, tanec, pohyb,                   

st 16 - 17.30

Info: nikol.schovancova@svcha.eu, 605 466 675

Keramický ateliér - úterý, čtvrtek -15 - 17 480 Kč 

Hrajeme a zpíváme s kytarou - středa  440 Kč

Modeling - středa - pro kluky i holky   240 Kč 

Veselé barvičky - středa - tradiční i nové 

výtvarné techniky 320 Kč

Cvičíme s Asterixem 240 Kč

Výtvarné řádění - pátek 320 Kč
Info: tomas.mendl@svcha.eu

Dramatická výchova - 8 - 15, maňáskové divadlo, 

pantomima, dramatika, čt 17 - 19 320 Kč   

Kuchtík - 8 - 12, základy vaření, pečení, stolování, 
rukodělných prací, st 17.30 - 19.30  480 Kč 

Boulent - klub dětských moderátorů, DJś, redaktorů                   

a organizátorů 12 - 18 let, po 16.30 - 18.30  

320 Kč 

středisko na ul. M. Kudeříkové 14, 
Havířov-Město, ☎ 596 811 031
Poslední volná místa v kroužcích - cena na celý šk. rok!

Keramika - vyrob si narozeninové i vánoční dárky 

pro své blízké! Úterý - Mgr. Vladimíra Hoferiková 14.30 do 16.30, 
jen 2 místa! 480 Kč 

Středověký hrad - od 7 let, historie, dobové 
kostýmy, divadlo, hry, soutěže a představení st 15 - 17 320 Kč

Barevná paleta - od 6 let, barevné techniky, práce                    
s papírem, hlínou, malba v přírodě, st 15.30 - 17.30 320 Kč        

Fatima - od 6 let, orientální tance, disko, hry, 
vystoupení pro rodiče, út 15 -17  320 Kč

Čtyřměsíční kurz keramiky pro veřejnost 
pod vedením odborných lektorů
Pondělí - ved. Jarka Rybová - včetně točení na kruhu

Středa - ved. Mgr. Skurová, vždy 16.30 do 18.30           300 Kč/4 měs.
Info: 732 981882, lenka.vavreckova@svcha.eu 

Aerobic od 6let, buď fit a krásná! po 16 - 18

Šikulové 6 - 9 let, pro začínající kutily čt 14 - 16.30 320 Kč

Divadelní kroužek 7 - 18 let, staň se hvězdou! 

st 16 - 18 240 Kč

Moderní dívka 7 - 15 let, doplňky, paráda, 

st 15 - 17 320 Kč

Dřevomodeláři 7 - 18 let , kutíme ze dřeva, 
po, st 16 - 18 (jen liché týdny) 480 Kč

Modelky a vizážistky 7 - 18 let, pro holky i kluky, 
kteří mají styl! po 15 - 17 240 Kč

Plastikoví modeláři 8-18 let, modely letadel                       
a historie letectví st 16 - 18.30 400 Kč
Info: lenka.vaculikova@svcha.eu

Mladí novináři - od 10let, usilovně hledáme spolu-pisálky, 
kteří s námi budou vytvářet super plátek 480 Kč
www tvorba - od 10let, pro ty, kteří chtějí svou vlastní 
webovku, blog nebo se jen naučit něco nového. 240 Kč

Hranostaj - od 8 let, máš-li rád společenské hry                         
a další záludnosti, přijď si zahrát!  320 Kč

Programování - od 9 let, programování je dnes 
nezbytností každého PC šikuly! 400 Kč
Info: zdenek.keclik@svcha.eu 

Středisko volného času Asterix www.asterix-havirov.cz

FOTO: Michal Polák

Silvie Ošlejšková (SŠ, Ha-Prostřední Suchá)

Ano, je to tak! Letošní Miss

Karkulka Pamir 2010, aneb volba

nejšikovnější a nejvtipnější stře-

doškolačky Havířova a Karviné,
se usku-teční v autoškole.

Na dívky čekají čtyři disciplíny

z tohoto prostředí a ta nejús-
pěšnější získá hlavní cenu
- řidičský průkaz skupiny "B".

Kromě Karkulek se 17. prosin-

ce, v KD Petra Bezruče, objeví
i zpěvačka Markéta Konvičková,
"Vyvolená" modelka Veronika

Fasterová, Miss Baník 2010

Radka Buchtová, Karkulka 2009
Dagmar Leinveberová, Karkulka
2007 Renáta Holmeisterová,

moderátor Jirka Jekl  a další.

Jaká bude Miss Karkulka Pamir
2010? O tom rozhodněte vy! 

Na stránkách 

www.misskarkulka.cz 

máte šanci hlasovat až do
17. prosince 2010 do 12.00

hodin.

Karkulka v autoškole!

KREJČOVSTVÍ v KD P. Bezruče - 1. p., dveře č. 236

Šárka Žluvová, ☎☎ 775 448 115, e-mail: krejcovstvi.sarka@seznam.cz
Po 16 - 19 h, St, Čt, Pá 15 - 19 h

Provádím: - výměny uzávěru, úpravu délek, zužování apod.
Šití dámských oděvů
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a 

Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084

e-mail: prodejna.havirov@danex.cz
www.danex.cz

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.
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NÁKUP KOBERCŮ A PVC 

U VÁS DOMA 
ZA VÝHODNÉ CENY

DOVOZ I POKLÁDKA

Informace a objednávky:

596 810 929, 724 965 712 1
6
8
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0

NOVÁ SLUŽBA
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S U P E R H O U S E

David Jedlovec - 603 159 352

www.rekonstrukce-byt.cz

www.superhouse.cz

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER NA KLÍČ
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MUDr. Lenka HUSTÁKOVÁ
ZŠ M. Kudeříkové 14, Ha-Město

Návštěvu u lékaře lze objednat na

☎ 596 813 391
Ordinační hodiny:

Po, Út, Čt, Pá     7.30 - 13.00 h.
STŘEDA          13.00 - 17.00 h.
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Datum Hodina Název akce Místo konání
30.11. 10.00 Mikuláš - komponovaný pořad pro mateřské školy 

(reprezentační sál ZUŠ) ZUŠ L. Janáčka, ul. Vrchlického
30.11. 15.00 - 18.00   Výroba dobrot pro zvířátka Na Nábřeží SVČ Asterix, Na Nábřeží
30.11. 17.00 Mikuláš - komponovaný pořad veřejnost ZUŠ L. Janáčka, ul. Vrchlického

(reprezentační sál ZUŠ)
1.12. - 2.1. 10.00 - 18.00 Betlémy - jubilejní 10. výstava betlémů v Havířově Galerie Radost

ČESKÉ VÁNOCE
1.12. 14.00 Vánoční čtení a hraní se školní družinou Městská knihovna Havířov, pobočka Gen. Svobody
1.12. 15.00 Vánoční posezení pro děti Městská knihovna Havířov, pobočka Seifertova
1.12. 16.00 Věnce a věnečky - výroba závěsných SVČ Asterix, Na Nábřeží

i stolních adventních věnců
1.12. 18.00 Autorský večer Marty Gelnarové "Doma je doma, Galerie Spirála

aneb muzikantskými chodníčky" s cimbálovou muzikou Friš

1. - 31.12. Vánoční abeceda (vědomostní soutěž pro děti) Městská knihovna Havířov, Dětské odd. na ul. Šrámkova 2

1. - 31.12. Zábavný pohádkový kvíz Městská knihovna Havířov
(vědomostní kvíz pro dospělé čtenáře) Dětské oddělení na ul. Šrámkova 2

1. - 31.12. Vánoce (výstava knih) Městská knihovna Havířov, Dětské odd. na ul. Šrámkova 2

2. - 17.12. 14.00 Kouzlo Vánoc (soutěž pro děti) Městská knihovna Havířov, pobočka Gen. Svobody
2.12. 9.00 - 17.00 Vánoční jarmark řemesel VS Musaion Muzeum Těšínska, Dělnická 14
2.12. 17.00 Vernisáž výtvarného oboru (foyer ZUŠ) ZUŠ L. Janáčka, ul. Vrchlického
3.12. 14.00 - 18.00 Vánoční svícen, věneček (kombinované výtvarné SVČ-Asterix, Na Nábřeží

techniky), vstupné 15 Kč, přezůvky s sebou
3.12. 15.30 - 18.30 Vánoční přání, ozdoby, jmenovky, SVČ-Asterix, na ul. M. Kudeříkové

akce pro rodiče s dětmi od 6 let
3. - 4.12. 18.00 - 9.00    Vánoční express II. (s sebou karimatku, spacák, SVČ Asterix, Na Nábřeží

večeři... přihlášky v šatně SVČ)
4.12. 9.00 - 12.30   Pečení perníčků pro veřejnost (85,-/os) SVČ Asterix, Na Nábřeží

4.12. Geopoklad - Hledání pokladu na Prašivé (6-18 let) SVČ Asterix na ul. M. Kudeříkové
4.12. 16.00 Předvánoční koncert pro seniory Apoštolská církev, Selská 29, Havířov Bludovice
5.12. 8.30 Adventní koncert dětí z nedělní školy, kroužků Evangelický kostel, Havířov - Bludovice

křesťanské výchovy a konfirmandů v rámci bohoslužby
5.12. 15.00 Mikulášská slavnost pro děti předškolního věku Evangelický kostel, Havířov - Bludovice

ve sborovém sále
6.12. 16.00 - 18.00 Vánoční přání (výroba přání) Městská knihovna Havířov, pobočka Dělnická, 

Havířov-Suchá
7.12. 17.00 Velký vánoční koncert (s učitelem J. Loderem Městská knihovna Havířov, pobočka Dělnická, 

vystoupí skup. Lumínci se sólistkou L. Gelnarovou) Havířov-Suchá

7.12. 14.00 - 18.00 Setkání s lidovým řezbářem Klementem Brokešem Městská knihovna Havířova, Půjčovna pro dospělé,
Šrámkova 2

7.12. 18.00 Vernisáž a zahájení prodejní výstavy origin. Galerie Spirála
stříbrných šperků s vltavíny, českými granáty 
a spinely výtvarníka T. Procházky

7.12. 18.00 Vánoční zamyšlení (komorní koncert žáků a učitelů 
ve foyeru ZUŠ) ZUŠ L. Janáčka, Vrchlického ul.

7. - 19.12. Výroba vánočních přání, PF a kalendářů VS Musaion Muzeum Těšínska, Dělnická 14
8.12. 9.00 Předvánoční rozjímání (setkání dospělých čtenářů Městská knihovna Havířov, pobočka Reneta

u kávičky a cukroví)
8.12. 9.00 - 11.00 Od adventu po Tři krále (přednáška M. Gelnarové) VS Musaion Muzeum Těšínska, Dělnická 14
8.12. 18.00 Přichází advent - předvánoční poetické zastavení Městská knihovna, odd. hudby a umění, ul. Pavlovova 

s herci Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
9.12. PF 2011 - soutěž o nejlepší PF na PC (8-15 let) SVČ Asterix na ul. M. Kudeříkové
9.12. 14.00 Klíč k vánočnímu cinkání (co pro nás znamená advent) Městská knihovna Havířov, pobočka Životice

15.00 Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi CSVČ Sv. Jana Boska, Havířov-Šumbark
9.12. 14.00 - 18.00 Netradiční vánoční ozdoby (smalt, keramika, přírodniny) SVČ Asterix, Na Nábřeží

vstupné 15 Kč, přezůvky s sebou
9.12. 17.00 Koncert žáků ZŠ Frýdecká Evangelický kostel, Havířov - Bludovice

9.12. 18.00 Vánoční večer Ivy Savkové a Bohumila Kubíčka, Galerie Spirála
"Slovem a tónem"

10.12. 14.00 - 18.00 Vánoční smaltované ozdoby, vstupné 15 Kč, SVČ Asterix, Na Nábřeží
přezůvky s sebou

10.12. 16.00 - 19.00  Pomikulášská čertí show SVČ Asterix, Na Nábřeží
(info: lucie.bitterova@svcha.eu, 739 669 763)
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11.12. 9.00 -11.00     Vánoční aerobic a street dance SVČ Asterix, Na Nábřeží
(sportovní oblečení, obuv, pití)

11.12. 9.00 - 12.30   Pečení perníčků pro veřejnost (85,-/os) SVČ Asterix, Na Nábřeží
12.12. 9.45 Koncert ženského pěveckého sboru Šárka Evangelický kostel, Havířov - Bludovice

pod vedením Mgr. Dagmar Heroutové
12.12. 18.00 Koncert FUSION (vstupné 60 Kč) KD Radost

14.12. 14.00 - 16.00 Malované vánoční ozdoby Městská knihovna Havířov, pobočka Gen. Svobody
14.12. 14.30 - 16.30  Přikrmování zvířátek na zimu SVČ Asterix, Na Nábřeží

(procházka kolem Lučiny, rozvěšení dobrot zvířátkům)
14.12. 17.00 Vánoční koncert ZUŠ L. Janáčka ZUŠ L. Janáčka, ul. Vrchlického 

(reprezentační sál ZUŠ)
14.12. 18.00 Autorský večer Vladislava Jasioka Galerie Spirála
14.12. 18.00 Adventní koncert ZUŠ B. Martinů Kostel sv. Anny Havířov

15.12. 14.00 Zdobíme vánoční stromeček Městská knihovna Havířov, pobočka U Jeslí
15.12. 18.00 Adventní koncert ZUŠ B. Martinů Kostel sv. Anny Havířov
16.12. 14.00 Zazvoňme na Ježíška Městská knihovna Havířov,

(výroba vánočních zvonečků, zdobení perníčků) Dětské oddělení na ul. Šrámkova 2
17.12. 15.00 Pojď si hrát na Vánoce (balení dárků, prostírání, Dětské oddělení, Městská knihovna J. Wericha 1, 

zvyky a ochutnávka cukroví) Havířov-Město
17.12. 16.00 Plný pytel sladkostí (vyhodnocení výtvarné soutěže) Městská knihovna Havířov, pobočka Dělnická, 

Havířov-Suchá
17.12. 17.00 Koncert žáků a pěveckých sborů ZŠ Žákovská Evangelický kostel, Havířov-Bludovice
18.12. 9.00 - 11.00    Vánoční zumbula SVČ Asterix, Na Nábřeží

(info: lenka.byrtusova@svcha.eu, 603 438 726)
18.12. Čaj o páté - předvánoční posezení pro děti u čaje SVČ Asterix na ul. M. Kudeříkové

a společenských her
20.12. 20.00 Šestý ročník Vánočního turnaje rodinných dvojic CSVČ Sv. Jana Boska, Havířov-Šumbark

ve stolním tenise (max. 24 dvojic)
21.12. 11.00 - 16.00   Tradiční vánoční jarmark ZŠ Gen. Svobody ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark

- kulturní vystoupení každou hodinu
21.12. 15.00 23. ročník soutěže "O živého vánočního kapra" SVČ Asterix na ul. M. Kudeříkové

(děti 6-15 let, stavba papírových házedel - soutěž,
hl. cena živý kapr)

21.12. 17.00 Předvánoční koncert (koncertní sál na ul. Sadové) ZUŠ B. Martinů
21.12. 17.00 Vánoční taneční akademie (reprezentační sál ZUŠ) ZUŠ L. Janáčka, ul. Vrchlického 
21.12. 18.00 Benefiční koncert studentů Gymnázia Komenského Evangelický kostel, Havířov-Bludovice

z Havířova, (dobrovolné vstupné bude věnováno 
na charitativní práci)

22.12. 14.00 - 18.00 Výroba dárků na poslední chvíli SVČ Asterix na ul. M. Kudeříkové
22.12. 17.00 Vánoční koncert ZUŠ L. Janáčka Kostel v Soběšovicích
24.12. 22.00 10. Půlnoční pod širým nebem náměstí Republiky
24.12. 22.00 Štědrovečerní bohoslužba s vystoupení skupiny Evangelický kostel, Havířov-Bludovice

MASOLIT, svátečním slovem a společným zpěvem koled 
25.12. 8.30 Boží hod Vánoční (vystoupení místního smíšeného Evangelický kostel, Havířov-Bludovice

pěveckého sboru v rámci bohoslužby)
25.12. 10.00 Vánoční bohoslužba Modlitebna Církve bratrské, Fryštátská, 

Havířov-Suchá
26.12. 8.30 Štěpánská bohoslužba Evangelický kostel, Havířov-Bludovice

(vystoupení ženského pěveckého sboru LAUDATE 
pod vedením Mgr. Pavlíny Volné)

26.12. 9.00 Dětská vánoční slavnost Modlitebna Církve bratrské, Fryštátská, 
Havířov-Suchá
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