Děti ZŠ Frýdecká pozvaly
primátora na besedu

Foto: Josef Talaš
Necelých pět desítek třeťáků a čtvrťáků Základní školy Frýdecká v Havířově si vyučování v pátek
4. listopadu 2011 zpestřilo besedou s primátorem
města Zdeňkem Osmanczykem. Havířovský primátor přijal pozvání dětí na druhou vyučovací
hodinu, na kterou se třeťáci a čtvrťáci sešli ve třídě
paní učitelky Zdeňky Szurmanové.
Hlavního představitele města Havířova, kterého na
besedu doprovázel maskot Floriánka, děti ve třídě přivítaly zvesela písničkou. Primátor se představil, hned
se posadil mezi děti a čelil palbě otázek. Děti se s bezprostředností sobě vlastní ptaly na různé věci - například jaké má primátor koníčky, jaké to je, vést město,
zda jej baví jeho práce, co připravuje v Havířově nové-

ho pro děti, zda město plánuje postavit park pro pejsky, které roční období má nejraději, kam chodil do
školy a jak se učil, čím chtěl být a proč je právě
primátorem? Nechyběla ani otázka Natálky Čečotkové, která se soukromě pana primátora ptala, proč jel
28. října na Pražský hrad? Zdeněk Osmanczyk na
dotazy dětí trpělivě a otevřeně odpovídal, nevyhnul se
jediné odpovědi.
Děti na závěr besedy dostaly malé dárky, každá
třída si převzala malého Floriánka a už se znovu
zpívalo a tleskalo a děkovalo. Na místě byl i štáb TV
Polar, který z besedy natočil reportáž. Na všetečně
dotazy
dětí
se
můžete
podívat
na
www.tvportaly.cz/havirov.

Pokus o hromadný rekord ve
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
9. 12. 2011 od 15.00 do 15.15 hod.
náměstí Republiky - Vánoční městečko
Pořadatelé: Město Havířov, odbor školství a kultury, Junák Havířov, CSVČ Havířov
Program: 14 h. vystoupení dětského pěveckého sboru Smajlík, ZŠ Na Nábřeží
15 h. - rozdávání 1 000 ks balónků veřejnosti
15.30 h. - pohádka (loutkové divadlo)
Doprovodný program:
14 h. - soutěž o nejkrásnější přání k Ježíškovi (výtvarná dílna - skleněný stánek)

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
si můžete osobně převzít 22. 12. 2011 přímo ve Vánočním
městečku na náměstí Republiky, kde vám havířovští skauti
předají poselství Světla v době od 16 do 20 hod.
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POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva
města Havířova
pondělí 19. prosince 2011
od 13 hod. v sále
Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.
Interpelace a dotazy občanů jsou
zařazeny na konec programu.
Upozorňujeme občany na nutnost
předkládat příspěvky k vystoupení
v písemné podobě.
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INFORMACE PRO OBČANY
Zimní údržba
na území města Havířova
Rada města Havířova schválila 12.10. 2011 plán zimní údržby na
období od 1.11. 2011 do 31.3. 2012, který stanovuje rozsah a způsob
zimní údržby komunikací na území města Havířova a zároveň je základním podkladem pro zmírnění závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti. Plán
zimní údržby je zveřejněn na webových stránkách města (odbor komunálních služeb - informace), a to včetně mapových příloh udržovaných
i neudržovaných úseků vozovek a chodníků. Údržba komunikací ve vlastnictví města tzn. místních komunikací je zajišťována společností
Technické služby Havířov a.s. (TSH a.s.).
Telefonní čísla, na která se mohou obyvatelé v případě potřeby obrátit:
Místní komunikace
☎ 596 802 622 - dispečink TSH a.s. - nepřetržitě
☎ 596 803 265 - zaměstnanec MMH - v pracovní dny
Údržba komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, které jsou
průjezdními úseky městem, je zajišťována silničáři ze Správy silnic
Moravskoslezského kraje (SSMSK).
Silnice
☎ 596 311 663 - dispečink SSMSK
☎ 603 257 043 - dispečer SSMSK
Seznam silnic, na kterých zajišťuje zimní údržbu Správa silnic Moravskoslezského kraje:
I/11
- ul. Ostravská, Hlavní třída, Dlouhá třída od ul.
Dělnické po ul. 17. listopadu, Těšínská
III/4744, III/4745
- ul. 17. listopadu
III/4746
- ul. Dělnická
III/4735
- ul. Frýdecká
III/4744
- ul. Fryštátská
III/4739
- ul. J. Kotase
III/01140
- ul. Na Záguří
II/475
- ul. Orlovská, Vodní, Dělnická
II/479
- ul. Ostravská
III/4742
- ul. Padlých hrdinů
III/47210
- ul. Orlovská

CVA - Horymírova 1511/9, Havířov-Město, ☎ 596 811 688

PŘIJĎTE SE VŠICHNI POUČIT A POBAVIT
2.12. pá od 14.00 h. - hudební pásmo k Mikuláši - hraje TRIO SENIORES
5.12. po od 15.00 h. - přednáška p. Gelnarové z folkloristiky na téma
„Svátky zimy - od sv. Martina do Hromnic“ s hudebním doprovodem p. Mrázkové
6.12. út od 15.00 h. - informační kampaň BESIPU - práva a povinnosti
účastníků staničního provozu, změny v Pravidlech silničního
provozu
7.12. st od 9.30 h. - přednáška MUDr. Vránové a téma „Interní medicína,
celostní medicína“
7.12. st od 15.00 h. - přednáška JUDr. Kiedroně z práva na téma „Úroky
z prodlení, poplatek, pokuta“
8.12. čt od 15.00 h. - beseda na téma Spotřebitelská gramotnost pro
všední den, aneb „ZÁKAZNÍKU, OTŘES SE!“
15.12. čt od 14.30 h. - přednáška spojená s OCHUTNÁVKOU cca
40 druhů jablek - „NOVÉ DRUHY JÁDROVIN“ Územního
sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná

NAVŠTIVTE NAŠI VÁNOČNÍ VÝSTAVKU
KDY: od neděle 18.12. do středy 21.12. 2011
v čase od 10.00 do 16.00 hodin
UVIDÍTE:
výrobky návštěvníků CVA a členů klubů seniorů
na území města Havířova
❆ 18. a 19.12.
ukázky malování vánočních ozdob,
které předvedou zaměstnanci Slezské tvorby Opava, v. d.
❆ 21.12. od 10.00 h.
vystoupí s krátkým programem dětí z Mateřské školy na ul. Lípová
V DOBĚ OD 22.12. 2011 DO 1.1. 2012 BUDE CVA UZAVŘENO.

Přípravy stavby kanalizace v částech města Dolní
Suchá, Prostřední Suchá, Bludovice a Dolní Datyně
jsou v plném proudu

Napojení na veřejnou kanalizaci
- Je povinné?
Na Magistrátu města Havířova (dále jen MMH) se množí dotazy, zda je
povinen majitel nemovitosti s domovní čistírnou odpadních vod nebo septikem se zemním filtrem (dále jen ČOV) nebo žumpou po vybudování
veřejné kanalizace se na tuto kanalizaci připojit. Nebo může likvidovat
odpadní vodu stávajícím způsobem?
V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde
vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Řada lidí se napojení nebrání.
Pokud však někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním
způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV, je nutno, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
ve znění pozdějších předpisů (POZOR! Platnost těchto rozhodnutí s nabytím právní moci do 31.12. 2001 zanikla ze zákona nejpozději dnem 1.1.
2008!). Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně
sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat. Podstatné je, jak ČOV funguje, tj. jaká je kvalita vypouštěných odpadních vod, zda jsou vzorky odebírány pravidelně a jak často, o jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny předčištěné odpadní vody apod.
Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou
jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových
nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV).
Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku.
Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně
podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být
zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy.
Na závěr je třeba dodat, že pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními
vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce
životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod
povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně
nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s vodním zákonem,
se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč.
V současné době jsou v plném proudu přípravy na realizaci kanalizační
splaškové sítě v částech města Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Bludovice
a Dolní Datyně. Na Magistrátu města již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a je znám zhotovitel celého díla (sdružení firem Metrostav
a.s., IMOS Brno, a.s., DIS, spol. s r.o.). Předání staveniště a samotné
zahájení stavebních prací proběhne v termínu od 1.1. 2012.
Občané ve zmíněné lokalitě již ve většině případů uzavřeli s městem
Havířov Smlouvu o výpůjčce pozemku a Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky. Tyto smlouvy zajistí občanům vyřízení stavebních povolení na jednotlivé kanalizační přípojky městem a navíc občané
ušetří nemalé finanční prostředky na vybudování veřejné části kanalizačních přípojek, které bude financovat na základě podepsaných smluv
město.
Dotčení občané, kteří doposud smlouvy nepodepsali, mají čas pouze do
31.12. 2011, poté si budou muset zajistit veškerou agendu, spojenou
s legalizací kanalizačních přípojek sami. Majitele nemovitostí tak
vyzýváme, ať neotálejí s odevzdáváním podepsaných smluv, které
obdrželi od projekční kanceláře. V případě nejasností je možné
směrovat dotazy na e-mailovou adresu kanalizace.havirov@hydroprojekt.cz.
Současně díky velikému zájmu občanů město zřídilo možnost realizace
veřejné části kanalizačních přípojek na nezastavěné pozemky (navazujících na budovanou kanalizační síť v oblastech určených územním plánem
k zastavění). Přípojky budou prodány žadatelům za jednorázovou cenu
3 000 Kč/bm ve zpevněné ploše, 2 000 Kč/bm v nezpevněné ploše
a 6 000 Kč za revizní šachtici s podmínkou napojení na kanalizaci do 5 let
od vydaného kolaudačního souhlasu kanalizační sítě a podání žádosti
o realizaci veřejné části přípojky v termínu do 31.12. 2011 na odbor investiční výstavby Magistrátu města Havířova.
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ČSAD Havířov a.s. se stala Firmou roku 2011 v MS kraji!
Během jednoho týdne ČSAD Havířov a.s.
sklidilo dvě ocenění za své činy a celkově již čtvrté ocenění za ekologický přínos společnosti.
FIRMA ROKU 2011
6. října 2011 proběhl v hotelu Mamaison
Imperial Hotel Ostrava šestý ročník soutěže
Firma roku 2011 Moravskoslezského kraje.
Do soutěže se přihlásilo na 300 společností
a v této konkurenci suverénně vyhrála společnost ČSAD Havířov a.s. Prestižní ocenění si společnost ČSAD Havířov a.s. zasloužila v obou
soutěžích za ekologické projekty, a to především
dlouhodobým nákupem autobusů na CNG
(plyn), který šetří ovzduší okolí (tvoří již 2/3
vozového parku), výstavbou plničky CNG (jediná
v ČR této velikosti), projektem EKO-ENERGIE
(úspora nákladů na vytápění a výpustí zplodin)
apod.
Celostátní finále Firma roku 2011, kam ČSAD
Havířov postoupilo za náš kraj, se uskuteční

Informace k „novým“
občanským průkazům
- odstávky systému
1.1. 2012 bude zahájeno vydávání nových typů
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji
a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen
„e-OP“). Tento přechod na „nový typ“ občanských
průkazů se řídí pokyny ministerstva vnitra, na
jejich základě jsou naplánované technologické
odstávky systému CDBP (cestovních dokladů
s biometrickými prvky) na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností (Havířov).
Další nezbytná technologická odstávka systému CDBP v souvislosti s uvedením nového
systému e-OP do provozu proběhne v termínu
od 23.12. 2011 od 16.00 hod. do 2.1. 2012. Tento
den bude obnoven provoz agendy e-pasů
a nově agendy e-OP.
O vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je možné
požádat u příslušného úřadu nejpozději
do 14.12. 2011.
Nejzazší termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na 19.12.
2011. V době odstávky systému CDBP bude
možné vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
(tzv. pasy typu „blesk“).

Generálnímu řediteli ČSAD Havířov Tomáši
Vavříkovi gratuluje k 1. místu ředitelka úřadu
Krajské Hospodářské komory MS kraje
Magda Habrmanová.

7. prosince 2011 v Praze.
ČESKÝ PATRON 2010
Hospodářská komora coby patron podnikatelů
v České republice se rozhodla ocenit a vyzdvihnout podnikající subjekty, které stejně tak jako
ČSAD Havířov a.s. se za rok 2010 mohou
pochlubit výrazným úspěchem v kategorii, kde
dosáhly značného pokroku díky jejich vynaloženému úsilí. ČSAD Havířov a.s. získala 2. místo
v kategorii Český Patron - Ekologický přínos díky
svému dlouhodobému přístupu k životnímu prostředí v MS kraji. Generální ředitel ČSAD
Havířov a.s. Ing. Tomáš Vavřík, MBA řekl:
„Patříme mezi firmy, kterým není jedno, v jakém
prostředí provozují podnikatelskou činnost. A to
s ohledem na jeden z nejzatíženějších regionů MS kraj - ve kterém působíme. Chceme jít okolí
příkladem, aby i další firmy hledaly cestu podnikání s maximální ochranou životního prostředí."

Don Bosko Havířov úspěšně ukončil tříletý
projekt, který pomohl 735 dětem ve věku 6 - 21 let
Šance pro každého, tak se jmenoval stěžejní projekt, který vytvořil tým Církevního střediska volného času sv. Jana Boska
v Havířově.
Projekt si kladl za cíl vybudovat kvalitní
zázemí a v něm realizovat množství volnočasových aktivit pro děti a mládež. Díky projektu
může Don Bosko nabízet své služby za symbolický roční poplatek 50 Kč, a proto mohou
střediska navštěvovat i děti ze sociálně slabých rodin. Projekt, který odstartoval 11. 11.
2008, podpořila Evropská unie dotací ve výši
6 000 044 Kč. Projekt byl po třech letech
úspěšně ukončen. Co tedy dětem střediska
Don Bosko Havířov přinesla?

Otevřené kluby (herny) pro děti
Od zahájení projektu vznikly pro děti ve
věku 6 - 14 let herny, tzv. otevřené kluby.
V nich mohou děti trávit svůj volný čas pod
vedením kvalifikovaných pedagogů. Hlavním
principem těchto klubů je otevřenost všem
zájemcům a svoboda přístupu k nabízeným
aktivitám. Děti si zde mohou hrát, navazovat
kamarádské vztahy a dále rozvíjet své zájmy
a dovednosti v dalších střediskových aktivi-

tách a kroužcích. V každém klubu působí
jeden pedagog volného času a speciální
pedagog. Ten má na starost přípravu a realizaci doučování.

Doučování
Děti mohou využít také nabídky doučování,
ve kterém jim pedagogové pomáhají pochopit
probíranou školní látku. Děti si mohou také připravovat úkoly, seminární práce a prezentace
do školy. K dispozici jsou jim moderní výukové
PC programy. Za trvání projektu prošlo doučováním celkem 344 dětí a žáků ZŠ, z toho 215
chlapců a 129 dívek. U většiny doučovaných
dětí se prokazatelně zlepšil školní prospěch.

Otevřené kluby pro mládež
V rámci projektu vznikly 2 kluby pro mládež
(14 - 21 let) - Valdocco (ul. Lomená 9, Šumbark) a Maják (ul. Boženy Němcové 1207/3a,
Šumbark 3). Hlavní práce s mládeží probíhá
v rámci provozu klubů, ve kterých najdou
mnoho trendových aktivit, hry, občasné
workshopy a především prostředí, kde se cítí
dobře, mohou navazovat kontakty s vrstevníky, zároveň se něco přiučit, zasportovat
a realizovat se.

Okénko prevence: Advent a svíčky
Každoročně dochází během prosincových dní
k požárům od hořících svíček, především od těch
umístěných na adventních věncích nebo vánočních stromcích. Světlo svíček může přinést do
každého domova atmosféru klidu, pohody,
duchovna, ale také může přinést neštěstí, pláč,
ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Aby
se předešlo nehezkým zážitkům s ohněm, je
nutné dodržovat několik zásadních rad, jak se
zapálenými svíčkami nakládat.
Je nutné si uvědomit, že zapálená svíčka
nemůže být pokládaná kamkoli a na cokoli.
Svíčka by měla být umístěna na nehořlavé podložce v dostatečné vzdálenosti od hořlavé dekorace věnce. Také je důležité zohlednit vzdálenost
zapálených svíček od hořlavých předmětů, jako
jsou záclony, závěsy nebo obrazy. Dále je nutné
nezapomínat, že hořící svíčky nelze nechat bez
dohledu. Podobným způsobem je nutné
zacházet s klasickými svíčkami na vánočním
stromku. Tyto svíčky musí být opět umístěny ve

stabilních, nehořlavých skřipcích s miskou, která
zachytí horký vosk. Vždy je nutné dbát na to, aby
plamínek svíčky byl v dostatečné vzdálenosti od
jehličí a hořlavých vánočních ozdob. Častým
případem požáru o Vánocích bývají také elektrické žárovky na vánočních stromcích, proto je
nezbytné používat certifikované výrobky, které
přináší větší pravděpodobnost nezapříčinění
požáru. Elektrické žárovky ať už používané na
vánočních stromcích nebo jako vánoční dekorace domovů by také samozřejmě neměly být
nechávány bez dozoru. V případě odchodu

z bytu tyto žárovky raději vypněte. Velmi nebezpečné jsou také prskavky, kdy v případě zapálení prskavek na stromečku se nesmí zapomínat
na umístění nehořlavé podložky pod stromeček,
a rovněž je nutné nenechávat je zapálené bez
dozoru. Nakonec je nutné upozornit, že ještě 10
cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C,
což stačí k zapálení papíru, textilií, plastů, sousední větvičky na vánočním stromku atd. Proto
mějme na paměti, že se svíčky a elektrické dekorace nesmí nechávat bez dozoru, že je nutné
umístit tyto svíčky a dekorace v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů, že by měly
být umisťovány na nehořlavých materiálech a že
každý takovýto prodávaný výrobek (adventní
věnec, svíčka, elektrická světýlka) by měl být
opatřen návodem na použití, kde by mělo být
uvedeno, jak s předmětem bezpečně zacházet
a jak ho správně používat.
Ing. Lukáš Rylko, HZSMSK
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OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ HAVÍŘOVA 2011
TALENT

OSOBNOST KULTURY
JAN KROUL

Všestranný amatérský herec, dramaturg
a režisér, umělecký šéf divadla Sputnik a příležitostný herec, v jednom případě i spoluautor
divadla Skřítek při MKS Havířov, herec celorepublikového divadelního sdružení DRH (uskupení divadelníků ze všech koutů Čech, Moravy,
Slezska), člen občanského sdružení Muzikál
Havířov. V havířovském divadelním světě se
pohybuje od roku 1994 - do povědomí se zapsal
především jako režisér havířovského muzikálu
Proroctví, organizátor Vánočky - každoroční
přehlídky amatérských divadel a kapel z našeho
regionu, či spoluorganizátor soutěže krásy středoškolských studentek Miss Karkulka.

MARTA GELNAROVÁ

VENDULA WEISSOVÁ -16 let
Nadějná mladá zpěvačka, kterou nominovaly
především úspěchy v soutěžích Talent (1. místo
havířovský Talent 2004, 2. místo havířovský
Talent 2006, 2. místo havířovský Talent 2009,
2. místo havířovský Talent 2010, 1. místo karvinský Talent 2011, 2. místo havířovský Talent
2011). Vendula také reprezentovala úspěšně
Havířov na soutěži Česko zpívá aneb Podhorský
čtyřlístek 2010 ve Rtyně v Podkrkonoší, kde získala 3. místo a mezi nejčerstvější úspěchy patří
2. místo ve zpěvu frankofonních písní v Ostravě.
V této soutěži postoupila do Euroregionálního
kola, které se uskutečnilo 10. června 2011
v Banské Bystrici na Slovensku. Do tohoto kola
postoupilo pouze 6 zpěváků z ČR a Slovenska.

KAROLÍNA LEVKOVÁ - 13 let

Občanským povoláním byla Marta Gelnarová
celý život učitelka prvních tříd základních škol.
Známá byla svými novátorskými přístupy ve
výuce, nominaci na ocenění Osobnost kultury jí
přineslo její působení na poli folklóru. Několik let
spolupracuje s Muzeem Těšínska v Havířově,
a to formou celoročních cyklů přednášek s různorodou folkloristickou tematikou pro školní děti
i pro zájemce z řad veřejnosti.
Marta Gelnarová je dlouhá léta členkou literárního klubu SPI, který volně sdružuje zájemce
o psaní. Jejich veřejná čtení byla v minulosti
pořádaná v Městské knihovně Havířov a nyní
v Galerii Spirála. Paní Gelnarová se věnuje poezii a próze, i zde se věnuje folklórní tematice
a lidové písni. Mezi její další aktivity patří i přednášková činnost pro Městský klub důchodců
v Havířově.

Foto: Jozef Pintér

Karolína je velice talentovanou žákyní pěveckého oddělení ze třídy paní učitelky Zuzany Gajanové na ZUŠ B. Martinů. Sólovému zpěvu se
věnuje odmalička, zúčastnila se řady pěveckých
soutěží. Mezi její největší úspěchy poslední doby
patří např. 1. místo a Cena „Nekonvenční žižkovský podzim“ za interpretaci skladby 20. století na
Písňové soutěži B. Martinů v Praze 2010,
1. místo na mezinárodní Pěvecké soutěži v Olomouci 2011, a 1. místo a Cena náměstkyně
hejtmana MSK pro nejúspěšnějšího účastníka

a Cena poroty za interpretaci povinné písně
L. Janáčka na mezinárodní soutěži Janáčkovy
konzervatoře Ostrava „PRO BOHEMIA“.
Karolína vystupuje nejen na akcích základní
umělecké školy, ale také na akcích pořádaných
MKS Havířov. V současné době se připravuje na
soutěže vyhlášené MŠMT ČR v roce 2012.
V budoucnu by se ráda věnovala sólovému
zpěvu na konzervatoři.

LADA BUBÍKOVÁ - 13 let
Lada navštěvuje klavírní oddělení ZUŠ B. Martinů od svých pěti let. Je velmi talentovaná a svůj
talent zúročila na mnohých soutěžích, kde se
umísťovala vždy na předních místech, např.
Karlovarská růžička, Prague Junior Note, Karel
Ditters z Dittersdorfu apod.
Ve školním roce 2010/2011 úspěšně reprezentovala školu a probojovala se do ústředního kola
soutěže MŠMT ČR ve hře na klavír, získala
3. místo. Kromě sólové hry se také věnuje
komorní hře. Je členkou komorního dua, které
také slavilo úspěch v soutěži komorní hry a stalo
se laureátem této soutěže. Lada vystupuje na
veřejných koncertech školy a také jako „předskokan“ komorních koncertů MKS Havířov.
Mezi její záliby patří také kreslení (navštěvuje
výtvarný obor ZUŠ), hra na flétnu a tanec.

OCENĚNÍ ZA DLOUHODOBOU PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
Mgr. JIŘÍ KROČEK
Předseda výboru SP+D Kontakt, občanského
sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou
závislostí. Dobrovolné činnosti v oblasti pomoci
sociálně potřebným mladým lidem se věnuje
téměř třicet let. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a oddělením sociálně právní ochrany
dětí Magistrátu města Havířova realizuje víkendové výcvikové pobyty zaměřené na posílení
a zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného
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prostředí. Cílem pobytu je pomoci rodinám při
hledání výchovných problémů, nápravě vztahů
a zkvalitnění komunikace a rodinného klimatu.
Program je rovněž zaměřen na smysluplné
využití volného času.

KOLEKTIV V SOCIÁLNÍ OBLASTI

VĚRA POSPÍŠKOVÁ

Předsedkyně občanského sdružení VESELÉ
RUKAVICE, které vzniklo v roce 1999.
Občanské sdružení organizuje dětské kluby
určené výhradně pro děti ze sociálně slabých
rodin, pro něž pořádají pravidelné letní tábory.
Děti z těchto rodin vedou k vzájemnému pochopení, spolupráci a zodpovědnosti.
Věra Pospíšková pravidelně pořádá Dny dětí,
Vánoční zpívání - kulturní vystoupení
na náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku, prezentované dětmi ze sociálně slabých
rodin. Další aktivitou sdružení je amatérská divadelní tvorba. Vyrábí vlastní loutky ze zbytků látek
a pořádají celostátní amatérské divadelní semináře. Loutky učí šít děti v komunitním centru
Armády spásy v Havířově-Šumbarku.

ARMÁDA SPÁSY
působí v Havířově přesně dvacet let. Stejně jako všude na světě poskytuje i zde profesionální a zároveň hluboce lidskou péči potřebným lidem, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví a vyznání. Azylový dům
pro muže v Havířově začal poskytovat služby v září 1991. Naše město si vybrali představitelé Armády
spásy jako první v zemi a také v celé východní Evropě. Armáda spásy se postupně rozšířila do 120
zemí světa a město Havířov je jedním z 9 měst České republiky, kde tato organizace poskytuje své
služby. V současné době poskytuje na území města Havířova 8 registrovaných sociálních služeb
v 5 zařízeních - Azylový dům pro muže, Azylový dům pro matky s dětmi, Dům pod Svahem,
Sbor a komunitní centrum na ul. J. Seiferta a Komunitní centrum na ul. Obránců míru.

Technické rozšíření
vysílání televize Polar Havířov
1) Digitální kabelové městské vysílání
Výrobce městského televizního vysílání
- TV POLAR a provozovatel kabelové
sítě UPC ČR uzavřely smlouvu o šíření
programu POLAR Havířov také v digitální kabelové síti DVB-C, tedy přes tzv.
set-top-boxy. Investice do nákupu nové
technologie byla provedena na náklady
TV Polar.
Diváci tak získávají větší komfort - od
této chvíle již nemusíte vypínat set-topbox a ladit POLAR v analogové síti, ale
můžete městské vysílání sledovat přímo
v nejnižší digitální nabídce v set-topboxu, popř. televizoru se zabudovaným
tunerem DVB-C.
Proveďte tedy aktualizaci vaší programové nabídky (SET-TOP-BOX: MENU
-> INSTALACE -> AUTOMATICKÉ
VYHLEDÁVÁNÍ) a POLAR Havířov se
objeví hned vedle programu ČT1 - konkrétně o jeden kanál zpět. Jste-li tedy na
1. pozici vaší programové nabídky, kde
je program ČT1, a skočíte o jeden kanál
zpět, objeví se vám POLAR Havířov.
Je to snadné a přehledné. Polar Havířov
vysílá v moderním formátu 16:9.
Vysílání POLAR Havířov v analogové
síti UPC zůstává i nadále v provozu.
TV POLAR vysílá nejen prostřednictvím

kabelové televize, ale také terestrickým
digitálním
vysíláním
DVB-T
na
59. kanálu Klimkovice..., dále kabelovým vysíláním IPTV v sítích PODA
a také prostřednictvím internetu, a to na
adrese www.TVportaly.cz. POLAR tak
disponuje nejkomplexnější distribuční
sítí v Moravskoslezském kraji, která je
uzpůsobená tak, aby se reportáže
a pořady dostaly ke každému obyvateli.
Více informací najdete na www.polar.cz.
2) Městské vysílání v mobilech
zpravodajské portály Polar TV s havířovským městským vysíláním:
TVportaly.cz
InfoPortaly.cz
lze nyní sledovat také pomocí chytrých
mobilních telefonů!
Do internetového prohlížeče stačí zadat
adresu portálu - dotyčné servery zjistí,
že se přihlašujete přes mobil, a spustí
vám zjednodušenou a přehlednou verzi
portálu optimalizovanou právě pro
mobilní telefony.
Ideální je být připojen přes WiFi nebo síť
3G, kde je video přehráváno zcela
plynule.

Senior servis poskytuje
služby seniorům již 10 let
Projekt Dobrovolníci - společníci osamělých seniorů
zahájilo občanské sdružení Senior servis před deseti
lety, kdy dobrovolnictví bylo téměř neznámým pojmem.
Pro řadu lidí bylo - a dodnes je - nepochopitelné, že by
někdo bez nároku na odměnu navštěvoval osamělé
seniory a pootevřel jim dveře do světa - nejen obrazně.
Rozhovor, doprovod a různé drobné služby jsou náplní
činnosti stovky dobrovolníků, kteří v Ostravě, Karviné,
Havířově a Orlové navštěvují osamělé seniory v bytech
a sociálních zařízeních.
Typickým klientem jsou senioři bez příbuzných
a přátel, často žijící v anonymitě sídlišť, zdravotně postižení a se sníženou mobilitou. V terénu jsou v základní
péči sociálních služeb, pečovatelek a asistentů. Dobrovolníci doplňují tyto služby přátelským rozhovorem, předčítáním, doprovodem do obchodu, k lékaři či na úřad,
procházkou, donáškou knih, léků apod.
Činnost dobrovolníků je akreditována Ministerstvem
vnitra a má svá pravidla a náležitosti, mj. proškolení,
pojiš-tění, proplácení místního jízdného aj. Finanční
nároky (asi 3000 Kč ročně na dobrovolníka) pomáhají
zvládnout granty Ministerstva vnitra a Magistrátu statutárního města Ostravy.
To, co bylo před deseti lety záměrem s nejasným
pokračováním, se vyvinulo v pravidelnou činnost
a z původních dvou studentek-dobrovolnic se dobrovolnictví dnes věnuje stovka aktivních důchodců, zaměstnaných, nezaměstnaných, žen v domácnosti a studentů. Pomáhat a nic hmotného neočekávat je v dnešní
době přístup těžko pochopitelný. Pro dobrovolníky je
však spojen s potěšením a duchovním obohacením.
A dobrovolné aktivity kultivují společenské klima města pozorností a nezištnou pomocí potřebným.
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Obyvatelé Havířova třídí odpad lépe.
Třídění podpoří 170 nových barevných kontejnerů.
Statutární město Havířov ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
a Moravskoslezským krajem již druhým rokem
intenzivně podporují třídění odpadů ve městě.
Vzájemná spolupráce probíhá v rámci projektu
Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky, který na území kraje realizuje společnost EKO-KOM, a.s. a Moravskoslezský kraj.
Cílem spolupráce je vytvoření lepšího zázemí
pro třídění odpadu ve městě a také informování
občanů o tom, jak správně mají svoje odpady
třídit. Díky tomu se pak může více odpadů dále
využít při výrobě nových výrobků a současně
méně zbytkového odpadu skončí na skládce.
„Společný projekt má své výsledky. Zatímco
v roce 2009 obyvatelé Havířova vytřídili celkem
1 442 200 kilogramů plastů, papíru, skla a nápojového kartonu, v roce 2010 to bylo již 1 454 099
kilo tříděného odpadu. To představuje příznivý
meziroční nárůst,“ uvedl náměstek primátora pro
hospodářský rozvoj Ing. Petr Smrček .

směsný odpad. Lidé se ze samolepek doví, jaké
odpady mají třídit do barevných nádob nebo
pytlů a nepatří proto do kontejnerů se směsným
odpadem. Navíc lidé na samolepkách najdou
odkazy na internetové stránky, na kterých se
mohou blíže seznámit s tříděním, zpracováním
a recyklací odpadu.

Věděli jste, že?
Žluté kontejnery jsou na
PET láhve ● Plastové obaly
● Kelímky od jogurtů a tuků ● Sáčky, fólie
● Polystyren ● Ostatní plastové obaly
Do žlutých kontejnerů nepatří mastné
a znečištěné obaly, ale také pvc - například
linoleum nebo novodurové trubky.

Modré kontejnery jsou na
Noviny, časopisy a reklamní letáky
Papírové obaly a kartóny
Kancelářský papír a sešity
Do modrých kontejnerů nepatří papír znečištěný od lepidla, mastný od jídla, dětské
pleny nebo použité kapesníčky.

Třídění odpadu nejvíce pomáhají nové kontejnery na tříděný odpad, které do Havířova bezplatně poskytuje společnost EKO-KOM, a.s. ve
spolupráci s Moravskoslezským krajem. Zatímco
v roce 2010 v Havířově přibylo 90 nových nádob
na plasty, papír a sklo, v roce 2011 byl počet
nových kontejnerů navýšen dokonce o 170. Současně s distribucí kontejnerů přispívají k nárůstu
množství tříděného odpadu také doplňkové informační aktivity, které občany Havířova seznamují
se správným tříděním odpadů.

700 domácností obdrželo zdarma
speciální tašky na třídění plastů,
papíru a skla
Hlavní podpůrnou aktivitou v Havířově byla
v letošním roce distribuce speciálních tašek na
plasty, papír a sklo. Ty byly od 18. listopadu distribuovány do 500 domácností, dalších 200 tašek
bylo občanům k dispozici na Magistrátu. „Pokud
výsledky tříděného sběru v příštím roce potvrdí
společné očekávání naší společnosti, města
a Moravskoslezského kraje, tak bychom
v poskytování barevných tašek rádi pokračovali,“
upřesnil Lubomír Janda ze společnosti EKOKOM, a.s.

Samolepky napovídají, jak správně
třídit odpad
Kromě distribuce tašek byly informacemi
o správném třídění polepeny kontejnery na

O společnosti EKO-KOM

Zelené a bílé kontejnery jsou na
barevné a bílé sklo
Láhve od nápojů
Skleněné nádoby
● Tabulové sklo
●
●

Do zelených a bílých kontejnerů nepatří
porcelán, keramika, zrcadla a drátované
sklo.

Tato nezisková společnost již od roku 1999
efektivně provozuje celorepublikový systém,
který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.
Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností
nakládajících s odpady, zajišťuje, aby odpady
z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny,
svezeny sběrovou technikou, upraveny a dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních
surovin.

SENIOŘI OBJEVUJÍ TAJE
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV pro velký zájem pořádá další kurzy obsluhy PC
pro seniory, kteří se seznámí se základní obsluhou PC a internetem prostřednictvím
intenzivních 25hodinových kurzů.
Zahájeny budou 2 typy kurzů, tj. začátečník a pokročilý uživatel (pokročilý kurz - určen pro ty, co mají
již absolvován kurz začátečník). Oba kurzy mají stejnou hodinovou dotaci.
STEJNÁ CENA JAKO V ROCE 2010. 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). Pravděpodobné zahájení kurzu prosinec 2011.
Přihlásit se můžete na tel. číslech: 775 305 499-8 od pondělí do pátku v odpoledních hodinách.

INNA o.s. Havířov onkologická organizace se představuje
Onkologická organizace INNA o.s.
Havířov sdružuje od roku 1997 pacienty
s různými diagnózami nádorového onemocnění, kterým pomáhá po těžkém období léčby zařadit se zpět do aktivního života.
Oznamujeme občanům Havířova, že
máme od července 2011 klubové schůzky pravidelně každé úterý od 14 do 17 hod. v Centru
volnočasových aktivit ul. Horymírova, HavířovMěsto.
O aktivitách klubu se můžete dovědět na
www.innahavirov1997.estranky.cz
Nezůstávejte se svými problémy doma, přijďte
mezi nás, setkáte se s lidmi, kteří tyto problémy

mají za sebou, zjistíte, že se nebavíme
o nemocech a že můžete po překonání
počátečních potíží dál plnohodnotně žít.
Každou středu od 11 do 14 hod. provozujeme Centrum pomoci, kde proškolené
lektorky mohou nejen pacientům, ale
i jejich rodinným příslušníkům ze svých zkušeností poradit a pomoci. Ženy, které mají nemoc
za sebou, umí nejlépe poradit a povzbudit.
Termín schůzky si můžete domluvit i na jiný
den na ☎ čísle 732 146 500
Za org. INNA o.s. Havířov
Marčová Marta - zástupce org.
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výstavy

přednášky

Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

filmový klub

- 48. sezona - premiéry

těšínské
divadlo

Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov pořádá ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem Havířov
12. 12. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB
Ing. Jan Vincenec: HODNOCENÍ ROKU 2011
KD P. Bezruče - ČESKÁ SCÉNA
13. 12. v 19 hodin pro skupinu HAA
Fjodor Michajlovič Dostojevskij: BRATŘI KARAMAZOVI

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h. - loutkový sál KD P. Bezruče, vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč
6.12. OSMDESÁT DOPISŮ
(ČR 2010, 85´, přístupný, drama) Československo,
29. březen 1987. Jeden den v komunistickém Československu inspirovaný životem režiséra. Čtrnáctiletý Vašek
vyráží se svou matkou po úřadech, aby získali povolení
odejít za otcem, který emigroval do Velké Británie.
Režisér Václav Kadrnka vypráví osobní příběh o odloučení a touze být s milovaným člověkem navzdory těžkým
okolnostem, o vytrvalosti a nezlomnosti, s jakou mnoho
lidí v bývalém režimu čelilo absurdnímu byrokratickému
systému. Režie: Václav Kadrnka

POZOR ! mimořádně uvádíme ve středu
7.12. JAN PAVEL II.
– HLEDAL JSEM VÁS
(Polsko 2011, CP 27.11. 11, 130´, přístupný, dokument,
titulky) Tento dokumentární film vznikal čtyři roky.
Natáčen byl ve třinácti zemích na čtyřech kontintech.
Vedle unikátních archivních záběrů je snímek vystavěn
na rozhovorech s padesáti osobnostmi z nejrůznějších
prostředí. O polském papeži vyprávějí např. tenorista Placido Domingo, Francesco Cossiga, Dalajlama, někdejší
vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls nebo bývalý
polský prezident Lech Walesa. Režie: Jaroslaw Szmidt
Vstupné: 60 Kč, - členové FK 45 Kč

13.12. BANKSY-EXIT THROUGH THE
GIFT SHOP
(Velká Británie/USA 2010, 87´, do 12 let nevhodný,
fiktivní dokument, titulky) Legendární streetartista a graffiti writer Banksy, který ani přes nominaci na Oscara
neodhalil svoji identitu, vstupuje do kin se svým provokativním mystifikačním dokumentem o street artové
scéně. Excentrický francouzský majitel obchodu Tonny,
který má stovky hodin záznamů graffiti akcí, marně pátrá
po tajemném Banksym a sám se po jeho vzoru rozhodne stát kultovním umělcem. Zábavný a vzrušující dokument o kultu pouličního umění, který tento fenomén zároveň odhaluje, zároveň jej relativizuje a sebevzhlíživost
některých umělců ironicky shazuje. Režie: Banksy

20.12. DRUHÁ
STRANA
MINCE
(REWERS, Polsko 2009, 63´, do 12 let nevhodný, tragikomedie, titulky) Mladá a plachá Sabinka žije se svou
matkou a babičkou, které se jí snaží najít vhodného
nápadníka. Po několika nezdařených a zoufalých pokusech se objeví zdánlivě ideální Bronislaw, charismatický
a galantní mladý muž. Jeho temná minulost a záhadné
povolání se však brzy ukážou být hrozbou pro „disidentsky“ založenou rodinu. Černohumorný příběh podle scénáře významného polského spisovatele Andrzeje Barta
se vrací do padesátých let, doby tuhého budovatelského
socialismu. Režie: Borys Lankosz

projekt film a škola
15.12. v 16 h. - loutkový sál KDPB

KATKA
(ČR 2010, 96´, dokument) Film Heleny Třeštíkové je
unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím
čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Proč začala brát drogy? Jak
sama říká - chtěla se lišit. Režie: Helena Třeštíková
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

meditace
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ADVENTNÍ KONCERT
13. 12. v 19 hodin
KD Radost

Koncert zahájí Petra Vašková
- akordeon ze třídy Věry Duszkové ZUŠ B. Martinů
skladbou Sousa Carvalho Toccata.
Spolupořadatelem koncertu
je Nadace Český hudební fond.

připravujeme

zábava

Jarmila Kosinová
á
zpěv
Vstupné 110 Kč, důchodci 90 Kč, studenti 70 Kč

Daniela
V
Valtová/Kosinová
varhany

9.12. v 18 hodin - KD Radost
XXII. ročník

MISS KARKULKA PAMIR 2011
uvádí: Jirka Jekl a Michal Krusberský
hosté: Barbora Kiszková (Jonštová) - MISS Karkulka 1990,
Vendula Weissová - havířovský Talent 2011, Jiří Koběrský, Horizonty Vstupné: 80 Kč

mikulášská nadílka

koncerty

výstava

Kulturní dům Radost - KDR

3.12.
KD Radost

MIKULÁŠSKÁ

❆ Balíčky s nadílkou pro děti přijímáme
na informacích KD Radost od 11 h.
❆ Balíčky bez zakoupené vstupenky
NEPŘIJÍMÁME
❆ Mikuláš s čertem rozdají balíčky
po pohádce

❆ v 15.00 h pohádka

Vánoční dáreček
pro Ježíška
Divadlo Kaňka Třinec
Vstupné: 50 Kč

23.1. 2012 v 19.00 hodin
velký sál KD P. Bezruče

Miro Gavran: VŠE O ŽENÁCH
Komedie o mužích, kteří se domnívají,
že všechno ví... a to nejen o ženách
Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková
a Jitka Schneiderová
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VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
Otevřeno: po - pá 12 - 18 h., so - ne 14 - 18 h. ,
v den večerního programu ve velkém sálu do 19 h.,
vstupné 20 Kč, děti 10 Kč

SPOLEČENSKÝ DŮM - SD
zábava

výstava

KD Leoše Janáčka - KDLJ

Akademický malíř Vilém Wünsche
Výstava k 111. výročí narození
významného regionálního umělce

Městské kulturní středisko Havířov

nabízí k pronájmu
REKLAMNÍ PLOCHY

29. 11. - 30. 12. 2011

ve výkladcích Společenského domu Havířov

připravujeme

Info: 596 808 026, 777 767 089

Vstupné: 260,- 240 Kč
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 po - ne 15.00 - 20.30 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 ● www.mkshavirov.cz ● Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete zakoupit v předprodeji ve všech
pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání. Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají
od 2. dne zahájení prodeje.
●
●

10

Premiéra

15. a 17. - 18.12. ve 20.00 h
19. - 21.12. v 17.45 h
ve středu 21.12. též v 9.00 h
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
(ČR 2011, CP 13.10. 11, 106 ´, do 12 let nevhodný,
DD) Když vám hoří půda pod nohama, není nad
rodinný výlet. Libor, bývalý učitel dějepisu, který
dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu let spokojeně
žije společně se svou rodinou v luxusní vile na
okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a
na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi
klientů týkající se celého vedení banky. Libor se
následně ocitá pod dohledem policejních vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží
se uniknout před hrozícím vězením a oddálit
osvětlení celé situace své nic netušící manželce.
Vstupné: 80 Kč
Režie: Robert Sedláček
(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

Premiéra

15. a 17. - 18.12. v 17.45 h
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
- 1. část
(Twilight SAGA:BREAKING DAWN - PART 1, USA
2011, CP 17.11. 11, 111´, do 12 let nevhodný, fantasy/thriller, titulky, DD) V první části závěrečného dílu
strhující upíří romance se Bella a Edward po
svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde
se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho… V hlavních rolích Kristen Stewart a Robert
Vstupné: 80 Kč
Pattinson.

22. - 23. a 25.12. ve 20.00 h
26. - 28.12. v 17.45 h
ve středu 28.12. též v 9.00 h
DLUH
(THE DEBT, USA 2010, CP 27.10.11, 114´, do 12 let
nevhodný, thriller/drama, titulky DD)
Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu, Rachel, David
a Stephan, se vrátili domů jako hrdinové, poté co
ve Východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi. Současnost. Teď již vysloužilí
agenti mají status národních ikon, dcera Rachel
dokonce o jejich misi napsala knihu. Oni však zoufale trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali
Vstupné: 82 Kč
nikdy neprozradit …
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
29. - 30.12. v 17.45 h
NÁKAZA
(CONTAGION, USA 2011, CP 20.10.11, 105´, do 12
let nevhodný, akční/katastrofický, titulky DD)
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího
vzduchem přenosného viru, který nemocné zabíjí
během několika dnů. S rychlým šířením epidemie
se lékaři po celém světe snaží najít lék a minimalizovat paniku, která se šíří ještě rychleji, než
samotný virus. Hrají: Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law aj.
Vstupné: 80 Kč
29. - 30.12. ve 20.00 h
2. - 4.1. v 17.45 h, ve středu 4.1. též v 9 h
ANONYM
(ANONYMOUS, Velká Británie/Německo 2011, CP
10.11. 11, 130´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý, titulky,
DD) Příběh filmu se odehrává v Anglii za období
vlády královny Alžběty a spekuluje o otázce, která
už po staletí vrtá hlavami akademiků a géniů, kdo
je doopravdy autorem díla, připisovaného Williamu Shakespearovi. Anonym nabízí jednu
z možných verzí jejich výkladu a zaměřuje se na
dobu, kdy politické skandály a intriky, tajné románky na královském dvoře a zákeřné plány hamižných šlechticů, toužících po trůnu, vycházely na
světlo na těch nejpřekvapivějších místech: na
Vstupné: 80 Kč
londýnských jevištích.
(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

Premiéra

9.12. v 17.45 h., 10. - 11.12. v 15.30 h
AUTA 2
(CARS 2, USA 2011, CP 28.7. 11, 106´, přístupný,
animovaná/rodinná/dobrodružná/komedie, české znění, DD) Hvězdné závodní auto Blesk McQueen
a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, se
dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta
zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec
prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde se
má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě.
Ale cesta na šampionát je plná děr, objížděk
a komických překvapení, když se Burák připlete
do svého vlastního netušeného dobrodružství Vstupné: 72 Kč
mezinárodní špionáže.
9.12. v 17.45 h. - dotované představení - Vstup zdarma

22. - 23. a 25.12. v 17.45 h
OCELOVÁ PĚST
(REAL STEEL, USA 2011, CP 10.11. 11, 127´,
přístupný, širokoúhlý/akční/sci-fi, české znění, DD)
V drsném a napínavém akčním snímku z blízké
budoucnosti představuje Hugh Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera, jehož milovaný
sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým zápasit a nemá žádné
vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako promotér robotických zápasů …
Vstupné: 82 Kč

Premiéra

Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro
návrat do školních lavic. Chce si rozšířit své obzory, ale hlavně získat lepší kvalifikaci pro své
budoucí povolání. Ve škole se zapíše do hodin
komunikace a nečekaně se zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts), která ve svém osobním životě řeší spory s manželem. Obyčejný mužský jako Larry, který má mnoho důvodů se

Premiéra

5. - 7.12. v 17.45 h
ve středu 7.12. též v 9.00 h
PŮLNOC V PAŘÍŽI
(MIDNIGHT IN PARIS, Španělsko 2011, CP 22.9. 11,
94´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)
Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát,
přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se
sem po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho
romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že
toto město bylo ve 20. letech minulého století
zlatým věkem. V hlavních rolích Owen Wilson
a Rachel McAdams. Režie: Woody Allen
Vstupné: 82 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
8. a 10. - 12.12. v 17.45 h
9.12. ve 20.00 h.
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
(LARRY CROWNE, USA 2011, CP 27.10. 11, 98´,
do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)

Premiéra

Premiéra

Premiéra

2. - 4.12. v 15.30 h
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
(ČR 2011, 90´, přístupný, rodinná/komedie, DD) Tři
sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha
a mnoha lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické
školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou
první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem
Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou
a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je
půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský,
Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný,
Josef Somr, Jiří Lábus, Ota Jirák, Markéta Hrubešová
Vstupné: 77 Kč
aj. Režie: Václav Vorlíček

8. a 10. - 11.12. ve 20.00 h
PARANORMAL ACTIVITY 3
(USA 2011, CP 20.10. 11, 84´, do 15 let nepřístupný,
mysteriózní/horor, titulky, DD)
Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Rádi se
bojíme. Přinejmenším ve filmech. A když se najde
člověk, který dokáže ze zdánlivě fádních záběrů
domácích videokamer vyčarovat podívanou jen
pro velmi silné povahy, je o hit postaráno. S hrdinkami z předchozích dvou dílů, paranormálními
aktivitami pronásledovanými sestrami Katie
a Kristi, se vrátíme ke kořenům zla, do časů jejich
dětství, kdy se rády vzájemně strašily a hrály si na
vyvolávání duchů, až se jim to jako bumerang
Vstupné: 82 Kč
začalo vracet.

projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL

17. - 18.12. v 15.30 h
MEDVÍDEK PÚ
(WINNIE THE POOH, USA 2011, 60´, přístupný,
animovaný, české znění, DD) Malí diváci se vrací do
Stokorcového lesa, kde znovu ožívají nadčasové
kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních krátkých
filmů. Přichází zábava ve společnosti „přihlouplého
Medvěda“ a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka,
Sovy, Klokanice, Klokánka... a pochopitelně také
Vstupné: 62 Kč
Ijáčka, který ztratil ocásek.

domnívat, že jeho život se zastavil, dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše, co mělo smysl, už
tě minulo, objevíš důvod proč žít.
Vstupné: 82 Kč
9.12. ve 20.00 h. - dotované představení - Vstup zdarma

Premiéra

1. - 4.12. v 17.45 a 20.00 h
DREAM HOUSE
(USA 2011, CP 6.10. 11, 90´, do 12 let nevhodný,
thriller, titulky, DD) Někteří lidé tvrdí, že domy mají
paměť. Pro jednoho muže je ale jeho domov
místem, pro které by byl schopen vraždy, jen aby
na něj zapomněl. Daniel Craig, Naomi Watts
a Rachel Weisz účinkují v hlavních rolích
napínavého thrilleru o rodině, která se nevědomky
přestěhuje do domu, ve kterém došlo k několika
brutálním vraždám. Záhy zjišťují, že si je vrah
Vstupné: 82 Kč
vyhlédl jako své další oběti...

Premiéra

Premiéra

Kulturní dům Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT
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MŠ Holubova:
Předškoláci a ragby

Děti z mateřské školy na ulici Emila Holuba
v Havířově-Podlesí se staly jako první součástí
projektu podpořeného Nadačním fondem Veolia,
jehož hlavní tváří je Radek Kokinda a Radek
Sittek z Rugby Clubu Havířov. Tento projekt je
realizován v rámci celoškolního plánu spolupráce mateřské školy a tohoto sportovního
klubu.
Všechny děti milují pohyb, co si budeme
vykládat a obzvlášť, když jim pohyb nabídne
někdo, kdo má svaly, taky čáry a sportovní zkušenost netradičního žánru. V našem případě
"kluci" z ragbyového klubu Havířov. Návštěva
ragbisty Radka v naší školce byla silně motivační. Dokázal si všechny děti získat jedním šišatým
míčem a také skvělým kamarádským přístupem.
Jeho pozvání na ragbyové hřiště bylo přijato
s velkým nadšením a jásotem. Naše předškoláky
ze tříd "Včelek, Kuřátek a Mravenečků" šišatý
míč natolik nadchnul, že byli schopni za ním jít
světa kraj, a to i v dešti... a vyplatilo se. Nehráli
jsme si sice na hřišti, jak bylo původně
v plánu, ale i v tělocvičně to bylo úžasné. Kluci
z klubu ragby to měli super připravené, že nebylo dětské duše, která by to neocenila.
Téměř dvě hodiny pohybu dětem natolik utekly, že se jim vůbec nechtělo odcházet. Rozcvička, překážková dráha, házení, chytání a spousta
legrace, to byla naše dopolední náplň. A bylo to
tak pohybově akční, že podle toho vypadají
i fotky - děti v pohybu se špatně fotí, ale i tak
jsem založila fotogalerii "Předškoláci a ragby",
aby naši rodičové měli možnost vidět svá zlatíčka. A také proto, že se nám možná podařilo
zachytit fotoaparátem budoucí ragbyovou hvězdu a ještě o tom nevíme. Takže sportem ku zdraví a klucííí děkujeme a už teď se těšíme na další
společnou akci!!!
Šárka Lassaková

Střední škola, Kpt. Jasioka 50,
Havířov-Prostřední Suchá

zve 8.12.
od 9 do 17 hodin
na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Návštěvníci se seznámí se školou,
doprovázeni studenty
mohou nahlédnout do prostor školy,
podívat se na výuku,
informace jim poskytne také ředitel školy.

Smajlík ze ZŠ Na Nábřeží
hlásí: Tak a je to tady!
Školní rok 2011/2012 začal na ZŠ Na Nábřeží v plné aktivitě. Ještě ke konci prázdnin, vlivem
rekonstrukce elektrických obvodů, vypadala
naše škola jako staveniště. Zmobilizovali jsme
však všechny síly a děti spolu s učiteli nastoupily do svých tříd jako vždy - s úsměvem.
Také náš pěvecký sbor „Smajlík“ započal nový
školní rok v plné aktivitě. Přibyli další zpěváčci
a Smajlík se nám rozrostl na 60 členů. A už nás
čekala první pěvecká soutěž, a to mezinárodní.
Werk Anděl 2011 - ETS pop-rock odstartoval
v Třinci v půli října. Protože ve Smajlíku máme
i úspěšné sólové zpěvačky, což dokazuje přední
umístění v havířovských pěveckých soutěžích,
rozhodli jsme se zúčastnit i této, pro nás soutěže
nové. Z celkového počtu sedmdesáti soutěžících
postoupilo do mezinárodního finále dvacet zpěváků. Holky bojovaly jak o život, ani hlasivky je
nezradily a výsledek se dostavil. Kateřina Pokorná a Karolína Kroščenová jsou postupujícími ze
semifinále do mezinárodního finálového boje.
Jsme rádi, že pod taktovkou pedagogických
pracovníků máme nejen v kulturních, ale i vědomostních a sportovních soutěžích velmi nadané
a šikovné děti, a proto se už těšíme i na další
Mgr. Šárka Tedesco
úspěchy.
ZŠ Na Nábřeží

GSH: Jubilejní výměna
s partnerskou školou
v Tourcoing
Roku 1996 podepsal tehdejší ředitel Gymnázia na ulici Studentská RNDr. Vladimír Mach
partnerskou smlouvu s lyceem Sacré-Coeur
v Tourcoing. Hned na jaře 1997 se výměnného
pobytu zúčastnili první studenti a zahájili tak
krásnou tradici, plnou nezapomenutelných zážitků při poznávání jiné země, jiné kultury, jiného
jazyka. S francouzským lyceem spolupracuje již
25 let i naše další partnerská škola, Lyceum
Staszica v polském Jastrzebie. Zrodila se tedy
myšlenka spojit se a organizovat výměny tří
zemí, česko-polsko-francouzské.
V tomto roce uběhne od podepsání smlouvy
15 let, čeká nás tedy výměna jubilejní. Dva týdny
ve Francii tak celkem měla možnost prožít stovka studentů. V průběhu let jsme procestovali
celý severovýchod země, navštívili jsme samozřejmě Paříž, ale i například Lille, Boulogne-surmer, Štrasburk, Remeš, Arras, Amiens. Vzhledem k tomu, že Tourcoing se nachází poblíž belgických hranic, zavítali jsme do Gentu, Brug,
Antverp, Ostende. Dokonce jsme měli možnost
poznat i města Spojeného království, Canterbury a York. Současné vedení školy výjezdy studentů velmi podporuje, letos se tedy můžeme
těšit například na prohlídku Amsterdamu.
Při příležitosti výročí se pro všechny studenty,
bývalé či současné, kteří se pobytů zúčastnili,
uskuteční slavnostní setkání v Polsku. Jelikož je
třeba se do konce prosince přihlásit, prosíme
všechny, kteří by v sobotu 21. dubna 2012 rádi
znovu pocítili atmosféru přátelství, které překračuje hranice fyzické i jazykové, aby se co nejdříve informovali o podrobnostech na adrese
francouzsky.jazyk@gsh.cz.
Mgr. Klaudie Fachinelli

Žáci ZŠ Gorkého
budou hrát ve filmu!

Foto: Michal Polák
Ano, je to tak. 28. října se po chodbách naší
školy pohyboval filmový štáb pod vedením
havířovského režiséra Davida Vignera, který točil
film o mentální anorexii. Snímek se bude jmenovat „Sami“ a do škol v celé České republice by
měl dorazit v roce 2012. Kluci a holky ze
sedmých, osmých a devátých tříd ZŠ Gorkého si
na vlastní kůži vyzkoušeli, jak je filmařina časově
náročná a hlavně kolikrát se musí točit jeden
záběr, než pan režisér řekne „výborná - beru“.
Čas ukáže, jestli se mezi žáky naší školy
najde někdo, kdo se stane tak velkou filmovou
hvězdou, jako je paní Eva Vejmělková. Ta ve
filmu rovněž hraje a na naší škole má dcerky
Taru a Ritu.
Jirka Jekl

ZŠ K. Světlé:
Exkurze
vodní dílo Žermanice
Ve čtvrtek 6. října jsme se my - šesťáci - vydali na exkurzi. Cílem byla přehrada Žermanice.
Od školy jsme vyrazili pěšky. Někteří z nás
„brblali“, protože nejsme zvyklí chodit „ po
svých“. Po více než hodině jsme dorazili na
místo. Nejdříve jsme posvačili, posilnili se. Pan
hrázný už nás čekal. Seznámil nás s historií
i současností přehrady.
Pak jsme se vydali na prohlídku samotné
hráze. Oblékli jsme si mikiny, svetry, bundy
a sešli dolů po schodech. Ocitli jsme se uvnitř
hráze. Překvapila nás zima, tma, potrubí, tuny
betonu a kapající voda. Někteří z nás měli divný
pocit, báli se jít dále. Oddechli jsme si až venku.
Cestou zpátky jsme pozorovali přírodu, chvíli
jsme sledovali koně pasoucí se na louce.
A protože nám vyhladovělo, ve školní jídelně
jsme si pochutnali na dobrém obědě.
Třebaže jsme byli unaveni, dobrou náladu
nám dodávaly sluneční paprsky, které nás celou
cestou doprovázely.
Exkurze se vydařila, dověděli jsme se mnoho
zajímavého. Poděkování patří p. uč. Prymusové
a p. uč. Pletánkovi, kteří si s námi určitě užili.
L. Švihlová, 6. B
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NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY MĚSTA HAVÍŘOVA
V PRODEJI V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU
keramické píšťalky, zvonek, magnetka,
srdíčko
● sada 6 podtácků s fotografiemi města
● reflexní magnetka tlapka a ledňáček
●

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
NABÍZÍ BEZPLATNÉ INFORMACE O
● službách, obchodech a firmách ve městě
● kulturních a sportovních akcích ve městě
a okolí
● autobusových, vlakových a MHD spojích
● ubytování a stravování
● pomoc při orientaci ve městě
● nabídka magazínů: TIM (Turistický informační
magazín), KAM po Česku, Beskydy tourist
info, Kultura - Havířov, Program Ostrava,

Program Frýdecko-Místecko, Zpravodaj Národní divadlo Moravskoslezské, METRO
PRODEJ (možnost platby hotově i kartou)
● map a pohlednic
● vstupenek on-line předprodejů TicketArt,
Ticketstream, Ticketportal, Ticketpro,
Eventim, Dům kultury města Ostravy,
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
● autobusové jízdenky s místenkou systému
AMSBUS
● Turistické známky (Kotulova dřevěnka
a Památník životické tragédie)
● materiály Klubu českých turistů (kalendáře
turistických akcí, atlas turistických cílů)
● přání UNICEF

Městské informační centrum Havířov, Dlouhá tř. 17, 736 01 Havířov-Město
☎ 596 815 843, 596 817 512, 608 556 549, www.havirov-info.cz, info@havirov-info.cz
po - pá 7.30 - 18.00 hod., so 8.00 - 12.00 hod., ne 13.00 - 17.00 hod.

Klub věrných turistů
10.12. sobota - autobusový zájezd na Vánoční Rožnov.
Je to tradiční slavnost spojená s lidovými zvyky, které se
konají v areálu skanzenu a ve valašské dědině. Cena zájezdu 100 Kč, odjezd autobusu v 7.30 hodin od Slávie.
15.12. čtvrtek - zdobení stromečku. Vezměte s sebou
něco dobrého pro zvířátka jako mrkev, jablíčka, suchý
chléb, kaštany a žaludy. Sraz na autobusovém nádraží ve
13 hodin.
20.12. úterý - Vánoce na Slezskoostravském hradě.
Srdečně zveme všechny milovníky vánoč-ních ozdob,
dekorací, ale i ty, kteří si chtějí vychutnat klidnou vánoční
atmosféru v hradním prostředí. Odjezd z autobusového
nádraží v 9 hodin - linkový autobus na Gagarinovo náměstí.
1.1. neděle - novoroční šlapáček, na kterém přivítáme
nový rok - sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin.
Od listopadu již probíhá Německá akademie turistů. Anglická akademie právě bude začínat. Lektoři mírným tempem
probírají jazyk pro praktické použití našich členů KVT.
Informační schůzky spojené s výběrem peněz na zájezd
vždy v úterý 6.12. a 13.12. v 18 hodin v restauraci Beskyd
na Národní třídě.
www.kvtivr.estranky.cz

Malé slečny nalezenou peněženku poctivě vrátily
Když tři malé slečny ve věku 8 - 10 let našly ve dvorové části
ul. Lípová peněženku, ve které byla nejen finanční hotovost, ale
i platební karta, občanský průkaz a další dokumenty, bez zaváhání
oznámily svůj nález matce jedné z dívek a ta na místo zavolala Městskou policii Havířov. Hlídka MP Havířov na místě poděkovala mladým
nálezkyním a následně peněženku s výjimkou občanského průkazu
předala majitelce. Stalo se tak 27. října.
"Vedení MP Havířov považuje tento čin mladých slečen za nejen
záslužný, ale rozhodně vzorový, a proto pozvalo dívky včetně zákonných zástupců na exkurzi do MP Havířov. Ta se uskutečnila 8. listopadu a děvčata viděla nejen dispečink MP Havířov, ale také ukázku
výcviku a ovladatelnosti služebních psů," řekl na adresu děvčat ředitel městské policie Ing. Bohuslav Muras.
Jako ocenění příkladného činu děvčatům ředitel MP Havířov předal tašku s upomínkovými předměty MP Havířov a poděkoval jim za
vzorné vystupování.

Foto: archiv MP

Ředitel městské policie Ing. Muras předal poctivým nálezkyním tašky
s drobnými dárky.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION HAVÍŘOV, DĚLNICKÁ 14, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO
bezbariérový vstup, tel. 596 813 456, e-mail: havirov@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz
otevřeno: út - pá 8 - 12, 12.30 - 16.30 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17h

ZAŠLÁ SLÁVA
CHLADNÝCH ZBRANÍ
Výstava potrvá do 11. 3. 2012
Chladné zbraně představovaly nejdůležitější nástroje a pomůcky člověka k obstarání obživy, pracovním činnostem a k obraně, na jejich použití často záviselo přežití. Výstava představí v historickém průřezu vývoj
základních druhů chladných, zejména pobočních zbraní, pozornost bude zaměřena rovněž na ukázky
ochranné zbroje a změny válečné výzbroje a výstroje.
Projekt Dvě města - jedna tradice / Dwa miasta - jedna
tradycja.
Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk
Cieszyński.

Doprovodné programy k výstavě:
Interaktivní koutek - po celou dobu výstavy - pracovní listy, vědomostní test, zábavné testy pro děti, oblékání replik středověkých šatů - možnost vyfotit se
v nich, ukázky zbroje

23. 11. - 11. 12. - Jak si představuji Ježíška Ježíšek jako vánoční ozdoba na stromek ve vstupní
chodbě VS Musaion, max. rozměr 6 x 10 cm. Práce
přijímáme ve VS.
Vyhodnocení soutěže 14. 12. 2011 - soutěž je určena
MŠ, ZŠ i dětem z řad veřejnosti
7. 12. 17 h - Komentovaná přednáška k výstavě
o vývoji chladných zbraní - přednáška věnující se
vývoji chladných zbraní od raného středověku do
17. století. Přednáší Ing. Roman Vaverka a Mgr. Jaroslav Rabajda, členové sdružení Velesův lid - pro veřejnost
9. 12. 8 - 16.30 h - Vánoční jarmark řemesel - tradiční pořad s ukázkami dovedností řemeslníků i umělců
s možností si vše vyzkoušet či zakoupit dárky - školy
a veřejnost
13. - 21. 12. - Vánoční přání, jmenovky na dárky
a PF 2012 - tvorba z různých materiálů
„Projekty - doprovodné programy k výstavě, jsou finančně podporovány statutárním městem Havířov“. Netýká
se Komentované přenášky.

PO CELOU DOBU VÝSTAVY VSTUP ZDARMA, I NA VŠECHNY
DOPROVODNÉ AKCE. NA PŘEDNÁŠKY SE, PROSÍM,
OBJEDNEJTE.

Armáda
spásy
Sbor a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov-Město
☎ 596 411 206, 596 411 265
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi - Klub Srdíčko
1.12. čt malování perníčků
6.12. út zpívánky
7.12. st volné hraní
8.12. čt malování barvami
- window color
13.12. út zpívánky
14.12. st volné hraní
15.12. čt povídání si o Vánocích
20.12. út zpívánky
21.12. st cvičeníčko
22.12. čt Vánoční besídka

Změna programu vyhrazena.
V terénní formě Vám nabízíme
pomoc s řešením
sociálních problémů rodiny.
Bližší informace obdržíte
na ☎ 603 548 977
nebo 737 405 373
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inzerce

224/11
222/11

226/11

230/11

Prodej materiálů

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN
prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
232/11

229/11

Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

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

223/11

228/11

219/11

v RD a bytech včetně revize
☎ 603 723 294

221/11

225/11

ELEKTRO PRÁCE
+ HROMOSVODY

231/11

220/11

obklady, dlažby, elektroinstalace,
malování, podlahy, sádrokarton
☎ 603 723 294

227/11

REKONSTRUKCE
KOUPELEN
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datum
26.11.

hodina
14 - 16.30

prosinec
prosinec

název akce
Adventní dílničky pro rodiče s dětmi - prarodiče s vnoučaty

6.12.
6.12.
6.12.
7.12.
7.12.

14
18

8.12.
8.12.
9.12.
9.12.
9.12.
9.12.
9.12.
9.12.
10.12.

18
18
18
8 - 16.30
14
15
15 - 18
19
8

Vánoční soutěž s adventní tematikou
Advent a Vánoce u nás i ve světě aneb
Jak se vánoční svátky mění v průběhu staletí
Soutěž pro děti Tradice a zvyky o Vánocích
Tematická výstavka knih Vánoce, vánoce přicházejí…
Vánoční kvíz o ceny s názvem Vánoční tradice
Výstava knih Vánoční inspirace - náměty na vaření, pečení,
slavnostní dekorace a stolování
Vánoční soutěž pro děti Ježíšek, Santa Claus a děda Mráz
- vánoce jsou tady zas.
Mikuláš - komponovaný pořad pro mateřské školy
Mikuláš - komponovaný pořad pro veřejnost
Výstava ručních prací Českého svazu žen,
každý den 15 - 17 malování perníčků
Mikulášský koncert - účinkují nejmladší žáci ZUŠ
Vernisáž výtvarného oboru
Mikulášská nadílka pro děti
Vánoční čtení a hraní v knihovně - pro školní družiny
Literární vánoční dárek s názvem Ratajův předvánoční večer
s Medvídkem Pú
Výtvarné kurzy - udělej si svého anděla strážného
Vánoční zamyšlení - komorní koncert žáků a učitelů ZUŠ
Miss Karkulka Pamir 2011
Vánoční jarmark řemesel
Vánoční vystoupení pěveckého sboru Smajlík (ZŠ Na Nábřeží)
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Vánoční bazárek - Středisko Don Bosko
Hudební show Jiřího Erlebacha, spoluúčinkuje L. Šipula
Podzimní turnaj ve florbale pro starší žáky

10.12.
10.12.
11.12.

11
9
15

Půjdem spolu do Betléma - Vánoční koncert FS Vonička
Ekumenická adventní bohoslužba
Vánoční setkání (nejen) pro starší a nemocné

11.12.
13.12.
13.12.
13.12.
13.12.
13.12.
13. - 21.12.
14.12.
14.12.
15.12.
15.12.
15.12.
15.12.
17.12.

17
14 - 16
16
16
17
17

Vánoční program pěveckého sboru Smajlík u OD Tesco
Tvořivé odpoledne pro děti - balíme dárky
Velký vánoční koncert s Luckou Gelnarovou
Tvořivé odpoledne pro děti - stromeček z knihy, jmenovky na dárky
Vánoční taneční akademie
Adventní koncert ZUŠ B. Martinů
Vánoční přání, jmenovky na dárky a PF 2012
Adventní koncert ZUŠ B. Martinů
Jak si představuji Ježíška - vyhodnocení soutěže
Vánoční pozastavení
Vánoční tvoření
Vánoční koncert žáků ZŠ Frýdecká
Vánoční koncert
Turnaj rodinných dvojic ve stolním tenise

20.12.
20.12.

18
19

21.12.
22.12.

17
17

prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
1. - 20.12.
1.12.
10
1.12.
17
5. - 10.12.
17
17

17
9 - 17
14.30
17
18
8 - 14

Vánoční koncert Gymnázia Komenského Havířov
Vánoční vystoupení pěveckého sboru Smajlík (ZŠ Na Nábřeží)
s P. Bendem
Vánoční koncert žáků a pěveckých sborů ZŠ Žákovská
Vánoční koncert ZUŠ L. Janáčka

místo konání
Středisko Don Bosko Havířov-Město,
ul. Haškova 1
MK, dětské oddělení Šrámkova
MK, dětské oddělení Šrámkova
MK, pobočka U Jeslí
MK, půjčovna pro dospělé Šrámkova
MK, půjčovna pro dospělé Šrámkova
MK, pobočka U Jeslí
MK, pobočka gen. Svobody
ZUŠ L. Janáčka - reprezentační sál
ZUŠ L. Janáčka - reprezentační sál
Galerie Spirála
ZUŠ B. Martinů - koncertní sál Sadová
ZUŠ L. Janáčka - foyer
Galerie Spirála
MK, pobočka gen. Svobody
MK, hudební oddělení Pavlovova
Galerie Spirála
ZUŠ L. Janáčka - foyer
KD Radost
Musaion, Dělnická 14
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
Havířov-Šumbark, ul. Lomená 9
ZUŠ L. Janáčka - reprezentační sál
Tělocvična střediska Don Bosko
Havířov-Šumbark, ul. Lomená 9
KD L. Janáčka
Domov seniorů Helios Havířov, ul. J. Seiferta 14
Sborový dům Slezské církve evangelické a. v.
Havířov-Prostřední Suchá, ul. Budovatelů 3
OD Tesco
MK, pobočka gen. Svobody
MK, pobočka Dělnická
MK, pobočka Seiferta
ZUŠ L. Janáčka - reprezentační sál
Kostel sv. Anny, Havířov-Město
Musaion, Dělnická 14
Kostel sv. Anny, Havířov-Město
Musaion, Dělnická 14
MK, pobočka Datyně
MK, dětské oddělení Šrámkova
Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích
ZUŠ L. Janáčka - reprezentační sál
Tělocvična střediska Don Bosko
Havířov-Šumbark, ul. Lomená 9
Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích
Ostrava, Garage klub
Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích
Kostel v Soběšovicích
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22.12.
22.12.
24.12.
24.12.

17
18
22
22

Vánoční koncert ZUŠ L. Janáčka
Staročeské Vánoce u stromečku ve Spirále
Štědrovečerní bohoslužba (zpěv: J. Koběrský)
Štědrovečerní bohoslužba půlnoční

24.12.
24.12.
25.12.
25.12.
25.12.
25.12.

22
22
8, 10, 17.30
0, 9
7.45
8.45

Půlnoční pod širým nebem
Půlnoční
Slavnost narození Páně
Slavnost narození Páně (0 hod. půlnoční, 9 hod. mše sv.)
Jitřní bohoslužba vánoční
Vánoční bohoslužba

25.12.

10

Dětská vánoční slavnost

26.12.
26.12.
31.12.

8, 10
9
16.30

Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Štěpána (mše v polském jazyce)
Rozloučení se starým rokem

1.1.
1.1.

7.45
8.45

Novoroční bohoslužba
Novoroční bohoslužba

1.1.
1.1.
1.1.

8, 10, 17.30
9
10

Slavnost Matky Boží P.M.
Slavnost Matky Boží P.M.
Novoroční shromáždění

6.1.
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Benefiční koncert - zpěv Ewa Farná, Jiří Koběrský

Kostel v Soběšovicích
Galerie Spirála
Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích
Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá,
Stará ul.
Náměstí Republiky
Kostel sv. Anny, Havířov-Město
Kostel sv. Anny, Havířov-Město
Kostel sv. Markéty, Havířov-Bludovice
Hřbitovní kaple Horní Suchá
Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá,
Stará ul.
Modlitebna Církve bratrské, Fryštátská
922/21, Ha-Prostřední Suchá
Kostel sv. Anny, Havířov-Město
Kostel sv. Markéty, Havířov-Bludovice
Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá,
Stará ul.
Hřbitovní kaple Horní Suchá
Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá,
Stará ul.
Kostel sv. Anny, Havířov-Město
Kostel sv. Markéty, Havířov-Bludovice
Modlitebna Církve bratrské, Fryštátská
922/21, Ha-Prostřední Suchá
evangelický kostel v Havířově-Bludovicích

VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
Středa 14. 12. v ASTERIX Havířov Na Nábřeží
Účast: žáci základních škol v Havířově - nar. 1996 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)
Bohaté věcné ceny, vklad za žáka 20 Kč
Pořadatel: ASTERIX Havířov + Baník Havířov
Rozhodčí: Ing. Jiří Špiřík - Baník Havířov
Další informace:
ASTERIX Havířov, ☎ 596 811 175
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