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P O Z VÁ N K A
na jednání Zastupitelstva

města Havířova
pondělí 30. ledna 2012 

od 13 hodin 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.

Milí občané Havířova,
přeji Vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, co nejvíce radosti v kruhu vašich

nejbližších.
Za celé vedení města, za radní a všechny členy zastupitelstva přeji všem klidný a šťastný

vstup do nového roku, mnoho zdraví, pracovních i osobních úspěchů. Ať je mezi námi všemi
co nejvíce slušnosti a tolerance tak, aby se všem v našem městě dobře žilo.

Zdeněk Osmanczyk, primátor

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 
O DOTACE V ROCE 2012

Zastupitelstvo města Havířova na svém

zasedání v měsíci listopadu schválilo nové
Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutár-
ního města Havířova.

Text nových Zásad je již zveřejněn na webo-

vých stránkách Magistrátu města Havířova
(www.havirov-city.cz, Potřebuji vyřídit, Dotace).

Termíny podání nových žádostí a vyúčtování

dotací za rok 2011 je stanoven k 31. 1. běžné-

ho roku (rozhodující je datum doručení žádosti
na podatelnu MMH).
Nové formuláře pro podání žádostí o poskytnu-

tí dotace budou zveřejněny v průběhu měsíce

prosince 2011. Foto: Josef Talaš
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CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, ☎☎ 596 811 688
4. 1. st od 15.00 hodin - přednáška JUDr. Kiedroně

z práva na téma „Způsoby reklamace vad 

zboží, ochrana spotřebitele, dědění a dědické

řízení“

9. 1. po od 15.00 hodin - přednáška p. Gelnarové  z folk-

loristiky na téma „Lidové léčitelství na Těšín-

sku“

11. 1. st od 9.30 hodin - přednáška MUDr. Vránové na

téma „Urologické potíže“

18. 1. st od 15.00 hodin - přednáška p. Helbicha „Hubb-

leův vesmírný teleskop, historie planet, životy

hvězd, srážky kosmických těles“
25. 1. st od 14.30 hodin - přednáška p. Čaputy „Přehra-

dy světa“

Pravidelný program:

PONDĚLÍ: od 15.00 do 17.00 hodin - p. Szostková -
dovednostní kroužek - ubrousková techniku,
malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání,

pletení

ÚTERÝ: od 9.00 do 11.00 hodin - ing. Gaurová - doved-
nostní kroužek - výroba šperků
od 13.00 do 15.00 hodin p. Przeczková -

dovednostní kroužek - výroba keramiky, vizo-

vické pečivo 
STŘEDA: od 10.00 do 12.00 hodin - p. Adamová - doved-

nostní kroužek - příprava k šití - střihy, kompleta-

ce, šití 

od 14.00 do 16.00 hodin - p. Foldynová - karetní
hra taroky

ČTVRTEK: od 9.00 do 11.00 hodin - chůze s holemi Nordic

walking 
od 14.00 do 16.00 hodin - p. Szostková -

dovednostní kroužek - ubrousková technika,
malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání,
pletení

PÁTEK: od 9.00 do 11.00 hodin - ing. Gaurová - doved-
nostní kroužek - výroba šperků

Další informace získáte na nástěnce
umístěné přímo v budově centra volnočaso-

vých aktivit.

Změna schůzek INNA o.s. Havířov
Pravidelné schůzky klubu jsou z provozních důvodů 

přesunuty

na čtvrtky od 14.00 do 17.00 hodin v CVA Horymírova ul.

Centrum pomoci pro onkologické pacienty 

bude v provozu jen dle telefonické domluvy 

na čísle 732 146 500.

„Cena hejtmana Moravskos-
lezského kraje“ je každoročně
udělována u příležitosti Mezi-
národního dne zdravotně posti-
žených autorům děl literárních,
publicistických, zpravodajských
a dalších, která přispívají
k poznání problémů občanů se
zdravotním postižením a podpo-
rují myšlenku jejich společenské
integrace. Letos byla předána
ocenění 6. prosince.

První místo a s ním spojené
finanční ocenění získal Miroslav
Valášek, který se prezentoval
dřevěnou plastiku „Hrad“, druhé
místo patří Aleši Cholevovi a jeho
obrazům s názvem „Žena s mando-

línou“ a „Vesnice“. Ceny předali
Mgr. Ing. Iva Tichá, členka rady
kraje a předsedkyně výboru pro
kulturu a památky zastupitelstva
kraje, a náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje Ing. RSDr.
Karel Konečný.

Pro oba mladé tvůrce, kteří jsou
klienty organizace SANTÉ - centra
ambulantních a pobytových sociál-
ních služeb, to byla velká událost,
která povzbudila i ostatní k další
aktivitě, a to nejen v umělecké
oblasti.

Zpracoval Z. Krejza 

ZMĚNA VÝPLATY 
SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Magistrát města Havířova
i n f o r m u j e

občany o změnách ve výplatách dávek sociální péče - pomoci v hmotné

nouzi, příspěvku na péči a dávek sociální péče pro zdravotně postižené

občany

V souvislosti s legislativními změnami dochází ke sjednocení výplatního

místa uvedených dávek.

Od    l e d n a    2 0 1 2
vyplácí dávky sociální péče - dávky pomoci 
v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky 
pro zdravotně postižené občany - 
Úřad práce České republiky, Svornosti 2, Havířov 
- budova E (přízemí) Magistrátu města Havířova.

Informace získáte:
- osobně na Kontaktním pracovišti, budova E - přízemí, Magistrátu města

Havířova, Svornosti 2, Havířov-Město 

- na telefonním čísle 950 126 761 - 764

Úřední hodiny Kontaktního pracoviště 
Úřadu práce ČR Havířov:

pondělí             8.00 hod. - 17.00 hod.

úterý                 8.00 hod. - 13.00 hod.
středa              8.00 hod. - 17.00 hod.

čtvrtek              8.00 hod. - 13.00 hod.
pátek                 8.00 hod. - 13.00 hod.

Od    l e d n a    2 0 1 2
poskytuje odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova
všem občanům poradenství ke změnám 
v oblasti sociálních dávek.

Informace získáte: 
- osobně na odboru sociálních věcí, budova F (přízemí) Magistrátu města

Havířova, Svornosti 2, Havířov-město

- na telefonním čísle 596 803 140

Úřední hodiny  Magistrátu města Havířova 
a) pondělí          8.00 hod. - 17.00 hod.

středa             8.00 hod. - 17.00 hod.

čtvrtek             8.00 hod. - 14.00 hod.
b) úterý a pátek    8.00 hod. - 12.00 hod. (po předchozím objednání)

Klienti SANTÉ získali Cenu hejtmana pro zdravotně postižené
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Společný výcvik psovodů se služebními psy 
se zaměřením na součinnost mezi složkami  
městské policie, PČR a vězeňské služby

Ve dnech 23. - 24.11. 2011 proběhl společný výcvik psovodů se služeb-

ními psy na území města Havířova a Horní Suché. Výcvik byl hlavně určen

k předání a praktickému ověření nových metod a způsobu výcviku s ohle-

dem na praktické využití psů ve služební kynologii, k větší součinnosti

a prohloubení spolupráce mezi bezpečnostními složkami s předáním praktic-

kých poznatků, a to jak z výkonu služby, tak i péče o psa a jeho ustájení.

Společného výcviku se zúčastnilo 5 psovodů z MP Ostrava, 2 psovodi

z MP Frýdek-Místek, 2 psovodi Vězeňské služby Heřmanice, 1 psovod

PČR Karviná a 5 psovodů MP Havířov.

Tento společný výcvik přispěl ke zkvalitnění práce psovodů MP Havířov.

Psovodi MP Havířov jsou využíváni především v nočních hodinách k zajiš-

tění veřejného pořádku a bezpečnosti osob ve městě Havířově.

Útulek MAX 
děkuje za přízeň 

a zve k vánoční návštěvě

Informace o změnách 

jízdních řádů 
v systému městské hromadné dopravy
Havířov od 11. 12. 2011  

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb, upozorňuje

cestující veřejnost, že k celostátně vyhlášenému termínu 11. 12. 2011

vstoupily v platnost nové jízdní řády ve všech přepravních systé-
mech, včetně MHD Havířov.

Ke změnám jízdních řádů dochází na linkách MHD č. 402, 404, 405,

406, 409, 413, 416, 417, 420 a 421. Provedeny však jsou pouze mini-
mální úpravy časových poloh části spojů na jednotlivých linkách,

a to dle požadavků cestující veřejnosti a dopravce ČSAD Havířov a.s.
Všechny změny byly zapracovány do nových jízdních řádů linek

MHD Havířov s platností od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012. Po jejich

schválení  příslušným dopravním úřadem zabezpečí dopravce ČSAD
Havířov a.s. zveřejnění v knižním vydání.

Schválené jízdní řády všech přepravních systémů jsou pro občany

dostupné také na internetových stránkách 
www.jizdnirady.cz

HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu 

u rodinných domků ve městě Havířově 
v roce 2012

Od 1.1. 2012 pokračuje sběr separace skla (např. láhve od nápojů,
skleněné nádoby, tabulové sklo), separovaného papíru (společně
s papírem třídíme i obaly z materiálu tetrapack např. obaly od džusů,
mléka apod.), separace plastů (PET lahví, obdobně jako v r. 2011),
od měsíce dubna 2012 bude pokračovat svoz BRKO obdobně jako
v roce 2011. Svoz bude prováděn od 6.00 hod., proto je vhodné
igelitové pytle přistavit k popelové nádobě den předem. Svoz bude
organizován v těchto termínech:

BRKO - biologicky rozložitelné odpady 
Termíny svozu budou upřesněny v měsíci březnu 2012.

PAPÍR Sběrný den středa 

městská část Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

4.1., 1.2., 7.3., 4.4., 9.5., 6.6., 11.7., 8.8., 5.9., 3.10.,

31.10., 28.11.

městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark

11.1., 8.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6., 18.7., 15.8., 

12.9., 10.10., 7.11., 5.12.

Občanům, kteří pytel zaplní papírem a předají ke svozu, bude při

svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.

PLASTY Sběrný den středa

městská část Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

18.1., 15.2., 21.3., 18.4., 23.5., 20.6., 25.7., 22.8., 

19.9., 17.10., 14.11., 12.12.

městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark

25.1., 22.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 1.8., 29.8., 

26.9., 24.10, 21.11., 19.12.

Občanům, kteří pytel zaplní plasty a předají ke svozu, bude při svozu

provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.

SKLO Sběrný den čtvrtek

městská část Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
12.1., 1.3., 12.4., 24.5., 12.7., 23.8., 11.10., 22.11.

městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
19.1., 8.3., 19.4., 7.6., 19.7., 30.8., 18.10., 6.12.

Občanům, kteří pytel zaplní sklem a předají ke svozu, bude při svozu
provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.
Do pytlů se sklem nepatří: porcelán, keramika, autoskla, drátěná
skla, zrcadla a skleněné obaly se zbytky obsahů.

V nadcházejícím čase advent-
ním zdravíme havířovské čtenáře
a musíme s velkou radostí kon-

statovat, že jste všichni skvělí,

úžasní, zkrátka nejlepší, protože
jste do útulku během letošního
roku nanosili hafanům a kočič-

kám spoustu dek, škrabadel,

pamlsků a piškotů, které pejsci
a kočičky milují. Tímto Vám velký
dík.

Zveme Vás o Vánocích do útulku
MAX. Připravíme dva stromky zdo-

bené pěkně po psím a kočičím

a budeme prosit o nějakou tu voňa-
vou nadílku pro naše opuštěné
Maxíky. Kdykoliv před svátky,

během svátků i po svátcích.

Přejeme Vám hodné štědré

a spokojené Vánoce, kulatého dob-
ráckého kapříka ve vaně a šupinku
pod talířem, trochu dukátů v měšci,

voňavý stromeček, blikavé svíce,

zdravího více a dobrých přátel nej-
více.

Pěkně poslechněte zimu

a více odpočívejte, šetřete tělo

Vaše, ne nadarmo je doba spánku,
rozjímání a dojímání. Hezky zvese-
la hopsa hejsa po celý nový rok

2012.

To vše Vám s velkými díky 
za celoroční pomoc 

přeje kolektiv pracovníků 

útulku MAX.

www.utulekhavirov.cz

NOVÉ TEL. ČÍSLO OBČANSKÉ PORADNY:
734 864 124  

OBČANSKÁ PORADNA HAVÍŘOV
Opletalova 607/4, 736 01 Havířov - Šumbark

☎ 596 810 546
e-mail: obcan.ha@slezskadiakonie.cz

Foto: archiv
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Rekonstrukce křídla G havířovské radnice
začala letos v březnu a rozsáhlá přestavba je
vyčíslena na 62,3 milionu korun. Projekt je zařa-
zen do Integrovaného plánu rozvoje města a je
spolufinancován z Regionálního operačního pro-
gramu. Dotace mohou být až 55,9 milionu korun.

Průběh prací naznačuje, že stavbaři předají
dílo k dispozici městu ještě před Vánocemi.
"Jsem velmi rád, že se podařilo termín přestavby
minimálně o měsíc zkrátit. Uspíší se stěhování
knižního fondu a nové prostory budou rychleji
k dispozici havířovské veřejnosti," řekl na kontrol-

ním dni primátor města Zdeněk Osmanczyk.

Čtyřpodlažní budova prošla rozsáhlými sta-
vebními úpravami, kvůli váze knih musely být
například posíleny stropy, vnitřní pilíře budovy
zůstaly zachovány. Přístup do knihovny je bez-
bariérový, uvnitř bude tři nadzemní podlaží obs-
luhovat panoramatický výtah. Nové prostory tady
získají dětští i dospělí čtenáři, k dispozici veřej-
nosti bude studovna vybavená kvalitní výpočetní
technikou. Chybět nebudou čítárna a přednáško-
vý sál. Své místo bude mít v knihovně také
hudební oddělení, bude zde sídlit vedení knihov-
ny, její administrativa a ekonomické oddělení.

Foto: Josef Talaš

Kvůli stěhování do nových prostor budou

v průběhu ledna uzavřeny pobočky Reneta,

hudební oddělení na ul. Pavlovově a dětské

oddělení na ul. J. Wericha. O přesném

termínu uzavření vás budeme aktuálně infor-

movat na webových stránkách knihovny

www.knih-havirov.cz a v tisku.

Přijďte si včas vybrat z bohaté nabídky

knihovního fondu! 

Termín výpůjček bude prodloužen o dobu

uzavření poboček. Můžete rovněž využít

služeb ostatních poboček knihovny.

Akce pro děti:
Pobočka Seifertova:

Ve čtvrtek 26.1. od 15.00 do 18.00 hod. proběh-
ne Druhý herní maratón pro pařmeny a pařmen-
ky. Přijďte se pobavit u stolního hokeje, šipek,

domina, blešek a kloboučku hop!

Pobočka Gen. Svobody:

Na děti školní družiny čeká 4.1. od 14.00 do

15.00 hod. další zábavné odpoledne, tentokrát
na téma Doba ledová.

Pobočka Dělnická

zve malé i velké čtenáře na vernisáž prací dětí

školní družiny při ZŠ Kpt. Jasioka v Havířově

-Prostřední Suché. Přijďte se pobavit v pondělí

30. ledna v 17.00 hod. Těší se děti i knihovnice

Hana Dvořáková.

Akce pro dospělé:
Pobočka Seifertova

srdečně zve ve čtvrtek 19.1. od 18.30 hod. na

cestovatelskou besedu s Ondřejem Navrátilem

NEPÁL aneb TREK KOLEM ANAPUREN. Máte

jedinečnou možnost „navštívit“ jeden z nej-

krásnějších přírodních parků, pokochat se jeho

krásami a seznámit se s neopakovatelnou budd-

histickou kulturou.

Ústřední knihovna Šrámkova:

Zde si můžete prohlédnout výstavu fotografií
člena Fotoklubu Havířov Květoslava Klímy s náz-
vem "Motorismus", výstavku knih s názvem

"Z dějin světa" nebo velkou výstavu fotografií

z historie i současnosti knihovny BYLO NEBYLO
aneb JAK HAVÍŘOV KE KNIHOVNĚ PŘIŠEL.

● nástěnný kalendář Europa cup 2011 na rok

2012
● diář Europa cup 2011 na rok 2012 
● kvarteto Europa cup 2011 na rok 2012

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, Pro-
gram 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
● jízdenky MHD Ostrava

Práce na rekonstrukci Městské knihovny v Havířově finišují

NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY MĚSTA HAVÍŘOVA 
V PRODEJI V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU

Městská knihovna

Městské informační centrum Havířov 
Dlouhá tř. 17, 736 01 Havířov-Město, tel: 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.
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ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark
úterý 10. ledna 2012 od 9.15 do 11.00 a středa 11. led-
na 2012 od 9.15 do 11.00. Sraz návštěvníků je vždy v 9.10
ve vestibulu školy. Kromě zajímavého programu plného her
provedeme návštěvníky školou a ukážeme jim výuku
v odborných učebnách. Na návštěvu školy se těší učitelé
ZŠ Moravská

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
čtvrtek 12. 1. 2012
Umístění školy je v klidné části města v blízkosti lesoparku
v Havířově-Podlesí. Dostupnost je snadná ze všech částí
města Havířova městskými linkami. Rodiče, prarodiče
s dětmi, máte možnost si prohlédnout celou budovu školy,
využít i plavání v našem bazénu zdarma od 10 do 12 hod.
a od 15 do 17 hod. (plavky s sebou), nahlédnout do zmo-
dernizovaných učeben, v dopoledních hodinách také do
výuky ve třídách, seznámit se s programem školy, vyuču-
jícími!!! Prostory školy skýtají mnoho moderního vybavení -
samozřejmostí jsou interaktivní tabule, jazykové učebny,
učebna IT, fyziky, chemie, přírodopisu, hudebna, čítárna,
tělocvična, pracovní dílny, keramická dílna, ŠD, bazén, škol-
ní kuchyňka. Nabízíme přátelské a rodinné prostředí, výuku
AJ již od 2. třídy povinně, jako volitelný kroužek je však

k mání už i prvňáčkům, volitelný cizí jazyk od 7. třídy. Výuka

informatiky začíná ve 3. třídě. Škola bude pro Vás otevřena

dopoledne od 8.00 do 11.30 a odpoledne od 14.00 do

17.00 hod.

Těší se na vás pedagogický sbor a žáci ZŠ F. Hrubína

ZŠ Jarošova, Havířov-Pr. Suchá 
čtvrtek 12. 1. 2012 

Přijďte si prohlédnout naši školu, která odpovídá svým

vybavením a zařízením škole 21. století. Usilujeme o to, být

školou otevřenou, zdravou a bezpečnou pro všechny žáky.

Usilujeme o dobrou pověst a přátelskou atmosféru.

Žákům vedle vyučování nabízíme:

• využívání školního informačního centra • studovnu pro

žáky • služby školského poradenského pracoviště • službu

Biofeedback centra • zajímavé kroužky • stravování ve škol-

ní jídelně • pobyt ve školní družině

Dopoledne od 8.00 do 11.40 hod. můžete nahlédnout do

vyučování všech tříd na 1. a 2. stupni. Odpoledne od 15.30

do 17.00 hod. si můžete prohlédnout naše odborné učebny

a zapojit se do zajímavých aktivit  spojených s plněním růz-
ných dovedností a ověřováním svých vědomostí.
Těší se na Vás žáci a učitelé ZŠ Jarošova

ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí
11. 1. 2012 od 8 do 13 hodin

• Škola se profiluje od roku 1990 jako škola s rozšířenou

výukou cizích jazyků 
• Škola nabízí možnost výuky žáků pobývajících dlouho-

době s rodiči v zahraničí formou e-learningu 

(výuka s učitelem probíhá přes počítač - Skype)

• Školní vzdělávací program (ŠVP) navyšuje nejen hodiny
cizích jazyků, ale i informatiky, matematiky a jazyka
českého

Od 6. roč. možnost výběru mezi třídou s volbou:

a) druhého cizího jazyka (výběr z NJ, FJ, RJ, pokud se při-
hlásí nejm. 12 žáků) 

b) nebo třídou s navýšeným počtem hodin informatiky •

Náš školní vzdělávací program je srovnatelný s progra-

mem odpovídajících tříd víceletých gymnázií
• Výstupní výchovně vzdělávací profil žáka 9. roč. ve ŠVP

a jeho znalosti, dovednosti: Asertivní komunikace a etické

jednání, umění učit se, pochopení celoživotního vzdě-
lávání, získávání aktuálních informací, znalosti dvou cizích

jazyků, finanční, čtenářská a informační gramotnost,
etika. www.zsmladeznicka.cz

ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
5. ledna 2012 od 9.00 do 16.30 
Všichni, kteří přijdou, se mohou těšit na prohlídku školy,

která se v loňském školním roce díky projektu spolufinan-
covaného Evropskou unií změnila v moderní školu 21. sto-

letí. Návštěvníci mohou nahlédnout otevřenými dveřmi do
výuky, do školní družiny, uvidí práci některých kroužků např.
fyzikálního, kroužku zpívané angličtiny, atletického kroužku,
kroužku AJ, počítačového kroužku aj. Školou vás provedou
a na vaše dotazy odpoví průvodci z řad žáků 9. ročníků.
Srdečně zveme nejen všechny rodiče, prarodiče a veřej-
nost, ale hlavně budoucí prvňáčky - přijďte se s rodiči
podívat na svoji budoucí školu !!! Vždyť zápis do 1. tříd je již
16. a 17. ledna 2012!!!

ZŠ K. Světlé, Havířov-Podlesí
10. 1. 2012 od 9.00 do 17.00 hod. pro budoucí prvňáčky,
jejich rodiče a ostatní zájemce. Nabízíme možnost nahléd-
nutí do výuky na 1. stupni

ZŠ Frýdecká, Havířov-Bludovice
čtvrtek 5. ledna 2012 od 8 do 16 h  
Přijďte nahlédnout do vyučování a prohlédnout si moderní
školu s klidným a přátelským prostředím a výbornými vzdě-
lávacími výsledky. Její výhodou je i snadná dostupnost škol-
ními autobusovými spoji i běžnými linkami (č. 2, 6, 16, 10).

ZÁPIS DĚTÍ 
DO PRVNÍCH TŘÍD

ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark
v pondělí 16. ledna 2012 od 14 do 17.30 hodin a v úterý

17. ledna 2012 od 14 do 17 hodin.

Pro děti bude připraveno mimo jiné fotografování s masko-

tem školy, rodiče dostanou informace např. o výuce anglič-

tiny v první třídě nebo mimoškolních aktivitách žáků školy.

www.zsmoravska.cz                                                          

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
16. 1. 2012 (pondělí)       13.00 - 18.00 hod.

17. 1. 2012 (úterý)           13.00 - 18.00 hod.

www.hrub-zs-havirov.cz

ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí
16. 1. 2012 (pondělí)       12.00 - 18.00 hod.

17. 1. 2012 (úterý)           12.00 - 18.00 hod.

www.zsmladeznicka.cz

ZŠ K. Světlé, Havířov-Podlesí
16. a 17. ledna 2012 od 12.00 do 17.30 hod.
www.zssvetle.cz

ZŠ Mánesova, Havířov-Město
pátek 20. 1. 2012 od 8.00 do 16.00 hodin.

Pro školní rok 2012/2013 škola nabízí vzdělávací programy

pro žáky s různým stupněm mentální úrovně:
• ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky

se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez

bariér

• ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky
s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením
více vadami, Škola bez bariér

• ŠVP přípravného stupně základní školy speciální, Škola

bez bariér
• ŠVP základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním

postižením, Škola bez bariér

ZŠ Frýdecká, Havířov-Bludovice
pondělí a úterý 16. a 17. ledna 2012 od 12  do 18 h

Škola v klidné části města nabízí přátelské prostředí pro

děti i dospělé, výuku angličtiny od 1. třídy, druhý cizí jazyk
(ruština, němčina), francouzštinu jako kroužek, výtvarné,
sportovní, počítačové a jazykové kroužky, práci v pěveckém

sboru, výuku na hudební nástroje, možnost stravování
přímo ve škole, využití školní družiny pro děti od 1.

do 5. třídy, pomoc speciálního pedagoga dětem i rodičům,
tradiční vyhledávané akce školy (radovánky, projektové dny,
koncerty, výstavy). Výuka probíhá podle vzdělávacího pro-

gramu Frýdecká - Škola barev a pohody. Speciální peda-
gožka Vám poradí i u zápisu v úterý 17. 1. od 12 do 18 h.
www.zsfrydecka.cz

HELEN DORON EARLY ENGLISH
angličtina pro děti od 3 měsíců 

do 14 let Vás zve na Den otevřených dveří 

20. - 21.1. 2012. Vyučujeme na ZŠ Žákovské.

Volejte 603 844 776.

3ČSAD předalo MS kraji
18 nových  
bezbariérových autobusů

Největší soukromý dopravce v Moravskoslez-
ském kraji, skupina dopravních společností
3ČSAD, pokračuje v modernizaci a obnově
svého vozového parku. V průběhu let 2011-2013
společnost nakoupí celkem 95 nových autobusů.
V roce 2011 společnost 3ČSAD nasadila do pro-
vozu celkem 28 nízkopodlažních autobusů (20
vozidel na linky POD, 8 vozidel na linky MHD).
Z toho 22 autobusů (18 autobusů POD, 4 auto-

busy MHD) je pořízeno za přispění Evropské

Unie díky dotacím z evropských fondů získaných

prostřednictvím Regionálního operačního pro-

gramu Moravskoslezsko.

9. prosince 2011 se uskutečnilo v ČSAD

Havířov a.s. předání 18 nízkopodlažních autobu-

sů, určených pro příměstskou veřejnou hromad-

nou dopravu cestujících, zástupcům Moravsko-

slezského kraje za přítomnosti Regionální rady

Moravskoslezsko, Národní rady osob se zdravot-

ním postižením a médií.

Nové autobusy Irisbus Iveco CROSSWAY

Low Entry budou jezdit na páteřních linkách

Havířovska, Karvinska a Frýdecko-Místecka.

Autobusy jsou nízkopodlažní a jsou vybaveny

mechanickou plošinou pro pohodlný bezbariéro-

vý nástup a výstup osob se sníženou pohybli-

vostí a pro rodiče s kočárky.

Dny otevřených dveří 

NOVÝ BASKETBALOVÝ
KLUB DÁVÁ O SOBĚ VĚDĚT!

Nejen basketbalem v klubu samotném, ale

i kroužky na sedmi základních školách
v Havířově teď žije basketbalový klub BK Havířov.

Klub, který vznikl teprve nedávno, má 5 trené-
rů a 60 členů. Jeho svěřenkyně reprezentují

město Havířov v celorepublikové soutěži mlad-
ších žákyň U 14, kde mají možnost konfrontace

s nejlepšími. Další tři týmy (mladší a starší mini-
žačky, a starší žačky U15) bojují na úrovni kraj-

ských přeborů na severní a střední Moravě.
Postupným cílem klubu je vybojovat si nejvyš-

ší soutěže nejen v mládežnických kategoriích,
ale má postupové ambice i v ženské kategorii.

Basketbalové kroužky pro děti 2. - 5. tříd

navštěvuje kolem 100 dětí a pracují pod vedením
trenérů BK a pedagogů. Děti v průběhu školního

roku bojují a poměřují své síly navzájem pro-
střednictvím školní ligy. Ta vyvrcholí v květnu
2012 havířovskou olympiádou s názvem „Basket

pro radost“.
Za BK Havířov Iveta Rašková 

a Martina Šindlářová, www.bkhavirov.cz 
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Kdo je Adam Malysz? Co složil Chopin?
K čemu slouží lodní šroub? Co polským
dětem nejvíce chutná? Kluci a holky ze
základní školy na ulici Frýdecké v Havířově
už na tyto otázky znají odpovědi - dozvěděli
se to od svých vrstevníků z Polska, se kte-
rými prožili ve škole celé dopoledne. Polský
den plný soutěží, písniček i česko-polských
jazykových hrátek připravili společně učitelé
a rodiče díky podpoře Nadace OKD.

Jméno polské sportovní legendy si děti zapa-
matovaly díky jízdě na netradičních lyžích,
věhlasného hudebního skladatele si připomněly
skládáním notové osnovy. Polskou námořní his-
torii i současnost zase připomínala disciplína, při
které museli soutěžící poslepu hledat a montovat
„lodní šrouby“. Největší úspěch sklidily tradiční
polské skořicové tousty, které si ve školní

kuchyňce postupně připravily všechny třídy.

„Je to velmi příjemné a kvalitní doplnění
výuky, osobní zkušenost a zážitky při výuce jsou
nenahraditelné. Mimořádná je také pomoc rodi-
čů, kteří se zapojili jako organizátoři,“ řekla ředi-
telka školy Jiřina Sivá.

Za několik dní se situace obrátila a českou
školu vystřídala 19. ZŠ v Jastrzebiu-Zdrój, kde si
žáčci spolu s rodiči a učiteli připravili Český den
v polské škole.

Soutěže motivované českými sportovci a pro-
jekty o Česku v každé ze tříd pohltily žáčky kolo-
rované českými barvami. Nechyběly české kynu-
té knedlíky, Rumcajs a hlavně Křemílek s Vocho-
můrkou. Těch byla nakonec celá třída. Na konci
soutěžního dopoledne hostující české děti
nadchly svým programem plným tance, písniček
a hudby.

Zájemci o chemii po roce opět 
na Gymnáziu Komenského v Havířově

V pátek 11. listopadu se v odpoledních hodinách na Gymnáziu Komen-

ského v Havířově uskutečnil již tradiční seminář k chemické olympiádě pro
žáky se zájmem o chemii. Tato přírodovědná soutěž má v České republice
dlouholetou tradici. Organizaci zajistila Mgr. Marie Kociánová (Středisko

volného času Korunka, Ostrava) a odborný program připravili učitelé gym-
názia Mgr. Aleš Chupáč a RNDr. Alexandra Grabovská, Ph.D. Celé akce se

zúčastnilo 19 žáků devátých tříd základních škol z Havířova a okolí.
Všichni se blíže seznámili s některými zajímavými prvky periodické
soustavy prvků, metodami jejich přípravy a novými trendy (zajímavostmi)

v chemii. Na závěr lze říci, že účastnící tohoto semináře byli spokojeni
a ocenili příjemně strávené páteční odpoledne s krásnou přírodní vědou
jako je právě chemie.

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2

Gymnázium Studentská:
Úspěchy studentů v Chemické olympiádě

MŠ Lípová:

Strašidla a strašidýlka
MŠ Lípová je mateřskou školou s anglickým jazykem vyučovacím.

3. listopadu 2011 tady ve spolupráci s lektorkami angličtiny „Enjoy and

Learn“ pořádali pro děti a rodiče Halloweenskou párty. Celý týden učitelky

s dětmi připravovaly výzdobu tříd, hovořily o pohádkových bytostech,
vyráběly různá strašidla, čarodějnice, netopýry a společně nacvičovaly
písně k Halloweenu v anglickém jazyce.

Když přišel den, kdy do MŠ přišel Halloween, zúčastnilo se i přes chřip-

kovou epidemii mnoho strašidel, čarodějnic, rytířů a kostlivců s bílou paní,
aby společně tento anglický svátek řádně oslavili. Všechny kolegyně si na
třídách pro rodiče připravily dílny, ve kterých si společně s dětmi mohli

vydlabat a ozdobit dýně přírodninami a vyrobit si z výtvarného materiálu
strašidýlka, netopýry a čarodějnice podle vlastní fantazie.

Nejvíce se však děti ve svých maskách těšily na Halloweenskou disko-
téku, kterou pro ně připravily lektorky z angličtiny. Na ní si společně s dětmi
v anglickém jazyce zazpívaly a v maskách na stanovištích plnily úkoly, za

které je čekala sladká odměna.
Na párty nechyběla dobrá nálada a radost v očích všech strašidel.

Ještě celý další týden si mohli i rodiče dětí, které na párty nebyly,
prohlédnout výstavku všech výrobků ze společných dílen.

Za kolektiv MŠ uč. Lenka Lupková

Žáci SŠ technických oborů představili
svůj projekt na kongresu Ekologie

1. listopadu 2011 se v kongresovém sále hotelu Clarion Congress Hotel

Ostrava konal 8. kongres pro střední školy „Ekologie Ostrava 2011“. Akce

se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava

Palase ve spolupráci s předsedou Asociace krajů ČR JUDr. Michalem

Haškem a díky podpoře společnosti Severočeské doly, a.s.

Kongresu se zúčastnilo 24 středních škol Moravskoslezského kraje

s prezentacemi v délce max. 15´ na téma dle zvoleného zaměření ze

seznamu daného společností. Žáci 4. ročníku oboru Nábytkářství Eliška

Němcová a Martin Durčák vystoupili s příspěvkem „Uhlí, jeho těžba a život-

ní prostředí“, která byla zařazena k tématu Ekologie ve vztahu k průmyslu.

Žáci velmi přehledně a názorně shrnuli skutečnosti všeobecně známé,

nicméně odkryli i něco nového a zajímavého. Větší část prezentace  byla

věnována ekologickým důsledkům těžby uhlí jak z celosvětového hlediska,

tak z hlediska našeho kraje. Prezentace neskončí po této akci v šuplíku,

ale bude využívána jako výukový materiál v předmětech Chemie
a Ekologie.

Práce byla odměněna grantem 3 000 Kč a škola obdržela grant v hod-

notě 5 000 Kč. Elišce a Martinovi děkujeme za reprezentaci školy a přeje-

me jim mnoho úspěchů u maturitní zkoušky, která na ně letos čeká.
RNDr. Jana Nováková, Střední škola technických oborů Havířov  

Chemie je přírodní věda, která se

zabývá vlastnostmi, složením

a vnitřní stavbou látek, zkoumá

chemické reakce, jimiž se složení

a struktura látek mění a při nichž

látky ve svých různých formách

vznikají a zanikají. Tak definuje che-

mii příruční encyklopedický slovník.

A jak si stojí chemie mezi stu-

denty Gymnázia Studentská? Je to

předmět z nejnáročnějších, s vyso-

kým stupněm abstraktního myšlení

i matematických dovedností. Vzhle-

dem k možnostem dalšího uplatně-

ní v rámci vysokoškolského studia

má však velký potenciál, neboť
znalosti chemie využije student far-
macie, medicíny, potravinářských

technologií i  student mnoha oborů

technických vysokých škol.
Mnozí studenti naší školy o tento

předmět projevují zájem nad rámec

běžných studentských povinností

řešením nelehkých úkolů Chemické
olympiády. Ve školním roce
2010/2011 se zúčastnilo školního

kola 14 studentů ve čtyřech věko-

vých kategoriích.

Mezi nejmladšími byl nejlepší

Emil Pavelka, vyhrál okresní kolo

a v krajském obsadil 6. - 7. místo.

Dalším pěkným úspěchem mezi

nejstaršími je 3. místo maturantky

Ivy Badurové v krajském kole.

Uznání si zaslouží i Barbara Kret-

bová, Štěpán Šigut, Radek Kody-

tek, Kryštof Remeš, Veronika Jůzo-

vá a Vojtěch Klimša, kteří školu

v krajských kolech také reprezento-

vali.

Vzhledem k obtížnosti chemické

olympiády, zahrnující  část teoretic-
kou i praktickou, je počet studentů,

kteří se jí zúčastnili, obdivuhodný.

Věříme, že zájem našich chemic-
kých olympioniků o tuto soutěž
vytrvá i v tomto školním roce

a budou nejméně tak úspěšní, jako

byli v loňském roce.
To přejí studentům všichni učitelé

chemie Gymnázia Studentská

ZŠ Frýdecká: Poláci učili české kamarády, jak lyžuje 
Malysz, na oplátku ochutnali kynuté knedlíky 
a seznámili se s Křemílkem a Vochomůrkou

Foto: archiv
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví... 
a to nejen o ženách

Hrají: Jana Krausová, 

Anna Šišková a Jitka Schneiderová

Vstupné: 360,- 340,- 320 Kč

Předprodej vstupenek od 1.12. 2011

23.1. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Miro Gavran: VŠE O ŽENÁCHVŠE O ŽENÁCHd
iv

a
d

lo

Klub přátel hornického muzea - pobočka Havířov pořádá besedu 
s Pavlem Lukšou, poslancem parlamentu ČR, starostou Čeladné

9. 1. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB
Regionální rozvoj Moravskoslezského kraje,

Obec Čeladná - perla v srdci Beskyd

tě
š
ín

s
k
é
 

d
iv

a
d

lo

3. 1. v 19 h. - KDPB - ČESKÁ SCÉNA - pro skupinu HAC       
Fjodor Michajlovič Dostojevskij: BRATŘI KARAMAZOVI

KDPB - loutkový sál

Ne 15.1. v 15.00 h 

O PEJSKOVI A KOČIČCE - Divadlo Křesadlo Třinec

Ne 22.1. v 15.00 h  

DOKTORSKÁ POHÁDKA - Divadlo Smíšek Ostrava  

Ne 29.1. v 15.00 h 

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 
- Divadlo Modrý slon Olbramice                      Vstupné: 55 Kč 

p
o

h
á
d

k
y

GALERIE MARYČKA, otevřeno po - pá od 12 do 18 h.,

v den večerního programu do 19.00 h., mimo otevírací dobu výstavu

zpřístupní zájemcům pracovník informací, vstupné dobrovolné

Jan

Drobisz
Opsaný
život

Kresby a akvarely

mladého 

havířovského 
výtvarníka

Vernisáž 
ve čtvrtek 5. 1.

od 17 hodin,

výstava potrvá 

do 29. 1. 2012

b
e
s
e
d

a
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10.1. POST MORTEM 
(Chile/Německo/Mexiko 2010, 98´, do 15
let nepřístupný, milostný, titulky) Píše se
rok 1973. Podivínský Mário pracuje jako
asistent v jedné z márnic v chilském
hlavním městě a je bezhlavě zamilovaný
do stárnoucí varietní tanečnice Nancy.
Když už to vypadá, že se mu podaří s ní
navázat intimnější vztah, propukne státní
převrat a Nancy zmizí. Mário se pouští do
zoufalého pátrání s překvapivým kon-
cem. Režie: Pablo Larraín 

17.1. WIN WIN 
(USA 2011, 106´, přístupný, hořká/ko-
medie, titulky) Pesimistický advokát Mike,
který dobrovolničí coby trenér wrestlingu
na střední škole, narazí díky pochybnému

melouchu na mladého nadějného spor-
tovce. Když už to vypadá, že se na něj
štěstí usmálo rovnou dvakrát, vloží se do
hry chlapcova matka, kterou právě pro-
pustili z odvykací léčebny, je úplně švorc
a hrozí, že všechno zhatí. V hlavní roli
Paul Giamatti. Režie: Tom McCarthy

24.1. JUHA      obnovená premiéra

(Finsko1998, 78´, do 12 let nevhodné,
melodrama, titulky) Svérázný vypravěč
Aki Kaurismäki natočil černobílou Juhu
podle stejnojmenné předlohy z roku 1911
od finského klasika Juhaniho Ahoa.
V duchu románu natočil prostinký příběh
manželského trojúhelníku /venkovská
žena, její jednoduchý muž a městský
světák/, kde se podle autora zbytečně

nemluví a trocha ticha nám neuškodí.
Režie: Aki Kaurismäki

31.1. HAPPY HAPPY 
(SYKT LYKKELIG, Norsko 2010, 88´,
hořká/komedie, titulky) Komedie HAPPY

HAPPY mísí ostrý černý humor s propra-
covanou psychologií postav, čímž vytváří

unikátní chytrou podívanou, která neza-
pomíná sdělit to podstatné: šťastní může-
me být až tehdy, kdy si přiznáme skuteč-
ný stav věcí. Režie: Anne Sewitsky  

26.1. v 16.00 hodin 
(HAROLD AND MAUDE, USA 1971,
92´, přístupný, titulky)
Milostný příběh dvacetiletého Harolda,
posedlého smrtí, a skoro osmdesátile-
té Maude, vychutnávající život plnými
doušky, není zrovna běžný námět na
hollywoodský film, ale počátek 70. let
také nebyla běžná doba.
Režie: Hal Ashby          Vstupné: 40 Kč

studenti a členové FK zdarma  

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h. - loutkový sál KD P. Bezruče, vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč 

projekt film a škola 

fi
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POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO
ABC při MKS Havířov nabízí na školní rok 2011/2012 

tyto kurzy:

KUŘÁTKA - 2 - 4 roky - pohybově-hudební činnost, písně tance, koordinační

cvičení pro rodiče a děti ● KOŤATA - 3 - 4 roky - děti cvičí samy, zpěv,
tanec, základy pohybové výchovy, gymnastika, cvičení na balonech

● BALERÍNY - 3 - 4 roky, 4 - 5 let - klasická výuka se zpěvem

a tancem ● BAMBÍNY - mažoretky - 3 - 4 roky, 4 - 5 let

- pohybová přípravka, práce s tyčkou, přípravka pro mažoretky ● BALÓNEK
- 4 - 6 let - sportovní hry pro chlapce se zaměřením na práci s balónem a fyzic-

ko-koordinační zaměření ● MALÉ MODELKY - 2. - 5. třída - nácvik

chůze, koordinace, držení těla, součástí je i pohybová přípravka ● ZUMBA
- 8 - 15 let - pohybové cvičení podobné s rytmickou hudbou ● AEROBIC
NEON 1. - 2. tř., 2. - 5. tř. - aerobní cvičení (i s tyčkou) ● SSTREET
DANCE - 1. - 2. tř., 2. - 5. tř., 5. - 9. tř. volnočasový tanec

● HIP - HOP 4. - 9. tř. volnočasový tanec ● MODELING - 6. - 9. tř.
- se zaměřením na výuku správného držení těla, koordinace chůze, společenské
vystupování, péče o zevnějšek, součástí je i taneční a pohybová průprava

ZÁPIS 16.1. 2012 od 15 do 18 h. v KDPB, 1. poschodí,
sál č. 226, informace a přihlášky do všech kurzů získáte v KDPB,

2. poschodí, dv. č. 310-311, ☎ 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090, 

e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz

VELEHORSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
Pásmo horolezeckých a turistických pořadů Navýchod

19. ledna od 18.00 hodin - loutkový sál KDPB 
přednáší Michal Kleslo 

Program 

1. ACONCAGUA
Pořad popisuje výstup na nejvyšší vrchol obou Amerik po klasické trase.

Výstup na hranici sedmi tisíc metrů na jednu z nejstudenějších hor světa.

2. MONT BLANC
Zajímavý a netradiční výstup na nejvyšší vrchol Alp po trase prvovýstupců,

která se dnes již používá jen málo.

3. KAZBEK
Subtropická Gruzie nabízí kromě vína a středověkých památek také vysoké hory

Kavkazu. Výstup na vyhaslý vulkán vysoký přes 5 000m je jen jedna
z možností, kterou tato krásná země nabízí.

4. PIK MAJAKOVSKÉHO
Prvovýstup novou cestou na pamírskou šestitisícovku na hranicích Tádžikistánu

a Afghánistánu zaznamenali čeští horolezci na konci sezóny. Cestopis o zajíma-

vých končinách střední Asie, kam se jen velmi těžko dostává.

5. KOSOVO
Nová evropská země nabízí mnoho zajímavých věcí. Od nebetyčných hor po

zajímavé památky osmanského i křesťanského středověku. Představení Kosova
jako destinace, kde si lze představit dovolenou.

Vstupné 50 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 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.

Městské kulturní středisko Havířov 

nabízí k pronájmu nabízí k pronájmu 

REKLAMNÍ PLOCHY REKLAMNÍ PLOCHY 
ve výkladcích Společenského domu Havířov

Info: 596 808 026, 777 767 089



9

KD Leoše Janáčka - KDLJ

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO 
otevřeno: po - pá 9 - 18 h., so, ne 14 - 18 h., 

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

vstupné 20 Kč, děti 10 Kč

Hlavolamy
v uličkách 
starého města

Výstava Klubu Ámos 

Centra pro rodinu 

a sociální péči 
v Ostravě
- interaktivní projekt 

pro všechny 

věkové kategorie

3. - 27. 1. 2012

v
ý
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12. 2. od 17.00 hodin - KD Radost 

Taneční večer - Duo Cherry

15. 2. Jan Škrdlík - violoncello  

Marcela Jelínková - klavír 

16. a 17.2. v 10.00 hodin - KDR

TALENT 2012 - I. předkolo soutěže

24.2. v 10.00 hodin - KDR 

TALENT 2012 - II. předkolo soutěže

27.2. v 19.00 hodin 

KDPB
Yasmina Reza:
KUMŠT /ART/
Hrají: Jan Tříska,

Jan Hrušínský,

Jan Kačer 
Režie: Jan Hřebejk

Kulturní dům Radost - KDR

Koncertní sezóna      jaro 2012
KD Radost

18. 1. Lukáš Klánský - klavírní recitál 120      90    70 Kč 

15. 2. Jan Škrdlík - violoncello                  130     100   80 Kč
Marcela Jelínková - klavír 

27. 3. Pavel Haas Quartet 160     140 120 Kč
Igor Františák - klarinet

11. 4. kytarové Trio Nété 120      90    70 Kč

2. 5. Jan a Liselotte Rokytovi 130     100   80 Kč

cimbál, Panova flétna

30. 5. BONUSOVÝ KONCERT 

Oldřiška Honsová - pěvecký recitál  100      70   50 Kč

varhanní mozaika - absolventi hudebních kurzů a škol 

pro předplatitele vstup zdarma

Předplatné komorních koncertů - jaro 2012

Celková cena - dospělí 660 Kč předplatné 560 Kč

Celková cena - důchodci 520 Kč předplatné 420 Kč

Celková cena - studenti 420 Kč předplatné 320 Kč

TANEČNÍ VEČER
15. 1. od 17.00 hodin - KDR
Duo Elton Vstupné 50 Kč

GALERIE RADOST, otevřeno denně od 10 do 18 h.,

vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Jan 
Melena 
obrazy

Výstava prací 
mladého 
havířovského 
výtvarníka

Vernisáž ve středu 
4. 1. od 17 hodin,

výstava potrvá 
do 29. 1. 2012
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y 18. 1.
v 19.00 hodin - KDR

Lukáš Klánský 
Večer klavírních sonát
V programu zazní sonáty     
W. A. Mozarta, L. van Beetho-
vena, F. Chopina a R. Haase.

Vstupné 120 Kč, 90 Kč, 70 Kč



Kulturní dům Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT

2. - 4.1. v 17.45 h, ve středu 4.1. též v 9.00 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 doo-
pravdy autorem díla, připisovaného Williamu Sha-
kespearovi. 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 hamiž-ných šlechticů, tou-

žících po trůnu, vycházely na světlo na těch nej-

překvapivějších místech: na londýnských jevi-

štích. Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč) 

5. - 11.1. v 17.45 h, ve středu 11.1. též v 9.00 h  

6. - 8.1. též v 15.30 h

KOCOUR V BOTÁCH
(PUSS IN BOOTS, USA 2011, CP 1.12. 11, 90´, pří-
stupný, animovaná/komedie, české znění, DD) 
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl

za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného

zlobřího hrdinu Shreka. Přesto se z Kocoura

v botách časem stala s přehledem nejpopulárněj-

ší postava téhle ságy. A když se jeho sláva „dot-

kla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový pří-

běh. Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době,

která časově předchází setkání se zeleným zlob-
rem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu

vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrov-

ské černé oči dokázaly podvádět a krást? Všechno
určitě musí být úplně jinak, což se taky vzápětí
potvrdí …                         

Vstupné: v 15.30 h: 72 Kč v 17.45 h: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

5. - 8.1. ve 20.00 h 

LL II DD II CC EE   
(ČR 2011, 126´, do 12 let nevhodný, drama/historic-
ký/válečný, DD) 
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se
absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám.

Podle scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou

Sazky v r. 2007, nabízí pohled na tragický osud Lidic
za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje
osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to

zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu.

Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak
zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způso-
bit tragédii. Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová,

Roman Luknár, Zuzana Bydžovská, Ondřej Novák,
Norbert Lichý, Veronika Kubařová, Václav Jiráček, Jan

Budař, Joachim Paul Assböck, Sabina Remundová,
Milan Kňažko, Pavlína Štorková, Jiří Ployhar ml.,
Karel Zima aj. Režie: Petr Nikolaev                       

Vstupné: 82 Kč 

12. - 18.1. v 17.45 h,
ve středu 18.1. též v 9.00 h  
12. - 15.1. též ve 20.00 h 

MISSION: IMPOSSIBLE-GHOST
PROTOCOL
(USA 2011, CP 15.12. 11, do 15 let nepřístupný,
akční/dobrodružný/thriller, titulky, DD)

Špionážní agentura IMF má obrovský problém.
Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), pro-
vádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi
úspěšný bombový útok na Kreml. Ruští představi-
telé jsou rozezlení na nejvyšší míru a mluví dokon-

ce o válečném aktu. A protože se všechny nitky

sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro jis-

totu od agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením

„Ghost Protocolu“, čímž ji odřízne od zdrojů, záze-

mí, podpory a z jejích členů udělá lidi na odstřel.

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

13. - 15.1. v 15.30 h

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 
(ARTHUR CHRISMAS, Velká Británie/USA 2011, CP
8.12. 11, 98´, přístupný, animovaný, české znění, DD)
Animovaný snímek konečně nabízí odpověď na

otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to

Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit

všechny dárky? Odpovědí na ni je existence San-

tovy provozní základny ukryté pod Severním

pólem, která je plná veselí a té nejmodernější tech-

niky. Jádrem celého filmu je ale příběh, jehož slož-

ky jsou jako vystřižené z klasické vánoční pohád-

ky - úsměvně nefunkční rodina a nečekaný hrdina:

Santův nejmladší syn Arthur. Vstupné: 77 Kč

19. - 25.1. v 17.45 h, ve středu 25.1. též v 9 h  
19. - 22.1. též ve 20.00 h 

MISTROVSKÝ PLÁN 
(TOWER HEIST, USA 2011, CP 10.11. 11, 104´,
do 12 let nevhodný, akční/komedie/krimi, titulky, DD)
Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale obyčejní

zaměstnanci luxusního hotelu. Přesto dali dohro-

mady plán loupeže, který by pro svou genialitu
mohl vstoupit do učebnic zločinu. Režisér Brett
Ratner natočil hvězdně obsazenou kriminální

komedii, jejímuž hvězdnému obsazení vévodí slav-

ní komici Ben Stiller a Eddie Murphy.
Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

20. - 22.1. v 15.30 h 

RIO 
(USA 2010, 96´, přístupný, animovaný/dobrodružný/
rodinný/komedie, české znění, DD) Film Rio je příbě-

hem vzácného papouška jménem Blu, který žije na
malém městě se svojí paničkou Lindou, s níž tvoří
nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila

před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko
ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do
zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy

nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domo-
va se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit
kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit

Lindě jako její osobní budík …            Vstupné: 62 Kč

26. - 29.1. v 17.45 h
27. - 29.1. též v 15.30 h 

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 
(ALVIN AND THE CHIPMUNKS:CHIPWRECKED,
USA 2011, CP 22.12. 11, 87´, přístupný, rodinný/ani-
movaný, české znění, DD) 
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdni-
ny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním
během chvíle obrátí naruby. Chipmunkové
a Chipettky páchají na parníku, který se stal
dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za
druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale
i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale
končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném
ostrově, ze kterého, jak se zdá, není úniku …          
Vstupné: v 15.30 h: 67 Kč, vstupné: v 17.45 h: 77 Kč

26. - 29.1. ve 20.00 h

POUPATA 
(ČR 2011, CP 15.12. 11 90´, do 12 let nevhodný,
drama, DD) 
Film postihuje svět zoufalých sociálních vztahů

a charakterů, toužících se vymanit z osudově

daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normál-

ním životě. Nevyhnutelná krutost, s jakou se příbě-

hy všech postav prolínají, připomíná v mnohém

britská sociální dramata devadesátých let, včetně

černého humoru, který jednotlivé situace jaksi

bezostyšně doprovází. Příběh vypráví

o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravi-

del. Postavy žijí velkými ideály v kontrastu

s malostí svých činů. Rodina Jardy Hrdiny žije

v zapadákově. Jarda pracuje jako hradlař na dráze.

Jeho koníčkem je lepení modelů ze sirek v láhvích,

jeho slabostí závislost na výherních automatech.

Režie: Zdeněk Jiráský 

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

30.1. - 1.2. v 17.45 h, ve středu 1.2. též v 9 h   

VYMĚŘENÝ ČAS 
(IN TIME, USA 2010, CP 3.11. 11, 109´, do 12 let
nevhodný, thriller/sci-fi, titulky DD) 

Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak
zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo

nezdědíte nějaký čas navíc. Děj filmu se odehrává

v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze nezna-
menají vůbec nic. Platí se časem. Will má na svých
životních hodinách zřídkakdy víc než 24 hodin.

Žije z minuty na minutu v chudé zóně Dayton
a jenom tvrdá práce v továrně mu každý den

poskytne další den života. Stejnému osudu čelí
i jeho matka Rachel a spousta dalších lidí v tomto
zapadákově. Místní gangy jsou navíc vždy připra-

veny kohokoliv okrást, byť jen o pár hodin, a klidně
tím ukončit jeho život …      

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)
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Projekt Comenius s podtitu-
lem „Měnící se tvář Evropy -
naše budoucnost“ začal vznikat
v loňském roce a je založen na
spolupráci několika evropských
zemí, konkrétně České republiky,
Slovenska, Velké Británie, Polska
a Španělska. Jednou ze zúčast-
něných škol je také Gymnázium
Komenského, proto se i naši
pedagogové na začátku listopa-
du zúčastnili zahajovací schůzky
v Londýně, kde byly dojednány
veškeré podrobnosti a termíny
návštěv na jednotlivých partner-
ských školách.

Projekt bude trvat dva roky
a jeho cílem je především poznání
rozdílných způsobů života, porov-
nání odlišných kultur a odstranění
předsudků o jednotlivých náro-
dech.

Stěžejní pilíř projektu budou tvo-

řit vzájemné návštěvy studentů na

školách v jednotlivých partnerských

zemích, studenti pak budou sami

vytvářet prezentace, fotografie,

videonahrávky či plakáty na daná

zajímavá témata, jako např. porov-
nání vzdělávacích systémů, nábo-
ženské a kulturní rozdíly i spojitosti
či tradice.

Velkou výhodou je také zdokona-
lení v jazycích, především v anglič-
tině, která je komunikačním jazy-
kem celého projektu. Projekty toho-
to typu také podporují dovednosti
v týmové práci, ve společenských
vztazích, plánování a realizaci
konkrétních aktivit i v používání
informačních a komunikačních
technologií a jazykové gramotnosti.

Již nyní studenti pracují na
prvních výstupech, což bude před-
stavení našeho města a fotopre-
zentace o vánočních tradicích.
Hned v březnu 2012 pak dorazí do
Havířova dvacítka studentů, která
se ubytuje v domácnostech svých
vrstevníků a bude se účastnit vyu-

čování u nás na škole.

Až do června 2013 pak budou

probíhat setkání na ostatních zapo-

jených školách.

Martin Vérteši

Ano, úspěšný výukový projekt
dovedl Jarošáky až do Štrasburku.
24. října se zástupci ZŠ Jarošova

vydali sice na dlouhou, ale velmi

očekávanou cestu k návštěvě

Evropského parlamentu. Přijali

jsme pozvání europoslance, prv-

ního československého kosmonau-

ta Ing. Vladimíra Remka, který oce-

nil práci žáků v rámci školního pro-

jektu k 50. výročí prvního letu člově-

ka do vesmíru „Vesmír nekonečný

i blízký“.

V Praze nás očekával asistent

europoslance JUDr. Josef Holouš,

který se po celou dobu návštěvy

o nás velmi dobře staral. Ve večer-

ních hodinách jsme dojeli do

německého městečka Rastatt,

v blízkosti francouzských hranic,

a tady jsme se ubytovali. Unaveni,

ale plni očekávání dne příštího.

V ranních hodinách jsme překročili

hranice a dojeli jsme do Štrasbur-
ku, hlavního města Alsaska ve
východní části Francie.

Prohlídka historické části města

byla úžasná. Malebnými uličkami
jsme se dostali k náměstí Johanne-
se Gutenberga, kde jsme si pro-

hlédli přes sto let starý kolotoč.

Zkouška projít sloupem „štíhlosti
a zdraví“ byla velká legrace. Někte-
ří jsme se o to raději ani nepokou-

šeli, co kdybychom tam nakonec

uvízli, že? Nejznámější štrasbur-
skou památkou je gotická katedrála
Notre-Dame, se svými 142 m čtvrtý

nejvyšší kostel světa. Úchvatná
sousoší, portály, chrliče, překrásné
vitráže, astronomický orloj - to vše

ohromuje každého z návštěvníků

této katedrály. Naše cesta dál vedla

La petite France (Malou Francií),

historickými domy nad ramenem

řeky Ill a přilehlými kanály.

V severovýchodní části Štrasbur-

ku stojí hypermoderní budovy

evropských institucí, mezi které

patří například Palais de l'Europe,

v němž sídlí Rada Evropy, Evrop-

ský parlament (budova Louise

Weisse), který byl naším cílem. Pre-

zentace o práci Evropského parla-

mentu, beseda s panem Vladi-

mírem Remkem, sledování aktuál-

ního jednání pléna EP na galerii

hlavního sálu, zajímavé setkání

pana V. Remka s našimi jarošác-

kými trojčaty… Spousta dojmů,

zážitků… Poslední pohled na
večerní oblohu z nádvoří parlamen-

tu a rozloučení s našimi hostiteli.

Poslední fotografie a vydali jsme se
na zpáteční cestu domů. Naše
práce ale touto návštěvou nekončí.

Žáci již pilně připravují své prezen-

tace z návštěvy Štrasburku pro své
spolužáky, aby je seznámili s prací
EP. Poděkování patří všem, kteří

nám návštěvu umožnili: panu Ing.

V. Remkovi, PhDr. Petru Voldánovi,
JUDr. Josefu Holoušovi a těšíme se
na další vzájemnou spolupráci.

Žáci ZŠ Jarošova Havířov-Šumbark
a Mgr. Šárka Zapalačová

Ve středu 16.11. proběh-

lo ve školním klubu ZŠ

M. Kudeříkové vyhlášení

nejlepších atletů oddílu TJ

Start Havířov pro rok 2011.
Atlety vybírali podle předem

stanovených kritérií trenéři

jednotlivých kategorií.
Mladí atleti si v letošním

roce připsali na mistrovství

České republiky 6 účastí

a z toho byly 4 finálové,
které znamenaly umístění
v elitní osmičce. Na mistrov-

ství Moravy a Slezska to byl

zisk 9 medailí (4 zlaté,
2 stříbrné a 3 bronzové
medaile) a dalších 21 finálo-

vých umístění do osmého

místa. V soutěžích družstev
se v krajském přeboru nej-
více prosadilo družstvo

mladších žáků, které obsadi-

lo 3. příčku. Ve školních sou-
těžích se nejvýraznějšího
úspěchu dosáhlo v Kinderiá-

dě. V této soutěži se družstvo složené z žáků ZŠ. M. Kudeříkové umístilo
v celorepublikovém finále na fantastickém třetím místě. Vyhlášení na zákla-

dě výsledků v sezóně 2011: Předžactvo: K. Pavlíková, S. Salamonová,
V. Pálka, J. Velička, J. Junek
Mladší žactvo: A. Hanousková, D. Lorenčič, J. Vácha, J. Valášek 

Starší žactvo: K. Fonioková, D. Váchová, B. Horáková, D. Opravil,
V. Michejda, D. Hájek.

Vrcholem vyhlašování bylo ocenění pro absolutního vítěze. Tím se stal
David Hájek, který pro školu a oddíl vybojoval jasně nejlepší výsledky
a umístění na velkých soutěžích.

Žáci tvořili básně 
„Na volné noze“…

16.11. se na Základní škole Marie Pujmanové v Havířově pořádal pro-

jektový „Den poezie.“ S heslem „Chvilka poezie nikoho nezabije“ si žáci
vyslechli z úst recitátorů deset básní, které sami tvořili v průběhu září, října
a listopadu.

Po jejich přečtení se z posluchačů stali ilustrátoři a k vybrané básni
nakreslili obrázek. Nejvydařenější výtvory byly zařazeny do sbírky „Na
volné noze“, která obsahuje všech deset básní.

Tato básnická sbírka se prodávala za symbolickou cenu na školní akademii
v prosinci. Básně jsou důkazem, že poezie stále žije a opravdu stojí za to…

Úspěšný projekt dovedl Jarošáky 
do Štrasburku

GJAK:

Projekt Comenius startuje

Sportovec roku ZŠ. M. Kudeříkové 
a oddílu atletiky TJ Start Havířov

Foto: Absolutní vítěz Sportovce roku
ZŠ Kudeříkové a atletiky TJ Start - atlet
David Hájek.

Foto: archiv
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První listopadový pátek si všech-
na strašidla, duchové, upíři a čaro-
dějnice udělali na ZŠ Školní
v Havířově pravou, nefalšovanou
halloweenskou párty. Účastnit se
mohli všichni žáci školy pod pod-

mínkou, že přijdou v co nejorigi-

nálnějším halloweenském převleku.

Celá akce začala ve výtvarné

učebně, kde si žáci mohli vydlabat

a vyřezat vlastní dýni nebo vyrobit

strašidelnou sklenici. Pomáhali

i rodiče, se kterými pak žáci roz-

svítili své výrobky a šli pod vedením

paní učitelek Němcové a Maty-

ášové na procházku po městě.

Nechyběla ani stezka odvahy, která
se konala na školním dvoře,
a každý, kdo ji úspěšně prošel,
získal sladkou odměnu.

Nakonec se děti rozloučily se
svými rodiči a přemístily se do

tělocvičny, kde si mohly vybít svou

energii v podobě tance a různých

soutěží. Ale i strašidla se jednou

unaví, a tak si všechna ustlala na

žíněnkách, zabalila se do spacáků

a usnula.

Byla to úžasná halloweenská noc,

kterou si všichni náramně užili a ze

které si odnesli zážitky, na které

budou ještě dlouho vzpomínat.

ZŠ Na Nábřeží: Přírodovědná stezka
Na počátku října 2011 se tradičně konala Přírodovědná stezka pro školy

okresu Karviná, kterou organizuje SMPř při KSVČ Juventus Karviná.

Jedná se o terénní soutěž, která probíhá na hranici  oblasti  Ptačího území

poblíž myslivecké hájenky v Karviné Novém Městě. Ta tvoří základnu pro

start a cíl soutěže. Soutěžící družstva Základní a Mateřské školy Na Nábře-

ží v Havířově se účastní pravidelně od zahájení této akce a téměř vždy

obsadí některá z čelních míst. Na jednotlivých stanovištích děti odpovída-
jí na otázky, které zahrnují celé spektrum přírodopisu a ekologie. Význam-
ným doplňkem soutěže je akce členů ornitologické společnosti, kteří mají

natažené své ornitologické sítě v Ptačí oblasti Heřmanský stav Poolší

a soutěžícím prezentují kroužkování ptáků i výklad o významu sledování
života ptačích druhů.

I v tomto roce dosáhli žáci naší školy úspěchu. Oproti družstvu star-ších

žáků, kteří dosáhli druhého místa v minulém roce, tentokrát byli

úspěšní ti mladší, kteří získali odměny za druhé místo ve své věkové kate-
gorii. Podstatnější však je, že si děti, kromě příjemně stráveného času
v pestré podzimní přírodě, upevnily i získaly řadu praktických poznatků

o přírodě. Mgr. Vladimír Česák

První listopadovou sobotu se
uskutečnil jeden z největších atle-
tických běžeckých závodů v celé
ČR. Jednalo se o tradiční závod
Hornická desítka ve Frýdku-Místku.
Celkový počet účastníků ve všech
věkových kategoriích byl úctyhod-
ných 2050 startujících.

Před hlavním závodem na 10 km
proběhl závod mládeže, kterého se
zúčastnilo 653 běžců ve 12 věko-
vých kategoriích. Za nádherného
počasí a skvělé divácké kulisy se
neztratila ani velmi početná výpra-
va dětí závodící za ZŠ M. Kude-
říkové. Kromě nejmladších ročníků
2004 a mladší (závodili na trati 300
m) běžely všechny kategorie trať
836 m. Nejlépe si vedl Jan Vácha,
který v kategorii chlapců ročník
1999 obsadil skvělé druhé místo.
Další medailové umístění přidal Jan
Velička v kategorii ročník 2001, kde

doběhl na třetím místě. Na stupně
vítězů těsně nedosáhli Svatava
Salamonová (4. místo) a Jakub
Valášek (5. místo).

Ani ostatní závodníci naší školy
se v kvalitních a početně obsaze-
ných závodech svých kategorií
neztratili. V celkovém závodě škol
obsadila díky tomu ZŠ. M. Kude-
říkové skvělou druhou příčku
v kategorii o nejlepší školu, kde se
počítal součet nejlepších umístění
deseti závodníků. V kategorii o nej-
početnější výpravu přidala naše
škola třetí místo za 73 startů. Sku-
pina žáků v doprovodu učitelek
a trenérek M. Ončové a I. Buškové
se proto domů vracela velmi spoko-
jeně. Výsledky z tohoto závodu
mohou zájemci najít na www.atleti-
kahavirov.webnode.cz nebo na
www.atletika.baseballnet.cz          

Jan Polášek

V úterý 15. listopadu prozářila

zachmuřený podvečer drobná svě-

télka, která se vesele hemžila

v okolí naší školy. Konala se oblíbe-

ná akce „Světlušky“, která přilákala

děti z 1. stupně a okolních mateř-

ských školek. Na úvod si děti zaz-

pívaly písničky ze seriálu Včelí

medvídci, za skvělého hudebního

doprovodu houslisty Tomáše

Švece. Poté naši prvňáčci zatančili

světluškový tanec, který s nimi

nacvičily p. učitelky Míša Janíková

a Andrea Szostková. A pak už se

malé světlušky pustily do plnění

zábavných úkolů, které prověřily

jejich bystrost a šikovnost. Děti

poznávaly hmyz, řešily hádanky,

házely na cíl, chodily po laně,

obíhaly a počítaly světlušky,

poznávaly přírodniny hmatem…

Po splnění všech disciplín čekalo

na všechny šikulky příjemné občer-

stvení. Atmosféra celé akce byla

díky reji světýlek v podzimním šeru

úžasná, proto věříme, že si děti
odnesly nezapomenutelný zážitek.

Mgr. Markéta Fonioková

Halloweenská párty na ZŠ Školní Halloweenská párty na ZŠ Školní 
v Havířově-Šumbarkuv Havířově-Šumbarku

ZŠ M. Kudeříkové: Hornická desítka

Před ZŠ K. Světlé tančily světlušky

Macierz Szkolna oraz 

dyrekcja Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

w Hawierzowie - Błędowicach
zapraszają na

TRADYCYJNY BAL SZKOLNY
w sobotę 28 stycznia 2012 o godz. 19:00

w Domu PZKO
Do tańca przygrywa popularna orkiestra „Mr. BABY“

Miejscówki w cenie 299,- (wstępne, kolacja, kawa i ciastko) 

do nabycia w szkole lub w bibliotece w Domu PZKO 

(po i śr godz. 12 - 17)

Matice školská a ZŠ a MŠ 
s polským jazykem vyučovacím 

v Havířově-Bludovicích
srdečně zve na

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES
v sobotu 28. ledna 2012 v 19 hodin

v Domě PZKO
K tanci hraje populární hudba „Mr. BABY“

Místenky v ceně 299 Kč (vstupenka, večeře, káva a zákusek) 

lze zakoupit ve škole a v knihovně v Domě PZKO 
(po a st 12 - 17 hod.)

Foto: archiv
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CANTICORUM 
ÚSPĚŠNĚ REPREZENTUJE

Po loňské sezóně, ve které se ženský pěvecký sbor Canticorum, působící při MKS
Havířov, věnoval výhradně komerčním vystoupením v rámci našeho regionu, byla letošní
příprava zaměřena na dvě významné mezinárodní akce, kterých se sbor měl v roce 2011
zúčastnit.

Začátkem září proběhl v moderních prostorách VŠB-TÚ Ostrava Mezinárodní festival
pěveckých sborů Visegrádské čtyřky. Havířovský sbor se mezi vysokoškoláky z ČR, Polska
a Slovenska rozhodně neztratil a obstál na výbornou.

Vrcholem dlouhodobé přípravy se stala soutěž, ke které Canticorum zamířilo za hrani-
ce, a sice k našim severním sousedům. V Polsku - v nedalekém městě Bielsko-Biała - se
konal již VII. ročník prestižní soutěže pěveckých sborů nazvané GAUDE CANTEM.
Tato významná mezinárodní akce se uskutečnila ve dnech 22. - 23. října v prostorách
místní Hudební školy.

Soutěž samotná proběhla v sobotu 22. října ve velkém koncertním sále školy. Všichni
účastníci se prezentovali výbornými výkony, které hodnotila 4členná porota. Téhož dne
odpoledne se jednotlivé sbory zúčastnily koncertů uspořádaných v nejbližším okolí Bielsko-
Białej. Sbor Canticorum pod vedením sbormistra Vítězslava Soukupa vystoupil v evange-
lickém kostele v Międzyrzeczu Górnym, kde se prezentoval předvedením několika duchov-
ních skladeb.

Sbor Canticorum reprezentoval své město i Českou republiku více než dobře. V silné
konkurenci sborů z Polska a Litvy byl sbor ohodnocen Stříbrným diplomem v kategorii
komorních sborů a navíc získal zvláštní cenu poroty za nejlepší předvedení lidové písně.
Tuto cenu sboru přinesla bravurní interpretace písně „Bodaj by vás čerti vzali“ ve skvělé
úpravě Eugena Suchoně.

Tímto pro Canticorum letošní náročná sezóna rozhodně neskončila. Pečlivé přípravy
vyvrcholily X. ročníkem koncertu duchovní hudby, který se uskutečnil v havířovském koste-
le sv. Anny 19. listopadu. Souběžně s koncertem se sbor připravoval na předvedení České
mše vánoční J. J. Ryby, která opět zazní 26. prosince, tentokrát to bude v nedalekých
Albrechticích. Všichni příznivci duchovní hudby i krásné vánoční mše jsou srdečně zváni.
Rok 2011 Canticorum zakončí 28. prosince vystoupením na Festivalu polských sborů
v Třinci. www.sbor-canticorum.cz

V minulém okénku jsme si povídali o pilné včele

dělnici. Jejich píle byla příkladem i pro členy včelař-

ského kroužku Ambrožíci. První měsíc činnosti

a hned 4 akce včelařského kroužku.

Zapojili jsme se do výzkumného úkolu Výz-

kumného ústavu včelařského v Dole - obci Máslovi-

ce. Jednalo se o léčbu včelstev proti Varoaze pomo-

cí kyseliny mravenčí Formidol 80. Léčba trvala 12

dnů. Průběh léčby se podrobně sledoval. Vážil se úbytek léčiva, počítal

se pravidelně spad roztočů, všechno se zaznamenávalo a výsledky

jsme pak zaslali do Výzkumného ústavu.

Dále jsme instalovali včelařskou výstavku v kulturním domě PZKO

v Havířově v Bludovicích. Výstavka byla součástí výstavy pod názvem

Život doma i na zahradě a vhodně doplňovala výstavu ovoce a zeleni-

ny. Zajistili jsme prodej medu a nechyběl ani skleněný úl s živými včela-

mi. A náš bonus za pozvání bylo kulturní zpestření výstavy, o kterou se

postaral Ambrožík Toník Hofr hrou na housle.

Další akce proběhla na ZŠ Frýdecká v Havířově-Bludovicích pod náz-

vem "Medová svačinka". O velké přestávce měly děti příležitost ochut-

nat med květový i akátový a také rohlík namazaný pastovaným medem.
Hned po zazvonění se utvořila fronta. Ale ani ve frontě se děti nenudily.
Mohly si prohlížet výstavku fotografií z činnosti včelařského kroužku a

také si prohlídnout rámek se souší a rámek se zavíčkovaným medem.

A jako čtvrtá akce, to byl náš výlet do Ostravy na Černou louku, kde
probíhala výstava pod názvem Život na zahradě - zdravý životní styl.
Včelařský svaz, který se tam prezentoval, se zaměřil na činnost

s mládeží. Pro děti během výstavy probíhala soutěž, kde si děti mohly

vyzkoušet svoje vědomosti z oboru včelařství a také si mohly vyzkoušet
zdobení medových perníčků. Po splnění každého úkolu dostaly razítko
na zvláštní kartičku a po splnění všech úkolů dostaly děti sladkou odmě-

nu a drobné předměty. Když jsme

přišli na výstavu, hned jsme byli
v záběru různých kamer a objekti-
vů a chtěli s námi dělat rozhovor.

Měli jsme všichni oblečená trička

s naším logem, který představuje
sv. Ambrože. Vždyť se také jmenu-
jeme Ambrožíci. Logo nám namalo-

val významný havířovský malíř pan

profesor Ota Dedek. Na výstavě
jsme v jednom oddělení měli
výstavku fotografií z činnosti naše-

ho včelařského kroužku a také
reklamní tabuli, na které je barevné
logo našeho kroužku a adresa

našeho zřizovatele, kterým je ZO
ČSV o.s. Havířov.

J. Vavřík, www.ambrozici8u.cz

Myslivci uklízeli les
Honitba Lesů České republiky „Pežgovský les“, kterou užívá Myslivecké

sdružení Šenov, o.s., se nachází na území měst Havířova, Šenova, Petřvaldu

a Orlové, a tak bohužel není ušetřena žádného z neduhů, kterými trpí příměst-

ská příroda. Vedle neukázněných, mnohdy arogantních motoristů nebo maji-

telů psů, kteří běžně porušují lesní či myslivecký zákon, se zde dlouhodobě

vyskytuje zvlášť odporný nešvar, a to černé skládky. U lesních cest ale i mimo

ně nacházíme hromady odpadu nejrůznějšího druhu.Tyto černé skládky nejen

hyzdí krajinu, ale jsou nebezpečné jak pro zvěř, tak pro lidi.

Proto se šenovští myslivci rozhodli využít začátkem listopadu příznivého

počasí a značnou část černých skládek zlikvidovat.

Je až neuvěřitelné, co všechno se v lese našlo. Staré pohovky, křesla, židle,

zrcadla, koberce, stanové dílce v opuštěných brlozích  bezdomovců či narko-

manů. Vedle toho ale také vyřazené televizory, počítače, části vraků automo-

bilů, kanystry, plechovky a metráky dalších, mnohdy neidentifikovatelných

věcí, které do lesa rozhodně nepatří. V dnešní době, kdy ve všech městech

jsou pro skladování odpadu k dispozici kontejnery či popelnice, je chování

těch, kdo černé skládky vytvářejí, nepochopitelné a zavrženíhodné. Zdá se, že

tady žádná osvěta nepomůže a na místě je tvrdý postih. Jenže usvědčit pro-

vinilce je nesnadné. Hlídat les ve dne v noci je nemožné. Lesní či myslivecká

stráž na to početně nestačí, policie řeší jiné věci. Pomohlo by, kdyby ti slušní

návštěvníci lesa, kterých je naprostá většina, se dívali kolem sebe a v přípa-
dě, že se stanou svědky nekalého jednání, upozornili lesní správu nebo poli-
cii. Běžní návštěvníci  lesa by měli pamatovat, že prázdné PET lahve či igeli-

tové pytlíky od svačin by neměli v lese odhodit, ale odnést je do kontejnerů ve

městě.
Úklidovou brigádou myslivců se samozřejmě nepodařilo odstranit veškerý

nepořádek.

Snad by se na pomoc lesu mohly připojit i jiné organizace nebo školy. Vždyť

přece „Pežgovský les“, zelená oáza v městské aglomeraci, stojí za to.
Za Myslivecké sdružení Šenov JUDr. Jan Jadamus

Foto: archiv

Včelařské okénko - Ambrožíci rekapitulují
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Začátkem prosince
začali zaměstnanci
organizace DON
BOSKO Havířov rozši-
řovat volnočasový klub
Maják, který slouží již
rok a půl dětem ze
starého Šumbarku.

Do klubu denně
dochází cca 60 dětí
a mladých lidí, kteří zde
hledají útočiště před
nudou na ulici. Klub se
rozroste o další místnost, kde mohou klienti rozvíjet především pohyb
a tanec.

V nových místnostech, které vzniknou úpravou bývalé klubovny havířov-
ských skautů, najdou děti a mládež prostor pro sportovní a pohybové
aktivity, které v současném klubu nelze provozovat.

Ze sportovních disciplín to bude především stolní tenis a kulečník.

Prostor dostane také tanec, který si děti dlouhodobě žádají.
„Místní děti mají pohyb a rytmus v těle a chceme jim dát prostor pro

jejich přirozené vyjádření. Plánujeme např. kroužek breakdance nebo tane-
ční podložky. V místnosti bude také prostor pro zkoušky kapely Street
Boys, která se v klubu Maják zformovala. Svůj talent zde budou moci roz-
víjet i mladší děti, které zpívají a hrají na hudební nástroje,“ řekl ředitel

organizace Ing. Mgr. Jindřich Honěk.

Slavnostní otevření nových prostor je naplánováno na čtvrtek

5. ledna 2012 v 17.00 hodin.

www.donboskohavirov.cz/klub-majak

PROGRAM AKCÍ NA LEDEN 2012:

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)

3.1. 16.00 hod. Hokejový turnaj na hřišti ve středisku 

6.1. 16.30 hod. Povídání tří králů

6.1. 16.30 hod. Finálový turnaj LAN NHL ligy 

13.1. 16.30 hod. Výroba okrasných květináčů a krabiček

31.1. 16.00 hod. Don Bosko slaví. Olympiáda, obchůdek 

Každý pátek počítačové LAN turnaje od 16.30 hodin.

STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)

14.1. 8.30 hod. Tradiční "salesiánský" zimní výšlap na Lysou horu
19.1. 15.30 hod. Soutěž o nejlepší prezentaci na PC s tematikou

Dona Boska

21.1. 8.00 hod. 3. turnaj Žákovského poháru ve šprtci v Zábřehu na

Moravě
21.1. Vystoupení mažoretek na plese v restauraci "U Jelena"
24.1. 17.00 hod. Turnaj ve šprtci - starší žáci - v herně šprtce 

25.1. 15.00 hod. Výlet za sněhem do města "Na Lučinu" - radovánky

na sněhu
26.1. 17.00 hod. Turnaj ve šprtci - mladší žáci - v herně šprtce 
27.1. Vystoupení mažoretek na plese v restauraci "U Jelena"

28.1. 8.00 hod. Florbalový turnaj ke svátku J. Boska - mladší žáci  

(roč. 2000 a mladší) od 9 h v tělocvičně na Šumbarku

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 

(od 13.00 malý, od 14.30 střední, od 16.30 velký Maják)
5.1. 17.00 hod. Otevření nových prostor Majáku

19.1 15.00 hod. Talent Majáku

26.1. 18.00 hod. Workshop - seznámení s osobností Don Boska
30.1 14.30 hod. Olympiáda k svátku Dona Boska

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16.00 hodin
12.1. 17.00 hod. Chcete být milionářem? 

17.1. 19.00 hod. Florbalový turnaj 
27.1. 17.00 hod. Don Bosku cup - turnaj v bowlingu 
31.1. 17.00 hod. Multiturnaj v deskových hrách 

Přítomnost psychoterapeuta a Ponorka: pátek 18.00 - 20.30 hodin
Posilovna - pondělí 16.00 - 18.00 hod., středa, čtvrtek, pátek 

17.00 - 20.00 hodin.

NÁBOR KARATE
SK Budo Havířov a TJ Start Havířov
pořádají nábor dětí od 5 do 14 let

Nabízíme: Pestrou skladbu tréninku zaměřenou na karate a všeobecný

rozvoj fyzické, psychické, pohybové a koordinační stránky cvičenců.

Cvičení v jednom z předních mládežnických klubů v ČR. Pravidelnou
závodní činnost a různé sportovní akce, jako např. letní soustředění
a dětské sportovní tábory. Příjemný kolektiv vedený zkušenými trenéry.

Očekávejte příjemnou atmosféru, kamarádský kolektiv a profesionální

přístup.
Jako každý sport i my se snažíme držet své svěřence od neduhů této
doby, jako jsou drogy, alkohol a cigarety. Naše moto zní sport = zdraví a

životní elán.

Nábor od 2.1. 2012 do 31.1. 2012 
Po, St: 17 - 19 hodin na SPŠS Kollárova (boční vchod)
Út, Čt: 17 - 18 hodin na ZŠ. Kudeříkové (zadní vchod)

Bližší informace na tel. 604 26 26 07 a na www.skbudo.cz

KURZ SEBEOBRANY PRO DOSPĚLÉ
Je určen osobám starším 18 let, a to pro ženy i muže

Kurz zahrnuje: Výuku reálných sebeobranných technik z různých bojo-
vých stylů, jako např. karate, jiu jitsu, musado. Dále je zde připraven

program pro zvýšení tělesné kondice, který má za úkol celkově zpevnit
a vytvarovat veškeré svalové partie v celém těle.
Kurz je určen pro všechny ty, kteří mají zájem:

• Naučit se praktickou sebeobranu a ubránit se potencionálním
útočníkům.

• Získat pocit sebedůvěry v nepřehledných situacích.
• Účinně zpevnit a vytvarovat svalové partie v celém těle.
• Účinně zredukovat tělesnou hmotnost.

Zahájení kurzu ve čtvrtek 12. 1. 2012
Tréninky budou probíhat každý čtvrtek od 19 do 20 hodin 
v tělocvičně ZŠ. Kudeříkové. Informace: tel. 604 26 26 07

Podzimní táboření ve Pstruží
Středisko volného času Asterix se 26.10. vydalo přivítat podzim po

svém, jak jinak než na turistické základně ve Pstruží.
Akce se zúčastnilo dvacet dětí, pro některé se jednalo o první příležitost

vidět po letních prázdninách své táborové kamarády. Pro ostatní to byla

možnost strávit aktivně čas v místě, kde na školu není ani pomyšlení.

Všichni dohromady se však přijeli hlavně bavit a díky sluníčku, nádherné-

mu počasí a nabitému programu to nebyl problém. Sportovali jsme, rado-

vali se, ale při večerních upírských hrách jsme byli napjatí nebo se i báli.

Navštívili jsme krytý bazén, tvořili skvělé dárky pro blízké a taky stříleli

o titul ostrostřelce.

A tak kromě vzpomínek na výbornou kuchyni, drobných dárečků, cen

a diplomů, si odvážíme domů podzimní zážitky, které nám budou muset

vystačit až do jara. To se spolu zase setkáme, nebo ne? 
Zdeněk Keclík, Oddělení výpočetní techniky

DON BOSKO rozšiřuje volnočasový
klub MAJÁK   

Foto: archiv
Foto: archiv
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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.

1
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2

3
/1

2

5/12

4
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2

2
/1

2

při předložení tohoto inzerátu
Rekonstrukce bytu, koupelen, WC

- zdění sádrokarton, obklady, dlažby, 
plovoucí podlahy, malby, omítky,

 elektropráce včetně revize

20% sleva20% sleva 

603 723 294603 723 294

1
/1

2
6
/1

2

Termíny objednání do 2 dnů na ☎ 596 828 696, 723 959 565

✔ nemusíte mít vždy doporučení ✔ máte svobodnou volbu lékaře

Děkuji všem klientům za důvěru.

10 let ortopedické ambulance MUDr. Přistal Jiří

Na Nábřeží 8b, Havířov - pro klienty ZP 213, 205, 207

2
4
1
/1

1

NOVADENTs.r.o
zubní ordinace

ZS na ulici Jana Švermy 36/4b
v Havířově

MUDr. J. Wimmer ☎ 596 811 373
MDDr. D. Norková ☎ 596 812 702

MDDr. S. Rosická ☎ 596 812 703
přijímají do péče nové pacienty2

4
2
/1

1
Střední škola technických oborů, p.o. 

Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark 

zve žáky 8. a 9. tříd ZŠ i jejich rodiče na 

20. 1. 2012 od 9 do18 hodin (pátek)

www.sos-havirov.cz , tel.: 596 884 811

zv

„Den otevřených dveří“„Den otevřených dveří“

s novým učebním oborem
36-56-H/01 Kominík

11/12

PRODÁM slunný družstevní byt 3+1 ve 4. patře + garáž v Havířově
-Podlesí s balkonem a výhledem do parku. Dům je po revitalizaci. Nachází
se ve velmi pěkném a klidném prostředí - ihned k nastěhování.
Cena bytu 1 300 000 Kč, garáž 200 000 Kč ☎ 602 502 312, 728 450 8431

2
/1

2

 

 

 

 

VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB nabízíme:

BRZDY ● OLEJE ● VÝFUKY ● TLUMIČE
GEOMETRIE ● KLIMATIZACE

PNEUSERVIS ● ČIŠTĚNÍ VOZŮ
 

TG PNEU .v.o.s.
Staniční 1
Havířov-Město
tel. 777 480 000

NOVĚ OTEVŘEN PNEUSERVIS
OTEVÍRACÍ DOBA: Po - Pá 8.00 - 19.00, So 8.00 - 12.00 

 

www.tgpneu.cz 1
4
/1

2

1
0
/1

2
7
/1

2
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HUDEBNÍ PODVEČERY
10. a 31. ledna v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

REPREZENTAČNÍ PLES 
ZUŠ B. Martinů

3. února od 19.00 hodin
Restaurace "Na Lapačce" Šenov

ZUŠ L. Janáčka
☎☎ 596 411 064

zusvrchl@volny.cz

ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz

17. ledna v 17.30 hodin
v Komorním sále
KONCERT ŽÁKŮ

●

31. ledna v 18.00 hodin
v Komorním sále

Kytarový koncert žáků ZUŠ

MOTTO: Když zima přeje a k zemi
vločka bílá padá, s partou věrných
turistů je vždycky dobrá nálada.

Liduška Hanzálková

Klub věrných turistů v měsíci
lednu roku 2012 připravuje :
1.1. neděle pořádáme novoroční
šlapáček, na kterém přivítáme
nový rok - sraz na autobusovém
nádraží ve 13 hodin.
Ve čtvrtek 5.1. se sejdeme na AN
jako vždy ve 13. hod. a pojedeme
autobusem č. MHD 409 na koneč-
nou a tam se dovíte, kam se půjde.
Ve čtvrtek 12.1. proběhne výroční
setkání našeho Klubu turistů, kde si
vzpomeneme na hezké chvíle
strávené na akcích roku 2011 a při-
pravíme se na to, co nás čeká
letos. Akce začne v 15 hodin v naší
hospůdce „Na Pacalůvce“.
Sobota 21.1. autobusový zájezd -
sněhové království na Pustevny,
kde si mohou užít pěší, lyžaři
i vlastníci bobů. Odjezd v 7.30 od
haly Slávie. Cena 160 Kč.
Sobota 28.1. si uděláme zájezd
vlakem do Bukovce na Kvičení -
Obecní zabíječka.
Informační schůzky spojené
s výběrem peněz na zájezd budou
vždy v úterý 3.1. a 1.1. v 18 hodin
v restauraci Beskyd na Národní
třídě.

www.kvtivr.estranky.cz

Připojte se k anketě společenské odpovědnosti a podpořte město Havířov 

Magistrát města Havířova se v letošním roce přihlásil do druhého ročníku Ankety společenské odpovědnosti. Vyjádřit svůj názor na společensky
nejodpovědnější firmu nebo instituci mají proto i obyvatelé našeho města, kteří mohou svůj názor vyjádřit prostřednictvím hlasovacího lístku nebo
mohou hlasovat přímo na internetu. Hlasovací lístek a bližší informace k anketě jsou k dispozici na stránkách www.anketaso.cz .

Pokud se rozhodnete, že město Havířov případně jinou firmu v hlasování podpoříte, můžete vyhrát 100 zajímavých cen. Hlavní cenou je letecký zájezd
do Říma pro dvě osoby. Hlasování trvá do 10. ledna 2012. Sběrné boxy a hlasovací anketní lístky budou k dispozici ve vestibulu hlavní budovy

havířovské radnice a v Městském informačním centru na Hlavní třídě.
Vítězové ankety i hlasování budou vyhlášeni na v pořadí 5. novoročním koncertu odpovědnosti a Nadačním plese s Janáčkovou filharmonií Ostrava

28. ledna 2012.

ŠO Baník Havířov 
ve spolupráci 

s ASTERIX Havířov 
a KM VVMKŠS pořádá

KRAJSKÝ PŘEBOR
MLÁDEŽE 

V RAPID ŠACHU

sobota 14. ledna 

SVČ ASTERIX Havířov,
Na Nábřeží 41, Havířov-Město

prezentace 8 - 9 hod., 
1. - 7. kolo 9 - 15 hod.,

vyhodnocení 15.30
7 kol švýcarským systémem, 

2 x 20 min na partii
Věkové kategorie: chlapci a dívky

do 18, 14, 12 a 10 let
Hl. rozhodčí - Ing. Špiřík 

přihlášky zasílejte do 12.1. 2012
na adresu: L. Bystusová, SVČ

ASTERIX, Na Nábřeží 41,
Havířov-Město, tel.: 596 811 175,
email: lenka.byrtusova@svcha.eu

MK PZKO w Hawierzowie - Błędowicach 
zaprasza na

TRADYCYJNY BAL PZKO
w sobotę 21 stycznia 2012 o godz. 19:00

w Domu PZKO
Do tańca przygrywa popularna orkiestra

„NOTA BENE“
Miejscówki w cenie 350,- (wstępne, kolacja, ciastko)

do nabycia w bibliotece w Domu PZKO 
w poniedziałki i środy od godz. 12 - 17.

MS PZKO v Havířově-Bludovicích 
zve na

TRADIČNÍ PLES PZKO
v sobotu 21. ledna 2012 v 19 hodin 

v Domě PZKO 

K tanci hraje populární hudba „NOTA BENE“

Místenky v ceně 350 Kč lze zakoupit v knihovně 
v Domě PZKO v pondělky a středy od 12 do 17 hod.

datum hodina název akce místo konání
prosinec Vánoční soutěž s adventní tematikou MK, dětské odd. Šrámkova
prosinec Advent a Vánoce u nás i ve světě aneb 

Jak se vánoční svátky mění v průběhu 
staletí MK, dětské odd. Šrámkova

prosinec soutěž pro děti Tradice a zvyky o Vánocích MK, pobočka U Jeslí
prosinec tematická výstavka knih Vánoce, MK, půjčovna pro dospělé 

vánoce přicházejí… Šrámkova
prosinec vánoční kvíz o ceny s názvem MK, půjčovna

Vánoční tradice pro dospělé Šrámkova
prosinec výstava knih Vánoční inspirace MK, pobočka U Jeslí

- náměty na vaření, pečení, slavnostní 
dekorace a stolování

20.12. 18 Vánoční koncert evangelický kostel
Gymnázia Komenského Havířov v Havířově-Bludovicích 

20.12. 19 Vánoční vystoupení pěveckého sboru 
Smajlík (ZŠ Na Nábřeží) s P. Bendem Ostrava, Garage klub

21.12. 17 Vánoční koncert žáků evangelický kostel
a pěveckých sborů ZŠ Žákovská v Havířově-Bludovicích 

22.12. 17 Vánoční koncert ZUŠ L. Janáčka kostel v Soběšovicích
22.12. 18 Staročeské Vánoce u stromečku ve Spirále Galerie Spirála 
24.12. 22 Štědrovečerní bohoslužba evangelický kostel

(zpěv: J. Koběrský) v Havířově-Bludovicích 
24.12. 22 Štědrovečerní bohoslužba půlnoční evangelický kostel Havířov-

Prostřední Suchá, Stará ul.
24.12. 22 Půlnoční pod širým nebem náměstí Republiky
24.12. 22 Půlnoční kostel sv. Anny, 

Havířov-Město
25.12. 8, 10, 17.30 Slavnost narození Páně kostel sv. Anny, 

Havířov-Město
25.12. 0, 9 Slavnost narození Páně kostel sv. Markéty, 

(0 hod. půlnoční, 9 hod. mše sv.) Havířov-Bludovice
25.12. 7.45 Jitřní bohoslužba vánoční hřbitovní kaple Horní Suchá
25.12. 8.45 Vánoční bohoslužba evangelický kostel Havířov-

Prostřední Suchá, Stará ul.
26.12. 8, 10 Svátek sv. Štěpána kostel sv. Anny, 

Havířov-Město
26.12. 9 Svátek sv. Štěpána kostel sv. Markéty,

(mše v polském jazyce) Havířov-Bludovice
31.12. 16.30 Rozloučení se starým rokem evangelický kostel Havířov-

Prostřední Suchá, Stará ul.
1.1. 7.45 Novoroční bohoslužba hřbitovní kaple Horní Suchá
1.1. 8.45 Novoroční bohoslužba evangelický kostel Havířov-

Prostřední Suchá, Stará ul.
1.1. 8, 10, 17.30 Slavnost Matky Boží P.M. kostel sv. Anny, 

Havířov-Město
1.1. 9 Slavnost Matky Boží P.M. kostel sv. Markéty, 

Havířov-Bludovice
6.1. 18 Benefiční koncert - zpěv Ewa Farná, evangelický kostel

Jiří Koběrský v Havířově-Bludovicích 

Galerie Spirála 

Čtvrtek 19. 1. 2012 
v 18 hodin  

výstava obrazů 
a autorský večer 
Marie Szottkové

a jejích hostů.
●

Čtvrtek 26. 1. 2012
v 18 hodin 

výtvarný kurz 

"dřevěné 
malované hračky",

cena kurzu 200 Kč,

nutno se přihlásit 
do 20. 1. 2012 

v galerii Spirála 

nebo na
galerie.spirala@seznam.cz
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