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Uhlí plus horník rovná se Havířov
Havířov otevírá ve Společenském domě
expozici historie
Vznik našeho města je úzce spjat s těžbou uhlí
a rozvojem hornictví. Aby se historie a tyto tradice
uchovaly i pro budoucí generace, vedení města se
ve spolupráci s Klubem přátel Hornického muzea
rozhodlo otevřít stálou výstavní expozici pod názvem „Historie Havířova psaná uhlím“. Výstavě byly
vyhrazeny prostory v prvním patře Společenského
domu Havířov, provozem byla pověřena Městská
knihovna Havířov.
V dubnu 2012 byly zahájeny intenzivní práce na
přípravě celého projektu. Kromě knihovny se na
nich podílely také vybrané odbory Magistrátu
města Havířova a Městské kulturní středisko.
V několika souběžných liniích tak probíhala rekonstrukce a výroba interiéru, práce na dvojjazyčné
publikaci o historii měst Jastrzebie a Havířov se
zvláštním zřetelem na těžbu uhlí, spolupráce s polským partnerem a příprava materiálů do expozice.
Realizační tým hodně přemýšlel o podobě a fungování budoucí expozice, aby byla stále aktuální

a přilákala mnoho návštěvníků. V plánu jsou vzdělávací a volnočasové aktivity, obměna exponátů
i multimediální panel obsahující dokumenty v elektronické podobě. Ten asi ocení zejména mladší
návštěvníci výstavy.
"Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří
reagovali na výzvu v médiích a nosili nám fotografie, pohlednice, knihy, noviny i osobní věci týkající
se historie města. V příštím roce z těchto darů připravíme výstavu," poděkovala Havířovanům za
spolupráci ředitelka knihovny Dagmar Čuntová.
Na otevření expozice upozornila měsíční etapová
soutěž Pilný horník, kterou v listopadu 2012
vyhlásila Městská knihovna Havířov. Zapojit se
mohli děti i dospělí, čtenáři i nečtenáři, jednotlivci
i kolektivy. Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v úterý 11. 12. 2012 v rámci dne otevřených
dveří nové výstavní expozice.
Jitka Varkočková
Městská knihovna Havířov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Expozice Historie Havířova psaná uhlím
Společenský dům 11. 12. 2012 od 9 do 17 hodin
Zrušení úředního dne
magistrátu na Silvestra
31.12. 2012 je úřední den zrušen.
Ve čtvrtek 28.12. a v pátek 29.12.
budou úřední hodiny
magistrátu do 14.00 hodin
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P O Z VÁ N K A
na jednání Zastupitelstva města
Havířova
pondělí 17. prosince 2012
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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Ukončení projektu Regenerace

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

obytných domů na ul. H. Malířové, Jarošové
a E. Destinnové
V rámci Integrovaného plánu
rozvoje města „Zóna Šumbark II Za
Teslou“ byl ukončen projekt Regenerace obytných domů na ul. H.
Malířové, Jarošové a E. Destinnové. Tento projekt s celkovými
náklady ve výši cca 73 mil Kč byl
spolufinancován z prostředků
strukturálního fondu Evropské unie
a státního rozpočtu ve výši cca 18,
5 mil. Kč.
Rekonstrukce jednotlivých domů
projektu obsahovala kompletní
zateplení objektu včetně střechy,
sanaci statických vad nosné konstrukce, výměnu oken, balkónových dveří a rekonstrukci lodžií.
Došlo k výměně vstupních dveří
a úpravě vstupů. Ve společných

prostorách a na schodišti byla provedena oprava podlah, dozdívka,
výmalba, rekonstrukce zábradlí.
Byla provedena celková rekonstrukce výtahů, rekonstrukce elektroinstalace,
vzduchotechniky
a ústředního vytápění.
Dalším plánovaným projektem
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“ je Regenerace obytných domů
na ul. Lidická 52a,52b a ul. M. Pujmanové 20,22,24. Tento projekt má
být realizován v r. 2013. Bude rovněž spolufinancován z prostředků
strukturálního fondu EU a státního
rozpočtu.
Ing. Hana Navrátilová
manažer IPRM IOP

OZNAMUJE
UKONČENÍ VÝZVY 01
k podávání žádostí o dotaci v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II
Za Teslou“ Podporovaná aktivita 5.2b – Regenerace bytových domů
Oprávnění žadatelé :
- obce
- bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb.
obchodní zákoník),
- vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle
zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),
- další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům
Ukončení výzvy : dne 20. 12. 2012
Kompletní informace na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta/integrovany-operacni-program.html

Ing. Hana Navrátilová
manažer IPRM IOP

Od 1.11. 2012 je otevřeno v NsP Havířov

CVA-Centrum volnočasových aktivit

plně fungující ORL oddělení včetně pohotovosti

Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688

Ambulance ORL je v provozu
v nově zrekonstruovaných prostorách ambulantního traktu nemocnice od 6. září. Disponuje moderní
vyšetřovací technikou jako je mikroskop s kamerovou jednotkou, celou
škálou tuhých i ohebných optik pro
podrobné mikroskopické a endoskopické vyšetření uší, horních
dýchacích a polykacích cest a hrtanu pro pacienty všech věkových
kategorií.
V polovině října bylo otevřeno
ORL oddělení s 15 lůžky pro
dospělé pacienty. Nachází v 2.
poschodí lůžkového traktu, je vybaveno moderní vyšetřovací technikou. Dětští pacienti budou po provedených zákrocích ORL hospitalizováni na dětském oddělení.
Oddělení má na starosti diagnostiku a léčbu nemocí ušních krčních

a nosních u dětí i dospělých s využitím moderních vyšetřovacích
a léčebných metod včetně operačních. Operace v celkové anestézii
jsou prováděny na nedávno rekonstruovaných centrálních operačních
sálech.
Od 1. listopadu ORL ambulance
při ORL oddělení poskytuje nejen
ošetření v běžnou pracovní dobu,
ale i nepřetržitou 24 hodinovou službu pro 280 000 obyvatel karvinské
oblasti, kde tato služba významně
řadu měsíců chyběla. Pohotovostní
služba slouží k ošetření náhlých,
akutních stavů. Pacienti s akutními,
zejména bolestivými stavy v oblasti
uší, nosu a krku, už nemusejí na
akutní ošetření jezdit do Ostravy.
Ing. Jana Zlattnerová,
tisková mluvčí NsP Havířov

Strážníci a sociální pracovnice
kontrolovali havířovské restaurace
Pravidelná kontrola havířovských
restauračních zařízení, při které
strážníci městské policie společně
s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí havířovského magistrátu kontrolovali požití alkoholu u mladistvých a nezletilých návštěvníků,
proběhla v noci z pátku na sobotu
v první polovině listopadu.
Městští policisté zkontrolovali celkem 6 restauračních zařízení na Podlesí, v Havířově-Městě a na Šumbarku, legitimovali 28 osob. Provedli

8 dechových zkoušek u mladistvých
a nezletilých návštěvníků restaurací a
diskoték, u tří z nich bylo požití alkoholu potvrzeno a o situaci byli uvědoměni rodiče dětí, se kterými bude
celá záležitost projednána na odboru
sociálních věcí havířovského magistrátu.
Zaměstnanci odboru sociálních
věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, provedou ročně v havířovských hospodách kolem 25 kontrol.
- red-

3. 12. (pondělí) - od 15.00 hodin přednáška p. Gelnarové z folkloristiky
na téma „Doba adventní“
6. 12. (čtvrtek) – od 14.30 hodin přednáška JUDr. Kiedroně z práva
„Pozor na nová ustanovení zákona o zápisech v katastru nemovitostí“
3.12. v 9.30 hod. v CVA a 5.12. v 15 hod. v Městském klubu seniorů na
ul. Studentská 9a vánoční akce pro seniory s vnoučaty „Babičko,
prosím Tě vyrob mi adventní kalendář (perníkový stromeček)".
Pravidelný program:
PONDĚLÍ:
od 14.00 do 17.00 hodin p. Szostková - dovednostní kroužek ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní,
vyšívání, pletení
ÚTERÝ:
od 13.00 do 16.00 hodin p. Przeczková - dovednostní kroužek - výroba keramiky, vizovické pečivo a další
STŘEDA:
od 10.00 do 12.00 hodin p. Adamová - dovednostní kroužek - příprava k šití – střihy, kompletace, šití
od 13.00 do 18.00 hodin p. Foldynová - karetní hra Taroky
od 14.00 do 17.00 hodin Ing. Gaurová - dovednostní kroužek - výroba šperků
ČTVRTEK:
od 09.00 do 11.00 hodin chůze s holemi Nordic walking
od 14.00 do 17.00 hodin p. Szostková - dovednostní kroužek ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní,
vyšívání, pletení
PÁTEK:
od 14.00 do 17.00 hodin p. Heinzová - dovednostní kroužek - výroba
šperků
Případné změny budou zveřejněny na stránkách www.havirov-city.cz
(volný čas – Centrum volnočasových aktivit) a na nástěnce umístěné
přímo v budově CVA.
V DOBĚ OD 20.12. 2012 DO 2.1. 2013
BUDE CVA UZAVŘENO.
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Okénko prevence:

Čas Vánoc

Blíží se závěr roku a s ním čas
vánočních svátků a silvestrovských
oslav. V tomto období snad v žádné
domácnosti nechybí bohatá výzdoba často z hořlavých materiálů, jejíž
neodmyslitelnou součástí jsou
v mnoha případech i svíčky. Za
všechny jmenujme adventní věnce,
svícny nebo vánoční kytice. Ať už
jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na stáncích
drobných prodejců nebo vyrobené
domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se
svíčkami rozdělit do dvou kategorií :
na tu, na které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na
kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být vyznačena.
Pokud plánujete zapalovat svíčky
na dekoraci, vždy se přesvědčte,
zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém
držáku tak, aby nemohlo dojít
k jejich převržení. Hořící svíčky
musí být navíc vždy umístěny
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně
ze svíčky např. na hořlavé chvojí
adventního věnce.

Za zamyšlení rovněž stojí místo,
kam dekoraci se zapálenými
svíčkami umístit. Samozřejmostí by
měla být nehořlavá podložka pod
dekorací. Vyloženým hazardem je
pak umístění zapálených svíček do
prostor nábytkových stěn a skříní,
nebo do blízkosti záclon a závěsů,
kde i lehký průvan dokáže přemístit
záclonu do nebezpečné blízkosti
hořící svíčky. Základní zásadou ale
zůstává neponechat zapálenou
svíčku nikdy bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste
měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období
Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána
spoustou jiných vánočních úkolů.
Aby vás při tom všem vánočním
shonu v domácnosti nepřekvapila
nemilá událost a případný požár
jste včas zjistili, instalujte si v bytě
hlásič požáru, který vás intenzivním
zvukovým signálem upozorní na
hrozící nebezpečí. Požární hlásič by
mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé
rodiny.
Klidné Vánoce a šťastný nový rok
přeje Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje.

Zimní údržba
O několik metrů chodníků a vozovek více než v uplynulém roce budou
pracovníci Technických služeb Havířov pečovat ve městě v rámci zimní
údržby. K 89 kilometrům chodníků přibylo dalších 533 metrů chodníků,
které vznikly nově v rámci regenerace panelového sídliště Šumbark. Naopak se nebude udržovat chodník na ulici Jana Žižky, kde je téměř po celé
délce vozovky umožněno částečné parkování na chodníku a tím je ztížena
jeho údržba. Dále budou havířovské technické služby pečovat o 166 kilometrů vozovek na území města, pomáhat jim budou pracovníci veřejně
prospěšných prací a veřejné služby, kteří provádějí úklid sněhu ručně.
V Havířově zajišťují zimní údržbu také silničáři Správy silnic Moravskoslezského kraje.
Co do důležitosti musejí být vozovky a chodníky prvního pořadí sjízdné
do 4 hodin. Jedná se především o sběrné místní komunikace s hromadnou
veřejnou dopravou nebo příjezdové místní komunikace vedoucí ke zdravotnickým zařízením. Těchto vozovek je ve městě 42 kilometrů, dalších
bezmála 8 kilometrů jsou chodníky. Vozovky a chodníky zařazeny do
druhého pořadí důležitosti musejí být odklizeny do 12 hodin, komunikace
zařazeny do třetího pořadí důležitosti pak do 36 hodin. Samozřejmě se
sjízdnost a schůdnost jednotlivých komunikací udržuje bez zbytečných
odkladů.
Náklady na zajištění zimní údržby v Havířově jsou vyčísleny na 10,93
milionů Kč bez DPH. Po městě je v této chvíli už rozmístěno 80 kusů mobilních posypových nádob, které využívají samotní občané.
red

Konference Zelená města v Havířově
jednala o pietních místech

Foto: Josef Talaš
Na zeleň a údržbu pietních míst
byla zaměřena již tradiční každoroční konference Zelená města města budoucnosti, která se v Kulturním domě Radost konala koncem října. Také tentokrát se kromě
odborníků z České republiky představili se svými zkušenostmi
a náměty přednášející ze sousedního Polska a Slovenska.
Pořadatelem konference Zelená
města bylo statutární město
Havířov letos počtvrté. Vystoupení
přednášejících vyšlo ve sborníku.
Ve třech přednáškových blocích
se přednášelo a diskutovalo
o údržbě a zeleni pietních míst -

Havířov například přítomným představil svůj návrh na rozšíření městského hřbitova, o poznatky z revitalizace městského hřbitova se podělila delegace z Plzně, zajímavosti v pietních výsadbách představil
zástupce odborné firmy zabývající
se touto oblastí, hosté z Polska přijeli s přednáškou na téma Stromy
u kapliček a křížů Těšínského Slezska. Součástí jednodenní konference byla výstava fotografií pietních
míst v Havířově a také velkoplošných fotek se zelení v ulicích nejmladšího města v České republice.
-red-

Za staré elektro dostanou lidé v Havířově dárek
Pokud lidé přinesou na havířovský sběrný dvůr v období od 15. listopadu do 15. prosince 2012 nepotřebný vyřazený elektroodpad, mohou získat
hodnotný dárek a zároveň se zapojit do soutěže o tablet. Pro všechny, kteří
mají doma nepotřebné elektrospotřebiče, připravila společnost ASEKOL mimořádnou akci pod názvem Sbírej a vyhraj!, která potrvá do 28. února 2013.
Akce bude v Havířově probíhat ve sběrném dvoře v areálu Technických
služeb na Karvinské ulici. "Pro prvních sto příchozích s vyřazeným elektroodpadem máme připraven multifunkční kapesní nůž nebo praktickou
lampičku s klipem vhodnou ke čtení," řekl k akci regionální manažer společnosti ASEKOL Zdeněk Kovářík. Lidé mohou přinést staré monitory, televizory, počítače, notebooky, tiskárny, rádia, videopřehrávače, fotoaparáty,
videokamery, telefony.
Do soutěže Sbírej a vyhraj! se zájemci mohou zapojit tak, že si vytisknou soutěžní leták z internetových stran www.asekol.cz, na který za odevzdání jednoho elektrospotřebiče dostanou jedno razítko. Jakmile získají
pět razítek, doplní kontaktní údaje a leták odešlou na adresu P.O. BOX
č. 75, 460 03 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, čím více jich lidé vyplní,
tím větší šanci mají na výhru tabletu nebo jiné elektroniky.
-red-

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM v nových prostorách kina 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 ● upomínkových předmětů města (magnetky, propisky, kalendáře a další)
● vstupenek on-line předprodejů TicketArt, Ticketstream, Ticketportal, Ticketpro, Eventim, Dům kultury města Ostravy,
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
● autobusové jízdenky s místenkou systému AMSBUS ● zážitkových balíčků „DEN JAK SEN“ od společnosti ALLEGRIA (Firma na zážitky)
● Turistické známky (Kotulova dřevěnka a Památník životické tragédie) ● materiály Klubu českých turistů (kalendáře turistických akcí,
atlas turistických cílů) ● přání UNICEF ● jízdenky MHD Ostrava
Městské informační centrum Havířov, náměstí Republiky 7 (budova kina Centrum), 736 01 Havířov-Město
tel: 597 317 235, 597 317 236, 608 556 549, www.havirov-info.cz, info@havirov-info.cz
po - pá 7.30 - 18.00 hodin, so 8.00 - 12.00 hodin, ne 13.00 - 17.00 hodin
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Město Havířov ocenilo své osobnosti
Ocenění osobnosti kultury, talentu s příkladnou
reprezentací města Havířova, osobnosti a kolektivu
v sociální oblasti a ocenění v oblasti Sportovec roku
v několika kategoriích předali ve čtvrtek 25. října 2012
vedoucí představitelé statutárního města Havířov
navrženým jednotlivcům i kolektivům.
Ocenění předávali primátor Havířova Zdeněk
Osmanczyk a jeho náměstci Eduard Hezcko a Daniel
Pawlas.
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"Jsem velmi rád, že v Havířově máme osobnosti z různých
oblastí veřejného života, které město má každoročně za co ocenit.
Jsou to lidé výjimeční, kteří nás vzorně reprezentují a starají se
o potřebné," zahájil slavnostní večer primátor Zdeněk Osmanczyk.
Setkání se uskutečnilo v Kulturním domě Leoše Janáčka,
ocenění obdrželi pamětní list, věcný dar a peněžní poukázku.
Programovými hosty večera byli Vašo Patejdl, Roman Vojtek
a Kateřina Steinerová, slavnostní setkání ozvláštnilo vystoupení
vzdušného baletu.

1

Osobností kultury za rok 2012 se za dlouholetý aktivní
přínos městu v této oblasti stala Milada Černá (1).
Ocenění v kategorii Talent patří za příkladnou reprezentaci
Havířova sedmnáctiletému Eriku Bubíkovi (2).
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Za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti byl v Kategorii trenér oceněn Miroslav Veis (8) z Capoeira Ginga Mundo
Havířov a v Kategorii zasloužilý pracovník si ocenění převzal
Karel Gaman (9) z Rugby Clubu Havířov.
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V oblasti Sportovec roku za rok 2011 ocenilo město
Havířov v Kategorii jednotlivci žáci Ladislavu Pokornou (3) ze
Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov.
V Kategorii jednotlivci dorost a junioři byla ze Ski klubu Paulát
Havířov oceněna Kateřina Pauláthová (4 - v zastoupení).
Z Klubu sportovního potápění Rejnok Těrlicko byl v Kategorii
jednotlivci dospělí oceněn Ondřej Broda (5).
Představitelé Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov (6)
si převzali ocenění v Kategorii družstva dorost, junioři a dospělí.
V
Kategorii
handicapovaní
sportovci
patří
ocenění
Kristýně Koyšové (7) z TJ Start Havířov.
Jmenovaní byli oceněni za příkladnou reprezentaci
města Havířova.
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Za dlouholetou práci v oblasti zdravotnictví a sociální péče poskytované obyvatelům Havířova patří ocenění Osobnost v sociální oblasti Miroslavě Ptáčkové (10).
Za dlouholetou dobrovolnickou činnost ve prospěch občanů
Havířova se Kolektivem v sociální oblasti stalo za rok 2012
Občanské sdružení ADRA (11).
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GSH: Chemická olympiáda
I ve školním roce 2011/2012 studenti Gymnázia na ulici Studentská
v Havířově prokázali své výborné
znalosti v oblasti chemické olympiády.
Školního kola chemické olympiády se zúčastnilo celkem 17 studentů. Z toho 9 studentů postoupilo
do krajského kola a jedna studentka do celostátního kola.
V kategorii D okresního kola se
umístil na 2. místě Štěpán Koláček
- 4. A, na 4. místě Martin Melčák 4. B a na 8. místě Marek Chovanec
- 4. A. Štěpán Koláček a Martin
Melčák mohli postoupit do krajského kola, ale z důvodu školou
pořádaného zájezdu do Itálie ve
stejném termínu se nemohli kraj-

ského kola zúčastnit.
V kategorii C krajského kola získal 4. místo Štěpán Šigut - 6. A
a Radek Kodytek - 6. A, Dominika
Galuszková - 6. B, Veronika Mašková - 5. A se stali úspěšnými řešiteli.
V kategorii B vybojoval svými
znalostmi 4. místo Daniel Koloděj 7. B.
Největšího úspěchu dosáhli naši
studenti v nejobtížnější kategorii A,
kde v krajském kole získala 2. místo
Veronika Jůzová - 4.A4, která
postoupila do celostátního kola
a 4. místo Vojtěch Klimša - 4.A4.
V celostátním kole byla Veronika
Jůzová
úspěšnou
řešitelkou
a obsadila 13. - 14. místo.
Mgr. Alena Adamková

Vzdělávání malých a středních
podnikatelů - pilotní ověřování

GKH: Dobrý pocit…
… by měli všichni příznivci Gymnázia Komenského v Havířově,
kdyby se zúčastnili slavnostní akce
„Nejúspěšnější žáci středních škol
v Moravskoslezském kraji“, která se
uskutečnila v pátek 19. října 2012
na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Rada kraje ocenila
ty, kteří v uplynulém školním roce
dosáhli mimořádných výsledků
krajského, národního nebo mezinárodního významu v soutěžích či
jiných mimoškolních aktivitách.
Z celkového počtu šedesáti tisíc
středoškoláků v kraji bylo zasláno
42 návrhů v kategorii jednotlivec
a 20 návrhů v kategorii školní tým.
V kategorii „jednotlivec“ bylo po
konečném výběru oceněno 25
nejúspěšnějších žáků středních
škol a v kategorii „školní tým“ 5 nejlepších týmů středních škol Morav-

Havířovští senioři
reprezentovali
své město
Ostrava - Černá louka, výstaviště nám dříve narozeným není třeba
představovat. Co výstav a různých
akcí jsme tam zhlédli. Nyní jsme to
byli my, kdo na Černé louce vystavovali. A to v říjnu na výstavě „Senior handicap“ od 12. do 14. 10.
2012. Naše výstava obsahovala
široké spektrum prací zhotovených
jak v našem Centru volnočasových
aktivit v zájmových kroužcích výroby šperků, keramiky, ručních prací
či v klubech seniorů, nebo v našich
domovech - obrazy. Při mé
návštěvě zmíněné výstavy v koutku
havířovských seniorů velký obdiv
od návštěvníků sklízela nádherná
díla
zhotovená
technikou
„Patchwork“ a šitá zvířátka.
Marta Bajerová

skoslezského kraje.
V obou kategoriích mělo Gymnázium Komenského své zastoupení, což je určitě mimořádný
úspěch: mezi jednotlivci byl jako
první honorován Ondřej Bouchala,
úspěšný v řadě matematických,
logických, fyzikálních a programátorských soutěží od okresní po
celostátní úroveň, a mezi družstvy
pak tým ve složení - Lukáš Folwarczný, Ondřej Bouchala, Jakub
Smolka, Jakub Hrabovský, Zuzana
Čapandová, Dominika Václavíková
a Břetislav Chod.
Tato skupinka talentovaných
matematiků a přírodovědců zvítězila v mezinárodní soutěži Internetová matematická olympiáda mezi
178 zúčastněnými týmy.
Petr Šimek

Foto: Ing. Miroslav Matis
Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání
Havířov, o.p.s. v měsících červen až říjen 2012 provedla pilotní ověřování vzdělávacích programů projektu pro cílovou skupinu lektorů
a cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných
orgánů v rámci realizace projektu CZ.1.07/3.2.07/02.0009 „Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj“.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávacího kurzu se zúčastnili zástupci cílové skupiny lektorů z řad zaměstnanců a externích spolupracovníků školy.
Cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků
na středním stupni a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů
tvořili podnikatelé z Moravskoslezského kraje.
Projekt usiloval o zvýšení praktické schopnosti obou skupin při jejich
působení v ekonomice regionu pomocí získání znalostí z oblasti fungování
a navazování vztahů v rámci světové ekonomiky, mezinárodně - právního
prostředí, mezinárodních organizací a sociálně - politických rizik ekonoIng. Miroslav Matis
mických subjektů.

Klubovna K4 na Šumbarku
se představuje V. K. Klicpery 4a, Havířov-Šumbark
Klubovna K4 je otevřená pro každého, kdo má zájem
naučit se něco nového, poznat nové přátelé nebo
strávit příjemný čas v klubovém prostředí. Aktivity jsou
připravovány pro nejmladší i ty nejstarší. Celoročně
probíhá:
Klub pro děti: každé pondělí 16.00 - 17.30 h., pro děti
ve věku 6 - 11 let
Klub filmové tvorby: každé pondělí 18.00 - 20.00 h
Play-time pro mladé (deskové hry a jiné): každé úterý
16.30 - 19.00 h
Setkání s Biblí: každou středu 18.00 - 20.00 h
English talk group (výuka angličtiny s rodilým mluvčím): každou středu 20.00 - 21.00 h
Baby club pro maminky s dětmi:
každý čtvrtek 16.00 - 18.00 h
Dorosťáci: každý pátek 16.00 - 17.30 h
Všechny aktivity jsou ZDARMA. Pouze angličtina je
za mírný poplatek 40 Kč/hod. Aktivity pořádá Evangelizační centrum M.I.S.E. při Slezské církvi evangelické
a.v. Více informací na telefonu: 734 694 435.
Každý je srdečně zván!

Mimořádná akce:
Šumbarská hvězda
- soutěž
o nejlepší vánoční cukroví
na Šumbarku
Ať jsi muž či žena, přilož ruku k dílu
- upeč nejlepší kousek cukroví
a přijď se podělit o svůj recept.

Soutěž proběhne v klubovně K4
14.12. 2012 v 17 hodin
Nejlepší kousky budou vyhodnoceny porotou
a oceněny zajímavou cenou.
Bližší informace:
tel. 606 331 318 (Hanka Mikešová)
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31.10. se MŠ Lípová proměnila ve strašidelný dům plný
malých čarodějů, příšerek,
pirátů a dalších halloweenských
postaviček.
Užily si spoustu zábavy
s kamarády, soutěží a rovněž
našly dobrůtky v kostlivcově
rakvi.
Také někteří rodiče přichystali pro děti sladké odměny.
V závěru si děti společně
s rodiči vydlabaly veselé dýně,
které prozářily celou budovu
školky.
kolektiv zaměstnanců
MŠ Lípová

Z redakční pošty:

Atleti Slavia Havířov

excelovali při výběhu na Praděd
Atletický oddíl Slavia Havířov
stále dokazuje, že má mládež na
velmi dobré úrovni. Naši závodníci
se zúčastnili již 27. ročníku výběhu
na Praděd.
Tato trať je velmi náročná, jelikož
zde většinou panují nepříznivé
povětrnostní podmínky, ale také
díky svým parametrům (délka závodu 9,6 km a převýšení 660 m).
První v kategorii juniorů doběhl
Michal Pinkas, který si zlepšil osobní rekord na této trati téměř o tři
minuty na 42:30 min.
„S výkonem jsem spokojený, jelikož jsem očekával umístění na
bedně. Hodně nepříjemný byl velký
vítr, který byl nahoře, ale zvládl
jsem to,“ řekl ke svému výkonu
Michal.
Na druhém místě se umístil Miroslav Čada, který zaostal za svým
kolegou o necelé dvě minuty. Mirek
podal skvělý výkon a na to, že trénuje v našem atletickém oddíle jen
pár měsíců, je vidět u tohoto závodníka obrovská vůle něčeho dosáh-

Sbor
Armáda spásy
(J. Seiferta 8, Havířov)
hledá do hudební chválící
skupiny mladé lidi, kteří rádi
zpívají nebo hrají na hudební
nástroje.
Jedná se o službu a pravidelné vystoupení v nedělním
shromáždění ve sboru AS.
Více informací předá
Iris Ježková po 17 hod.
na tel. 773 770 178.

nout. Na pátém místě skončil Jakub
Zecha, který si zlepšil čas na této
trati o více jak pět minut. A jako
osmý doběhl Lukáš Ožana rovněž
ve velmi dobrém čase.
Skvělé výkony juniorů podtrhl
v mužské kategorii jejich trenér Jan
Polášek, který se umístil na
skvělém druhém místě, a to v čase
39:50 min., první místo mu uteklo
o šestnáct sekund.
„Výběh na Praděd patří k mým
oblíbeným vrchařským závodům,
což se potvrdilo i letos.
Celkové 2. místo mě velmi mile
překvapilo, protože jsem poslední
měsíc fungoval hlavně jako trenér
a ne jako závodník. S výkony svých
svěřenců jsem také spokojen,
i když rezervy tam ještě jsou,“ řekl
velmi úspěšný trenér a závodník.
Opět se ukázalo že atletický
oddíl Slavia Havířov je jeden
z nejlépe reprezentujících oddílů ve
AO Slavia
městě.

Proč pomáhám v ADŘE
„Tak žiji již čtyři roky sám, žena
mi navždy odešla. Měli jsme se
moc rádi. Ale smrt si člověk nemůže naplánovat. Máme se zde
v LUNĚ dobře, ale doma je doma.
Děti za mnou občas přijdou
i s mými vnuky, ale nevím, jestli je
to neobtěžuje. Ještě dost dobře slyším, oči mi také dost slouží, ale
nohy mi zlenivěly. A ta paměť, o tom
raději nemluvit...“
Vidím smutný, nostalgicky pohled
starého člověka, velice, velice
odevzdaného, bez potřebné jiskry
v oku. Za hodinu, nebo za dvě
odcházím. Loučím se s úplně jiným
člověkem. Moudré, rozjasněné oči.
Úsměv na tváři! „Tak jestli vám to
vyjde, tak opět za mnou přijďte,
budu se těšit.“
Nejsem žádný kouzelník, mám
již také dost vysoký věk, je to
možná můj subjektivní pocit, ale
jsem o tom vnitřně přesvědčen, že
po mé návštěvě je alespoň na chvíli
klient domova seniorů potěšen,
vytržen ze své letargie.
Proč jsem se rozhodl napsat
těch několik vět o práci dobrovolníka
humanitární
organizace
ADRA?
Myslím si, že v našem městě je

hodně lidí, kteří by také mohli věnovat chvíli svého volného času někomu potřebnému. Ze své zkušenosti
mohu potvrdit to, že to neděláme
pouze pro toho potřebného, ale
také pro sebe! Pro ten pocit vykonaného dobrého skutku.
V Domově pro seniory pracují
hodní a ochotní zaměstnanci.
Dobře klientům vaří, mají zde
potřebnou lékařskou službu, na
pokoji televizi, telefon, pořádají se
pro ně kulturní programy a odborné
přednášky. Ale přece jen jsou
časové úseky, kdy je prostor pro
návštěvu dobrovolníka, aby toho
svého klienta navštívil a potěšil.
Konání dobrých skutků dnes
není příliš moderní. Že by starosti
o vlastní existenci a svůj denní
chléb zatvrdil naše srdce, nebo
opravdu nemáme ani chvilku času
pro potřebné?
Já tomu nevěřím! Nechcete to
také zkusit?
Přidejte se k dobrovolníkům
ADRY, určitě nebudete litovat.
Arnold Kupka (73 let),
dobrovolník ADRA Havířov
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KD Leoše Janáčka - KDLJ
výstava

výstava

Kulturní dům Radost - KDR

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
KD L. Janáčka, Dlouhá tř.46, Havířov-Podlesí,
Otevřeno: po - pá 10 - 18 h., so, ne 14 - 18, vstupné: 20 Kč, děti a mládež 10 Kč

HAVÍŘOVSKÝ
VÝTVARNÝ SALON
8. přehlídka obrazů, grafiky, fotografií, keramiky,
šperků a dalších prací různých žánrů i technik
autorů našeho města

koncerty

koncerty

pohádky

více na www. mkshavirov.cz
Vernisáž v úterý 27. 11. od 17 hodin,
výstava potrvá do 28. 12. 2012
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Galerie Maryčka, otevřeno: po - pá 12 - 18 h., mimo otevírací
dobu zpřístupní výstavu pracovník informací, vstupné dobrovolné

Výstava výtvarných prací
studentů Gymnázia Komenského v Havířově

divadla

výstava

Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
2.12. v 18 hodin - loutkový sál KDPB
Amatérské divadlo Skřítek
Městského kulturního střediska Havířov uvádí
divadelní komedii amerického autora D. M. Larsona

HYSTERICKÁ HISTORIE
TROJSKÉ VÁLKY
Hrají: Z. Tomeček, L. Talián, H. Taliánová, E. Taliánová,
J. Žilková, O. Lipková, A. Lipková, M. Vlček,
N. Tolasz, T. Nosálová
Na závěr s překvapením pro diváky.
Vstupné: 40 Kč

meditace

Vernisáž ve čtvrtek 6. 12. od 17 hodin,
výstava potrvá do 28. 12. 2012

koncert

Těšínské divadlo - ČESKÁ SCÉNA
18.12. v 19 hodin - KD P. Bezruče
pro skupinu HAC - Robin Hawdon: ÚŽASNÁ SVATBA

zábava

přednáška

Společenský dům - SD
2.12. od 13 hodin - Společenský dům
42. ročník taneční soutěže

HORNICKÝ KAHAN

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 1 h před akcí
Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
● 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 596 812 049, pokladna otevřena po - pá 14 - 18 h
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město ● pokladna otevřena denně od 9 do 20.30 h, st od 8 do 20.30 h, ☎ 597 317 599
● 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 MKS Havířov. V den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě jejího konání. Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy
se přijímají od 2. dne zahájení prodeje a jsou přijímány nejdéle na dobu 7 dní.
●
●
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KINO CENTRUM

více na www.mkshavirov.cz

velký sál
DATUM
so 1.12.

ne 2.12.

po 3.12.
út 4.12.

st 5.12.

čt 6.12.
pá 7.12.
so 8.12.

ne 9.12.

po 10.12.
út 11.12.

st 12.12.

čt 13.12.
pá 14.12.

so 15.12.

ne 16.12.

po 17.12.
út 18.12.

st 19.12.

čt 20.12.
pá 21.12.
so 22.12.

ČAS
10.00
15.30
17.45
20.00
10.00
15.30
17.45
20.00
15.30
17.45
20.00
9.00
15.30
17.45
20.00
9.00
15.30
17.45
20.00
15.30
17.45
20.00
15.30
17.45
20.00
10.00
15.30
17.45
20.00
10.00
15.30
17.45
20.00
15.30
17.45
20.00
9.00
15.30
17.45
20.00
9.00
15.30
17.45
20.00
00.01
19.30
15.30
17.15
20.00
10.00
15.30
17.00
20.00
10.00
15.30
17.00
20.00
15.30
17.00
20.00
9.00
15.30
17.00
20.00
9.00
15.30
17.00
20.00
15.30
17.45
20.00
15.30
17.45
20.00
15.30
17.45
20.00

pátek 14.12. v 15.30 h
TITUL

ŽÁNR

ZVUK

DÉLKA PŘÍSTUPNOST

Astro Boy
Japonsko, animovaný D
90´
ano
Legendární parta
P
USA, animovaný
D
90´
ano
Co kdybychom žili společně? P
Francie, komedie
T
96´
ano
7 psychopatů
P
USA/VB, krimi/komedie T
109´
12
Astro Boy
Japonsko, animovaný D
90´
ano
Legendární parta
P
USA, animovaný
D
90´
ano
Co kdybychom žili společně? P
Francie, komedie
T
96´
ano
7 psychopatů
P
USA/VB, krimi/komedie T
109´
12
Kozí příběh se sýrem 3D
ČR, animovaný
CZ
82´
ano
Proti větru
P
Francie, mystery
T
91´
12
Argo
P
USA, thriller
T
120´
ano
Arthur a souboj dvou světů
Francie, animovaný
D
101´
ano
Kozí příběh se sýrem 3D
ČR, animovaný
CZ
82´
ano
Proti větru
P
Francie, mystery
T
91´
12
Argo
P
USA, thriller
T
120´
ano
Co kdybychom žili společně? P
Francie, komedie
T
96´
ano
Kozí příběh se sýrem 3D
ČR, animovaný
CZ
82´
ano
Proti větru
P
Francie, mystery
T
91´
12
Argo
P
USA, thriller
T
120´
ano
Rebelka 3D
USA, animovaný
D
100´
ano
Mikulášovy patálie
Francie, dobrodružný D
91´
ano
Bourneův odkaz
USA, akční
T
134´
15
Rebelka 3D
USA, animovaný
D
100´
ano
Mikulášovy patálie
Francie, dobrodružný D
91´
ano
Bourneův odkaz
USA, akční
T
134´
15
Méďa Béďa 3D
USA, animovaný
D
77´
ano
Rebelka 3D
USA, animovaný
D
100´
ano
Mikulášovy patálie
Francie, dobrodružný D
91´
ano
U2 - 3D - koncert
USA, hudební
T
85´
ano
Méďa Béďa 3D
USA, animovaný
D
77´
ano
Rebelka 3D
USA, animovaný
D
100´
ano
Mikulášovy patálie
Francie, dobrodružný D
91´
ano
Bourneův odkaz
USA, akční
T
134´
15
Rebelka 3D
USA, animovaný
D
100´
ano
Hotel Transylvánie
USA, animovaný
D
91´
ano
Resident Evil: Odveta
Kanada, sci-fi
T
95´
12
HAPPY FEET 2
USA, animovaný
D
100´
ano
Rebelka 3D
USA, animovaný
D
100´
ano
Hotel Transylvánie
USA, animovaný
D
91´
ano
Resident Evil: Odveta
Kanada, sci-fi
T
95´
12
Konfident
Slovensko, drama
D
108´
12
Rebelka 3D
USA, animovaný
D
100´
ano
Hotel Transylvánie
USA, animovaný
D
91´
ano
Resident Evil: Odveta
Kanada, sci-fi
T
95´
12
Hobit: Neočekávaná cestaPPNový Zéland, dobrodružnýD
164´
ano
CARMEN - přímý přenos z Pařížské opery
Dvanáct měsíčků
ČR, kostýmní pohádka CZ
95´
ano
Předpremiéra pohádky za účasti filmové delegace v čele s režisérem filmu Karlem Janákem.
Hobit: Neočekávaná cesta P
Nový Zéland, dobrodružnýD
164´
ano
Total Recal
USA, akční
T
121´
12
Knoflíková válka
Francie, dobrodružný D
100´
ano
Asterix a Obelix ve službách
Francie, animovaný
D
125´
ano
jejího veličenstva 3D
Hobit: Neočekávaná cesta P
Nový Zéland, dobrodružnýD
164´
ano
Total Recal
USA, akční
T
121´
12
Knoflíková válka
Francie, dobrodružný D
100´
ano
Asterix a Obelix ve službách
Francie, animovaný
D
125´
ano
jejího veličenstva 3D
Hobit: Neočekávaná cesta P
Nový Zéland, dobrodružnýD
164´
ano
Total Recal
USA, akční
T
121´
12
Sammyho dobrodružství
Belgie, animovaný
D
88´
ano
Hobit: Neočekávaná cesta P
Nový Zéland, dobrodružnýD
164´
ano
Expendables: Postradatelní 2
USA, krimi
T
103´
15
Doba ledová 3
USA, animovaný
D
94´
ano
Sammyho dobrodružství
Belgie, animovaný
D
88´
ano
Hobit: Neočekávaná cesta P
Nový Zéland, dobrodružnýD
164´
ano
Expendables: Postradatelní 2
USA, krimi
T
103´
15
Svatá čtveřice
ČR, komedie
CZ
78´
15
Sammyho dobrodružství
Belgie, animovaný
D
88´
ano
Hobit: Neočekávaná cesta P
Nový Zéland, dobrodružnýD
164´
ano
Expendables: Postradatelní 2
USA, krimi
T
103´
15
Velké podmořské dobrodružství VB, dokument
T
81´
ano
TWILIGHT SAGA: Rozbřesk 2. část
USA, fantasy
D
115´
12
Titanic 3D
USA, katastrofický
T
194´
ano
Velké podmořské dobrodružství VB, dokument
T
81´
ano
TWILIGHT SAGA: Rozbřesk 2. část
USA, fantasy
D
115´
12
Titanic 3D
USA, katastrofický
T
194´
ano
Velké podmořské dobrodružství VB, dokument
T
81´
ano
USA, fantasy
D
115´
12
TWILIGHT SAGA: Rozbřesk 2. část
Titanic 3D
USA, katastrofický
T
194´
ano

CENA
40
➁ ➌ 180
➁ 100
➁ 120
40
➁ ➌ 180
➁ 100
➁ 120
130
90
90
40
➁ ➌ 160
➁ ➌ 140
➁ ➌ 140
50/110
➁ ➌ 160
➁ ➌ 140
➁ ➌ 140
➁ 150
➁ ➌ 100
➁ ➌ 120
➁ 150
➁ ➌ 100
➁ ➌ 120
60
➁ 150
➁ ➌ 100
➁ ➌ 190
60
➁ 150
➁ ➌ 100
➁ ➌ 120
130
130
130
50
➁ 150
➁ ➌ 160
➁ ➌ 160
50/100
➁ 150
➁ ➌ 160
➁ ➌ 160
➁ ➌ 170
300
místenka
➁ ➌ 170
➁ ➌ 120
40
➁ ➌ 150
➁ ➌ 170
➁ ➌ 120
40
➁ ➌ 150
➁ ➌ 170
➁ ➌ 120
70
140
90
40
➁ ➌ 100
➁ ➌ 170
➁ ➌ 120
50/80
➁ ➌ 100
➁ ➌ 170
➁ ➌ 120
➁ ➌ 130
➁ ➌ 130
➁ ➌ 160
➁ ➌ 130
➁ ➌ 130
➁ ➌ 160
➁ ➌ 130
➁ ➌ 130
➁ ➌ 160

DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Předpremiéra pohádky za účasti filmové
delegace v čele s režisérem filmu
Karlem Janákem.

F

ilmový

49. sezona

klub

v kině Centrum - malý sál
út 4.12. v 17.00 hodin
MINISTR
Režie: Pierre Schöller
olitické drama, T, 112´
Ministr uprostřed noci jede na místo
dopravní nehody. Krizové situace rychle
následují...
út 11.12. v 17.00 hodin
BŮH MASAKRU
Režie: Roman Polanski
Komedie/drama, T, 79´
Začne to nevinně, a sice rvačkou dětí
na hřišti.
út 18.12. v 17.00 hodin
mimořádně v kině Úsvit
ČERVENÉ STŘEVÍČKY
Režie: Michael Powell,
Emeric Pressburger, T, 133´
Romantický muzikál o dívence,
která se upsala tanci.
Vstupné 80/100 Kč

Dokumentární klub
v kině Centrum - malý sál
po 3.12. v 17.00 hodin
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
Režie: Olga Špátová, 80´
První generace naší svobodné společnosti se vyjadřuje k otázce ”Jaké je tvoje
největší přání?” Jednou z nich je i Aneta
Langerová.
po 10.12. v 17.00 hodin
OBČAN K.
Režie: Michal Romeo Dvořák, 72´
Skupina 12 umělců a osobní svoboda.
po 17.12. v 17.00 hodin
LÁSKA V HROBĚ
Režie David Vondráček, 80´
Jan a Jana přežívají na opuštěném
hřbitově v pražských Strašnicích.
Vstupné 80/100 Kč

KINOKAVÁRNA

nabízí

PO - PÁ 7.00 - 11.00

snídaňové menu

V průběhu dne další občerstvení
- chlebíčky - zákusky -

10
velký sál
DATUM
ne 23.12.
čt 27.12.
pá 28.12.
so 29.12.
ne 30.12.

ČAS
15.30
17.45
20.00
15.30
17.15
20.00
15.30
17.45
20.00
15.30
17.45
20.00
15.30
17.45

TITUL

ŽÁNR

Velké podmořské dobrodružství
TWILIGHT SAGA: Rozbřesk 2. část
Titanic 3D
Samyho dobrodružství 2 P
Avatar 3D
Hobit: Neočekávaná cesta
Samyho dobrodružství 2 P
Avatar 3D
Hobit: Neočekávaná cesta
Samyho dobrodružství 2 P
Avatar 3D
Hobit: Neočekávaná cesta
Samyho dobrodružství 2 P
Avatar 3D

ZVUK

VB, dokument
USA, fantasy
USA, katastrofický
Belgie, animovaný
USA/VB, dobrodruž. sci-fi
Nový Zéland, dobrodružný
Belgie, animovaný
USA/VB, dobrodruž. sci-fi
Nový Zéland, dobrodružný
Belgie, animovaný
USA/VB, dobrodruž. sci-fi
Nový Zéland, dobrodružný
Belgie, animovaný
USA/VB, dobrodruž. sci-fi

T
D
T
D
T
D
D
T
D
D
T
D
D
T

DÉLKA PŘÍSTUPNOST
81´
115´
194´
93´
162´
164´
93´
162´
164´
93´
162´
164´
93´
162´

ano
12
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

CENA
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁

➌
➌
➌
➌
➌
➌
➌
➌
➌
➌
➌
➌
➌
➌

130
130
160
160
130
130
160
130
130
160
130
130
160
130

13.12. v 19.30 h
kino Centrum - velký sál
živý přenos opery

malý sál
DATUM

ČAS

so 1.12.

18.00
20.30
18.00
20.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30

ne 2.12.
po 3.12.
út 4.12.
st 5.12.
čt 6.12.
pá 7.12.
so 8.12.
ne 9.12.
po 10.12.
út 11.12.
st 12.12.
čt 13.12.
pá 14.12.
so 15.12.
ne 16.12.
po 17.12.
út 18.12.
st 19.12.
čt 20.12.
pá 21.12.
so 22.12.
ne 23.12.
čt 27.12.
pá 28.12.
so 29.12.
ne 30.12.

TITUL

ŽÁNR

Holy Motors
P
The Words
P
Holy Motors
P
The Words
P
Největší přání
Divoká stvoření jižních krajin P
Ministr
P
Divoká stvoření jižních krajin P
Děti moje
Divoká stvoření jižních krajin P
Ano, šéfe
P
Anna Karenina
P
Ano, šéfe
P
Anna Karenina
P
Ano, šéfe
P
Anna Karenina
P
Ano, šéfe
P
Anna Karenina
P
Občan K.
P
Konfident
Bůh masakru
Konfident
Hodný syn
Konfident
Svatá čtveřice
Skyfall
Svatá čtveřice
Skyfall
Svatá čtveřice
Skyfall
Svatá čtveřice
Skyfall
Láska v hrobě
P
Až vyjde měsíc
Červené střevíčky (DKLJ)
Až vyjde měsíc
Lov lososů v Jemenu
Až vyjde měsíc
Ladíme!
P
Pí a jeho život
P
Ladíme!
P
Pí a jeho život
P
Ladíme!
P
Pí a jeho život
P
Ladíme!
P
Pí a jeho život
P
Miláček
Skyfall
Miláček
Skyfall
Miláček
Skyfall
Miláček
Zabriskie Point - konec monopolu

ZVUK

Francie, Německo, drama
USA, drama, romance
Francie, Německo, drama
USA, drama, romance
ČR, film- anketa
USA, drama, fantasy
Francie/Belgie, drama
USA, drama, fantasy
USA, komedie
USA, drama, fantasy
Francie, komedie
VB/Francie, drama
Francie, komedie
VB/Francie, drama
Francie, komedie
VB/Francie, drama
Francie, komedie
VB/Francie, drama
ČR, dokument
Slovensko, drama
Francie/Německo, drama
Slovensko, drama
Finsko, drama
Slovensko, drama
ČR, komedie
VB/USA, krimi/akční
ČR, komedie
VB/USA, krimi/akční
ČR, komedie
VB/USA, krimi/akční
ČR, komedie
VB/USA, krimi/akční
ČR, dokument
USA, komedie
VB, baletní
USA, komedie
VB, romantický
USA, komedie
USA, hudební komedie
USA, dobrodružný
USA, hudební komedie
USA, dobrodružný
USA, hudební komedie
USA, dobrodružný
USA, hudební komedie
USA, dobrodružný
VB, historický
VB/USA, krimi/akční
VB, historický
VB/USA, krimi/akční
VB, historický
VB/USA, krimi/akční
VB, historický
USA, road movie

T
T
T
T
CZ
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
CZ
D
T
D
T
D
CZ
T
CZ
T
CZ
T
CZ
T
CZ
T
T
T
T
T
T
D
T
D
T
D
T
D
T
T
T
T
T
T
T
T

DÉLKA
115´
102´
115´
102´
80´
92´
112´
92´
118´
92´
84´
130´
84´
130´
84´
130´
84´
130´
72´
108´
79´
108´
87´
108´
78´
143´
78´
143´
78´
143´
78´
143´
79´
94´
133´
94´
111´
94´
112´
127´
112´
127´
112´
127´
112´
127´
102´
143´
102´
143´
102´
143´
102´
110´

PŘÍSTUPNOST
129
12
12
12
ano
12
15
12
12
12
ano
12
ano
12
ano
12
ano
12
15
12
15
12
15
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
ano
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
12

CENA
90
120
90
120
80/100
80
80/100
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
80/100
80
80/100
80
80
80
80
120
80
120
50/100
110
80
120
80/100
80
80/100
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
80
120
80
120
80
120
80
66

připravujeme
19.1. - Společenský dům
TANEČNÍ BÁL
Předprodej vstupenek od 7.12.
21.1. - 17.2. kino Centrum
VÝSTAVA
ENTENTE FLORALE EUROPE

28.1. 2013 v 19 hodin
velký sál KD Petra Bezruče
Eduardo De Filippo:
FlLUMENA MARTURANO
Simona Stašová a Svatopluk
Skopal v hlavních rolích slavné
komedie, která patří k tomu
nejlepšímu z italské tvorby.
Vstupné: 350, 330, 310 Kč
(předprodej od 19.11. 2012)

kinokavárna
DATUM
čt
čt
čt
čt

6.12.
13.12.
20.12.
27.12.
3D

Čas
7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30
7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30
7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30
7.30, 10.00, 14.00, 16.00, 20.30
LEVNÉ PONDĚLKY

TITUL

ŽÁNR

I love you Phillip Morris
Láska a jiné pohromy
Polibek, prosím
Něco na těch mužích je

USA, komedie
Francie, komedie
Francie, komedie
USA, komedie

SLEVA PRO SENIORY

Děti, studenti a senioři = sleva 20 Kč/osoba

P - premiéra T - titulky D - dabing CZ - český film ➁ - sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os ➌ - sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

11

ZŠ Žákovská:
Exkurze v útulku MAX
V uplynulých dnech měla naše škola ZŠ
Žákovská možnost navštívit havířovský útulek
MAX v Prostřední Suché. Návštěva nám byla
odměnou za sbírku krmiva, pamlsků a pelíšků
pro zvířata.
Byli jsme překvapeni, kolik pejsků, kočiček,
ale i dalších zvířátek v útulku mají. Všichni jsou
nesmírně vděčni za každou dobrotu a pohlazení
a zaslouží si naši lásku. A proto, kdybyste některé zvířátko chtěli, je tady možnost si ho adoptovat. Pracovníci útulku budou rádi, že má zvířátko nového majitele a je o něj dobře postaráno.
Váš nový mazlíček se vám na oplátku odmění
láskou a věrností.
Pokud si např. pejska nemůžete vzít domů,
můžete si do útulku udělat výlet s rodiči a pejska
si na chvíli půjčit, dát mu nějaký pamlsek
a strávit s ním alespoň trochu času. Uvidíte, že
potom budete odcházet s pocitem, že jste pro
zvířátka udělali dobrý skutek.
I my jsme byli rádi, že jsme mohli útulek
navštívit. Všichni jsme si to užili a doufáme, že
jsme potěšili kočičky i pejsky.
Děkujeme tímto také paní zástupkyni
Potáčové, která zorganizovala sbírku na II. stupni naší školy a s pracovníky útulku nám domluvila tuto nezapomenutelnou návštěvu.
Eva Ďurišová, žákyně 9. A

Co nového u Ambrožíků

Děti ve včelařském kroužku vypracovaly projekt, který se zabývá neutěšeným stavem naší
přírody, co se týče pestrosti kvetení a pestrosti
složení pylu jako základní suroviny pro mateří
kašičku, pro výživu nových generací včel.
"Jsme přesvědčení, že můžeme pomoci
v nápravě škod v této oblasti, a proto jsme reagovali na iniciativu Evropské unie, která vyhlásila heslo "Zachraňte včely", a na iniciativu ZO
ČSV Hodonín, která vyhlásila heslo "Zachraňme
opylovatele"," uvedl vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Jiří Vavřík.
"Náš projekt předložíme odboru životního
prostředí magistrátu města Havířova. K tomu
jsme vyhlásili heslo "Pomožme opylovatelům
přežít". S celým projektem seznámíme širokou
veřejnost v mediální kampani po přijetí našeho
dlouhodobého řešení situace odborem životního
prostředí."

...tak trochu jinak
Konverzace v anglickém jazyce pro děti od 9 let.
Děti se mohou těšit na zajímavá témata, komunikační hry, rozšiřování a upevňování slovní
zásoby a gramatických struktur. Kurzy budou
probíhat každou středu v 17 h od 5. prosince do
27. března na ZŠ Žákovské v Havířově.
Lenka Školová tel: 603 844 776,
lenka.zak@centrum.cz

MŠ SUKOVA: S KOLOBĚŽKOU DO ŠKOLKY…

Foto: archiv
Jedno slunečné říjnové odpoledne si naše
mateřská škola připravila pro své děti a rodiče
společné sportovní odpoledne ,,KOLOBĚŽKIÁDU“.
Celá školní zahrada se zaplnila dětmi
s úžasně a nápaditě nazdobenými koloběžkami
nebo odrážedly a vše mohlo začít…
Každý účastník obdržel své startovní číslo
a ,,řidičský průkaz“, do něhož byla dětem udělována razítka za splnění jednotlivých disciplín na
stanovištích.
Děti jezdily slalom, podjížděly překážky, proje-

ly si jízdu zručnosti, odpovídaly na otázky
s dopravní tematikou a kreslily na chodník obrázky dopravních prostředků. Za absolvování všech
úkolů každý malý ,,řidič“ dostal zaslouženou
medaili a sladkou dobrotu.
A pro ty, kterým při zvládání nelehkých úkolů
přece jen trochu ,,vyhládlo“, byl připraven upečený voňavý páreček a teplý čajík.
Úsměv na tvářích, radost a spokojenost dětí
i rodičů z báječného odpoledne nám byla tou
nejlepší odměnou.
Za kolektiv MŠ Jana Vajdová, učitelka

Školní družina při ZŠ Mládežnická
pozvala mezi děti kynoložku
Setkání se uskutečnilo v prostorách tělocvičny. Paní Marcela Kovácsová, mimochodem bývalá
absolventka naší ZŠ, se věnuje výcviku psů již léta. Zároveň s ní nás navštívila fenka Abigail, která
nám předvedla, jak může správně cvičený pes pomoci nemocným lidem.
Teď víme, co je asistenční pes a jak významnou úlohu sehrává v nelehkém životě vozíčkářů a nevidomých. Paní Marcela nám vysvětlila, jak se chovat v přítomnosti agresivních psů, kteří nejsou pod
dohledem svých pánů. I když máme ze psa strach, nesmíme před ním utíkat, nesmíme svůj strach
dát najevo. Stačí se otočit ke psu zády a pomalu odcházet.
A ještě se s vámi ostatními podělíme o jednu radu, kterou nám paní kynoložka poskytla. I když pejska důvěrně známe, neměli bychom ho hladit bez souhlasu a dozoru jeho pána. Může se totiž stát,
že má pejsek nějakou bolístku, o které my nevíme. A když se jeho bolestivého místa dotkneme, pak
se bohužel může stát, že nás pejsek pokouše.
Povídání o psech a jejich soužití ,,s lidskou smečkou“ bylo velice podnětné a my se těšíme, že se
s paní Marcelou a jejími pejsky zase někdy setkáme.
Žáci ZŠ Mládežnické a vychovatelka Naděžda Motyková

Koncem října se ve Školní družině M. Kudeříkové
konal tradiční tematický týden
VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY
Letos nás navštívily p. Věra Glacová a p. Ivana Pawlusová ze Sdružení "Podané ruce" se psy
- fenkou německého ovčáka Astou a retrívrem Jerrym. Společně nám předvedli canisterapii
a děti si mohly ledacos vyzkoušet samy. A to se jim moc líbilo!
V kreslířské soutěži psi dokonce přinesli osobně vítězům odměny.
Děkujeme za hezký zážitek :-)
Š. Dzurinová, ved. vychovatelka
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Středisko volného času Asterix, Havířov, p. o.,
www.asterix-havirov.cz
Nabídka akcí na prosinec 2012 a posledních volných míst v kroužcích
SStředisko na ul. Na Nářeží 41, Havířov-Město,
tel.: 596 811 175
5.12.
6.12.
12.12.

16 - 18 h. - Mikuláš naděluje - pro rodiče s dětmi
14 - 17 h. - Vánoční krabičky - od 6 let, čt
Vánoční šachový turnaj - prezentace 13.30 - 14 h.
Přihlášky do 7. 12.
13.12. a 20.12.
14 - 17 h. - Dárky na poslední chvíli od 6 let.
18.12.
14 - 17 h. - Vánoční návštěva psího útulku pro milovníky zvířat
od 6 let
19.12.
17 - 18 h. - Vánoční street dance
21.12.
17 - 18 h. - Vánoční dance, dance
21.12.
18 - 19 h. - Vánoční aerobic. S sebou vždy: sportovní obuv
a oblečení, pití.
21. - 22.12. od 18 do 9 h. - Vánoční express - dobrodružné nocování
v Asterixu, od 9 let, přihlášky předem u L. Bitterové
27.12.
10 - 12 h. - Hrátky mezi svátky od 6 let, přijďte se pobavit a
zahrát si s kamarády!
Volná místa v kroužcích: Kuchtík, Break dance, Electro dance, Cvičíme Asterixem, Zlatý řez, Veselé barvičky, Od nového roku Deskové
hry - kroužek pro milovníky stolních her, Na farmě, Železniční modeláři, Lesní svišti, Pampeliška, Psí tlapky II, Míčové hry, Badminton,
Stolní tenis, Sebeobrana, Up & down street dance group B, Dance,
Dance, Kurzy keramiky a smaltu
Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město,
tel.: 596 811 031
3.12.
15.00 h. - Mikuláš v Asterixu. Zábavné odpoledne v maskách
čertů, andělů a Mikulášů.
10.12.
15.00 h. - Zvonkování. S sebou na vánoční ikebanu ozdoby,
stuhu a svíčku.
5. a 12.12. od 15 h. - Výroba dárkových tašek a jmenovek- originální
balení dárečků.
19.12.
16.00 h. - Dáreček na poslední chvíli. S sebou krabičku od
sýrů.
20.12.
od 15 h. - 25. ročník soutěže O živého vánočního kapra, od 6
do 15 let. Poskládej vlaštovku, postav papírové házedlo,
„nauč je létat“ a vyhraj živého kapra !
21.12. 15.00 h. a 28.12. 9.00 h. - Vánoční hry a soutěže.
Poslední volná místa v kroužcích:
Barevná paleta, Orientální tanec, Hopsalenky Letečtí modeláři,
Moderní dívka, Šikulové, Kuchtíci, Divadelní, Aerobic,
Elektro Lego I. a II., Klub PC her, Otevřená PC herna
Přihlášky jsou k dispozici v obou střediscích a ke stažení
na webových stránkách.
Více informací na www.asterix-havirov.cz

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
1. 12.
13.00
Adventní dílničky
6. 12.
16.30
Mikuláš
13. 12. 15.00
Pečení vánočního cukroví
21. 12. 16.30
Vánoční posezení
22. 12.
8.00
Vánoční turnaj rodinných dvojic
Startovné 100 Kč na dvojici, spoluhráči musí být v jakémkoliv příbuzenském poměru, turnaj není věkově omezen, maximální počet dvojic 24 (nutná přihláška)
Každý pátek od 16.30 do19.00 LAN hry na počítačích
Každé pondělí bouldrovací horolezecká stěna
17.00 - 18.00 hod. mladší, 18.00 - 19.00 hod. starší
STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)
11. 12. 17.30
Předvánoční turnaj v ringu pro 5členná družstva
15. 12.
8.00
Podzimní turnaj ve florbalu pro starší žáky (roč. 97-98)
18. 12. 17.00
Vánoční turnaj ve šprtci pro starší žáky
19. 12. 16.00
Vánoční turnaj v šipkách
20. 12. 17.00
Vánoční turnaj ve šprtci pro mladší žáky
KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3)
(od 13.00 doučování, od 14.00 Malý Maják, od 17.00 Velký Maják)
7. 12.
15.00
Turnaj ve šprtci
14. 12. 15.00
Den rekordů
21. 12. 15.00
Vánoční posezení
KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16.00 hodin
7. 12.
18.00
Kreativní workshop
14.12. - 15.12
20.00
16. valdoccká víkendovka
20. 12.
17.00
Workshop tyrolských vánočních specialit
21. 12.
16.00
Vánoční valdoccká párty
Ponorka a přítomnost psychoterapeuta: pondělí od 18.30 do 20.30 hodin
Posilovna - pondělí a čtvrtek 16.00 - 18.00 hod., středa a pátek 17.00 19.00 hodin
Angličtina - každou středu 16.30 - 18.00 hodin
Němčina - konverzace s rodilým mluvčím - pátek 19.00 - 20.30 hodin
AKCE CRAZY XMAS - návštěva studentů z Guatemaly, Číny, Austrálie,
Brazílie a Indie ve středisku, představení vánočních tradic
a typických vánočních jídel jednotlivých zemí.
14. 12. 14.00 - 17.00
pobočka Šumbark
14. 12. 17.00 - 20.30
Klub Valdocco
19. 12. 15.00 - 19.00
pobočka Město
20. 12. 14.00 - 16.30
Klub Maják (skupina 6 - 13 let)
20. 12. 17.00 - 19.00
Klub Maják (skupina 14 - 21 let)

Městská knihovna Havířov
Akce pro děti:
Po celý rok se budou děti setkávat s veselým
broučkem Floriánkem, který je bude provázet na
dobrodružné cestě za knihou.
Oddělení pro děti na ul. Šrámkova
Na prosinec je připraven další vědomostní kvíz
Vánoce s Josefem Ladou. Soutěží se jako vždy
o drobné dárky.
Ve čtvrtek 6.12. od 14 hod. přijďte na akci
FLORIÁNEK VÁNOČNÍ … Budete vyrábět
vánoční přání či ozdoby technikou quilling, malovat voňavé perníčky a psát svá přání na papírové
ryby, které se stanou netradičním "dopisem
Ježíškovi".
Dětské oddělení na ul. Svornosti
Knihovnice i malý Floriánek vás čekají 17.12. od
14.00 hod. na zábavném odpoledni TĚŠÍME SE
NA VÁNOCE. Při pohádkovém čtení si vyrobíte
ozdoby na stromeček a tašky na dárky. Možná
bude i ochutnávka cukroví.
Pobočka na ul. J. Seiferta
vás zve na VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S FLORIÁNKEM ve středu 12. 12. od 15.00 hodin.
Pokračuje také dvouměsíční soutěž Pro bystré

hlavičky.
Pobočka U Jeslí
pořádá ve středu 5.12. ve 14 hod. setkání
u vánočního stromečku pro děti z Komunitního
centra Armády spásy a ostatní účastníky listopadové
soutěže
PŘEDVÁNOČNÍ
CD
BAŇKOVÁNÍ, na kterém vyhodnotí výherce
soutěže. Na prosinec je pro děti připraven soutěžní kvíz Těšíme se na Vánoce.
Pobočka Gen. Svobody
Zapojte se 3. - 21. 12. do vánoční soutěže Brzy
budou Vánoce ...
5.12. od 14 hod. zveme všechny děti na akci
ZDOBÍME STROMEČEK S FLORIÁNKEM. Jde
o pohádky, soutěže, hry a zdobení stromečku
v knihovně.
Pobočka Dělnická
nabízí k vyluštění Velký vánoční kvíz. V úterý
4. 12. od 16.00 do 17.00 hodin vyhlásíme vítěze
výtvarné soutěže O PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ.
Akce VÁNOCE S FLORIÁNKEM vám přináší
pohádky, koledy, hry a povídání, a to v pondělí
10. 12. od 16.00 do 17.00 hodin.

Pobočka Občanská, Dolní Datyně
má pro vás připraven Velký vánoční kvíz.
Ve čtvrtek 13. 12. si nenechte ujít VÁNOČNÍ
ČTVRTEK S FLORIÁNKEM - den plný
pohádek, koled, her a povídání.
Akce pro dospělé:
Oddělení hudby a umění na ul. Svornosti
Ve středu 5. 12. v 18.00 hod. přijďte na
ADVENTNÍ KONCERT pěveckého souboru
Šárka a jeho hostů.
Oddělení pro dospělé na ul. Svornosti
Knihovnice se těší na setkání s vámi při
VÁNOČNÍM POVÍDÁNÍ U STROMEČKU, které
se uskuteční 12.12. v 10.00 hod.
Budova knihovny na ul. Šrámkova
Do 10. 1. 2013 potrvá výstava fotografií IVY
VAŇKOVÉ Toulky přírodou, a to v rámci cyklu
"Čtenáři vystavují".
Podívat se můžete také na fotografie člena
Fotoklubu Havířov ROSTISLAVA CHAPČÁKA
Krajina, na výstavku knih KOUZELNÉ VÁNOCE
a vyluštit si kvíz o drobné ceny Ze slovácké
kuchyně.
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ZUŠ B. Martinů
zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz
●

Mikulášský koncert
5. prosince od 17 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

ZŠ Kpt. Jasioka:

Noc plná kouzel

●

●

6. prosince v 17 hodin
ve foyeru ZUŠ
Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ
●

11. prosince v 18 hodin
ve foyeru ZUŠ
Vánoční zamyšlení
komorní koncert žáků
a učitelů ZUŠ

●

Adventní koncert
19. prosince v 18 hodin
kostel sv. Anny Havířov
●

●

Bližší informace na tel:
596 813 679, 776 721 822
Iveta a Vladislav Bubíkovi
a přátelé zvou na

Vánoční koncert
Nám, Vám, narodil se...
Klasické i moderní podání hudby
pro sváteční čas
úterý 18.12. 2012 v 18 hodin
v evangelickém kostele
v Havířově-Bludovicích

Myslivecké sdružení
Havířov
upozorňuje občany, že

hony
na drobnou zvěř
v prosinci budou
v těchto termínech
a lokalitách:
1.12. - Havířov-Suchá
15.12. - Havířov kolem hranice
s Horními Bludovicemi
29.12. - Havířov-Životice a okolí
Myslivci doporučují občanům
nenavštěvovat v těchto dnech
a lokalitách honitbu MS
Havířov.
Děkujeme za pochopení.
Výbor MS Havířov

●

4. prosince v 10 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ
Mikuláš
komponovaný pořad
pro mateřské školy

Mikulášská vernisáž
prací žáků VO
s vánoční tematikou
+ prodejní výstava
5. prosince od 17 hodin
Galerie VO ul. A. Jiráska 2,
Havířov-Podlesí

Výtvarný obor ZUŠ B. Martinů
stále přijímá nové žáky !
Děti i dospělé
Naučíme Vás kresbě, malbě
a modelování z hlíny.
Zájemce připravíme k talentovým zkouškám na ZŠ a VŠ

ZUŠ L. Janáčka
☎ 596 411 064, Havířov-Podlesí
zusvrchl@volny.cz

●

13. prosince v 17 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ
Vánoční taneční akademie
●

Páteční magický večer Všech svatých ozářil Prostřední Suchou průvod
masek se světýlky. Čarodějky, kouzelníci, vlkodlaci, upíři i baziliškové
nedočkavě prolétli čtvrtí a těšili se na hrůzostrašnou stezku odvahy školním sklepem. Kouzelné úkoly vymýšleli pro své mladší spolužáky dobrovolníci z druhého stupně a s pomocí paní vychovatelky Kolkové a dalších
paní učitelek a asistentek vyrobili a připravili většinu masek a rekvizit.
Čarodějný arzenál a odměny pro statečné byly v letošním roce bohaté díky
podpoře Magistrátu města Havířova. Ti nejstatečnější v kouzelné škole
přenocovali, aby skutečně zažili hodinu duchů.
Mgr. Petra Židková

Nebe nad Dolní Datyní ovládli draci
Že šťastné dětství obohacuje a nejlépe připravuje člověka do života,
toho jsou si v havířovské Mateřské škole Vrabčáci na ulici Občanská dobře
vědomi.
Učitelky a klub rodičů tak během roku pro děti organizují společná
setkání. První letošní akci pod názvem Drakiáda uspořádali ve spolupráci
s členkami Českého svazu žen. Na rodiče a děti čekalo zábavné odpoledne plné her a poučení - pouštění draků, zajímavá ukázka krouhání
a tradičního šlapání zelí. Pestrá ochutnávka sladkých i slaných dobrot
obsahujících zelí z kuchyně maminek a na závěr domácí zelňačka. Všem
moc chutnalo, došlo i na přídavky, výměnu receptů, spokojenost, dětské
nadšení a radost.
Dětem tak společně připravili krásné odpoledne, na které se nezapoZa rodiče Karin Mikolášová
míná.

Mateřské a rodinné centrum MULTI
zve v prosinci na tyto akce:
2.12. (neděle) - ADVENTNÍ TVOŘENÍČKO (9 - 12 h, MRC Multi, nám.
Republiky 2) 8.12. (sobota) - PŘIJDE K NÁM MIKULÁŠ (16 - 18 h, MRC
Multi, nám. Republiky 2) 8. - 9.12. (sobota/neděle) - NOC v MULTI
(sobota 18.30 - neděle 10.30, MRC Multi, nám. Republiky 2) 15.12.
(sobota) - VÁNOČNÍ CINKÁNÍ (15 h sraz u MRC Multi, akce venku)
15. - 16.12. (sobota/neděle) - NOC v MULTI (sobota 18.30 - neděle
10.30, MRC Multi, nám. Republiky 2)
Více informací na www.multi-havirov.cz nebo info@multi-havirov.cz

18. prosince v 18 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ
Vánoční koncert
●

20. prosince v 17 hodin
v kostele v Soběšovicích
Vánoční koncert
●

21. prosince v 17 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ
Zimní slunovrat
Koncert Jiřího Slavíka

Klub věrných turistů
plánuje na prosinec
čt 6.12. sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin - podle počasí výlet do neznáma
čt 13.12. sraz tradičně ve 13 hodin
na autobusovém nádraží - půjdeme
směrem k Mokrošům
so 15.12. pořádáme autobusový
zájezd na "Vánoční Vídeň" se zkušenou průvodkyní
čt 20.12. sraz na autobusovém
nádraží Havířov ve 13 hodin
a pořádáme již tradiční výpravu
"Za
vánočním
stromečkem".
Vezměte proto zvířátkům do krmelce něco "Na zub"
úterý 1.1. 2013 - novoroční
šlapáček - sraz ve 13 hodin
Informační schůzky spojené s výběrem
peněz na vánoční zájezd jsou vždy v úterý
4. a 11. prosince již v 16 hodin POZOR
ZMĚNA doby zahájení našich schůzek.
Info : Honza Marek 731 588 336
a Eva Ošťádalová 605 752 985
www.kvtivr.estranky.cz

ADVENT A VÁNOCE V EVANGELICKÉM KOSTELE V HAVÍŘOVĚ-BLUDOVICÍCH
❆ 2.12. 1. neděle adventní, 8.30 h - V RÁMCI BOHOSLUŽBY ADVENTNÍ KONCERT DĚTÍ Z NEDĚLNÍ ŠKOLY, KROUŽKŮ KŘESŤANSKÉ
VÝCHOVY, KONFIRMANDŮ A DOROSTU ❆ 9.12. 2. neděle adventní, 8.30 h - PO BOHOSLUŽBĚ KONCERT ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO
SBORU ŠÁRKA (KYTARA, KLARINETY, ZOBCOVÉ FLÉTNY) ❆ 9.12. 17.00 h - VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČITELKY OLDŘIŠKY HONSOVÉ
❆ 11.12. 17.00 h - VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ FRÝDECKÁ ❆ 13.12. 17.00 h - KONCERT ŽÁKŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ZŠ ŽÁKOVSKÁ
❆ 18.12. 18.00 h - VÁNOČNÍ KONCERT MANŽELŮ BUBÍKOVÝCH A PŘÁTEL ❆ 20.12. 18.00 h - BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTŮ
GYMNÁZIA KOMENSKÉHO Z HAVÍŘOVA (dobrovolné vstupné bude věnováno charitativní práci)
❆ 24.12. 22.00 h - ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBA S VYSTOUPENÍM FOLKLÓRNÍHO SOUBORU VONIČKA Z HAVÍŘOVA
❆ 25.12. - Boží hod vánoční, 8.30 h - VYSTOUPENÍ MÍSTNÍHO SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU V RÁMCI BOHOSLUŽBY
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ADVENTNÍ
KONCERT
Evangelický kostel Havířov
Bludovice
9.12. v 9.45 hodin
Vystoupí:
Ženský pěvecký sbor Šárka
z Horní Suché
Žáci a učitelé ZUŠ L. Janáčka
Havířov
žáci ZUŠ Český Těšín

❆

Folklorní soubor
Vonička Havířov
Vás srdečně zve na koncert

„VANDROVALI HUDCI“
Kdy: sobota 15. prosince
v 17.00 hod.
Kde:
Kulturní dům Petra Bezruče
v Havířově
Vstupné: 100 Kč
(prodej vstupenek v den konání
koncertu od 16.00 hod.
ve vestibulu KD P. Bezruče)

❆

Folklorní soubor Vonička
Havířov
Vás srdečně zve na koncert

„Vánoční mši“
Kdy: pondělí 24. prosince
ve 22.00 hod.
Kde: Evangelický kostel
v Havířově-Bludovicích

❆

Jazzclub Havířov
1.12.
MORIBUNDUS
Moribundus je strašná
choroba, někdy i smrtelná.
Rozpozná se různě, např.
koktáním. Léčí se penězi
a zpěvem, bohužel marně.

❆

21.12.
Filip M. a hosté Z. Vřešťál
a V. Sázavský (NEŘEŽ)
FILIP M. je kapela, která vás
s sebou vezme do krajiny snů,
fantazie a příběhů, někam mezi
nebem a nebem...

❆

Oblečte Vánoce do písní

VÁNOČNÍ KONCERT
žáků a jejich hostů
Oldřišky Honsové
9. prosince v 17 hodin
Evangelický kostel
Havířov-Bludovice
Vstupné dobrovolné

7.12. bude Karkulka mezi vzpěrači!!
Ano, je to tak! Letošní Miss Karkulka Pamir 2012, aneb volba nejšikovnější a nejvtipnější středoškolačky Havířova a Karviné, se uskuteční
mezi silnými chlapy.
Na dívky čekají čtyři disciplíny
z tohoto prostředí a ta nejúspěšnější získá hlavní cenu - řidičský průkaz skupiny "B".
Kromě Karkulek se 7. prosince
v 18 hodin ve Vzpěračské hale
v Havířově objeví i zpěvačka Vendula Weissová, Daniel Otisk alias DeeSaxx ze soutěže Československo
má talent 2012, Patrik Mácha
(Crazy superstar Radia Kiss Morava), Iva Šalomonová Miss Karkulka
Pamir 2011, Nikola Bahounková
II.Vicemiss
Karkulka
2011
a Miss Passionfashion 2012, taneční skupina Limit D.C. Daniely Dostálové a další. Moderátory akce
budou Jirka Jekl a Michal Krusberský z Hitradia Orion.

Manažer havířovských vzpěračů Dalibor Klimša s Karkulkami
Barborou Oslizlokovou a Veronikou Paszovou (vpravo).
Foto: archiv

Variace - mažoretky
s nejdelší historií
- bilancují úspěšný rok
Mažoretkový soubor Variace
vznikl pod vedením paní Edity
Chwistkové v roce 1970 a v roce
1973 děvčata v mažoretkových krojích pochodovala v čele průvodu
u příležitosti slavností „Havířov
v květech“. Od té doby Variace
úspěšně reprezentovaly město
i Česko na mnoha soutěžích či
vystoupeních. Soubor žije aktivním
životem i v současnosti a do svých
řad stále přijímá děvčata všech
třech věkových kategorií. Vedoucí,
choreografkou, ba i kostymérkou

ASTERIX Havířov
a Baník Havířov zvou
na
Vánoční šachový turnaj
pro žáky základních škol
v Havířově - nar. 1996 a mladší
zahájení ve 14 hod.,
prezence od 13.30 hod.,
ukončení cca v 18 hod.
středa 12.12. v ASTERIX Havířov
- Na Nábřeží
Hraje se švýcarským systémem
2x15 min, 7 kol
počet žáků z jedné školy
neomezen, startovné 20 Kč
Další informace:
ASTERIX Havířov,
tel. 596 811 175

souboru je nadále paní Edita
Chwistková. Děvčatům se věnuje
každé úterý a čtvrtek v prostorách
ZŠ Žákovská.
V letošním roce Variace opět
vystoupily na slavnosti Havířov
v květech. Zúčastnily se prestižního
mezinárodního festivalu FIJO
Cheb, v rámci kterého vystupovaly
nejen v Chebu, ale i v okolních
lázeňských městech i v Německu.
Na dobu prázdnin byly dvakrát
pozvány na státní či místní slavnosti do Burgundska a Normandie.
Velkým zážitkem byla pro všechny zúčastněné návštěva Paříže.
Kdo má možnost cestovat, ten ví,
že na světě je spousta míst s neopakovatelnou atmosférou a Paříž
k nim beze sporu patří.
Variace několikrát roční zamíří do
Polska, neboť již několik let spolupracuje jednak se souborem mažoretek z obce Wilamowice, jednak
s místními dechovými orchestry. Jeli toho zapotřebí, děvčata obou skupin se dokážou velmi rychle secvičit. Oba soubory preferují klasickou
mažoretkovou choreografii, za což
se jim často dostává uznání.
Mgr. Danuta Kulová

Základní škola M. Pujmanové
17/1151 Havířov-Šumbark
připravuje

na úterý 18. 12. 2012
„Den otevřených dveří“
spojený s vánočním jarmarkem
a tradičním
vánočním koncertem.
V době od 9.00 do 16.30 hodin
budou moci návštěvníci
nahlédnout do jednotlivých tříd,
prohlédnout si vánoční výzdobu
či zakoupit vánoční dekoraci.
Žáci si pod vedením učitelů
připravují na tento den výstavku
vlastnoručních výrobků.
K vidění bude spousta zajímavých
nápadů.
V 16.30 pak vystoupí žáci školy
na vánočním koncertě.
Srdečně Vás zvou učitelé
a žáci školy.
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN
prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
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

❆ lymfatické masáže
❆ prodej dárkových poukazů
Okrajová 19, Havířov (bývalý fotograf)

193/12

slunný družstevní
byt 3+1 s balkonem ve 4. p. v Ha
-Podlesí na ul. Družstevnická.
Byt je zateplený, zrekonstruovaný
a ihned k nastěhování.
Cena 850 000 Kč, možnost přikoupení garáže (160 000 Kč),
která je vzdálena od bytu cca 10
min. pěší chůze ☎ 602 502 312

185/12

PRODÁM

184/12

192/12

187/12

724 257 237, www.studio-romana.cz

186/12

www.manzel-hodinovy.cz
☎ 606 328 595

190/12

Čištění koberců, křesel a sedaček
strojem Kärcher, SLEVA 30%

PRONAJMU místnost pro
kadeřnictví, masáže nebo tetování
Havířov-Podlesí
(pod Blud. kopcem) ☎ 739 166 063

183/12

MÁSÁŽE - VACU CVIČENÍ

Opravy, montáže, úklid...

195/12

HODINOVÝ MANŽEL

197/12

189/12

191/12

194/12

183/12

Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

