Příloha 2 Kroniky města Havířova 2017
Fotografie použité v kronice za rok 2017
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Leden 2017
Úterý 3. ledna 2017
Primátorka města na návštěvě u prvního miminka roku 2017 v havířovské nemocnici

Primátorka města Havířova navštívila první miminko narozené v České republice a ve městě
v úterý 3. ledna 2017 (foto z archivu Nemocnice s poliklinikou Havířov).
Neděle 8. ledna 2017
Tříkrálová sbírka, koledování po slavnostní bohoslužbě u kostela sv. Anny v Havířově

Přispěvatelé na Tříkrálovou sbírku u kostela sv. Anny v neděli 8. ledna 2017 byli obdarování
kalendáříky a cukříky.
Úterý 10. ledna 2017
Zahájení výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ L. Janáčka v Galerii Centrum

Ředitelka ZUŠ L. Janáčka zahajuje výstavu prací žáků v Galerii Centrum.
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V Galerii Centrum bylo plno, krajiny známé i neznámé se líbily velkým i malým.
Neděle 15. ledna 2017
Vítání občánků na havířovském Zámku

Plný sál obřadní síně havířovského Zámku na vítání občánků v neděli 15. ledna 2017.

Vítání občánků v neděli 15. ledna 2017.
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Vystoupení dětí na vítání občánků na havířovském Zámku v neděli 15. ledna 2017.
Čtvrtek 19. ledna 2017
Ocenění dárců krve v KD Radost

Cimbálová muzika Friš na ocenění dárců krve ve čtvrtek 19. ledna 2017

Dárci krve v sále KD Radost ve čtvrtek 19. ledna
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Středa 25. ledna 2017
Přednáška „Tři králové, Hromnice a masopust“ v Musaionu, pobočce Muzea Těšínska

Lucie Kaminská přibližuje dětem v Musaionu zvyky času vánočního i povánočního.

Masopustní babka s nůší na přednášce Lucie Kaminské v Musaionu (foto z archivu
Musaionu).
Vernisáž výstavy „Barvy v nás“ studentů Magdaleny Hochfeld z Horního gymnázia
v oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov

Beethovenovy variace na hudebním večeru v Městské knihovně Havířov ve středu
25. ledna 2017.
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Vedoucí oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov představila pedagožku
Magdalenu Hochfeld, která krásně promluvila o svých studentech.
Neděle 29. ledna 2017
Vítání občánků v havířovském Zámku

Plná obřadní síň při vítání občánků v neděli 29. ledna 2017.

Rodičům pomáhaly s dětmi studentky Střední zdravotnické školy v Karviné, vítání občánků
v neděli 29. ledna 2017.
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Počasí v lednu 2017

V úterý 3. ledna 2017 nasněžilo, železniční most v Havířově-Prostřední Suché směrem
k vlakovému nádraží v Prostřední Suché.

Úterý 3. ledna 2017 první letošní sníh na cestě do Havířova-Prostřední Suché, za železničním
mostem.

Ve středu 11. ledna 2017 ráno byl mráz, vánoční strom už byl odstrojen.
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Zimní počasí v sobotu 14. ledna 2017, dětské hřiště pod náměstím Republiky (mezi ulicemi
Fibichova a Beethovenova).

V sobotu 14. ledna 2017 Na Nábřeží, sjezdovka pod altánkem Na Vyhlídce.

Buduje se nový most přes řeku Lučinu, stroje pracují také v sobotu 14. ledna 2017.
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Meandry řeky Lučiny v sobotu 14. ledna 2017 (kousek od stavby nového mostku).

Parčík za KD Radost v sobotu 14. ledna 2017.

Sobota 21. ledna 2017, procházka kolem Lučiny (foto Štefan Šamal).
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Sobota 21. ledna 2017, procházka kolem Lučiny (foto Štefan Šamal).

Neděle 22. ledna 2017, na rozhraní Havířova-Prostřední Suché a Životic, v místech, kde
bývalo tzv. životické hřiště.

Středa 25. ledna 2017, ráno v Centrálním parku, je nevlídné, lezavé počasí, padá drobný sníh.
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Středa 25. ledna 2017, ráno v Centrálním parku, sněží.

Únor 2017
Sobota 4. února 2017
Novoroční koncert ve velkém sále KD Leoše Janáčka

Na Novoročním koncertě v KD Leoše Janáčka vystoupila v sobotu 4. února 2017 Eva
Urbanová, doprovázela ji Filharmonie B. Martinů Zlín pod vedením Davida Švece.

Novoroční koncert je minulostí, umělci se loučí, sobota 4. února 2017.
12

Úterý 7. února 2017
Otevření výstavy velkoformátových fotografií havířovského fotografa Kamila Übelauera
nazvané „Island“ v Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče

Na projekci o kráse Islandu před vernisáží výstavy velkoformátových fotografií bylo
v loutkovém sále KD Petra Bezruče v úterý 7. února 2017 plno.

V úterý 7. února 2017 bylo v Galerii Maryčka narváno. Island Kamila Übelauera přitahoval.
Středa 8. února 2017
AZ Havířov hostil hokejisty Prostějova ve středu 8. února 2017.

Slyšet bylo fanoušky AZ Havířov, zněly bubny i řehtačky, středa 8. února 2017.
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Kdo z koho? Středa 8. února 2017, AZ Havířov hostí Prostějov.

Zápas se blíží ke konci, vhazování před prostějovskou svatyní. Středa 8. února 2017.
Pátek 10. února 2017
Workshop přípravy kávy v Merkur Coworking centru

Voda se vaří a my meleme, meleme … Kurz alternativní přípravy kávy.
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S jednoduchými přístroji možná trvá příprava kávy déle, ale výsledek je fantastický.
Středa 15. února 2017
Model vnitřních prostor smuteční síně na hřbitově v Havířově-Šumbarku

Takto bude smuteční síň vypadat uvnitř (foto z archivu Magistrátu města Havířova).
Neděle 19. února 2017
Běh Dolem 9. květen

Běh Dolem 9. květen nebyl jednoduchý závod (foto Lukáš Podolák).
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Nejrychlejší ženy Běhu Dolem 9. květen, neděle 19. února 2017 (foto Lukáš Podolák).

Nejrychlejší muži Běhu Dolem 9. květen, neděle 19. února 2017. (Foto Lukáš Podolák)
Středa 22. února 2017
Čtení Stanislava Filipa a Aleny Hlouškové pro děti v Musaionu, pobočce Muzea Těšínska
v Havířově

Děti v Musaionu poslouchají pohádky a říkadla pana Stanislava Filipa.
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Čtvrtek 23. února 2017
Žák Daniel Donoval oceněn jako Gentleman silnic

Oceněný Gentleman silnic Daniel Donoval, čtvrtek 23. února 2017 (foto z archivu PČR).
Sobota 25. února 2017
28. ročník Halové pohárové soutěže mladých hasičů Česka, Slovenska a Polska v Městské
sportovní hale

Havířovský tým mladých hasičů v černozelených dresech spolu s maskotem jednoho
ze sponzorů 28. ročníku halové pohárové soutěže.

Havířovské hasičky a hasiči se v konkurenci ostatních rozhodně neztratili.
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Poslední porada rozhodčích před celkovým vyhodnocením jednotlivých družstev.

Soutěž skončila, poslední nástup před vyhlášením výsledků. Sobota 25. února 2017 v Městské
sportovní hale.
Počasí v únoru 2017

Středa 1. února 2017 romantika Havířova-Bludovic u evangelického kostela.

V sobotu 25. února 2017 bylo v Havířově krásné, slunečné, téměř jarní počasí.
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V sobotu 25. února 2017 bylo v Havířově krásně, hřiště minigolfu ale ještě zelo prázdnotou.

Březen 2017

Čtvrtek 2. března 2017
Vernisáž výstavy Jaroslava Navary „Všechny ženy vesmíru“

Panel věnovaný první ženě v kosmu Valentině Vladimirovně Těreškovové, vernisáž čtvrtek
2. března 2017.

Vzpomínka na návštěvu první kosmonautky světa v Ostravě v roce 1963.
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Unikátní úlovky pana Navary: fotografie a podpisy náhradnic Valentiny Těreškovové, které
se do kosmu nakonec nepodívaly, vernisáž čtvrtek 2. března 2017.

Judith Arlene Resnik zahynula při startu raketoplánu Challenger v lednu 1986.

Kopie podpisu Sharon Christy Corrigam McAuliffe, která rovněž zahynula při startu
Challengeru v lednu 1986, výstava „Ženy ve vesmíru“, čtvrtek 2. března 2017.
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Sobota 4. března 2017
Den plný futsalu v Městské sportovní hale

Mistr Havířovské futsalové ligy Premium Stonava (žluté dresy) v akci.
Neděle 12. března 2017
Fotografie Josefa Talaše ve Výstavní síni fary evangelického
v Havířově-Bludovicích

kostela

Rozprava s přáteli na vernisáži výstavy „Voda a kámen“ v neděli 12. března 2017.
Středa 15. března 2017
Josef Čapek v rozhovoru Milady Kaďůrkové a herce Miroslava Rataje v oddělení hudby
a umění Městské knihovny Havířov

Další setkání s paní Kaďůrkovou a panem Ratajem, tentokrát při rozhovoru s Josefem
Čapkem.
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Pondělí 20. března 2017
Výstavba železniční zastávky Havířov střed pod železničním mostem na Dělnické ulici

Začala výstavba nové železniční zastávky Havířov střed
Středa 22. března 2017
Zpívání s Dagmar Heroutovou v Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici

Ani celodenní déšť neodradil ty, které rády zpívají, aby přišly do CVA na Horymírově ulici.
Sobota 25. března 2017
Světový den vody na Žermanické přehradě

Hráz Žermanické údolní nádrže v sobotu 25. března 2017 (foto Zbyněk Šenkýř).
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Do nitra přehrady nedaleko Havířova se vypravilo velké množství lidí (foto Zbyněk Šenkýř).
Neděle 26. března 2017
Vítání občánků na havířovském Zámku

Podpis rodičů prvního občana České republiky a města Havířova v letošním roce.

Vítání občánků v neděli 26. března 2017, blahopřání mamince prvního občánka roku 2017.
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Vítání občánků v obřadní síni havířovského Zámku v neděli 26. března 2017.
Handmade jarmark podruhé v Hotelu Rudolf v neděli 26. března 2017

V neděli 26. března 2017 bylo na Handmade jarmarku skutečně co obdivovat.

Hotel Rudolf se spojil s Tvořivými večery Havířov. Výsledkem je už druhý Handmade
jarmark s jarní tématikou, neděle 26. března 2017.

O Handmade jarmark v Hotelu Rudolf Havířov byl v neděli 26. března 2017 velký zájem.
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Čtvrtek 30. března 2017
Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů

Na ocenění pedagogů vystoupili karvinský soubor Permoník a Vladimír Hron.

Na ocenění pedagogů zazpívala moderátorka Kateřina Steinerová, čtvrtek 30. března 2017.
Pátek 31. března 2017
Noc s Andersenem, tradiční akce v Městské knihovně Havířov

Noc s Andersenem 2017 s oblíbenými komiksovými hrdiny ze Čtyřlístku. Děti spaly v dětském
oddělení na ulici Šrámkové z pátku 31. března na sobotu 1. dubna 2017.
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Modely z Fifinčina módního salónu v knihovně na Šrámkové, pátek 31. března 2017.
Počasí v březnu 2017

Je pátek 31. března 2017, v Havířově se rozzářilo jaro.

Duben 2017
Neděle 2. dubna 2017
Mistrovství republiky v trojbandu na velkém stole v Billiard clubu Havířov trvalo
do neděle 2. dubna 2017

Mistrovství republiky v trojbandu na velkém stole v Billiard clubu na Seifertově ulici.
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Úterý 4. dubna 2017
Den zdraví v havířovské nemocnici s poliklinikou

Děti ze ZŠ K. Světlé se učí základům první pomoci.

Děti ze ZŠ K. Světlé zkoumají své znalosti o poskytování první pomoci.

Děti ze ZŠ K. Světlé se učí základům první pomoci v Nemocnici s poliklinikou Havířov.
27

Děti si prohlížely, jak to vypadá v sanitce záchranné služby (foto z archivu Nemocnice
s poliklinikou Havířov).
Zahájení výstavy „Regionfoto 2017“ ve výstavní síni V. Wünsche v KD Leoše Janáčka
v úterý 4. dubna 2017

Muzikanti se svoji paní učitelkou na vernisáži výstavy Regionfoto 2017 v úterý 4. dubna 2017.

Čestný host výstavy Regionfoto 2017, skvělý havířovský fotograf Antonín Válek.
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Protidrogový vlak stál v Havířově do úterý 11. dubna 2017

Posádka Revolution Train

Ve vlaku není nic tabu, o problému drog se tu hovoří naprosto otevřeně.
Pátek 7. dubna 2017
Velikonoční městečko v Havířově na náměstí Republiky trvalo do středy 12. dubna 2017.

Děti vyráběly přáníčka spolu se zaměstnanci Církevního střediska volného času sv. Jana
Boska ve skleněném stánku na náměstí Republiky.
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Do Havířova zavítal v sobotu 8. dubna 2017 Jožka Černý s cimbálovkou Gracia.

Náměstí zpívalo společně s Daliborem Jandou v neděli 9. dubna 2017.
Sobota 8. dubna 2017
17. Havířovský turnaj v integrované boccie v Městské sportovní hale

Exhibiční turnaj na úvod soutěžního klání pobavil.
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Rozhodčí turnaje v integrované boccie zvolil stylovou obuv podle barvy míčků.
Pondělí 10. dubna 2017
Velikonoční koncert Hudba pravdy v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích.

Na Velikonočním koncertě v evangelickém kostele zazpíval Jan Zaviačič.
Neděle 16. dubna 2017
Na stadionu Městského fotbalového klubu v Havířově-Prostřední Suché byly slavnostně
otevřeny nové prostory kulturně společenského zázemí.

Znak Indiánů, Městského fotbalového klubu Havířov.
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Desátý ročník Velikonoční dvanáctiminutovky v neděli 16. dubna 2017

Nejrychlejší muži Velikonoční 12minutovky se fotili s Denisou Rosolovou.

Děti, které běžely jubilejní Velikonoční 12minutovku, se slavnou atletkou.

Účastníci jubilejního 10. ročníku Velikonoční 12minutovky v neděli 16. dubna 2017.
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Pátek 21. dubna 2017
Den Země na náměstí Republiky

Děti vyrábějí knižní záložky ve stánku Městské knihovny Havířov na oslavách Dne Země
na náměstí Republiky.
Sobota 22. dubna 2017
Finále Wayfarer Líhně 2017 ve Stolárna clubu

Nový generální partner, nové logo renomované klubové soutěže Wayfarer Líheň 2017.

Vítězná skupina 2. základního kola 16. ročníku Líhně v havířovském Jazz clubu. Emerald
Shine nehraje v tradičním metalovém seskupení. Uplatní ve svých skladbách také housle
a elektronickou harfu.
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Druhé kolo Líhně v havířovském Jazz clubu v pátek 24. února 2017, vítězná skupina
Emerald Shine z Nového Jičína.

Sorefingers z Havířova se představili ve 3. kole Líhně v havířovském Jazz clubu, ve čtvrtek
2. března 2017 postoupili do čtvrtfinále.

Vítězná kapela ve 3. kole Líhně v havířovském Jazz clubu, Sorefingers se líbili jak porotě, tak
většině diváků, vzácná shoda.
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Polská kapela Backstage pass z Krakowa na pódiu Wayfarer Líhně 2017 ve Stolárna clubu
22. dubna 2017.

Patron letošního ročníku Líhně, rocker Kamil Střihavka.
Sobota 29. dubna 2017
26. ročník festivalu dětských amatérských divadel Miniteatro Jiřího Tibitanzla 2017

David Velčovský se Strašfuňákem vypráví popletené pohádky v úvodu festivalu Miniteatro
Jiřího Tibitanzla 2017.
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David Velčovský ocenil poctivou práci dětské poroty na festivalu Miniteatro Jiřího Tibitanzla
2017.

Velikou oblibu u malých i velkých návštěvníků Miniteatra si získali Funilka a Strašfuňák.
Neděle 30. dubna 2017
Den otevřených dveří a stavění máje v ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím na Selské
ulici

Mája stojí a vévodí svému okolí.
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Vystoupení dětí v Základní a mateřské škole s polským vyučovacím jazykem.

Florbalový zápas školních dětí proti „týmu Japonců“ skončil vítězstvím dětí.
Počasí v dubnu 2017

Zataženo bylo v Havířově-Šumbarku v sobotu 15. dubna 2017; (foceno z ulice Výletní).
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Centrální park ve středu 19. dubna 2017, po jaru ani památky.

Sobota 30. dubna, několikadenní déšť naplnil potok Stružník za autobusovým nádražím.
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Květen 2017

Pondělí 1. května 2017
Májové slavnosti na náměstí Republiky

Havířovský soubor Vonička vystoupil na Májových slavnostech na náměstí Republiky.

Dechová hudba Valaška na Májových slavnostech na náměstí Republiky.
Pátek 5. května 2017
Uctění památky padlých u příležitosti 72. výročí konce 2. světové války v roce 1945

Památník u kostela Sv. Anny, pietního aktu se zúčastnili vojáci a skauti (foto Štefan Šamal).
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Čtvrtek 11. května 2017
Vedení havířovské radnice přijalo studenty Střední průmyslové školy stavební, vítěze
v republikové soutěži ve florbale.

Vítězný tým florbalistů ze SPŠS v Havířově u primátorky města ve čtvrtek 11. května 2017
(foto z archivu Magistrátu města Havířova).
Úterý 16. května 2017
Štěpán Rak a Alfréd Strejček v KD Radost

Poslední komorní koncert sezóny zahájili v KD Radost žáci ZUŠ L. Janáčka v Havířově.

Poděkování umělcům za krásný zážitek.
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Středa 17. května 2017
V průmyslové zóně Dukla v Havířově-Dolní Suché byl slavnostně zahájen provoz továrny
na výrobu jednorázových chirurgických setů Mölnlycke Health Care.

Nová výrobní hala společnosti Mölnlycke otevřená v sousedství starých budov bývalého Dolu
Dukla ve středu 17. května 2017.

Na slavnostní otevření nové výrobní haly přijeli vzácní hosté, mezi nimi i švédská
velvyslankyně Victoria Li.

Švédská velvyslankyně v České republice a primátorka města Havířova sázely švédskou břízu.
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Sobota 20. května 2017
Den Technických služeb u Městské sportovní haly Havířov

Soutěžící prověřovali své znalosti ve kvízu na Dni Technických služeb.

Skvělou bubenickou show předvedl Kuba Band z Ostravy.

Další velké lákadlo, vůz psího útulku Max na Dni Technických služeb

42

Málo stačí k radosti, dřevěné kostičky a trpělivost, oblíbené místo na Dni Technických služeb
v sobotu 20. května 2017.

Sekačky Technických služeb Havířov v plné polní.

Sekačka Technických služeb Havířov v akci, Den Technických služeb v sobotu
20. května 2017.
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Neděle 21. května 2017
Vítání občánků na havířovském Zámku

Studentky Střední zdravotnické školy v Karviné tradičně pomáhají při vítání občánků.

Děti přišli přivítat do života jejich nejbližší, neděle 21. května 2017, obřadní síň havířovského
Zámku.
Pondělí 22. května 2017
Slavnostní ukončení letního semestru virtuální univerzity III. věku v hudebním oddělení
Městské knihovny Havířov

Senioři studenti převzali pamětní listy o ukončení letního semestru virtuální univerzity třetího
věku, další semestr je čekal po prázdninách.
44

Přednáška pastora Slezské církve evangelické v Gutech Vlastimila Ciesara přítomné zaujala.
Čtvrtek 25. května 2017
Tradiční výstava kaktusářů a sukulentářů při MKS ve Společenském domě Reneta

Výstava kaktusů a sukulentů ve Společenském domě Reneta nabídla nádherné exponáty,
mezi nimi i ten s nelichotivým lidovým názvem tchynina židlička.

Kaktusy a sukulenty členů Klubu kaktusářů a sukulentářů při MKS Havířov zkrášlily první
patro Společenského domu Reneta.
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Sobota 27. května 2017
Správa sportovních a rekreačních zařízení otevřela svá sportoviště dokořán celým
rodinám.

Velkým tahákem Sportovního dne dětí a rodičů v sobotu 27. května 2017 byl bowling.

Lezecká stěna v tělocvičně bývalé ZŠ Palackého si na nezájem také nemohla stěžovat.

Už jen terénní úpravy a nejmenší děti si mohou hrát v novém brouzdališti na havířovském
koupališti.

Bazének pro děti na havířovském koupališti
46

Pohled na havířovské koupaliště ze skokanského můstku v sobotu 27. května 2017.

Havířovské koupaliště s tobogánem v sobotu 27. května 2017.
Neděle 28. května 2017
Havířovské fotbalistky FK Gaskontrol završily vítěznou sezónu zápasem s FK Loděnice
postupem do Moravské ligy.

Havířovské hráčky FK Gascontrol s přehledem vyhrály poslední zápas Moravskoslezské
divize, po výborném výkonu zvítězily nad FK Loděnice 10:0.

Veliká radost havířovských fotbalistek v neděli 28. května 2017, vyhrály závěrečný zápas
a celou Moravskoslezskou divizi.
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Středa 31. května 2017
Výstava výtvarného kroužku CVA na Horymírově ulici v Havířově a koncert
v prostorách oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov ve středu
31. května 2017

Zněly skladby Ludwiga van Beethovena, od jehož úmrtí letos uplynulo 190 let.

Poděkování skvělým muzikantům.

Petr Havel maluje v CVA už dlouho a podělil se o své zážitky, středa 31. května 2017.
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Členy výtvarného kroužku představila Máří Magdalena Čechová.

Na výstavu se ve středu 31. května 2017 vypravilo hodně diváků. A byli potěšeni.

Červen 2017

Čtvrtek 1. června 2017
Oslavy dětského svátku u hasičů a policistů ve dnech 5. až 7. června 2017

Pro malé návštěvníky byla připravena různá stanoviště.
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Areál havířovských hasičů a Městské policie na Karvinské ulici se stal ve dnech
5. až 7. června 2017 místem oslav svátku dětí.
Pátek 2. června 2017
Setkání se socioložkou Jiřinou Šiklovou a dobrovolníky ADRY v oddělení hudby a umění
Městské knihovny Havířov

O knihu Jiřiny Šiklové „Vyhoštěná smrt“ byl mezi přítomnými veliký zájem.
Neděle 4. června 2017
Vítání občánků na havířovském zámku

Vítání občánků na havířovském Zámku.
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Žákyňka ze Střední zdravotnické školy v Karviné pomáhá rodičům při vítání občánků.
Pátek 9. června 2017
Noc kostelů v pátek 9. června 2017

Zvon zasvěcený sv. Vojtěchu váží 420 kg, jeho tvůrcem je Josef Tkadlec z Halenkova, zvon
zdobí kostel od roku 1991 (původní 4 zvony byly v době 1. světové války přetavené
na zbraně).
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Druhý zvon stejného autora váží 220 kg a je zasvěcen sv. Anně.

Ke kostelu sv. Anny patří krásná hudba, té si užili návštěvníci v pátek 9. června 2017.
Úterý 13. června 2017
Taneční show taneční školy Horizonty v KD Petra Bezruče

Junioři A, Junioři B v taneční show Horizontů v úterý 13. června 2017.
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„Šmoulí party“ nejmenších Baby tanečníků z TŠ Horizonty.

Děti B z Horizontů na stopě v úterý 13. června 2017.

Vystoupení hostů z LIMIT DC na taneční show TŠ Horizonty v úterý 13. června 2017.

Hlavní – malá skupina v přitažlivé taneční kreaci na akademii TŠ Horizonty v úterý
13. června 2017.
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Mini tanečnice a víla Zvonilka, TŠ Horizonty v úterý 13. června 2017.

Juniorky a jejich „Time controle“, TŠ Horizonty v KD Petra Bezruče v úterý 13. června 2017.

Děti A jsou „Superkids“ na vystoupení TŠ Horizonty v úterý 13. června 2017.

Hosté z Maniak Aerobik v choreografii Ivany Kožmínové na taneční show TŠ Horizonty.
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Dívky z Hlavní kategorie TŠ Horizontů v úspěšné choreografii „Uvězněná“.

Junioři B tančili na hudbu Michaela Jacksona, TŠ Horizonty úterý 13. června 2017.

V akci opět Hlavní kategorie TŠ Horizonty, v úterý 13. června 2017.

Kategorie Děti A v úspěšné choreografii „Respect Us“, TŠ Horizonty úterý 13. června 2017.
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Sobota 17. června 2017
Havířovské dvorky za KD Leoše Janáčka

Stánky chránily igelitové stříšky, Havířovské dvorky, sobota 17. června 2017.

I přes nepřízeň počasí přišly celé rodiny, Havířovské dvorky, sobota 17. června 2017.

Seniorky z CVA na Horymírově ulici přišly představit své šité panenky. Havířovské dvorky,
sobota 17. června 2017.
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Středa 21. června 2017
T-mobile olympijský běh, 2. ročník v Havířově ve středu 21. června 2017

Start se vydařil, závod začal, areál pod Letním kinem, středa 21. června 2017.

Vyhráli v podstatě všichni, kteří se vydali na trať, nechyběl mezi nimi havířovský matador se
svým pejskem Lilinkou.

Všichni hrdinové středečního olympijské T-Mobile běhu.
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Sobota 24. června 2017
Festiválek v Letním, soutěž havířovských amatérských kapel

Na Festiválek v Letním kině postupně dorazilo 397 platících diváků, sobota 24. června 2017.

Soutěžní skupina Střepy na Festiválku v Letním v sobotu 24. června 2017.

Soutěžní skupina Butterfly Kiss na Festiválku v Letním v sobotu 24. června 2017.
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Soutěžní skupina IQ:60 na Festiválku v Letním v sobotu 24. června 2017.

Soutěžní skupina Sorefingers na Festiválku v Letním v sobotu 24. června 2017.

Soutěžní skupina Světlo na Festiválku v Letním v sobotu 24. června 2017.
Počasí v červnu 2017

Centrální park ve středu 14. června 2017, chvíli foukal vítr, chvíli bylo zataženo, chvíli svítilo
slunce.
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Centrální park ve středu 14. června 2017.

Centrální park ve středu 14. června 2017.

Centrální park ve středu 14. června 2017.
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Středa 21. června 2017, v Havířově je krásně, horko, Hlavní třída, Podloubí.

Červenec 2017

Sobota 1. července 2017
Havířovský zlatý kahanec

Ostříleného matadora Těrlického okruhu Horsta Saigera ocenila primátorka města
Havířova Jana Feberová (foto: Deník/Libor Běčák).
Pondělí 3. července 2017
Začaly opravy škol všech typů.

Školní ruch vystřídal o letních prázdninách v ZŠ Gen. Svobody ruch stavební.
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Ve Vyšší odborné a střední škole Dakol v Havířově-Šumbarku se měnila okna.

Rekonstrukce ve SVČ Asterix na ulici M. Kudeříkové, měnila se elektroinstalace.

Výměna elektroinstalace ve SVČ Asterix na ulici M. Kudeříkové.
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Pondělí 10. července 2017
Příměstské tábory ve střediscích Asterix a Don Bosko

Malování na obličej v příměstském táboře ve Středisku volného času Asterix Na Nábřeží
od 10. do 14. července 2017.

Děti v Církevním středisku volného času sv. Jana Boska stavěly vesmírnou loď
od 10. do 14. července 2017.

Indiánka z CSVČ sv. Jana Boska na Lomené ulici v Havířově-Šumbarku ve dnech
od 17. do 21. července 2017 (foto z archivu CSVČ sv. Jana Boska).
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Výstavba další etapy havířovské cyklostezky do Těrlicka

Buduje se nový chodník s pruhem pro bezpečnou jízdu cyklistů, křižovatka ulic Dlouhá
a 17. listopadu, červenec 2017.

Budují se nové chodníky a nová cyklostezka, červenec 2017.

Stavební práce začaly i na chodníku podélně s ulicí Dlouhá, od křižovatky s ulicí
17. listopadu směrem k prodejně Albert.
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Srpen 2017
Pátek 4. srpna 2017
Rekonstrukce zimního stadionu

První tréninkové zápasy na originálním havířovském ledě.

Zákulisí víceúčelové sportovní haly, zimního stadionu.

Havířovský zimní stadion před začátkem nové sezóny, budoucí šatny a další zázemí
pro sportovce.
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V srpnu pokračovala rekonstrukce havířovského zimního stadionu.
Sobota 5. srpna 2017
Pietní akt u příležitosti životické tragédie v Havířově-Životicích

Čestnou stráž na pietním aktu v Havířově-Životicích drželi příslušníci Krajského vojenského
velitelství Ostrava, junáci a harcerze.

Duchovní zapalují svíci na pietním aktu v Havířově-Životicích v sobotu 5. srpna 2017.
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Poklonit se a položit kytici přišli zástupci města Havířova.

Poklonili se radní a zastupitelé města Havířova, Havířov-Životice v sobotu 5. srpna 2017.

Pietní akt k uctění památky padlých 6. srpna 1944 v obci Životice
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Primátorka města Havířova Jana Feberová na pietním aktu v Havířově-Životicích.

Hovořil předseda Ústředního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků,
Havířov-Životice, sobota 5. srpna 2017.

Duchovní Janusz Kożusznik a David Tyleček, Havířov-Životice, sobota 5. srpna 2017.
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Memorial Ladislava Vaji Nagyho v kopané žen

Hráčky Havířova a Žiliny bojují v Memoriálu Ladislava Vaji Nagyho v sobotu 5. srpna 2017.

Memoriál Ladislava Vaji Nagyho na hřišti FC Gascontrol v sobotu 5. srpna 2017.
Sobota 19. srpna 2017
Natáčení seriálu o tragédii na Dole Dukla v roce 1961

Natáčelo se před Magistrátem města Havířova, malý přihlížející už určitě jízdu v tomto
autobusovém krasavci nepamatuje (foto Romana Řehová).
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Tvůrci filmu si museli poradit s novými chodníky a jinými doplňky, které do koloritu doby
v roce 1961 nezapadají (foto Romana Řehová).
Pondělí 21. srpna 2017
Rekonstrukce podjezdu u vlakového nádraží si vyžádala jeho první uzávěrku.

Podjezd u vlakového nádraží byl do konce prázdnin uzavřen.
Sobota 26. srpna 2017
Sušské dožínky v PZKO v Havířově-Prostřední Suché

Hospodáři s věncem, který symbolizuje dobrou úrodu a hojnost.
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Oblíbené havířovské duo Rumi hrálo písničky k tanci i poslechu, Sušské dožínky v sobotu
26. srpna 2017.

Polský folklórní soubor Olzanki vystoupil na Sušských dožínkách.

Září 2017

Sobota 2. září 2017
Tradiční Slezské dožínky v PZKO v Havířově-Bludovicích

V roli hospodářů Stanislava a Petr převzali věnec. Sobota 2. září 2017 (foto Štefan Šamal).
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Jeviště v zahradě Domu PZKO v Havířově-Bludovicích ožilo bohatým kulturním
programem, Slezské dožínky v sobotu 2. září 2017 (foto Štefan Šamal).

Folklorní soubor Vonička na 48. ročníku Slezských dožínek v Havířově-Bludovicích,
sobota 2. září 2017 (foto Štefan Šamal)
Pondělí 4. září 2017
Začal školní rok 2017/2018.

Přivítání prvňáčků na ZŠ Gorkého v pondělí 4. září 2017.
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Spolu s paní primátorkou dorazila i tisková mluvčí havířovského magistrátu, dětem rozdala
malé sladkosti.
Základní škola Montessori Úsměv

Tisková mluvčí Magistrátu města Havířova přinesla dětem do Montessori základní školy
Úsměv lahodná lízátka.

Díky návštěvě paní primátorky se děti dověděly hodně o její práci pro město.
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Vernisáž výstavy Českého svazu žen „Uteklo to jako voda“

S poděkováním a kytičkou nezapomněly havířovské ženy na Blanku Mandákovou
z Magistrátu města Havířova. Pondělí 4. září 2017.

Výstava „Uběhlo to jako voda“ v oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov,
pondělí 4. září 2017.
Pátek 8. září 2017
„Krásná jako kvítka je ta zem…“ Další ročník mezinárodní výstavy prací dětských
kreseb

Jakub Vosáhlo na vernisáži pobavil svým vystoupením a zapojil do něj i své publikum.
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Moderátorka vernisáže, ředitelka ZŠ Frýdecká, vítá primátorku města Havířova Janu
Feberovou v pátek 8. září 2017.

Přítomní vítězové se vyfotili s Vladimírem Znamenákem, zakladatelem soutěže, který je vždy
na jejich práce hrdý. Ostatním dětem byly ceny zaslány poštou do různých koutů světa.
Sobota 2. září 2017
Havířovské slavnosti v areálu u Městské sportovní haly v sobotu 2. září 2017

Originální moderátor Ondřej Filip přivítal celou řadu vzácných hostů z partnerských měst,
Moravskoslezského kraje a předal slovo primátorce města. Sobota 9. září 2017.
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Na slavnostech zazpívala oblíbená skupina Slza, pátek 8. září 2017.

John Newman byl k neutahání, vystoupil v pátek 8. září 2017.

K páteční půlnocí s drsnou slovenštinou kapely Horkýže Slíže.
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Michal Nesvadba pobavil malé i velké v sobotu 9. září 2017.

Lidé si přicházejí užít skvělou muziku, na Sabaton se sjíždějí ze širokého okolí.

Folklor přetavený do současnosti. Vystoupení Čarovných ostrohů – „Rockom krokom 2“.
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Nestárnoucí Maťo Durinda, frontman slovenské kapely Tublatanka, jeho tanec a zpívání
v publiku, bylo to jako za mlada. Sobota 9. září 2017.

Vystoupení Pavla Callty na Havířovských slavnostech 2017.

Charismatický moderátor Ondřej Sokol se ochotně vyfotil s každým, kdo o to stál. Tady je
s vítězným družstvem přetahované – Sedmičkou. Sobota 9. září 2017.
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K lidovým kořenům české muziky se vypravili havířovští s Čechomorem, sobota 9. září 2017.

Paľo Habera se svojí kapelou Team: veliký tahák letošních Havířovských slavností.

Český kořen a švédský nářez. Skvělá metallová nálož Sabatonu. Končí sobota 9. září 2017.
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Pátek 15. září 2017
Veletrh sociálních služeb na náměstí Republiky

Veletrh sociálních služeb města Havířova, pátek 15. září 2017. Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých nabídla ukázku psaní na speciálním psacím stroji Braillovým
písmem.

Veletrh sociálních služeb města Havířova, stánek Domova seniorů, střediska Helios.

Ve stánku zapsaného spolku INNA si mohly ženy vyzkoušet vyšetření prsů, důležitý prevenční
prvek rakoviny prsu.
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Velkou návštěvnost měli také ve stánku ILCO, sdružení stomiků. Veletrh sociálních služeb
města Havířova, pátek 15. září 2017.
Sobota 16. září 2017
Zábavné odpoledne s BESIPem na dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku

Děti předvedly znalost dopravních předpisů.

Většina malých soutěžících prokázala znalost dopravních značek na Odpoledni s BESIPem
v sobotu 16. září 2017.
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Ceny za úspěšné splnění úkolů získaly děti u stánku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.
AZ Residomo Havířov vstupuje do nového ročníku WSM ligy v 1. domácím zápase
s Motorem České Budějovice.

Hráče a diváky pozdravil náměstek primátorky Josef Bělica.
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Primátorka Havířova Jana Feberová vyrazila na hokej naprosto stylově, na bruslích
a s šálou „azetu“. Sobota 16. září 2017.
Pátek 22. září 2017
Výuka na dopravním hřišti v rámci Týdne mobility

Děti se učí správně nasazovat přilbu. Dětské dopravní hřiště v Havířově-Šumbarku v úterý
19. září 2017.

Děti zkoušejí, co nastudovaly v učebně v úterý 19. září 2017.
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Program k Týdnu mobility na náměstí Republiky

Dětem se jízda v psím spřežení líbila, jiného názoru byli někteří obyvatelé okolních domů.
Ale nezavděčí se člověk lidem všem….

Dalším trhákem programu na závěr Evropského týdne mobility byla stará jízdní kola. Pátek
22. září 2017.

Oblíbený dopravní prostředek, kůň, se objevil v pátek 22. září 2017 na náměstí Republiky
a vozil děti ke kinu Centrum a zpět.
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Pondělí 25. září 2017
Začal zimní semestr Virtuální univerzity III. věku v Městské knihovně Havířov.

Úvodní přednáška zimního semestru Virtuální univerzity III. věku v oddělení hudby a umění
Městské knihovny Havířov byla věnovaná historii vývoje čínské medicíny.
Úterý 26. září 2017
11. ročník odborné konference „Zelená města – města budoucnosti“ na téma Veřejná
prostranství a mobiliář v KD Radost

Návštěvníky Havířova přivítala na konferenci pracovnice z Městského kulturního střediska
Havířov.

Úspěch a spoustu nových poznatků popřála přítomným primátorka města Havířova Jana
Feberová v úterý 26. září 2017.
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Středa 27. září 2017
Nové multifunkční hřiště v Havířově-Životicích u hasičské zbrojnice

Slavnostní přestřižení pásky ve středu 27. září 2017 na novém multifunkčním hřišti
v Havířově-Životicích.

První výkop a první chytání míče patřilo řediteli Správy sportovních a rekreačních zařízení
Radomíru Kácalovi.

Říjen 2017

Neděle 1. října 2017
Otevření Komunitního centra Lučina společnosti Residomo

Hosté slavnostního otevření centra Lučina v neděli 1. října 2017.
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V novém komunitním centru Lučina zazpíval Martin Chodúr.
Pátek 6. října 2017
Týden knihoven v Městské knihovně Havířov

V knihách nalézají knihovnice různé poklady. V Městské knihovně Havířov je vystavily
v rámci Týdne knihoven.

Pobočka pro dospělé čtenáře na Šrámkově ulici voněla listím, ze kterého čtenáři (Zuzana
a Jan Klimečtí s tatínkem) vykouzlili krásné podzimní růže v úterý 3. října 2017.
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Scénické čtení v dětském oddělení Městské knihovny Havířov na Šrámkově ulici ve středu
4. října 2017.

Na pobočce na Seifertově ulici se v Týdnu knihoven cestovalo po světě s cestovatelem
a fotografem Petrem Nazarovem. Přednáškami o Novém Zélandu vyvrcholil Týden
knihoven v Městské knihovně Havířov v pátek 6. října 2017.
Sobota 7. října 2017
Slavnostní odpoledne v PZKO Havířov-Bludovice u příležitosti 70. výročí založení
PZKO

Sobotní odpoledne 7. října 2017, v Havířově-Bludovicích oslavovali 70. výročí založení
místní organizace PZKO (foto Štefan Šamal).
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Během jubilejního odpoledne ocenili v PZKO nejaktivnější členy místní organizace
Havířov-Bludovice. Sobota 7. října 2017 (foto Štefan Šamal).

Oslava 70. výročí založení PZKO v Havířově-Bludovicích, sobota 7. října 2017 (foto Štefan
Šamal).

Na oslavě 70. výročí založení PZKO v Havířově-Bludovicích vystoupily regionální folklorní
soubory v sobotu 7. října 2017 (foto Štefan Šamal).
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Na oslavě 70. výročí založení PZKO v Havířově-Bludovicích se zpívalo, tančilo a celkově
vládla výborná nálada (foto Štefan Šamal).
Čtvrtek 12. října 2017
Jablíčkový den s onkologickou organizací INNA

V pořadí 4. Jablíčkový den, před darováním se jablíčka z životických sadů leští. Čtvrtek
12. října 2017 (foto z archivu havířovského zapsaného spolku INNA).

Členky onkologické organizace INNA v Havířově darují jablíčka spolu s letáčky a „kusem
řeči“ o zdraví (foto z archivu havířovského zapsaného spolku INNA).

90

Pátek 13. října 2017
Den požární bezpečnosti v havířovské hasičské zbrojnici

Malé děti se v kabině zásahového vozu proměnily v hasiče.

Další malý hasič je na světě v pátek 13. října 2017 ve stanici Hasičského záchranného
sboru v Havířově na Karvinské ulici.
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Návštěvníci nahlédli do útrob hasičské techniky.

Všichni členové sboru musí perfektně ovládat, kde se ve voze co ukrývá, pátek 13. října 2017.
Sobota 14. října 2017
3. ročník Havířovské desítky

Stánek AZ Residomo Havířov na Havířovské desítce, sobota 14. října 2017.
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Prezentoval se zapsaný spolek ADAM, který pomáhá dětem s autismem a jejich rodinám.

Stánek Nemocnice s poliklinikou Havířov na Havířovské desítce v sobotu 14. října 2017.

Na náměstí Republiky se v sobotu 14. října 2017 hrála boccia.

Žádný havířovský běžecký závod se neobejde bez Julinky.
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Před závodem se museli všichni rozcvičit s děvčaty z Maniak aerobik Havířov.

Závod byl úplně pro všechny, nejmenší děti se vypravily na trať v doprovodu svých rodičů
v sobotu 14. října 2017.

Na 500 m dlouhý dětský běh se chystají kluci. Sobota 14. října 2017.
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Další z nejmenších závodníků doběhl do cíle závodu v sobotu 14. října 2017.

Odstartoval běh na 5 km. Běží se z centra města, k autobusovému nádraží a zpět.

V cíli závodu na 5 km v sobotu 14. října 2017.
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Oblíbený maskot běžců v centru Havířova v sobotu 14. října 2017.

Martin Ráž, finanční ředitel společnosti Residomo, startuje hlavní závod, běh na 10 km, sám
se hned vydal na trať závodu v sobotu 14. října 2017.

Cíl Residomo Havířovské desítky v sobotu 14. října 2017.
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Cíl Residomo Havířovské desítky v sobotu 14. října 2017.

Zpěvák skupiny Nebe dorazil do cíle závodu na 10 km v sobotu 14. října 2017.

Další z maskotů přišel z Globusu na náměstí Republiky mezi milovníky sportu.
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Nastal čas rozdělit ceny vítězům a vítězkám jednotlivých závodů Residomo Havířovské
desítky v sobotu 14. října 2017.

Další ocenění běžci v sobotu 14. října 2017.

Havířovská desítka pamatovala nejen na celkové vítěze jednotlivých závodů, oceňovalo se
v jednotlivých věkových kategoriích.
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Residomo Havířovská desítka a další ocenění v sobotu 14. října 2017.

Residomo Havířovská desítka a další ocenění v sobotu 14. října 2017.

Cenu předával v sobotu 14. října 2017 rektor Slezské univerzity v Opavě.
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Cenu předávala primátorka města Havířova Jana Feberová, sobota 14. října 2017.

Residomo Havířovská desítka v sobotu 14. října 2017.

Ceny se předávaly na náměstí Republiky téměř hodinu.
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Další ocenění v mužských věkových kategoriích na Residomo Havířovské desítce.

Další ocenění v mužských kategoriích na Residomo Havířovské desítce v sobotu
14. října 2017.

Rektor Slezské univerzity v Opavě ocenil i studenty na trati.
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Primátorka města ocenila ty nejlepší v mužské kategorii Residomo Havířovské desítky
v sobotu 14. října 2017.

Stupně vítězů zalidnily nejlepší štafety.

Vítěz losování o 1 rok nájemného v bytě Residomo zdarma.
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Organizátoři představují šek s částkou, která letos připadne havířovským boccistům.

Komunitní centrum Lučina, beseda o nejextrémnějším závodě na světě. Jan Venca Francke
prezentuje dokument pořízený na trati 700 km závodu v zimní divočině Yukonu.
Pondělí 16. října 2017
Nová výstava o městě ve stálé výstavní expozici Historie psaná uhlím Městské knihovny
Havířov

Výstava fotografií o výstavbě města byla oficiálně zahájena, byl promítnut i film z roku
1968.
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Úterý 17. října 2017
Vlaková zastávka Havířov střed byla slavnostně otevřena.

Vlaky jezdily s mírným zpožděním díky pokračujícím opravám na trati u Albrechtic
u Českého Těšína. Proto jezdily v úterý 17. října 2017 v obou směrech po jedné koleji.

Neformálního setkání na zastávce Havířov střed se v úterý 17. října 2017 zúčastnila také
primátorka města Havířov Jana Feberová.
Čtvrtek 19. října 2017
Další z koncertů VOX Organi v KD Radost, Pavla Flámová a David Blunden

Poděkování aktérům koncertu, Pavle Flámové a Davidu Blundenovi.
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Neděle 22. října 2017
V Městské sportovní hale vyvrcholil třídenní Mezinárodní havířovský turnaj v boccie.

Rozhodčí na turnaji neměli vůbec jednoduchou práci. 18. mezinárodní turnaj v boccie.

Hluboká koncentrace a spolupráce asistentky vedou k úspěšnému hodu barevného míčku,
co nejblíže k tomu bílému. Pátek 20. října 2017.

Je třeba zvolit správnou taktiku a způsob hodu. 18. mezinárodní turnaj v boccie v Městské
sportovní hale Havířov.
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V zápalu boje, boccia dovede být pěkně napínavá. Neděle 22. října 2017.

K úspěšné sportovkyni se sklání s gratulací Lukáš Bednář, hokejista AZ Residomo Havířov.

Ve velké mezinárodní konkurenci se neztratili boccisté z HSC Havířov.
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S velkou radostí předávala ceny náměstkyně Alena Zedníková. 18. Mezinárodní havířovský
turnaj v boccie, neděle 22. října 2017.

18. Mezinárodní havířovský turnaj v boccie skončil po třech dnech napínavých bojů
v neděli 22. října 2017.
Pátek 27. října 2017
Pietní akt u kostela sv. Anny u příležitosti Dne vzniku samostatného Československa

Tisková mluvčí havířovského magistrátu přivítala všechny přítomné na pietním aktu
u Pamětní desky u kostela sv. Anny (foto Štefan Šamal).
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Primátorka města položila květiny k památníku u kostela sv. Anny u příležitosti Dne založení
samostatného Československa. Pátek 27. října 2017 (foto Štefan Šamal).

Účastníci pietního aktu se poklonili u památníku padlým u kostela sv. Anny u příležitosti
Dne vzniku samostatného Československa v pátek 27. října 2017 (foto Štefan Šamal).

Listopad 2017
Středa 8. listopadu 2017
Havířovská výtvarnice a spisovatelka Marie Szottková v Musaionu Muzea Těšínska

Permonické pohádky Marie Szottkové v Musaionu Těšínského muzea.
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l3. komnata J. A. Komenského v Městské knihovně Havířov

Miroslav Rataj, herec Národního divadla Moravskoslezského v roli Jana Amose
Komenského, ve středu 8. listopadu 2017 v oddělení hudby a umění Městské knihovny
Havířov na ulici Svornosti.
Pátek 10. listopadu 2017
U kostela sv. Anny uctili občané města oběti válek u příležitosti Dne válečných veteránů.

Památný den 11. listopadu 1918 připomenula primátorka města Havířova Jana Feberová
ozdobená tradičním květem vlčího máku.
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Pietního aktu se zúčastnili také Jan Ihnatík, veterán bojů 2. světové války a Bohuslav Růžička
z Československé obce legionářské.
Neděle 12. listopadu 2017
Poselství města a farnosti pro budoucí generace ve věži kostela sv. Anny

Písemné poselství pro budoucí generace.

Primátorka města přiblížila přítomným, co je součástí poselství pro budoucí generace.
Neděle 12. listopadu 2017, kostel sv. Anny.
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Církevní poselství do budoucnosti přiblížil biskup Martin, kostel sv. Anny.

Poselství je vloženo do tubusu a připraveno k zabudování v báni opravené věže kostela
sv. Anny v neděli 12. listopadu 2017.

Pracovníci stavební firmy vyzvedli poselství i kříž v neděli 12. listopadu 2017. Kostel sv. Anny.
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Inaugurační varhanní koncert v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché
u příležitosti ukončení rekonstrukce kostelních varhan

Varhany jsou tu proto, abychom vzdali dík Bohu, zaznělo před slavnostním koncertem
k znovu posvěcení varhan v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché.
Neděle 12. listopadu 2017.

V evangelickém kostele bylo v neděli 12. listopadu 2017 plno. Přišli i zástupci vedení města
Havířova.

Růže, symbol Lutherovy reformace, chléb pro vzácné hosty inauguračního koncertu
v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché v neděli 12. listopadu 2017.
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Pěvecké sdružení moravských učitelů v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích

Pěvecké sdružení moravských učitelů v neděli 12. listopadu 2017 v evangelickém kostele
v Havířově-Bludovicích.
Pondělí 20. listopadu 2017
Vernisáž výstavy k 50. výročí založení Českého svazu žen ve Stálé výstavní expozici
Městské knihovny Havířov

Na pondělním setkání se souborem Havířovské babky promluvila Milada Halíková.

Ve Stálé výstavní expozici Městské knihovny Havířov zazpívaly Havířovské babky.
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Úterý 22. listopadu 2017
Přehlídka středních škol v Havířově a okolí pro žáky 9. tříd, jejich rodiče, výchovné
poradce ve Společenském domě Reneta

Nabídku středních škol v kraji si přišla prohlédnout v úterý 21. listopadu 2017 primátorka
města Havířova Jana Feberová.
Sobota 25. listopadu 2017
Tradiční koncert duchovní hudby souboru Canticorum v kostele sv. Anny

Moderátor koncertu duchovní hudby sboru Canticorum Rastislav Širila (foto Štefan Šamal).
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Koncert ženského pěveckého sboru Canticorum v kostele sv. Anny (foto Štefan Šamal).

Vystoupení pěveckého sboru Canticorum v kostele sv. Anny v sobotu 25. listopadu 2017
(foto Štefan Šamal).
Úterý 28. listopadu 2017
Skončil kurz „Ženy, naučte se bránit“ pořádaný Městskou policií Havířov

Nácvik boje s útočníkem vyzkoušela také paní Eva, která si kurz velmi pochvalovala.
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„Redmana“ se ženy a dívky nezalekly a bojovaly s ním srdnatě. Úterý 28. listopadu 2017.

Absolventky kurzu „Ženy, naučte se bránit“ byly vybaveny tričkem s osvědčením o účasti.

116

Účastnice zatím posledního, v pořadí 17. kurzu, spolu s lektory a ředitelem Městské policie
Havířov Bohuslavem Murasem v úterý 28. listopadu 2017.
Středa 29. listopadu 2017
Po šesti lekcích byl uzavřen kurz „Senioři tvoří Wikipedii“ ve studovně a čítárně
Městské knihovny Havířov na Šrámkově ulici

V rámci kurzu vytvořili ve Wikipedii nová hesla, například o Městské knihovně Havířov,
Milanu Švihálkovi.

Miloslav Rucki zasvětil havířovské seniory do tajů internetové encyklopedie Wikipedie.
Středa 29. listopadu 2017.
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Pod názvem „Podvečerní nostalgie“ vystavila své obrazy v oddělení hudby a umění
Městské knihovny Havířov Máří Magdalena Čechová.

Poslední koncert Ensemble Moravia z projektu Beethoven 2017 zazněl na výstavě obrazů
Máří Magdaleny Čechové.

Vernisáž výstavy navštívily primátorka města Havířova Jana Feberoá a ředitelka Městské
knihovny Havířov Dagmar Čuntová.

Prosinec 2017
Sobota 2. prosince 2017
V Havířově se rozsvítily vánoční stromy na náměstích.

Vánoční městečko na náměstí Republiky v sobotu 2. prosince 2017 před rozsvícením
vánočního stromu.
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Děti navštěvovaly výtvarný stánek. V sobotu 2. prosince 2017 tvořily s ADROU.

Tvoření s ADROU si užily děti i s rodiči ve Vánočním městečku v sobotu 2. prosince 2017.

Vánoční městečko v sobotu 2. prosince 2017 bylo plné andělů.
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Havířovské Vánoční městečko na náměstí Republiky, lidé naslouchají andělům v sobotu
2. prosince 2017 před rozsvícením vánočního stromu.

Strom se rozzářil v sobotu 2. prosince 2017, v Havířově začal čas vánoční.

Ohňostroj nad Vánočním městečkem v sobotu 2. prosince 2017.
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Vystoupila slovenská kapela No name, sobota 2. prosince 2017 (foto: Štefan Šamal).
Neděle 3. prosince 2017
Vánoční jarmark v Hotelu Rudolf

V pořadí 2. havířovský handmade jarmark v Hotelu Rudolf a paní Blanka s dcerou
Maruškou v neděli 3. prosince 2017.

Havířovský handmade jarmark v Hotelu Rudolf v neděli 3. prosince 2017, mezi stánky
s ručně tvořenými výrobky nebylo k hnutí.
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Stánek s háčkovanými hračkami na 2. havířovském handmade jarmarku v Hotelu Rudolf
v neděli 3. prosince 2017.

Stánek před Hotelem Rudolf, 2. havířovský handmade jarmark v neděli 3. prosince 2017.
Středa 6. prosince 2017
V Havířově se rozlévala vánoční polévka s Armádou spásy.

Výbornou hrachovou polévku nalévala primátorka města Jana Feberová za zdatné pomoci
rektorky Vysoké školy sociálně správní Zuzany Machové a ředitele Armády spásy
v Havířově Tomáše Kolondry ve středu 6. prosince 2017.
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Vystoupily děti ze šumbarského klubu Armády spásy Bumerang, středa 6. prosince 2017.
Čtvrtek 21. prosince 2017
Vánoční městečko 2017

Pohádku o Mrazíkovi milují malí i velcí (neděle 3. prosince 2017, Vánoční městečko).

V Mrazíkově „dílně“ ve Vánočním městečku v neděli 3. prosince 2017.
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Tvrdá muzika, skvělý Viktor Dyk a skupina Wan v sobotu 9. prosince 2017.

Do Vánočního městečka v Havířově zamířila zpěvačka, rodačka z Vendryně, Ewa Farna.
Vánoční večeře pro osamělé seniory s vedením města Havířova v KD Radost

Paní Kalinová a paní Bínová se zúčastnily štědrovečerní večeře v restauraci Radost
se zástupci vedení města ve čtvrtek 21. prosince 2017.
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Pátek 22. prosince 2017
Hokejový svátek ve 33. kole WSM ligy, AZ Residomo Havířov se utkal na domácím ledě
se Vsetínem.

Rudolf Kleszcz, jehož dres byl vyvěšen na čestné místo nad ledovou plochu AZ Residomo
Havířov, pátek 22. prosince 2017.

Další z matadorů, který zasvětil svůj sportovní život havířovskému týmu, Jan Daneček byl
uveden do Síně slávy. Pátek 22. prosince 2017.
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Krásný zápas se Vsetínem rozhodly až samostatné nájezdy. Pátek 22. prosince 2017.
Počasí v prosinci 2017

Nasněžilo v pátek 29. prosince 2017. Les naproti marketu Hruška na ulici 17. listopadu.

Nasněžilo v pátek 29. prosince 2017. Les naproti marketu Hruška na ulici 17. listopadu.
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