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Demoliční četa před pár týdny nastoupila 
na budovu bývalé ZŠ Mánesova v centru 
Havířova. Do konce roku by měla zmizet 
z povrchu zemského a místo ní vznikne mo-
derní víceúčelová hala s možností ubytování 
a ledovou plochou. Uvedení haly do provozu 
je plánováno na sezónu 2023–2024. Posta-
rá se o to soukromý investor. Město se na 
svých pozemcích v těsném sousedství zase 
postará o výstavbu dalšího parkoviště. 

O osudu budovy bývalé havířovské Zá-
kladní školy Mánesova se diskutovalo již 
mnoho let a ona zatím chátrala. Jedním 
z návrhů města na využití budovy bylo pře-
stavět ji na domov se zvláštním režimem. 
Na projekt se ale nepodařilo získat dotaci, 
tak bylo následně rozhodnuto o demolici. 
Demolice by ovšem stála přes 40 milionů 
korun. Zastupitelé se ale své vize navrátit 
tomuto opuštěnému pozemku patřičnou 
úroveň nevzdali a začátkem roku schváli-
li záměr prodeje budovy i části pozemků 
soukromému investorovi, kterým je Petr 
Malíř, jednatel českotěšínského hokejové-
ho klubu HC Wolves. Ten by rád navázal 
na dobu, kdy budova pulzovala životem, 
a poskytl zde tak místním prostor vhodný 
ke sportu a setkávání se. V podmínkách 
prodeje bylo zajištění demolice a výstavba 
sportovní haly s ledovou plochou.

„Demoliční práce již započaly a zatím jde 
všechno podle plánu. Následovat bude 
odvoz suti, terénní úpravy a příprava po-
vrchu pro stavbu moderního sportovního 
areálu. S ohledem na tradici místa a jeho 
historii ponese projekt zažitý název Má-

neska. Areál si také zachová svůj původ-
ní edukativní význam. Rádi bychom zde 
vybudovali sportovní akademii, v níž se 
bude snoubit kvalitní sportovní vzdělání 
s tím klasickým školním. Chceme primár-
ně dětem nabídnout možnost kontinuál-
ního sportovního růstu kombinovaného 
s výukou na havířovských základních ško-
lách. Akademie plánuje spolupracovat 
s erudovanými trenéry a dalšími odborníky 
na hokej, ale i jiné sporty,“ vylíčil plány do 
budoucna jednatel českotěšínského hoke-
jového klubu HC Wolves Petr Malíř.

Co všechno hala návštěvníkům nabídne, 
popisuje radní pro sport Daniel Vachtar-
čík: „Sportovní hala nabídne celoročně udr-
žovanou ledovou plochu, tribunu pro diváky, 
kvalitní zázemí pro amatérské i profesio-
nální sportovce, chybět nebude například 
skatemill, rozcvičovna či brusírna a půjčov-
na bruslí. Občanskou vybavenost lokality 
pak doplní například restaurace s nutričně 
vyváženými pokrmy. Prostor na této druhé 
havířovské ledové ploše budou moci využí-
vat také další organizace působící ve městě 
či občané při veřejném bruslení. Pro stavbu 
areálu by realizátor projektu rád využil pod-
poru některého z dotačních titulů určených 
pro sportovní infrastrukturu.“

Své plány má v této lokalitě i město, které 
si ponechalo ve vlastnictví část pozemku. 
Jak už v minulosti slíbilo, v části areálu bý-
valé Základní školy na ulici Mánesova mezi 
ulicemi Mánesova a Josefa Hory v Havířově
-Městě vybuduje nové parkoviště.

„S budováním už se před pár týdny zača-

lo. Nové parkoviště bude mít kapacitu cca 
75 parkovacích míst a taky rozšíříme ulici 
Josefa Hory. To ovšem není všechno. Sou-
částí projektu je také výstavba nového ve-
řejného osvětlení, dešťové kanalizace včet-
ně retenční nádrže a odlučovače ropných 
látek. Předpokládaná cena je 15,5 milionu 
korun. Všichni víme, jak moc jsou tyto prá-
ce závislé na počasí, pokud nám tedy bude 
přát, hotovo by mohlo být koncem ledna 
2022,“ objasnil havířovský primátor Josef 
Bělica a dodal: „Kdyby někdo hledal popu-
lární skulpturu Sluneční hodiny, která stála 
u ZŠ Mánesova, najde ji umístěnou v zeleni 
před Kinem Centrum v srdci Havířova.“

-red-

Demolice zchátralé ZŠ Mánesova započala.
Na místě vyroste moderní sportovní hala



aktuality 3

www.havirov-city.cz facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

Havířov má na svých 
stránkách nový geoportál

Magistrát stále pomáhá 
seniorům s registrací 
na očkování proti nemoci 
covid-19

Modernizace přístupů na 
peróny bude poslední fází 
velkolepé rekonstrukce 
havířovského nádraží

Město Havířov má nově na svých 
webových stránkách geoportál, 
což je geografický počítačový 
informační systém, který umož-
ňuje přístup k mapovým produk-
tům a službám magistrátu. Ob-
čané zde naleznou územní plán 
města nebo historické letecké 
snímky, také školy a školská za-
řízení, volební okrsky, umělecká 
díla, významné stavby a domi-
nanty, psí loučky, městské parky 
a lesoparky či veřejná prostran-
ství vyznačená na mapě města.

„Úředníci z odboru územního plá-
nování na vytvoření geoportálu 
intenzivně pracovali zhruba půl 
roku. Nejdříve si museli vyjasnit 
a vytipovat, co do portálu zařa-
dit. Pak si udělali okruh, objeli 
si vytipovaná místa, nafotili je 
a vymysleli popisky. Nový portál 

jsme před nedávnem spustili na 
městských webových stránkách 
v sekci Nepřehlédněte a všechny 
tímto zvu, aby se na něj podíva-
li. Věříme, že za několik měsíců 
budeme moci data návštěvnosti 
vyhodnotit. Postupně se budou 
informace rozšiřovat,“ uvedl ná-
městek pro investice a chytré 
město Bohuslav Niemiec.

V budoucnu se na geoportálu 
objeví informace o odpadovém 
hospodářství, o linkách a zastáv-
kách městské hromadné dopra-
vy a také občanské vybavenosti 
a službách. V roce 2022 se pak 
přidají informace o dětských 
hřištích, sportovištích, cyklostez-
kách a parkovištích. Postupně se 
tak vytvoří ucelený přehled důle-
žitých míst v Havířově.

-red-

Senioři, kteří mají zájem o re-
gistraci k očkování, mohou stále 
využívat pomoci úředníků od-
boru sociálních věcí Magistrátu 
města Havířova.

Možné je osobní setkání na ma-
gistrátu v budově F v pondělí a ve 
středu od 8 do 16.30, ve čtvrtek 
od 8 do 13.30, v úterý a pátek od 
8 do 12 hodin (v tyto dny osobní 
setkání po předchozí domluvě).

K dispozici jsou též tato telefonní 
čísla: 596 803 140, 596 803 149.

-red-

I když se zchátralé, nevyhovující 
a nevzhledné železniční nádraží 
v Havířově během pár posled-
ních měsíců opět proměnilo 
v chloubu města, rekonstrukce 
ještě není u konce. Město mo-
mentálně pracuje na proměně 
interiéru nádražní budovy ve 
sportovně-společenské centrum 
a Správa železnic se chystá na 
modernizaci přístupů na peróny. 
Hotovo by mělo být v roce 2024.

„Rekonstrukce celého havířov-
ského železničního nádraží stá-
le probíhá, a ještě nějakou dobu 
probíhat bude. Často se mě ob-
čané ptají, jak a kdy se budou 
řešit nové přístupy na peróny 
a kolejiště, bezbariérová řešení 
či podchody. Odpovídám ano, je 
to v plánu a jedná se o poslední 
fázi náročné rekonstrukce haví-
řovského železničního nádraží. 
Přijde na řadu příští rok, realizo-
vat ji bude Správa železnic a vy-
žádá si investici kolem 3 miliard 
korun,“ vysvětluje finální úpravy 
rekonstrukce havířovský primá-
tor Josef Bělica.

Víceletá náročná rekonstrukce 
havířovského nádraží probíhá 

v několika fázích. V té první 
Správa železnic zrekonstruova-
la odbavovací halu s čekárnou 
a zázemím jak pro cestující, 
tak dopravce. Tato fáze byla 
dokončena v červenci roku 
2020. Druhou fázi projektu pro-
vedlo statutární město Havířov 
v podobě přednádražního pro-
storu. Moderní dopravní termi-
nál byl uveden do provozu v úno-
ru roku 2021. V září letošního 
roku Správa železnic dokončila 
opravu pláště historické výprav-
ní budovy v bruselském stylu 
a předala stavbu do užívání 
městu Havířov, které se pus-
tilo do rekonstrukce interiéru. 
Velkorysé vnitřní prostory se 
během následujících několika 
měsíců promění ve sportov-
ně-společenské centrum, kde 
bude možno sportovat, ale také 
pořádat koncertní či divadelní 
představení, přednášky, výstavy 
nebo galavečery. Pokud půjde 
všechno podle plánu, obyvate-
lé Havířova a blízkého okolí by 
mohli nové centrum plně využí-
vat již příští rok.

-red-

POZVÁNKA
V pondělí 13. prosince 2021 se v KD Radost koná

22. zasedání Zastupitelstva města Havířova.
Začátek jednání je naplánován na 15 hodin.

Zasedání je přístupné veřejnosti. Interpelace a dotazy
občanů jsou zařazeny hodinu po zahájení zasedání

v 16 hodin. Prosíme všechny občany, aby
dodržovali preventivní hygienická pravidla

v souvislosti s nemocí covid-19.
Upozorňujeme občany na nutnost předkládat příspěvky

k vystoupení v písemné podobě. -red-
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V první polovině roku 2022 spustí Moravsko-
slezský kraj poslední, v pořadí čtvrté, kolo 
kotlíkových dotací.  

Abychom mohli dotace na nové zdroje 
tepla poskytovat, musíme nejdříve proká-
zat Evropské unii Váš zájem. 

K tomu slouží jednoduchý dotazník, který 
naleznete zde: https://1url.cz/@kotliky4.  

Čím více zájemců dotazník vyplní, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany našeho 
kraje rozděleno. 

 

Pro více informací o výši dotace, uznatelných 
nákladech, oprávněných příjemcích podpory 
atd. můžete využít jeden z těchto kontaktů: 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz 

 595 622 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický 
zdroj tepla 

Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy! 

Kotlíkové dotace Vám zaplatí až 95 % nákladů na pořízení nového kotle. 

 

Vánoce jsou za dveřmi,
a to i v Havířově!

Workoutové hřiště
v Podlesí je hotovo.
Jde o další vítězný
projekt loňského parti-
cipativního rozpočtu

Období Vánoc patří k nejočeká-
vanějším chvílím v roce, a to ne-
jen pro dospělé, ale hlavně pro 
malé ratolesti, které se nemo-
hou dočkat Ježíška. Odbor ko-
munálních služeb, se proto roz-
hodl, že ještě o něco více rozzáří 
dětská očka a světelné výzdobě 
ve statutárním městě Havířově 
nasadí nový kabát. 

Hlavní novinkou pro letošní rok 
je umístění hned 4 živých vá-
nočních stromů na území měs-
ta. Jedná se o umístění stromů 
na náměstí Republiky v části 
Město, náměstí Nad Terasou 
v části Podlesí, náměstí T.G.M. 
a náměstí Moravská v části 
Šumbark. 

Občané se mohou těšit na nové 
prvky, které budou k vidění na 

hlavním vánočním stromě na 
náměstí Republiky a dále také 
nové vánoční symboly, ozdoby 
a mnoho dalšího na celém úze-
mí města. Celou vánoční výzdo-
bu včetně již tradiční habrové 
aleje odbor komunálních služeb 
rozsvítí těsně před první advent-
ní nedělí, a to v pátek 26. listo-
padu. 

Pokud epidemická situace do-
volí, slavnostní rozsvícení všech 
čtyř vánočních stromů proběh-
ne v sobotu 27. listopadu.

Krásné prožití vánočních svátku 
přeje odbor komunálních služeb, 

který zajišťuje správu města.

-red-

Během loňského června pro-
bíhalo hlasování o projektech 
přihlášených do participativ-
ního rozpočtu města Havířova 
pro rok 2020. Mezi vítězný-
mi projekty bylo i vybudování 
workoutového hřiště v Havířově
-Podlesí, a to konkrétně na ulici 
Karolíny Světlé. Hřiště od letoš-

ního října slouží svému účelu 
a stálo 650 tisíc korun.

„K zahájení stavebních prací do-
šlo v srpnu 2021 a stavba byla 
úspěšně dokončena o dva mě-
síce později. Celá konstrukce 
hřiště je instalována na pryžové 
dopadové ploše a obsahuje zá-
kladní cvičební prvky. Mezi tyto 

prvky patří šikmá i rovná lavice, 
svislý a převisový žebřík, různé 
úrovně hrazd a další cvičební 
prvky. Věřím, že si občané, nejen 
městské části Podlesí, budou 
nové hřiště dlouho a ve zdraví 
užívat. Před námi jsou realiza-
ce dalších vítězných projektů 
participativního rozpočtu 2020,“ 
uvedl náměstek pro investice 
a chytré město Bohuslav Nie-
miec. 

Do hlasování v roce 2020 po-
stoupilo celkem 12 projektů 
z pěti městských částí. Obča-
né pak svými hlasy vybrali pět 
projektů, které se postupně rea-
lizují. Celkem se loni do partici-

pativního rozpočtu hlasováním 
zapojilo 1 841 občanů a jak na 
loňské, tak na letošní projekty 
v rámci participativního roz-
počtu bylo uvolněno z rozpočtu 
města 5 milionů korun.

Participativní rozpočet je demo-
kratický proces, který umožňuje, 
aby se občané zapojili do rozho-
dování o rozvoji své obce či měs-
ta. Radnice vymezí část peněz 
z ročního rozpočtu a obyvatelé 
podávají návrhy, co by se za tyto 
peníze mělo ve městě v následu-
jícím roce vylepšit. V hlasování 
pak svými hlasy rozhodnou, kte-
ré projekty budou realizovány. 

-red-
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Primátor mezi
hornickými důchodci OKD

Turnaj mezi charitními 
centry pro seniory

Milovnice tance a dobrého 
jídla Alžběta Knopová
oslavila 100 let.
Gratulujeme

V závěru měsíce září se pravidel-
ného zasedání Koordionačního 
výboru hornických důchodců 
OKD zúčastnil primátor Havířova 
Ing. Josef Bělica, MBA. Zasedá-
ní se konalo v Centru volnoča-
sových aktivit města Havířova. 
V úvodu jednání seznámil před-
seda KVHD OKD Ing. Vilém Uher 
vzácného hosta s historií vzniku 
výboru a s jeho zaměřením. Byly 
také vyjmenovány všechny ZO 
důchodců bývalých šachet OKD 
od Ostravy přes Petřvald, Orlo-
vou, Havířov, Horní Suchou až 
do Karviné. Primátorovi byli dále 

představeni jednotliví členové 
Koordinačního výboru, kteří jsou 
vybraní a zvolení zástupci výše 
uvedených šachet. V obsáhlé 
diskuzi primátor nejen odpově-
děl na řadu dotazů členů výboru, 
ale také informoval o řešení ně-
kterých akcí pro město Havířov 
a jeho obyvatele – zejména dů-
chodce. Návštěva pana primá-
tora mezi hornickými důchodci 
splnila oboustranně svůj účel 
a bude přínosem pro další práci 
všech jeho účastníků.
 Vilém Uher

Trénink paměti je velmi efek-
tivním nástrojem proti poklesu 
mentálních funkcí. Má za cíl po-
silovat kognitivní funkce, které 
jsou zapotřebí pro udržení du-
ševního zdraví. Trénink paměti 
se dá pojmout různými způsoby. 
Od vědomostních kvízů a úkolů 
až po zábavnou formu pomocí 
her. Jednou z her, kterou si naše 
klientky v Charitním centru na 
Šumbarku oblíbily, je karetní hra 
„ŽOLÍK“. A proto klientky vyzvaly 
klienty ze Svibice na turnaj. Tur-
naj probíhal v pěkném prostředí 

na Svibici v počtu tří družstev. 
Klientky se během hry uvolně-
ně bavily a čas příjemně plynul. 
Nakonec vyhrála paní Lucka ze 
Svibice a byla obdarována ručně 
malovaným květináčem a ručně 
upletenými ponožkami od paní 
Boženky ze Šumbarku. Nebylo 
však důležité, kdo vyhrál, cílem 
těchto akcí stále zůstává setká-
vání klientů.

 Lenka Kněžíková
pracovnice

v sociálních službách

Paní Alžběta se narodila 27. října 
1921 v Lískovci u Frýdku-Místku. 
Jako 18letá se vdala a narodilo 
se jí první dítě, dcera Jaroslava. 
Během následujících let svému 
muži porodila ještě dalších šest 
potomků. Dodnes je obklopena 
nejen svými dětmi, ale také de-
vatenácti vnoučaty, třiceti prav-
noučaty a šesti prapravnoučaty. 
Skoro celý svůj život prožila ne-
daleko v Ostravě-Porubě, ale při-
bližně před dvěma lety se stala 
občankou Havířova, protože již 
zmíněná dcera Jaroslava si ma-
minku přestěhovala k sobě, aby 
se o ni mohla nepřetržitě starat. 
Paní Alžběta měla rozmanitý 
profesní život. Vyzkoušela mno-

ho povolání, od pomocné síly 
v laboratoři ostravské Nové huti 
přes práci v nemocniční kuchyni 
až po průvodčí v tramvaji. „Nepa-
matuji si, že by moje maminka ně-
kdy byla nemocná. V dobré kon-
dici je i v tomto vysokém věku. 
Vždycky milovala tanec, dobrou 
společnost a jídlo. Milovnicí jíd-
la zůstala, jen zábavu vyhledává 
klidnější. Ráda kouká v televizi 
na přírodu, zvířátka a pohádky,“ 
dodala její dcera Jaroslava Ma-
toušková. K zástupu gratulantů 
se přidal i havířovský primátor 
Josef Bělica s náměstkyní pro 
sociální oblast Stanislavou Go-
reckou.

-red-

Město připravuje předvánoční
posezení pro osaMělé seniory

Odbor sociálních věcí organizuje předvánoční posezení
pro osamělé seniory s vedením města Havířova.

Akce se uskuteční v Kulturním domě Radost v Havířově
dne 22. prosince 2021 od 12.30 hodin.

Pro účastníky bude připraven kulturní program, občerstvení
a vánoční balíček. Spoluúčast seniora činí 50 Kč.

Zápis zájemců se uskuteční: 6. prosince 2021
v Centru volnočasových aktivit,

Horymírova 9, Havířov-Město, od 09:30 hodin.
Účast na této akci je limitována počtem míst a je určena pro

zájemce, kteří se vánočního posezení v minulých letech neúčastnili.

KONÁNÍ  ZÁPISU  I  AKCE  SAMOTNÉ  JE  ZÁVISLÉ 
NA  AKTUÁLNÍ  EPIDEMIOLOGICKÉ  SITUACI.
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V roce 2022 pokračuje sběr separovaného skla (např. lahve od ná-
pojů, skleněné nádoby, tabulové sklo), separovaného papíru (spo-
lečně s papírem třídíme i obaly z materiálu tetrapack např. obaly od 
džusů, mléka apod.) a separovaných plastů (PET lahví). Vzhledem 
k tomu, že svoz bude prováděn od 6.00 hod., je vhodné igelitové 
pytle přistavit k popelové nádobě den předem.
Svoz bude organizován v níže uvedených termínech:

Občanům, kteří zaplní plastový pytel (barevně rozlišený pro jednot-
livé vytříděné složky) a předají ke svozu, bude při svozu provedena 
výměna za prázdný plastový pytel.

HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu
- plasty, papír, sklo
u rodinných domků
v Havířově v roce 2022

-oks-

Harmonogram svozu Bioodpadu od rodinných domků bude probíhat 
v termínu od 11. 4. 2022–25. 11. 2022, harmonogram bude zveřejněn 
v samostatné složce „Harmonogram svozu BIO 2022“ na webových 

stránkách statutárního města Havířova a Radničních listech.

PLASTY Sběrný den středa
městská část Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

19. 1. 16. 2. 16. 3. 20. 4. 18. 5. 22. 6. 20. 7. 24. 8.
21. 9. 19.10. 16. 11. 14. 12.

městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
26. 1. 23. 2. 23. 3. 27. 4. 25. 5. 29. 6. 27. 7. 31. 8.
27. 9.
úterý 26. 10. 23. 11. 21. 12.

PAPÍR Sběrný den středa
městská část Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

5. 1. 2. 2. 2. 3. 6. 4. 4. 5. 8. 6. 7. 7.
čtvrtek 10. 8.

7. 9. 5. 10. 2. 11. 1. 12.
čtvrtek   

městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
12. 1. 9. 2. 9. 3. 13. 4. 11. 5. 15. 6. 13. 7. 17. 8.
14. 9. 12. 10. 9. 11. 7. 12.

SKLO Sběrný den čtvrtek
městská část Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

20. 1. 10. 3. 28. 4. 16. 6. 4. 8. 22. 9. 10. 11.
městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark

27. 1. 17. 3. 5. 5. 23. 6. 11. 8. 29. 9. 24. 11.

Veselé vánoční slití oleje

ADRA obchody jsou tu pro všechny

Uklizený a nazdobený byt, svítící 
stromeček, tóny koled – a také 
syčení oleje a vůně smaženého 
kapra a dalších tradičních dob-
rot. Vánoce jsou zkrátka čas, 
kdy v kuchyni olej teče prou-
dem a po řízku s chutí sáhne 
i zapřisáhlý vyznavač zdravého 
stravování. Pokud olej už dávno 
třídíte, není co vysvětlovat. Ale 
jestli jste se ještě neodhodlali, 
je přesně tohle ta správná doba 
s tím začít.

Určitě nechcete, abyste upro-
střed vánočních svátků museli 
náhle řešit ucpaný odpad v ku-
chyni či na toaletě nebo havá-
rii odpadního potrubí v celém 
domě. A věřte, že ani příroda 
není zvědavá na ty spousty oleje 
ze všech domácností, které by 
se na ni přes odpadní vody vali-
ly. Abyste tomu všemu zabránili, 
stačí opravdu málo. Najít doma 
prázdnou PET lahev s víčkem 
a zbylý olej z kuchyně místo do 
odpadu přelít do ní.  

Vzpomeňte si na to, až nasmaží-
te všechny ty filety z kapra nebo 
hory křupavých řízečků, až vám 
z vánočních vinných klobás zby-
de jen mastný pekáč potažený 
vrstvou sádla a šťávy z masa, 
nebo až o Silvestru naaranžujete 
do mističek všechny ty dobroty 
nakládané v oleji. Kapka ke kap-
ce, a uvidíte, že po svátcích máte 
PET lahev plnou. A přidat můžete 
i zapomenutý kus pevného tuku, 
který se najde v lednici zastrče-
ný někde vzadu ještě od pečení 
cukroví.  

K nové tradici vánočního slévání 
použitého oleje tak můžete při-
dat i tradici povánoční procházky 
k olejové popelnici s naplněnou 
PETkou a pozorovat, kolik sou-
sedů se do třídění pustilo s vámi. 
My vám slibujeme, že se posta-
ráme o to, aby naše popelnice 
ani o svátcích, ani v novém roce 
nikdy nepřetekly. 

-oks-

Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří nakupují v našich 
charitativních ADRA obcho-
dech, i těm, kteří do ADRA 
obchodů darují své věci. Jen  
s vaší pomocí se zde může ka-
ždý, kdo má zájem, originálně 
obléct a levně nakoupit. Jestli 
jste u nás ještě nebyli a máte 
doma nepotřebné věci, které 
by mohly ještě někomu udělat 
radost, přineste je, prosím, do 
našich ADRA obchodů. Ob-
čas se stává, že nám lidé nosí 
věci přímo do kanceláře na 
Hlavní třídě, ta však slouží pro 
setkávání s dobrovolníky, ke 

skladování věcí, tam nemáme 
potřebné prostory. Věci od vás 
rádi převezmeme v obchůdcích 
v Havířově-Městě na ul. Národ-
ní tř. 20/594 a v Havířov-Šum-
barku na ul. SNP 808/8. 

Jsme zde pro vás v této
otevírací době: 

PO a ST: 9.00–17.30
ÚT a ČT: 9.00–16.00
PÁ:          9.00–15.00

Polední přestávka:
12.00–12.30

V předvánočním čase můžete 
nakoupit kvalitně a levně origi-

nální dárky pod stromeček, jako 
jsou např. oděvy, hračky, bižute-
rie. Již nyní jsou v prodeji balíč-
ky pro děti, které mohou potěšit 
i na Mikuláše. Denně máme 
v obchodech nové zboží, a tak 
si každý den můžete udělat ra-
dost něčím novým. Nákupem 
podpoříte dobrovolnické aktivity 
v našem městě, neboť 100 % vý-
těžku z prodeje putuje na dané 
projekty ADRA. Přejeme vám 
všem klidný předvánoční čas.

Marcela Holková
vedoucí ADRA obchodů

a sociálních šatníků ADRA
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Buďte vidět
Pro chodce je podzimní a zimní období velmi nebez-
pečné. Zejména by měli být chodci opatrní za sou-
mraku a za svítání, kdy je jejich viditelnost pro řidiče 
nejhorší. Vidět a být viděn je totiž základní pravidlo 
a za snížené viditelnosti to platí obzvlášť. 

Reflexní prvky odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět 
ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 m. Výraz-
ně zvyšují viditelnost za tmy, ale i jiné snížené vidi-
telnosti. Reflexní a fluorescenční materiály je velmi 
vhodné kombinovat tak, aby byl chodec dobře vidět 
ve dne i v noci.

Předměty z reflexních materiálů je nejvhodnější umístit ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také například i na 
přilbu a kolo). Dětem pak můžeme pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již 
i školní brašny.

A protože cyklista je, podobně jako chodec, nejohroženějším účastníkem silničního provozu, buďte vidět také při jízdě na kole. Nákup 
takového osvětlení může být i tipem na vánoční dárek. NEBUĎTE NEVIDITELNÍ A POUŽÍVEJTE REFLEXNÍ PRVKY, PŘÍPADNĚ SVĚTLA!!!

Havířov si cení dárců krve, přihlaste se!
Město Havířov každoročně oceňuje bezpří-
spěvkové dárce krve, kteří dosáhli 40, 80, 
120, 160 a 250 odběrů. Tyto seznamy za-
sílají na odbor školství a kultury Magistrátu 
města Havířova Oblastní spolky Českého 
červeného kříže. Město dále oceňuje i tzv. 
„vícepříspěvkové dárce“, tj. dárce krve nad 
250 odběrů, a to za každých dalších 50 od-
běrů. Oblastní spolky již však evidenci tzv. 
„vícepříspěvkových dárců krve“ nevedou. 
Město Havířov proto žádá bezpříspěvkové 
dárce, kteří v roce 2021 dosáhli 300, 350, 
400, 450 odběrů, a též dárce, kteří darují 
krev v Ostravě a dosáhli 40, 80, 120 nebo 
160 odběrů v období od prosince 2020 do-
posud a nebyli ještě oceněni, aby se přihlá-
sili na odboru školství a kultury Magistrátu 
města Havířova u paní Lucie Gorecké, DiS., 

MBA (gorecka.lucie@havirov-city.cz, tel. 
596 803 135), aby je za svůj vysoce humán-
ní čin mohlo Město Havířov ocenit. K zápisu 
do databáze oceňovaných je třeba potvrzení 
ČČK o dosažených odběrech nebo odběrová 
kartička a doklad totožnosti.

Město Havířov bude bezpříspěvkové dárce 
krve za rok 2021 oceňovat počátkem roku 
2022. Údaje k ocenění získává od oblast-
ních spolků Českého červeného kříže ve 
Frýdku-Místku (pod něj spadá odběrové 
místo Havířov) a Karviné. ČČK evidují tyto 
databáze dárců: 

Ocenění ČČK každoročně: 

• Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského 
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve 

• Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových 
odběrů krve 
• Zlatý kříž 2. třídy za 120 bezpříspěvkových 
odběrů krve
• Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezpříspěvkových 
odběrů krve 
Oceňování ČČK jednou za dva roky: 
• Plaketa ČČK „Dar krve – dar života“
za 250 odběrů -red-



www

ostatní 8

facebook - Nemocnice Havířov – oficiální.nemocnicehavirov.cz

Rezervační kancelář – novinka
v havířovské nemocnici
Nemožnost dovolat se na ob-
sazené telefonní linky v am-
bulancích patří v havířovské 
nemocnici již k minulosti. 
V případě, že se nebudete 
moci dovolat do své ambulan-
ce osobně, hovor bude auto-
maticky přesměrován do nově 
zřízené rezervační kanceláře. 
Od září byla testována ve zku-
šebním provozu, od října již 
aktivně rezervuje pacienty ne-
jen na ambulantní vyšetření. 

V čem je projekt rezervační 
kanceláře výjimečný?

Tento projekt je mezi českými 
nemocnicemi ojedinělý. Kance-
lář vznikla proto, aby usnadnila 
komunikaci pacientů s nemoc-
nicí a došlo ke zefektivnění pro-
vozu nemocničních ambulancí. 

Jakou hlavní funkci rezervační 
kancelář plní?

Pokud se pacienti nemohou do 
svých ambulancí sami osobně 
dovolat z důvodu přetížených 
telefonních linek, jsou automa-
ticky přesměrováni právě na re-
zervační kancelář.  

Konzultantky z rezervační kan-
celáře pomáhají pacientům ře-
šit jejich individuální požadavky. 
Nabízí jim termíny k objednání 
na vyšetření i pro kontroly do 
ambulancí. Veškeré dotazy buď 
okamžitě vyřídí, nebo je zaevi-
dují a následně vykomunikují 
s danými ambulancemi nebo 
odděleními. Jakmile vše zjistí 
a zařídí, telefonicky kontaktují 
pacienta zpět.

Probíhají nyní rezervace do 
ambulancí pouze přes rezer-
vační kancelář?

Rezervační kancelář je pouze 
doplňkovou službou pro paci-
enty, pokud se sami ke svému 
lékaři nedovolají. Konzultantky 
mohou provádět rezervace na 
vyšetření nebo kontroly zatím 
pouze do vybraných ambulan-
cí, kterým to umožňuje provoz-
ní i léčebný režim. Jsou však 
schopny poskytnout pacientům 
důležité informace ohledně celé 
organizace procesu objednávek 
či předoperačních vyšetření. 

V jakých dalších případech se 
mohou pacienti na rezervační 
kancelář obracet?

Na rezervační kancelář se paci-
enti mohou obrátit také v přípa-
dě, když potřebují ověřit datum 
kontroly či vyšetření, potřebují 
konzultaci ohledně služeb ne-
hrazených ze zdravotního po-
jištění, potřebují pomoc při za-
jištění radiologických vyšetření 
nebo pomoc se zajištěním zdra-
votnické dokumentace. Kon-
zultantky rezervační kanceláře 
také mohou zájemcům pomoci 
zřídit přístup do elektronické 
zdravotnické dokumentace. Zá-
roveň zde nově rezervují termíny 
na preventivní prohlídky na uro-
logickou ambulanci či poskytují 
základní informace ohledně tera-
pie monoklonálními protilátkami 
v souvislosti s rizikovým průbě-
hem onemocnění Covid-19.

Lze se rezervovat na tomto 
místě i na očkování nebo testo-
vání na Covid-19?

Tato rezervační kancelář ne-
byla zřízena za tímto účelem, 
protože osobní rezervaci na 
očkování na Covid-19 provádí 
Magistrát města Havířova, bu-
dova F, odbor sociálních věcí, 
tel. 596 803 140, 596 803 149. 
Všechny zájemce touto cestou 
prosíme, aby se v případě zájmu 

o rezervaci na očkování obrace-
li právě tam, a ne do rezervační 
kanceláře v nemocnici. Zájemci 
o testování se mohou rezervovat 
sami on-line na  https://testova-
ni.uzis.cz. V případě očkování 
si každý může svůj individuální 
termín rezervovat osobně na 
https://registrace.mzcr.cz.

Mohou se pacienti rezervovat 
do ambulancí havířovské ne-
mocnice sami on-line?

Nemocnice má po dlouhých 
letech nové webové stránky 
www.nemocnicehavirov.cz, kde 
je přímo na hlavní stránce tlačít-
ko rezervovat. Na některá vyšet-
ření se lze rezervovat již dnes, 
a to aktuálně do devatenácti 
ambulancí. Ambulance s on-line 
možností rezervace postupně 
rozšiřujeme, do budoucna by-
chom chtěli, aby tato možnost 
elektronické rezervace byla 
možná všude. 

Kde se rezervační kancelář na-
chází?

Rezervační kancelář se nachází 
v hlavním vestibulu nemocnice. 
Provozní doba je od pondělí do 
pátku od 7.00 do 15.30 hodin. 

Klientům je k dispozici bezplat-
ná telefonní linka 800 42 42 42.

Rezervační kancelář
Nemocnice Havířov, p. o. 
Bezplatná telefonní linka:
800 42 42 42 

*  Rezervace termínů
    na ambulantní vyšetření

*  Zajištění radiodiagnostických  
    a laboratorních vyšetření

*  Poradenství k předoperačnímu            
    vyšetření

*  Konzultace k nadstandardním   
    službám

*  Zajištění přístupu
    k elektronické zdravotní
    dokumentaci

*  Podpora elektronického
    objednávání k lékaři

PhDr. Irma Kaňová, PhD.
manažer pro vztahy

s veřejností a marketing,
Nemocnice Havířov, p. o. 
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2. 12.– 30. 12. 2021 / Otevřeno denně od 10 do 20 hodin (vstup volný)
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POLSKÁ SCÉNA
7. 12. 2021  v 18.00 hod. – HAP
BALLADYNA / Juliusz Słowacki
Režie: Bogdan Kokotek

Vánoční svátky, Silvestr a Nový rok zavřeno
Pestrý svět očima dětí – výstava výtvarných prací žáků

MŠ Radniční a MŠ Resslova Havířov
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KINO KINO

1. 12. v 9.30 h.
ZÁTOPEK
Drama/ životopisný, Česko/ Slovensko 
2020, 130´, přístupný, české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč 

TADY VARY 2021
30. 11. v 17.00 h.                                      P
RENÉ – VĚZEň SVOBODY
Portrét, Česko 2021, 98´, do 12 let 
nevhodný, české znění.

30. 11. ve 20.00 h.                                 P
BENEDETTA
Drama, Francie 2021, 127´, do 15 let 
nepřístupný, titulky.

 
1. 12. v 17.00 h.                                        P
KUPÉ Č. 6
Romantická komedie, Finsko/ Němec-
ko/ Estonsko/ Rusko 2021, 107´, do 12 
let nevhodný, titulky.

1. 12. ve 20.00 h.                                    P
BOD VARU
Úsměvné drama, Velká Británie 2020, 
92´, do 12 let nevhodný, titulky.

2. 12. v 17.00 h.                                      P
Obnovená premiéra
MUŽ Z ACAPULCA
Komedie, Francie/ Itálie/ Mexiko 1973, 
95´, přístupný, české znění.

 
2. 12. ve 20.00 h.                                     P
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
Drama/ komedie, Norsko 2021, 121´, 
do 12 let nepřístupný, titulky.

Jednotné vstupné: 120 Kč 

3. 12. v 17.00 h.
ROZBITý ROBOT RON
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 107´, 
přístupný, dabing.

Vstupné: 130 Kč �
3. – 5. 12. v 19.30 h.                              P
RESIDENT EVIL: RACOON CITY
Akční/ horor/ sci-fi, USA/ Německo 
2021, 107´, do 15 let nepřístupný, ti-
tulky.

Vstupné: 160 Kč �
4. a 5. 12. v 17.00 h.                             P
TADY HLÍDÁME MY
Rodinný/ komedie, Česko 2021, 96´, 
přístupný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �
5. 12. v 10.00 h.
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 88´, 
přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč
6. 12. v 17.00 h.
ETERNALS 2D
Dobrodružný/ akční, USA 2021, 168´, 
do 12 let nevhodný, dabing.

Vstupné: 120 Kč 
6. 12. až ve 20.00 h.
PRVOK, ŠAMPóN, TEČKA A KAREL
Komedie, ČR 2021, 118´, do 12 let ne-
vhodný, české znění.

Vstupné: 100 Kč 
7. a 8. 12. v 17.00 h.
ENCANTO  
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 91´, 
přístupný, dabing.

Vstupné: 140 Kč �

7. a 8. 12. v 19.30 h.
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Komedie, Česko 2021, 109´, přístupný, 
české znění.

Vstupné: 150 Kč �
8. 12. v 9.30 h.
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Romantická komedie, Česko 2021, 
103´, přístupný, české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč 
9. - 11. 12. v 17.00 h.                           P
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka, Česko 2021, 100´, přístupný, 
české znění.

Vstupné: 170 Kč �
9. a 10. 12. v 19.30 h.
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/ krimi, Velká Británie/ USA 2021, 
163´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �
11. a 12. 12. v 19.30 h.                            P
WEST SIDE STORY
Drama/ krimi/ muzikál, USA 2021, 
156´, přístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �
12. 12. v 10.00 h.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka/komedie, Česko 2020, 115´, 
přístupný, české znění.

Vstupné: 50 Kč
12. 12. v 15.00 h.                                    P
MET EURYDIKA
Opera z New Yorku, 145´, titulky.

Vstupné:  250 Kč
13. 12. v 17.00 h.
100 % vlk
Animovaný/ komedie, Austrálie 2020, 
96´, přístupný, dabing.

Vstupné: 100 Kč   
13. 12. v 19.30 h.
KLAN GUCCI
Krimi/ thriller, USA 2021, 164´, do 15 let 
nepřístupný, titulky.

Vstupné: 120 Kč 
14. a 15. 12. v 17.00 h.
VLK A LEV: Nečekané přátelství
Rodinný/ dobrodružný, Francie 2021, 
99´, přístupný, dabing.

Vstupné: 130 Kč � 
14. a 15. 12. v 19.30 h.
DUNA
Dobrodružný/ sci-fi, USA 2021, 155´, 
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 140 Kč �
15. 12. v 9.30 h.
KRYŠTOF
Romantická komedie, Česko 2021, 
101´, přístupný, české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč 
16. a 17. 12. v 17.00 h.
SEAL TEAM: Pár správných tuleňů
Animovaný/ komedie, Jihoafrická re-
publika 2021, 98´, přístupný, dabing.

Vstupné: 140 Kč �

16. a 17. 12. v 19.30 h.                            P
SPIDER-MAN: Bez domova
Dobrodružný/ akční/ sci-fi, USA 2021, 
149´, přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč � 

18. a 19. 12. v 17.00 h.
ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaná/ komedie, USA/ Velká Bri-
tánie 2021, 93´, přístupný, dabing.

Vstupné: 140 Kč �

18. a 19. 12. v 19.30 h.                         P
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie, Česko/ Slovensko 2021, 95´, 
do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč  �
19. 12. v 10.00 h.
ZPÍVEJ 
Animovaný/ muzikál/ rodinný, USA/ Ja-
ponsko 2016, 108 ,́ přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč
20. 12. v 17.00 h.                                  P
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
Animovaný/ pohádky, Česko 2021, 63´, 
přístupný, české znění.

Vstupné: 100 Kč 
20. 12. v 19.30 h.
VENOM 2: Carnage přichází
Akční/ dobrodružný, USA 2021, 98´, do 
12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč 
21. a 22. 12. v 17.00 h.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka, Česko 2021, 100´, přístupný, 
české znění. Vstupné: 170 Kč �
21. a 22. 12. v 19.30 h.
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Komedie, Česko 2021, 109´, přístupný, 
české znění.

Vstupné: 150 Kč �
23., 27. - 29. 12. v 17.00 h.                     P
ZPÍVEJ 2
Animovaný/ komedie, USA 2021, 110´, 
přístupný, dabing (23. 12. TITULKY)
Vstupné: 160 Kč � (27. 12. 130 Kč) 

23., 28. a 29. 12. v 19.30 h.                     P
MATRIX RESURRECTIONS
Akční/ sci-fi, USA 2021, 148´, do 12 let 
nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč � (27. 12. 120 Kč) 

27. 12. v 19.30 h. Předpremiéra      P P
30. 12. v 19.30 h.                                    P
ŠťASTNý NOVý ROK 2
Komedie/ romantická, Česko 2021, 
93´, přístupný, české znění.
Vstupné: 160 Kč �(27. 12. 130 Kč) 
29. 12. v 9.30 h.
KAREL
Dokument, Česko 2020, 133 ,́ přístupný, 
české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč 
30. 12. v 17.00 h.                                    P
DRAČÍ PRINCEZNA
Rodinný/ pohádka, Norsko 2020, 82´, 
přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč � 
MALý SÁL                                                    
1. 12. v 18.00 h.                                    P
KRÁL RICHARD: Zrození šampiónek
Životopisný/ sportovní, USA 2021, 
138´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �

2. - 5. 12. v 18.00 h.                                P
DOKUD NÁS BůH NEROZDĚLIL
Komedie/ drama, Itálie 2021, 101´, do 
12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �

6. a 8. 12. v 18.00 h.
FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, 
KANSAS EVENING SUN
Komedie/ romantický, USA 2021, 108´, 
přístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč � (6. 12. 120 Kč)

FILMOVÁ ANIMACE
9. 12. v 18.00 h.                                      P
MůJ SOUSED TOTORO
Animovaný, Japonsko 1988, 86´, 
přístupný, titulky. 
10. 12. v 18.00 h.                                 P
PŘES HRANICI
Animovaný, Francie/ Německo/ Česko 
2021, 80´, do 12 let nevhodný, dabing.
11. 12. v 18.00 h.                                  P
BAREVNý SEN
Animovaný/ loutkový, Česko 2020, 71´, 
přístupný, české znění.
12. 12. v 18.00 h.
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný/ komedie, Česko/ Francie/ 
Polsko/ Slovensko 2021, 87 ,́ přístupný, 
české znění.

Jednotné vstupné 100 Kč

13. a 15. 12. v 18.00 h.                             P
PRAŽSKý VýBĚR:
Symphony Bizarre
Hudební, Česko 2021, 94´, přístupný, 
české znění.
Vstupné: 140 Kč � (13. 12. 110 Kč)
16. a 17. 12. v 18.00 h.                       P
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie, Česko/ Slovensko 2021, 95´, 
do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �
18. a 19. 12. v 18.00 h.                         P
SPIDER-MAN: Bez domova
Dobrodružný/ akční/ sci-fi, USA 2021, 
149´, přístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč � 
20. a 22. 12. v 18.00 h.                         P
PAŘÍŽ, 13. OBVOD
Drama, Francie 2021, 105´, do 15 let 
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 130 Kč � (20. 12. 100 Kč)

22. 12. v 9.30 h. – MALý SÁL
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie, Česko 2021, 90´, do 12 let 
nevhodný, české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
23., 27 - 29. 12. v 18.00 h.                      P
KINGSMAN: První mise
Akční/ dobrodružný/ komedie, USA 
2020, 131 ,́ do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 160 Kč � (27. 12. 130 Kč)
30. 12. v 18.00 h.
ŠťASTNý NOVý ROK 
Romantická/komedie, Česko/Sloven-
sko 2019, 90´, do 12 let nevhodný, 
české znění.

Vstupné: 130 Kč �
FILMOVý KLUB                                             
7. 12. v 18.00 h.                                      P
BUDIŽ VODA
Dokument, Česko 2021, 120´, přístup-
ný, české znění.
14. 12. v 18.00 h.                                     P
STINGL – MALý VELKý OKIMA
Dokument / životopisný, Česko 2021, 
93´, do 12 let nevhodný, české znění.
21. 12. v 18.00 h.                                      P
MUŽ ZBAVENý TÍŽE
Hraný dokument, Česko 2021, 70´, pří-
stupný, české znění.

Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

P – premiéra                                  � sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os.                            sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV 
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město www.knihovnahavirov.cz

PRO DĚTI
PůJČOVNA PRO DĚTI, ŠRÁMKOVA
8. 12. v 10.00 Za zvuky kolem nás. Setkání rodičů a malých  
  knihousků v rámci projektu
  Bookstart – S knížkou do života.
15. 12. v 15.30 O nezbedném andělovi. Scénické čtení
  na motivy pohádky Margot Meusel.
POBOČKA J. SEIFERTA
6. 12. ve 14.00 Mikulášské LISTování.
  Čtení a vyrábění pro děti.
EXPOZICE HISTORIE PSANÁ UHLÍM, PAVLOVOVA
3. 12. od 17.00 Vánoční ponocování. Pečení perníků, tvořivá   
  dílna, zdobení stromečku, povídání
  o vánočních tradicích, stavění sněhuláků.
  Přespávačka v expozici pro děti od 7 do 13   
  let. Vstupné 50 Kč. Přihlášky osobně nebo
  na e-mail info@stalavystava.cz do 30. 11.
POBOČKA GEN. SVOBODY
8. 12. ve 14.00 Tvoříme z korálků.
  Dílnička s paní Swiderovou.
10. 12. v 9.00 Vánoční miniklub.
PůJČOVNA PRO DĚTI, SVORNOSTI
9. 10. od 8 do 12 Výtvarná dílna.
5. 10. v 15.00 Kroužek robotiky pro holky a kluky starší 7 let.

PRO DOSPĚLÉ
PůJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, SVORNOSTI
9. 12. v 15.30 Rozsviťme si Vánoce. Přijďte si vyrobit vánoční  
  svícen technikou quilling.
13. 12. v 18.00 Toulky kolem Odry.
  Zahájení výstavy Františka Pavlíčka.

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, SVORNOSTI
Celý měsíc Barvy Slezska.
  Výstava obrazů Otty Dedka a Petra Havla.
PůJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, ŠRÁMKOVA
7. 12. v 16.30 Lapač snů. Workshop.
  Cena kurzu 150 Kč (včetně materiálu).
15. 12. v 17.30 Grafologie aneb Tajemství výkladu písma.   
  Přednáška Dagmar Kravčíkové. Vstupné 30 Kč.
Do 29. 12. Tajemný Ázerbájdžán.
  Výstava obrazů Tomáše Rendla.
POBOČKA J. SEIFERTA
20. 12. v 10.00 Vánoční „pečení“ aneb Rettigová v knihovně.  
  Setkání u vánočního stolu nad kuchařkami
  starodávnými i moderními, povídání o vánočních  
  tradicích, ochutnávka cukroví.
Celý měsíc Patchwork a dráty.
  Výstava Šárky Vébrové a Patchwork klubu Havířov.
K-KLUB, ŠRÁMKOVA
1. 12. v 16.30 Kurz drátování s Šárkou Dvořákovou.
  Vánoční hvězda v podobě špice na stromeček  
  nebo dekorace na stůl. Cena kurzu 190 Kč.
  Hlaste se v K-klubu, e-mailem klub@knih-havi - 
  rov.cz nebo telefonicky 597 317 221.
8. 12. v 16.00 Vánočka v Káčku. Máš rád/a Vánoce se spous- 
  tou světýlek a cukroví? Chceš posedět v teplých
  barevných fuskách s kakaem v ruce? Přijď
  a zažij knihovnu trochu jinak. Pro mládež od 12 let.
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Dny
otevrených 

dverí

SRDEČNĚ ZVEME NA MEZIGENERAČNÍ 
AKCI PRO BABIČKY, DĚDEČKY,

VNOUČATA, MAMINKY, TATÍNKY
A DĚTI – ZDOBENÍ PERNÍČKOVýCH 

VÁNOČNÍCH OZDOB

8. 12. 2021 od 14.00 hodin
Městský klub seniorů

Studentská 9a, Havířov-Podlesí

9. 12. 2021 od 09.30 hodin
Centrum volnočasových aktivit

Horymírova 1511/9, Havířov-Město

14. 12. 2021
SE NA ZŠ MARIE PUJMANOVÉ

V HAVÍŘOVĚ - ŠUMBARKU KONÁ
DEN OTEVŘENýCH DVEŘÍ.

Škola bude pro veřejnost
otevřena od 9.00 do 16.00.

Drobné předměty s vánoční tematikou, 
které vyrobila naše družina,

si budete moci zakoupit
na Vánočním jarmarku.
Slavnostní den zakončí

Vánoční koncert.
Srdečně zvou žáci i zaměstnanci

ZŠ Marie Pujmanové.

DON BOSKO
Haškova 1475/1, 736 01 Havířov-Město, 596 810 145, 
sekretariat@csvc.cz, www.csvc.cz

ASTERIX středisko volného času Havířov
Na Nábřeží 23/41, 736 01 Havířov-Město, 596 811 175,     
info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz

Nabídka kroužků a kurzů ve školním roce 2021/2022
Stále si můžete vybírat z široké nabídky zájmových útvarů (sportovní, výtvarné, 
keramické, taneční, přírodovědné, rukodělné aj.) a kurzů, jejichž výběr naleznete 
na webových stránkách www.asterix-havirov.cz  

Akce – středisko M. Kudeříkové:

„Dáreček na poslední chvíli“
pondělí 13. 12., od 15 do 16.30 hod. – kočka z kartónu
„Rodinné tvoření“
pátek 17. 12., od 16.30 do 18 hod. – hrajeme deskové hry, fotbal, air-hockey

Info: lenka.svecova@svcha.eu

Akce – středisko Na Nábřeží:

Pondělí 6. 12., 17–18 hod.
„Mikuláš“ – akce pro rodiče s dětmi, s sebou vlastní balíček, který si vyzvedne 
Mikuláš. Na akci je nutno se prokázat bezinfekčností na Covid-19 (očkování, 
prodělání nemoci, antigenní test, PCR, samotest – na místě.

Pátek 10. 12., 10–11.30 hod.
„Pečení cukroví s dětmi“ – akce určena pro rodiče s dětmi ve věku 2–6 let. 
Účast na akci je podmíněna podáním online přihlášky. Online přihlášení na www.
asterix-havirov.cz
Cena: 100,- Kč / rodina (v ceně jsou suroviny na výrobu dvou druhů cukroví, 
cca 20 ks). 
Info: Lenka Byrtusová, lenka.byrtusova@svcha.eu, tel.: 739 669 560

10. 12., 14–18 hod. „Vánoční ozdoby a PF“ – akce pro mládež

17. 12., 14–18 hod. „Vánoční krabičky s dárkem“ – výtvarná kombinovaná tech-
nika pro mládež
Info: Tomáš Mendl, tomas.mendl@svcha.eu, tel.: 736 158 153

HLEDÁME TRENÉRY PRO DĚTSKÉ TANEČNÍ KROUŽKY – pokud vás baví 
tancovat a práce s dětmi, napište nám, rádi probereme možnosti spolupráce, 
e-mail: lucie.vachulova@svcha.eu, tel.: 734 737 826.

Středisko Město (Haškova 1)
(provoz denně 15.00–19.00)

3. 12. 16.00   Mikuláš v don bosku – zábavný doprovodný
  program, Mikuláš přijde v 18 hod, vstupenky
  k zakoupení na recepci pobočky do 1. 12., cena 30 kč
7. 12.  17.00 Vánoční tvoření – výroba srdce ze sádry
14. 12. 17.00 Vánoční tvoření – výroba andělíčka na vánoční
  stromeček
18. 12. 8.00 Vánoční turnaj rodinných dvojic – tradiční turnaj
  ve stolním tenise
20. 12. 17.00 Vánoční riskuj na týmy – vědomostní soutěž
21. 12.  17.00 Vánoční tvoření – výroba vánoční lucerny

Středisko Šumbark  (Lomená 9)
(provoz denně 15.00–19.00)

7. 12. 15.00 Mikulášská na Šumbarku – pečení perníčků a jejich  
  zdobení, malování, 
7. 12. 15.00 Mikulášská vybíjená, mikulášský turnaj ve stolním   
  tenise
7. 12. 9.00 Vánoční tradice – pro školy – vánoční dílna, zdobení  
  perníčků, zpěv u varhan
9. 12. 8.00 „Mikulášská pro školky“ 
17. 12. 15.00 Vánoční besídka + výroba vánočního přání,

Klub Maják (Boženy Němcové 3) 
(14:30 Malý Maják, 17:30 Velký Maják)

2. 12.  15.00 Turnaj v kalču 
3. 12.  15.00 Malujeme Mikuláše, čerta, anděla 
9. 12.  15.00 Vánoční dílničky – vyřezávání ozdob  
10. 12.  15.00 Turnaj v biliardu  
20. 12.  15.00 Turnaj ve stolním tenise

Velké finále hudební
soutěže LÍHEň
bude letos festivalem – opět ZDARMA!
V nefalšovaný hudební festival 
se letos promění Velké finále 
mezinárodní soutěže amatér-
ských hudebníků LÍHEŇ! Díky 
podpoře města Havířov se 
tato soutěž koná v Havířově již 
20 let a právě na čtyři nejlep-
ší hudební skupiny jubilejního 
20. ročníku zvou pořadatelé 
do prostor klubu STOLÁRNA 
v sobotu 11. 12. 2021. Pro ná-
vštěvníky mají připraven bohatý 

program už od 16.00 hod. – po-
čínaje vystoupením čtyř fina-
listů, přes vystoupení tajného 
hosta, večerní rockotéku, až po 
hudební vzpomínání na uplynu-
lých 20 let. Ani to ale není vše! 
Vstup je tradičně ZDARMA a dal-
ší informace jsou na www.lihen.
cz a FB profilu soutěže. 

Marek Slonina
pořadatel akce
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O pohár SANTÉ 2021 Škola ragby s dětmi cvičí 
už 10 let

Organizace SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových so-
ciálních služeb v Havířově, letos 
už po čtrnácté uspořádala tra-
diční fotbalový turnaj v sálové 
kopané „O Pohár SANTÉ“. Týmy 
tohoto turnaje jsou složeny z hrá-
čů se zdravotním hendikepem 
a hráčů bez zdravotního omeze-
ní, takzvaných partnerů. Tento 
systém je standartní pro tuto 
specifickou hru, která se nazý-
vá sjednocená kopaná a je roz-
šířená téměř po celém světě. 
Letošní čtrnáctý turnaj proběhl 
29. 10. a přihlásilo se na něj 
celkem osm týmů. Fotbalový 
turnaj zahájili úvodním slovem 
primátor města Havířova pan 
Ing. Josef Bělica, MBA a ředi-
telka organizace SANTÉ paní 
Mgr. Michaela Rosová.

Pro všechny účastníky bylo vy-
tvořeno zázemí s bohatým ob-
čerstvením, za které děkujeme 
našim laskavým sponzorům 
a partnerům a statutárnímu měs-
tu Havířov. Pro tři nejlepší týmy 
byly připraveny ceny, medaile 
a poháry, které jim slavnostně 
předal předseda fotbalového 
klubu MFK Havířov pan Broni-
slav Šimša. Na 1. místě se umís-
til tým Kopretina z Kopřivnice, 
2. místo obsadil tým SPMP Ha-
vířov, 3. místo tým SK Medvědi 
z organizace Čtyřlístek, Ostrava-
Muglinov. Celou atmosféru fot-
balového turnaje doplňovali svým 
fanděním diváci, rodiče, klienti 
a kolegové. 

Ing. Lukáš Hykel
zástupce ředitele

organizace SANTÉ

Škola ragby v RC Havířov slaví 
malé výročí, před 10 lety zaháji-
la cvičení pro děti havířovských 
mateřských škol s využitím ra-
gbyových prvků. Klub vycházel 
z anglického projektu Rugby 
Tots (ragby pro prcky), nabídl 
možnost pravidelného cvičení 
mateřským školám a setkal se 
ohromným zájmem.

Využívá se především práce 
s míčem, jehož tvar lépe vyhovuje 
nošení i házení, ale rozsah cviče-
ní je mnohem širší. Zaměřuje se 
na rozvoj pohybové koordinace 

a obratnosti, a nezapomíná se 
ani na jemnou motoriku. Podstat-
ná je také kolektivní spolupráce 
při některých úkolech, které děti 
dostanou například při závodi-
vých hrách. Neméně důležitým 
momentem je i to, že cvičení ve-
dou muži, děti jsou ve školkách 
zvyklé na ženy, tady je to možná 
poprvé, kdy je vedou muži. Cviče-
ní probíhá v cyklu školního roku 
a v červnu bude završen na hřišti 
Velkým sportovním dnem, které-
ho se zúčastní všechny cvičící 
školky najednou. 

man

NÁBOR
DO

ODDÍLU
FLORBALU

KLUB
KDE
JSOU
DĚTI
HLAVNÍ
PRIORITOU

www.1sfk-havirov.cz  tel. 777 602 792
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Nejúspěšnější sezóna
dálkového plavání
PK Havířov

Turnaj o pohár primátora Havířova

Týmové úspěchy bridžistů

Plavecký klub Havířov si letos vy-
plaval 2. místo v Českém poháru 
dálkového plavání. Oficiální vy-
hlášení výsledků proběhlo v so-
botu 6. 11. v Krnově v rámci su-
perfinále ČP DP za sezónu 2021. 
Kromě týmového úspěchu, na 
kterém se podílelo 29 plavců ve 
věku 9 až 57 let, je třeba vyzdvih-
nout také výkony jednotlivců, 
a to zejména Nely Fabíkové, kte-
rá se stala vícemistryní ČR na 
5 km v Račicích a celkově v rám-
ci ČP obsadila 1. místo v katego-
rii čtrnáctiletých kadetek a Jaku-
ba Bojceňuka, který si vyplaval 
2. místo v ČP ve stejné kategorii 
kadetů. Oba si tak pro násle-
dující sezónu zajistili účast na 
dálkoplaveckých soustředěních 
SCM, kde pod vedením reprezen-
tačních trenérů budou trénovat 
s nejlepšími juniorskými plav-
ci. Letos jsme přivezli celkem 
10 medailí z MČR a 37 medailí 
z ČP, a to i přes tréninkové manko 

způsobené pandemií. Velký dík 
patří všem sponzorům a měs-
tu Havířov navíc za to, že nám 
umožňuje kvalitní přípravu na 
krytém bazénu a o prázdninách 
možnost trénovat v prostorách 
letního koupaliště. Další podrob-
nosti najdete na plavani.info.

Začátkem října se v rakouském 
Innsbrucku sešlo 350 plavců 
ze 71 oddílů 5 zemí na meziná-
rodním mistrovství Rakouska 
v plavání Masters. Po více jak 
roční pauze se těchto závodů zú-
častnil i havířovský plavec Libor 
Hracki. 

V prsařských disciplínách na 
50 a 100 metrů prsa si vyplaval 
dvě stříbrné medaile. Na 400 
metrů volný způsob skončil na 
pěkném čtvrtém místě a na 100 
metrů volný způsob obsadil šes-
té místo. 

Pavel Mik
trenér dálkových plavců

V sobotu 23. 10. 2021 se v překrásné hale 
SKST Baník Havířov uskutečnil již sedmý 
ročník Meziměstského turnaje ve stolním te-

nisu handicapované mládeže  o pohár primá-
tora města Havířova, jehož organizátorem 
je Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR pobočný spolek Havířov. 
Turnaje se zúčastnili mladí sportovci z Haví-
řova, Ostravy, Frýdku-Místku, Českého Těšína 
a Karviné. Byli jsme poctěni a potěšeni, že 
náš turnaj navštívil primátor města Havířova 
pan Josef Bělica. V turnaji zvítězil, jako skoro 
již tradičně SK Sluníčko Ostrava. Prvenství 
vybojovali již potřetí za sebou, na druhém 
místě se umístily Kosatky Santé Havířov I. 
a bronzové medaile vybojovali sportovci po-
řádající organizace SPMP Havířov I. I když 
vítězové a další medailisté měli jistě radost 
z pohárů a medailí, největší radost jsme měli 
všichni z toho, že jsme se opět po roce mohli 

setkat, společně si zasoutěžit a strávit spolu 
krásný den. Slovy Pierra de Coubertina: Není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 

Závěrem bych chtěl poděkovat SKST Baníku 
Havířov a zejména jeho předsedovi panu Ni-
colasi Endalovi, že nám umožnili uspořádat 
turnaj v jedné z nejmodernějších hal pro stol-
ní tenis v Evropě, všem sponzorům, kteří náš 
turnaj podpořili, a v neposlední řadě dobro-
volným rozhodčím a pořadatelům, bez nichž 
by se turnaj nemohl konat. Takže sláva vítě-
zům a čest poraženým, ale vzhledem k tomu, 
že u nás poražení nikdy nejsou, díky všem 
a za rok na shledanou. 

Bronislav Kotula
ředitel turnaje

V letošním roce se ve sportov-
ním bridži dohrály všechny celo-
státní ligy družstev, které byly za-
hájeny v roce 2020 a covidovou 
situací byly na více než rok pře-
rušeny. Týmy Bridžového spol-
ku Havířov napříč všemi ligami 
zaznamenaly výrazné úspěchy. 
Ten největší dosáhl prvoligový 
tým Baník Havířov ve složení 
Botur, Kolek, Melčák, Klemš, Voj-
tík, Kopecký, Macura. Základní 
část nejvyšší soutěže vyhrál, ná-
sledně v play-off 1. ligy postoupil 
do finále a po těsné prohře se 
stal vícemistrem ČR. Týmu Logik 
Havířov ve složení Vachtarčík, 
Hájková, Bielecki, Teichmann, 
Walach I., Hájek, Sikora, Valáško-
vá unikl přímý postup do 1. ligy 
v poslední partii, ale vše si druž-
stvo vynahradilo ve čtyřčlenné 
baráži, kterou suverénně vyhrálo 

a zajistilo pro Havířov dva týmy 
v 1. lize. Úspěch slaví také do-
rostenecký tým Havířovské bri-
džové akademie, když sestava 
Chrobok, Vachtarčíková, Lysek, 
Klhůfek doplněna o trenéry Pszc-
zolku se Starečkem vybojovala 
druhým místem v 3. lize postup 
výše do 2. ligy.

Všem hráčům v dresu Havířova 
děkujeme za vzornou reprezen-
taci, úspěšným týmům gratulu-
jeme a přejeme hodně úspěchů 
v novém ročníku. Stejně tak patří 
velké poděkování městu Havířov 
a Národní sportovní agentuře za 
podporu.

Mgr. Daniel Vachtarčík
předseda

Bridžového spolku Havířov



www.havirov-city.cz

ostatní 16

facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

MŠ Puškinova si užila 
Den řemesel v Kotulově 
dřevěnce

Děti z MŠ Přímá přinesly seniorům malované kamínky

Podzimní hrátky
v MŠ Sukova

V pátek 15. září se děti z naší 
školky vydaly do Kotulovy dře-
věnky na Den řemesel, aby 
nakoukly do časů, kdy žily, 
pracovaly a hospodařily jejich 
prababičky. I když počasí příliš 
nepřálo, chladný vítr děti ne-
odradil od všetečných otázek, 
pozorování, zkoumání a zkou-
šení různých dovedností. Nej-
více času strávily u aktivit spol-
ku Pramenička. Vůně bylinek 
a tinktur se tam příjemně mísi-
la s vůní pukanců, které dětem 
moc chutnaly, kluky zajímalo, jak 
funguje kolovrátek, na kterém 
předla přadlenka. Děti si mohly 
vyzkoušet vyrážení obrázků zví-
řecích stop do kůže, které si pak 
mohly vzít domů, ale nejvíce je 
asi bavilo vyprávění venkovské-
ho pana učitele. Řekněte, kdo 
by si nechtěl vyzkoušet skřípavé 

psaní na tabulku, kreslení perem 
nebo dokonce možnost podr-
žet si rákosku? Také je lákalo 
vyprávění u medových pláství 
o včelkách a pozorování čolků 
v akváriu. Kotulova dřevěnka 
také dětem nabídla možnost na-
hlédnout do dobové chaloupky, 
pozorovat při práci větrný mlýn, 
podívat se do stodoly, líbily se 
jim figurky řezbáře i paličkované 
krajky a výroba ozdob z vizovic-
kého těsta.

Děti byly plné zážitků a ani se jim 
moc nechtělo zpátky do školky. 
A my – učitelky – jsme byly rády, 
že se aspoň na chvilku dostaly 
z dnešního přetechnizované-
ho světa do časů pohody, klidu 
a zkušeností našich předků.

Pavla Chowaniecová
MŠ Puškinova – Havířov

V období proticovidových opat-
ření byla pochopitelně velmi 
omezena veškerá vystoupení 
dětí v našem domově. Proto 
nám udělalo velkou radost, že 
k nám do domova zavítaly po 
delší odmlce děti z Mateřské 
školky Přímá v Havířově. Počasí 
nám přálo, krásně svítilo slunce, 
a tak mohly děti zazpívat a za-
tancovat před budovou našeho 
domova. Celá návštěva se nes-
la v kontextu Mezinárodního 
dne seniorů, který jsme zrovna 
v tento den slavili. A právě k této 

příležitosti děti přinesly našim 
klientům dárečky, a sice vlast-
noručně malované kamínky. Dě-
kujeme všem dětem za úsměvy, 
které vykouzlily na našich tvá-
řích a také paní učitelce Šotkov-
ské, která tuto milou návštěvu 
iniciovala.

Milada Kubová
aktivizační pracovnice

Domova seniorů Havířov
středisko Luna

Všechno to začalo Drakiádou. 
Děti si samy vyrobily papírové 
draky a s nimi pak soutěžily na 
školní zahradě. To byste paneč-
ku koukali, jak ti naši draci létali! 
A v soutěžení jsme pokračovali. 
Ve čtvrtek 14. října ožila školní 
zahrada dětmi a jejich rodiči. 
Společně zdolávali podzimní 
úkoly na jednotlivých stanovi-
štích: slalom s kolečky plnými 
kaštanů, hod šiškou do koše, 
vyhledávání dvou stejných ob-
rázků a hra „Na Popelku“ – třídě-
ní žaludů a kaštanů. Posledním 
úkolem byla kresba podzimního 
sluníčka. To byla krása! Celá za-
hrada svítila. A zkrátka nepřišli 
ani rodiče. Ti se zapojili do sou-
těže „O nejdelší bramborovou 
slupku“ a vítězové byli oceněni 
malou odměnou.

Samozřejmě i děti dostaly za 
své výkony diplom a sladkou 
odměnu. Překvapením byly ba-
lonkové dárečky od manželů 
Zbavitelových, kterým velmi 
děkujeme. Paní kuchařky nám 
uvařily výborný bramborový gu-
láš a pečené brambory. Mňam, 
to byla dobrota.

Děkujeme rodičům a dětem, 
kteří se podíleli na výzdobě 
k této akci svými výrobky pod-
zimních lucerniček, které nám 
stále krášlí okna školky. Těšíme 
se na další spolupráci s nimi 
a na jejich nápadité a originální 
výtvory.

 
Kolektiv

MŠ Sukova
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Erasmus Days na SŠ
v Prostřední Suché

Nový školní rok
v havířovské SŠTO
začal opravdu naplnoVe čtvrtek 14. října se naše ško-

la zúčastnila akce s názvem 
Erasmus Days. Připojili jsme se 
tím k celoevropské aktivitě, kte-
rá proběhla na mnoha místech 
Evropy. Jejím cílem je propago-
vat nejrůznější aktivity realizova-
né v rámci programu Erasmus+.
Erasmus Days na naší škole 
probíhal dvěma způsoby. Přede-
vším byli žáci naší školy sezná-
meni s různými stážemi, které 
dosud proběhly pod hlavičkou 
projektu Erasmus+. K mání 
byly fotografie, videa a mnoho 
zajímavostí. Zároveň také žáci 
získali důležité informace o stá-
žích, které se aktuálně chystají, 
a co udělat proto, aby se vybrané 
stáže mohli zúčastnit. Tím ale 
u nás Erasmus Days nekončil. 
Skupina žákyň oborů Kadeřník 
a Kosmetické služby se vyda-
la do karvinského domova pro 
seniory. Tam pomohly zorgani-
zovat pro starší dámy krásný zá-
žitkový den plný relaxu. Děvčata 
nabídla seniorkám česání, lehké 
líčení nebo třeba manikúru. Zá-
roveň se jim žákyně snažily po-
radit, jak jemně pečovat o pleť. 
Seniorkám naše dívky udělaly 
obrovskou radost.

Věříme, že se průběh Erasmus 
Days všem líbil, a že žáky pře-
svědčil o smysluplnosti po-
dobných aktivit a motivoval je 
k účasti v programu Erasmus+.

Hana Urbanková
Střední škola

Havířov-Prostřední Suchá

Již 3. září odjela skupina 14 žáků 
na pracovní stáž do Portugal-
ska. Když se po 2 týdnech vrátili, 
následovali je 4 automechanici, 
kteří budou v portugalské Bra-
ze získávat pracovní zkušenos-
ti celé 3 měsíce. Vše se děje 
v rámci programu Erasmus+, 
který má na naší Střední škole 
technických oborů dlouhou tra-
dici. Škola také získala v tomto 
programu akreditaci až do roku 
2027 a hodlá své aktivity dále 
rozšiřovat.

Ve všech osmi prvních roční-
cích proběhly Projektové dny 
zaměřené na téma „Globální 
problémy lidstva“. Byly tak pro-
hloubeny znalosti žáků z che-
mie, ekologie, biologie, základů 
společenských věd, zeměpisu 
a dějepisu. Žáci byli po každé 
aktivitě hodnoceni jednotlivě 

i po skupinách a na závěr byl vy-
hlášen a oceněn i celkový vítěz. 
Velké poděkování patří Jiřímu 
Vavříkovi, vedoucímu slavného 
včelařského kroužku v Havířově, 
který se na projektových dnech 
podílel nemalou měrou.

Škola pravidelně v září vyráží do 
Beskyd na horskou chatu SKAL-
KA u Jablunkova, kde realizuje 
motivační workshopy pro žáky 
prvních ročníků. Dvoudenní ak-
tivita podporuje motivaci žáků 
ke studiu. Cílem je poznat své 
spolužáky ve třídě, naučit se 
spolupracovat a důvěřovat si 
v třídním kolektivu.  Žáci si uži-
jí dny plné adaptačních aktivit, 
her a zábavy, utuží kolektiv a na 
chvíli „utečou“ ze školních lavic. 

Ing. Martin Fišer
SŠTO Havířov

Ředitelské volno bylo
v Asterixu zábavou
SVČ Asterix p. o. Havířov připra-
vila pro školní děti, které měly 
ve dnech 25.–26. října 2021 
ředitelské volno, bohatou na-
bídku akcí na celý den. Ve stře-
disku na ul. Na Nábřeží se děti 
mohly seznámit a pomazlit se 
zvířátky, zúčastnit se sportov-
ního a keramického dopoledne, 
deskových her.  Ve středisku na 
ul. Marie Kudeříkové 14 tvořily 
děti Halloweenskou výzdobu 
pokojíčku, malovaly 3D pery 
a vyzkoušely si strašidelný kvíz. 
Srdečně zveme všechny děti 
Havířova a okolí na naše další 
akce po celý školní rok:
www.asterix-havirov.cz 

Tým pedagogických pracovníků 
SVČ Asterix

XVI. ročník semináře
k chemické olympiádě 
pro žáky ZŠ
Dne 2. prosince 2021 pořádá 
Gymnázium, Havířov-Město, 
Komenského 2, p.o., tradič-
ní seminář z chemie pro žáky 
8. a 9. ročníků havířovských zá-
kladních škol se zájmem o řeše-
ní úloh z oblasti chemické olym-
piády. V tomto roce se jedná 
o XVI. ročník každoročně ko-
nané akce, již na naší škole 
započala RNDr. Alexandra Gra-
bovská, Ph.D., která se sama 
dlouhodobě věnovala mnoha 
žákům se zájmem o přírodní 

vědy. Akci finančně podpořilo 
město Havířov. Vzhledem ke 
kapacitním možnostem labo-
ratoře omezujeme počet účast-
níků na maximálně tři žáky 
z jedné školy.

Bližší informace naleznete na 
stránkách gymnázia www.gkh.
cz, nebo kontaktujte organizá-
tora akce Mgr. Aleše Chupáče 
(e-mail: chupac@gkh.cz, tel. 
596 811 078).
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 7. 12. 2021 v 18 hod. ve foyeru: Vánoční zamyšlení
 9. 12. 2021 v 17 hod. v Reprezentačním sále:
Mikulášský koncert
14. 12. 2021 v 17 hod. v Reprezentačním sále:
Slavnostní koncert u příležitosti 30. výročí založení školy 
15. 12. 2021 v 17 hod. v Reprezentačním sále:
Slavnostní koncert u příležitosti 30. výročí založení školy
21. 12 2021 v 18.30 hod. v kostele v Soběšovicích:
Vánoční koncert

Erasmus Days na GKH

Cílem akce Erasmus Days je 
zviditelnit projekty realizované 
v rámci Erasmus+ a informovat 
o pozitivním přínosu tohoto pro-
gramu pro všechny zapojené. 
Je to příležitost ke sdílení do-
sažených úspěchů a zkušeností 
s kolegy, účastníky i širokou ve-
řejností. Letošní pátý ročník při-
lákal rekordní počet 5 667 akcí 
v 67 zemích světa. V pátek 
15. října 2021 se i naše škola 
zapojila do oslav Erasmus Days, 
které po loňském online setkání 
proběhly za osobní přítomnosti 
zástupců základních a středních 
škol z Havířova. S našimi hosty, 
včetně náměstkyně pro školství 
a kulturu Mgr. Jany Feberové, 
jsme strávili velmi příjemné pá-
teční dopoledne, kdy jsme si 
vyslechli přednášku Mgr. Ivony 
Ožanové ze ZŠ Mládežnická 
o programu eTwinning a všech 
možnostech, který tento typ 

spolupráce nabízí. Na příkla-
dech projektů, které na naší 
škole realizujeme, jsme si pak 
ukázali praktické využití platfor-
my Twinspace. Po krátké pauze 
vystoupili kolegové ze Střední 
školy v Prostřední Suché a po-
dělili se s námi o své zkušenosti 
z realizace mezinárodních pro-
jektů mobilit žáků i pedagogic-
kých pracovníků v rámci Eras-
mus+. Na závěr setkání jsme 
přítomné seznámili s celým pro-
cesem přípravy a realizace pro-
jektů, jejich správou a šířením 
výsledků. Dle ohlasů bylo vidět, 
že tyto aktivity mají svůj smysl. 
Za rok se opět rádi sejdeme.

PhDr. Petr Šimek

„Sýkorka“ si užila 
adaptační kurzy
Na konci září se žáci všech prv-
ních ročníků naší školy účast-
nili motivačních workshopů 
v Komorní Lhotce. Adaptační 
kurzy se u nás staly nedílnou 
součástí zahájení školního roku 
pro nově přijaté žáky, neboť se 
změnou školy se pro ně mění 
mnohé – studijní požadavky, 
sociální prostředí, tedy učite-
lé či kolektiv spolužáků. Cílem 
bylo seznámit se jinde než 
v lavicích ve škole, proto jsme 
vyjeli do Penzionu Zátiší, kde 
žáci strávili 3 dny.

Během všech adaptačních 
a teambuildingových aktivit se 
žáci vzájemně poznávali, po-
máhali si, důvěřovali si či uvařili 
guláš. 

Kurz nebyl povinný, přesto účast 
byla téměř stoprocentní. Ani 
cena pobytu nebyla překážkou,

protože akce je spolufinancová-
na z projektu OKAP II. 

Určitě to byl fajn zážitek! Škoda 
jen, že počasí nám úplně nepřálo, 
se sluníčkem by bylo ještě líp. 

Mgr. Gabriela Přidalová
kariérová poradkyně

učitelka cizích jazyků
Střední škola polytechnická

Smyslů-plná zahrádka 
pro děti ZŠ Moravská
Letošní rok jsme na naší škole 
zahájili smysluplně a to doslova. 
Z prvotního nápadu vytvořit pro 
naše děti a s našimi dětmi poci-
tový chodník v nevyužitém rohu 
atria o rozloze 12 m2, vzniklo 
krásné zákoutí s názvem SMY-
SLŮ-PLNÁ ZAHRADA. Děti si 
mohou naboso vyzkoušet různé 
přírodní povrchy. Několik veli-
kostí kamínků, šišky, písek, kůru, 
dřevěné kulatiny, trávu. Dotýkat 
se mohou rukama, nohama, 
smysl čichu polechtají esence 
bylin, jako např. meduňka, tymi-
án, levandule, rozmarýn a mno-
ho dalších, které jsou umístěny 
do středu této zahrady. Pro oči 
zde na jaře vykvetou květy bylin, 
např. kopretiny řimbaby, divizny, 
levandule. Správnou atmosféru 
navozují krásné útvary netřes-
ků i malý rybníček s leknínem. 
Bylinky jsou označeny cedul-
kami pro snadné rozpoznání. 
Celý útvar zdobí malá dřevěná 
soška se sovou, coby znakem 

přírodní moudrosti. Dne 29. září 
2021 byl pocitový chodník slav-
nostně otevřen ředitelkou školy, 
Mgr. Marcelou Sasynovou, která 
pocitový chodník vyzkoušela 
s úsměvem na tváři. Projekt byl 
financován SRPDŠ při ZŠ Mo-
ravská. Všem velkým i malým 
pomocníkům velmi děkujeme 
a těšíme se na realizaci dalších 
nápadů. 

Jaroslav Drlík
a Adriána Morovičová

školní družina ZŠ Moravská
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vÝKup KovovéHo odpadu příMo od vás
Zajišťujeme ekologickou likvidaci

www.odvozsrotu.cz / TEL: 727978881

Hlavní třída 73, Havířov
Telefon (nepřetržitá služba)
607 11 33 11 / 800 21 42 21

Webové stránky:
www.anubis-ps.cz

Staňte se
součástí týmu!
Hledáme nové posily do týmu:
• malíře • instalatéry • elektrikáře
• stolaře • zedníky-obkladače
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PRONÁJEM 
 KANCELÁŘÍ A SKLADŮ 

v budově Autoškoly Pollak 
Moskevská 1440/24a, Havířov - Město 

Tel.: 603 374 376 

         
    …opravdu jiná 

          autoškola…  
 

HAVÍŘOV  *  KARVINÁ  *  ORLOVÁ * ČESKÝ TĚŠÍN 
tel.: 596 411 160, mobil: 722 007 939 

sekretariat.as@seznam.cz 
www.autoskolapollak.cz 
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náměstí Republiky

Vánoční městečko s tradicemi Adventu a českých Vánoc, městským betlémem, 
zvoničkou, Ježíškovou poštou, ukázkami vánočních tradic, 5. 12. 2021 
s andělem, Mikulášem a čerty, prací mistra kováře, mincovnou, litím 
olova, ohrádkou se zvířátky, s prodejem občerstvení, vánočního sortimentu 

a řemeslných výrobků.


