Havířov má třetí úsekový radar
Řidiče měří na Dlouhé třídě
V centru města je od začátku
srpna v provozu další úsekový
radar,
který
měří
rychlost
projíždějících vozidel výpočtem
doby průjezdu přesně vymezeného
úseku. Měřený úsek je v Havířově
v pořadí již třetí. Usměrňovat řidiče
bude nyní i na Dlouhé třídě ve
směru z centra na Bludovický
kopec, a to v úseku od křižovatky
s ulicí Husovou po křižovatku s ulicí
17. listopadu.
Zavedení dalšího úseku měření
schválila Rada města. Radní si od
měření slibují snížení rychlosti
vozidel na povolenou padesátku
v místě, kde je několik přechodů pro
chodce. "Bezpečnost lidí je pro nás
prioritou. V této lokalitě jsou dvě
základní školy a provoz je zde
opravdu velký," říká primátorka
města Jana Feberová. "V poslední
době bylo v Havířově několik
závažných kolizí aut s chodci. Na
vině jsou většinou neukáznění
řidiči. Budeme tak dělat všechno
proto, abychom těmto situacím
Foto: Romana Bartošková
předešli, ať se to někomu líbí, či
nikoliv. Město není závodní dráha,"
dodává. Zařízení pracuje plně automaticky. Každé vozidlo je vyfotografováno na začátku úseku a stejně tak i na
jeho konci. Počítač spáruje snímky se stejným vozidlem a podle zaznamenané doby průjezdu úsekem vypočítá
průměrnou rychlost. Pokud přesahuje nastavený limit, snímky vyhodnotí městská policie a poté je neprodleně
odešle na magistrát ke zpracování. Pokud je vypočtena podlimitní hodnota, nebo počítač v určené době nemá
k dispozici druhý snímek, když automobil například odbočil, snímky smaže.
(pokračování na straně 3)

Občané, kteří si požádali o kompostér,
musejí přijít na úřad uzavřít smlouvu
Přijít na úřad musejí všichni občané Havířova, kteří v minulosti vyplnili písemnou žádost o kompostér. V době
od 20. srpna do 20. září 2018 s nimi budou úředníci odboru komunálních služeb vyplňovat smlouvy o výpůjčce
a následném darování. „Žádáme všechny, kdo si v minulosti písemně o kompostér požádali, aby se ve
stanoveném termínu dostavili do budovy havířovského magistrátu do kanceláří ve 4. patře k vyplnění a podpisu
smlouvy. Je to velmi důležité, protože bez podepsané smlouvy si lidé nebudou moci kompostér odebrat,“ říká
vedoucí oddělení odpadového hospodářství havířovské radnice Eva Wojnarová.
Úředníci odboru komunálních služeb budou se žadateli smlouvy uzavírat ve stanovém termínu každé
pondělí a středu vždy od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, každý čtvrtek pak od 8.00 do 12.00
hodin. „Zdvořile žádáme o striktní dodržování příchodu na úřad ve stanovených úředních dnech a stanovených
hodinách. Kanceláře, ve kterých se budou smlouvy uzavírat, budou přesně označeny,“ uvedla Wojnarová.
Žadatelé o kompostér si s sebou musejí přinést občanský průkaz a musejí znát číslo parcely, na které bude
kompostér umístěn. „Do smlouvy požadujeme vyplnit také název katastrálního území, na kterém se parcela
nachází,“ doplnila Wojnarová. Vzhledem k tomu, že se jedná přibližně o 1 400 žadatelů, kteří smlouvu musejí
uzavřít v průběhu necelých 5 týdnů, měli by si příchozí na úřad vyhradit pro tento účel dostatek času.
Přidělení kompostéru nijak nesouvisí s nádobami na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů. Ty všem
uživatelům zůstanou nadále. Kompostéry pro občany Havířova a kontejnery na textil statutární město Havířov
pořizuje z dotace projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Město pořizuje 1400 kompostérů a 15 kontejnerů na textil. Cílem projektu je
vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného
a textilního odpadu na území města. Z dotace je hrazeno 85 procent
nákladů, město Havířov hradí zbývajících 15 procent.
-red-
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POZVÁNKA
Jednání Zastupitelstva
města Havířova
je naplánováno na
pondělí 24. září 2018
ve 13 hodin v sále
Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.
Interpelace a dotazy občanů
jsou zařazeny dvě hodiny po
zahájení jednání.
Upozorňujeme občany na nutnost
předkládat příspěvky k vystoupení
v písemné podobě.
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Vítání občánků 2. pololetí 2018
Statutární město Havířov spolu s Komisí pro občanské záležitosti
Rady města Havířova nabízí rodičům možnost slavnostního uvítání
dítěte do života v obřadní síni na Zámku v Havířově na akci

Havířovští strážníci
mají nová elektrokola

„Vítání občánků“
(Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, 736 01 Havířov – Město,
tel. 596 811 463).

Termíny obřadů – 2. pololetí roku 2018
červenec
x

srpen
x

září
9. 9.
23. 9.

říjen
x

listopad
11. 11.
25. 11.

prosinec
9. 12.

Objednávky osobně: odbor školství a kultury
Magistrát města Havířova 3. patro, kancelář A-316
Bc. Blanka Mandáková,
Lucie Gorecká, DiS
Objednávky e-mailem:
mandakova.blanka@havirov-city.cz
gorecka.lucie@havirov-city.cz
Objednávky telefonicky: 596 803 132 nebo 596 803 135
Statutární město Havířov provádí obřady vítání občánků bez poplatku.
Podmínkou účasti na obřadu je trvalý pobyt dítěte na území města
a maximální věk dítěte jeden rok.
Obřady se konají vždy v neděli v dopoledních hodinách od 9:30 hod.,
v půlhodinových intervalech.
Rodiče si mohou k dítěti zvolit kmotry, kteří spolu s rodiči podepisují
pamětní list o konání akce, a také si mohou přizvat další rodinné
příslušníky a jiné hosty. Fotografování a pořizování videozáznamů je
možné vlastní technikou.
Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před konáním obřadu.
V případě, že se nebudete moci obřadu zúčastnit, prosíme o sdělení této
skutečnosti před konáním obřadu.

D ^d^<WK>//,s1\Ks
W\/WZsh:
>a1<hZz^KZEz

Foto: Monika Krpelíková
Městská policie v Havířově byla jednou z prvních v ČR, která zavedla
cyklohlídky. Po sedmnácti letech nyní havířovští strážníci vymění stará
kola za nová - modernější, pohodlnější, ergonomicky lepší a lépe
ovladatelná elektrokola. "Cyklohlídky u Městské policie v Havířově fungují
už od roku 2001 a osvědčily se. A protože na kolech strážníci najedou
ročně tři a půl až čtyři tisíce kilometrů, kola už byla dosti opotřebená,
údržba nebyla levná, proto jsme se rozhodli koupit elektrokola," uvedl
ředitel MP Havířov Bohuslav Muras s tím, že obě kola dohromady přišla
na 140 tisíc korun.
Dovolí-li to počasí, vyrážejí havířovské cyklohlídky strážníků na kolech
ve dne i v noci.
-red-

Harmonogram přistavení VPK - září 2018
31. 8. - 3. 9.
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11. - 13. 9.
14. - 17. 9.
18. - 20. 9.
21. - 24. 9.
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25. - 27. 9.

Školní (u lesa), Na Dolanech, Lázecká (u lesa),
Šrámkova
U Topolů, Na Kavkovicích, Na Stezce, U Hřiště
Na Polanech, Staniční, E. Krásnohorské,
Prachatická x Nad Tratí
Mládežnická, Ladova, Mládí, Na Pavlasůvce
(žel. Stanice), U Pískovny
Nový svět (ZO), Zručná, Hraniční, Květná
(u přečerpávací stanice kanalizace)
M. Pujmanové, Sadová, Kpt. Vajdy, Hálkova,
Ostrovského
Okrajová (parkoviště), E. Holuba, K. Světlé
(Luna), Větrná
Na Pacalůvce, Kubelíkova, Na Kempách (ZO),
Soví, Školní x Petřvaldská
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NÁHRADNÍ TERMÍN
hromadného očkování psů proti vzteklině:
6. 9. 2018 - čtvrtek
Ha-Město, ul. Selská, areál ZKS č. 038
14.00 – 16.00 hodin
Očkuje MVDr. Horák
Cena 150 Kč/pes
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Havířov má třetí úsekový radar
Na Národní a Dělnické se měření osvědčilo
Od 1. ledna 2016 bylo zprovozněno úsekové měření na Dělnické ulici v úseku od křižovatky s ulicí Mánesovou po okružní křižovatku s ulicí
Moskevskou v Havířově-Městě. Další evidované přestupky pak přineslo spuštění druhého úsekového radaru na Národní třídě. Ten je v provozu
od 1. dubna 2017 a rychlost přepočítává vozidlům v úseku od křižovatky Národní s Lipovou po křižovatku s ulicí Kpt. Nálepky. "V rámci úsekového měření
rychlosti na Dělnické ulici a Národní třídě v Havířově-Městě bylo správnímu orgánu magistrátu města do konce letošního června oznámeno celkem více
než šestnáct tisíc přestupků k dalšímu projednání," sdělil ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras. "S postupem času se v obou měřených
úsecích počet přestupků snižuje, z čehož vyplývá, že úsekové měření má smysl," dodává ředitel Muras. Počet přestupků na Dělnické ulici se od počátku
jeho zprovoznění snížil téměř na desetinu. Během letošního června zde počet přestupků dosáhl historického minima – celkem 79 přestupků. Na Národní
třídě, kde bylo měření zavedeno o rok a čtvrt později, klesly přestupky na přibližně čtvrtinu. Výtěžek z pokut jde do městské kasy, konkrétně do tzv. fondu
bezpečnosti. Z něj jsou financovány projekty ke zvýšení bezpečnosti ve městě.
-red-

Na Selské ulici v Havířově
začala výstavba chodníku
Obyvatelé části města Havířov-Bludovice se mohou těšit na nový
chodník, který povede podél Selské ulice. Město vyslyšelo prosby místních
a po dlouholetém řešení majetkoprávních vztahů v dané lokalitě v polovině
prázdnin zahájilo stavbu.
"Na chodník podél Selské ulice místní lidé čekají snad více než dvacet
let. V lokalitě se nacházejí dvě základní školy, je zde mnoho rodinných
domků, kde bydlí spousta lidí. Jsem proto velmi rád, že se nám konečně
podařilo vykoupit všechny pozemky a stavbu zahájit," řekl hospodářský
náměstek primátorky Havířova Karel Šlachta.
Podél Selské nechá město vystavět jednostranný chodník s veřejným
osvětlením včetně odvodnění, ochran inženýrských sítí a výhyben.
Upraveny budou sjezdy i nástupiště autobusových zastávek a k základní
škole s polským vyučovacím jazykem povede nový bezpečný přechod pro
chodce.
Nový chodník o šířce zhruba 2 a délce zhruba 800 metrů povede od
křižovatky s Frýdeckou ulicí po křižovatku s ulicemi Mezidolí a Na
Kempách. Práce na jeho výstavbě potrvají až do konce listopadu
a stavbaři je provedou po etapách.
Stavba chodníku vyjde město na téměř 11 milionů korun.

Na křižovatce Selské a Frýdecké ulice
je dočasně změněná přednost v jízdě
Stavbu chodníku provází dopravní omezení, která jsou vyznačena
přechodným dopravním značením, a provoz na Selské je řízen
přechodnými semafory.
"Úpravou dopravního značení došlo na křižovatce Selské a Frýdecké
ulice ke změně v přednosti v jízdě. Apelujeme proto na řidiče, aby v tomto
úseku zvýšili svou pozornost a aby respektovali dočasné dopravní
značení," informuje Petr Tvrdoň z oddělení dopravy havířovského úřadu.
-red-

Veřejnost může podávat návrhy
na udělení ocenění
a Ceny města Havířova
Statutární město Havířov každoročně oceňuje osobnosti
v různých oblastech společenského života.
Za rok 2018 bude na základě zaslaných nominací rozhodnuto
o udělení ocenění v oblasti sociální a zdravotní, kulturní,
volnočasových aktivit, ostatních společensky prospěšných aktivit
a ve sportovní oblasti a také o případném udělení Ceny města.
O udělení ocenění a Ceny města Havířova jednotlivcům, kolektivům
a družstvům rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova.
Návrh na udělení ocenění nebo Ceny města Havířova za rok 2018
musí být podán písemně s podpisem navrhovatele na adresu: Magistrát
města Havířova, odbor školství a kultury, Svornosti 86/2, 736 01
Havířov–Město, do 30. 9. 2018.
Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách města
www.havirov-city.cz v sekci Potřebuji vyřídit – Ostatní
(http://www.havirov-city.cz/skolstvi-a-kultury/navrh-verejnosti-naudeleni-oceneni-mesta-havirova_cz.html
a
http://www.havirovcity.cz/skolstvi-a-kultury/navrh-verejnosti-na-udeleni-ceny-mestahavirova_cz.html), kde naleznete také Zásady pro udělování ocenění
a Ceny města Havířova, s nimiž vám doporučujeme se seznámit.
Formuláře je také možné si vyzvednout na odboru školství a kultury
Magistrátu města Havířova, kde mohou navrhovatelé získat i případné
další informace (tel. kontakt: 596 803 110).
-red-

Veřejně prospěšní pracovníci čistí město
Veřejně prospěšní pracovníci se v Havířově osvědčili. Pomáhají s úklidem města během celého roku. Část z nich se nedávno
například zaměřila na úklid parku Na Nábřeží, který už byl ve špatném stavu. Hřiště, která se v této lokalitě nacházejí, nyní opět
vypadají jako nová.
Kromě čištění parků a hřišť pracovníci zajišťují úklid ulic a chodníků, umývání
zastávek a kontejnerových stanovišť na sídlištích v celém městě. Podíleli se
také například na přípravách areálu koupaliště a letního kina na zahájení
sezony.
A to jsou jen některé aktivity, které v Havířově v posledních týdnech provádějí
veřejně prospěšní pracovníci (VPP). "Město letos zaměstnává zhruba 80 VPP.
Dále umožňujeme výkon alternativních trestů na úseku čištění města a nově
přibyla i veřejná služba. Pracovníci veřejné služby mají možnost odpracovat
v rámci úklidu veřejných prostranství měsíčně 30 hodin, a díky tomu jsou jim
poskytovány navýšené dávky v hmotné nouzi," vysvětluje Markéta Cihlářová
z odboru komunálních služeb havířovského magistrátu.

před úklidem

Činnost mají veřejně prospěšní pracovníci zajištěnou celoročně. Na podzim
pomáhají hlavně při úklidu listí, v zimě odklízejí sníh z ulic a chodníků.
-red-

po úklidu
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Armáda spásy poskytuje služby i lidem ohroženým ztrátou bydlení
Po dvou letech se nyní osamostatňují tři byty
a jejich nájemníci, kteří prošli službou „Prevence
bezdomovectví“.
Tato nová služba Armády spásy poskytuje
poradenství lidem ohroženým ztrátou bydlení
a také terénní sociální službu v pronajatých
bytech. Armáda spásy má v nájmu 36 bytů od
města Havířova a pronajímá je uživatelům
doporučeným tzv. poradním sborem. Ten
hodnotí jejich konkrétní situaci, a také to, zda
jsou schopni platit nájemné a služby.
Každý byt pak má svého sociálního
pracovníka z Armády spásy, na kterého se může
obracet, a který sem dochází. Aby si udrželi
samostatné bydlení, podporuje je v různých
oblastech: finančním hospodaření, pravidelných
platbách za byt, službách, vedení domácnosti

Informace pro občany
k vydávání občanských průkazů pro volby
do zastupitelstva obce a do Senátu
Parlamentu ČR,
konané ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018,
a v případě konání druhého kola do Senátu
Parlamentu ČR ve dnech 12. 10. – 13. 10. 2018
Magistrát města Havířova bude ve dnech 6. 9. – 6. 10. 2018,
v případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR až do
13. 10. 2018, v souvislosti s výkonem volebního práva vydávat
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, a to současně se
žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem.
K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu
ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu je občan
povinen předložit potvrzení o občanském průkazu, 2 fotografie, rodný
list a zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč (dle položky 8 písm. f)
sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů). V případě skončené platnosti OP předloží občan
původní OP a 2 fotografie. Takto vydaný občanský průkaz má platnost
1 měsíc ode dne jeho vydání.
Žádosti o vyhotovení občanských průkazů i již vyhotovené občanské
průkazy budou nabírány a vydávány v přízemí budovy C Magistrátu
města Havířova, odboru vnitra a živnostenského úřadu, oddělení
správních a dopravněsprávních evidencí, v běžných úředních
hodinách.
V týdnu před konáním voleb do zastupitelstva obce a do Senátu
Parlamentu ČR v následujících hodinách:
Pondělí 1. 10. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Středa
3. 10. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Čtvrtek 4. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Pátek
5. 10. 2018 od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Sobota 6. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
V případě konání II. kola volby do Senátu Parlamentu ČR budou
nabírány žádosti o vyhotovení občanského průkazu a jeho předání
v následujících hodinách:
Pondělí 8. 10. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Středa
10. 10. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Čtvrtek 11. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Pátek
12. 10. 2018 od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Sobota 13. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Ve výše uvedené pracovní době jsou pracovníci na úseku občanských
průkazů a cestovních dokladů připraveni přijímat žádosti o občanské
průkazy a rovněž i žádosti o nový cestovní pas, a to nejen z důvodu
výkonu volebního práva (občan si může rovněž vyzvednout již
vyhotovený občanský průkaz popř. vyhotovený cestovní pas).

i ve výchově dětí. Někteří uživatelé nás příjemně
překvapí, jak rychle se osamostatní. Jsou ale
i takoví, kteří ani s touto podporou nejsou
schopni samostatně bydlet a mají problémy se
sousedy. Naše spolupráce musí pak být
ukončena. Máme však radost, že je více těch,
kdo dobře spolupracují a chtějí svou nepříznivou situaci řešit. Pokud je spolupráce zdárná,
po dvou letech může přejít nájem bytu na
uživatele, což se právě realizuje u tří bytů.
Tuto službu poskytuje Armáda spásy
s podporou Magistrátu města Havířova
a Moravskoslezského kraje.
Vedoucí služby
Bc. Jolanta Górecká

Nízkoprahové denní centrum
pro lidi bez přístřeší
má nový kabát
Budova Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší na
Hřbitovní ulici v Havířově-Šumbarku prošla kompletní rekonstrukcí.
Sociální služby města Havířova (SSmH) mohly budovu zrenovovat díky
evropské dotaci a bezúročné půjčce města.
"Havířov stejně jako jiná města se musí vypořádat s problémem
bezdomovectví. Lidé, kteří se nachází v podobné situaci, mají také velmi
často problém s alkoholem. Díky službě tohoto centra mají zázemí, kde
mohou zpět získat sociální i hygienické návyky, pomohou jim zde
s odvykáním a s návratem do běžného života," vysvětluje primátorka
města Jana Feberová.
Budova Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší byla ve
špatném technickém stavu. "Samotný provoz služby už byl s ohledem na
energetickou náročnost velmi nákladný. V době mrazů v zimním období,
kdy je služba lidmi bez domova nejvíce vyhledávána, dosahovala teplota
uvnitř domu maximálně šestnácti stupňů. Také hygienické zázemí bylo ve
špatném technickém stavu a elektrické rozvody nedostačující," popsal
stav budovy před rekonstrukcí Milan Černý, ředitel Sociálních služeb
města Havířova.
Centrum pro lidi bez domova má nyní nová okna, zateplené obvodové
zdi a opravenou střechu. V budově byly vyměněny veškeré rozvody vody,
elektřiny a topení a klienti získali nové sociální zázemí i kuchyň.
Rekonstrukci zahájily SSmH na podzim loňského roku. Jelikož má
nízkoprahové denní centrum téměř celoročně zaplněnou kapacitu, služba
dočasně fungovala v sousedním Centru drogové pomoci.
Rekonstrukci za téměř 3 300 000 korun SSMH financovaly z dotace
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
-red-

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
BOWLING
Zahájení provozu Bowling, který
se nachází v objektu Víceúčelové
hale (zimní stadion), bude
v průběhu září 2018. Nabízíme
nejen hru, ale rovněž atraktivní
výhled na ledovou plochu
a
možnost
občerstvení.
O bližším termínu Vás budeme
informovat na našich webových
stránkách:
www.ssrz.cz a facebooku.

Zveme
Vás
na
bruslení!
V nadcházející sezoně 2018/2019
se budeme snažit dodržet pevné
časy bruslení vždy o víkendu.
Nemáte
brusle?
Nevadí!
K dispozici je Vám dobře
vybavená
půjčovna
bruslí.
Půjčujeme
brusle
dětské
i dospělé.
V případě konání bruslení
veřejnosti dne 28. 9. 2018 má
jmenovec slavného sv. VÁCLAVA
zajištěn vstup ZDARMA (po
předložení dokladu s fotografií
dokládající tuto skutečnost).
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Nízkoprahová zařízení poměřila
síly ve fotbalovém turnaji
JEDEN PRÁZDNINOVÝ DEN
- „INDIÁNSKOU STEZKOU“
Odpoledne plné her a dobrodružství čekalo děti a jejich doprovod
v Centru volnočasových aktivit 18. července. Za každého počasí stálo na
pozvánce. Deštivé počasí hrám na zahradě CVA nepřálo, bylo potřeba
improvizovat. To bravurně zvládla dvojice pracovnic sociálního odboru
Magistrátu našeho města Havířova, za vydatné pomoci paní Štěpánky
Jarošíkové a členů z řad klubů seniorů. Mezigenerační setkání se vydařilo,
děti plnily různé úkoly na jednotlivých stanovištích, na závěr byly
odměněny malou pozorností. Domů odcházely spokojené nejen děti se
svým doprovodem, ale i senioři, kteří na akci pomáhali.
Marta Bajerová, STP1

S Pohodáři na turistiku
V polovině letních prázdnin se v Havířově-Šumbarku konal druhý ročník
fotbalového turnaje „O zlatý míč Šumbarku“ pro Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež v našem regionu. Turnaj organizovala Armáda spásy se
spolkem PORTAVITA. Akce se zúčastnilo osm družstev z pěti měst, což
bylo asi 60 dětí. Kromě domácího NZDM Bumerang (Armáda spásy),
přijela družstva z Ostravy, Frýdku-Místku nebo až z Kopřivnice.
Během fotbalových zápasů přijela účastníky podpořit náměstkyně
primátorky města Alena Zedníková. Ceny vítězům na závěr předávala paní
primátorka Jana Feberová a ředitel Armády spásy v Havířově Tomáš
Kolondra. Turnaj vyhrálo družstvo Společně Jekhetane Ostrava, na
druhém místě se umístilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
z Armády spásy v Ostravě a třetí místo obsadil domácí tým Armády spásy
Havířov - klub Bumerang.
„Turnaj hodnotím pozitivně, věřím, že si ho všichni účastníci, a hlavně
děti, náležitě užili. Akce byla určená převážně pro Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež. Tato zařízení navštěvují většinou děti, jejichž rodiče
nemají peníze na financování různých kroužků. Věříme, že za rok opět
tuto akci uspořádáme. Považujeme to za velmi důležitou součást
preventivních programů,“ zhodnotil organizátor akce Richard Chmelík.
Alena Válková, Armáda spásy

Soukromá mateřská škola

MATEŘINKA
v Havířově–Šumbarku
na ulici Okružní 13
měla křtiny 31. 8. 1993
a po celý školní rok 2018/2019
bude slavit 25. rok svého trvání.
Děkujeme všem, co nás mají rádi
a činnost školy podporují.

V uplynulém období jsme se z původního turistického oddílu TJ Slovan
stali samostatnou skupinou seniorů, kteří pravidelně vyrážejí do Beskyd
ale i na jiná krásná místa v našem i vzdáleném okolí.
Pod vedením zkušených blízkých kamarádů, kteří mají dlouholeté
zkušenosti s turistickými výlety, se nám daří, a tak jsme pohodoví
Pohodáři. Není vždy jednoduché brzy ráno vyjet vlakem do Beskyd či na
více hodinovou jízdu za zajímavými místy, kam se běžný turista ani
nedostane. V čele naší skupiny je zkušená a milá paní Miroslava
Konderlová, se kterou jsme letos projeli a poznali okolí Prahy.
Odměnou jsou nám skvělé zážitky, dobrá kondice i pobyt v partě.
V Havířově je několik nadšených turistů, mladších i starších, trvá léta,
než se sžijí do dobré party, byli bychom rádi, kdyby se naše řady
v budoucnu rozrostly. Tak ahoj v lesích, kopcích a na pěšinkách v přírodě.
Za náš kolektiv Eva Burová

Osobní asistence
usnadňuje život
Když jsme hledali větu, která by vystihovala činnost
naší organizace Podané ruce – osobní asistence
a přiblížila ji lidem, kteří osobní asistenci neznají,
padaly různé návrhy. Např. „jsme v tom s vámi“,
„nabízíme pomoc“ atd. Všechny jsou pravdivé a bylo těžké vybrat ten
nejlepší slogan. Nakonec to „vyhrála“ věta „Pro snadnější život“.
Pokud si přečtete naši výroční zprávu, můžete se dočíst, že v roce 2017
v krajích, kde působíme (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský),
poskytlo 146 osobních asistentek a asistentů našim 352 klientům 125 294
klientohodin (to jsou hodiny strávené s klientem) služby, což v ne zcela
korektním, ale vypovídajícím přepočtu dává přes 5 220 celých dnů služby.
Za těmito čísly se skrývá práce asistentů/tek v domácnostech klientů nebo
na místech, kde je to potřeba. Z ohlasů klientů a jejich blízkých vnímáme,
že osobní asistence je velikým přínosem a pomáhá lidem, kteří sami
nezvládají z důvodu nemoci, postižení či věku péči o svou osobu. Naše
služba pomáhá zachovat důstojný, aktivní a plnohodnotný život v pohodlí
jejich domova a snaží se motivovat klienty k větší samostatnosti
a soběstačnosti, aby jejich život byl co nejpodobnější běžnému životu.
Mezi našimi klienty jsou děti, mladí lidé i senioři. Tato služba pomáhá
i blízkým klientům, kteří mohou péči přenechat osobní asistentce a chodit
do práce apod. Osobní asistent/tka pomáhá s běžnými úkony jako je
hygiena, oblékání, příprava a podání stravy, zajištění chodu domácnosti,
také doprovodí k lékaři, na nákup, za kulturou či jinými aktivitami.
Dohlédne na užití léků, pitný režim apod. Potřeby každého klienta jsou
jiné, proto u každého služba probíhá individuálně podle předem
dohodnutých podmínek. Každodenní konkrétní činnost asistentek se
může velmi lišit. Někteří klienti využívají služeb asistence po celý den a
noc, jiní např. jen pár hodin denně, záleží na míře postižení a potřebě.
Věříme, že slogan, který jsme nakonec vybrali, vystihuje toto vše a naše
služba opravdu usnadňuje lidem s postižením i seniorům život.
Cena za službu osobní asistence je hrazena vícezdrojově, finančně
přispívají kraje, města a obce i nadace a individuální dárci. Část ceny si
hradí klient a je možné k tomu využít příspěvek na péči.
Za finanční podporu děkujeme také městu Havířov, které je naším
dlouholetým partnerem.
Více o nás i osobní asistenci najdete na webu www.podaneruce.eu
nebo na telefonním čísle 776 011 437 u Mgr. Lucie Horňáčkové.
Bc. Jana Marková
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Pojďte pomáhat právě teď
a jako dobrovolník měnit svět!
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TOP SCHOOL
Kurzy Angličtiny
a ostatních cizích jazyků
konverzačními metodami

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
6. 9. 2018 od 16 hod.
Jazyková škola TOP School
Na Fojtství 10, Havířov
724 482 482
havirov@topschool.cz
Nutná rezervace!

www.MluvteAnglicky.cz

Kdo je to dobrovolník a proč to dělá? To jsou otázky, se kterými se často
setkáváme…
Dobrovolníci jsou lidé s velikým srdcem, jsou to neobyčejně obyčejní
lidé, kteří pomáhají druhým - těm, kteří to potřebují.
Dobrovolníci navštěvují a těší svou přítomností seniory, pacienty či děti
nebo dospělé s postižením. Tráví s nimi volný čas, nejčastěji povídáním,
nasloucháním, ale i společným hraním her, čtením či procházkami. Jak
říká většina našich dobrovolníků:
„Dobrovolnictví je úžasná věc, strašně mě to baví. Mám pocit, že až tolik
nepřináším, ale po každé návštěvě se cítím moc hezky…“
My víme, že dobrovolníci mění svět, mění jej každičkým okamžikem,
který stráví s osamělým či nemocným člověkem.
Pojďte se také přidat a zažít jedinečné chvíle jako dobrovolník. Nyní
jsou dobrovolníci nejvíce žádání u lidí s postižením. Dobrovolnice paní
Bohdana Pufferová navštěvuje klienty, vlastně nyní už své kamarády,
v Centru ambulantních a pobytových služeb Santé. Nedávno nám
napsala: „Dobrovolnictví je pro mě velká vášeň. Doporučuji zkusit všem,
kterým v životě zbývá volná chvilka. A pokud vám v životě schází láska,
pozornost či spokojenost, věřte, že tady jí najdete spoustu. Třeba právě na
vás zde čeká nové přátelství.“
Pokud rádi pomáháte a chtěli byste věnovat 1 hodinu týdně svého
času, přijďte na úvodní školení, kde se dozvíte více. Školení se koná
v úterý 18. září od 15:30 do 18:30 h. v Dobrovolnickém centru ADRA
na ul. Hlavní třída 2/4 v Havířově–Městě (pod podloubím).
Pro více informací kontaktujte koordinátorku Emilii Stárkovou na tel.
čísle: 732 353 035 nebo e-mailem: emilie.starkova@adra.cz
Těšíme se na všechny, kteří chtějí udělat život druhých šťastnějším!
Jana Žoričová

ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZŮ nejen ANGLIČTINY
Kurzy pro všechny studenty bez věkového omezení, kteří se rozhodli věnovat výuce cizího
jazyka aktivně, ať již kvůli zaměstnání, dovolené či studiu v zahraničí. Intenzivní jazykové
kurzy jsou vhodné pro úplné začátečníky A0 až velmi pokročilé studenty C1.

SLEVA při registraci do Intenzivního kurzu
na 10 měsíců + ZDARMA učebnice do 14.9.2018!
PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?
t0TPCOÓBQœÈUFMTLâQœÓTUVQt7âVLBWNBMâDITLVQJOÈDI TUVEFOUŞ
t%ŞSB[LMBEFOOBLPOWFS[BDJt;LVÝFOÓBLWBMJmLPWBOÓMFLUPœJ
t+TNFQBSUOFSTLÈÝLPMB"TPDJBDFDBNCSJEHFTLâDIÝLPMWü3

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
6OÈTNÈUFNPäOPTUWâVLVOF[ÈWB[OĶWZ[LPVÝFU$IDFNF7ÈNUÓNUPOBCÓEOPVUNPäOPTU
vidět naši výuku v reálu a nekupovat takzvaně “zajíce v pytli’.

PRŮBĚH LEKCÍ
Kurzy jsou vedeny s vysokou mírou zapojení účastníků v přátelské a tvořivé atmosféře. Budete si
SP[ÝJœPWBUTMPWOÓ[ÈTPCV PCKFWPWBUOPWÏHSBNBUJDLÏKFWZBPQBLPWBUTJTPVWJTMPTUJ LUFSÏKJä[OÈUF

JAZYKOVÁ ŠKOLA LOVELY LANGUAGE SCHOOL
%MPVIÈ CâWBMÈCVEPWB5FMFDPNV )BWÓœPW1PEMFTÓ

www.ANGLICTINAHAVIROV.cz

Tel.: 776 223 647

Z petanquového klání přivezli
zástupci havířovského domova seniorů stříbro
Zdá se být téměř neuvěřitelné, že náš oblíbený turnaj v pétanque, který
je hrou venkovní, opět trefil do zataženého počasí. Ale protože máme
sportovního ducha a jen tak se něčeho nezalekneme, vyrazili jsme vstříc
dobrodružství s rizikem, že zmokneme.
Domov seniorů v Ostravě Porubě Slunečnice, který tento turnaj pořádá
již devátým rokem, má bohaté zkušenosti s vrtochy počasí a opět vše
zvládl na výbornou. I když pršelo, nezkazilo to výbornou náladu. Vše bylo
zastřešeno deštníky, a závěrečné pohoštění a vyhlášení vítězů proběhlo v
sále domova.

Pořadatelé nám připravili ovoce, domácí buchty, kávu, čaj, různé
nealkoholické nápoje a také párek a pivo. A naše ženy? Ty bojovaly
s vervou sobě vlastní a dokázaly se probojovat do finále, ve kterém
vybojovaly krásné 2. místo.
Odměnou byl krásný pohár, medaile, drobné praktické předměty
a čokoláda. Přivezli jsme si dobrou náladu a radost, a to je ta největší
medaile.
Šárka Soukupová, aktivizační pracovnice
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ASTERIX – středisko volného času Havířov, p.o., info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz

Nabídka kroužků a kurzů ve školním roce 2018/2019
Zveme rodiče i děti na Dny otevřených dveří 5. až 7. 9. od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin
Kroužky ve středisku Na Nábřeží
odd. Estetické výchovy
Tomáš Mendl - tel: 596 811 175
e-mail: tomas.mendl@svcha.eu
Keramická tvorba: pro děti 1. – 7. tříd, 580 Kč
ART Creativ - malování pro nejmenší, 580 Kč
SportAsterix: pro žáky 2. – 9. tříd, 550 Kč
ART přípravka na SUŠ: pro žáky připravující se
na talentové zkoušky na střední umělecké školy,
1 100 Kč
Kytara: kapacita ZÚ 6 dětí, 550 Kč
Výtvarníček: pro děti s rodiči, předškoláci
+ 1. a 2. tř., 580 Kč
Hodinka zábavy: ZÚ nejen ve výtvarné
pracovně, 580 Kč
Keramická tvorba na ZŠ Moravská:
pro děti ZŠ 1. – 9. tříd, 580 Kč
Keramická tvorba na ZŠ 1. máje:
pro děti ZŠ 1. – 9. tříd, 580 Kč
Keramická tvorba na ZŠ G. Svobody:
pro děti ZŠ 1. – 9. tříd, 580 Kč
ZÚ Babyny, Latinskoamerické tance,
Standardní tance
Bližší info u pedagogického pracovníka
odd. estetické výchovy.

odd. Přírodovědné
a předškolní činnosti
Nikola Schovancová
tel.: 596 811 175
e-mail: nikol.schovancova@svcha.eu
Železniční modeláři: pro děti od 11 let, 600 Kč,
info sch. pro rodiče: 13. 9. v 17.00 h.
Chobot I. a II.: chovatelský kroužek pro děti
7 – 10 let, 530 Kč, info sch. pro rodiče: 14. 9.
v 16.00 h.
Chlupáči: pro děti od 11 let se zájmem o zvířata
a přírodu, 530 Kč, info sch. pro rodiče: 14. 9.
v 16.00 h.
Voříšci I., II. a III.: pro mladé kynology
a zájemce o práci se psy. Pro děti a mládež
10 – 18 let, 600 Kč, info sch. pro rodiče: 10. 9.
v 16.00 h.
Psí tlapky: pro děti od 10 let, které nemohou mít
doma pejska, ale chtějí si o nich rozšířit své
znalosti či naučit něco nového, 650 Kč,
(+ cestovné si děti hradí sami).
Info sch. pro rodiče: 13. 9. v 16.00 h.
Psí školka: pro děti od 10 let a štěňatům od
3 měsíců do 1 roku věku psa, 550 Kč, schůzka
pro rodiče: 10. 9. v 17.00 h.
Kurz agility: pro děti od 11 let, které se chtějí
věnovat sportu agility, 2 000 Kč.
Info sch. pro rodiče: 12. 9. v 16.00 h.

odd. Tělesné výchovy
ved. Odd.: Lenka Byrtusová
tel.: 596 811 175
e-mail: lenka.byrtusova@svcha.eu
ped. prac.: Bc. Mirka Rapouchová,
Kateřina Kristianová
Up&Down kids, juniors, teens = taneční
skupina zabývající se street a show dance, ve
kterém se vyskytují taneční styly jako je newjack
swing, house, krump, new style, waack aj.
Nábor se uskuteční 18. 9. 2018 v 17.00 h.,
v SVČ Asterix, ul. Na Nábřeží 23/41.

Up&Down kids – pokročilí: 7 – 11 let, 600 Kč
Up&Down juniors – pokročilí: 13 – 15 let,
600 Kč
Up&Down juniors – začátečníci: 13 – 15 let,
600 Kč
Up&Down teens: 16 a více let, 600 Kč
Next Aerobic Stylers: 4 – 6 let, cvičení
aerobních choreografií, 600 Kč
Up&Down - Disko dance I.: 7 – 10 let, 600 Kč,
info sch. pro rodiče + zahájení ZÚ:
20. 9. v 16.30 h.
Up&Down - Disko dance II: 11 a více let,
600 Kč, info sch. pro rodiče + zahájení ZÚ:
20. 9. v 18.00 h.
Florbal I – ZŠ 1. Máje: 7 – 9 let, 500 Kč, info
sch. pro rodiče + zahájení ZÚ: 18. 9. v 15.00 h.
Florbal II. – ZŠ 1. Máje: 10 – 15 let, 500 Kč, info
sch. pro rodiče + zahájení ZÚ: 18. 9. v 16.30 h.
Základy sebeobrany: 9 – 15 let, 480 Kč, info
sch. pro rodiče + zahájení ZÚ: 19. 9. v 16.00 h.
Taekwon-do I.: pro holky a kluky od 8 – 10 let,
480 Kč, info sch. pro rodiče + zahájení ZÚ:
19. 9. v 17.00 h.
Taekwon-do II.: pro holky a kluky od 11 – 17 let,
550 Kč, info sch. pro rodiče + zahájení ZÚ:
19. 9. v 18.00 h.
Kuchtík: od 9 let, 650 Kč,
info schůzka: 27. 9. v 17.00 h.
Badminton I.: zač. 8 – 10 let, 600 Kč,
info sch. + zahájení ZÚ: 17. 9. v 16.30 h.
Badminton II.: zač. 11 – 12 let, 600 Kč,
info sch. + zahájení ZÚ: 20. 9. v 17.30 h.
Badminton III.: zač. 13 – 15 let, 600 Kč,
info sch. + zahájení ZÚ: 17. 9. v 18.30 h.
Badminton IV.: pok. 8 – 10 let, 600 Kč,
info sch. + zahájení ZÚ: 20. 9. v 16.30 h.
Badminton V.: pok. 11 – 12 let, 600 Kč,
info sch. + zahájení ZÚ: 17. 9. v 17.30 h.
Badminton VI.: pok. 13 – 15 let, 600 Kč,
info sch. + zahájení ZÚ: 20. 9. v 18.30 h.
Cvičení rodičů s dětmi „Rarášek I.“: speciální
cvičení pro nejmenší děti, které ještě nechodí,
650 Kč, info sch. + zahájení ZÚ: 25. 9. v 9.15 h.
Cvičení rodičů s dětmi „Rarášek II.“: speciální
cvičení pro nejmenší děti, které již chodí,
650 Kč, info sch. + zahájení ZÚ: 25. 9. v 10.15 h.
Cvičení rodičů s dětmi „Rarášek III.: od 3 let,
600 Kč, info sch. + zahájení ZÚ: 27. 9. v 16.00 h.
Up & Down mini: 4 – 6 let, 600 Kč,
info sch.: 12. 9. 2018 v 17.00 h.
Up & Down kids – zač.: 7 – 11 let, 600 Kč,
info sch.: 12. 9. 2018 v 17.00 h.
Up & Down Contemporary – děti: 7 – 12 let,
taneční skupina zabývající se tanečními
parketovými kompozicemi, 600 Kč,
info sch.: 12. 9. 2018 v 18.00 h.
Up & Down Contemporary – hlavní: pro dívky
ve věku 13 a více let, 600 Kč,
info sch.: 12. 9. 2018 v 18.00 h.
Stolní tenis: 600 Kč, info sch.: 12. 6. 2018
v 16.00 h.

Kroužky ve středisku M. Kudeříkové
odd. Modelářství
Lenka Vaculíková- tel: 596 811 031
e-mail: lenka.vaculikova@svcha.eu
Letečtí modeláři: 8 – 18 let, zač. i pok., 1 000 Kč
Plastikový modeláři: 7 – 18 let, zač. i pok.,
cena: 650 Kč, info sch. 12. 9. v 16.00 h.

Dřevomodeláři: pro kutily 6 – 18 let, 650 Kč,
zahájení 19. 9. 2018
Holky a kluci v akci: 6 – 15 let, pro všechny,
kteří rádi vaří, 600 Kč + 35 Kč na suroviny na
každou schůzku, zahájení 25. 9.
Šikulové: 6 – 15 let, kreativní tvoření pro dívky
i chlapce, 500 Kč, zahájení 20. 9.
Základy hry na kytaru: 7 – 18 let, 550 Kč,
zahájení 4. 10., sch. každý čtvrtek:
zač. 16 – 17 h., pok. 17 – 18 h.
MALUJEME, KRESLÍME s Matějem:
6 – 15 let, 500 Kč, zahájení 19. 9.
Divadelní a dramatický: 9 – 18 let, 500 Kč,
zahájení 21. 9.

odd. Keramiky
Lenka Vavrečková - tel: 596 811 031
e-mail: lenka.vavreckova@svcha.eu
Keramika - pondělí: 6 – 15 let, 700 Kč,
zahájení 17. 9.
Výtvarné tvoření: 6 – 12 let rukodělné práce,
600 Kč, zahájení 18. 9.
Správná holka: je určen pro dívky 6 – 12 let,
500 Kč, zahájení 18. 9.
Cvičení na míčích: 6 – 12 let, 500 Kč,
zahájení 18. 9.
Orientální tance: 6 – 13 let, 520 Kč,
zahájení 19. 9.
Keramika - středa: 6 – 15 let, 700 Kč,
zahájení 19. 9.
Divadlo Xichtíci: 6 – 12 let, 500 Kč,
zahájení 3. 10.
Dancing: 6 – 12 let, 500 Kč, zahájení 27. 9.
Hravá flétna: 6 - 12 let, 550 Kč, zahájení 28. 9.
Keramická dílna: pro mládež a dospělé,
1 700 Kč, zahájení 10. 9.

odd. Výpočetní techniky
Bc. Jiří Salamon - tel: 596 811 031
e-mail: jiri.salamon@svcha.eu
Řimiho kroužek: od 7 let, veškeré počítačové
základy HW a SW, 620 Kč, zahájení: 19. 9.
Elektro Lego: od 6 let, 650 Kč,
zahájení: 18. 9. 2018
Lego Robot: od 9 let, 650 Kč,
zahájení: 19. 9. 2018
Taekwondo: 550 Kč, zahájení: 20. 9. 2018
Tvorba PC her: od 8 let, 620 Kč
Minecraft Club I. a II.: od 7 let, 620 Kč
Tvorba webových stránek: od 8 let, 620 Kč
Základy programování: od 10 let, 620 Kč
Klub PC her: od 8 let, hry různých žánrů, které
spolu můžeme „pařit“ po síti v týmech nebo
jednotlivcích, 620 Kč
Reload: od 10 let, pro ty, kteří už mají na PC
něco za sebou a vědí, jak na PC pracovat.
Sledujeme trendy v oblasti IT a mobilních
technologií. Pracujeme na vlastním webu
a mnoho dalšího, 620 Kč
Bližší informace k zájmovým útvarům získáte
u pedagogických pracovníků jednotlivých
oddělení nebo na www.asterix-havirov.cz
Uvedené ceny kroužků jsou na celý školní
rok 2018/2019.
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divadlo

SPOLEČENSKÝ DŮM
zábava

koncert

KD PETRA BEZRUČE

přednášky

výstava

KD PETRA BEZRUČE

pohádky

12

Klub přátel hornického muzea
pobočka Havířov ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
Havířov

pořádá 10. září v 16.30 hodin
besedu
v loutkovém sále KDPB
Václav Přeček,
předseda okresního
mysliveckého spolku Karviná

KD LEOŠE JANÁČKA

divadlo

výstava

MYSLIVOST
NA KARVINSKU

Jedná se dílo
dvou studentů
Simony Kostohryzové
a Adama Foldyny,
kteří na tomto muzikálu
pracují téměř 2 roky.

Více informací
na Facebooku
Muzikál Katův syn.

KD RADOST

Česká scéna
11. 9. v 19.00 hod. - velký sál KD Petra Bezruče
pro skupinu HAA
25. 9. v 19.00 hod. - velký sál KD Petra Bezruče
pro skupinu HAC Ray Cooney: 1+1=3

Scena polska
18. 9. v 19.00 hod. - velký sál KD Petra Bezruče
pro skupinu HAP
Kay Mellor: NAMIĘTNA

KOBIETA

výstava

těšínské divadlo

Vstupné:
dospělí 199 Kč, děti,
studenti a senioři 149 Kč
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KINO CENTRUM
výstava

Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkshavirov.cz

P - premiéra



sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os

VELKÝ SÁL
1. - 2. 9. v 16.00 h.
ANT-MAN A WASP 2D
Akční/ dobrodružný/ sci-fi, USA 2018, 109´,
do 12 let nevhodný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
1. - 2. 9. v 19.00 h.
JAN PALACH
Drama, Česko/ Slovensko 2018, 124´,
do 12 let nevhodný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
2. 9. v 10.00 h.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Animovaná/ rodinná/ komedie, Rusko
2017, 89´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
3. - 6. 9. v 16.00 h.
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
2D
Animovaný/ rodinný, USA 2018, 87´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
3. - 6. 9. v 19.00 h.
P
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Thriller, Česko/ Slovensko 2018, 120´,
do 12 let nevhodný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
5. 9. v 9.30 h.
DÁMSKÝ KLUB
Romantická komedie, USA 2018, 103´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
10. - 12. 9. v 16.00 h.
PŘÍBĚH KOČEK
Animovaný/ rodinný, Čína 2018, 105´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
10. - 12. 9. v 19.00 h.
CHATA NA PRODEJ
Komedie, Česko 2018, 77´, přístupný,
dabing.
Vstupné: 140 Kč w
12. 9. v 9.30 h.
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Dobrodružný, USA/ Německo 2018, 101´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
13. - 19. 9. v 16.00 h.
ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaný/ rodinný, USA 2018, 126´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
13. - 16. 9. v 19.00 h.
P
ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
Hořká komedie, Česko 2018, 92´, do 15 let
nepřístupný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w

16. 9. v 10.00 h.
PRAČLOVĚK
Animovaný, USA 2017, 105´, přístupný,
dabing.
Vstupné: 50 Kč
P
17. - 19. 9. v 19.00 h.
PREDÁTOR: EVOLUCE
Akční/ sci-fi, USA 2018, 101´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
19. 9. v 9.30 h.
ESCOBAR
Životopisný/ krimi, Španělsko/ Bulharsko
2017, 123´, do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
20. - 26. 9. v 16.00 h.
KUBÍK HRDINA
Animovaný/ rodinný, Island 2018, 83´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w
20. - 23. 9. v 19.00 h.
P
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, Česko 2018, 95´, přístupný,
dabing.
Vstupné: 160 Kč w
23. 9. v 10.00 h.
ZDARMA
PES RO(C)KU
Animovaný/hudební/rodinný, Čína/USA
2017, 90´, přístupný, dabing
PARTNER PŘEDSTAVENÍ
MěO KSČM Havířov
24. - 26. 9. v 19.00 h.
MEG: MONSTRUM
Z HLUBIN 2D
Sci-fi/ horor, USA 2018, 113´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
26. 9. v 9.30 h.
SICARIO 2: SOLDADO
Krimi/ thriller, USA/ Itálie 2018, 122´, do 15
let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
27. - 30. 9. v 16.00 h.
P
YETI:
LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaná/ rodinná/ komedie, USA 2018,
přístupný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
27. - 30. 9. v 19.00 h.
P
HELL FEST: PARK HRŮZY
Horor, USA 2018, 92´, do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
30. 9. v 10.00 h.
ZDARMA
LETÍME !
Animovaný/dobrodružný/rodinný, Lucembursko//USA 2017, 84´, přístupný, dabing.
PARTNER PŘEDSTAVENÍ
PaedDr. Milada Halíková

w

sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os

MALÝ SÁL
1. - 2. 9. již v 17.30 h.
P
UPGRADE
Sci-fi/ thriller, USA/ Austrálie 2018, 100´,
do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
1. - 2.9. ve 20.00 h.
MISSION: IMPOSSIBLE
– FALLOUT 2D
Akční/ dobrodružný, USA 2018, 147´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
3., 5. a 6. 9. v 17.30 h.
JURSKÝ SVĚT:
ZÁNIK ŘÍŠE 2D
Akční/ dobrodružný, USA/ Španělsko 2018,
130´, do 12 let nevhodný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
3. - 6. 9. ve 20.00 h.
P
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
Komedie, USA/ Francie 2018, 90´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
10. a 11. 9. ve 20.00 h.
a 12. 9. v 17.30 h. a ve 20.00 h.
MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
Hudební komedie, USA 2018, 100´,
přístupný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
13. - 16. 9. v 17.30 h.
P
BLACKKKLANSMAN
Černá komedie, USA 2018, 134´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
13. - 16. 9. ve 20.00 h
P
ABRAKADABRA
Komedie, Španělsko 2017, 96´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 120 Kč w
17. a 19. 9. v 17.30 h.
P
MUŽ, KTERÝ ZABIL
DONA QUIJOTA
Bláznivá komedie, Španělsko/ Belgie/
Portugalsko/ Velká Británie 2018, 132´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w
17. - 19. 9. ve 20.00 h.
P
VŠECHNO BUDE
Road movie, Česko/ Slovinsko 2018, 85´,
do 12 let nevhodný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
20. - 23. 9. v 17.30 h.
ALFA
Akční/ drama, USA 2018, 90´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w

Sleva pro důchodce
20. - 23. 9. ve 20.00 h.
P
MAMA BRASIL
Zamilované drama, Brazílie 2017, 98´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 110 Kč w
24. 9. ve 20.00 h.
P
a 26. 9. v 17.30 h. a ve 20.00 h.
PŘÍSLIB ÚSVITU
Romantické drama, Francie 2017, 131´,
přístupný, titulky.
Vstupné: 120 Kč w
25. 9. ve 20.00 h. LEVNÉ ÚTERÝ
SOLO: STAR WARS STORY
2D
Akční/ dobrodružný/ sci-fi, USA 2018, 135´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
P
27. - 30. 9. v 17.30 h.
BEZE STOP
Drama, USA 2018, 119´, přístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
27. - 30. 9. ve 20.00 h.
P
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Policejní drama, Dánsko 2017, 85´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 110 Kč w

DOKUMENTÁRNÍ
KLUB

10. 9. v 17.30 h.
P
WHITNEY
Hudební dokument, Velká Británie/ USA
2018, 120´, do 12 let nevhodný, titulky.
P
24. 9. v 17.30 h.
MCQUEEN
Dokumentární, Velká Británie 2018, 111´,
do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

FILMOVÝ KLUB

4. 9. v 17.30 h.
P
STUDENÁ VÁLKA
Romantické drama, Polsko/ Francie 2018,
84´, do 12 let nevhodný, titulky.
11. 9. v 17.30 h.
P
UTØYA, 22. ČERVENCE
Drama/ thriller, Norsko 2018, 98´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
18. 9. v 17.30 h.
P
BISTRO RAMEN
Romantické drama, Singapur/ Japonsko
2018, 89´, přístupný, titulky.
25. 9. v 17.30 h.
P
TVÁŘ
Drama, Polsko 2018, 91´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč
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PŘIPRAVUJEME
2. 10. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče
Eric Assous: DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Hrají herci Pantheon production Praha: Veronika Freimanová,
Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, Luděk Nešleha
Vstupné: 350, 370, 390 Kč
3. 10. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče
KOLEGA MELA GIBSONA
Jedná se o komedii – ONE MAN SHOW, která je velmi dobře Martinem
Trnavským řemeslně zvládnutá „řachanda“ s jedinou přiznanou ambicípobavit! Hrají herci Divadelního spolku Frída: Martin Trnavský a Aneta
Simajchlová
Předprodej vstupenek od 3. 9. 2018
23. 10. v 19.00 hodin - velký sál KD Leoše Janáčka
Bedřich Smetana: MÁ VLAST
cyklus symfonických básní pro velký orchestr
Moravská filharmonie Olomouc
Petr Chromčák - dirigent
Slavnostní galakoncert 100. výročí založení republiky.
Vstupné: 280, 240 Kč
13. 11. v 19.00 hodin - velký sál KD Leoše Janáčka
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Předprodej vstupenek od 13. 9. 2018
21. 11. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče
Michael Engler: ZNOVU A LÍP
Hrají herci Divadla Titans Praha: Kristýna Frejová, Václav Vašák / Luboš
Veselý, Klára Cibulková / Marcela Holubcová, Marek Daniel, Jana
Kozubková / Klára Cibulková...
Předprodej vstupenek od 20. 9. 2018

PROSTORY K PRONÁJMU
l

Kulturní dům Leoše Janáčka
Dlouhá třída 46, Havířov-Podlesí, 1. NP 92,97m2,
vhodné pro gastro provoz, kancelář i jiné využití.

l

Společenský dům
Dlouhá třída 19, Havířov-Město, 1. NP 158,32 m2,
vhodné pro gastro provoz.
Více informací na tel. čísle 596 808 026,
e-mail: sekretariatmks@mkshavirov.cz

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

MZDOVÁ ÚČETNÍ
Minimální požadované vzdělání:
l SŠ ekonomického směru s maturitou

l

praxe

Podání přihlášek do 30. 9. 2018 písemně na adresu:
Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město;
e-mail: sekretariatmks@mkshavirov.cz

Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace ( 596 808 011, pokladna ( 596 808 015, otevřena PO - PÁ 14 - 19 h.
Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace ( 597 317 580, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
l Kulturní dům Leoše Janáčka, Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace ( 596 411 277, pokladna otevřena Út + Čt 13 - 17 h.,1 hodinu před konáním akce
l Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace ( 596 811 217, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce ( 596 812 049
l Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město l pokladna ( 597 317 599 otevřena od 9.00 do 20.00 hodin l www.mkshavirov.cz
l V pokladnách MKS Havířov lze hradit vstupenky formou Flexi Passů společností Le Chèque Déjeuner, s.r.o. a Edenred cz, s.r.o.
l V pokladnách Kina Centrum a KD P. Bezruče lze hradit vstupné platební kartou l Vstupenky možno rezervovat ON LINE na www.mkshavirov.cz
l
l
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Rozhovor s ředitelem
havířovské nemocnice
Už je to více jak rok, kdy jsme Vám představili ředitele Nemocnice
s poliklinikou Havířov a v rámci Personální unie i ředitele Nemocnice
s poliklinikou Karviná-Ráj Ing. et Ing., Bc, Jiřího Matěje, MBAce, který
klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a bezpečí
a spokojenost našich pacientů, klientů a návštěvníků. Když loni
nemocnici v březnu přebíral, byla na tom personálně i ekonomicky
nestabilně. Zajímá nás jak je tomu nyní a jaké změny za uplynulé
období nastaly.
Pane řediteli, když jste
nastupoval v březnu 2017 na
pozici ředitele, čekalo vás
nelehké období. Můžete nám říci,
co se vám ve funkci podařilo,
případně co je v nemocnici
v Havířově nového?
Při loňském nástupu do funkce
ředitele nemocnice mne čekaly
především dva významné úkoly a to
v oblasti stabilizace ekonomiky
nemocnice a dále v oblasti
personální stabilizace.
Pokud se týká hospodaření,
skončila nemocnice v roce 2016 se
ztrátou bezmála 70 mil. Kč, v roce
2017 skončila nemocnice se ztrátou výrazně nižší a to 27 mil. Kč.
Znamenalo to meziroční vylepšení hospodaření o 43 mil. Kč, což je super
výsledek. V oblasti personální to v současné době, kdy neustále
posloucháme ve všech médiích, jaký je nedostatek nejen lékařů, ale
i zdravotních sester, není vůbec jednoduché. Přesto se nám podařilo od
března 2017 přijmout celkem 28 lékařů, z toho 13 absolventů lékařských
fakult. Výrazně nám k tomu přispělo i to, že jsme těm, kteří měli zájem
o bydlení v Havířově, mohli zajistit ve spolupráci s Magistrátem města
Havířova byt v Havířově.
Zmiňujete se o spolupráci s Magistrátem města Havířova, jedná se
jen o bydlení, nebo probíhá spolupráce i v jiných oblastech?
Chtěl bych říci, že spolupráce s Magistrátem města Havířova je skvělá
a jsem rád, že si čelní představitelé města, včetně paní primátorky
Feberové, uvědomují, že nemocnice slouží především havířovským
občanům. A pokud se týká spolupráce nemocnice s magistrátem, pak mám
pravidelné měsíční schůzky s paní primátorkou, kde se vzájemně
informujeme o tom co se děje v nemocnici a já se naopak dovídám, co
nového se děje ve městě. Dále se zástupci vedení města pravidelně
zúčastňují akcí, které pořádá nemocnice pro havířovské občany, jako jsou
Dny zdraví, Den ledvin nebo Urologické dny. Paní primátorka si také vzala
záštitu nad Benefičním koncertem na podporu Oddělení klinické
hematologie havířovské nemocnice a současně se i nemocnice podílí
aktivní účastí na akcích pořádaných městem, jako jsou Havířovské
slavnosti, Havířov v květech, Den dětí apod. Město pomáhá nemocnici
i k personální stabilizaci lékařů a zdravotních sester a to přidělením
městského bytu. Za poslední rok to bylo celkem 6 městských bytů. Se
všemi zaměstnanci, kteří byt získali, jsem osobně hovořil a všichni vyjádřili
maximální spokojenost. A v neposlední řadě se ještě musím zmínit
i o dotační politice města. V letošním roce jsme obdrželi od města dotaci
v celkové výši 7 mil. Kč, přičemž se jedná o dotaci pro gynekologickoporodní oddělení na nákup porodní vany, centrální monitorovací systém
a ultrazvuk pro dětské oddělení a dotaci na rekonstrukci vstupního
vestibulu z Dělnické ulice. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že spolupráce
mezi městem a nemocnicí je opravdu skvělá a já si ji velice vážím.
Co nového se podařilo v nemocnici za uplynulý rok v oblasti
investic?
V oblasti investic jsme z finančních prostředků našeho zřizovatele, tedy
Moravskoslezské kraje, dotací města a z dotací MZ nakoupili především
přístroje v celkové hodnotě cca 15 mil. Kč (např. endoskopickou
a laparoskopickou věž, přístroje pro urologickou ambulanci, apod.), zahájili
jsme a provádíme výměnu termoregulačních ventilů s hlavicemi, chystáme
se rekonstruovat vstupní vestibul, šatny zaměstnanců, chceme z dotací
Evropských fondů zrekonstruovat psychiatrický pavilón, připravujeme

zpracování nové studie týkající se rekonstrukce ambulantní části
rehabilitace, provedli jsme renovaci přípravny cytostatik pro lékárnu,
zakoupili jsme nová gastronomická zařízení pro stravovací provoz.
Aktuálně očekáváme rozhodnutí přiznání dotačního titulu od
Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 31. výzvy „Zvýšení kvality návazné
péče“, kde v projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče
v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ máme možnost pořídit necelou
padesátku nových přístrojů v celkové výši 43,7 mil. Kč pro celé spektrum
lékařských oborů. Z výše uvedeného vyplývá, že nemocnice se snaží
o obměnu přístrojové techniky společně s úpravami nemovitého majetku
tak, aby byla schopna zajistit pro občany města kvalitní a bezpečnou
zdravotní péči.
A z pochval, které dostávám od občanů, kteří prošli havířovskou
nemocnicí, jsem přesvědčen, že se nám to daří. Samozřejmě by to nešlo
bez kvalitních lékařů a zdravotních sester. Ti si zaslouží mé poděkování
i neskonalý obdiv za veškerou tu náročnou práci, která je s jejich
povoláním v nemocnici spojena.
Pane řediteli, na závěr bych se chtěla zeptat, jak to je s vaší
kandidaturou do senátu?
Ano je to tak, oslovilo mne Hnutí Ano a já jsem tuto nabídku přijal. Celý
život působím v Havířově a jeho okolí a rád bych využil svých osobních
i pracovních zkušeností ve prospěch občanů „mého“ města. Rád bych se
orientoval na problematiku zdravotnictví a jeho legislativy. Jsem
přesvědčen, že nelze veškeré zdravotnictví zprivatizovat a je nutno pro
občany zachovat dostupnou péči ve zdravotnických zařízeních, které
spravuje město, kraj, případně stát.
(raf)
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Městská knihovna Havířov
Ve dnech 12. - 23. 9. 2018 hlasujte pro fotografie zaslané do soutěže
BEZ STAROSTI NA SLAVNOSTI.
Výsledky soutěže vyhlásíme 27.9. Výstava fotografií proběhne
12. 9. - 9. 11. v pobočce Šrámkova.
AKCE PRO DĚTI:
Občanská Dolní Datyně:
O PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ – tradiční
soutěž, tentokrát na téma Moje zahrada.
Obrázky doručte knihovnici v Dolních
Datyních do čtvrtku 25. října 2018.
Pobočka J. Seiferta:
24. 9. v 10.00 h. - Všechno, co má kola hrátky pro mrňata ke Dni bez aut
24. 9. ve 14.00 h. - LISTování knihami pro
děti ke Dni bez aut
Dětské oddělení Šrámkova:
Celý měsíc - Výstava dětských kreseb
a grafiky z 28. ročníku mezinárodní
soutěže
"Krásná jako kvítka...", tentokrát na téma
PŘEDSTAVUJI SVOJI ZEMI.
Dětské oddělení Svornosti:
26. 9. ve 13.30 h. - Čtenářský klub
Celý měsíc kvíz ke Dni bez aut
Pobočka Gen. Svobody:
18. 9. od 9.00 h. - Mimiklub
Hrdinové z komiksu
Celý měsíc - Komiksový kvíz
AKCE PRO DOSPĚLÉ:
Hudební oddělení Svornosti:
14. 9. v 15.00 h. - Sjednocená organizace

nevidomých a slabozrakých ČR pobočka
Havířov ve spolupráci Městskou knihovnou
Havířov vás zvou na koncert zrakově postižených hudebníků Jana Budína (klarinet)
a Davida Šugárka (klavír).
20. 9. v 16.30 h. - začíná pětidílný cyklus
genealogických přednášek s názvem
PÁTRÁME PO PŘEDCÍCH, a to první
přednáškou na téma Kudy vstoupit do
"džungle" matričních záznamů a neztratit
se v ní. Přednáší Mgr. Vlastimil Ciesar.
26. 9. v 17.00 h. - DAREČEK - vernisáž
výstavy obrazů Dobruše Fajkusové,
Jasany Koláčkové a Doubravky Koláčkové.
Výstava potrvá do pátku 26. 10. 2018.
Půjčovna pro dospělé Svornosti:
4. 9. v 18.00 h. - Relaxační kurz
J. Mažguta
13. 9. v 18.00 h. - Knižní klub
25. 9.v 17.30 h. - Filmový klub - kanadský
film o domácím násilí LEPŠÍM ČLOVĚKEM
Půjčovna pro dospělé Šrámkova:
25. 9. od 17.00 h. - čtenářský klub
POSEZENÍ NAD KNIHAMI… tentokrát
„Z nových knih“
21. 9. od 16.00 h. - Klub stolních her
„Deskománie“

Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov
Muzeum Těšínska je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem
Pavlovova 583/2, 736 01 Havířov-Město
Tel.: 596 813 456, e-mail: havirov@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz/havirov/
Bezbariérový vstup umožňuje schodišťová plošina
Otevírací doba:
Po – Pá 8.00 – 12.00 h.,
12.30 – 16.00 h.
So zavřeno
Ne
13.00 – 17.00 h.
Vstupné na výstavu dle platného ceníku MT – viz www.muzeumct.cz/vstupne/
NEŽ SE MĚSTO ZRODILO, stálá expozice
V NOVÉM STÁTĚ – ÉRA PRVNÍ REPUBLIKY
Výstavou si připomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky. Představuje
nejen základní politické události a aktéry, kteří se o vznik nového státu zasloužili, ale
rovněž se pokusí na vybraných příkladech postihnout atmosféru kulturního
a společenského života v meziválečném Československu. Období první republiky náleží
ke světlejším etapám trvání české, resp. československé státnosti. Zároveň je dobou
kulturního, hospodářského a politického rozmachu, který trvale zajistil novému státu
pevné místo v srdci Evropy. Výstava potrvá do 31. 10. 2018
DOPROVODNÉ PROGRAMY NA MĚSÍC ZÁŘÍ:
JAK VZNIKÁ KNIHA (18. 9., 9.00 a 10.30)
beseda knihovnice Mgr. H. Macurové, pro I. a II. stupeň ZŠ
a primy až kvarty gymnázií
POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ SE STANISLAVEM (20. 9., 9.00 a 10.30) beseda se
spisovatelem, básníkem a výtvarníkem Stanislavem Filipem, pro MŠ a ZŠ
MÝTY A SKUTEČNOST O SVATÉM VÁCLAVU (26. 9., 8.30 a 10.30) přednáška
o patronu českých zemí a jeho době, ukázky replik oděvů a zbroje z doby sv. Václava,
pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ
Velké skupiny objednávejte prosím předem na výše uvedených kontaktech.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Galerie Krystal, Dělnická 18, Havířov
zve na vernisáž ilustrací Simony Čechové 6. 9. 2018 v 19 hodin
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Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Havířov-Město
vyhlašuje
Dodatečné talentové zkoušky
pro školní rok 2018/2019
5. 9. 2018 od 14 do 17 hodin
Hudební obor a taneční obor
ul. Na Schodech 1, Havířov-Město
Výtvarný obor a literárně-dramatický obor
ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí
Přijímáme ke studiu děti od 5 let.
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TJ Baník Havířov
CVIČENÍ ŽEN pro školní rok 2018-19
ZŠ K. Světlé - začínáme od úterý 11. 9. 2018
Úterý: 18.30 – 19.30 hod
Veselé cvičení pro nenáročné /Lída/
Taneční, veselé a zdravotní cvičení pro nenáročné
Čtvrtek: 19 – 20 hod
Aerobik + mix + posilování /Pavla/

Voltiž Duha zve na veřejný trénink dětského
družstva v sobotu 29. 9. 2018 od 10 do 12 h.

ZŠ Kpt. Jasioka Havířov Suchá
Zdravotní cvičení pondělí a čtvrtek 17 - 18 hod.
od 10. 9. 2018 /Blanka, Sylva, Marcela/
ZŠ Žákovská - Lehké zdravotní cvičení každé úterý od 18 hod.
od 11. 9. 2018 /Dáša/
Plavecký bazén ZŠ Hrubína – Aquacvičeníčko
od 10. 10. 2018
Veselé taneční a posilovací cvičení ve vodě s hudbou
Středa 17 - 18 hod
Činnost TJ je podporována z rozpočtu
statutárního města Havířov

PROGRAM

v kryté hale na adrese Zámecký dvůr, Havířov-Bludovice.
Voltiž je akrobatické cvičení na neosedlaném koni. Ukázku vám předvedou
děti ve věku 4 až 15 let, které přivážejí krásná umístění ze závodů v celé
republice. K dispozici budou voltižní koně, trenéři a samozřejmě
připravený program pro děti. Po ukončení tréninku naše koně děti svezou
v sedle. Akce se koná za každého počasí.
Voltiž Duha přijímá nové členy!

1.SFK Havířov pořádá
nábor dětí od 5 až 14 let do florbalu
tel. 777 602 792 p. Ficenc, www.florbalhavirov.cz

Zespół Regionalny
BŁĘDOWICE
Dětský folklórní soubor
VONIČKA
Zespół Folklorystyczny
BYSTRZYCA

1.9.

2018

14.00
w ogrodzie Domu PZKO
v zahradě Domu PZKO
(U Zborůvky)

Konsulat
Generalny RP
v Ostrawie
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KARATE Havířov z.s.

Nábor karate
dětí a mládeže od 6-ti let
1. 9. - 30. 9. 2018
pořádalo ve dnech od 1. 7. do 7. 7. 2018
soustředění zaměřené na sportovní přípravu dětí
v Bohušově na Osoblažsku
Díky nadačnímu fondu Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
Duhová energie a podpoře Magistrátu města Havířova se také tábora
zúčastnila skupina dětí z poválečné zóny na Ukrajině.
Soustředění nebylo zaměřeno jen na fyzickou kondici, ale součástí
byly zajímavé výlety po okolí, například na rozhlednu Hraniční vrch,
jízda Osoblažskou úzkokolejkou, vaření kotlíkového buřtguláše
samotnými dětmi, střelba ze vzduchovky, lukostřelba, airsoft, koupání,
stezka odvahy na zříceninu hradu Fulštejn.
Po celý pobyt nám přálo počasí a také dobrá nálada. Největší
odměnou je pro nás především spokojenost dětí a také jejich rodičů.
Jana Bělicová, předsedkyně oddílu Karate Havířov

JUDO CLUB

H AV ÍŘ OV

NÁBOR
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602 722 813
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AZ
Z RESIDOMO Havířov
zve na
n DOMÁCÍ utkání A týmu
mu
SO 8. 9. 177..30 HC Stadion Litoměřicee
ST 12. 9. 18.00 HC RT TORAX Porubaa 2011
ST 19. 9. 18.00 HC Benátky nad Jizerrou
PO 24. 9. 18.00 HC Slavia Praha
SO 29. 9. 177..30 ČEZ Motor Č. Budějovice
v
Sportovní klub
SPORTU PRO VŠECHNY Havířov
zahajuje cvičení tai-či pro dospělé.
Cvičí se každé pondělí ve dvou kurzech
Od 17:00 do 18:30 a od 18:30 do 20:00 hod.
v tělocvičně Gymnázia na ul. Studentská,
Havířov-Podlesí
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
Taoistické tai chi TM vnitřní umění pro zdraví je jemné a přitom velmi
účinné - posílíte tělo, uvolníte mysl, obnovíte zdraví. Je vhodné pro
všechny bez ohledu na věk nebo fyzickou kondici.
Začínáme 25. září 2018 v 16 h. a následně každé úterý v 16 h.
Každý je vítán. Tělocvična ZŠ Školní, Havířov–Šumbark.
Bližší informace získáte na čísle tel. 777 173 961 www.taoist.cz
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an c jst
st e vy!
Tančete
an č et e s And
ndyy Atyaf
tyaf!
TĚĚŠÍM SE NA VÁS!
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FA ASYORIENT
N .CZ
ANDY@FANT
FA ASYORIENT
N .CZ
602 566 441
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Fotbalový oddíl TJ Slovan
Havířov v novém

Velké přání všech příznivců fotbalového oddílu TJ Slovan Havířov se
splnilo. Po dlouhých letech se podařilo získat investiční dotaci na
rekonstrukci fotbalového stadionu. Za přispění Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy a města Havířova se provedla rekonstrukce
zázemí, dále úprava travnaté plochy včetně zavlažovacího zařízení
a obnovení oplocení areálu.
Na Šumbarku budou mít dětí kvalitní fotbalové zázemí, kde je čekají
nové kabiny, sociální zařízení, sportovní pomůcky včetně hezkého
travnatého hřiště.
Poděkování zaslouží vedení TJ Slovan Havířov v čele s předsedou Jiřím
Kálou a Ing. Petrem Špokem, kteří tuto změnu včetně projektu připravili,
a rovněž předsedovi fotbalového oddílu Václavu Harbáčkovi, který tento
oddíl nastartoval a svým přispěním mu navrátil pevné místo na fotbalové
mapě okresu Karviná.
V oddíle máme okolo 80 dětí od 5 do 13 let. Mužstva jsou rozdělená na
školičku, to jsou začínající děti, kde se učí všem dovednostem jak
pohybovým, tak fotbalovým. Dále mladší a starší přípravku, která druhým
rokem vyhrála celou okresní soutěž. Mladší žáky a od příští sezony starší
žáky. Tito fotbalisté jsou vedení zkušenými kvalifikovanými trenéry,
(bývalými) fotbalisty, v čele s hlavním trenérem mládeže Ivanem
Chocholáčkem. Naším cílem je obsazení všech mládežnických kategorií,
včetně dorostu.
Vážení rodiče, pokud máte zájem, aby vaše dítě hrálo fotbal
v pěkném a pohodovém oddíle, tak můžete kdykoliv se svými dětmi
přijít a vyzkoušet si to. Rádi vás uvítáme ve fotbalovém oddíle
TJ Slovan Havířov.
Kontakt :
Václav Harbáček: 725 562 951
Ivan Chocholáček: 604 308 225
www.tjslovanhavirov.sklub.cz

Znáte pohádky
„z mechu a kapradí“?
Víte, kdo bydlí v pařezové
chaloupce? Že vám to nic neříká?
Nemůžete si vzpomenout?
To vůbec nevadí.

Milí přátelé, děti i dospělí a nejlépe
celé rodiny, rezervujte si sobotní
odpoledne 22. září a přijďte ve 14 hodin do klubu „Bambino“
(nachází se v Havířově na ulici Astronautů).
Ženy z havířovské organizace Českého svazu žen (ČSŽ) si pro vás
připravily brannou hru „O Řád Křemílka a Vochomůrky“.
Pojďte na malou procházku městskou přírodou. Pojďte se pobavit
a připomenout si pohádkové příběhy malých lesních skřítků. A hlavně,
milí rodiče, pojďte prožít neopakovatelné okamžiky se svými dětmi!
Pokud trochu zaprší, hravě to zvládnete s pláštěnkou a deštníkem.
Vždyť v cíli dostanou všichni účastníci slíbený „Řád Křemílka
a Vochomůrky“ a něco z jejich spižírny. V klubovně „Bambino“ si navíc
mohou zájemci prohlédnout ukázku prací šikovných rukou členek
havířovské organizace ČSŽ i fotografie z jejich bohaté činnosti.
Tak neváhejte a přijďte! Těší se na vás děvčata ČSŽ a také já
Štěpánka Jarošíková

Havířovští ragbisté zvou
A zvou nejen děti a mládež do svých řad, ale všechny havířovské
příznivce sportu na utkání Národní ligy ragby.
Se zahájením školního roku bude po celé září na ragbyovém hřišti
u Městské sportovní haly vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin Den
otevřených dveří. Každý se zde může seznámit se základními prvky
ragbyové techniky a podívat se na trénink nejmenších ragbistů. Den
otevřených dveří není určen jen dětem, ale také rodičům, kteří mají
mnohdy o hře zkreslené představy a svým dětem brání si ragby byť jen
vyzkoušet.
Sportovní fanoušky pak zvou i hráči ligového týmu, aby je přišli
povzbudit v zářijových utkáních Národní ligy, do které postoupili
z druhého místa jarní 1. ligy:
2. září v 10:30 RC České Budějovice
30. září ve 14:00 RC Zlín
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Prodej materiálů

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN
prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

81/18

JDE VÁM O ZDRAVÍ
VÁS I VAŠICH DĚTÍ?

Exotika 2018/2019
Slevy na First Minute až 30 %

Víte co
PIJETE?

Havířřo
ov Široká 4, 736
7 01 • havirov@invia.cz
86/18

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a
Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084
e-mail: prodejna.havirov@danex.cz

www.danex.cz
82/18

Víte jaká je
VODA Z VAŠÍ
STUDNY?
Vyzkoušejte

NOVÝ E-SHOP
NA ROZBORY
PITNÝCH VOD!
NY
VÝHO NÍ
ZAVÁ DNÉ
DĚ
CENY CÍ
!

www.rozboryonline.cz
LABORATOŘE LABTECH s.r.o. JSOU VÁM NA DOSAH!

ONLINE SHOP I PASKOV I BRNO I KLATOVY I
Rudé armády 637, 739 21 Paskov, tel.: 733 523 045, 595 533 801, www.labtech.eu
A NEJDE ZDALEKA JEN O VODU! ŠIROKÁ ŠKÁLA CHEMICKÝCH,
MIKROBIOLOGICKÝCH ROZBORŮ A TESTŮ ODPADŮ, POTRAVIN, PLASTOVÝCH
I JINÝCH MATERIÁLŮ PRO VAŠI DOMÁCNOST I PROFESIONÁLNÍ POTŘEBY!

84/18

88/18

90/18

91/18

89/18

87/18

85/18
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,ĂǀşƎŽǀ
Privátní zdravotnické zařízení

ZOBAMED s.r.o.
Tel.: 596 811 119
www.zobamed.cz
Havířov-Město, ul. Pavlovova 6
Gynekologická ambulance
OTEVŘENO DENNĚ
PŘIBÍRÁME NOVÉ PACIENTKY
PORADNA sterilních párů
MUDr. Adam ZOBAČ
MUDr. Eva ZOBAČOVÁ
MUDr. Daniel JANÍČEK

94/18

GYNEKOLOGIE
Gyn. ambulance Laser
z

Těh. poradna z CTG
z Ultrazvukové vyšetření
z

Od 1.9. do 30.9.2018 si v 0#*)BWÆķPWNŋxFUFWZCSBU
KBLÖLPMJWQSPEVLU LUFSÖDIDFUFP[MFWOJU4UBíÆ
PEFW[EBUUFOUPLVQÌOQķJQMBDFOÆ[WPMFOÂIPWÖSPCLVV
pokkladny
4MFWBTFW[UBIVKFOBEJTQPOJCJMOÆ[ºTPCVW QSPEFKOû4MFWZOFM[FTíÆUBU
4MFWBTFOFW[UBIVKFOBOºLVQEºSLPWÖDILBSFU0#*4MFWVOFM[FVQMBUOJU
OBNOPxTUFWOÆTMFWZ QBMFUPWÂDFOZ OºLVQT WûSOPTUOÆLBSUPVBQPE

PŘEMÍSTĚNÍ
AGENTURY MRA
Havířov–Podlesí
V druhé polovině měsíce
srpna 2018 se přestěhovala
Agentura MRA Podlesí z ulice
Dlouhá 79 do nových prostor
na ulici Družstevnická 1,
Havířov–Podlesí.

CHIRURGIE
Po a Čt 15 - 19 hodin
Odborné chir. vyšetření,
konzultace, odstranění mateřských
znamének, bradavic, ateromy,
lipomy, opichy křeč. žil,
mamologická poradna apod.
MUDr. Stanislav ZOBAČ
MUDr. David ZOBAČ
92/18

0#*)BWÆķPW
1ķFE5SBUÆ
73564 )BWÆķPW*7q 4VDIº
tel.: 296 601 111

: ceskacapoeira

83/18

CAPOEIRA

95/18

93/18

TRÉNINKY PROBÍHAJÍ KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK
OD 18:00 DO 19:00 HODIN NA SPŠ STAVEBNÍ
KOLÁROVA 2 – HAVÍŘOV
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