Havířov dokončil opravu jednoho ze svých
architektonických skvostů - ZŠ Na Nábřeží
Přes
rok
trvala
rozsáhlá
rekonstrukce jedné z nejstarších
havířovských škol, která je součástí
památkové zóny Sorela. Základní
škola Na Nábřeží se dočkala
nových oken, dveří a vstupu do
budovy a také náročné renovace
architektonicky cenné fasády.
Pásku před čerstvě zrekonstruovanou školou v úterý 2. října
společně přestřihli čelní představitelé města.
„ZŠ Na Nábřeží je jednou
z nejstarších škol v Havířově.
Zároveň
reprezentuje
cenný
architektonický styl Sorela. Proto
jsem velmi ráda, že se nám
podařilo školu opravit. Základní
škola Na Nábřeží se tak opět stala
havířovskou chloubou,“ řekla
primátorka města Jana Feberová.
Budova základní školy byla
postavena v letech 1954 - 56.
Prakticky od doby výstavby zde
neproběhla žádná větší rekonstrukce. Dveře a převážná část
oken byly původní a měly špatné
izolační vlastnosti. Některá okna
byla již zcela nefunkční. „Okna
a fasáda na této škole byly ve velmi
špatném stavu, proto jsme
v loňském roce navýšili investiční
část rozpočtu města a rozhodli se,
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Sociální služby zvou
na týden rané péče
Foto: Jana Kriš
že školu opravíme,“ vysvětlil
ekonomický náměstek primátorky
Josef Bělica.
Původní okna a dveře byly
vyměněny, opravena byla také
fasáda budovy. Budova školy se
nachází v ochranném pásmu
nemovitých kulturních památek
Sorela, barevné řešení fasády
proto muselo město projednávat se
zástupci Národního památkového
ústavu. „Šambrány a pilastry nový
nátěr prokreslil tak, že nyní
z fasády vystupují a působí plastič-

těji,“ uvedla k opravě vedoucí
oddělení investic havířovského
magistrátu Kateřina Mikulová.
„Soklová část, sgrafita a kamenné
prvky byly očištěny a opatřeny
nátěrem
odpuzujícím
vodu.
Kamenné obklady z hořického
pískovce
hlavního
vstupního
portálu
nahradily
nové,“
informovala Mikulová.
Oprava školy vyšla město na
téměř 28 milionů korun.
-red-

Volby 2018

ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokrat.
Hnutí pro Havířov
Společně pro Havířov
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem. T.Okamura (SPD)
Občanská demokratická strana
NEZ a Zelení-osobn.pro Havířov
Havířovský družstevník
Patrioti Havířov
SMĚR PRO HAVÍŘOV
TOP 09
Počet voličů: 61 199
(19 047 odevzdaných obálek)
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Změny na linkách MHD
Tašky na tříděný odpad
jsou k dispozici
Kapacita sběrného dvora
na Karvinské je vyčerpaná
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Přehled zvolených kandidátů
do zastupitelstva města
Na ulici Železničářů
roste nové parkoviště

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Havířova
konaných 5. - 6. 10. 2018
název

Z obsahu:

Procenta
hlasů

Počet
mandátů

27,11
14,86
11,63
8,49
7,82
7,76
7,39
5,17
3,87
2,36
2,00
1,02
0,82

13
7
6
4
4
4
3
2
0
0
0
0
0
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Kadeřnice Witová
reprezentovala v Kanadě
Mobilní hospic
působí také v Havířově
strana 6
Úřad práce zve absolventy ZŠ
na výstavu Volba povolání
strana 7 - 9
Kulturní servis MKS Havířov
strana 10
NsP – nedostatek zdravotnického
personálu očima sestry u lůžka
strana 13
Ozvěny ze škol

Volby 2014
Procenta
hlasů

Počet
mandátů

18,71
22,90
25,92
6,06
4,05
3,19

10
13
15
3
0
0

Volební účast: 31,23 %
Zdroj: volby.cz, 11. 10. 2018

strana 14
Horizonty stále na špici

POZVÁNKA
ustavující jednání
Zastupitelstva města Havířova
je naplánováno na
pondělí 5. listopadu 2018
v 9 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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Změny na linkách Městské hromadné
dopravy Havířov od 9. 12. 2018
Upozorňujeme cestující veřejnost, že k termínu platnosti jízdních řádů
od 9. prosince 2018 jsou v rámci systému Městské hromadné dopravy
Havířov připravovány následující změny:
U linek č. 405, 410, 414 a 417 MHD Havířov dojde ke změně trasy,
připravována je stavební úprava nebo zprovoznění již existujících
4 autobusových zastávek v tomto přepravním systému.
Nově bude zajištěna pravidelná dopravní obsluha zastávky u hřbitova
v Havířově,Šumbarku spolu se zajištěním přímého dopravního spojení
mezi jednotlivými částmi Šumbarku jednou linkou.
Nové zastávky:
Havířov,Podlesí,Dlouhá tř. lesopark – zastávka pro linku č. 405 bude
umístěna na Dlouhé tř. v úseku mezi křižovatkami s ul. Okrajovou a ul.
Přátelství. Zastávka zajistí lepší dostupnost městské hromadné
dopravy pro občany části Životice, zejména pak občanů bydlících na ul.
U Křížů a Přátelství.
Havířov,Šumbark,hřbitov – zastávka pro linku č. 410 bude umístěna
na ulici Hřbitovní v blízkosti vstupu na městský hřbitov v této části
města.
Havířov,Podlesí,zdravotní středisko – bude obnoven provoz
zastávky na Dlouhé tř. pro směr z centra města pouze pro linku 405.
Havířov,Prostřední‚Suchá,U Skleníků – do provozu bude uvedena
zastávka na ulici U Skleníků pro linku 410 pro směr na
Havířov,Šumbark.

Změny linkového vedení:

Linka 405 – linka je vedena z Havířova,Šumbarku, 2. etapa v dnešní
trase až k OC Elan, odkud nově pokračuje přes zast. „Nemocnice“
a „Kaufland“ do Prostřední Suché přes zastávky „Modlitebna“
a „Šimala“ směrem k Dlouhé tř. na městskou část Podlesí s ukončením
na nové zastávce „Dlouhá tř. lesopark“ v Havířově,Podlesí.
Linka 410 – linka je vedena z městské části Dolní Datyně nově cca od
7.00 do 18.00 hod. v pravidelném hodinovém intervalu a je prodloužena
z ul. Těšínské v trase přes zastávky „Úřad práce“, „U fontány Jitřenka“,
„Obchodní dům“, „Nemocnice“ „ul. U Skleníků“ směrem na zast.
„Hřbitov“ a přes zast. v části Šumbark, 2. etapa s pokračováním po ul.
Školní, Obránců míru, Anglická, M. Pujmanové až na zast. „Točna
Lidická“. V této trase budou obsluhovány všechny stávající zastávky
MHD.
Linka 414 – jedná se o speciální spoj určený pro školní přepravu
z městské části Šumbark přes části Prostřední Suchá a Podlesí
směrem na Bludovický kopec až do Dolní Datyně.
Linka 417 – linka má upravenou trasu v úseku od OC Elan směrem na
Šumbark. Ze zast. „Obchodní dům“ je vedena v trase přes „Nemocnici“
a dále po ulici Karvinské a Hlavní třídě na zast. „Železniční stanice“
s pokračováním směr Šumbark, nově však až na konečnou zast.
„Točna Petřvaldská“.
V této trase budou obsluhovány všechny stávající zastávky MHD.
Na ostatních linkách budou provedeny úpravy jízdního řádu, trasy linek
se však nemění. Konkrétní jízdní řády jsou v současné době
připravovány a po jejich schválení budou zveřejněny.
Odbor komunálních služeb

Havířovské farmářské a rukodělné trhy
2. a 14. 11. od 9 do 17 hodin
na náměstí Republiky

Tašky na separaci odpadu
máme opět k dispozici
Třídění
v
havířovských
domácnostech
a některých základních školách podporují už
několik let také speciální barevné tašky. Žlutomodro-zelené sady slouží k pohodlnému
vytřídění plastů, papíru a skla přímo
v domácnostech nebo ve třídách, odkud se poté
pouze vysypou do patřičných kontejnerových
nádob. Domácnosti, ve kterých v Havířově
barevné separační tašky chybějí, mají teď znovu
šanci si je vyzvednout na radnici. Barevné tašky
jsou v domácnostech moderním řešením třídění
odpadu. „Město pořídilo tři tisíce kusů sad
barevných tašek, které teď zdarma rozdává
mezi havířovské obyvatele. Očekáváme, že se

CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
kroužek pro ty, kteří „ZPÍVAJÍ RÁDI A NEMAJÍ S KÝM“
28. 11. 2018 (středa) - od 16.00 hodin
Kroužek studené kuchyně - p. Studnická
12. 11. a 13. 11. 2018 od 9.30 do 11.30 hodin
19. 11. a 20. 11. 2018 od 9.30 do 11.30 hodin
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
AKCE PRO BABIČKY, DĚDEČKY, VNOUČATA,
MAMINKY, TATÍNKY, DĚTI
29. 11. 2018 od 10.00 hodin v CVA
(21. 11. 2018 od 14.30 hod. v Městském klubu seniorů, Studentská 9a,
Hav.-Podlesí)
Pravidelný program:
PONDĚLÍ: od 14 do 17 hodin p. Szostková - dovednostní kroužek
– různé techniky výroby z papíru, quilling, eukastika, ubrousková
technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení,
šití…
ÚTERÝ: od 13 do 18 hodin p. Köhler – karetní hra Taroky
od 14 do 17 hodin p. Burová – dovednostní kroužek – výroba
keramiky
STŘEDA: od 10 do 12 hodin p. Adamová – kroužek přípravy k šití
– střihy, kompletace..
od 13 do 18 hodin p. Foldynová – karetní hra Taroky
od 14 do 17 hodin p. Szostková – dovednostní kroužek – různé
techniky výroby z papíru, quilling, eukastika, ubrousková technika,
malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení, šití…
ČTVRTEK: od 9.15 do 11.15 hodin chůze s holemi Nordic walking
PÁTEK: od 14 do 17 hodin p. Heinzová – dovednostní kroužek
– výroba šperků z korálků a perliček
od 14 do 17 hodin – kroužek kresby a malby
Případné změny budou zveřejněny na stránkách
www.havirov-city.cz (volný čas – Centrum volnočasových aktivit)
a na nástěnce umístěné přímo v budově CVA.

Kapacita sběrného dvora
na Karvinské je vyčerpaná
Objemný odpad, stavební suť a zeminu můžete do
konce roku 2018 odevzdávat výhradně v areálu
sběrného dvora na ulici Jarošova v Havířově-Šumbarku.
Kapacita sběrného dvora na Karvinské ulici je pro tyto
druhy odpadů pro letošní rok vyčerpaná.
Jiné druhy odpadů včetně elektro odpadů do zpětného
odběru budou zatím na sběrný dvůr na Karvinské ulici
přijímány bez omezení.

zvýší roztřiďování odpadu do barevných
kontejnerů tak, aby se snižoval objem směsného
komunálního odpadu, který končí na skládkách,“
uvedla
vedoucí
oddělení
odpadového
hospodářství
havířovské
radnice
Eva
Wojnarová. K dispozici jsou u pracovnic na
informacích Magistrátu města Havířova ve
vestibulu budovy. Tašky jsou výhradně pro
obyvatele Havířova, do každé domácnosti je
určena jedna sada, které budou k dispozici do
vyčerpání zásob. „Pokud mají o tašky na třídění
odpadu zájem školy nebo školky do svých tříd,
lze se na jejich odběru na odboru komunálních
služeb domluvit,“ doplnila Wojnarová.
Správně roztříděný komunální odpad lze
posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do
výroby a třídění odpadu tak má velký ekologický
význam. Do kontejnerů na plast, papír a sklo

mohou lidé vytříděné komodity vyhazovat na
více než 350 stanovištích v Havířově.
Do barevných pytlů se jmenované komodity třídí
v domácnostech rodinných domů, u nich mají
lidé i speciální nádoby na odkládání bio odpadu.
Velké kontejnery na bio jsou pak rozmístěny
především u zahrádkářských osad a prozatím
na 10 stanovištích v městských sídlištích.
Po městě je rozmístěno také 25 kontejnerů na
textil. Odpad v České republice podle statistik
třídí 72 procent obyvatel. I lidé v Havířově tak
přispívají k úspoře přírodních zdrojů – například
stromů a přírody vůbec nebo zdroje energie.
Správně vyseparovaný odpad je surovinou,
která dokáže až dvojnásobně šetřit naše životní
prostředí. Proto třiďte odpad, má to smysl!
Ing. Eva Wojnarová
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Za bytovým domem na ulici
Železničářů roste nové parkoviště

Výsledky voleb
do Zastupitelstva
města Havířova
Mandáty zastupitelů
podle volebních stran
ANO 2011

13 mandátů
27,12 % hlasů
Bc. Josef Bělica, Mgr. Stanislava Gorecká, Ing. Ondřej Baránek,
Bc. Alena Olšoková, Róbert Masarovič, MSc., Iveta Kočí
Palkovská, Jan Veselý, Mgr. Iva Georgiu, Radim Kalus, Ing. Josef
Kaplan, Bc. Jan Dostal, Petr Wala, Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.

Komunistická strana
Čech a Moravy

7 mandátů

Česká strana
sociálně demokratická

6 mandátů

14,87 % hlasů
PaedDr. Milada Halíková, Bc. Daniel Pawlas, Bc. Monika
Havlíčková, Mgr. Radek Kupczak, Soňa Ryšánková Dosedělová,
Ing. Eduard Heczko, Markéta Fikáčková

11,64 % hlasů
Mgr. Jana Feberová, Bc. Alena Zedníková, Ing. Jiří Martinek, MBA,
Ing. Pavel Rapant, MBA, Ing. Jakub Holisz, Bc. Radim Hanzel,
MBA

Hnutí pro Havířov

4 mandáty
8,49 % hlasů
Mgr. Daniel Vachtarčík, Ing. Bohuslav Muras, Mgr. Rudolf Šimek,
Mgr. Daniel Gwóźdź

Společně pro Havířov
- Koalice KDU-ČSL a STAN

4 mandáty

7,83 %hlasů
Ing. Bohuslav Niemiec, Ing. Eva Šillerová, Ing. Jan Szturc,
Marek Světnička, DiS

Česká pirátská strana

4 mandáty
7,76 % hlasů
Mgr. Martin Rédr, Jan Nezhyba, MgA. Jaroslav Kocián,
Martin Kmec

Svoboda a přímá demokracie
- Tomio Okamura (SPD)

3 mandáty

7,4 %hlasů
René Pustějovský, Bc. et Bc. Darja Tomaniecová, Břetislav Butora

Celkem 45 parkovacích míst přibude za bytovým domem na ulici
Železničářů nedaleko vlakového nádraží. Rozsáhlé parkoviště ze
zámkové dlažby spolu s novými chodníky, osvětlením a příjezdovou
cestou chce město dokončit do konce roku.
Součástí stavby nového parkoviště bude vybudování dešťové
kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin a retenční nádrže. Stavba
město vyjde na téměř 9 milionů korun.
Parkoviště nejvíc využijí obyvatelé bytového domu a cestující drah.
Stavba parkoviště předchází rozsáhlé rekonstrukci přednádražního
prostoru. Po celou dobu plánované rekonstrukce přednádraží nebude
přerušen provoz vlakového nádraží. Současné parkoviště u nádraží však
bude součástí stavby a nebude tak po dobu rekonstrukce přednádražního
prostoru sloužit svému účelu. Jelikož rekonstrukce potrvá zhruba dva roky,
bude po tuto dobu cestujícím sloužit nové parkoviště u bytového domu.
Na samotnou realizaci rekonstrukce přednádražního prostoru podalo
město žádost o evropskou dotaci v rámci projektů ITI a nyní čeká na její
vyhodnocení. Havířov plánuje přeměnu přednádražního prostoru za
zhruba 150 milionů korun.

Řešení problému s parkováním věnuje
Havířov v letošním roce zvláštní pozornost
Nová parkovací stání s novými chodníky a opravenou cestou mají
k dispozici obyvatelé Stavbařské ulice v centru města a zcela nové
parkoviště roste také na nezpevněné ploše za kostelem sv. Anny - to chce
město dokončit do konce listopadu. Parkovací místa přibyla také na
Moskevské ulici a ulici Astronautů díky jejich zjednosměrnění, parkování
řeší Havířov také na Hřbitovní ulici v Havířově-Šumbarku v rámci
rozšiřování hřbitova.
-red-

Zámek pod správou SSRZ ožívá
„Když jsme Zámek v červenci převzali, bylo nám jasné, že v něm bude
spousta práce,“ říká Antonín Polický, vedoucí Zámku Havířov. „Za tři
měsíce, kdy Zámek provozujeme pod hlavičkou Správy sportovních
a rekreačních zařízení, se nám to potvrdilo.“
Co se Zámku daří, je udržovat vysokou kvalitu pokrmů. Vyhýbá se
náhražkám a vaří z čerstvých surovin. Proto na Zámek chodí lidé jak na
obědová menu, tak je oblíbeným místem konání svatebních hostin a oslav
různých výročí. Daří se také získávat zákazníky z akcí v obřadní síni.
Zvláště vítání občánků, konané v obřadní síni, rodiče rádi zakončí dobrým
obědem. "Zvyšující se obliba Zámku je znát i na rostoucích tržbách
restaurace," prozradil Polický. "Ostatně Zámek je snad jediné místo
v Havířově, kde si můžete dát kávu nebo mít schůzku již v 7 hodin ráno."
Zámek pod novou správou rozšiřuje nabídku sortimentu. V tuto chvíli
finišuje s nabídkou výjimečných zákusků. „Nechtěli jsme mít to samé, co
všichni okolo, chceme pro naše hosty to nejlepší,“ pokračuje Polický.
Mimo zákusky Zámek připravuje i různé akce. Samozřejmostí je například
Martinská husa. Mimo to připravuje Zámek i speciální akce jako
ochutnávky vín, přednáškové večery či tematicky zaměřená menu.
Jednoduše, hosté se na Zámku mají na co těšit.
Radomír Kácal, ředitel SSRZ

Statutární město

Havířov

Občanská demokratická strana 2 mandáty
5,17 % hlasů
MUDr. Radomil Schreiber, Leoš Lukaštík

Výsledky voleb do Senátu
parlamentu ČR
Senátorem za volební okrsek Karviná se stal Ing. Petr Vícha.

si Vás dovoluje pozvat na

PIETNÍ AKT
při příležitosti uctění památky obětí válek
9. listopadu 2018 v 11:00 hodin
u pamětní desky před kostelem sv. Anny
v Havířově-Městě.
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Barevný podzim v domově Březiny

PORADENSKÉ STŘEDISKO
PRO RODINU A DÍTĚ „RaD“
vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a
VÝSTAVU PRACÍ DĚTÍ
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
konanou v rámci celorepublikové akce TÝDEN RANÉ PÉČE®
Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ je jedním ze středisek
Sociálních služeb města Havířova. Poskytuje služby pro rodiny s dětmi
se zdravotním postižením. Každoročně se zapojuje do celorepublikového TÝDNE RANÉ PÉČE®, letos se sloganem „Na lidech záleží“.

VÝSTAVA DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ
V KNIHOVNĚ
I nám záleží na každé naší rodině, na každém dítěti, a proto vás zveme
na výstavu prací dětí se zdravotním postižením. Výstavu budete moci
navštívit v průběhu měsíce listopadu 2018 zdarma v přízemí Městské
knihovny Havířov, ul. Šrámkova 2 (u Magistrátu města Havířova).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v „RaD“u
Letošní babí léto se opravdu
vydařilo. Naši senioři toho využili
k výletům po blízkém okolí nebo ke
zpracovávání ovoce, kterého bylo
opravdu hodně. Slunečné počasí
také vybízelo ke sportování, a proto
se 18. září v Domově uskutečnilo
sportovní odpoledne, které jsme
uspořádali společně s členy Klubu
důchodců Petřvald. Odpoledne se
neslo v duchu soutěží. Soutěžilo se
například v šipkách, ruských kuželkách nebo tichém bowlingu.
Nechybělo ani pohoštění, na
kterém se podíleli i členové klubu.
Napekli výborné jablečné štrůdly
a zaměstnanci domova grilovali
párky. Závěr odpoledne patřil
předávání medailí a diplomů těm
nejúspěšnějším. Všichni zúčastnění se shodli, že tato akce se

Odbor kancelář
primátora informuje,
že v průběhu listopadu
a prosince 2018 se uskuteční
dotazníková šetření v rámci
realizace projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH" Aktualizace Komunitního plánu a Koncepce
sportu.
Prosíme občany o spolupráci
při vyplňování.

vydařila a budeme rádi, pokud se
zase někdy sejdeme.
Vinobraní,
tato
očekávaná
a oblíbená společenská akce, se
uskutečnila ve dnech 25. a 26. září.
Pro uživatele a jejich rodinné
příslušníky byl připraven pestrý
program a chutné občerstvení.
Pozvání přijal ředitel nemocnice
v Karviné - Ráji, Orlové a Havířově
Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce,
který nepřišel s prázdnou.
Seniorům přinesl různé druhy
vín, které měli možnost ochutnávat
během jeho zajímavé přednášky
o vínech. Na vinobraní nesměl
chybět burčák nalévaný pracovnicemi převlečenými za bohyně vína.
K dobré náladě přispěla mezi
uživateli oblíbená skupina DUO
VOX, která hrála nejen k poslechu,
ale i k tanci.
V našem domově se snažíme
seniorům poskytovat kvalitní péči,
která by nebyla možná bez dotací,
jež nám ze svého rozpočtu
pravidelně
poskytují
města
Havířov, Petřvald, Orlová, Karviná,
a financování zajišťuje i Moravskoslezský kraj, jako zřizovatel
Domova Březiny, p.o.
Tímto za poskytnuté dotace
zmíněným
městům
a
kraji
děkujeme.
Mgr. Zuzana Fránková, ved.
oddělení Domova pro seniory

Kdybyste se rádi blíže seznámili se službami Poradenského střediska
pro rodinu a dítě „RaD“, zveme vás ve čtvrtek 8. 11. 2018 na Den
otevřených dveří, ul. Atriová 5, Havířov (za kostelem Sv. Anny,
u Stromovky). Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ nabízí
poradenské služby:
*
RANÁ PÉČE (pro děti raného věku do 7 let)
*
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
(pro rodiny s dětmi školního věku se zdravotním postižením)
*
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
(pro rodiče/pečující osoby s dítětem se zdravotním postižením
od 1 do 40 let věku)
Kontakty: 725 852 994; poradenskestredisko-rad@ssmh.cz;
ranapece-rad@ssmh.cz; odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz

Poděkování z Benjamínu
Na konci srpna 2018 se děti z Benjamínu rozloučily s letošními
prázdninami společně se svými dobrovolníky z ADRY, kteří jim pomáhají
trávit smysluplně volný čas, věnují se jim a jsou pro ně velice důležitou
součástí jejich života. Proto jsme všechny dobrovolníky pozvali na
společné setkání, abychom jim poděkovali za vše, co pro děti z Benjamínu
dělají. O zábavu se opět postarali Klauni z Balónkova, kteří s sebou
přinesli spoustu barevných balónků, smích a radost. Klauni se postarali
o hudbu a přivezli i výbornou pizzu, kterou dětem darovala pizzerie Max.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu Davidu Zbaviteli i jeho kolegům,
kteří s naší organizací spolupracují již dlouhodobě, a také pizzerii Max.
Akce se tedy moc vydařila a my se již nyní těšíme na tu příští, kdy se určitě
zase všichni v Benjamínu společně sejdeme.
Za všechny z Benjamínu děkuje Mgr. Darja Kuncová, ředitelka
organizace a Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí DOZP Benjamín, p. o.
středisko v Havířově.

Vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Bludovice
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje všem vlastníkům nemovitostí
v katastrálním území (k.ú.) Bludovice, že v tomto k.ú. bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.
Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí podle ust. § 43 odst. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), např. obvody budov, druh a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, atd.
Zjištěné nesoulady budou s vlastníky řešit pověření zaměstnanci katastrálního úřadu, a to:
- osobně v místě trvalého bydliště,
- výzvou vloženou do poštovní schránky nebo předanou jiným vhodným způsobem,
- písemnou pozvánkou k projednání nesouladu.
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Den otevřených dveří aneb let balonem v Domě pod svahem
V září jsme otevřeli dveře
našeho Domečku pro veřejnost
a zvolili jsme netradiční ústřední
myšlenku: Let balónem. Každý
klient totiž prochází v rámci
programu skupinovou a individuální
terapií. Jeden z nich hovořil
o změně ve svém životě takto:
„Největší změnu vidím v tom, že
jsem schopný se dívat na svůj život
z pohledu shůry, jakoby z koše
balónu. Z tohoto pohledu vidím
věci, které dříve nebylo možné
spatřit. Jsou to krásné věci, které
mi zpříjemňují život, a dokonce
přinášejí pocit štěstí, který pak
nepotřebuji kompenzovat hraním
ani pitím.“
Cílem akce bylo seznámit
veřejnost s projektem pomáhajícím

lidem závislým na alkoholu nebo
hráčských aktivitách a také
upozornit na riziko závislosti
v České republice. Návštěvníci
slyšeli z úst absolventů povídání
o programu, zhlédli výstavu
terapeutických úkolů a mohli
diskutovat o nebezpečí alkoholu
a preventivních programech. Menší
návštěvníci zavítali ke zvířatům
z farmy. Všichni jsme se setkali
u občerstvení či v tvořící dílně, kde
jsme symbolicky prolétli krajinou
dětství. Závěrem akce stoupaly
k nebi balonky s přáním pro
Domeček a klienty, a tři návštěvníci
byli vylosováni a obdrželi bedýnku
ovoce a zeleniny.
Lucie Pálková, vedoucí služby
následné péče Armády spásy

Mobilní hospic
působí také v Havířově

Benefiční koncert vehnal
účastníkům slzy do očí
„Večer prostoupený radostí a láskou a naprosto nezapomenutelný
zážitek.“ Tak komentovali účastníci benefičního koncertu pro Verču.
Vystoupení našich bezpochyby předních havířovských umělců - skupiny
Souznění pod vedením dobrovolnice Bohdanky Pufferové spolu
s Libuškou Heřmanovou a Honzou Foltýnem - bylo strhující, sólisté
absolutně suverénní. Moderátorka večera Terezka Pufferová vytvořila
krásnou atmosféru.
Pro Verunku se na koncertě vybralo neuvěřitelných 43 243 Kč, což
nejen mamince Verunky – paní Věrce Chovancové, ale i mnohým
návštěvníkům a hudebníkům vehnalo slzy do očí.
Generální ředitel společnosti RESIDOMO pan Jan Rafaj při předávání
šeku vyjádřil radost z toho, že se mohl koncert uskutečnit právě v Lučině.
Zázemí, které zaměstnanci Lučiny poskytli a vytvořili, bylo skvělé. Velký
dík patří panu řediteli i programové koordinátorce Lučiny Haně Vlhové.
Po ukončení koncertu vypuklo dlouhé a srdečné objímání a focení. Paní
ředitelka Santé Stanislava Gorecká jen zářila. „Chtěla bych poděkovat
havířovské prodejně Pekarna Ilíík a květinářství Dagmarka,“ řekla Jana
Žoričová z Adry.
„Velmi děkujeme pizzerii Vosíme, že zpěvákům ze Santé darovali
10 velkých pizz jako odměnu za jejich vystoupení na benefičním koncertě.
Taktéž Restauraci Barbara z Havířova, která nabídla občerstvení pro tuto
skvělou kapelu,“ nestačila vyjmenovávat Jana Žoričová další hodné firmy,
které poskytly koncertu podporu.
Jana Žoričová, ADRA

Z redakční pošty:

Zůstat doma až do konce není
pro
nevyléčitelně
nemocné
samozřejmost.
Existují
však
organizace, které vám v tom
pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající
člověk v posledním stádiu nemoci
zůstal doma a nemusel strávit toto
období v nemocnici nebo jiných
zařízeních. Můžete se ale obrátit
na mobilní hospice, které vám
pomohou. Mobilní hospic Ondrášek
pečuje bezplatně o nevyléčitelně
nemocné děti a dospělé v jejich
domovech, aby mohli závěr svého
života strávit mezi svými blízkými.
„Specializovanou paliativní péčí
ulevujeme pacientům od fyzických
i psychických obtíží, které nemoc
přináší. Současně podporujeme
rodiny, které pečují o svého
blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava
Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním
týmu, který tvoří lékaři, zdravotní
sestry, fyzioterapeutka, sociální
pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají
k dispozici pohotovostní číslo, na
které mohou volat 24 hodin denně
7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry

vyjíždí každý den za pacienty
domů. Naším cílem je udržet
vysokou kvalitu života až do
úplného konce. Není to lehká
práce, ale vždy nás povzbudí, že ji
děláme dobře. Důkazem toho jsou
dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním
z takovýchto dopisů je i vzkaz od
paní pečující o svého muže:
„Manžel se denně těšil na příchod
sestřiček. Byly milé, veselé
a komunikativní. Byla to jedna
z nejhezčích chvilek našeho
utrápeného dne. Bez jejich pomoci
(morální i odborné) nevím, jak
bychom celou situaci zvládli. Nikdy
nepřestanu být vděčná lékaři, který
mě na tuto možnost upozornil. Kéž
by tuto možnost měli všichni
umírající.“ Ondrášek působí i na
území Havířova. Nebojte se nás
kontaktovat.
Kontakty: Mobilní hospic
Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova
459/11, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 727 805 329, 603 566 336.
Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz.
Jana Pastrňáková

Kadeřnice Natalie Witová reprezentovala v Torontu

V mezinárodní kadeřnické soutěži Goldwell Color Zoom stylisté z celého světa umělecky ztvárňují
aktuální trendy a ti nejlepší postupují do velkolepého finále. Soutěž začíná národními šampionáty, které
hodnotí zahraniční porota. Na loňské třetí místo navázala letos vítězstvím kadeřnice Natalie Witová a na
konci září se vydala předvést své umění do kanadského Toronta.
Salon Witová má v Havířově pevné místo již dvacet let a loni se rozšířil i o pobočku v Ostravě, kterou
vede právě Natalie. Je pokračovatelkou rodinné tradice a soutěžím se úspěšně věnovala už od střední
školy. Po zkušenostech, které načerpala před několika lety na stáži ve vyhlášeném salonu v New Yorku,
se v loňském roce poprvé přihlásila do národního kola Goldwell Color Zoom. Mezi nejlepšími z celého
Česka obsadila třetí místo a v letošním roce ji mezinárodní porota vybrala jako vítězku.
V Torontu, kam se koncem září sjeli národní vítězové z celého světa, ji čekal nelehký úkol. V cizím
prostředí, v obrovském shonu a omezeném prostoru, kdy jsou soutěžící doslova loket na loket, musela
porotě během tří hodin předvést přesně ten samý postup při tvorbě účesu, se kterým vyhrála národní kolo.
Vítěz se stane součástí týmu, který udává kreativní směr firmy Goldwell celý následující rok. A ostatní
účastníci? Už jen mít možnost vyměňovat si zkušenosti a měřit síly s těmi nejlepšími na světě, je jim velkou
odměnou. Natalie sice na nejlepší trojici v letošním roce nedosáhla, v mezinárodní konkurenci se však
neztratila a již se pomalu začíná chystat na příští ročník.
Tomáš Velický
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Mobility učitelů a žáků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Střední škola Sýkorova
vyrazila na adaptační kurzy

SPŠE Havířov
vyjela na stáž na Slovensko
„Erasmus plus praxe pro život“ je název úspěšně zakončeného projektu
na podporu kompetencí učitelů a žáků v oblasti odborného vzdělávání
a přípravy na SPŠE Havířov.
V průběhu projektového období od podzimu do jara loňského šk.
r. 2017/2018 celkem 8 našich učitelů z oboru IT a Řídicí systémy postupně
absolvovalo týdenní stáž, která obsahovala stínování/náslechy v hodinách
výuky odborných předmětů na hostitelských školách - SPŠE Hálova
v Bratislavě a SPŠE v Košicích.
V rámci další projektové aktivity jsme 12 žákům a jejich dvěma
doprovodným učitelům zprostředkovali dvoutýdenní souvislou praxi
v Bratislavě a Košicích ve firmách se zaměřením na vyučovaný obor.
Účastníci přijeli z pobytu na stáži velmi spokojeni, tímto projektem
získali nejen nové znalosti a dovednosti, ale také měli možnost poznat
reálie navštívené země, místní zvyky a tradice hostitelského prostředí.
Výstupy projektu zapracovali do zprávy účastníka, sdíleli uvnitř organizace
i mimo ni, a ve finále své nově nabyté vědomosti a dovednosti uplatnili ve
vzdělávacím procesu domovské školy.
Podrobnější informace na webu školy:
http://www.sselek-havirov.cz/index.php?stranka=projekty_erasmus
Miroslava Svrčinová, manažerka projektu

Začátek nového školního roku přináší s sebou pro spoustu žáků nové
prostředí, nové zážitky a především nové třídní kolektivy. A řekněme si
otevřeně, přechod ze základní školy na střední není vůbec jednoduchý.
V rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické
vzdělávání) vyjeli začínající elektrotechnici a strojaři – 120 žáků prvních
ročníků – na Ostravici, aby se sžili s novými spolužáky a taky trochu
s třídními učiteli na adaptačních kurzech.
První várka si užila nádherného počasí, her a zábavy 17. - 18. září,
druhé skupince o týden později už počasí, pravda, moc nepřálo, ale
všichni si to náramně užili – při adaptačních hrách, opékání buřtíků
(někteří by raději volili krkovici, ale bohužel) i v Opičárně.
Mgr. Simona D. Sudacká

Střední škola elektrotechniky&strojírenství,
Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark
zve rodiče a žáky základních škol
na Dny otevřených dveří.
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Gymnázium zve na XIII. ročník
semináře k chemické olympiádě
pro žáky ZŠ
6. prosince 2018 pořádá Gymnázium, Havířov-Město, Komenského
2 seminář z chemie pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol Havířova, kteří
mají zájem o řešení chemické olympiády. Jeho součástí bude teoretický
výklad a laboratorní cvičení. Materiály k semináři dostane každý žák
připravené. Účastnický poplatek se nehradí, dopravu si žáci hradí sami.
Občerstvení bude zajištěno.
Akci finančně podpořilo město Havířov. Vzhledem k omezenému počtu
míst v laboratoři omezujeme počet účastníků na max. 3 žáky z jedné školy.
Bližší informace lze najít na stránkách gymnázia www.gkh.cz nebo
kontaktujte organizátora akce Mgr. Aleše Chupáče (e-mail:
chupac@gkh.cz , tel. 596 811 078).
Zájemci se mohou hlásit do 1. prosince 2018.
Mgr. Aleš Chupáč
Gymnázium Komenského Havířov
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EXKLUZIVNĚ
Z KINA CENTRUM

KD PETRA BEZRUČE
II. ročník benefičního koncertu na podporu
Oddělení klinické hematologie
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.,
pod záštitou primátorky statutárního města
Havířova

Vstupné 200 Kč

pohádky

výstava

divadlo

KD PETRA BEZRUČE

KD RADOST
výstava

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - ČESKÁ SCÉNA

27. 11. v 19.00 hod. - KD P. Bezruče
pro skupinu HAC Robert Thomas: OSM ŽEN

přednášky

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

pořádá 12. 11. od 16.30 h.
besedu v loutkovém sále KD Petra Bezruče

Jiří Ptáček: DŮLNÍ OTŘESY V OKD
Následky důlního otřesu v chodbě

zábava

výstava

KD LEOŠE JANÁČKA
PŘIPRAVUJEME:

5. 12. od 17. 30 h. - loutkový sál KD P. Bezruče PŘEDNÁŠKA
S MEDITACÍ - provází Renáta Rowena Bittová
Vstupné 200 Kč
4. 12. - 28. 12. od 12 do 18 h. KD L. Janáčka (VS V. Wünscheho)
HAVÍŘOVSKÝ VÝTVARNÝ SALON
11.ročník přehlídky výtvarníků našeho města
15. 12. v 18.45 h. - Kino Centrum (velký sál) G. Verdi:
LA TRAVIATA
Vstupné: 320 Kč
18. 1. 2019 v 19.00 hodin - velký sál KD Leoše Janáčka
NOVOROČNÍ KONCERT - A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, Pavel
Šporcl – housle, komorní orchestr
Předprodej vstupenek od 12. 11. 2018
22. 1. 2019 v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
Guillaume Mélanie: LADY OSKAR, hrají herci Divadla Kalich
Praha - Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž,
Felicita Prokešová, Vendula Fialová, Barbora Vyskočilová...
Předprodej vstupenek od 12. 11. 2018
Městské kulturní středisko Havířov vyhlašuje výběrové řízení na
pozici PC grafik do propagačního oddělení na zpracování tiskovin.
Požadujeme: min. SŠ vzdělání - grafika a podobné obory, znalost práce
v programu QuarkXPress, Adobe Photoshop. Životopis a ukázky vlastní práce
zasílejte na e-mail: sekretariatmks@mkshavirov.cz do 16. 11. 2018.

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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výstava

KINO CENTRUM

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

GALERIE CENTRUM od 8 do 20 hodin (vstup volný) STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KINA CENTRUM
.

HISTORIE HAVÍŘOVSKÉHO TRAMPINGU – výstava k 100. výročí vzniku trampingu v Československu, ojedinělé kultury ve světě,
Vernisáž v pátek 2. 11. od 18 hodin, výstava potrvá do 29. 11. 2018

P - premiéra



sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os

VELKÝ SÁL
1. - 4. 11. v 16.00 h.
P
LOUSKÁČEK
A ČTYŘI ŘÍŠE 2D
5. - 7. 11. v 16.00 h.
P
LOUSKÁČEK
A ČTYŘI ŘÍŠE 3D
Dobrodružný/ rodinný, USA 2018, 100´,
přístupný, dabing.
Vstupné 2D: 160 Kč w
Vstupné 3D: 180 Kč w
1. - 6. 11. v 19.00 h.
P
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební/ životopisný, USA/ Velká Británie
2018, 134´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
4. 11. v 10.00 h.
MAXINOŽKA
Animovaný/ rodinný, Francie/ Belgie 2017,
91´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
7. 11. v 9.30 h.
ŽENOU Z BOŽÍ VŮLE
Komedie, Švýcarsko 2017, 96´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
7. 11. v 19.00 h.
P
KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU
Dokument, ČR 2018, 90´, do 12 let
nevhodný.
Vstupné: 130 Kč w
8. - 11. 11. v 16.00 h.
P
GRINCH 2D
12. - 14.11. v 16.00 h.
P
GRINCH 3D
Animovaný/ rodinný, USA 2018, 86´,
přístupný, dabing.
Vstupné 2D: 160 Kč w
Vstupné 3D: 170 Kč w
8., 9. a 11. 11. v 19.00 h.
VENOM 3D
Fantasy/ sci-fi, USA 2018, 112´, do 12 let
nevhodný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w
10. 11. v 18.45 h.
MARNIE
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku, 197´, včetně jedné
přestávky. Vstupné 320 Kč
11. 11. v 10.00 h.
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Loutkový/ animovaný/ rodinný, Česko
2018, 75´, přístupný.
Vstupné: 50 Kč
12. - 14. 11. v 19.00 h.
P
CLIMAX
Horor, Francie 2018, 95´, do 18 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 110 Kč w
14. 11. v 9.30 h.
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL
KOPAČKY
Akční/ komedie, USA 2018, 117´, titulky,
do 12 let nevhodný.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

15. - 18. 11. v 16.00 h.
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka, ČR/ Slovensko 2018, 99´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
15. - 18. 11. v 19.00 h.
P
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY
ZLOČINY 2D
19. - 21. 11. v 16.00 h.
P
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY
ZLOČINY 3D
Fantasy/ rodinný, Velká Británie/ USA
2018, 134´, do 12 let nevhodný, dabing.
Vstupné 2D: 170 Kč w
Vstupné 3D: 190 Kč w
18. 11. v 10.00 h.
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Animovaný/ rodinný, Německo/ Lucembursko 2018, 90´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
19. - 21. 11. v 19.00 h.
P
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Komedie, Česko 2018, 99´, do 12 let
nevhodný.
Vstupné: 150 Kč w
21. 11. v 9.30 h.
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
Komedie, USA/ Francie 2018, 90´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
22. - 28. 11. v 16.00 h.
P
PAT A MAT:
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Animovaný/ rodinný, Česko 2018, 61´,
přístupný.
Vstupné: 150 Kč w

22. - 25. 11. v 19.00 h.
P
SESTRA
Horor, USA 2018, 96´, do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
25. 11. v 10.00 h.
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA
Dobrodružný/ rodinný, Německo 2018,
110´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
26. - 28. 11. v 19.00 h.
P
ÚTOK Z HLUBIN
Akční/ thriller, USA 2018, 121´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
28. 11. v 9.30 h.
MISS HANOI
Krimi/ drama, Česko/ Slovensko 2018, 90´,
dabing, do 12 let nevhodný.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
29. - 30.11. v 16.00 h.
P
ČERTÍ BRKO
Pohádka, Česko/ Slovensko 2018, 99´,
přístupný.
Vstupné: 160 Kč w
29. - 30. 11. v 19.00 h.
P
VDOVY
Thriller, USA 2018, 128´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w

w

sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os

MALÝ SÁL
1. - 4. 11. v 17.30 h.
ÚSMĚVY
SMUTNÝCH MUŽŮ
Hořká komedie, Česko 2018, 92´, do 15 let
nepřístupný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
1. - 4. 11. ve 20.00 h.
VENOM 2D
Fantasy/ sci-fi, USA 2018, 112´, do 12 let
nevhodný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
5. a 7. 11. v 17.30 h.
TOMAN
Drama, ČR 2018, 145´, do 12 let nevhodný,
dabing.
Vstupné: 130 Kč w
5. - 7. 11. ve 20.00 h.
HALLOWEEN
Horor, USA 2018, 109´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
8. - 11. 11. v 17.30 h.
P
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Detektivka/ komedie, Česko 2018, 90´,
přístupný.

Sleva pro důchodce
19. - 21. 11. ve 20.00 h.
PREDÁTOR: EVOLUCE
Akční/ sci-fi, USA 2018, 101´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
22. - 25. 11. v 17.30 h.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, Česko 2018, 95´, přístupný.
Vstupné: 140 Kč w
22. - 25. 11. ve 20.00 h.
P
CREED II
Sportovní, USA 2018, do 12 let nevhodný,
titulky.
Vstupné: 180 Kč w
26. - 27. 11. ve 20.00 h.
P
a 28. 11. v 17.30 h. a ve 20.00 h.
MLADÍ ZABIJÁCI
Žánrový koktejl, USA 2018, 110´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
29. - 30. 11. v 17.30 h.
P
ROBIN HOOD
Akční/ dobrodružný, USA 2018, 117´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
29. - 30. 11. ve 20.00 h.
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební/ životopisný, USA/ Velká Británie
2018, 134´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w

DOKUMENTÁRNÍ
KLUB

Vstupné: 150 Kč w
8. - 11. 11. ve 20.00 h.
P
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Krimi, USA 2018, 111´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
12. - 13. 11. ve 20.00 h.
a 14. 11. v 17.30 h. a ve 20.00 h.
ZRODILA SE HVĚZDA
Hudební/ romance, USA 2018, 136´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w
15. - 18. 11. v 17.30 h.
JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
Komedie, Velká Británie/ Francie 2018, 88´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
15. - 18. 11. ve 20.00 h.
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Thriller, USA 2018, 142´, do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
19. a 21. 11. v 17.30 h.
MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
Hudební komedie, USA 2018, 100´,
přístupný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w

12. 11. v 17.30 h.
P
JÁ, MARIA CALLAS
Dokument, Francie 2017, 113´, do 12 let
nevhodný, titulky.
26. 11. v 17.30 h.
P
CIRKUS RWANDA
Dokument, Česko 2018, 75´, přístupný.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

FILMOVÝ KLUB

6. 11. v 17.30 h.
P
NA CHESILSKÉ PLÁŽI
Melodrama, Velká Británie 2017, 110´,
do 15 let nepřístupný, titulky.
13. 11. v 17.30 h.
P
FALSIFIKÁTOR
Komedie/ drama, Srbsko 2013, 87´, do 12
let nevhodný, titulky.
20. 11. v 17.30 h.
P
DÍVKA
Drama, Belgie 2018, 105´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
27. 11. v 17.30 h.
P
TOUCH ME NOT
Hraný dokument, Rumunsko 2018, 125´,
do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

KINOKAVÁRNA

15. 11. BACKSTAGE
Romantický/ taneční, Česko 2018, 90´,
do 12 let nevhodný.
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Nedostatek sester
z pohledu sestry u lůžka
Jestli mě něco má práce naučila, tak vážit si
každé maličkosti. Uvědomit si, že byť se nám
nemusí v životě vždy dařit podle našich
představ, pokud jsme zdraví, jsou to jenom
drobné překážky na cestě k cíli, které dělají náš
život o to pestřejší.
Vážit si jeden druhého, naučit se odpouštět,
vždyť kdo z nás někdy nechyboval? Uvědomit si,
že někdy hlupák se „srdcem ze zlata“ je
mnohem více než „chytrolín“ bez duše.
Poznávat lidi, kteří ve vašem životě zanechají
stopu a jsou dnes jako členové vaší vlastní
rodiny, ty kteří dovedou být přáteli, oporou,
či inspirací. Občas ty, na které neradi
vzpomínáte, pro to jací jsou, ale zároveň si díky
nim začnete všímat i svých vlastních chyb.
Uvědomit si, jak je člověk ve skutečnosti vlastně
„malý“. Není nic úžasnějšího než mít práci, která
je vaší zálibou, druhým domovem, místem, díky
kterému neustále pracujete na sobě samém.
Poděkování za velkou podporu a pomoc při
zpracování článku patří vrchní sestře
p. Marii Hargašové.

Dnes se nacházíme v době, kdy nás média
a tisk zahlcují informacemi o nedostatku
zdravotnického personálu, ať už se jedná
o lékaře, všeobecné sestry, či další
nepostradatelné členy týmu. Kde nastala
chyba? Proč i navzdory tomu, že absolventi
SZŠ, VOŠ, či VŠ vyráží „s kůží na trh“, je nás
v praxi stále nedostatek?
Osobně často slýchávám názor od přátel
laiků, že už je nebaví v médiích stále sledovat
a poslouchat, že je zdravotnických pracovníků
v ČR málo, či jaká jsou jejich platová
ohodnocení. Vždy říkám, že lehce se někomu
hovoří, dokud je zdráv a není odkázán na tuto
péči poskytovanou právě jimi. Pravda je totiž
taková, že to, co se skrývá v pozadí tohoto
problému, se může jednou týkat každého z nás.
Je-li nedostatek zdravotnických pracovníků,
přijímají zdravotnická zařízení tomu příslušná
opatření, např. snižují se kapacity lůžek na
jednotlivých pracovištích, slučují se nemocnice,
jsou přijímání zdravotničtí pracovníci ze
zahraničí, uzavírají se některá pracoviště,
v horším případě celé nemocnice, či podobná
zařízení lůžkového typu. To, co ale mnozí laici
nevidí, je určitá míra tlaku, pod kterým stávající
zaměstnanci nadále pracují proto, aby
poskytovaná péče zůstala i nadále kvalitní.
Říká se, že „za peníze si štěstí nekoupíme“,
a tak to funguje i s naším zdravím. Představme
si extrémní scénář, kdy má být pacientovi
proveden akutní operační výkon např. pro
střevní neprůchodnost, ale nebudou k dispozici
sestry, které by pacienta k výkonu připravily
včas, sanitáři či ošetřovatelky, které by jej
transportovali na operační sál, či lékař, který by
operační výkon realizoval. Kdo bude v tomto
případě zodpovědný za život tohoto pacienta?
Mnohdy je až úsměvné, co vše musí nastat
proto, aby byly navýšeny mzdy těchto
pracovníků. Osobně oceňuji zvýšení mzdy,
kterého bylo za poslední období dosaženo,

lékaři potřebují „k rukám“ sestry, aby byly jejich
ordinace plněny, stejně tak i my potřebujeme
ošetřovatelky či sanitáře, kterým můžeme svěřit
nemalou „část práce“, kterou mají rovněž
kompetenci vykonávat. Nastane-li situace, že
i tito pracovníci začnou opouštět obor, může se
také stát, že Vám v budoucnu léky na noční
směně přijde podat sestra, která v jedné ruce
bude mít kelímek s léky určenými Vám, v druhé
však v rukavici znečištěnou plenu od pacienta
z vedlejšího pokoje, protože zůstane na směně
sloužit sama bez dalšího personálu, s kterým by
si mohla práci rozdělit.

avšak za „úsměvné“ považuji, co vše mu muselo
ve skutečnosti předcházet. Dnes se nacházíme
v době, kdy ceny potravin narůstají a současně
stoupají výdaje za běžné spotřební zboží.
Prohlubující se nedostatek zdravotnických
pracovníků úzce souvisí se zvýšenou pracovní
vytížeností personálu, přičemž změna systému
vzdělávání NLZP pracujících bez odborného
dohledu klade na sestry vyšší nároky stran
úrovně vzdělávání, proto mnozí z nás by mohli
vnímat úpravu platového ohodnocení za
samozřejmost. Omyl. Osobně vzdávám úctu
a pomyslně se klaním nejen všem sestrám, ale
i lékařům, ošetřovatelkám, či dalším kolegům,
v neposlední řadě laikům a dalším, kteří za toto
zvýšení mzdy pomyslně bojovali, např. tím, že
místo času stráveného s rodinou, který je do
značné míry limitován prací přesčas, hledali
způsob, „jak dát o sobě znát“, ať už se jednalo
o řadu stávek, rozhovory v médiích aj.
Není to tak dávno, kdy sestry absolventky po
škole vykonávaly svou profesi za mzdu
podobnou, či v některých případech dokonce
nižší, než je tomu u některých profesí, které lze
vykonávat pouze s dosaženým základním
vzděláním, které je u nás ze zákona povinné,
a co teprve sestry s dlouholetou praxí. Mnohým
z nás jako dětem rodiče říkali „Uč se, jinak
budeš ...“, proto záměrně neuvádím jako příklad
konkrétní profesi, neboť nepohrdám žádnou
z varianty možností, které lze uvést jako příklad,
jelikož si uvědomuji, že každá z nich je pro nás
nepostradatelná, poněvadž nebýt i ..., žili
bychom např. obklopeni odpadky. Chci však
poukázat na fakt, že je zapotřebí si uvědomit
zodpovědnost, která je na tyto pracovníky
kladena a měla by být přímo úměrná jejich
platovému ohodnocení.
Dosavadní zvýšení tzv. příplatku za směnnost
vedlo ve výsledku u NLZP pracujících bez
odborného dohledu ke zvýšení mzdy, ale
zároveň vyústilo v další „nepokoje“ u NLZP
pracujících pod odborným dohledem, kterým
tento příplatek poskytnut nebyl, přestože noční
práci vykonávají rovněž jako my. Stejně jako

Nedostatek sester dle mého názoru souvisí
i se stávajícím systémem vzdělávání, který se
neustále za poslední léta mění. Pacient, který se
v tomto systému vzdělávání neorientuje, nemusí
ani tušit, že o něj v některých zařízeních, která
se takto „brání“ omezení provozu na pracovišti,
pečuje praktická sestra, která z důvodu
nedostatku plnohodnotně vzdělaných všeobecných sester supluje její práci, i navzdory
odlišným kompetencím. Paradoxně donedávna
byly tyto absolventky SZŠ vnímány jako „lepší,
pro zaměstnavatele drahé ošetřovatelky“, které
měly problém se na trhu práce uplatnit.
V současné době oceňuji, alespoň částečnou
úpravu kompetencí a změnu názvu profese
těchto absolventek ze zdravotnického asistenta
na praktické sestry, neboť v našich očích
sestrami jsou. Faktem však zůstává to, že
i navzdory tomu, že my je můžeme vnímat jako
téměř rovnocenné kolegyně, ale ač bychom
chtěli, zcela rovnocennými s ohledem na platnou
legislativu nejsou. Kde naleznou zastání,
dopustí-li se chyby?
Nedílnou součástí toho, co dělá zdravotníky
takovými, jací jsou, je i kolektiv, ve kterém se
pohybují. Veškeré výše uvedené aspekty,
přestože si to občas odmítáme přiznat, zasahují
i do našich vzájemných vztahů, ale zároveň
dovedou být i těmi, co nás dokážou stmelit.
Buďme na sebe pyšní, že svou práci odvádíme
zodpovědně, i navzdory tomu, že je nás
nedostatek. Važme si jeden druhého,
respektujme se, vždyť co je víc?
A nakonec: Milí pacienti, nevěřte všemu, co
vidíte v televizních seriálech, které naši práci
značně zkreslují a snižují. Na podpatcích v práci
neběháme, některé z nás v nich neumí ani
chodit, kávu často „srkáme“ cestou na WC, kam
se dostaneme mnohdy po několika hodinách,
protože zodpovědnost za vaše zdraví má pro
nás v ten moment větší hodnotu.
S úctou,
Lucie Mészárosová, DiS.
Všeobecná sestra chirurgického oddělení,
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Vysvětlivky
NLZP – nelékařský zdravotnický pracovník
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ASTERIX – středisko volného času Havířov, p.o.
info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz

Středisko M. Kudeříkové
St 14. 11. v 17.30 hod. „Rodinné tvoření“ tvoříme z papíru.
St 28. 11. v 17.30 hod. „Cvičíme a soutěžíme“ soutěže a hry pro děti
6 - 10 let.
Přihlášení na akce e-mailem: lenka.vavreckova@svcha.eu
Pá 2. 11. v 17.00 hod. Potáborové setkání táborníků a vedoucích
z letního tábora v Třemešku.
Čt 15. 11. od 14.30 do 16.00 hod. „Otevřená PC herna“
Pá 30. 11. od 14.30 do 16.00 hod. „Turnaj CoD“

Volná místa v těchto kroužcích:
Malujeme, kreslíme s Matějem: 6 - 15 let,
Schůzky: středa (16 - 18 hod.), info: lenka.vaculikova@svcha.eu
Tvorba PC her: úterý (14 - 16.30 hod.)
Základy programování: pondělí (16.30 - 19.00 hod.)
Lego robot: středa (16 - 18.30 hod.)
Informace o kroužcích odd. TE: jiri.salamon@svcha.eu

Středisko Na Nábřeží
volná místa v těchto kroužcích:
Up&Down juniors – začátečníci: po + st (15.30 - 17 hod.),
cena: 600,-/školní rok
Florbal I. – ZŠ 1. máje: út (15 - 16.30 hod.), cena: 500,-/školní rok
Základy sebeobrany: st (16 - 17 hod.), cena: 480,-/školní rok
Taekwon-do I.: st (17 - 18 hod.), cena: 480,-/školní rok
Taekwon-do II.: st (18 - 19.30 hod.), cena: 550,-/školní rok
Rarášek I. – cvičení rodičů s dětmi: cena: 650,-/školní rok
Up&Down Contemporary – hlavní: po (18.00 - 19.30 hod.),
čt (15.30 - 17 hod.), cena: 600,-/školní rok
Stolní tenis: cena: 600,-/školní rok
PŘIPRAVUJEME: KURZ KRUHOVÉHO TRÉNINKU PRO DOSPĚLÉ
Informace o kroužcích odd. Tv: lenka.byrtusova@svcha.eu

Středisko Město (Haškova 1)
(provoz denně 15.00 - 19.00)
21. - 22. 11. Bazárek - středa 10.00 - 17.00, čtvrtek 10.00 - 15.00
24. - 25. 11. SHM ve stolním tenise Ostrava
1. 12.
9.00 Adventní dílničky pro veřejnost - pro děti,
dospělé i celé rodiny, výroba adventních věnců,
vánočních přání, dekorací a posezení u kávičky.
Hotové výrobky budou zpoplatněny.
Nové zájmové útvary (také pro chlapce) Hip hop, Cheerleaders,
Latino a Flétnička. Roční poplatek 100 Kč!
Středisko Šumbark a Valdocco (Lomená 9)
(provoz denně 15.00 - 19.00 Valdocco Út a Čt až do 21.00)
5. 11.
15.00
Netradiční turnaj ve vybíjené
7. 11.
16.00
Drakiáda mažoretek
14. 11.
16.00
Tradiční silový trojboj
- posilovna Valdocco
16. 11.
15.00
Vyrábění z korálků
16. – 17. 11.
Víkendovka
„Vzpomínky na budoucnost“
20. 11.
15.00
Miniturnaj v šipkách
29. 11.
15.00
Soutěž „Barevný podzim“
30. 11. - 1. 12.
Víkendovka „Přátelství“
Klub Maják (Boženy Němcové 3)
(14.30 Malý Maják, 17.30 Velký Maják)
6. 11.
15.00
Malujeme křídami
8. 11.
15.00
Výroba lampiček a lampiónů
12. 11.
15.00
Turnaj v billiardu
13. 11.
15.00
Výroba adventního věnce
19. 11.
15.00
Hra čaroděj
21. 11.
15.00
Ping Pong
22. 11.
15.00
Turnaj v kalču
28. 11.
15.00
Turnaj v šipkách
30. 11. - 1. 12.
Víkendovka „Přátelství“

Městská knihovna Havířov
AKCE PRO DĚTI:
Dětské odd. Svornosti:
Skautská pošta – v dětském odd. mohou děti
odevzdávat dopisy v rámci stejnojmenného
projektu České televize. Více informací na
www.skautskaposta.cz.
Pobočka Gen. Svobody:
20. 11. od 9.00 hod.
Mimiklub - Barevný podzim.
Pobočka U Jeslí:
21. 11. od 14.30 hod. Čtenářský klub

AKCE PRO DOSPĚLÉ:
Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění
Svornosti:
Do 23. 11. trvá výstava Souznění barev a vosku.
Studium Virtuální Univerzity třetího věku
pokračuje dalším semestrem, v oborech
Potraviny a spotřebitel (12. 11. a 26. 11. 2018
vždy v 9.00 hodin) a České dějiny a jejich
souvislosti II (5. 11. a 19. 11. vždy v 9.00 hodin).
1. 11. a 15. 11. v 16.30 hod. závěr pětidílného
cyklu přednášek Pátráme po předcích.
Přednáší Mgr. Vlastimil Ciesar.
13. 11. od 15.00 hod. Baňky a zvonečky
– Rukodělky s Ivetou Janouškovou.
20. 11. v 17 hod. Člověk a pes - křest knihy
terapeutky A. Dunové spojený s prodejem knihy
a
autogramiádou.
Kniha
je
součástí
stejnojmenného projektu.
28. 11. v 18.00 hod. Koncert členů Janáčkovy

filharmonie v Ostravě Kateřiny Bendové (harfa)
a Petra Bendy (housle).
Od 28. 11. Potěšení - výstava obrazů Margity
Krejčí. Výstava potrvá do 4. 1. 2019.
Půjčovna pro dospělé Svornosti:
6. 11. v 18.00 – Relaxační kurz J. Mažguta
15. 11. v 18.00 – Knižní klub
Budova Šrámkova:
Od 14. 11. výstava obrázků Jaroslava Drlíka.
21. 11. od 16.30 hod. Slavnostní otevření
knihovny se sportovní tematikou, vytvořené
z daru Rudolfa Šimka.
K-klub Šrámkova:
9. 11. v 17.30 Pěšky pacifickou hřebenovkou
(Pacific Crest Trail) - cestopisná přednáška
s Pavlem Sabelou.
Vstupné: čtenáři 30 Kč, ostatní 50 Kč.
21. 11. v 17.30 hod. Město duchů – promítání
filmu.
Pobočka J. Seiferta:
7. 11. v 15.00 hod. Korálková hvězda - tvořivý
kurz pro dospělé. Z kapacitních důvodů nutná
rezervace na tel. 596 814 378 nebo e-mailu:
seiferta@knih-havirov.cz
21. 11. v 17.00 hod. Plody naší zahrady
– setkání příznivců Semínkovny.
Beseda Jaroslava Drlíka o tom, jak si užít a zažít
přírodní zahradu.
Do 5. 11. trvá výstava obrazů Tinga Tinga
autorů z Tanzánie dovezená organizací Bez
mámy.

Muzeum (Společenský dům Reneta):
19. 11. v 16.30 hod. Život na Karvinsku za
první republiky - přednáška Prof. Ing. Karla
Bailottiho, CSc.
1. světová válka na Ostravsku - výstava
zapůjčená z archívu města Ostravy.
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Kroužek sportovního lezení na
Palackého vychovává talentované lezce
V Havířově byla v roce 2017 uvedena do provozu lezecká stěna
vhodná pro seznámení a začátky se zajímavou sportovní aktivitou
vhodnou pro všechny generace. Tělocvičnu na Palackého ulici
vyzkoušelo množství havířovských předškoláků a školáků. První
zájemci začali před rokem navštěvovat pondělní nebo středeční kroužky
sportovního lezení určené pro děti od 5 do 10 let, který vede zkušená
trenérka Martina Janošová. Vertikální pohyb mladým lezcům přirostl
k srdci a už od ledna se někteří zúčastňovali také soutěží
organizovaných pro začínající malé lezce, Moravský pohár mládeže
v Příboře, Vsetíně, Olomouci.
Jedním z největších talentů, kteří své první "krůčky" udělali na
lezecké stěně na Palackého, je sedmiletý Daniel Galuška. Ten si v srpnu
troufl na boulderové závody pořádané každoročně u příležitosti
Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v prostředí
Adršpašsko-teplických skal, kde obsadil 3. místo v kategorii chlapců do
8 let. V září se malý havířovský závodník vydal sbírat první mezinárodní
zkušenosti do Žiliny, kde se konal LA SKALA cUP za účasti dětí ze
Slovenska, Polska a České republiky, a doslova vybojoval bronzovou
medaili v kategorii chlapců do 10 let.
Není se čemu divit, připravoval se poctivě, stal se členem nejbližšího
horolezeckého oddílu při TJ Baník Karviná, kde má kolem sebe hodně
lezeckých vzorů z Havířova a Těrlicka: např. Marianu Janošovou
(11 let), Adama Adamovského (13 let), Markétu Janošovou (14 let)
a Elišku Adamovskou (17 let), kteří sbírají cenné vavříny v Evropě i ve
světě.
Roman Raszka, předseda oddílu horolezectví TJ Baník Karviná

Mladý vzpěrač
ze ZŠ Kpt. Jasioka uspěl na
Světových hrách mládeže
v Argentině
Náš nesmírně sportovně nadaný loňský deváťák František Polák
získal na Světových hrách mládeže v Argentině bronzovou medaili
ve vzpírání váhové kategorie do 56 kg (na snímku vpravo). V první
den her tak pro naše barvy získal první cenný kov ověnčený novým
českým rekordem 233 kg v dvojboji. Velkým snem našeho
reprezentanta je Olympiáda v Tokiu 2020. Františkovi, který pochází
z velmi těžkých rodinných poměrů, přejeme pevné zdraví, vytrvalost
a velké štěstí na hodné lidi kolem něj, díky kterým může svého snu
dosáhnout, a doufáme, že se k nám bude vždy rád vracet.
Mgr. Petra Židková, ředitelka ZŠ Kpt. Jasioka

Foto: E. Brzóska
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MŠ Balzacova:
Projekty nám pomáhají
Projekty v mateřské škole
pomáhají vyplnit finanční mezeru
tam, kde prostředky zřizovatele
a MŠMT jsou nedostačující.
Z těchto důvodu škola reaguje
svými projekty na vyhlášené výzvy
a její úspěšnost je velmi vysoká.
Posuďte sami.
Operační program v rámci
Šablon podpořil chůvy pro děti
v Mateřské škole Balzacova
a Mateřské škole Kosmonautů po
dobu dvou let s finanční částkou
představující 737 000 Kč.
Státní fond životního prostředí
podpořil škole hned dva projekty.
První projekt „Za tajemstvím
přírody – stejná a přece jiná“
napovídá, že se jedná o projekt
s ekologickým výukovým programem propojený s intenzivním
kontaktem s přírodou. Děti obou
mateřských škol vyjedou z prostředí se zhoršenou kvalitou
ovzduší do nádherných, čistých
míst Vysočiny a Jeseníků, a to vždy
v říjnu a dubnu roku 2018 - 2020.
Výše podpory činí 210 000 Kč.
Druhý projekt se týká postupné
revitalizace školní zahrady MŠ

Kosmonautů „Zahrada pro hru
i poznání“, podpora Státního fondu
čítá 500 000 Kč.
Vzdělávání v mateřské škole
není jen o získávání financí, je
především o dětech a také tam
reagujeme na Výzvy. V loňském
roce jsme využili nabídku České
obce sokolské a zapojili se do
projektu „Svět nekončí za vrátky –
cvičíme se zvířátky“. Cílem
projektu je podporovat u dětí
sportovní všestrannost, týmovou
spolupráci, vzbudit zájem o sport
a zároveň prezentovat pohyb jako
každodenní přirozenou potřebu
člověka. Děti bez větších problémů
úkoly plnily s radostí, zaujetím
a u některých aktivit se i nasmály.
Za zvládnutý úkol si lepily do
pracovních sešitů samolepky,
k některým úkolům byli přizváni
i rodiče. Na konci roku byly
odměněny diplomem a propagačním materiálem České obce
sokolské. Svět nekončí za vrátky
a nekončí ani sportování! –
pokračujeme
v
navazujícím
projektu České obce sokolské.
Bc. Mirka Turecká

ZŠ Jasioka:
Naší škole bylo 60 let!
Je to tak. Základní škola Kapitána Jasioka v Havířově-Prostřední Suché
je v babičkovském věku.
Toto krásné jubileum jsme si připomněli v pátek 21. září, kdy jsme
otevřeli své dveře významným hostům z řad představitelů města,
dlouhodobým partnerům a spolupracovníkům, stejně jako bývalým
zaměstnancům, rodičům a žákům. Zavzpomínali jsme nad kronikami,
výstavou starých učebních pomůcek a techniky a pochlubili se novými
učebnami, krásným zařízením, výmalbou a pochoutkami, které nám
pomohli připravit rodiče žáků. V krátkém dojemném videu jsme představili
naši činnost i plány do budoucna, protože i když škole teď již táhne na
sedmdesátku, je pořád v dobré kondici a jsme si jisti, že toho má stále
ještě spoustu před sebou. Tak do dalších let – vše nejlepší!
Mgr. Petra Židková

Hokejisté přivítali prvňáčky
na ZŠ Moravská
Zahájení školního roku padlo tento rok na 3. září. Okolí všech škol ožilo
množstvím dětí, dospělých i aut. Zvlášť nedočkavě postávaly před ZŠ
Moravskou děti, které se do školních lavic chystaly vůbec poprvé. A právě
prvňáčky přišel pozdravit představitel města Ing. Bohuslav Niemiec
a hokejisté AZ Havířov Tomáš Gřeš, Jiří Matoušek a Radek Pořízek.
Po slavnostním zahájení v sále školy se děti rozešly do tří prvních tříd,
kde jim byl předán pamětní list a malé dárečky od havířovských hokejistů.
Přejeme všem prvňáčkům, aby do školy chodili vždy s radostí a touhou
poznávat nové věci.
Mgr. Svatava Vilímová, ZŠ Moravská

Evropský den jazyků
na „Májovce“

Kdybyste se prošli po chodbách školy 1. máje 26. září, asi byste se
divili, proč je tady tolik hluku. Možná by vás napadaly otázky typu: “Copak
tady nejsou v hodinách učitelé? Jak je možné, že žáci po sobě pokřikují,
baví se, někde hraje hudba, a nic se neděje?“
Vysvětlení je jednoduché. Zapojili jsme se, stejně jako v minulých
letech, do Evropského dne jazyků, který se slaví každoročně 26. září, na
základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke konci
Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně
s Evropskou unií.
Každá třída dostala za úkol vyzdobit tu svou třídu tak, aby z ní sálala
atmosféra té země, kterou si předem vylosovala. Naši žáci se do úkolu
vrhli s takovým nadšením a nasazením, že přestali vnímat čas a okolí.
Skvělými nápady se to jen hemžilo a celá škola taky voněla rozličnými jídly
různých zemí. Takže volání typu: “Hele, jak se řekne dobrý den, jak se
řekne… přilep ten plakát tam, dej tu věž na stůl a podobně,“ přece museli
učitelé pro tento den ignorovat. No řekněte sami.
A celkový výsledek? Nádherné ostrůvky „třídních“ zemí, všichni se mohli
seznámit aspoň se základními slovíčky mnoha jazyků, kulturou různých
zemí, jídlem, které je pro nás často zvláštní, a hlavně společně se skvěle
pobavili a utužili své kolektivy.
Všem za jejich snahu moc děkujeme
za kabinet cizích jazyků Mgr. Mirka Křížková

ASTERIX spolupracuje se
ZŠ Mládežnickou na
programu Člověk a pes
V rámci programu osobnostního rozvoje dětí „Člověk a pes“ jsme se
rozhodli vstoupit do spolupráce se ZŠ Mládežnickou. Škola program
podpořila svou účastí v besedách s autorkou projektu Andreou Dunovou.
Ty měly veliké ohlasy jak ze strany žáků, ale i učitelů.
Těšíme se na spolupráci, kde hlavní myšlenkou programu je formování
vztahu dětí ke zvířatům a jejich potřebám. Především pak prostřednictvím
sociálního učení umožnit dětem osvojit si žádoucí interakce se zvířaty a ty
rozvíjet. Záměrem projektu je mimo jiné vychovávat děti k odpovědnému
vztahu se zvířaty. Vztah mezi člověkem a psem má vliv i na mezilidské
vztahy, protože rozvíjí pozornost a vnímání potřeb jiných lidí, zejména
handicapovaných, slabých, starých a nemocných.
Více o projektu se můžete dočíst na www.zdraviprozvirata.cz, kde se
dozvíte spoustu zajímavých informací. Zároveň chci poděkovat paní
ředitelce Mgr. Ivě Badurové za možnost bližšího nahlédnutí do projektu
a možnost zapojit se.
Lucie Bitterová, SVČ Asterix
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Ondřej Kočár zve na výstavu obrazů do Galerie Radost
V listopadu v Havířově představí svou tvorbu tři opavští umělci. Díla Ondřeje Kočára doplní jeho otec Vladimír i syn
Kryštof. Vladimír a Ondřej mají za sebou osm desítek společných výstav. Vladimír Kočár (1926) po absolvování
gymnázia studoval na Masarykově univerzitě v Brně. Na jeho plátnech se objevují nejvíce prosté kytice, mnohdy
i suché květy ve vázách, které představují podzimní melancholii příchodu zimy. Jeho syn Ondřej (1964) po absolvování
Ostravské univerzity se v počátcích nejvíce zaměřil na grafiku, ale později se jeho zájem přesunul k olejomalbě.
Dominantní částí jeho tvorby jsou poetická zákoutí a uličky, které vypadají jako poselství minulosti v dnešní moderní
době, ale také portréty dívek. V posledních letech se jeho dílo stále více ladí do poetické zkratky, která má vyvolávat
pocit mystického klidu a odpočinku. Barevnost mají oba autoři blízkou. Jejich díla jsou laděna do teplých tónů, avšak
i na této paletě lze najít odstíny modré nebo jarně zelené. Tvorba obou autorů je ještě doplněna o práce Kryštofa Jana
Kočára. Ten začal malovat obrazy v deseti letech a do dnešní doby měl již osm výstav. V dnešní době, která je obdobím
spěchu a mnohdy i existenčních dilemat, jsou právě tyto obrazy oním ostrovem pohody a klidu, který nás dokáže
pohladit po duši. Vernisáž proběhne 31. října od 17 hodin a obrazy budou k vidění v galerii až do 29. listopadu. Prodejní výstava je otevřena od pondělí
do pátku mezi 12. a 18. hodinou, v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin.
Mgr. Zdeněk Heiser, vedoucí Galerie Radost

Horizonty stále na špici

Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov

Ve dnech 20. - 23. 9. 2018 se v Ústí nad Labem konal již 7. ročník
taneční soutěže Danceshock, která má mimo jiné status Světového
poháru v disco dance. Taneční škola Horizonty vypravila do Ústí 41 svých
tanečnic a v obrovské konkurenci českých i zahraničních tanečníků
přivezla do Havířova hned několik skvělých umístění.
Nejvíce se dařilo v dětské věkové kategorii. Nejúspěšnější byla dětská
formace "Lamas", která na Světovém poháru vybojovala nejcennější kov
a potvrdila tak prvenství z červnového mistrovství Evropy. V obrovské
mezinárodní konkurenci 11 malých skupin pak vybojovala stříbro dětská
malá skupina SuperKIDS. Duo Emilka Romaňáková a Verunka Kršková se
umístilo na 23. místě a ani sólistky si nevedly vůbec špatně - ve světové
konkurenci téměř 60 tanečnic vybojovala Emilka Romaňáková 32. místo,
Kája Dudková 25. místo a Verunka Kršková 20. místo.
Formace hlavní věkové kategorie "Kostky jsou vrženy" přivezla do
Havířova nepopulární 4. místo. Byla to poslední soutěž této úspěšné
formace, která pro letošní rok vybojovala titul mistra České republiky
Taneční skupiny roku a probojovala se až do finále mistrovství Evropy.
Formace Lamas ještě poslední soutěž čeká - 12. června odlétají
tanečnice se svými trenérkami do Švédska na mistrovství světa. "Jedná se
o nejvyšší možnou soutěž, kam se mohou tanečníci probojovat." uvedla
choreografka a šéftrenér taneční školy Tereza Olšarová. "K tomu, aby si
tanečník na takovémto mistrovství světa zatančil, vede velice dlouhá cesta
a několik let dřiny. Tanečníci začínají v Hobby kategorii, odkud se přes
2. ligu mohu probojovat až do extraligy, kde se bojuje o postup na
mistrovství republiky a teprve odtud o nominaci na mezinárodní soutěže."
Máte zájem tancovat v Taneční škole Horizonty Havířov? Stačí přijít na
jeden z tréninků, které se konají v tanečním studiu na ul. Elišky
Krásnohorské v Havířově. Nábor je určen pro tanečníky ve věku 3-15 let.
Více informací najdete na www.horizonty-havirov.cz.
Tereza Olšarová

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/

ZUŠ L. Janáčka

13. 11. 2018 v 17:30 h. v Komorním sále
KONCERT ŽÁKŮ
20. 11. 2018 v 18:00 h. v Reprezentačním sále
KONCERT UČITELŮ

ZUŠ B. Martinů Společný koncert ZUŠ B. Martinů
a litevské hudební školy v Mažeikai 8. listopadu 2018 v 17.00 hodin
Kulturní dům Radost Havířov
Hudební podvečery 13. a 27. listopadu 2018 v 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

NEŽ SE MĚSTO ZRODILO, stálá expozice pojednávající historii
zdejších obcí
FUNKCIONALISMUS
Architektura a bytová kultura období první republiky
Vernisáž výstavy 15. listopadu 2018 v 17.00.
Výstava je zaměřena na architekturu a interiérovou kulturu meziválečného
období s důrazem na umělecký směr funkcionalismus, jenž završil
dosavadní cesty moderní architektury této etapy. Relativně krátké období
funkcionalismu je připomínkou, kdy jsme se úspěšně zařadili do světového
vývoje jak v architektuře, tak v bytové kultuře vůbec.
Konstrukce vnitřního zařízení se stávala prostou a účelnou, s čímž
souvisela průmyslová výroba nábytku. První poválečná léta můžeme
označit za dobu zcela nových proudů v tvorbě nábytku.
Výrazově jednoduchá a střídmá architektura jako celek v sobě spojovala
užitečnost, účelnost, kvalitu a hygienu. Výstava představí tvůrce, hlavní
rysy architektonického slohu a nábytek z ocelových trubek, který byl pro
toto období příznačný. Výstava potrvá do 31. března 2019.
Listopad + prosinec:
NOČNÍ ŽIVOT ZVÍŘAT (21. 11., 9.00 a 10.30)
přednáší Mgr. Petr Pyszko, pro I. a II. stupeň ZŠ
a primy až kvarty gymnázií
FUNKCIONALISMUS – ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÁ KULTURA
PRVNÍ REPUBLIKY (28. 11. a 5. 12. dopoledne) komentované prohlídky
s autorkou výstavy Mgr. Ilonou Pavelkovou, pro II. stupeň ZŠ a SŠ
VÁNOČNÍ HVĚZDA (20. 11. – 13. 12.) 13. ročník vánoční výtvarné
soutěže, soutěžní práce doručte do VS Musaion do 20. 11., předání cen
4. 12., vracení prací od 14. 12., pro školy a veřejnost
VÁNOCE – ŘEMESLNÉ DÍLNY (11. a 12. 12., 8.00–16.00) 13. ročník
vánočních výtvarných a řemeslných dílen, pro školy a veřejnost
VÁNOČNÍ DEKORACE NA SVÁTEČNÍ STŮL (17. 12., 8.00–12.00)
tvorba vánočních dekorací, základní materiál k dispozici, pro MŠ
a I. stupeň ZŠ
Velké skupiny objednávejte prosím předem na výše
uvedených kontaktech

Nadační fond TEPLO NA DLANI plní dětská vánoční přání
Blíží se konec roku a s ním čas adventu, lásky, společných chvil s rodinou, dětských úsměvů a také spousty dárků pod vánočním stromečkem. Pokud
píšete Ježíškovi, můžete napsat také do Nadačního fondu TEPLO NA DLANI, který bude letos Ježíškovi v plnění dětských přání v Havířově pomáhat.
Děti si mohou vybrat z několika dárků, a pokud svůj vysněný dárek v nabídce nadačního fondu nenajdou, mohou si o něj jednoduše napsat. Napište,
proč zrovna vy (vaše děti) si svůj dárek zasloužíte pod vánočním stromečkem. Ježíškovi pověřenci vyberou nejzajímavější příběhy, které budou oceněny
vybraným vánočním dárkem.
Více o tomto projektu, včetně informací, kam dopis pro Ježíška odeslat, najdete na webových stránkách nadačního fondu www.teplonadlani.cz.
Michaela Dvorská, projektový manažer
Nadační fond TEPLO NA DLANI
RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, vydává Městské kulturní
středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, www.mkshavirov.cz, příjem inzerce 596 808 039, kratochvilova@mkshavirov.cz,
tisk: Tiskárna Kartis + Co, s.r.o., registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 13. 11. 2018, náklad 36 000 ks, distribuce - Pošta Havířov 1,
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Prodej materiálů

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN
prodejna

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

105/18

Nové a netradiční služby pro všechny v centru
Mickiewiczova 548/1, Havířov-Město
l
l
l

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a
Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 721 087 422
e-mail: prodejna.havirov@danex.cz

www.danex.cz
106/18

Bezpečnostní schránky (safesy) větších velikostí
Virtuální sídla firem a kanceláře l Parkovací místa
Prostory k pronájmu kadeřnictví, solárko, masáže
Tel: 724 36 38 39, FB: @achathavirov
111/18
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Dětské zboží Elánek+
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Bolt
Tower

U nás levně nakoupíte nejenom
zimní věci, ale např. i balíčky na
Mikuláše a dárečky na Vánoce
a spoustu dalšího.
Těšíme se na vás.
Kontakt: 737 881 535
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Budoucí parkoviště
P+R s 330 místy
k parkování.

Na Nábřeží 79, Havířov

Vítkovická

– už nyní můžete parkovat ZDARMA
v DOV poblíž centra Ostravy,
– snadný přestup na MHD – jen
MHD
DV Hlubina
pár minut do centra města,
Klub
– parkovací místa vhodná
Heligonka
i pro celodenní parkování.
DOV

113/18

P

Parkovací místa
u centra Ostravy
ZDARMA
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Hlavní třída ožije na černý
pátek slevami a kulturou
V pátek 23. listopadu nepůjdou obchody na Hlavní třídě spát. Až do
desáté hodiny zůstanou otevřeny a nabídnou mimořádné slevy.
Současně celá Hlavní třída s okolím ožijí hudbou a pouličními
vystoupeními. Akci s názvem Živá Hlavní pořádá RESIDOMO
s podporou statutárního města Havířov.
Unikátní akce začne úderem večerní sedmé hodiny. Od 19:00 si mohou
zájemci vyzvednout v označeném stánku na náměstí Republiky retro
síťovku na nákupy a vyrazit s vkladní knížkou s kupony za slevami do
různých obchodů. Síťovka s vkladní knížkou budou zdarma připraveny pro
prvních 500 příchozích. Mezi celou řadu prodejen, které mimořádně
otevřou a nabídnou slevy a výhody, patří například oblíbené řeznictví
Kajpuš nebo lahůdky Apetit.
Na náměstí Republiky proběhne tříhodinový program, různými
pouličními show ožijí také zákoutí Hlavní a Dlouhé třídy. Na náměstí
Republiky vystoupí postupně od 19:00 hodiny finalista soutěže
Československo má talent Ondřej Sládek, dále oblíbení herci show Na
stojáka a také Martin Chodúr. Ten naladí publikum na adventní čas
písněmi z nové vánoční desky. Na různých místech v okolí náměstí se
mohou návštěvníci těšit na heligonkáře, kapelu, kouzelníka, klauny nebo
živé sochy.
Smyslem akce Živá Hlavní je alespoň na jeden večer nabídnout živý
večerní ruch tak, jak tomu je v řadě evropských měst. Současně
RESIDOMO spustí webový portál ziva-hlavni.cz, kde budou celoročně
přibývat další slevy a výhody obchodníků z Havířova.
Milan Anděl

