
Primátor města Josef Bělica chce začít novou tradici pravidelných setkání s obyvateli města. Chce slyšet
přímo od vás, co vás nejvíce trápí a pokusí se vám odpovědět na vše, co vás zajímá. 

Poprvé se můžete společně setkat 
v pondělí 11. února v 18 hodin v KD Radost. 

Tak přijďte, budeme se těšit!
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Emma se narodila mamince Lan
Chi Obtulovičové Mai ve středu
2. ledna ve 2 hodiny 42 minut.
Na svět přišla holčička
v porodnici v Havířově s mírami 48
centimetrů a 3 kilogramy.
Rodiče Emmy Obtulovičové přijali

gratulace od primátora města
Havířova Josefa Bělici, který přišel
miminko přivítat v doprovodu
ředitele nemocnice Jiřího Matěje.
„Vítání prvního občánka je jednou

z nejmilejších primátorských
povinností. Jsem velmi rád, že
jsem mohl malou Emmu za celé
vedení města přivítat
a pogratulovat jejím rodičům. Ze
slov maminky vyplývá, že byla
velmi spokojená jak s péčí, tak
přístupem personálu havířovské
nemocnice, což dokládá skvělou
úroveň našeho porodního
oddělení. Byl bych jenom rád,
kdyby počet porodů ve městě
každým rokem narůstal,“ uvedl

primátor Bělica. 
Paní Lan Chi Obtulovičová Mai
i malá Emma dostaly od města
balíky plen pro miminko
a peněžitou poukázku.
"Děkujeme paní porodní asistence

Martině Lasskové a porodnímu
oddělení šestinedělí v havířovské

nemocnici," neopomenuli
poděkovat šťastní rodiče.

V roce 2018 bylo v havířovské
porodnici 637 porodů. Narodilo se
celkem 644 dětí, z toho 318
chlapců a 326 děvčat (7x dvojčata).

Prvním havířovským miminkem roku 2019
je holčička Emma

Počet Havířovanů, kteří mají ve městě trvalý pobyt,
se za rok 2018 snížil přesně o 545. Úbytek občanů
je nejnižší od roku 2008. Oproti předloňskému roku
se úbytek občanů značně snížil, v roce 2017 ubylo
rovných 900 občanů města.

Vývoj úbytku občanů Havířova
od roku 2005 (k 1.1.)

Z evidence obyvatel bylo v průběhu roku 2018
odhlášeno celkem 2726 občanů, z uvedeného
počtu 877 lidí zemřelo. Nově se do města k pobytu
přihlásilo 2181 lidí, v tom i 657 nově narozených
dětí.

V rámci částí města se stěhovalo 2856 občanů.
K poslednímu dni roku 2018 bylo v evidenci přesně
73 050 Havířovanů – 32 435 mužů a 30 347 žen,
dětí do 15 let město eviduje 10 268 (5 249 chlapců
a 5 019 dívek).

Nejvíce lidí trvale pobývá v části Havířova Město,
kde žije 31 489 přihlášených obyvatel. Následuje
Šumbark s 17 471 obyvateli. Nejméně lidí je
v Dolních Datyních, kde trvale žije 563 obyvatel.

- red-

Blýská se na lepší časy? 
Havířov má nejnižší úbytek občanů
za posledních 10 let

2018 -    545 2011 - 1 087
2017 -    900 2010 -   715
2016 -    878 2009 -   596
2015 -    975 2008 -   472
2014 - 1 101 2007 -   265
2013 - 1 264 2006 -   318 
2012 - 1 185 2005 -   379 

foto: Petr Sznapka

Ptejte se primátoraPtejte se primátora
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Vážení spoluobčané, dovolujeme
si Vás touto cestou oslovit
a zdvořile Vás požádat o spolupráci
na průzkumu, který má za cíl
zmapovat názor občanů na
budoucí rozvoj města Havířova. 
Statutární město Havířov bude
v letošním roce zpracovávat
základní koncepční dokument
„Vize města 2020+“, který pomocí
vizí, cílů a opatření stanoví budoucí
směřování města, a to s výhledem
do roku 2028. Tento rozvojový
dokument bude plnohodnotnou
aktualizací stávajícího platného
strategického dokumentu Strategie
udržitelného rozvoje města Havířov
2012 – 2020, který má platnost do
roku 2020. 
Dotazníkové šetření bude probíhat
v rámci projektu „Zpracování
strategických dokumentů SMH“,
který je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu,

Operačního programu
Zaměstnanost. Projekt navazuje na
sérii projektů města, které jsou
systematicky řešeny v rámci
Strategie rozvoje města. Dotazník
je možné vyplnit na webových
stránkách města do 28.02.2019,
obsahuje 7 otázek, z toho u 5
otázek je možné vybrat příslušnou
variantu, 2 otázky pak umožní
napsat vlastní názor k dané
problematice. Vámi poskytované
informace jsou anonymní a slouží
ke statistickému zpracování dat.

Dovolujeme si tímto občany
Havířova požádat o spolupráci při
vyplňování dotazníku, který je
zveřejněn na webových stránkách
města www.havirov-city.cz v sekci
Nepřehlédněte.

Eva Havlů, vedoucí oddělení
strategického rozvoje

odbor kancelář primátora

Obyvatelé části města Havířov-
Bludovice mají k dispozici zcela
nový chodník, který vede podél
Selské ulice. Město vyslyšelo
prosby místních a po dlouholetém
řešení majetkoprávních vztahů
v dané lokalitě se mu podařilo
stavbu zrealizovat. 

„Na chodník podél Selské ulice
místní lidé čekali spoustu let.
Máme zde dvě základní školy
a mnoho rodinných domků, kde
bydlí spousta lidí. Jsem proto velmi
rád, že se nám konečně podařilo
chodník postavit a udělat tak tuto
část města bezpečnější,“ řekl
náměstek primátora pro investice
a chytré město Bohuslav Niemiec.
Nový jednostranný chodník
s veřejným osvětlením o šířce

zhruba 2 a délce zhruba 800 metrů
vede od křižovatky s Frýdeckou
ulicí po křižovatku s ulicemi
Mezidolí a Na Kempách. 

„Stavba chodníku zahrnovala
mimo jiné jeho odvodnění,
výstavbu výhyben a vybudování
nových nebo rekonstrukce starých
plotů v místech, kde do stávajícího
oplocení zasáhla stavba. Upravili
jsme sjezdy i nástupiště
autobusových zastávek a nechali
vystavět nový bezpečný přechod
pro chodce, který vede k základní
škole s polským vyučovacím
jazykem,“ uvedla vedoucí oddělení
investic havířovského magistrátu
Kateřina Mikulová.
Stavba chodníku vyšla město na

téměř 11 milionů korun.       - red-

Prosíme spoluobčany
o spolupráci při vyplňování
dotazníku o dalším rozvoji města

Obyvatelé Selské ulice v Havířově
mají nový chodník

CVA - Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
27. 02. 2019  (středa) - od 16,00 hodin kroužek pro ty, kteří „ZPÍVAJÍ
RÁDI A NEMAJÍ S KÝM“ pod vedením p. Heroutové
18. 2. a 19. 2., 25. 2. a 26. 2. od 9.30 do 11.30 h.
Kroužek studené kuchyně - p. Studnická
Pravidelný program:
PONDĚLÍ:
od 14.00 do 17.00 h. p. Szostková - dovednostní kroužek - různé
techniky výroby z papíru, quilling, eukastika, ubrousková technika,
malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení, šití…
ÚTERÝ:
od 13.00 do 18.00 h. p. Köhler - karetní hra Taroky 
od 14.00 do 17.00 h. p. Burová - dovednostní kroužek - výroba
keramiky 
STŘEDA:
od 10.00 do 12.00 h. p. Adamová - kroužek přípravy k šití - střihy,
kompletace... 
od 13.00 do 18.00 h. p. Foldynová - karetní hra Taroky 
od 14.00 do 17.00 h. 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 h. chůze s holemi Nordic walking 
PÁTEK: 
od 14.00 do 17.00 h. p. Heinzová - dovednostní kroužek - výroba
šperků z korálků a perliček
od 14.00 do 17.00 h. Ing. arch. Havel - 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.

foto: Petr Sznapka
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Jedním z nejvýznamnějších bodů 3. zasedání zastupitelů,
které se uskutečnilo 17. prosince 2018, byl návrh rozpočtu
města pro rok 2019. Zastupitelé návrh schválili.

V plánovaném rozpočtu pro rok 2019 jsou celkové příjmy města
Havířova stanoveny částkou 2,035 372 mld. Kč, na této částce se
podílí konsolidační položky ve výši 603,975 mil. Kč. Největší podíl
na příjmech města budou mít daňové příjmy – celkem 1,132 941
mld. Kč. Daňové příjmy jsou zásadní složkou příjmů města
Havířova a mají tak značný vliv na finanční stabilitu města. Druhou
nejvýznamnější příjmovou třídu vytvoří přijaté transfery. Pro rok
2019 jsou stanoveny částkou 277, 915 mil. Kč.

Výdaje města Havířova byly stanoveny částkou 2,110 648 mld.
Kč (včetně konsolidačních položek). Výdaje bez konsolidačních
položek jsou naplánovány v hodnotě 1,506 673 mld. Kč. Z toho
výdaje neinvestičního (tj. provozního) charakteru jsou ve výši
1,049 923 mld. Kč a výdaje investičního charakteru jsou
plánované ve výši 456,750 mil. Kč.

Saldo, které je pro následující rok v záporné hodnotě, a to -
75,276 mil. Kč, bude vyrovnáno financováním - zapojením
prostředků kumulovaných na účtech fondů, v celkové výši 321,39
mil. Kč.

Ukazatel dluhové služby v návrhu na rok 2019 činí 9,60 %.

V roce 2019 bude město Havířov splácet pravidelnými splátkami
2 úvěry v celkové výši 105 mil. Kč.

Participativní rozpočet a jeho zásady
V rámci rozpočtu města Havířova na rok 2019 jednali zastupitelé

také o tzv. participativním rozpočtu. Jedná se o vymezenou část
peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují
společně se svými volenými zastupiteli samotní občané města.

V roce 2019 budou lidé rozhodovat o tom, co by se za tyto
vymezené finance mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.
„Participativní rozpočtování je postup, kdy občané města mohou
vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou
vynaloženy veřejné finance,“ vysvětluje primátor města
Josef Bělica. „Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu
rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorby
konkrétních projektů, jejich výběr, volbu či následný

monitoring,“ dodává.

Zastupitelé na projekty participativního rozpočtu pro příští rok
schválili částku 5 milionů korun. Tato finanční částka se stanovuje
včetně DPH a je rozdělena mezi jednotlivé části města podle
počtu obyvatel.

Zastupitelé odsouhlasili také zásady fungování participativního
rozpočtu. 

Návrh konkrétního projektu, který by měl být z městské kasy
financován, může podat každý občan města, který dovršil věku 18
let. Všechny návrhy posoudí pracovní skupina města a následně
je přerozdělí mezi jednotlivé městské části, kde je předá
občanským komisím. Občanská komise dané části města na
veřejném setkání rozhodne, které dva realizovatelné projekty
budou zařazeny do konečného hlasování, do kterého se opět
mohou zapojit všichni Havířované starší 18 let. Poté město
zrealizuje vítězné projekty – jeden v každé městské části.

Návrhy mohou lidé podávat
od 1. 2. do 31.3. 2019
Bližší informace, jak postupovat při podávání návrhů konkrétních

projektů hrazených z participativního rozpočtu, jsou
uvedeny v Zásadách participativního rozpočtu uveřejněných na
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/
participativni-rozpocet-mesta.
Občané mohou podávat návrhy na formulářích pro čerpání
participativního rozpočtu pouze z té části města, kde mají trvalý
pobyt, a to do výše vyhrazených finančních prostředků pro danou
část.

Formuláře jsou k vyzvednutí na podatelně Magistrátu města
Havířova, na ekonomickém odboru č. dveří B - 603  nebo ke
stažení na https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/
informace/participativni-rozpocet-mesta jako příloha č. 1 –
Přihlašovací formulář a příloha č. 2 - Podpisový arch.
Termín přijímání návrhů je stanoven od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019.

- red -

Rozpočet 2019 v číslech

Rozdělení finančního objemu 5 000 000 Kč v rámci
participativního rozpočtu na rok 2019 (v Kč)

Část města       Počet obyvatel   Finanční objem   Zaokrouhlená částka
k 1. 1. 2019 pro rok 2019

Bludovice 2 735 187 200,55 187 000,00

Dolní Datyně 563 38 535,25 38 000,00

Dolní Suchá 877 60 027,38 60 000,00  

Město 31 489 2 155 304,59 2 155 000,00

Podlesí 14 008 958 795,35 959 000,00

Pr. Suchá 4 567 312 594,11 313 000,00 

Šumbark 17 471 1 195 824,78 1 196 000,00  

Životice 1 340 91 718,00 92 000,00

Celkem 73 050 5 000 000,00 5 000 000,00

Statutární město Havířov již
dlouhodobě organizuje za
účelem zlepšení zdravotních,
sociálních a společenských
podmínek života seniorů
a zdravotně hendikepo-
vaných občanů města
rekondičně-ozdravné pobyty
a rekondiční pobyty. 

V roce 2019 budou
organizovány pobyty:

1. rekondičně-ozdravný pobyt
7 dnů/6 nocí pro 20 osob se
zdravotním postižením -
jeden turnus 

2. rekondičně-ozdravný pobyt
10 dnů/9 nocí pro
maximálně 40 osamělých

seniorů - dva turnusy
(maximálně 80 seniorů)

3. rekondiční pobyt 7 dnů/6
nocí pro minimálně 42
a maximálně 44 seniorů – tři
turnusy (maximálně 132
seniorů)

Výše uvedené pobyty jsou
organizovány bez
doprovodných pracovníků
Magistrátu města Havířova.
Informace o zápisech na
jednotlivé pobyty včetně
vybraných lokalit, středi-
sek a termínech budeme
průběžně zveřejňovat
v Radničních listech.

Informace o ozdravných
pobytech pro seniory a
hendikepované
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Až tři imobilní klienti na vozíku a dalších pět osob
budou moci společně cestovat zcela novým
vozem značky Ford Transit, který za přispění
Nadačního fondu TEPLO NA DLANI pořídilo
město Havířov pro klienty centra ambulantních
služeb Santé. Nový automobil předali
pracovníkům a klientům centra zástupci vedení
města a nadačního fondu na začátku ledna.
Vozidla, která doposud zajišťovala převoz klientů
tří denních stacionářů a chráněného bydlení,
např. do denního stacionáře a zpět do místa
bydliště, nevyhovovala potřebám imobilních
klientů centra. Vůz, který k tomuto účelu
pracovníci Santé nejčastěji využívali, navíc
centrum pronajalo v rámci dotačního projektu
a s jeho ukončením skončil také pronájem tohoto
vozu.
„Doposud byli imobilní klienti složitě přesazováni
z vozíku na sedadlo automobilu a zpět, což jim
působí značnou nepohodu. Tento způsob
zajištění přepravy není vhodný ani pro osoby se
sníženou schopností pohybu ani pro pracovníky
poskytující péči. Díky novému vozu bude
zejména imobilním klientům zajištěn důstojný
komfort cestování,“ uvedla náměstkyně primátora
pro sociální oblast Stanislava Gorecká, která před
uvolněním do funkce náměstkyně centrum
ambulantních služeb vedla.

Speciálně upravená dodávka za téměř jeden
milion korun má elektrohydraulickou zvedací
plošinu a další bezpečnostní prvky potřebné pro
přepravu imobilních klientů. Vozidlo standardně
umožňuje přepravu až devíti osob včetně řidiče.
V případě přepravy osob na vozíku lze část

sedadel demontovat a vytvořit tak prostor pro
přepravu až tří osob na vozíku.
Na koupi vozu přispělo město Havířov částkou
850 tisíc korun. „Když jsme nastínili situaci
s přepravou klientů Santé předešlému vedení
radnice, tak tehdejší vedení města rozhodlo, že
finanční prostředky, které byly původně určeny na
zakoupení referentského vozidla pro náměstky,
raději převede pod investiční příspěvek
organizaci Santé,“ sdělila náměstkyně Gorecká.

Zbylých 150 tisíc korun dofinancoval nadační
fond městské akciové společnosti Havířovská
teplárenská společnost. „I lidé s hendikepem tráví
rádi čas venku mimo svůj domov nebo zařízení,
kam dochází. Proto jsme rádi, že jsme finančně
dopomohli koupi tohoto vozu, který jim umožní
také například jezdit na výlety či různé soutěže,
kterých se klienti zařízení účastní,“ řekl předseda
správní rady Nadačního fondu TEPLO NA DLANI
Radim Hanzel. - red -

V roce 2014 jsme si připomínali 20. výročí
existence Sociálních služeb města Havířova,
velmi rychle uplynulo pár let a dne 1.1.2019 jsme
s vámi již čtvrt století. 

Stále jsme zde proto, abychom poskytovali
sociální, zdravotní a pečovatelskou pomoc
seniorům, zdravotně postiženým a potřebným
občanům našeho města. Pokračujeme tak
v historicky dlouhodobé tradici, která se
v omezené a jednoduché podobě datuje již od
roku 1920.
V průběhu 25 let působení se nám podařilo

vybudovat samostatnou, stabilní a seriózní
organizaci. Organizaci s dobrým jménem,
organizaci, která se svými trvale vysoce
hodnocenými výsledky pozitivně zapsala do
podvědomí většiny občanů města, vedení města
i zastupitelů. Uplynulých dvacet pět let jsme
usilovně pracovali na vytvoření uceleného
komplexu sociálních a zdravotnických služeb,
na zvyšování jejich úrovně, rozsahu, dostupnosti
a především kvality. Mnohé roky byly pro nás
velmi obtížné, mnohému jsme se museli naučit
a s mnohými nepříjemnými vlivy a faktory jsme
se museli vypořádat. Byli jsme nuceni překonat
a hledat cesty, jak se vyrovnat s mnohdy
celostátně nepříznivým vývojem v oblasti
sociální politiky jako takové a rovněž
i s nepochopením podstaty a úlohy sociálních
služeb. Nicméně díky naší pracovitosti,
vytrvalosti, vysoké odbornosti, erudovanému
přístupu a samozřejmě i soustavné spolupráci
s vedením města jsme mohli naši organizaci
neustále rozvíjet. Přímá spolupráce s MPSV
a s mnohými dalšími institucemi a organizacemi

nám dopomohla vytvořit vždy takové podmínky,
které nám umožňovaly naplňovat naše cíle. Bez
dodatečně získaných dotací a grantů by SSmH
nebyly tam, kde jsou.
Rozvoj a vývoj společnosti si žádá, abychom

dále rozvíjeli i sociální služby, abychom hledali
nové možnosti a reagovali na nové trendy.
Nutně musíme reagovat především na neblaze
se projevující se demografický vývoj společnosti,
v rámci něhož dochází v celé ČR ke stárnutí
populace. V našem regionu a našem městě je
tento fakt velmi markantní. Bohužel je navíc
umocněn i stavem a stagnací průmyslu. 
S ohledem na zmíněný demografický vývoj proto
budeme městu předkládat návrh dalšího směru
vývoje našich služeb. Stále hledáme, jak
zkvalitňovat a rozšiřovat stávající služby
a zavádět služby nové.
Toto jsme naplňovali i v předchozích pěti letech.
Ode dne 1. 4. 2014 naše organizace rozšířila
své služby vytvořením nového střediska „Služby
pro pěstounské rodiny“, jehož hlavní činností je
doprovázení pěstounských rodin s cílem pomoci
vytvořit bezpečné prostředí pro děti
v náhradních rodinách. Pracovnice střediska
pomáhají pěstounům při zajištění potřebných
služeb z oblasti výchovné, sociální, právní,
psychologické aj., vytvářejí vzdělávací programy
pro pěstouny i děti.
V loňském roce 2018 se nám podařilo uvést do

života projekt „Centrum pro rodinné pečující“.
Naše sociální služby realizovaly tento projekt
jako první v republice, posléze pak i města další.
Projekt má za cíl pečované osoby udržet
v přirozeném domácím prostředí a zároveň

podpořit rodinné pečující, vytvářet jim podmínky,
aby mohli lépe poskytovat potřebnou péči.

V minulém roce došlo ke zkvalitnění
a zjednodušení formy dodávané stravy pro naše
klienty, a to v podobě tzv. „šokované stravy“.
Neopominutelný význam pro nás má členství
a spolupráce s profesní organizací
poskytovatelů sociálních služeb ČAPS, se
sídlem v Praze.
Dnes jsme organizací, která si získala uznání
nejen na regionální, ale i na republikové úrovni.
Svědčí o tom opakovaně udělená ocenění naší
firmě i našim pracovníkům v rámci celé ČR
a rovněž i našim městem.
Dokázali jsme, že SSmH mají vysoký kredit

v rámci celé ČR a alespoň malou měrou tak
můžeme přispět ke zviditelnění našeho města.
Za těmito výsledky stáli a stojí zaměstnanci
firmy. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za
nelehkou práci, vytrvalost a mnohdy i obětavost.
Děkuji svým nebližším spolupracovníkům za
podporu, loajalitu, trpělivost a pomoc při tvorbě
i realizaci mnohých projektů či úkolů, které nás
posouvají dál.

Práce všech zaměstnanců si velice vážím
a děkuji za ni. Pevně věřím, že naše organizace
bude i nadále alespoň stejně tak úspěšná jako
doposud a bude pracovat ku prospěchu občanů
a celého města.  

Ing. Milan Černý, ředitel SSmH

Blíže se čtenář seznámí s činnostmi a službami
SSmH na webových stránkách www.ssmh.cz

Klienti havířovského Santé mají k dispozici nové vozidlo
pro přepravu imobilních osob

Sociální služby města Havířova slaví čtvrt století
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V Domově seniorů Havířov, na
středisku Luna, byli naši uživatelé
v adventním čase svědky
tradičního vánočního příběhu
o narození Ježíška v podání dětí ze
Základní školy z Havířova-Životic.
Divadelní představení „Vánoční
příběh“ se dotknulo srdce každého
seniora i zaměstnance našeho
domova. Úžasná choreografie
celého představení, přednes
a zpěv dětí, kostýmy, kulisy - za tím
vším byla spousta práce
a nadšení mnoha lidí, kteří se na
přípravě této nádherné podívané
podíleli. Jen pozorovat v průběhu

vystoupení tváře našich uživatelů
byl zážitek. Smích střídaly slzy
dojetí a ještě na druhý den byly
slyšet z kuloárů domova velmi
kladné a emotivní ohlasy. Velké
poděkování patří proto paní
Zuzaně Holešové, vychovatelce
z družiny této školy, a všem jejím
kolegyním, kolegům, rodičům dětí,
a hlavně všem vystupujícím dětem.
Věříme, že v našem domově
nebyly děti z této školy naposledy
a můžeme se těšit na další
neobyčejnékulturní setkání.

Milada Kubová, aktivizační
pracovnice

V souvislosti s výměnou
dřevěných oken za plastová a po
montážích rozdělovačů topných
nákladů na topná tělesa
zaznamenala společnost Městská
realitní agentura, s.r.o., zvýšený
nárůst plísní v bytech.

Někteří nájemníci bytů díky dobré
těsnosti plastových oken přestávají
téměř topit a větrat, tím však
zamezí úniku vlhkosti, která se
začne srážet uvnitř bytu. Ve většině
případů vzniku plísní je na vině
špatné větrání, nadměrné, tedy
kontraproduktivní šetření teplem
a zároveň nižší teplota v místnosti.

Ideální vlhkost vzduchu v bytě by
měla být v teplých letních měsících
40-55 %, v zimě 45-60%, při
pokojové teplotě nejméně kolem
20-21°C a neměla by dlouhodobě
přesahovat tuto hranici. Když je
vlhkost vyšší než doporučená,
vznikají plísně. Ty se tvoří
nejčastěji tam, kde jsou tzv. tepelné
mosty, v rozích místností, kolem
oken, balkónu a všude, kde se
stýkají dva různé stavební
materiály. Vlhkost v bytě zvyšuje
i člověk sám sprchováním,
vařením, praním, sušením prádla
atd. Nejúčinnější obrana proti
vzniku plísní je tedy správné
větrání a topení v místnosti. Obojí
je však jednoznačně závislé na

individuálním přístupu nájemníka.
V zimě se doporučuje větrat naplno
a krátce. Dochází k intenzivní
výměně vzduchu a k menším
tepelným ztrátám. Čím je chladněji,
tím stačí na větrání kratší čas.
V zimě si vystačíme při každém
větrání s 5 - 7 minutami, na jaře
a podzim je potřeba 10 až 20 minut
a v létě mohou, v závislosti na
klimatických podmínkách, okna
zůstávat dlouhodobě otevřená,
například sklopná okna. Při větrání
bychom měli brát v potaz velikost
větraného prostoru, rychlost
výměny vzduchu, zvýšené
požadavky na vytápění a změnu
vlhkosti vzduchu. Pokud můžete,
vypněte topení na dobu, kdy
intenzivně větráte. Po několik minut
udrží stěny a zařízení interiéru svoji
vnější teplotu a není tedy nutné
nové vytopení interiéru. Pocit tepla
v interiéru je daleko více
zabezpečen teplými stěnami
a podlahou než teplým vzduchem.
Vzduch se ohřeje velmi snadno na
rozdíl od stěn a vybavení interiéru.
Oproti delšímu větrání sklopnými
okny, občasné větrání plně
otevřenými okny jednoznačně šetří
energii při stejném objemu
vyvětraného prostoru.

Petr Valášek
vedoucí provozního oddělení

Rok 2018 byl oproti dlouhodobému
průměru výrazně teplejší. Celkové
množství dodaného tepla tak bylo
nižší než v předchozích letech.
Tato skutečnost se příznivě
promítne do celkových nákladů,
které odběratelé za teplo
v Havířově zaplatí.
„Při našich propočtech pracujeme
s dvacetiletým průměrem teplot.
Oproti teplotně průměrnému roku
očekáváme za rok 2018 pokles
ročních nákladů pro konečné
spotřebitele ve výši 4,6 %.
Průměrná jednotková cena tepla za
rok 2018 by měla v souladu
s platným Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu
činit cca 530,50 Kč/GJ,“ uvedl Ing.
Martin Navrátil, vedoucí
obchodního oddělení.

Kolik zaplatí naši odběratelé za
teplo v roce 2019? To samozřejmě
závisí v první řadě na počasí. Co
se týče ceny tepla, zde je vývoj cen
vstupů poměrně nepříznivý.
Rozhodujícím negativním faktorem
je v médiích často zmiňovaný
nárůst cen emisních povolenek,
jejichž cena za rok 2018 vzrostla
čtyřikrát. Tento vliv postihl všechny
teplárny a elektrárny spalující uhlí

a zemní plyn. Roste také cena uhlí,
elektřiny a dalších vstupů. „Tyto
negativní vlivy se promítají také do
ceny nakupovaného tepla od
společnosti Veolia Energie ČR,
a.s., která je naším primárním
dodavatelem. Pro rok 2019 se nám
však podařilo vyjednat takovou
cenu tepla, při níž společnost
Veolia zdaleka neuplatní nárůsty
cen vstupů v plné výši,“ komentuje
Navrátil a dodává: „Průměrná cena
tepla Havířovské teplárenské
společnosti pro rok 2019 je
kalkulována ve výši 530,45 Kč/GJ.
Podařilo se nám tedy udržet cenu
na úrovni, resp. mírně pod úrovní
výsledné ceny tepla za rok 2018.“
Pozitivní vliv na platby za teplo
v roce 2019 může mít i sněmovnou
schválený daňový balíček, jehož
součástí je také snížení sazby DPH
na teplo, a to z 15 na 10 %. Pokud
bude daňový balíček neprodleně
schválen také v dalších instancích,
může vstoupit v platnost ještě
v průběhu roku 2019.

Michaela Dvorská,
PR Manager

Havířovská teplárenská
společnost, a.s

Další rok je nenávratně pryč,
avšak stojí za to připomenout si
jeho nejkrásnější část, Vánoce.
Vzpomínáte si, jak jste jako malé
děti psali dopisy s přáními a vaši
rodiče je pak Ježíškovi posílali? 
Loni se náš Nadační fond TEPLO
NA DLANI rozhodl, že všem
obyvatelům města Havířova
poskytne příležitost si takový dopis
napsat a vybraným jedincům jejich
přání splnit. Dotační titul „Kouzelné
Vánoce 2018“ byl s ohledem na
roční činnost nadačního fondu
vyhlášen vůbec poprvé. Ježíškovi
pověřenci, tedy členové správní
rady nadačního fondu, posoudili
jednotlivé žádosti a rozhodli se
věnovat 9 dětem vytoužené
vánoční dárky.
A co si děti pod stromečkem přály?

Ty nejmenší jsme potěšili
vybranými hračkami a knihou,
dvěma budoucím malířům udělal

radost malířský set. Kulturu
vyhledávající dvojčátka potěšila
věrnostní karta do všech zařízení
MKS. Mladý stavitel našel pod
stromečkem stavebnici lego na dva
sportovce tam čekaly dárky
v podobě kýžených ledních bruslí
a sportovního luku. Pro mnohé
z dětí to bylo pod stromečkem
opravdu překvapení, protože jsme
se rozhodli předat zabalené dárky
maminkám a požádali je, ať je
rozbalí až na Štědrý den. Dle
zaslaných zpráv a fotografií měly
všechny děti z dárků radost a my
jsme se tak rádi podíleli na
vykouzlení jejich úsměvu.
Věříte na Ježíška? Zkuste mu za

rok napsat, nadační fond TEPLO
NA DLANI (www.teplonadlani.cz)
mu možná zase bude pomáhat
Vaše přání plnit.

Michaela Dvorská, projektový manažer
Nadační fond TEPLO NA DLANI

Poděkování za besedy
v knihovně
Kniha – slovo krátké, ale pro čtenáře kouzelné.

Pět písmen, ale co bohatství skrývá. 
Knihy jsou také němí učitelé. Kniha je kamenem
hozeným do studny nevědomí. Provází nás od
dětství až do seniorského věku.
Uvědomit si tato fakta nám pomáhají pracovnice
knihoven. Vždy usměvavé, vstřícné. Poradí,

doporučí vhodnou četbu.
Ale jsou i takové, které pro čtenáře pořádají

besedy nad knihou. Dlouhodobě toto dělala
v knihovně na ul. Šrámkova paní Lucie Drlíková.
Jednou měsíčně v podvečer jsme rády přišly,
poseděly u krásně nazdobeného stolu
s dobrotami, dověděly se zajímavosti o nových
knihách. Pak dychtivě četly, sdělovaly si
dojmy…
Velmi oceňujeme, že v této činnosti pokračuje

i na novém pracovišti knihovny U Jeslí. Rády za

ní jezdíme. I zde zůstala radostná pohoda. 
Skončil rok 2018, bilancuje se, hodnotí, co se

povedlo, co nám uplynulý rok dal. Moc bychom
chtěly poděkovat naší paní Lucce Drlíkové za
všechny krásné chvilky nad knihami, s kterými
nás seznamuje. Besedy se povedly.

Moc si držíme palce, ať je dále připravuje
i v roce 2019!
Za čtenáře i čtenářky knihovny na ul. Šrámkova

děkuje Marta Černá

Havířovská teplárenská společnost informuje:
Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo
v roce 2018 a 2019

Nadační fond TEPLO NA DLANI rozdal
dětem vánoční dárky

 

   

MRA informuje: 
S novými okny 
nezapomínejte větrat!

Děti ze ZŠ Zelená zahrály
seniorům na Luně Vánoční příběh

Z redakční poštyZ redakční pošty
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XIII. ročník semináře z chemie
pro mladé chemiky na GKH 

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se v odpoledních hodinách na Gymnáziu
Komenského v Havířově uskutečnil již tradiční seminář k chemické
olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se již o XIII. ročník semináře,
který má velkou tradici. Všichni nadšenci chemie se v teoretickém výkladu
blíže seznámili s problematikou plynů. V praktické části si pak odzkoušeli
přípravu a vlastnosti známých plynů. Z nadšení a práce žáků jsme
pozorovali jejich spokojenost, přičemž sami ocenili příjemně strávené
čtvrteční odpoledne s krásnou přírodní vědou. Pro žáky byly nachystány
textové materiály (k výkladu i laboratornímu cvičení), drobné dárky
a bohaté občerstvení. Touto cestou chceme poděkovat městu Havířov za
finanční podporu uvedené akce. Dále pak společnosti PODA za
upomínkové předměty. Mgr. Aleš Chupáč

Den OTevřenýcH Dveří
ZŠ Frýdecká 

Středa 6. 3. 2019 od 7.50 do 15.00 h.
Přijďte si prohlédnout moderní školu s přátelským prostředím

a výbornými vzdělávacími výsledky. Od 7.50 do 8.35 h. proběhne
ve třídě 1.A ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků

zaměřená na výuku českého jazyka, zejména na čtení a psaní. 

Pobočka ZŠ v Havířově-Dolních Datyních 
Úterý 5. 3. 2019 od 7.45 do 15.00 h.

Ukázková hodina jazyka českého od 7.45 do 8.30 h.

Je to právě deset let, co žákyně
našeho studijního oboru Sociální
činnost přišly s nápadem zapojit se
do „adopce na dálku“ černošské
dívenky Clementine z Afriky. Její
osud je velmi zaujal, a tak se
rozběhla spolupráce. Všichni žáci
i zaměstnanci se do této pomoci
každoročně zapojují, zejména
prostřednictvím pravidelné sbírky.
Pro lepší pochopení celé
problematiky organizujeme besedy
s dobrovolníky z Centra Narovinu,
zástupci tříd vytvářejí drobné
dárečky, píší dopisy a doplňují je
fotografiemi ze života naší školy.
Pravidelně zasíláme finanční

podporu na studium Clementine
včetně základní zdravotní péče.
Dívka nedávno onemocněla
břišním tyfem a právě díky
zdravotnímu pojištění se mohla
léčit na klinice Mundika Maternity
and Nursing Home. 

Tento projekt, který organizuje
Centrum Narovinu „Adopce
afrických dětí“ – projekt pomoci na
dálku, pomáhá připravit nejen
absolventy oboru Sociální činnost,
ale také žáky ostatních oborů pro
život, kde bude místo pro pomoc
těm, kteří to potřebují. 

Hana Urbanková

14. března 2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Máme rádi zví ata...
nejen pro předškoláky

Více informací na www.zs1maje.cz.  

Máme rádi zví ata...
Základní škola 1. máje Havířov-Město 

pořádá 14. března 2019

Historie naší školy se začala psát
roku 1958, kdy bylo založeno
Odborné učiliště Výstavby
ostravskokarvinských dolů.  Tehdy
zde studovalo 138 učňů ve dvou
oborech Zedník a Tesař.

I dnes, v době, kdy populační
křivka klesá a školy se potýkají
s nedostatkem žáků, studuje na
naší škole přes 600 žáků ve 12
oborech a jsme tak jednou
z největší středních škol okresu
Karviná. 
Celý tento školní rok se na naší

škole nese v duchu motta
„Řemeslu učíme 60 let“. Letošní
jubileum je totiž vhodnou
příležitostí k rekapitulaci. Šedesát
let představuje pro školu časový
úsek neustálých změn a proměn.
Každým rokem nastupují noví žáci.
Každým rokem odcházejí ze školy
absolventi. Mění se vzhled školy.

Co ale všechna uplynulá léta
spojuje? Je to zodpovědný přístup
zaměstnanců školy, jejich vysoké
pracovní nasazení a za šest
desetiletí již tisíce kvalitně
vyučených řemeslníků. Důkazem
toho, že škola dokázala vždy včas
a pružně reagovat na požadavky
doby a že je respektovanou

vzdělávací institucí v regionu, je
i Ocenění za přínos pro rozvoj
Moravskoslezského kraje. 

Nejvýznamnější letošní akce
s představiteli Moravskoslezského
kraje, vedení města Havířova, se
sponzory a zástupci klastrů
a cechů, kteří s námi spolupracují,
se uskutečnila 23. listopadu 2018
v aule školy při slavnostním setkání
k výročí založení školy. Škole
k jubileu přišli popřát i naši
absolventi, jako například generální
ředitel společnosti Avia Motors
s.r.o., team leader Formula VŠB-
TU Ostrava či vysokoškolští učitelé
VŠB Ostrava či TU Braunschweig
Německo. K umocnění slavnostní
nálady zazpíval smíšený školní
sbor a zahrála rocková kapela
našeho žáka z 3. ročníku oboru
Autotronik. Účinkující všem hostům
předvedli, že o talentované mladé
lidi škola nikdy neměla a ani dnes
nemá nouzi.

Dveře naší školy byly, jsou
a věřím, že i celé 21. století stále
budou, otevřeny všem, kteří se
chtějí stát kvalifikovanými
řemeslníky nebo se potřebují
v řemesle zdokonalit. 

Jaroslav Knopp, ředitel školy

Jazyková škola TOP School s.r.o. 
pořádá 19. 2. 2019 v 17:00 hod. 

Den OTevřenýcH Dveří
přijďte se seznámit s metodou výuky Speak Direct

Rezervace nutná email: havirov@topschool.cz, tel: 724 482 482

Střední škola technických
oborů v Havířově
slaví úctyhodných 60 let

Střední škola 
Havířov–Prostřední Suchá
slaví „adoptivní“ výročí – 10 let!
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kd pETRA bEZRUČE

Česká scéna
12. 2. v 19.00 h. - velký sál
pro skupinu Hac a širokou veřejnost

Gabriela Preissová: GaZDIna ROBa
Scena polska v únoru 2019 nehraje

EXkLUZIVNĚ Z kINA CENTRUM

kd pETRA bEZRUČE

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

pořádají
11. 2. 2019 v 16.30 hod. v loutkovém sále KDPB

besedu s Ing. Tadeuszem Pieczkou
na téma

INVEsTIcE oKD V RocE 2019 A DALŠích LETEch

př
ed

ná
šk

y

KD LeOŠe jaNÁČKa

KD raDOST

SpOLeČeNSKÝ DŮm

vý
st

av
a

vý
st

av
a

l Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace ( 596 808 011, pokladna ( 596 808 015, otevřena PO - PÁ 14 - 19 h.,     
l 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
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8. 3 - První výběrové kolo soutěže TALENT 2019
soutěž amatérských zpěváků populární hudby.
Přihláška a bližší info o soutěži již k dispozici
na www.talent-havirov.cz 

18. 3. - 19.00 h. - KD P. Bezruče
DIVADLo sKLEP - VýBěR z BEsíDEK

Vstupné 340, 360, 380 Kč
14. 3. - 18.00 h. - loutkový sál

Přednáška Radima Ptáčka: FILIPíNy
Vstupné 70 Kč, studenti 60 Kč

20. 3. - 19.00 h. - KD Radost
KVARTETo APoLLoN

Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč
31. 3. - 19.00 h. - KD P. Bezruče

TchýNě NA zABITí VyProdáno!
25. 4. - 19.00 h. - velký sál KD P. Bezruče

VELKé LásKy V MALéM hoTELu
Vstupné 370, 390, 410 Kč, předprodej vstupenek od 25. 2.

připravujeme

Galerie Maryčka, KD Petra Bezruče
Otevřeno: po-pá 14-18 h., mimo otevírací dobu
výstavu zpřístupní pracovník informací, vstupné dobrovolné

Vladimíra Kalach 
Milan Adamov 
Jarmila Maršálová
Eva Faldynová 
Ivana Ševčíková
Náš svět
malba, kresba

Vernisáž 7. 2. od 17 hodin, 
výstava potrvá do 1. 3. 2019

Galerie Radost
Otevřeno po-pá 12-18 h., so-ne 14-18 h.
Vstupné: 20 Kč, děti a mládež 10 Kč

Vernisáž ve středu 30. 1. od 17.00 h.
Výstava potrvá do 28. 2. 2019

Výstavní síň 
Viléma Wünscheho
Po-pá 12-18 h.,so, ne 14-18 h.

Vstupné: 20 Kč, 10 Kč

5. 2. - 28. 2. 2019
Vernisáž v úterý 5. 2. od 17 h.
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KINO CENTRUM Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkshavirov.cz

P - premiéra   � sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os     w sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os  sleva pro důchodcesleva pro důchodce

GALERIE CENTRUM od 8 do 20 hodin (vstup volný)  stálá expoziCe historie kinA Centrum
zuš leoše janáčka – ejhle člověk – výstava prací žáků výtvarného oboru potrvá do 28. 2. 2019

1. - 3. 2. v 16.00 h.
Asterix A tAjemství
kouzelného lektvAru
Animovaný/rodinný, Francie 2018, 105´,
přístupný, dabing. Vstupné: 140 Kč �w
1., 3. - 6. 2. v 19.00 h. P
Ženy v běhu
Komedie, Česko 2019, 95´, přístupný,
česká verze.          Vstupné: 160 Kč �w
2. 2. v 18.45 h.
CArmen

P
Přímý přenos z Metropolitní opery v New
Yorku, 221´, včetně jedné přestávky.

Vstupné: 320 Kč
3. 2. v 10.00 h.
FerdinAnd
Animovaný/rodinný, USA 2018, 108´,
přístupný, dabing. Vstupné: 50 Kč
4. - 6.2. v 16.00 h.
GrinCh
Animovaný/rodinný, USA 2018, 86´,
přístupný, dabing.  Vstupné: 130 Kč �w
6. 2. v 9.30 h.
domestik
Drama/psychologický, Česko/Slovensko
2018, 117´, do 12 let nevhodný, česká
verze. Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč  
7. - 10. 2. v 16.00 h.
leGo ® příběh 2 2d P
Animovaný/komedie, USA/Austrálie 2019,
107´, přístupný, dabing.

Vstupné 2D: 150 Kč �w
7. - 8. 2. v 19.00 h.
nA střeše P
Drama/ komedie, Česko/Slovensko 2019,
97´, do 12 let nepřístupný, česká verze.

Vstupné: 150 Kč �w
9. - 10. 2. v 19.00 h. P
mArie, královnA skotská
Historický/drama, Velká Británie 2018,
124´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w
10. 2. v 10.00 h.
sherloCk koumes
Animovaný/komedie, USA/ Velká Británie
2018, 86´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč
PRÁZDNINY S POHÁDKOU
11. 2. v 10.00 h.   
mAlá čArodějniCe
Pohádka/komedie, Německo/Švýcarsko
2018, 103´, přístupný, dabing.
12. 2. v 10.00 h.   
ÚŽAsňákovi 2
Animovaný/rodinný, USA 2018, 115´,
přístupný, dabing.
13. 2. v 10.00 h.   
hledá se prinCeznA
Animovaný/fantasy, Ukrajina 2018, 85´,
přístupný, dabing.
14. 2. v 10.00 h.   
hotel trAnsylvánie 3: 
příšerózní dovolená 2d
Animovaný/rodinný, USA 2018, 87´,
přístupný, dabing.
15. 2. v 10.00 h.  

příšerky z vesmíru
Animovaný/rodinný, Německo/Lucembur-
sko 2018, 90´, přístupný, dabing.

Jednotné vstupné: 40 Kč
11. - 13. 2. v 16.00 h.
leGo ® příběh 2 3d P
Animovaný/komedie, USA/Austrálie 2019,
107´, přístupný, dabing.

Vstupné 3D: 170 Kč �w
11. - 13. 2. v 19.00 h.
bohemiAn rhApsody
Hudební/životopisný, USA/Velká Británie
2018, 134´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 140 Kč �w
14. - 17. 2. v 16.00 h.
rAubíř rAlF A internet 2d
Animovaný/komedie, USA 2018, 113´,
přístupný, dabing.

Vstupné 2D: 130 Kč �w
14. - 15.2. v 19.00 h.
AlitA: bojový Anděl 3d

P
Akční/sci-fi, USA 2019, 122´, do 12 let
nevhodný, dabing.

Vstupné 3D: 180 Kč �w
16. - 20. 2. v 19.00 h.
léto s GentlemAnem P
Romantická komedie, Česko 2018, 98´,
přístupný, česká verze.

Vstupné: 160 Kč �w
17. 2. v 10.00 h.
louskáček A čtyři říše
Dobrodružný/rodinný, USA 2018, 100´,
přístupný, dabing.             Vstupné: 50 Kč
18. - 20. 2. v 16.00 h.
sněhová královnA: 
v zemi zrCAdel
Animovaný/rodinný, Rusko 2018, 80´,
přístupný, dabing.   Vstupné: 140 Kč �w
20. 2. v 9.30 h.
dívkA v pAvoučí síti
Krimi, USA 2018, 111´, do 15 let
nepřístupný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
21. - 24. 2. v 16.00 h.
jAk vyCvičit drAkA 3 2d
P
Animovaný/dobrodružný, USA 2019, 104´,
přístupný, dabing.

Vstupné 2D: 160 Kč �w
21. - 24. 2. v 19.00 h.
Úhoři mAjí nAbito P
Komedie, Česko 2019, 92´, do 12 let
nepřístupný, česká verze.

Vstupné: 150 Kč �w
24. 2. v 10.00 h.
kdyŽ drAkA bolí hlAvA
Pohádka, ČR/Slovensko 2018, 99´,
přístupný, česká verze.       Vstupné: 50 Kč
25. - 27. 2. v 16.00 h.
jAk vyCvičit drAkA 3 3d
P Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
104´, přístupný, dabing.

Vstupné 3D: 180 Kč �w
25. - 26. 2. v 19.00 h.
zrodilA se hvězdA
Hudební/romance, USA 2018, 136´, do 12
let nevhodný, titulky. Vstupné: 130 Kč �w

27. 2. v 19.00 h.
p ř e d p r e m i é r a

ZKÁZA DEJVICKÉHO DIVADLA
Komedie, Česko 2019, 6x30´, do 12 let
nevhodný, česká verze.

Vstupné: 280 Kč �w
28. 2. - 3. 3. v 16.00 h.
ledová sezónA: 
medvědi jsou zpět
Animovaný/komedie, USA 2019, 90´,
přístupný, dabing. Vstupné: 140 Kč �w
28. 2. - 3. 3. v 19.00 h.
Colette: příběh vášně

P
Historický/životopisný, Velká Británie/
Maďarsko 2018, 111´, do 12 let nevhodný,
titulky. Vstupné: 150 Kč �w
1. - 3. 2. v 17.30 h.
tiCho před bouří P
Thriller, USA 2019, 106´, do 15 let
nepřístupný, titulky. Vstupné: 150 Kč �w
1. - 3. 2. ve 20.00 h.
AquAmAn 
Akční/fantasy, USA 2018, 143´, do 12 let
nevhodný, dabing.  Vstupné: 150 Kč �w
4. a 6. 2. v 17.30 h.
robin hood
Akční/dobrodružný, USA 2018, 117´, do 12
let nevhodný, titulky.

Vstupné: 140 Kč �w
4. - 6. 2. ve 20.00 h.
FAntAstiCká zvířAtA:
GrindelwAldovy zločiny 
Fantasy/rodinný, Velká Británie/USA 2018,
134´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 140 Kč �w
7. - 10. 2. v 17.30 h.
psí domov P
Rodinný/ dobrodružný, USA 2019, 92´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w
7. - 8. 2. ve 20.00 h.
mArie, královnA skotská
P
Historický/drama, Velká Británie 2018,
124´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w
9.- 10. 2. ve 20.00 h.
nA střeše P
Drama/komedie, Česko/Slovensko 2019,
97´, do 12 let nepřístupný, česká verze.

Vstupné: 150 Kč �w
11. a 13. 2. v 17.30 h.
husí kůŽe 2: 
ukrAdený hAlloween
Fantasy/komedie, USA 2018, 90´,
přístupný, dabing. Vstupné: 150 Kč �w
11. - 13. 2. ve 20.00 h.
po čem muŽi touŽí
Komedie, Česko 2018, 95´, přístupný,
česká verze.          Vstupné: 140 Kč �w
13. 2. v 9.30 h.
Johnny English znovu zasahuJE
Komedie, Velká Británie/ Francie 2018, 88´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

14. - 15. 2. v 17.30 h.
léto s GentlemAnem P
Romantická komedie, Česko 2018, 98´,
přístupný, česká verze.

Vstupné: 160 Kč �w
14. - 17. 2. ve 20.00 h.
nedotknutelní
P
Komedie/drama, USA 2017, 125´, do 12 let
nevhodný, titulky.    Vstupné: 150 Kč �w
16. - 17. 2. v 17.30 h.
AlitA: bojový Anděl 2d
P
Akční/sci-fi, USA 2019, 122´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné 2D: 160 Kč �w
18. a 20. 2. v 17.30 h.
a 18. - 20. 2. ve 20.00 h.
potomek P
Horor/thriller, USA/Hong Kong 2019, 92´,
do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 180 Kč �w
21. - 24. 2. v 17.30 h.
bohemiAn rhApsody
Hudební/životopisný, USA/Velká Británie
2018, 134´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 140 Kč �w
21. - 24. 2. ve 20.00 h.
Ženy v běhu
Komedie, Česko 2019, 95´, přístupný,
česká verze. Vstupné: 160 Kč �w
25. a 27. 2. v 17.30 h.
nArušitel
Drama, Česko 2019, 90´, do 12 let
nevhodný, česká verze.

Vstupné: 140 Kč �w
25. - 27. 2. ve 20.00 h.
mrAzivá pomstA P
Akční/drama, Velká Británie 2019, 118´,
do 15 let nepřístupný, titulky. 

Vstupné: 160 Kč �w
27. 2. v 9.30 h.
bAlón
Dobrodružný, Německo 2018, 120´, do 12
let nevhodný, dabing.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
28. 2. - 3. 3. v 17.30 h.
znovu ve hře
Romantická/komedie, USA 2018, 98´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w
28. 2. - 3. 3. ve 20.00 h.
Co JsmE komu zasE udělali? P
Komedie, Francie/Belgie 2018, 98´, do 12
let nevhodný, dabing.

Vstupné:  50 Kč �w

FILMOVÝ KLUB
5. 2. v 17.30 h.
3 dny v quiberonu
P
Hraný dokument, Německo/Rakousko/
Francie 2018, 115´, do 12 let nevhodný,
titulky.
12. 2. v 17.30 h.
A dýChejte klidně
P
Drama, Island/Švédsko 2018, 100´, do 12

MALÝ SÁL

VELKÝ SÁL
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Pane primáři, můžete nám představit práci
Vašeho oddělení?

Urologické oddělení v Havířově má dlouhou
tradici. První urologická lůžka vznikla v rámci
chirurgického oddělení ihned po otevření
nemocnice. Postupem času vzniklo samostatné
urologické pracoviště, které disponovalo 28
lůžky. Od počátku existence se snažil kolektiv
urologie poskytovat svým pacientům komplexní
péči. Zabývali se uroonkologii, léčbou lithiasy
a v neposlední řadě urologickou traumatologii.
Urologii v Havířově založil MUDr. Jaroslav
Konečný, CSs. Z tohoto pracoviště vzešla řada
lékařů, za které bych chtěl jmenovat doc. MUDr.
Bohuslava Chwajola, MUDr. Karla Mainera,
PhD., kteří následně působili mimo náš region.
Naše historie nás zavazuje, ale budoucnost
urologie je v rychlém rozvoji a uplatňování
nových technologii, které jsou finančně velmi
náročné. S pomocí dotací města Havířov se
nám podařilo obnovit a modernizovat
endoskopické instumentarium, tedy nástroje
které umožňují vstupovat přirozenými otvory do
dutin a orgánů. V našem případě jsme schopni
přes močovou trubici, cestou močovodu se
dostat až do ledviny a odstranit drobné močové
kamínky, najít nádor ledvinné pánvičky …           

Z dotace ministerstva zdravotnictví, jsme
zakoupili výkonný laser, potřebný k drcení
kamínků v močových cestách, ale umožňující
také resekce tkání při laparoskopii. Jeho využití
je možné i v jiných oborech, například v ORL.
Snahou všech operačních oborů je hledání
nových operačních technik, s co nejmenší zátěží
pro pacienta. Urologie nestojí stranou a snaží se
v co nejširší míře používat laparoskopické
techniky. K rutinním laparoskopickým operacím
ledvin jsme do praxe zavedli laparoskopickou
operaci prostaty u pacientů s nádorem prostaty.
Toto onemocnění je bohužel v poslední době na
vzestupu a každoročně v České republice
přibývá cca 7000 nově diagnostikovaných
pacientů. Tady bych chtěl využít tuto příležitost a
vyzvat muže starší 50ti let k preventivnímu

urologickému vyšetření cestou urologa nebo
praktického lékaře. Jak jsem předeslal, urologie
je technologicky náročný obor (robotizace
medicíny je rozvinuta nejvíce právě
v urologii), ale bez erudovaného personálu
nemá vybavení žádnou hodnotu. Proto jsem rád,
že na našem pracovišti nyní pracuje pět plně
erudovaných lékařů a další tři mladí lékaři jsou v
erudici.  Novou posilou je MUDr. Ondřej
Havránek Ph.D., který k nám přišel z Fakultní
nemocnice v Ostravě. 

Bohužel ani urologii se nevyhýbá personální
krize u zdravotních sester, bez kterých nemůže
žádné oddělní fungovat. Přesto že v regionu je
střední zdravotnická škola, na kterou se ročně
hlásí řada uchazečů, do praxe nastoupí jen
nepatrný zlomek. Práce zdravotní sestry je
náročná a vyčerpávající, přičemž ocenění jak
společenské, tak finanční neodpovídá
vynaloženému úsilí. 

Máte nějaké cíle do budoucna?

Do budoucna je našim cílem udržet postavení
urologie v rámci regionu, zabezpečit kvalitní
moderní urologickou péči v co největším
rozsahu a budou-li finanční možnosti,
poskytnout našim pacientům i robotické
operace. Přes veškerou „technologizaci“
medicíny je však mým přáním, aby se nám
z toho všeho nevytratil pacient, který potřebuje
vysvětlení, pochopení a povzbuzení. Ten musí
být cílem našeho zájmu a snažení. 

Provedl jste řadu operací, můžete vybrat
jednu, která byla pro Vás (nebo pacienta)
významná?

Každá operace je pro daného pacientka
jedinečná. Podařilo se nám zvládnout
technologicky náročné operace prostaty nebo
močového měchýře, zasahujeme do
nejintimnějších částí lidského těla, proto je
každý výkon důležitý.

Jaké máte koníčky, zájmy, jak odpočíváte
a trávíte volný čas? 

Volný čas se snažím trávit především se svou
rodinou a přáteli.  Část svého času také věnuji
své rodné obci, kde působím v městském
zastupitelstvu. Moji snahou je realizovat
myšlenku přemostění Ostravské ulice
cyklostezkou. Z této akce by mohli výrazně
profitovat také obyvatelé Havířova, především
části Šumbark. 

Představujeme Vám
Urologické oddělení

Profesní medailónek:

MUDr. Josef Kopecký vystudoval obor
Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, kde
v roce 1992 také promoval. V roce 1991
získal první atestaci a v roce 2000 druhou
atestaci, obě v oboru urologie.                               

V havířovské nemocnici pracoval v letech
1992 – 1998 jako lékař urologického
oddělení. Od návratu do havířovské
nemocnice v roce 2008 pracuje jako primář
tohoto oddělení. 

Pozitivním trendem ve
společnosti je zvyšující se zájem
o aktivní život - sport, cestování,
kultura... Bohužel, některé ženy
v těchto aktivitách může limitovat
problém s únikem moči. Moderní
léky a operační techniky dokážou
většině těchto pacientek pomoci
k návratu do aktivního života.
Základem řešení tohoto problému
je precizně provedená diagnostika
a stanovení dalšího léčebného
plánu mnohdy zakončeném
drobnou operací, po které se
pacientka velmi brzy vrací do
plného života. Je škoda, že mnoho
žen se stydí, nebo považuje tento
problém za přirozený projev stáří
a místo návštěvy lékaře specialisty,
volí raději vložky. Stud nebo
nezájem o své zdraví je však
vlastní také mužům. Málokdo si
uvědomuje, že nádor prostaty je
druhý nejčastější nádor v mužské

populaci. Bohužel v době kdy je
léčitelný, nemá žádné doprovodné
příznaky a odhalit jej může jen
urolog pomoci sofistikovaných
vyšetření. Včas stanovená
diagnóza a včas zahájená léčba
může pacientovi zachránit život. 

Naše oddělení se zabývá léčbou
nádorových onemocnění v urologii.
Provádíme jak radikální operace
prostaty tak radikální odstranění
močového měchýře s provedením
takzvané močové derivace – tedy
techniky, kdy náhradním způsobem
odvádíme moč z těla. Jsou to
náročné operační výkony, pro které
byli v minulosti naši pacienti
odesílaní do fakultních nemocnic.
Nyní jsem schopni jak personálně
tak technicky tyto operace
zvládnout zde na urologickém
oddělení v Havířově. Na našem
pracovišti rozvíjíme také

technologicky náročné
miniinvazivní výkony, především
laparoskopické výkony.
Laparoskopická operace je
mnohem šetrnější, doba
rekonvalescence se výrazně
zkracuje, přičemž výsledky
operace jsou srovnatelné
s klasickou operační technikou, kde
je však nutno provést poměrně
rozsáhlý kožní řez. Výhoda
laparoskopie nespočívá tedy jen
v tom, že pacient má “menší jizvu“,
ale především v minimálním
poškození břišní stěny, kde pak
nehrozí riziko pooperačních kýl,
poruchy citlivosti nebo povolení
břišní stěny. 

V ambulanci poskytujeme kom-
plexní diagnostiku urologických
onemocnění, jejich léčbu
a sledování vývoje nemoci. Před
vánoci dostala ambulance

videořetězec, který umožňuje
přenášet obraz z kamery na
obrazovku. Při ambulantním
endoskopickém vyšetření močo-
vého měchýře lékař sleduje
močový měchýř zevnitř pomocí
videopřenosu na monitoru
v několikanásobném zvětšení
a může tak zjistit i velmi malé
chorobné změny. Pacient vidí svůj
nález na obrazovce, lékař mu ho
může podrobně popsat a díky tomu
pacient vnímá celý rozsah
problému. Vyšetření je, zejména
pro pacientky, eticky přijatelnějším.
Zlepšila se rovněž instrumentace
na močovém měchýři, lépe se
odstraňují např. stenty, cizí tělesa
apod. 

Své oddělení nám představil
primář MUDr. Josef Kopecký.
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Hudební oddělení knihovny na ul.
Svornosti 2, Havířov-Město 
připravuje cyklus přednášek
Tomáše Jarolíma 
Zdraví z přírody 
14. 3. Bylinky a fytoterapie
28. 3. Bioenergie a proutkářství 
11. 4. Pohybový aparát a automasáže 
25. 4. Alternativní medicína pro zdravý život
Bližší informace a přihlášky během února na tel.
č. 597 317 213 nebo na hudebni@knih-
havirov.cz. Vstupné na celý cyklus je 160,- Kč,
na jednotlivé přednášky 60,- Kč.
V únoru pokračuje 
Virtuální univerzita třetího věku obory
Evropské kulturní hodnoty a Osobní finance.
Bližší informace a přihlášky získáte na tel. č. 597
317 213 nebo přímo v hudebním oddělení.

AKcE pRo děTI:
pobočka Gen. Svobody:
5. 2. v 9.00 VALENTÝNSKÝ MIMIKLUB
6. 2. v 14.00 
VALENTÝNSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Celý měsíc soutěž Valentýnský kvíz aneb
zamilované dvojice z knížek.

pobočka J. Seiferta:
11. - 15. 2. Hraní deskových her – kdykoliv
během půjčovní doby

12. 2. v 14.00   
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ

pobočka občanská dolní datyně:
14. 2. od 10.00 – 16.00  
PRÁZDNINOVÝ ČTVRTEK
pobočka U Jeslí:
18. 2. v 9.00    KNIŽNÍ KLUB
… tentokrát mrazivé příběhy.
20. 2. v 14.30
ČTENÁŘSKÝ (školní) KLUB
Celý měsíc soutěž Zimní sporty.

dětské oddělení Svornosti:
27. 2. v 13.30 hod. ČTENÁŘSKÝ KLUB

AKcE pRo doSpěLé:
Hudební oddělení Svornosti:
1. - 22. 2.
POHÁDKOVĚ A HRAVĚ S HLÍNOU
výstava keramiky Marty Hrnkové.
27. 2. v 17.00 
JAROMÍR FAJKUS, akademický malíř
VÝBĚR Z DÍLA 
slavnostní zahájení výstavy obrazů. 
Výstava potrvá do 22. 3. 2019.

půjčovna pro dospělé Svornosti:
5. 2. v 18.00 Relaxační kurz J. Mažguta
11. 2. v 18.00   
TŘI DNY U JANTAROVÉHO MOŘE
výstava fotografií R. Chapčáka, J. Nohela,

K. Übelauera, P. Žurka v galerii Po schodech.
21. 2. v 18.00  KNIŽNÍ KLUB
26.2. v 17.30   NORSKO

přednáška Josefa Hanibala.
půjčovna J. Seiferta:
13. 2. v 17.00 hod.
PO STOPÁCH ČECHŮ
žijících v rumunském a srbském Banátu
přednáška Petra Nazarova.

K-klub Šrámkova:
11. 2. v 15.00 hod.
Velký turnaj v Člověče, nezlob se!
12. 2. v 15.00 hod.
FANTASTICKÁ KVÍZOVKA
prázdninová nálož pro mozkové buňky.

půjčovna pro dospělé Šrámkova:
19. 2. v 17.00 hod. BABIČČINO ÚDOLÍ
beseda s kronikářkou Hanou Dvořákovou.

Stálá výstavní expozice 
(Společenský dům Reneta):
18. 2. v 16.00 hod.
LETEM Havířovem 2018
události roku 2018 představí kronikářka města 
Hana Dvořáková.
pobočka občanská dolní datyně:
21. 2. v 15.30 hod.
LETEM Havířovem 2018
zajímavé události roku 2018.

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

5.2. 16.30 Valentýnské tvoření - výroba mýdel
6.2. 15.00 Valentýnské tvoření v dílnách
6.2. 15.00 Výroba svíček k Valentýnu
11. 2. – 15. 2. Jarní příměstský tábor Eldorádo - Jump

park, Aquapark, Laser game, výlet na
Čantorii. Cena 1200 Kč s jídlem

22.2. 16.30 Karneval
Pokud bude mrznout, budeme ve středisku bruslit na ledě

Středisko Šumbark a Valdocco (Lomená 9)
(provoz denně 15.00 - 19.00, Valdocco Út a Čt až do 21.00)

7.2.    16.00  PC soutěž  „Záhada“
11.– 15.2.           Jarní příměstský tábor Zimní pohádka
18.2. 17.00 PC soutěž „roblox“
20.2.   17.00  Tradiční silový trojboj
26.2.   17.30 Sedět doma netřeba, lépe tvořit ze dřeva…
28.2.   15.00 Turnaj v piškvorkách

Klub Maják (Boženy Němcové 3)
(14.30 Malý Maják, 17.30 Velký Maják)

6. 11. 15.00 Malujeme křídami 
7. 2. 15.00 Turnaj Dáma
8. 2. 15.00 Turnaj v počítačové hře 
11. 2. – 15. 2. Jarní příměstský tábor 
20. 2. 15.00 Karetní hra Bang!
22. 2. – 23. 2. 17.00 Víkendovka s přespáním
28. 2. 15.00 Turnaj v tanečních podložkách

Středisko M. Kudeříkové

11. 2. v 10.00 hod. 
„Valentýnská dílna“ – dárková
krabička, pro děti 6-15 let.
12. 2. v 10.00 hod. 
„Cvičíme a soutěžíme“ – cvičení
na míčích, hry, pro děti 6-12 let.
19. 2. v 17.30 hod. 
„Rodinné tvoření“ – tvoříme
obrázek z trhaného papíru, pro
děti s dospělými.
Přihlášení na akce e-mailem:
lenka.vavreckova@svcha.eu

11. 2., 10.00 - 12.00 hod.
„Valentýnské dárečky“
12. 2., 10.00 - 12.00 hod.
„Hrajeme si, soutěžíme“ –
zábavné soutěžní dopoledne pro
děti 7 - 12 let.
13. 2., 10.00 - 12.00 hod.
„Pro bystré hlavičky“ (kvízy,
hlavolamy, testy, hádanky), pro
děti 7 -10 let.
Přihlášení na akce e-mailem:
lenka.vaculikova@svcha.eu

1. 2., 9.00 - 13.00 hod. 
„Pololetní turnaj v PC hrách“,
zahrajeme si hry jako Call of Duty,
Warcraft III, Fortnite …
26. 2., 16.30 - 18.00 hod.
„Otevřená PC herna“.

Z kapacitních důvodů je třeba se

na každou akci přihlásit, info +
přihlášení: jiri.salamon@svcha.eu

Středisko Na Nábřeží

9. - 15. 2. 2019
„Jarní tábor v TZ Pstruží“ – již
se blíží, rezervuj si místo, pouze
pro 20 účastníků.
1. 2., 14.00 - 16.00 hod.
„Malujeme čokoládou“ –
netradiční výtvarná technika.
19. 2., 14.00 - 16.00 hod.
„Malujeme zvířátka“ –
kombinovaná výtvarná technika do
soutěže „Krásná jako kvítka“.
27. 2., 14.00 - 16.00 hod.
„Únor bílý …“ – výtvarná soutěž
o ceny

Všechny akce se konají ve
výtvarné pracovně střediska Na
Nábřeží 23/41.
Informace k akcím a táboru:
tomas.mendl@svcha.eu,
736 158 153
13. 2. „Výlet do hor – Mosty
u Jablunkova“ – pro děti ze ZÚ
a jejich kamarády. Akce se
uskuteční jen za příznivého
počasí. 

Děti obdrží informace v kroužcích
nebo se informujte u ped. prac.
odd. PPČ:
nikol.schovancova@svcha.eu

Městská knihovna Havířov

ASTERIX
středisko volného času Havířov
info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz
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Nedávno se děti a koordinátorka
programu Ekoškola z Mateřské
školy Kosmonautů dozvěděly, že
havířovské autobusové zastávky
představují stejnou hrozbu nárazu
a následného úmrtí ptáků jako jiné
prosklené plochy ve světě.
Nemeškaly a začaly se tímto, pro
ně důležitým, problémemokamžitě
zabývat. Spolu s předsedou ZO
ČSOP, s nímž dlouhodobě
spolupracují, a Odborem
komunálních služeb Magistrátu
města Havířova si vybraly jednu
z nich. Byla nedaleko jejich školky,
a tak tam mohly denně docházet
a její vzhled měnit. Skla
autobusové zastávky myly, lešily
a sušily. Havířovští spoluobčané
procházející kolem uznale
pokyvovali hlavami, jak záslužnou
činnost konají. Ale když děti na skla
začaly malovat, jejich obdivné
reakce se změnily na odměřené až
nesouhlasné. Děti s učitelkou
a ekologickým aktivistou přesto
v práci vytrvaly a věnovaly jí každé
podzimní dopoledne, jež
nedoprovázely dešťové přeháňky.
Práce jim šla od ruky, ale dílo

vznikalo pomalu, protože bylo
zapotřebí nakreslit, nechat
zaschnout, zafixovat, nalepit, ale
také vrátit se včas nazpět do
školky. S prvními sněhovými
vločkami bylo dílo hotovo!
Až půjdete kolem nebo v ní budete

čekat na autobus a nebudete si jisti
názvy některých ptáků, které tam
děti nalepily, můžete se s nimi
poradit. Znají je bezpečně!
Pozorovaly je v přírodě na vlastní
oči a samy si je vybraly.

Jsme hrdí, že jsme Ekoškola,
snažíme se podle toho chovat
a přejeme si, aby "naše"
autobusová zastávka byla místem,
jemuž se ptáci v letu vyhnou
a mohou tak žít a létat volně
v přírodě.

Mateřská škola se věnuje
environmentální výchově,
vzdělávání a osvětě, respektive
výchově k udržitelnému rozvoji, od
roku 2012. Dvakrát obhájila
mezinárodní titul Ekoškola
a v letošním školním roce se
věnuje tématu prostředí školy.

Mgr. Bc. Marcela Benková

Vánoce jsou už sice za námi, ale
v každém z nás určitě nějaký
střípek vánočního kouzla zůstal.

Naše mateřská školka
spolupracuje se ZŠ 1. máje už více
než deset let. Jsou to akce, na
kterých se děti střídavě setkávají
buď ve škole, nebo se větší děti
rády vrací zpět – k nám do školky.
Vánoční zpívání ve školce je již
tradicí a školáci i malí se na ně těší
a pečlivě se připravují.
Třída Sluníček si pro děti připravila
Vánoční příběh kapříka Pepíka
a třída Motýlků potěšila Andělskou
besídkou. Předvánoční atmosféru
navodily krásně nazdobené třídy
a vlastnoručně připravené
keramické dárečky a vánoční
odlitky ze sádry. Po zhlédnutí obou
vystoupení a velkém potlesku se

role vyměnily. Školáci předvedli
dětem pásmo písniček, básní,
tance, hry na klavír, na flétnu
a předali dětem sladkosti
i vyrobená přáníčka. Malé
občerstvení potěšilo malé i velké
děti a my dospělí jsme byli
spokojeni, že se další z mnoha akcí
zase povedla.

Pavla Chowaniecová

Konečně Havířov zasypal sníh.
Řidiči bědují, ale děti se radují.
Proto u nás na zahradě MŠ
Čelakovského proběhla zimní
olympiáda. Seznámili jsme se s pěti
olympijskými kruhy, zapálili
olympijskou pochodeň a hurá na
sníh! Jezdili jsme z kopce na
kluzácích, absolvovali jsme slalom
se sáňkami, házeli koulí na cíl, také
jsme hráli lední hokej a přenášeli
sníh na obřího sněhuláka. Všichni
účastníci obdrželi diplom a medaili.
Pak se všichni odebrali do postýlek.

Uršula Kuliková

Vánoční čas je doba, kdy chce
každý být se svými blízkými. 24
dětí z havířovského střediska
Domova pro osoby se zdravotním
postižením Benjamín toto štěstí
nemá, protože nemohou žít ve
svých rodinách. A nejen
o Vánocích. Proto si moc vážíme
podpory, kterou děti z Benjamínu
dostaly nejen v předvánočním
čase, ale i v průběhu celého roku
2018. Děkujeme dobrovolníkům
z organizace ADRA, kteří za dětmi
pravidelně přicházejí a pomáhají
jim naplňovat volný čas. Děkujeme
žákům, jejich rodičům, vedení
školy, pedagogům a všem dalším
pracovníkům ZŠ Žákovská za
podporu a vstřícnost, kterou
prokazují dítěti z Benjamínu, které
je od září 2018 žákem této školy.
Díky nim se ve škole cítí moc
dobře, našlo tu spoustu kamarádů
a lidí, kteří mu chtějí pomáhat.
Děkujeme za spolupráci také MŠ
Přímá, kterou navštěvují dvě děti
z Benjamínu a mohou tak trávit čas

s dětmi bez postižení, což má na
jejich další rozvoj velice zásadní
a pozitivní dopad. Děkujeme firmě
HM Globus v Havířově a jejím
zákazníkům, kteří se zapojili do již
VIII. ročníku akce Strom splněných
přání a přispěli k tomu, že každé
dítě v Benjamínu našlo pod
stromečkem právě ten svůj dárek.
Děkujeme také vedení města
Havířova za finanční dar, díky
kterému byla vánoční nadílka pro
děti ještě bohatší. Děkujeme všem
z Havířova, kteří nějakým
způsobem děti z Benjamínu
podporují a pomáhají jim. Moc si
toho vážíme. Přejeme do nového
roku hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti i chuti dál pomáhat
těm, kteří to potřebují.
Za všechny z Benjamínu

Mgr. Darja Kuncová, ředitelka
organizace Benjamín

Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí
DOZP Benjamín středisko Havířov

Koncem listopadu 2018 se
uskutečnilo v polském městě
v Jastrzᶒbie-Zdrój setkání
představitelů měst  Havířova,
Karviné a Jastrzᶒbia-Zdróju.
Hlavním cílem bylo seznámení
s programem partnerské
spolupráce těchto měst,
nacházejících se v oblasti
Euroregionu Ślᶏsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko. Rozvoj
partnerské přeshraniční spolupráce
je důležitým aspektem ke splnění
několika klíčových činností
v různých oblastech. Pro naši
základní školu je důležitá oblast
vzdělání. Proč je tato spolupráce
pro nás výhodná? Děti poznají
jazyk, který je jim blízký.
Komunikace může probíhat formou
různých moderních informačních

technologií. Český jazyk je
v současné době velmi oblíbený
v polských městech nacházejících
se u hranic s naší republikou.
Polské dětí se učí český jazyk, aby
v budoucnu mohly v České
republice získat uplatnění. Naše
Základní škola Marie Pujmanové
se chce zapojit do jednoho
z přeshraničních projektů v oblasti
sportovní. Pokusíme se získat ke
spolupráci Základní školu
v Jastrzᶒbie-Zdróju, představíme
jim naše plány a cíle. Poté
proběhne setkání s představiteli
města Havířova ohledně
financování projektu. Doufáme, že
projekt bude realizován, aby naše
děti mohly poznávat kulturu a zvyky
jiné země.

Mgr. Šárka Hareza

MŠ Kosmonautů: Už jste ji viděli?

MŠ Čelakovského: 
Zimní olympiáda ve školce

Havířove děkujeme!

MŠ Puškinova:
Vzpomínka na Vánoce...

ZŠ Pujmanové:
Česko – polské setkání v Jastrzᶒbiu ...
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Na konci října a začátkem
listopadu u „Hrubínky“ strašilo. Na
31. 10. 2018 připravili žáci
a učitelé naší školy pro děti
z okolních MŠ a pro spolužáky
z 1. tříd strašidelnou stezku.
Všichni se sešli za tmy před školou
a zahájili podvečer baterkovým
tanečkem. Pak už čarodějnice
rozdaly dětem úkoly a všichni se
mohli vydat na cestu. Děti se
snažily zvládnout pět úkolů a za
jejich splnění obdržely smajlíka.
Házelo se papírovými koulemi na
letící čarodějnici, zdolávala se
lávová řeka, s bílou paní se počítali
duchové a jízdou na koštěti mezi
dýněmi všichni účastníci dojeli
k náhrobnímu kameni, kam se
museli podepsat. Všechny děti si

za splnění úkolů odnesly sladkou
odměnu a pěkný zážitek. 
Ve středu 7. listopadu 2018 se na

naší škole konal ještě lampionový
průvod. Davy statečných žáků se
svítícími náramky, lampiony
a baterkami se vydaly za duchy
a strašidly do nedalekého
lesoparku. Jejich odvaha byla v cíli
také náležitě oceněna sladkostmi
a teplým čajem. Na závěr již
tradičně nechyběla společná píseň
„Okoř“ a pár diskotékových hitů.
O organizaci této akce se zasloužili
žáci 9. tříd, kteří připravili nejen
skvělé masky, ale také
vlastnoručně napečené dobroty.
žáci třídy 5. B a p. uč. D. Mrázová,

p. uč. M. Šalomonová
a p.uč. I. Konečná

Žáci 7. – 9. ročníku ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbarku v závěru roku
navázali na preventivní program REVOLUTION TRAIN, který vznikl ve
spolupráci s Národní protidrogovou centrálou a Policií České republiky
a kterého se zúčastnili v minulém školním roce, kdy protidrogový vlak
zastavil v železniční stanici Havířov.
Žáci vytvořili pracovní policejní týmy a filmový příběh hodnotili z pohledu

trestního práva a protidrogové prevence. Prohloubili si své dosavadní
znalosti z této oblasti a zároveň soutěžní formou si uvědomovali rizika
drogových závislostí, možnosti léčby, ale i trestně právní následky
a význam zdravého životního stylu. V hodinách občanské výchovy žáci
v preventivním programu pokračovali, diskutovali, sdělovali své postřehy
a dojmy. Poděkování patří lektorům protidrogového vlaku Martině
Matuštíkové a Zdeňku Fiury, praporčíku Bc. Miroslavu Bagierovi
a strážmistru Michalu Hradilovi z obvodního oddělení Policie České
republiky v Havířově-Šumbarku.

Mgr. Šárka Zapalačová, 
výchovná poradkyně ZŠ Jarošova, Havířov-Šumbark

Těsně před vánočními svátky jsme my, třída paní učitelky S. Chodurové
ze ZŠ Na Nábřeží, navštívili Komenského gymnázium v Havířově. Zdejší
septimáni si pro nás připravili zajímavý vánoční program s názvem
„Vánoce s Debrujáry“. Slovo Debrujár nám znělo tajemně, a tak jsme se
snažili tento neznámý název rozluštit. Paní učitelka Mgr. Fikačková, pod
jejímž vedením celá akce probíhala, nám nakonec prozradila, co slovo
znamená. Debrujáři jsou šikulové, kteří si umí poradit v každé situaci. 

Takto poučeni jsme se ponořili do vánočního příběhu o Ježíškovi,
kterému zlý čaroděj ukradl všechny dárky pro děti. Pomoci mu nemohl
nikdo jiný než Debrujáři. Sledovali jsme, jak Debrujáři s pomocí fyzikálních
a chemických pokusů překonávají jednu překážku za druhou. My jsme jim
občas také vypomohli. Na konci vánočního příběhu nás čekal úkol
nejtěžší – postavit se samotnému čaroději. A jak to dopadlo? To si můžete
domyslet sami podle toho, zda se vám pod stromečkem dárky objevily či
ne. 
Prožili jsme pěkné předvánoční chvíle, nechyběla legrace ani napětí,

něco nového jsme se dozvěděli. Nezapomenutelným zážitkem pro nás
bylo, když jsme si mohli díky vyrobené hořící pěně v rukou podržet oheň.
Někteří bojovali se svým strachem, ale zvědavost a podpora spolužáků
byla silnější. Všem, kteří akci připravili, velmi děkujeme.            

Mgr. Světlana Chodurová a žáci 5. B 

Den otevřených dveří uspořádala
školní družina ZŠ Gen. Svobody
v závěru listopadu. Rodiče měli
možnost navštívit prostory
jednotlivých oddělení školní
družiny, prohlédnout si výtvarné
práce svých dětí, seznámit se
s pestrou nabídkou činností, které
jsou ve školní družině
organizovány, a při ukázkách
stavebnic, oblíbených deskových
her a hraček načerpat inspiraci na
vánoční dárky. V odpoledních
hodinách byla pro rodiče
připravena ukázka pravidelně
probíhajících zájmových činností.

V tělocvičně školy se tak malí
i velcí návštěvníci školní družiny
bavili při tanečním cvičení zumby,
v kroužku deskových her trávili čas
společným hraním tradičních
i netradičních “deskovek”, v rámci
hravě komunikačního kroužku
zápolili ve vědomostních
a komunikačním hrách a následně
se kreativně vyřádili při tvorbě
nástěnného obrazu. Všichni
zúčastnění si společně strávený
čas ve školní družině užili
a odcházeli domů s dobrou
náladou. 

Martina Adamcová

Žáci naší školy přivezli ze soutěží
v 1. pololetí šk. roku 2018/2019
několik významných ocenění.
V soutěži Múzy Ilji Hurníka
v Ostravě získali zlaté pásmo J. Ž.
Muchová, K. Jandová, V.
Ondřejová (tř. uč. O. Honsová), A.
Oravčíková, K. Oravčíková, B.
Majerová a T. Buchta (tř. uč. Z.
Gajanová). Ze soutěže Bohuslava
Martinů v Praze si odnesly 3. místo
B. Moldříková a K. Oravčíková,

čestné uznání pak A. Oravčíková
(tř. uč. Z. Gajanová). Největší
zastoupení z celé ČR měla právě
naše ZUŠ v Pěvecké soutěži
Olomouc. 1. místo a titul absolutní
vítěz získala J. Ž. Muchová,
1. místo K. Jandová, 2. místo R.
Kučevová a čestné uznání A. Ch.
Nardi (tř. uč. O. Honsová),  2. místo
Š. Kaleta, 2. místo M. Kuchařová
a 2. místo K. Matušínská (tř. uč.
Mgr. K. Matušínská), 2. místo V.

Gajanová, 3. místo M. Vališová,
2. místo V. Vališová a 2. místo K.
Oravčíková (tř. uč. Z. Gajanová),
2. místo B. Broulíková, 3. místo K.
M. Frkousová a 2. místo S.
Skácelíková (tř. uč. MgA. I.
Gaidošová), 3. místo A. Večeřová,
3. místo J. Čurda a čestné uznání
A. Škobrtalová (tř. uč. MgA. V.
Nitschmann). V taneční soutěži
„Paforta“ se na 2. místě umístil
taneční soubor Lentilky (tř. uč. P.

Sejkorová). T. Chomistek se umístil
ve finále fotografické soutěže
Příroda kolem nás (tř. uč. L.
Klezla). Ve finále dvacátého
ročníku soutěže Zlatý oříšek se
umístil fagotista J. Čurda (tř. uč.
Mgr. art. J. Soukup). Finálové kolo
se konalo v Televizním studiu Brno.    

Všem úspěšným žákům
blahopřejeme.

Mgr. art. Jan Soukup
zástupce statutárního orgánu ZUŠ

ZŠ Hrubína: Strašidelná stezka ZŠ Gen. Svobody: Den otevřených
dveří ve školní družině

ZŠ Na Nábřeží: Vánoce s Debrujáry

Úspěchy ZUŠ Bohuslava Martinů

ZŠ Jarošova - To je zákon, kámo!
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Karatisté SKK Budo Havířov zakončili úspěšnou
závodní sezonu začátkem prosince úspěchem
na mezinárodním turnaji “ARASHI CUP“
v Polsku, kterého se účastnilo takřka 400
závodníků z několika evropských zemí. Měli
jsme na výběr: buď pojedeme na MČR, které se
pro nás stává v posledních letech okrajovou
záležitostí, a to i přes to, že jsme měli takřka ve
všech kategoriích nominované své závodníky,
nebo se zúčastníme kvalitního mezinárodního
turnaje, kde poměříme síly s evropskými kluby.
Jelikož se oba turnaje konaly ve stejném termínu
a v našem klubu byla nezvykle veliká marodka,
kdy nám viróza odrovnala skoro celý závodní
tým, museli jsme udělat kompromis a rozdělit

zbytek našeho závodního družstva na oba
turnaje. Na MČR jsme poslali dva naše
závodníky, kde Michal Cvoliga vybojoval po
náročných zápasech bronz. 

Celkovou prioritou pro náš klub byl ale
mezinárodní turnaj v Polsku, kam jsme poslali
zbývající čtyři závodníky. Svou kvalitu ukazují
karatisté našeho klubu již několik posledních let
výbornými výsledky na evropských i světových
turnajích, kde vzorně reprezentují své město.
Bylo tomu tak i na tomto turnaji, kde naši
závodníci získali celkem tři medaile v kategoriích
žáků a dorostu v soutěžní disciplíně kumite
(zápas). Byla z toho jedna stříbrná a dvě
bronzové. Byla to právě Noel Jelenová, která se

po čtyřech vítězných zápasech probojovala až
do finále, kde těsně podlehla své soupeřce.
Radost z tohoto medailového úspěchu je o to
větší, že se o medaile postarali právě méně
zkušení závodníci, kteří nám zůstali k dispozici.
Je super, že máme tak velkou členskou
základnu, která činí cca 160 mladých karatistů,
a máme z čeho vybírat. Je zde vidět výborná
posloupnost a postupná výchova nových
závodníků od těch nejmladších.  

Všem závodníkům chci jménem trenérského
kolektivu poděkovat za skvělé sportovní
výsledky za uplynulý rok a vzornou reprezentaci
klubu a města Havířov. Marek Franta 

My, osmáci ze Základní školy
Žákovská, jsme se rozhodli srovnat
své dovednosti i znalosti v nové sérii
dětského soutěžního pořadu České
televize s názvem „U6 – Už tam
budem?“. Lákalo nás prostředí
technické památky v Dolní oblasti
Vítkovic i zákulisí televizního
natáčení. Zkrátka jednoho dne jsme
se svými skvělými učiteli, Luborem
Suderem a panem ředitelem Danem
Stankušem, do vítkovického areálu
vyrazili, abychom se utkali se svými
soupeři z havířovské základní školy
M. Kudeříkové. 

Se svými spolužáky Sandrou,
Danielou, Jakubem, dvěma Adamy
a Dominikem jsem strávil den plný
napětí, dobrodružství a také čekání
„na záběr“.  Všechno pro nás bylo
nové. Disciplíny, nevšední prostředí
a také průběh celého natáčecího dne.
Budovy s názvem U6 a Svět techniky
byly místem, kde jsme prožili celý den
jako modrý tým Krypton. A protivníky
nám byli kluci a holky z „Kudeříkové“,
družstvo Neon. První scény se
natáčely opravdu dlouho, asi dvě
a půl hodiny. Postupně jsme se
dověděli, že tématem dne bude

gravitace. A následovala celá řada
úkolů. Souboj mozků neboli kvíz,
překážková slalomová dráha se
závažím, hledání krabiček v úplné
tmě. V krabičkách byly ukryty
součástky solárního modelu letadla.
A to byl náš asi nejdůležitější úkol.
Zvládli jsme to a vyhráli o pár
milisekund. Tím soutěž pro družstvo
soupeřů z Kudeříkové skončila. Byli
velmi silnými protivníky, ale bohužel,
každý den není posvícení.
Kdybychom svůj den neměli my, tak
by to dopadlo úplně jinak.
V samotném finále se našemu týmu
povedlo zodpovědět dvě otázky ze tří
správně. Bohužel u té poslední, mohli
jsme vyhrát telefony, jsme zvolili
špatně a já jako kapitán dostal
studenou sprchu. 

Možná jsme si uvědomili, že
nebudeme chtít být herci, třeba pro ty
i třikrát opakované záběry naší
reakce po vítězství, ale odnesli jsme
si obrovskou zkušenost a spoustu
zážitků z úžasně stráveného dne.
A na to naše soutěžení se můžete
spolu s námi v únoru v televizi
podívat. Ondřej Adamec 

žák 8. A třídy ZŠ Žákovská

Na webových stránkách Správy
sportovních a rekreačních zařízení
www.ssrz.cz najdete nově
obsazenost jednotlivých sportovišť.
Zájemci zde naleznou časové
rozpisy jednotlivých hal a volné
termíny pro sportování. „Informace
o volných termínech pro sportování
jsou další službou, kterou SSRZ
Havířov nabízí obyvatelům města,“
řekl ředitel SSRZ Ing. Radomír
Kácal.
Na stránkách www.ssrz.cz najdete

týdenní rozpisy sportovišť
s pravidelnými tréninky jednotlivých

klubů a dalších subjektů, jako např.
obsazené termíny pro badminton
nebo jógu, a také plán
jednorázových akcí, jako jsou
basketbalové nebo florbalové
turnaje.

„Díky zveřejnění termínů akcí
pořádaných v objektech SSRZ
Havířov si mohou sportovci lépe
naplánovat své aktivity a zájemci
z řad diváků snadno zjistí, kdy se
koná utkání nebo turnaj, který
chtějí vidět,“ uvedl Petr
Kostelníček, vedoucí střediska
sportovních hal. -red-

I když jsme v nedávné době vstoupili do nového roku 2019, chtěla bych
se v krátkosti poohlédnout za dobou Adventu, ve které jsme s žáky ZŠ
Gorkého navštívili Domov seniorů Helios v Havířově. Toto setkání se
uskutečnilo 14. prosince 2018. Žáci 9. ročníku si pro klienty domova
připravili hudebně dramatické pásmo, tvořené písněmi a zamyšlením nad
poselstvím čtyř adventních svící. Připomněli nejen sobě, ale i seniorům
a sociálním pracovnicím domova, jak vzácnými hodnotami v životě
člověka je pokoj, víra, láska a naděje. A že jsou žáci deváťáci a senioři
domova stále hraví, dokázala společná hra Vánoční bingo, ve které se obě
generační skupiny dobře bavily a radostně soutěžily. Vítězové byli na obou
stranách, neboť spolu soutěžily dvojice: senior – žák. Jménem dětí
základní školy upřímně děkuji za pozvání mezi klienty DS Helios a jejich
sociální pracovníky. Žáci si touto cestou mohou uvědomovat, jak je
důležité budovat láskyplné vztahy mezi mladší a starší generací.  
Všem obyvatelům DS Helios přejeme do nového roku slovy jedné z písní: 
Lásku a pravdu v úctě měj, i když na světě je jí málo, víru i naději lidem
přej, jen se nevzdávej. Usilujeme společně o šíření pokoje, víry, lásky
a úcty k lidem. 

Pavlína Volná, ZŠ Gorkého Havířov

ZŠ Gorkého: Poselství Adventu

Havířovští karatisté zakončili úspěšný závodní rok mezinárodním turnajem
v Polsku a republikovým šampionátem

Obsazenost sportovišť zveřejňuje
SSRZ na webových stránkách

ZŠ Žákovská:
Jak jsme natáčeli pro Českou televizi aneb Už tam budem?
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

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

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.

PRODEJ JABLEK
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MO KSČM a KZ za KSČM v Havířově
srdečně zvou všechny ženy Havířova

na oslavy 
mezinárodního dne žen

7. března 2019 od 16.00 hodin
Kulturní dům Petra Bezruče

s programem Karel Gott revival Morava
Vstup volný.

18/19

19/19

cesta k
sobě

tvůrčí kurz pro ženy
vnímej sebe 

a vyjadřuj své pocity
Havířov, 10 lekcí od 21. 2. 

Pozor změna
příjem inzerce na adrese
inzerce@mkshavirov.cz
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SSRZ VÁS ZVE NA BRUSLENÍ!
Bruslení veřejnosti je stále oblíbenou formou sportování. I v roce 2019
se SSRZ snaží dodržet pevné časy bruslení, a to vždy o víkendu.
O aktuálních termínech se dočtete na webových stránkách www.ssrz.cz
a facebooku organizace. 
Nemáte brusle? Nevadí! K dispozici je nová, dobře vybavená půjčovna
bruslí. Půjčit si můžete při složení vratné zálohy brusle dětské i dospělé
v ceně 60 Kč/pár, v rámci veřejného bruslení. 

BRUSLENÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Sobota             9.02.2019       16:00 – 17:45 hod.
Neděle           10.02.2019       16:00 – 17:45 hod.
Pondělí           11.02.2019       17:30 – 19:15 hod.
Úterý              12.02.2019       17:30 – 19:15 hod.
Čtvrtek           14.02.2019       17:30 – 19:15 hod. - Valentýnské
Neděle           17.02.2019       16:00 – 17:45 hod.

VALENTÝN NA BRUSLÍCH
Využijte speciálního místa k oslavě svatého Valentýna a přijďte si
zabruslit a zároveň se pobavit. Ti z vás, kteří si přijdou zabruslit do
Víceúčelové haly, mohou zasílat krátké vzkazy pro své drahé polovičky
přímo z ledové plochy na telefonní číslo 703 183 598. Jednotlivé vzkazy
se budou postupně vysílat na světelné tabuli uvnitř haly. Neváhejte
a využijte této jedinečné příležitosti a napište několik řádků, které toho
druhého mile překvapí a potěší. 
Valentýnské bruslení není uzavřené pouze pro páry, je přístupné pro
všechny, kteří si chtějí přijít zasportovat a užít si příjemné odpoledne.

ZUŠ B. Martinů
Reprezentační ples ZUŠ B. Martinů 

1. 2. 2019 od 19.00 hodin - Restaurace „Na Lapačce“ Šenov

Podvečery s klavírem
5. a 20. 2. 2019 v 16.00 Koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Hudební podvečery
19. a 26. 2. 2019 v 18.00 Koncertní sál ZUŠ ul. Sadová 
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ZUŠ Leoše Janáčka
a

26. února 2019 v 17:30 hod. 
v Komorním sále: Koncert žáků

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, inzerce@mkshavirov.cz,
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Přípravné a zdokonalovací plavání dětí na bazénu Delfínek ve Sportovní
hale SLAVIE se stalo již tradicí. Je určeno dětem ve věku 4-7 roků
a v současné době probíhá každé úterý od 16:30 do 17:30 hodin. „V kurzu
pro začínající plavce se děti pod vedením našich instruktorů naučí
základní orientaci ve vodě a osvojí si základy plavání s pomůckami,"
přiblížil vedoucí střediska sportovních hal Petr Kostelníček.
Zdokonalovacího plavání se účastní většinou děti, které absolvovaly
plavecký kurz ve školce. Rodiče mohou přivést děti na jednotlivé lekce,
nebo přihlásit dítě do dvanáctihodinového kurzu. "Bazének je se svou
malou hloubkou pro začínající plavce bezpečný, hravou formou se učí se
plavecké styly a prohlubuje se u nich láska k vodě,“ doplnil Kostelníček.
Bližší informace získáte na telefonu 725 990 810 nebo na www.ssrz.cz

-red-

Zdokonalovací plavání
na Delfínku je určeno pro děti 4-7 let
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