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Oficiální profil Havířova najdete na www.facebook.com/oficialni.profil.Havirova/.
Jmenuje se analogicky jako webové stránky - Havířov City a vznikl bezprostředně po
zprovoznění a odladění nových webových stránek města. Slouží k publikování
informací z radnice, k pozvánkám na společenské, kulturní a sportovní akce
pořádané městem, i k zasílání podnětů a připomínek občanů.
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Cestování po městě na
zapůjčeném kole – vyzvednutí
kola na jednom místě, jeho
vrácení na jiném. V dodrženém
časovém úseku zcela zdarma.
Tento naprosto ekologický
systém městské přepravy čeká
zanedlouho obyvatele
Havířova. Možnost zajištění
tzv. bikesharingu nyní město
prověřuje. K zájmu o tuto
službu se mohou Havířované
vyjádřit prostřednictvím
dotazníku na webu města.

Bikesharing je služba pro
obyvatele, která spočívá
v zapůjčení jízdního kola
k přepravě po městě.
Zkušenosti s ní mají např.
v Praze, Brně, Českých
Budějovicích, Frýdku-Místku,

Liberci, Olomouci, Ostravě
a Teplicích.

„V tomto systému je možné
zapůjčit si kola 24 hodin denně
prostřednictvím uživatelské
aplikace nebo SMS. Díky
aplikaci lze zjistit nejblíže
zaparkované kolo. Systém
umožňuje půjčení jízdního kola
na jednom stanovišti a jeho
vrácení na jiném místě do
stojanů určených v aplikaci
nebo na webu,“ objasňuje
bikesharing Ondřej Baránek,
ekonomický náměstek
primátora Havířova. „Abychom
prověřili názor veřejnosti na
tuto službu, vytvořili jsme
jednoduchý dotazník, který je
k dispozici na webových
stránkách města,“ dodává.

Vyplněním dotazníku mohou
obyvatelé Havířova vyjádřit
svůj zájem o tento systém
přepravy a zároveň navrhnout
místa, kde všude by si přáli
stojany na kola mít. Dotazník
na www.havirov-city.cz v sekci
Nepřehlédněte můžete vyplnit
do 31. března 2019.

-red-

P O Z V Á N K A
jednání Zastupitelstva města Havířova je naplánováno na

pondělí 4. března 2019 od 15:00 hod.
v sále Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.

Interpelace a dotazy občanů jsou zařazeny hodinu
po zahájení jednání. 

Upozorňujeme občany na nutnost předkládat příspěvky
k vystoupení v písemné podobě. 

Havířov je na Facebooku

Město připravuje bikesharing
(systém sdílení jízdních kol),
chce znát názor obyvatel
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Vedoucí představitelé havířovské
radnice a městské policie 4. února
předali ceny strážníkům za
dlouholetou službu i nejúspěšnější
zásahy loňského roku a cenu
Strážník roku za celoroční
nadstandardní výkon služby.
Slavnostní setkání tradičně proběhlo
v restauraci Radnice.
Rok 2018 Městské policie
v číslech
Na programu bylo také každoroční
hodnocení činnosti organizace za
uplynulý rok. "V roce 2018 strážníci
odhalili 20 125 přestupků.
Z tohoto počtu vyřešili na místě 83,3
procenta přestupků a 16,7 procenta,
tedy 3361 přestupků, oznamovali
k dalšímu řešení správnímu orgánu.
Počet řešených přestupků v dopravě
k ostatním přestupkům proti
veřejnému pořádku je v poměru 57,9
procenta k 42,1 procenta.  Oproti
roku 2017 strážníci v roce 2018
odhalili a řešili o 1927 přestupků

více," shrnul činnost havířovské
policie její ředitel Bohuslav Muras.
Hmatatelné výsledky městu přinesl

také provoz městského kamerového
systému. "Pomocí Městského
kamerového dohlížecího systému
strážníci zadrželi 12 osob
podezřelých ze spáchání trestného
činu. Ze systému si Policie ČR
převzala 94 záznamů v rámci šetření
trestných činů. Na základě přenosu
z kamerového systému naši
strážníci řešili 291 osob podezřelých
ze spáchání přestupků. Dále kamery
zaznamenaly 9 dopravních nehod
a s dopomocí kamer strážníci zajistili
také pomoc 50 osobám," uvedl
ředitel Muras.      

Městská policie Havířov měla
k 31. 12. 2018 průměrný přepočtený
stav 123 zaměstnanců a její
rozpočet činil po úpravách přibližně
92 milionů korun.

-red- Titul Strážníka roku 2018 za celoroční kvalitní, iniciativní a nadprůměrné
plnění všech úkolů MP Havířov získal Michal Byrtus. Foto: Petr Sznapka

CVA - Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
27. 3. 2019 (středa) - od 16,00 hodin kroužek pro ty, kteří
„ZPÍVAJÍ RÁDI A NEMAJÍ S KÝM“ pod vedením p. Heroutové
11. 3. a 12. 3., 25. 3. a 26. 3. od 9.30 do 11.30 hodin 
Kroužek studené kuchyně - p. Studnická
Pravidelný program:
PONDĚLÍ:
od 9.30 do 11.30 hodin p. Studnická - kroužek studené kuchyně
11. 3. a 25. 3. od 14.00 do 17.00 hodin p. Szostková - dovednostní

kroužek - různé techniky výroby z papíru, quilling, eukastika, 
ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování,
tkaní, vyšívání, pletení, šití…

ÚTERÝ:
od 9.30 do 11.30 hodin p. Studnická - kroužek studené kuchyně 
12. 3. a 26. 3. od 13.00 do 18.00 hodin p. Köhler - karetní hra

Taroky 
od 14.00 do 17.00 hodin p. Burová - dovednostní kroužek - výroba

keramiky 
STŘEDA:
od 10.00 do 12.00 hodin p. Adamová – kroužek přípravy k šití –

střihy, kompletace…
od 13.00 do 18.00 hodin p. Foldynová - karetní hra Taroky 
od 14.00 do 17.00 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 14.00 do 17.00 hodin p. Heinzová - dovednostní kroužek -

výroba šperků z korálků a perliček
od 14.00 do 17.00 hodin 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.

 
 
  

 

 

           

 

      

 

Městská policie ocenila 
nejlepší strážníky loňského roku

Ptejte se primátoraPtejte se primátora
Primátor města Josef Bělica přichází s 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. 
Společně se můžete setkat v pondělí 11. března v 18 hodin v KD Radost. Přijďte, budeme se těšit!

Pokud vlastníte na území města
Havířova zahradu, máte možnost
získat bezplatně kompostér.
Jedinou podmínkou k jeho pořízení
je uzavření smlouvy o výpůjčce.
Pořízení kompostéru neovlivní
odvoz bioodpadu od vašeho
rodinného domu!

Kompostéry byly městem Havířov
pořízeny v rámci projektu „Domácí

kompostéry a rozšíření sběrné sítě
na textil a oděvy pro občany města
Havířova“. 

Bližší informace o možnosti
bezplatného pořízení kompostéru
poskytnou zájemcům referenti
Odboru komunálních služeb,
4.patro, budova A, kanc. A 411, tel.
596 803 284, e-mail:
vojtkova.zuzana@havirov-city.cz

Máte už na zahradě
kompostér?
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Druhá etapa výstavby
chodníku na Selské
a stavba parkoviště
na Točité ulici 
– to jsou první letošní stavby, které
v příštích týdnech odstartuje
Havířov. Město již vysoutěžilo
stavebníky a dokončuje poslední
administrativní úkony. Zahájení
staveb pak bude závislé na počasí,
začít by se mělo nejpozději
v březnu. V těchto dnech město
navíc vyhlašuje soutěž na
zhotovitele rozsáhlé rekonstrukce
přednádražního prostoru. Vybírá se
také zhotovitel dalšího parkoviště –
na Šrámkově ulici – a na jaře
Havířov vyhlásí veřejnou zakázku
na výstavbu retenční nádrže
v lokalitě Chrpová, na rekonstrukci
MŠ Horymírova a rekonstrukci
tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové.
„Veřejné zakázky vyhlašujeme
nejdříve, jak je jen možné. V letní
sezoně mají stavební firmy často
napilno, je velmi problematické
sehnat dodavatele stavebních
prací a zakázky se nám takto
mohou značně prodražit, podaří-li
se vůbec někoho sehnat.
Nechceme, aby se opakovala
situace jako například
s hokejbalovým hřištěm na ZŠ
Pujmanové, na které se nám nedaří
vysoutěžit zhotovitele za
přiměřenou cenu,“ sdělil náměstek
primátora pro investice a chytré
město Bohuslav Niemiec. „Do
stavby chodníku na Selské
a parkoviště na Točité se pustíme

co nejdříve, hned jak nám počasí
dovolí, a nebudou zdaleka jediné.
Nyní vyhlašujeme soutěž například
na rekonstrukci přednádražního
prostoru,“ dodává Niemiec.
Město má v letošním roce na
investice v rozpočtu vyčleněno přes
450 milionů korun, což je
zhruba o 80 milionů více než
v loňském roce.

Dvě „novoroční“ stavby,
téměř jedenáctimilionová
investice
Chodník Selská - 2. etapa
výstavby chodníku na Selské ulici
naváže na stavbu, kterou město
dokončilo v loňském roce - nový
jednostranný chodník za téměř
11 milionů korun s veřejným
osvětlením o šířce zhruba 2 a délce
zhruba 800 metrů vede zatím od
křižovatky s Frýdeckou ulicí po
křižovatku s ulicemi Mezidolí a Na
Kempách. 

Letos město počítá s výstavbou
další části chodníku ze zámkové
dlažby. Přes 230 metrů nového
chodníku povede od Havířovského
minipivovaru až k restauraci
U Balona a naváže na ně dalších
152 metrů nového chodníku
vedoucích až ke křižovatce s ulicí
Na Fojtství. 
„Chodník bude široký 2 metry
a v místech, kde výškové rozdíly
neumožní lemování chodníkovou
obrubou, osadíme stěny
z betonových palisád a chodník
bude zúžen na zhruba 1,5 metru.

Chodník bude osvětlen ze
stávajícího veřejného osvětlení
a na betonový sloup u restaurace
U Balona  necháme připojit novou
větev veřejného osvětlení, které
povede podél propojovacího
chodníku k ulici Na Nábřeží, který
nebyl dosud osvětlen,“ vysvětluje
vedoucí oddělení investic
havířovského magistrátu Kateřina
Mikulová. 
Další část chodníku na Selské
vyjde město na téměř čtyři a půl
milionu korun.

Parkoviště Točitá - Po rozšíření
nevyhovujícího parkoviště na Točité
ulici budou mít místní k dispozici 52
parkovacích míst, z toho 3 místa
pro osoby ZTP/P. Městskou kasu
vyjde stavba parkoviště na více než
6 milionů korun.

Stavbou parkoviště na Točité
naváže Havířov na loňské
investice, které v různých částech

města pomáhají řešit
problematickou situaci s par-
kováním, se kterým se již roky
potýkají všechna větší města.
Jmenovitě naváže na tyto stavby –
nové parkoviště za bytovým
domem na ulici Železničářů, na
Stavbařské ulici nebo parkoviště za
kostelem sv. Anny, dále na
parkovací místa na Moskevské ulici
a ulici Astronautů, které byly
zjednosměrněny, či parkování na
Hřbitovní ulici. To vše se podařilo
zrealizovat v loňském roce. 

Kromě stavby parkoviště na
Točité ulici letos Havířov zatím
plánuje navýšit počet parkovacích
míst stavbou parkoviště
u vlakového nádraží v rámci
rekonstrukce přednádraží, dále
stavbou parkoviště na Šrámkově
V Parku.

-red-

Několik desítek obyvatel Havířova využilo
možnosti setkat se s primátorem Josefem
Bělicou a popovídat si na téma, co by rádi
změnili, i co se povedlo. Setkání nazvané Ptejte
se primátora se uskutečnilo v podvečer
11. února v Kulturním domě Radost a mělo by se
stát tradicí. Diskutovat do Kulturního domu
Radost přišli Havířované všech věkových
kategorií. Podle očekávání převažovali ti starší,
ale nechyběli ani zástupci mladých.
Nejmladšímu diskutujícímu bylo sedmnáct let.

"Chci slyšet přímo od vás, co vás trápí,
a pokusím se odpovědět na vše, co vás zajímá,"
řekl primátor Josef Bělica. Sám potom v úvodu
seznámil obecenstvo s velkými investičními
akcemi, které se podařilo v nedávné době
dokončit, či které město v tomto roce čekají, jako
například historicky první havířovská smuteční
síň nebo právě startující rekonstrukce
přednádražního prostoru, na niž naváže
rekonstrukce nádražní budovy.

Lidé se nejčastěji ptali na konkrétní záležitosti
v bezprostřední blízkosti jejich bydliště, stěžovali
si na rozbitý chodník po rekonstrukci domu

na ulici K. Světlé, špatnou situaci
s parkováním v oblasti sportovní haly Žákovská,
absenci chodníků v okolí městské tržnice
a Vardasovy ulice, změny tras některých
autobusových linek, plot okolo "bílého domu",
nedostatek společenských prostor
v Životicích, ale také na hlučné sousedy.

Některé záležitosti není v možnostech města
ovlivnit, protože se jedná o pozemky a objekty
v soukromém vlastnictví. Některé dotazy
a stížnosti slíbil primátor prověřit a odpovědi

tazatelům magistrát zašle. Protože odpovědi na
tyto dotazy ale budou určitě zajímat více
obyvatel, bude město odpovědi na tyto dotazy
zveřejňovat na facebookovém profilu města
Havířov - City.

Zdaleka ne všechna vystoupení byla kritická.
Zejména lidé, kteří hodně cestují nebo žili jinde,
dokáží porovnávat a oceňují vysokou kvalitu
bydlení v Havířově, ale třeba i změny, ke kterým
ve městě průběžně dochází, například
v organizaci dopravy, stavby nových parkovišť
a podobně. "Jedna věc jsou investice, tam jsme
úspěšní. Ale v našem městě je dlouhodobě
podhodnocená údržba a opravy, tato oblast byla
v minulosti úplně zanedbána. Ale už na tom
pracujeme, například rekonstruujeme zdravotní
střediska za zhruba 80 mililonů. A lidé mohou
vidět, že na dvou z nich se už pracuje, " uvedl
primátor s tím, že na příštím setkání by se rád
od Havířovanů dozvěděl, jak si představují další
rozvoj města.
Druhé setkání s primátorem je naplánováno
na 11. března v Kulturním domě Radost.

-red-

V roce 2018 byla odboru
komunálních služeb Magistrátu
města Havířova poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na úhradu nákladů
obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením na území
města Havířova podle § 84 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu v celkové
výši 378 120,- Kč. Poskytovatelem

dotace je Správa uprchlických
zařízení Ministerstva vnitra.

Tato finanční částka byla použita
na částečnou úhradu nákladů
plošné opravy chodníku na ulici Na
Nábřeží (mezi Národní třídou
a ul. Bludovickou).                  

Ing. Zdena Mayerová 
odbor komunálních služeb

Informace o použití neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR
v roce 2018

Začátek roku a Havířov už se pouští
do významných investic

Lidé přišli primátorovi říct, co je ve městě trápí, i co se jim líbí

foto: Petr Sznapka
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Vedení města Havířova
každoročně děkuje na slavnostním
ocenění dárcům krve za jejich
vysoce humánní čin. Letos město
pozvalo 6. února do Kulturního
domu Radost celkem 109
bezpříspěvkových dárců, které
jejich slavnostním dnem provázel
mladý nadějný moderátor
z Havířova Rastislav Širila.

„Velmi si vážíme lidí, kteří ochotou
darovat krev vyjadřují svůj hluboce
lidský postoj k ostatním. Patří
jim nejen poděkování těch, kterým
pomohli zachránit život,
ale i celé naší společnosti.
Bezpříspěvkových dárců neustále
ubývá, ale potřeba krve je stále
stejná. O to více je nezbytné vážit
si těch, kteří v dnešní době krev
zdarma darují,“ uvedla náměstkyně
primátora pro sociální oblast

Stanislava Gorecká.
Zlatou Jánského plaketu za 40

odběrů získalo letos 34 dárců, Zlatý
kříž 3. třídy za 80 odběrů obdrželo
29 dárců, Zlatým křížem 2. třídy za
120 odběrů bylo oceněno 22 dárců
a Zlatým křížem 1. třídy za 160
odběrů 15 dárců. Plaketu ČČK Dar
krve - dar života za 250 odběrů
získalo 8 dárců a 1 dárce byl
oceněn za 300 odběrů.

Poděkování dárcům krve město
tradičně vyjadřuje také předáním
dárkových poukazů na celoroční
bezplatnou přepravu v systému
městské hromadné dopravy ČSAD
Havířov a permanentkami
v hodnotě 1 000 Kč na aktivity,
akce či služby poskytované
příspěvkovými organizacemi
města.

-red-

V jízdních řádech platných
od 9. prosince 2018 byly
realizovány významné změny
v zajištění dopravní obsluhy města
linkami Městské hromadné
dopravy Havířov.

Dopady těchto změn jsou
průběžně hodnoceny a v případě
nutnosti jsou připravována
operativní opatření v jízdních
řádech vybraných linek MHD
Havířov. Úpravy jízdních řádů tak
mohou být schváleny i mimo
celostátně stanovené termíny
změn jízdních řádů.
Upozorňujeme proto cestující, že

průběžná informace o případných
změnách jízdních řádů v r. 2019

bude uveřejněna na webových
stránkách města Havířova
a dopravce ČSAD Havířov a.s. 

Aktuální schválené jízdní řády
linek MHD Havířov budou
dostupné prostřednictvím
centrálního informačního systému
o jízdních řádech,
www.jizdnirady.cz.

Cestující veřejnost proto žádáme
o pochopení a doporučujeme, aby
při využívání přepravního systému
MHD Havířov byla věnována
zvýšená pozornost aktuálním
jízdním řádům.

Odbor komunálních služeb 
Magistrátu města Havířova

Využijte dotaci na pořízení nového kotle nebo
tepelného čerpadla!
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky
rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně
vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňujícím třídu
3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.
Vyhlášení výzvy je plánováno v dubnu 2019, příjem žádostí pak
od května 2019.

Z dotace si můžete pořídit: 
- tepelné čerpadlo 
- automatický kotel pouze na biomasu 
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním 
- plynový kondenzační kotel

Žadatelé se mohou obracet na kotlíkové kontakty Moravskoslezského
kraje:
Telefon: 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz 
https://lokalni-topeniste.msk.cz

 

Topíte doma starým kotlem
na ruční přikládání?

Je to kotel 1. nebo 2. třídy?
Pak právě vám je určen seminář

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Místo konání: 
Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G

hudební oddělení, 2. patro
1. dubna 2019 v 15.30 hodin 

S podmínkami dotačního programu vás přijedou seznámit zaměstnanci
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kteří budou odpovídat i na
vaše dotazy. 
Víte, že kotle 1. a 2. emisní třídy nesmíte od roku 2022 legálně
provozovat?
Ušetřete vlastní peníze a využijte podpory z Kotlíkových dotací na
výměnu těchto kotlů.

Městská realitní agentura (MRA)
spravující bytový fond města
Havířova vydala v roce 2018 přes
140 milionů korun na opravy
a údržbu domovního fondu. Jedná
se o předepsané a udržovací práce
a běžné a neplánované opravy
financované z účtu hospodářské
činnosti.
"Za předepsané a udržovací práce

to bylo 13,3 milionů korun, běžné
a neplánované opravy domovního
fondu přišly na více než 89 milionů
korun. Za plánované opravy se
vydalo více než 10 milionů a za
údržbu včetně služeb asi 27 milionů
korun," specifikoval jednatel MRA
Róbert Masarovič.

Například za revize elektroinstalací
a plynoinstalací, servis domácích
telefonů a elektrických zámků,
opravy hromosvodů, revize
a údržbu požární techniky, revize
a opravy výtahů to bylo více než
7 milionů korun. Výměna
vodoměrů, opravy vodoinstalací,
revize a opravy komínů stály
5 milionů korun. 
"Další výčet položek za téměř 20

milionů korun je obsáhlý. Souhrnně
se dá říci, že se kromě řešení
havárií a poruch investuje
průběžně do oprav střech, balkónů,
přístupových a okapových
chodníků, kanalizace a odpadů, či
odstranění grafiti. Mění se

zařizovací předměty v bytech jako
například sporáky a kuchyňské
linky, dveře - a provádí celá
řada prací - topenářských, podla-
hářských, stolařských, malířských,
natěračských, zednických, zámeč-
nických - nebo odstraňování plísní.
Jen za opravy uvolněných bytů
jsme zaplatili 70 milionů korun,"
vyjmenoval jednatel MRA Jiří
Lankočí. 
Na opravách se podílí v některých

případech i nájemníci. Například
u nákladné opravy výtahu na
Dlouhé ulici č. 17 to bylo 1560
korun na jednoho nájemníka. Tyto
položky se pak projeví v ročním
vyúčtování služeb. 

Pro kompletní vysvětlení je třeba
zmínit, že sanace a velké opravy
například izolací proti vlhkosti jsou
financovány z jiného zdroje.
Připomeňme, že za tyto akce
vydala vloni MRA z fondu
nájemního bydlení přes 113 milionů
korun "Městská realitní agentura
spravující 7 667 bytů v majetku
města Havířova zaplatila celkem za
sanace a zmíněný přehled oprav
a údržbu domovního fondu v roce
2018 přes 250 milionů korun,"
uzavřel vedoucí investičně-
provozního odboru MRA Marek
Klimša. 

Simona Součková 
tisková mluvčí MRA

Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva

Město ocenilo 
dárce krve

Upozornění cestujícím
o změnách jízdních řádů linek
MHD Havířov

Opravy a údržba domovního fondu města 
Havířova stály vloni 140 milionů korun



Montessori základní škola Úsměv
• zve

12. 3. na Den otevřených dveří 
(8.30 - 12.00 a 14.00 - 15.30)

• uskuteční
1. a 2. 4. Zápis dětí do 1.třídy

• přijímá
od září 2019 několik dětí do 3. a 4. třídy

• pořádá
22. – 26. 7. Příměstský tábor

Informace: usmev2017@seznam.cz, tel.737 146 336
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
15. 4. 2019 v době od 8.30 do 16.00 hodin proběhne zápis

do 1. ročníku základní školy a 1. ročníku základní školy speciální.  
Pro školní rok 2019/ 2020 nabízíme vzdělávací programy pro žáky

s různým stupněm mentální úrovně:
žŠVP pro základní vzdělávání, Škola bez bariér (pro žáky s lehkým

mentálním postižením),
žŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky se středně

těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér,
žŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky s těžkým

mentálním postižením a souběžným postižením více vadami,
Škola bez bariér.
Zápis proběhne v prostorách ZŠ na ulici Opletalova 5,
Havířov-Šumbark. Více informací na tel. č. 596 809 161. 

Mgr. Vojtěch Kolařík, ředitel školy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/20
ZŠ Frýdecká 

Pondělí 8. dubna 2019 od 12.00 do 18.00 h.
Úterý 9. dubna 2019 od 12.00 do 17.00 h.

V úterý speciální pedagožka poradí s připraveností na školu
či speciálními potřebami dětí.

S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pobočka ZŠ v Havířově-Dolních Datyních 
Pondělí a úterý 8. a 9. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 h.

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

29. 3. 2019 od 8.00 hod. do 13.00 hod. (výuka)                       
od 13.00 hod. do 15.00 hod. (školní družina)

30. 3. 2019 od 8.00 hod. do 12.00 hod. (prohlídka školy)
Dětem nabízíme:
- výuku AJ od 2. ročníku v nových jazykových učebnách (od 1. třídy

v rámci ŠD) 
- od 1. do 9. třídy v rámci TV absolvují žáci 1 hodinu plavání týdně

ve školním bazénu
- školní družinu a zájmové kroužky v rámci ŠD
- školní jídelnu v budově školy
- akce školy pro děti a rodiče (např. rozsvícení vánočního stromečku)
- pobytové a výjezdové lyžařské kurzy pro I. i II. stupeň

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
8. 4. 2019 od 13.00 hod. do 17.30 hod.
9. 4. 2019 od 13.00 hod. do 17.30 hod.

     

který proběhne 14. 3. 2019 
od 14.00 do 17.30 hodin.

Děti projdou s pomocí mapy stezkou, na které bude připravena spousta 
zajímavých a dobrodružných úkolů. Vyrobí si dárek,  

zahrají na hudební nástroje a na samém konci najdou poklad.

S sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv (přezůvky).
Pokud chcete se svými dětmi strávit hezké odpoledne, určitě přijďte.

Těší se na Vás učitelé ZŠ 1. máje.

ZŠ 1. máje v Havířově-Městě 
Vás srdečně zve na

D  
     

     
  

     
     

      
        

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

Máme rádi zví ata...pro předškolákyMáme rádi zví ata...

Základní škola Moravská
v Havířově–Šumbarku

pořádá pro širokou veřejnost 

ve středu 20. března 2019 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dopolední prohlídky školy začínají v 9 v 10 a v 11 hodin.
Sraz účastníků bude ve vestibulu školy 5 minut před zahájením prohlídky.

Odpoledne si veřejnost může školu prohlédnout kdykoliv v době
od 14.00 do 16.30 hodin.  

Rádi uvítáme budoucí školáky, pro které připravujeme mnoho zajímavostí.
Na setkání se těší učitelé a žáci školy.

Zápis dětí do 1. ročníku a přípravné třídy se uskuteční
v pondělí 8. dubna 2019 od 14.00 do 17.30 hodin
a v úterý 9. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin.

ZŠ na ulici Žákovská, Havířov–Město
www.zakovska-havirov.cz, zs.zakovska@volny.cz, tel. 596 411 046

vás zve 

k ZÁPISU do 1. TŘÍD a do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
8. – 9. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ ŽÁKŮM:
• Kvalifikovanou výuku moderně vybavených 20 odborných učebnách
• Individuální práci speciálního pedagoga s dětmi se speciálními

vzdělávacími potřebami
• Možnost reprezentace ve školních pěveckých sborech
• Výuku dvou cizích jazyků
• Informační centrum s dětskou knihovnou
• Stravování ve vlastní jídelně
• Pestrý program ve školní družině
• Odpolední zájmové kroužky (např. keramika, lego, stolní tenis,

basketbal, mažoretky)

VÁŽENÍ RODIČE, VEZMĚTE SI S SEBOU PRŮKAZ TOTOŽNOSTI,
RODNÝ LIST DÍTĚTE, KARTIČKU ZP DÍTĚTE, ROZSUDEK SOUDU

O SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE (POKUD JE TŘEBA).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S MOŽNOSTÍ PROHLÍDKY ŠKOLY

6. 3. 2019 v 8,30 hod. a v 16,00 hod. 
Sraz zájemců 5 min. před začátkem prohlídky.

Více informací na www. zs1maje.cz
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Smrtelné havířovské nehody:
19. ledna - ul. Chrpová
21letý muž řídil ve stavu vylučujícím způsobilost,
který si přivodil požitím alkoholu. Nezvládl
z důvodu vysoké rychlosti jízdu, zemřel po
čelním střetu s autobusem
7. listopadu - ul. Dlouhá třída
32letý řidič srazil 74letou cyklistku, která
zemřela
11. prosince - ul. Vodní
18letý řidič za svou nezkušenost zaplatil
životem, nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze
vozovky, čelně se střetl s protijedoucím
nákladním autem

Na území našeho města došlo k 22 nehodám,
kdy byl sražen chodec, z toho v 18 případech
vinou řidiče a z toho 5x řidič neposkytl chodci
pomoc a ujel. 

Nehody, kdy nepozorní řidiči srazili
a zranili chodce přímo na přechodech:

2. ledna - ul. Těšínská - osobní auto
9. ledna - ul. Dělnická (u nemocnice) - malý

nákladní automobil
15. ledna - ul. 17. listopadu - řidič srazil dítě a od

zraněné školačky ujel
10. dubna - ul. Studentská - osobní auto
18. května - ul. U Stromovky - malý nákladní

automobil
26. září - ul. Okružní - autobus

5. října - ul. Mánesova - osobní auto
13. října - ul. Dlouhá třída - osobní auto
22. prosince - ul. Dlouhá třída - osobní auto

V Havířově bylo zaznamenáno 22 nehod pod
vlivem alkoholu, z toho 19 řidičům bylo po
nehodě dokonce naměřeno přes 1,5‰. V neděli
19. srpna havaroval na velkém kruhovém
objezdu řidič, který byl pod vlivem alkoholu
i drog už v 6 hodin ráno a nezvládl tak rychlost
svého Seatu.

Další vážné nehody s alkoholem:
= v sobotu 14. dubna ve večerních hodinách se
lehce zranil silně podnapilý cyklista v ul.
Hornosušské,
= večer 25. dubna v ulici Emy Destinnové opilec
ve Fordu poškodil 3 zaparkovaná auta,
= 9. června řešili policisté nehodu s lehčím
zraněním dalšího podnapilého cyklisty
v blízkosti šumbarského Lidlu,
= 15. října v ulici Moravské u policejní budovy
opilec bez řidičského oprávnění poškodil
2 zaparkovaná auta,
= 8. listopadu se opilý cyklista zranil po střetu
s autem u velké okružní křižovatky.

Nejrizikovější místa Havířova
v souvislosti s počtem dopravních
nehod v roce 2018:
„velký“ kruhový objezd u vlakového nádraží
- 23 nehod, (v roce 2013 jen 7 nehod)
křižovatka Národní tř. X Těšínská - 8 nehod,
parkoviště u Kauflandu a OBI - 7 nehod,
parkoviště u Lidlu (autobusové nádraží)
- 6 nehod.
Ke snížení vysoké nehodovosti na velkém
kruhovém objezdu by vedlo dokonalejší
informativní směrové značení, neboť řidiči
vytváří nejčastěji kolizní situace po zjištění, že
nejsou ve správném jízdním pruhu pro daný
směr jízdy.

Počet dopravních nehod na všech
komunikacích města Havířova v letech
2017 – 2018.

Roman Skácel,
Komise Rady města Havířova pro BESIP

Dopravní nehodovost na území
města Havířova a okolí v roce 2018
Statistiky dopravních nehod ČR jsou za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 nepříznivé. Policie ČR šetřila větší počet nehod, na silnicích
umíralo více lidí. V roce 2017 Policie šetřila 103 821 nehod, zahynulo 502 lidí. V loňském roce počet nehod stoupl na 104 764 a počet
usmrcených na 565. V rámci Moravskoslezského kraje se zvýšil počet obětí ze 44 na 54 osob. V okrese Karviná v roce 2018 zemřelo 8 lidí,
v Havířově 3, v Karviné 3, v Rychvaldu a Těrlicku po jedné oběti.

foto: Policie ČR

2017    2018

celkem DN 386     368
usmrceno 0        3
těžce zraněno 9        10
lehce zraněno 83       69
zaviněno chodcem 6        4
zaviněno cyklistou 12       6
zaviněno motocyklistou 3        5
zaviněno řidičem os. automobilu 246     224
zaviněno řidičem nákl. automobilu 17       15
zaviněno řidičem autobusu 7        14
viník ujel od nehody 92      100
zaviněno zvířetem 8        15
vliv alkoholu 19       22
vliv drog 1         4

V poslední době se na trhu objevily
společnosti, které nabízejí bytovým
domům možnost alternativního
zdroje vytápění. Zatímco zpočátku
tyto firmy nabízely převážně tepelná
čerpadla, tedy zařízení moderní
a ekologická, v posledních letech
„vychází lépe“ pro obchodníky
plynové kotelny, tedy zařízení
s vlastním komínem na fasádě
bytového domu a s emisemi přímo
v místě vytápění. Je třeba zmínit
skutečnost, že centrální zdroj tepla
pro Havířov, který prošel
ekologizačními opatřeními, je
umístěn v Karviné a město Havířov
tak stále patří v oblasti vytápění mezi
ekologická města bez zdraví
škodlivých kouřících dominant. První
komíny však již v Havířově na
bytových domech vyrostly, odbor
životního prostředí je povolil, lidé si
je i přes rizika spojená s plynovým
kotlem přímo v domě odhlasovali.
Chceme čistý Havířov, nebo návrat
ke kouřícím komínům škodícím

zdraví našich spoluobčanů a dětí?
Pomineme-li ekologické hledisko,

byť dle mého názoru velmi zásadní,
je nutno pozastavit se nad
prezentací ekonomické výhodnosti
nového způsobu vytápění. Zatímco
dálkové teplo z tzv. CZT (centrálního
zásobování teplem) zahrnuje v ceně
jak vlastní odebrané teplo, tak také
nutné výdaje na nákup veškerého
technologického zařízení, jeho
údržbu, či pozáruční opravy, revize
a samozřejmě nákup nového
zařízení v případě dožití stávajícího,
v nabídkách alternativních
dodavatelů se často setkáváme jen
s cenou za nakoupené teplo.
Počáteční investice buďto
započtena není, nebo není správně
interpretována, a tedy zohledněna
v ceně tepla. Náklady na údržbu
a revize jsou bagatelizovány, nutná
reinvestice po skončení životnosti
prvního zdroje již není zmíněna
vůbec, stejně jako jiné nutné
náklady, např. zákonem stanovené

náklady na odpojení od CZT.
Rozhodnutí o jiném zdroji tepla je
totiž vždy spojeno s demontáží
tepelné přípojky CZT a náklady na
tuto demontáž jdou vždy k tíži toho,
kdo se odpojuje. Je zapotřebí si
uvědomit, že na rozdíl od změny
dodavatele, například elektrické
energie, kde můžeme měnit
libovolně dodavatele pouhým
podpisem smlouvy bez technických
zásahů téměř kdykoli, je odpojení od
teplárny prakticky trvalé. 

Upravená nová nabídka poté láká
na úsporu ve výši až 50 %, což je
samozřejmě lež. Těchto nekalých
praktik si všiml také Energetický
regulační úřad, který na toto téma
vydal článek pod názvem „Další
šmejdi u dveří“. Pro člověka, který
není z oboru, je však velmi složité se
v takovéto „kalkulaci“ zorientovat. Na
následných domovních schůzích se
na základě neúplných informací
rozhodne o vytápění domu na
dalších mnoho let. Kolik procent

obyvatel domu na tyto schůze vůbec
nechodí, a kolik lidí tedy stačí získat
pro rozhodnutí, na to ať si udělá
názor každý sám.

Zvažujete nabídky na změnu
vytápění svého domova? Tento krok
je dost zásadní na to, aby o něm
bylo rozhodováno takto rychle.
Doporučení odborníků zní:
„Chystáte se investovat miliony
korun do nového zařízení a změnit
způsob vytápění na desítky let.
Předejte podklady stávajícího
dodavatele a nabídku nového
dodavatele odborníkovi, např.
nezávislému energetickému
auditorovi, kterého si však vyberte
nejlépe sami, a za zlomek
uvažované investice si nechejte
výhodnost prověřit!“ A já se k tomuto
doporučení mohu jen připojit.

Ing. Josef Kaplan
předseda 

Energetické komise
Rady města Havířova

Vytápění – dálkové nebo individuální?
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Gaetano Donizetti

DCERA PLUKU
2. 3. 2019 v 18.45 h.
Kino centrum - velký sál

Přímý přenos
z Metropolitní opery
v New Yorku

Vstupné 320 Kč

Richard Wagner

VALKÝRAVALKÝRA
30. 3. 2019 v 17.45 h.
Kino centrum - velký sál
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Vstupné 320 Kč

E X K L U Z I V N Ě  Z  K I N A  c E N T R U M  

OScAR 2019 - NeJLePŠí FiLM

KD PETRA bEZRUČE

PŘEHLÍDKA ČESKÝ LEV

di
va

dl
a

Učinkují: David Vávra, Milan Šteindler,
J. F. Burda, T. Hanák, F. Váša, T. Kučerová,
M. Marinová, H. Navarová, L. Vychodilová,
L. Andelová, R. Fojtíček, D. Noll, V. Marhoul, 
V. Vytiska/Rasťo Uhrík, R. Nebřeský a další.

18. 3. v 19.00 h.
Kd Petra Bezruče - velký sál

vstupné 340, 360, 380 Kč

vý
st

av
a

MALÝ SÁL
4. 3. v 17.30 h. - BLAcKKKLAnSMAn
5. 3. v 17.30 h. - FAvoritKA
6. 3. v 17.30 h. - BLAcK PAnther

veLKÝ SÁL
7. 3. v 19.00 h. - roMA   P
8. 3. v 19.00 h. - ZrodiLA Se hvěZdA
9. 3. v 19.00 h. - ZeLenÁ KnihA   P

10. 3. v 19.00 h. - BoheMiAn rhAPSody
Jednotné vstupné: 100 Kč

MALÝ SÁL
21. 3. v 17.30 h.

Nejnavštěvovanější film bez nominací
Po čeM Muži touží

22. 3. v 17.30 h.
Pouze cena filmových fanoušků
ÚSMěvy SMutnÝch Mužů

23. 3. v 17.30 h.
První v počtu nominací = 13
toMAn

24. 3. v 17.30 h.
Druhý v počtu nominací = 10
hAStrMAn

Jednotné vstupné: 100 Kč

31. 3. v 19 h.

VYPRODÁNO!

di
va

dl
a



8

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

pořádají
11. 3. 2019 v 16.30 hod. v loutkovém sále kDPB

besedu s Ing. Pavlem Budinou na téma
ČINNoST HaSIČSkéHo ZácHRaNNéHo SBoRU

po
há

dk
y

př
ed

ná
šk

y

KD RADOST

KD LEOŠE JANÁČKA

soutěž amatérských zpěváků
populární hudby

více na www.talent-havirov.cz
1. výběrové kolo - 8. 3. - kD Radost od 10.00 h.

zá
ba

va

cestopisná přednáška RADIMA PTÁČKARADIMA PTÁČKA
vstupné 70 Kč, studenti 60 Kč

14. 3. v 18 h. - loutkový sál

Silvie Hessová - 1. housle
Radek Křižanovský - 2. housle

Pavel Ciprys  - viola
Pavel Verner  - violoncello 

vstupné: 250,- 
studenti a senioři 200,-

20. března v 19.00 hodin

4. - 10. 4. - KINO CENTRUM, premiéra českého filmu TERoRISTka
s Ivou Janžurovou v hlavní roli

7. - 13. 4. - loutkový sál KD Petra Bezruče
MINITEaTRo Jiřího Tibitanzla
28. ročník festivalu profesionálních divadélek pro děti

12. 4. - 18.00 h., Společenský dům                                                  
VELIkoNoČNÍ TaNEČNÍ VEČER

13. - 19. 4. - náměstí Republiky
VELIkoNoČNÍ MĚSTEČko

17. 4. - 19.00 h., KD Radost
JIŘÍ BáRTa - violoncello TEREZIE FIaLoVá - klavír

18. 4. - 18.00 h., loutkový sál KD Petra Bezruče
Přednáška Marka Džupina - oSTRoVY SEVERNÍHo NoRSka

25. 4. - 17.00 a 20.00 h.,velký sál KD Petra Bezruče
Ray Cooney - VELké LáSkY V MaLéM HoTELU

Předprodej vstupenek od 25. 2. 2019
8. 5. - 16.00 a 19.00 h.,velký sál KD Petra Bezruče

Sébastien Thiéry - DVa NaHaTÝ cHLaPI
Předprodej vstupenek od 7. 3. 2019

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

FILIPÍNY S FILIPEM

6. 3. od 17.30 h., loutkový sál kD P. Bezruče
Přednáška s meditací

na téma
BÝT SI VĚDOM BÝT SI VĚDOM 

SVÉHO BOHATSTVÍSVÉHO BOHATSTVÍ
provází Renáta Rowena Bittová

Vstupné 200 Kč

ScENa PoLSka
5. 3. v 18.00 h. - pro skupinu HaP
Ödön von Horváth
oPoWIEŚcI LaSkU WIEDEŃSkIEGo
ČESká ScéNa
26. 3. v 19.00 h. - pro skupinu Haa a širokou veřejnost
a. N. ostrovskij - DENÍk NIČEMY

vý
st

av
a

vý
st

av
a

ko
nc

er
t

3. 3. - O ŠEVCI MATESOVI
Divadlo KAŠPÁRKŮV SVĚT, Opava

10. 3. - O ČERVENÉ KARKULCE 
A JINÉ POHÁDKY
Divadlo SLUNÍČKO

17. 3. - PINOKIO 
loutková scéna BAJKA, Český Těšín, Vstupné 85 Kč

24. 3. - JAK ČMELÁČCI LÉČILI KYTIČKU 
Divadlo ŠAMŠULA

31. 3. - KAŠPÁREK A JEŽIBABA 
Divadlo KŘESADLO PŘIPRAVUJEME

Výstavní síň Viléma Wünscheho

David John Lloyd
UNPLUGGED
nové obrazy
Výstava britského umělce žijícího
v České republice 
Vernisáž ve středu 6. 3. od 17 h.
Výstava potrvá do 28. 3. 2019
Po - pá 12 - 18 h., so, ne 14 - 18 h.
Vstupné: 20 Kč, děti a mládež 10 Kč B

ez
 n

áz
vu
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MKS Havířov vyhlašuje výběrové řízení na pozici
aranžérka - pro aranžérskou práci a propagační grafiku
Požadujeme:

- samostatnost, kreativitu, manuální zručnost
- znalost práce v programu Adobe Photoshop
- praxe v oboru vítána

Nabídky zasílejte na sekretariatmks@mkshavirov.cz do 29. 3. 2019.
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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
nové české filmy/český lev - výstava plakátů potrvá do 31. 3. 2019

1. - 3. 3. v 16.00 h.
LEdová sEzóNa: 
MEdvědI Jsou zPět
Animovaný/komedie, USA 2019, 90´,
přístupný, dabing.    Vstupné: 140 Kč �w
1. a 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
2. 3. v 18.45 h.
MEt  dCEra PLuku              P
Přímý přenos z New Yorku, 175 ,́ včetně jedné
přestávky.

Vstupné: 320 Kč
3. 3. v 10.00 h.
CoCo
Animovaný/rodinný, USA 2017, 105´,
přístupný, dabing. Vstupné: 50 Kč
4. - 6. 3. v 16.00 h.
Jak vyCvIčIt draka 3   2d
Animovaný/dobrodružný, USA 2019, 104´,
přístupný, dabing. Vstupné: 160 Kč �w
4. - 6. 3. v 19.00 h.
ŽENy v běhu
Komedie, Česko 2019, 95´, přístupný,
česká verze.     Vstupné: 160 Kč �w
6. 3. v 9.30 h.
Mary PoPPINs sE vraCÍ
Muzikál/fantasy/rodinný, USA 2018, 130´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
7. - 8. 3. v 16.00 h.
raubÍř raLF a INtErNEt 2d
9. - 10. 3. v 16.00 h.
raubÍř raLF a INtErNEt 3d
Animovaný/komedie, USA 2018, 113´,
přístupný, dabing.

Vstupné 2D: 130 Kč �w
Vstupné 3D: 160 Kč �w

7. 3. v 19.00 h. P
roMa Drama, Mexiko/USA 2018, 135´,
do 15 let nepřístupný, titulky.
8. 3. v 19.00 h.
zrodILa sE hvězda 
Hudební/romance, USA 2018, 136´, do 12
let nevhodný, titulky.
9. 3. v 19.00 h. P
zELENá kNIha
Drama/komedie/roadmovie, USA 2018,
130´, do 12 let nevhodný, titulky.
10. 3. v 19.00 h.
bohEMIaN rhaPsody
Hudební/životopisný, USA/Velká Británie
2018, 134´, do 12 let nevhodný, titulky.

Jednotné vstupné: 100 Kč
10. 3. v 10.00 h.
PračLověk
Animovaný, USA 2017, 105´, přístupný,
dabing. Vstupné: 50 Kč
11. - 13. 3. v 16.00 h.                  
PsÍ vELIčENstvo                 P
Animovaný, Belgie 2019, 93´, přístupný,
dabing. Vstupné: 160 Kč �w
11. - 13. 3. v 19.00 h.
CaPtaIN MarvEL   3d           P

14. - 17. 3. v 19.00 h.
CaPtaIN MarvEL   2d           P
Akční/dobrodružný, USA 2019, 128´, do 12
let nevhodný, 2D a 3D dabing.

Vstupné 3D: 180 Kč �w
Vstupné 2D: 160 Kč �w

13. 3. v 9.30 h.
vdovy
Thriller, USA 2018, 128´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
14. - 15. 3. v 16.00 h.
kouzELNý Park   2d            P
16. - 17. 3. v 16.00 h.
kouzELNý Park   3d            P
Animovaný/dobrodružný, USA 2019, 85´,
přístupný, 2D a 3D dabing.

Vstupné 2D: 160 Kč �w
Vstupné 3D: 180 Kč �w

17. 3. v 10.00 h.
CEsta za kráLEM troLLů
Pohádka/fantasy, Norsko 2017, 104´,
přístupný, dabing. Vstupné: 50 Kč
18. - 20. 3. v 16.00 h.
LEgo ® PřÍběh 2   2d
Animovaný/komedie,USA/Austrálie 2019,
107´, přístupný, dabing.

Vstupné: 140 Kč �w
18. - 20. 3. v 19.00 h.
ŽENy v běhu
Komedie, Česko 2019, 95´, přístupný,
česká verze.     Vstupné: 160 Kč �w
20. 3. v 9.30 h.
Mars
Komedie, ČR 2018, 84´, přístupný, česká
verze.    Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
21. - 24. 3. v 16.00 h.
grINCh
Animovaný/rodinný, USA 2018, 86´,
přístupný, dabing.       Vstupné: 130 Kč �w
21. - 24. 3. v 19.00 h.
LovEní                                    P
Komedie/romantický, Česko 2019, 100´,
do 12 let nevhodný, česká verze.

Vstupné: 160 Kč �w
24. 3. v 10.00 h.
MIMI a LÍza: 
záhada váNočNÍho světLa
Animovaný/rodinný,Slovensko/Česko
2018, 65´, přístupný, česká verze.

Vstupné: 50 Kč
25. - 27. 3. v 16.00 h.
PutováNÍ sE sobÍkEM P
Rodinný/dobrodružný,Francie/Finsko
2018, 86´, přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w
25. - 27. 3. v 19.00 h.
bohEMIaN rhaPsody
Hudební/životopisný, USA/Velká Británie
2018, 134´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 140 Kč �w
27. 3. v 9.30 h.
kursk
Akční/drama, Belgie/Lucembursko 2018, 
117´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
28. - 31. 3. v 16.00 h.
duMbo 2d                          P
Rodinný/dobrodružný, USA 2019, 114´,

přístupný, dabing. Vstupné: 160 Kč �w

28., 29. a 31. 3. v 19.00 h.
Léto s gENtLEMaNEM
Romantický/komedie, Česko 2018, 98´,
přístupný, česká verze.

Vstupné: 140 Kč �w
30. 3. v 17.45 h.
MEt  vaLkýra                       P
Přímý přenos z New Yorku, 320´, včetně
dvou přestávek.

Vstupné: 320 Kč
31. 3. v 10.00 h.
yEtI: LEdové dobrodruŽstvÍ
Animovaná/rodinná/komedie, USA 2018,
96´, přístupný, dabing. Vstupné: 50 Kč

1. - 3 . 3. v 17.30 h.
zNovu vE hřE
Romantická/komedie, USA 2018, 98´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w
1. - 3. 3. ve 20.00 h.                   P
Co JsME koMu zasE uděLaLI? 
Komedie, Francie/Belgie 2018, 98´, do 12
let nevhodný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w

4. 3. v 17.30 h.
bLaCkkkLaNsMaN
Černá komedie, USA 2018, 134´, do 12 let
nevhodný, titulky.
5. 3. v 17.30 h.
FavorItka
Historický/drama, Irsko/Velká Británie
2018, 120´, přístupný, titulky.
6. 3. v 17.30 h.
bLaCk PaNthEr
Akční/dobrodružný, USA 2018, 132´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Jednotné vstupné: 100 Kč
4. - 6. 3. ve 20.00 h.
aLIta: boJový aNděL 2d
Akční/sci-fi, USA 2019, 122´, do 12 let
nevhodný, titulky. Vstupné: 160 Kč �w
7. - 10. 3. v 17.30 h.
aquaMaN
Akční/fantasy, USA 2018, 143´, do 12 let
nevhodný, dabing.   Vstupné: 140 Kč �w
7. - 10. 3. ve 20.00 h.
ÚhořI MaJÍ NabIto
Komedie, Česko 2019, 101´, do 12 let
nepřístupný, česká verze.

Vstupné: 140 Kč �w
11. a 13. 3. v 17.30 h.
PsÍ doMov
Rodinný/dobrodružný, USA 2019, 92´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 130 Kč �w
11. - 13. 3. ve 20.00 h.
utoP sE, NEbo PLav
Komedie, Francie 2018, 122´, přístupný,
titulky. Vstupné:  130 Kč �w
14. - 17. 3. v 17.30 h.
skLENěNý PokoJ P
Drama, Česko 2019, 104´, do 12 let
nevhodný, česká verze.

Vstupné: 160 Kč �w

14. - 17. 3. ve 20.00 h.
Léto s gENtLEMaNEM
Romantická komedie, Česko 2018, 98´,
přístupný, česká verze.

Vstupné: 150 Kč �w
18. a 20. 3. v 17.30 h.
ŽENa Na váLEčNé stEzCE
Komedie, Island 2018, 101´, přístupný,
titulky.                Vstupné: 120 Kč �w
18. - 20. 3. ve 20.00 h.
CaPtaIN MarvEL    2d P
Akční/dobrodružný, 128´, do 12 let
nevhodný, titulky. Vstupné: 160 Kč �w

21. 3. v 17.30 h.
Po čEM MuŽI touŽÍ
Komedie, Česko 2018, 95´, přístupný,
česká verze.
22. 3. v 17.30 h.
ÚsMěvy sMutNýCh MuŽů
Hořká komedie, Česko 2018, 92´, do 15 let
nepřístupný, česká verze.
23. 3. v 17.30 h.
toMaN
Drama, ČR 2018, 145´, do 12 let nevhodný,
česká verze.
24. 3. v 17.30 h.
hastrMaN
Romantický/thriller, Česko 2018, 100´, 
do 12 let nevhodný, česká verze.

Jednotné vstupné: 100 Kč
21. - 24. 3. ve 20.00 h.
PaŠErák P
Krimi/drama, USA 2018, 116´, do 15 let
nepřístupný, titulky.   Vstupné: 160 Kč �w
25. a 27. 3. v 17.30 h.
MarIE, kráLovNa skotská
Historický/drama, Velká Británie 2018,
124´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 140 Kč �w
25. - 27. 3. ve 20.00 h.
ŽENy v běhu
Komedie, Česko 2019, 95´, přístupný,
česká verze. Vstupné: 160 Kč �w
28. - 31. 3. v 17.30 h.
zraNěNá srdCE P
Romantický/drama, USA/Velká Británie
2018, 109´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 140 Kč �w
28 .- 31. 3. ve 20.00 h.
My                                            P
Horor, USA 2019, 121´, do 15 let
nepřístupný, titulky.  Vstupné: 150 Kč �w

FILMOVÝ KLUB
12. 3. v 17.30 h.
kaFarNauM P
Drama, Libanon/Francie 2018, 120´, do 15
let nepřístupný, titulky.
19. 3. v 17.30 h.
yoMEddINE P
Drama/komedie, Egypt/USA 2018, 97´,
do 15 let nepřístupný, titulky.
26. 3. v 17.30 h
do boJE P
Drama, Francie 2018, 113´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

OSCAR 2019 - NEJLEPŠÍ FILM

OSCAR 2019 - NEJLEPŠÍ FILM

PŘEHLÍDKA ČESKÝ LEV

V E L K Ý  S Á L

M A L Ý  S Á L
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Poděkování zdravotníkům
V poslední době často slýchám negativní poznámky na adresu

zdravotníků, a tak bych ráda uveřejnila svou zkušenost, tentokráte
kladnou.
12. ledna mě postihl infarkt myokardu. Přivolaná lékařská pomoc byla

u nás téměř okamžitě. Paní doktorka, sestřička i pan řidič se chovali velmi
laskavě, uklidňovali nás a po zjištění diagnózy mě dopravili na
kardiocentrum do nemocnice v Třinci-Podlesí.
I když neznám jejich jména, snad nebude problém zjistit, kdo měl dne

12. 1. 2019 v 17 hodin službu a mým jménem jim opravdu upřímně
poděkovat.

Danuše Pátrová

Z redakční poštyZ redakční pošty
Změna v havířovské nemocnici
Nemohu si to nechat jen pro své přátele. Chci, aby se čtenáři dozvěděli

o změně. Asi v 90. letech havířovská nemocnice neměla dobrou pověst…
…píše se rok 2019 a v Klubu seniorů slyším na havířovskou nemocnici
chvály - zlepšení. Bohužel i já jsem mohla posoudit. Poznala jsem
neurologické oddělení. Primářem je MUDr. Peter Strakoš. Sestřičky mají
krásný, klidný přístup k pacientovi. Je tam čisto i na WC. Vřelé poděkování
panu primáři za péči, profesionální a lidský přístup. 
Celému týmu na oddělení neurologie přeji hodně pevné zdraví, hodně

úspěchů v práci i soukromém životě. Prosím i já si přeji - abychom se viděli
co nejméně. Jarmila Müllerová

(redakčně kráceno)
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až do konce března bude knihovna odpouštět
poplatky za upomínky. to je příležitost pro
všechny zapomnětlivé čtenáře - mohou vrátit
knihy a ještě ušetřit. 

AKcE pRo děTI:
Knihovna vyhlašuje 10. ročník literárně-výtvarného projektu
Tvoříme knižní hrdiny, tentokrát na téma Zahrada plná
dobrodružství k připomenutí výročí úmrtí Jiřího Trnky.
Ztvárněte postavy či situace z knihy Zahrada nebo jinou
představu dobrodružství. Technika jakákoliv, rozsah práce
min. A4. Určeno pro žáky ZŠ, MŠ, rodiny, kolektivy
i jednotlivce. Práce odevzdávejte do konce května 2019
v kterémkoliv oddělení MěK Havířov. 

pobočka J. Seiferta:
6. 3. - 14.00 - Pro mamku, babičku či obě? vyrábění pro děti. 
dětské odd. Svornosti:
13. 3. - 8. 30 – 14.30 Den s firmou MINDOK – ukázky hraní

společenských her této firmy.
pobočka U Jeslí:
13.3. - 10. 30  a 14.00  Beseda s ilustrátorem Bořkem Frýbou

pro Klub předškoláků a Čtenářský (školní) klub 
pobočka Gen. Svobody
5. 3. - 9.00 Mimiklub Kniha je kamarádka (výroba záložek do

knih)
pobočka občanská dolní datyně:
14. 3. od 15.00 Vernisáž výstavky prací dětí z MŠ Vrabčáci

a dětí ŠD při ZŠ Frýdecká, pracoviště Dolní Datyně.

pRo MLádEž:
K-klub Šrámkova:
6. 3. - 17.00 Vetřelkyně a já - beseda se spisovatelkou

Klárou Nováčkovou
11. 3. - 17.00 Promítání filmu Bohu žel
12. 3. - 17.00 Selected - beseda se spisovatelem

Jakubem Pacholem
13. 3. - 16.00 FAKE NEWS - Přednáška brněnských studentů

Masarykovy univerzity a autorů knihy Nejlepší kniha
o fake news

19. 3. - 16.30 Plstěné náhrdelníky - tvořivá dílna se
Silvou Skotnicovou 

AKcE pRo doSpěLé:
pobočka Šrámkova:
Od března každou středu Kurz počítačů pro seniory. 
26. 3. - 9.00 - 17.00 Knižní jarmark s doprovodným

programem
12. 3. - 13. 4. Fluidní geometrie - výstava spisovatele

Jakuba Pachola 
Do 11.3. Stáří - výstava Štefana Šamala
Každé úterý v 9.00 Cvičení s Hankou 
Hudební oddělení Svornosti:
6. 3. - 18.00 Nudný patron Josef Škvorecký – ve spolupráci

s Kruhem přátel Viktora Fischla. Vystoupí Mgr. Milada
Kaďůrková a herec NDM v Ostravě Miroslav Rataj.

14.3. - 9.00 Zdraví z přírody – 1. díl cyklu přednášek
Tomáše Jarolíma začíná přednáškou Bylinky
a fytoterapie a pokračuje 28.3. přednáškou
Bioenergie a proutkařství.

19.3. - 15.00 Jarní tvoření - Rukodělky pro dospělé
s lektorkou Ivetou Janouškovou.

Do 22.3. vzpomínková výstava obrazů akademického
malíře Jaromíra Fajkuse.

27.3. - 17.00 Barevná paleta - vernisář výstavy
amatérských výtvarníků CVA Havířov. V hudební
části večera vystoupí Hana Františáková - klarinet
a Eliška Kichnerová - akordeon. Výstava potrvá do
čtvrtku 18.4. 

půjčovna pro dospělé Svornosti:
21.3. - 18.00 Knižní klub Celý březen soutěž Stoletím

jednoho muže.

Stálá výstavní expozice (Reneta):
18. 3. - 16. 30 hod. Havířovské paneláky - přednáška

Mariana Liptáka o havířovských panelácích,
SORELE a architektuře města. 

pobočka občanská, dolní datyně:
21. 3. od 15.30 hod. Čtení s Bohumilem Hrabalem. 
pobočka U Jeslí:
18. 3. - 9.00 hod. Posezení nad knihami...

tentokrát z nových knih - Knižní klub
pobočka J. Seiferta:
27. 3. - 15.00 hod. Vintage vajíčka – vyrábění pro dospělé.

Z kapacitních důvodů je nutno se objednat na tel.
č. 597 317 225 nebo na seiferta@knih-havirov.cz.

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

1. - 2. 3 víkendovka s Nikol
5. 3. 16.30 tvoření k Mdž
6. 3. 16.00 výroba dárků k Mdž

11. 3. 17.00 stepmánie
15. 3. 15.00 Šprtec – turnaj jednotlivců
20. 3. 16.00 výroba z Fima
29. - 30. 3. víkendovka „pařmeni na trampolínách“

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

1. - 2. 3.  víkendová akce „budoucnost“ 
2. 3. předtančení mažoretek na plese
6. 3.  17.00turnaj v netradiční vybíjené   
8. 3.   16.00 vyrábění „retro šperky“      
9. 3. předtančení mažoretek na plese

13. 3. 16.00 tradiční silový trojboj – posilovna valdocco     
18. 3. 17.00 soutěž „slovo v pohybu“      
22. - 23. 3. víkendová akce „Hurá na výlet“       
28. 3. 18.00 turnaj o pohár „trackmania“     

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

2. 3. 8:00 sHM turnaj ve stolním tenise v Havířově
8. 3. 15.30 výroba přání k Mdž 

11. 3. 15.00 Hraní karetních her
12. 3. 14.30 turnaj ve hře dáma 
19. 3. 14.30 zdravé vaření – zeleninový salát 
21. 3. 15:00 jarní turnaj v kalču (bobr)
27. 3. 16.00 turnaj v biliardu (tomáš)

Středisko M. Kudeříkové

20. 3. v 16.30 hod. 
„Hurá, už je jaro“
– hry, soutěže, pro děti 6-15 let.

29. 3. v 16.00 hod. 
„jarNí stroM“
– tvoříme obrázek z trhaného
papíru, pro děti s dospělými.

Přihlášení na akce e-mailem:
lenka.vavreckova@svcha.eu,
tel.: 596 811 031

15. 3. v 17.00 hod.
„MiNi akadeMie“
– členové Divadelního
a dramatického kroužku a Základů
hry na kytaru předvedou rodičům,
sourozencům a kamarádům, co se
od začátku školního roku naučili. 

20. 3. v 17.00 hod.
„tvoříMe z papíru“
– nutné přihlášení předem

Přihlášení na akce e-mailem:
lenka.vaculikova@svcha.eu,
tel.: 596 811 031

6. 3., 16.30 - 18.00 hod.
„pC pařaN“,
hrajeme hry s lidmi po celém
světě.

20. 3., 16.30 - 18.00 hod.
„NiNteNdo Wii“
turnaj v hraní na Nintendo WII,
zahrajeme si tenis, volejbal, šerm
aj.

27. 3., 16.30 - 18.00 hod.
„otevřeNá pC HerNa“,
vezmi kamarády a přijď si zahrát
různé hry.

Z kapacitních důvodů je třeba se
na každou akci přihlásit, info +
přihlášení: jiri.salamon@svcha.eu,
tel.: 596 811 031.

Středisko Na Nábřeží

5. 3., 14.00 - 16.00 hod.
„dárek k Mdž“
– výtvarný dárek pro maminku.

26. 3., 14.00 - 16.00 hod.
„MalujeMe březNové
praNostiky“
– kombinovaná výtvarná technika 
Všechny akce se konají ve
výtvarné pracovně střediska
Na Nábřeží 23/41.

Informace k akcím:
tomas.mendl@svcha.eu,
736 158 153

23. - 24. 3.
„odborNé soustředěNí
v tz pstruží“
– pojďte si s námi užít relax
víkend, kam si s sebou můžete
vzít i své čtyřnohé miláčky.
Přednostně určeno dětem ze ZÚ.                                                                                                                                                                                                                     

Bližší informace a přihlášky
u vedoucí akce:
Nikola Schovancová,
nikol.schovancova@svcha.eu                         

Městská knihovna Havířov

ASTERIX středisko volného času Havířov
Na Nábřeží 23/41, 736 01 Havířov-Město, 596 811 175
info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz
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Pokud slyšíme tuto větu, určitě se
nám vybaví pár staroušků, kteří se
drží za ruce a chtějí si i na sklonku
života užít lásku toho druhého.

V naší školce jsme to vzali
z opačného konce. Matýsek
s Karolínkou se do sebe zakoukali
už dříve a všechno dělají spolu.
Ráno na sebe čekají, společně si
hrají, povídají si, kreslí, tancují,
občas i pozlobí, drží si místo, chodí
spolu za ruce…prostě láska jako
trám. Jednou se domluvili, že si ve
školce udělají svatbu. Slovo dalo
slovo, a protože jsme pro každou
legraci a maminky dětí souhlasily,
připravili jsme jim obřad. Ženich
přišel ve slavnostním, v kapse
košile pořád kontroloval krabičku
s prstýnky, nevěsta si oblékla
dlouhé šaty, závoj jsme udělali
z šátku a slavobránu ze
stavebnice. Začal hrát svatební
pochod a obřad mohl začít. Ženich
s nevěstou si řekli své první ano,
navlékli si prstýnky a dali si
pusinku. Společně s ostatními

dětmi si zazpívali, zatancovali,
a protože ženich slavil i narozeniny,
bouchlo šampaňské a rozdávaly se
sladkosti. A když po obědě
odpočívali, ženich usnul jako dudek
a nevěsta ho jemně šimrala ve
vlasech…No, však jsem to říkala
hned na začátku – láska kvete
v každém věku!

Pavla Chowaniecová
Mateřská škola Puškinova, Havířov

Před Vánocemi jsme přivítali
v naší škole ve 3. A třídě naše
malé, velké kamarády z mateřské
školy Radniční.

Ptáte se proč? Protože se
společně scházíme jak v naší
škole, tak v jejich mateřince proto,
abychom spolu občas trávili pěkné
chvíle.

Na jaře stavíme na zahradě
májku, loučíme se s paní Zimou
vynášením Morény, na podzim
pouštíme draky, tvoříme z přírodnin
dráčky, květinky, zvířátka…

A v zimě? To se všichni těšíme na
Vánoce. A protože umíme spoustu
písní o zimě, vánočních písní
a koled, rozhodli jsme se, že
uspořádáme v naší třídě Vánoční
zpívání.

Přichystali jsme našim malým
kamarádům příjemné prostředí
s rozsvíceným vánočním
stromečkem, děti se usadily
a poslouchaly. Koledy a písně,
které uměly, zpívaly s námi. Zpívaly
i jejich paní učitelky. Nakonec jsme

si vzájemně rozdali sladkou
odměnu, popřáli si to, co se do
nového roku přeje, a děti i paní
učitelky spokojeně odešly do své
školičky. 

Naše děti, školáci, měly dobrý
pocit z toho, že se jim setkání
s jejich malými kamarády povedlo,
a už teď se těší na jaro, kdy budou
zase spolu.

Naše vzájemná setkání
a spolupráce trvá již několik let.
Děti ve školce i v mé třídě se
vyměnily, přišly nové, ale důležité
pro všechny je, že je jim spolu
hezky, velcí pomáhají malým
a rozvíjejí mezi sebou pěkné
vztahy. Je to důležité pro rozvoj
dětské duše a i do budoucna, kdy
vyrostou a budou z nich dospělí
lidé.

Přeji všem, aby k sobě byli milí,
vstřícní a laskaví po celý rok 2019
a ne jen pro tento rok, ale i nadále.

Mgr. Milena Nováková,
ZŠ Gorkého

Koncem loňského roku se v Karviné konalo krajské kolo v plavání.
Závodilo se ve třech disciplínách (6 x 50m individuální disciplína, 4 x 25m
polohová štafeta, 6 x 50m štafeta volným způsobem). Žáci naší školy
obsadili tři kategorie, a to: mladší žákyně, mladší žáci a starší žáci.
Konkurence byla opravdu vysoká. V týmech jsme plavali proti
profesionálním plavcům, přesto jsme v každé kategorii dokázali získat
medaili. Děvčata skončila na krásném druhém místě, když nestačila na
družstvo ze ZŠ dr. M. Horákové z Opavy. Mladší žáci bojovali urputně, ale
nakonec to na první místo také nestačilo, když podlehli zkušenému týmu
ze ZŠ Nový Jičín Komenského. Podobně jako předchozí kategorie si vedli
i starší žáci, kteří den před závody museli kvůli marodce měnit sestavu
týmu. Nakonec si ale vyplavali krásné druhé místo, kdy lépe zaplavali
plavci ze ZŠ Nový Jičín Komenského. Celkově jsme tedy obsadili druhou
příčku. 

Našim studentům gratulujeme k velkému úspěchu. Patří jim také
poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. A doufáme, že píle, kterou
věnovali přípravě na závody, jim vydrží i nadále.

Veronika Enenkelová

Letošní sněhová nadílka je velmi
bohatá, a tak si milovníci zimních
sportů užívají lyžování, sáňkování
a mnohých jiných sportovních
radovánek. Děti a mládež ze
Základní školy s polským jazykem
vyučovacím v Havířově-
Bludovicích si užily poněkud jiné
zimní atrakce, a to jízdy na
obrovských dřevěných saních
zapřažených do páru koní. Byla to
odměna od rodičovského sdružení
nejen za dosažené školní výsledky
v 1. pololetí, ale také za krásný
vánoční koncert, na jehož přípravě
se podíleli všichni žáci
s celým pedagogickým sborem.
Koncert všechny vskutku nadchl
a přivedl rodiče k myšlence, že

dětem je třeba udělat radost.
Ve čtvrtek 31. ledna žáci se svými

pedagogy odjeli do polské obce
Wisła, aby zažili jízdu jako
z pohádky. Pět koňských spřežení
za cinkání rolniček brázdilo zimní
krajinou až ke kolibě, kde na
mládež čekal horký čaj a opékání
klobásek nad otevřeným
páleništěm. Hnědáci se svými
vozky mezitím odpočívali, cesta
totiž po celé trase vedla do kopce.
Nastal čas návrtu do výchozí
osady. To byla jízda, to byl fičák.
Koně si to užívali, děti o to víc.
Dusot kopyt zaplnil celý les, kolem
bílé sněhové peřiny, obrovské
rampouchy a vůbec scenérie jako
z Tří oříšků pro Popelku.  
Zážitková jízda skončila, jedna
hnědka olízla svému parťákovi
ouško a něco zaržála. O čem to
bylo, netuším, hnědák jaksi nic, jen
upustil tři koblížky a pustil se do
sena.

A co vy, už víte, co je kulig?
Všem zážitkům ještě nebyl konec.
Využili jsme toho, že jsme
v domovské obci vynikajícího
skokana na lyžích, Adama
Małysze. Zajeli jsme do Wisły-
Malinky podívat se na slavný
skokanský můstek. Jen pohled
vzhůru na startovací rampu mně
způsobil závrať. Je to sport pro ty
odvážné z nejodvážnějších.
Milovníci adrenalinových sportů si
zde přicházejí na své.
Vrátili jsme se domů nadšení
a spokojení. Za neobvyklý zážitek
rodičům z Matice školské upřímně
děkujeme.

Mgr. Danuta Kulová

Rok se s rokem sešel a dětský
pěvecký sbor Rozmarýnek ze
Základní školy Žákovská opět vyjel
poměřit svůj um na soutěž v polské
Wodzisławi. Ačkoli byla sobota
26. ledna 2019 a počasí velmi
mrazivé, nic nezabránilo mladým
zpěváčkům vyrazit vstříc Polsku.  

Na „MIĘDZYNARODOWYCH
WODZISŁAWSKICH SPOTKAŃ
KOLĘDOWYCH“ se představila
celá řádka výborných chórů
v různých kategoriích.  Nutno
podotknout, že podmínky pro
zpívání byly poněkud ztížené, a to
nejen počasím venku, ale také
velice chladným vzduchem kostela,
ve kterém se klání konalo. Přesto
všechno si sbor Rozmarýnek, který
navíc nebyl v plném počtu,

společně se svou sbormistryní
Janinou Ptakovou vyzpíval ve své
kategorii 1. místo.  Ve večerních
hodinách se pak zpěváčci unavení,
ale nadšení z úspěchu vrátili domů
a jsou ve velkém očekávání, jak

dopadnou všechny následující
soutěže. Budeme jim všichni držet
palce!

Daniela Navrátilová 
ZŠ Žákovská

MŠ Puškinova: 
Láska kvete v každém věku…

ZŠ Gorkého: Malí, velcí kamarádi

ZŠ F. Hrubína:
Úspěchy žáků v krajském kole v plavání

ZŠ Žákovská: Rozmarýnek opět bodoval

ZŠ Selská: Víte co je kulig? 
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Ve čtvrtek, v den pololetního vysvědčení, se v našem zařízení střediska
Na Nábřeží uskutečnilo pololetní vystoupení dětí z různých tanečních
i netanečních zájmových útvarů. Děti tak měly možnost svým rodičům
a kamarádům předvést co vše se od září naučily. A ŽE BYLO NA CO SE
KOUKAT! 

Návštěvníci měli tak možnost vidět různé taneční styly, od street dance
až po scénický tanec, latinu a standard. Diváci rovněž zhlédli vystoupení
pejsků a v neposlední řadě si měli možnost zajezdit s vláčky a prohlédnout
výrobky z keramické a výtvarné dílny. 

Velice děkujeme dětem za jejich píli, odhodlání a nadšení. Rodičům pak
za podporu a neutuchající přízeň, za to vše jsme velice rádi a už nyní se
těšíme na další společné zážitky.

Za kolektiv pracovníků Bc. Lucie Bitterová – ped. zástupce ředitele 
a Bc. Mirka (Minnie) Rapouchová – ped. pracovník oddělení Tv

Konec roku je vždy příležitostí k jisté rekapitulaci našich úspěchů a neúspěchů,
dosažených či nedosažených cílů, splněných či nesplněných plánů. Když se za
rokem 2018 ohlédne Šimon Karch, čerstvý absolvent Gymnázia Komenského
v Havířově, musí být zcela jistě spokojen. Stal se jedním z nejúspěšnějších
reprezentantů českého středního školství nejen v tomto roce, ale i v letech
předchozích. I když už nyní studuje na University of Cambridge, dostalo se mu
po právu v závěru roku 2018 řady vysokých ocenění, která jsou jistou
závěrečnou rekapitulací dosažených výsledků na národní i mezinárodní úrovni.
Přehled získaných ocenění:
1) Tradičně 4. prosince udělovala Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji na

zámku Sychrov cenu Praemium Bohemiae 2018. Laureáty se stávají
medailisté ze světových středoškolských přírodovědných olympiád. V tomto
roce bylo oceněno 19 studentů, jedním z nich byl i Šimon.

2) Na počátku prosince se stal jedním ze tří držitelů stipendia Georga Placzeka
2018. Stipendium je určeno studentům středních škol České republiky,
maturujícím v daném roce a přijatým ke studiu na renomované univerzitě
s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě. Stipendium vyhlašuje
brněnský spolek Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Placzek
Family Foundation (USA) a firmou Delong Instruments a.s.

3) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ocenil 13. prosince
v Karolinu úspěšné středoškoláky, kteří reprezentovali v roce 2018 Českou
republiku v mezinárodních vědomostních soutěžích. Za získanou bronzovou
medaili na 49. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Lisabonu byl vyznamenán
i Šimon Karch.

4) Nadační fond Jaroslava |Heyrovského, Ústav fyzikální chemie Jaroslava
Heyrovského Akademie věd České republiky a Národní ústav pro další
vzdělávání MŠMT vyhlašují každoročně Ceny Nadačního fondu Jaroslava
Heyrovského pro mimořádně nadané studenty jednotlivých oborů. Šimon byl
mezi dvanácti laureáty za rok 2018 oceněn jako jediný v oboru fyzika.

Lze si jen přát, aby se co nejdříve objevil nějaký následovník, který by ve světě
dělal čest městu Havířov a havířovskému školství zvláště.

Petr Šimek

S nádherným křišťálovým pohárem, výrobkem skláren Crystal
BOHEMIA pro vítěze Sportovní ligy středních škol, vystoupily z vlaku
RegioJet ve čtvrtek 17. ledna v pozdních večerních hodinách studentky
Horního havířovského gymnázia.

Druhý poločas dramatického finále proti basketbalistkám brněnského
gymnázia na Slovanském náměstí přenášel ze sportovní haly v Karlových
Varech televizní kanál ČT4 Sport. Všichni, kteří jsme přenos napjatě
sledovali a drželi palce našim děvčatům, jsme viděli krásný, profesionální
basketbal. V úžasném závěru utkání se naše děvčata bodově vzdálila
svým soupeřkám a my jsme si mohli u televizních obrazovek v klidu
vychutnávat pocity vítězství. 

Čtyři hlavní opory týmu a výborné studentky gymnázia na Studentské
ulici, Anežka Kopecká, Natálie Rašková, Barbora Lacinová a Kristýna
Menšíková, vybojovaly palmu vítězství pro nejlepší střední školu poprvé
ve finále v roce 2016 v Jindřichově Hradci, vloni tento úspěch zopakovaly
v Karlových Varech a letos opět ve Varech završily zlatý hattrick. Asi těžko
budeme v naší malé republice hledat podobný úspěch. Jedna slavná
kapitola havířovského středoškolského basketbalu jejich květnovou
maturitou skončí.

Ale nastupující generace Eliška Kubíčková, Pavla Kopecká nebo Magda
Pezdová, které skvěle doplnily kvarteto maturantek, je zárukou toho, že
o basketbalistkách z Horního gymnázia v dalších letech určitě uslyšíme.

Karel Foniok, ředitel školy

Naše škola každoročně zahajuje
nový sportovní rok v rámci
Havířovské ligy pořádáním
Městského kola ve veslování na
trenažéru. Stejně tomu bylo i letos,
kdy proběhl v této soutěži již 6.
ročník. V úterý 29. ledna se tak
v tělocvičně naší školy sešly
chlapecké i dívčí týmy z různých
havířovských škol, aby se utkaly
v jízdě na veslařských trenažérech.
Soutěžního zápolení se letos
účastnily školy Gymnázium
Komenského, Gymnázium
Studentská, SPŠ Stavební, SPŠ
Elektrotechnická, SŠTO Lidická
a samozřejmě naše škola. 

Napínavý průběh veslařských
závodů mohli přítomní diváci
sledovat díky speciálnímu
grafickému programu na
velkoplošné televizní obrazovce,

takže měli dokonalý přehled
o postavení lodí jednotlivých
soutěžících týmů. 

Dívčí tým naší školy ve složení
Veronika Javorková, Natálie
Mihalová, Zuzana Paluříková
a Lenka Wawrzyczková obhájil
stříbrné medaile z loňského
ročníku. A kdo dosáhl na další
medailová umístění? 
Dívčí týmy: 1. místo Gymnázium
Studentská, 2. místo Střední škola
Havířov-Prostřední Suchá, 3.
místo SPŠ Stavební. 
Chlapecké týmy: 1. místo
Gymnázium Komenského, 2. místo
SPŠ Stavební, 3. místo
Gymnázium Studentská.
Výhercům gratulujeme a děkujeme
všem, kteří se na organizaci této
sportovní akce podíleli. 

Hana Urbanková

Děti z Asterixu
ukázaly, co všechno už umí 

Nejlepší basketbalistky v ČR
jsou z Horního gymnázia

Havířovský student
získal řadu nejvyšších ocenění

SŠ Havířov–Prostřední Suchá:
Jak jsme veslovali

VOLEJBAL PRO CHLAPCE
Sport a zábava na celý život!

Jsi chlapec ročník nar. 2007/08, ale i starší? 
Vyzkoušej si krásný sport, kterým volejbal nebo

beachovolejbal určitě je!

Kde: Sporotovní hala Žákovská, Havířov
Kdy: každou středu 16 - 18 h.

Za zkoušku to určitě stojí, poznáš tady spoustu kamarádů!
Budeme se těš i t !
Kontakt:
Petr Fic/trenér Volejbalové akademie mládeže Havířov 
Tel: 735 888 942
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Ani letos nám nic nebrání v tom, abychom společně přivítali jaro
a připravili pro děti i dospělé tradiční akci „Vítání jara“. Přijít můžete
v sobotu 13. dubna kdykoliv mezi 11,00 až 15,00. Bude připraven pestrý
program. Chlapci si mohou uplést vlastní pomlázku, děvčata zasadit
kytičku. S rodiči mohou nakrmit našeho oslíka, kamerunské kozy, králíky
či morčátka. Kdo se bude chtít zahřát, může využít zázemí v terapeutické
místnosti, kde nabídneme nejen omalovánky, ale také čaj a bábovku.
Pokud to počasí umožní, jsou vítáni také fanoušci opékání párků. Každý
si přijde na své  a ještě se může dozvědět, jak Dům pod Svahem pomáhá.
Přijďte s námi společně přivítat jaro. Těšíme se!   

Lucie Pálková, Armáda spásy Havířov 
vedoucí služeb následné péče

Pokud víte o někom, kdo v těchto
chladných dnech nemá kde v noci
přespat a je na ulici, můžete mu
doporučit program Armády spásy
„Volná židle“. 

Žádný občan Havířova nemusí
trávit noc v zimním období venku,
protože i v letošní zimě jsme
rozšířili nabízenou pomoc lidem
bez domova. Pokud budou postele
obsazené, pak mohou lidé bez
domova získat azyl v bezpečí na
tzv. volné židli. Místo se najde pro

každého. Tuto zimu jsme volnou
židli mohli nabídnout už asi
dvěstěkrát.
Program nabízíme od 1.12.2018

do 31.3.2019 a funguje od 21,45 do
6,00 pro muže a od 19,00 do 7,00
pro ženy.
Pro muže: Azylový dům pro muže,
Na Spojce 2, Havířov
Pro ženy: Dům pro matky s dětmi,
Dvořákova 21, Havířov

Tomáš Kolondra
ředitel Armády spásy v Havířově

V Domě pod Svahem
opět přivítáme jaro

Zimní program volná židle

Včelařský kroužek Ambrožíci
pracuje aktivně bez ohledu na roční
období. Zimní měsíce využívají
členové kroužku k teoretické výuce
ošetřování včelstev a vědomosti
pak můžou uplatnit v praxi v letních
měsících. Nabyté vědomosti také
hodlají zúročit v soutěži oblastního
kola soutěže Zlatá včela, které se
letos uskuteční v květnu v Bystřici
nad Olší. 

V zimě mají Ambrožíci příležitost
podívat se do úlu na zimní
uspořádání včel pomocí
termokamery. Musí se ale napřed
naučit, jak včely vytvoří takzvaný
zimní hrozen, kterým uprostřed
chrání královnu, jak vytvářejí teplo,
že každá včela je topičkou, protože
pohybem hrudních svalů vytváří
teplo. Co dělají a jak se chovají,
aby uprostřed zimního hroznu byla
stálá teplota kolem 31 °C bez
ohledu na klesající venkovní
teplotu. Také musí vědět, jaké

nebezpečí hrozí včelstvu v zimě.
Že to můžou byt ptáci, větve stromů
nebo i myš, která se dostane do
úlu. To všechno může způsobit
narušení zimního hroznu, kdy se
včelky rozlézají a hynou chladem
a uhynout může i královna. Takové
včelstvo bývá odsouzené k zániku.
Nebezpečím může být také
dlouhotrvající zima bez možností
vyprázdnění výkalového váčku,
který má každá včela ve svých
útrobách. Ten pak přeplněný tlačí
na dýchací ústrojí, včela nemůže
dýchat a hyne.

Pohled na včelstvo pomocí
termokamery je velmi zajímavé a je
také zpestřením schůzky kroužku.
Ambrožíci provádějí kontrolu
zimního klidu včelstev také pomocí
hadičky, kterou zasunou do česna,
a když je slyšet mírný monotónní
bzukot, můžou být spokojení.

Jiří Vavřík 
vedoucí včelařského kroužku

ZUŠ Leoše Janáčka
5. 3. 2019 v 17:30 hod. v Komorním sále: Koncert žáků

12. 3. 2019 v 17:30 hod. v Komorním sále: Koncert žáků
19. 3. 2019 v 18:00 hod. v Komorním sále: Absolventský koncert
26. 3. 2019 v 17:00 hod. v Reprezentačním sále: Taneční akademie
27. 3. 2019 v 17:00 hod. v Reprezentačním sále: Taneční akademie

U Ambrožíků 
je zimní klid jen zdánlivý

Nejenže odstraňujeme bariéry
v oblasti mobility, a to výtahy,
schodišťovou plošinou, my
odbouráváme bariéry k učení.
Během vyučování využíváme
techniku používanou na běžných
základních školách. Žáci pracují
v PC učebnách, na interaktivních
tabulích. Ale škola disponuje něčím
navíc, prostory snoezelenu
(místnost upravená k multi-
smyslové stimulaci a relaxaci –
bublinkové vodní sloupy, olejové
lampy, nástěnné projektory, sedací
a lehací vaky, relaxační hudba),
sweet učebnou (interaktivní plocha
umístěná na zemi). 

Potřebám žáků odpovídají i typy
tříd. Třídy se speciálním
vybavením zaměřeným na
autistické děti, třídy pro žáky
s individuálními potřebami, kde
pomáhají asistenti pedagoga, třídy
se sníženým počtem žáků.  Škola
je zapojena do několika projektů
zaměřených na efektivitu
vyučovacího procesu a začlenění
našich žáků do běžného života.
Z prostředků získaných
prostřednictvím projektu Škola plná
barev se zřídily čtenářské dílny
s knihami odpovídajícími
možnostem a potřebám našich
žáků, vybavené tiskárnou
a visualiserem. 

Již třetí školní rok probíhá další
projekt, zaměřený na hodiny
doučování pro žáky ohrožené
školním neúspěchem. V těchto

hodinách je čas si vyzkoušet
a vysvětlit vše, co je zajímavé a na
co nezbyl ve vyučování čas.
Z prostředků školy jsou hrazeny
projektové dny, kdy jednotlivé třídy
vyjíždí školním autem do
nedalekého okolí do muzeí, zoo,
na hrady a zámky, do přírody.
Nejsme "bývalá MÁNESKA“, jsme
střední škola a základní škola
zajišťující vzdělání podle ŠVP
(školský vzdělávací program)
Škola bez bariér. Chceme být
školou otevřenou, přivítáme
všechny rodiče i vyučující se
zájmem, co a jak se u nás dělá.
Třeba u nás najdete vyhovující
prostředí i pro své dítě.

Mgr. Tomková Pavla 
učitelka na 1. stupni ZŠ

SŠ a ZŠ Školní: Učení bez bariér

Životičtí založili spolek Životice Sobě 
Vážení občané městské části

Havířov–Životice, dovolujeme si
Vás informovat o založení spolku
Životice Sobě, z.s., jehož cílem
a posláním je návrat
samostatnosti obce Životice,
nynější městské části Havířov–
Životice, jejím oddělením od
statutárního města Havířova. 

Spolek si klade kromě pří-
pravy kroků vedoucích
k samostatnosti obce další
významné cíle, mezi které patří

mimo jiné zamezení výstavby
rychlostní komunikace přes
území Životic, podpora kvality
bydlení a života v obci, ochrana
životního prostředí, rozvoj
investic a významných oprav
v Životicích nebo podpora
spolkové činnosti v obci. 

Jsme si vědomi, že se jedná
o smělé cíle, ale věříme, že s Vaší
aktivní podporou jsme schopni
těchto dosáhnout a společně
psát novou budoucnost obce

Životice. Připravujeme leták
s podrobnějšími informacemi,
v případě zájmu můžete již dnes
navštívit webové stránky spolku
www.zivoticesobe.cz. Těšíme se
na věcnou a přímou diskuzi,
vždyť dlouhodobě neřešených
problémů má tato část obce více
než dost.  

za Životice Sobě 
Ing. Kamil Kapera
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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.

Opravy  šicích strojů 
i v bytech  zájemců

Volejte ve večerních hodinách
až do 21.30 hod.

tel. číslo: 553 628 936   
email: milan.miller@seznam.cz                                                                                                                                                                                                                                                       
lbenzín ani cestovné neúčtuji

lprodej náhradních dílů
lnabídka platí celý rok

25/19

26/19

Likvidace a výkup
autovraků

1kč za 1 kg váhy v tp
(starší vozy)

3 000 kč - 50 000 kč
novější vozy,
havarované,
nepojízdné

eko potvrzení
pro úřad, odvoz

zdarma
autovrakoviště 

petřvaLd
ostravská 1836, petřvald

již 20 Let na trhu!
www.levnevrakoviste.cz

objednávky
telefonicky:

608 215 711 nebo 596 542 866
email: info@levnevrakoviste.cz

22/19

27/19

21/19

20/19

24/19

23/19

28/19

29/19

 
 

Volejte: 603 374 376 
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adResa pRo příjem inzeRce
inzerce@mkshavirov.cz

Uzávěrka květnového vydání RL
9. dubna 2019
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Co je majáles?
„Majáles (z latiny „májové,
květnové“) jsou české studentské
oslavy příchodu máje, oslava krás
studentského života. Tradice je
doložena už od 15. století. Od 18.
století v den školního volna před
filipojakubskou nocí (30. dubna) se
žáci vydávali pod školními prapory
se svým učitelem do jarní přírody,
kde zpěvem oslavovali radost.“ 
Pro ty, kdo neví – jazykový koutek:
slovo majáles je podstatné jméno
mužského rodu (ten majáles) nebo
také nesklonné pomnožné jméno
ženského rodu (ta majáles). První
ojedinělé pokusy o pořádání
majálesu v Havířově proběhly na
počátku 90. let a organizoval je
středoškolský klub. Od té doby

žádná podobná akce nebyla. Až
nyní - po 27 letech - se připravuje
Havířovský majáles 2019. Pomozte
nám přepsat historii a zapojte se do
přípravy a průběhu této studentské
akce!
Komu je určen?
Všem havířovským středním
školám a jejich studentům od 15
let. Očekáváme však i diváky z řad
havířovských občanů bez vě-
kového omezení.
Kdy proběhne?
Dle tradice před filipojakubskou
nocí, tedy v úterý 30. dubna.
Kde to bude?
Náměstí Republiky a přilehlé
prostory v Havířově-Městě.

Co se bude dít?
Rámcový program:
• pochod studentů v maskách za
zvoleného zvukového doprovodu
z místa jednotlivých škol na
náměstí Republiky (12.30 – 14.00)
• představení škol
• volba krále a královny majálesu
• doprovodné soutěže a aktivity 
• vystoupení studentských

i nestudentských hudebních
skupin 

• občerstvení, stánkový prodej
Voláme všechny havířovské
studenty – ozvěte se nám!
Instagram: MAJALESHAVIROV
Facebook: HAVÍŘOVSKÝ

MAJÁLES 2019

Výstavní síň
Muzea Těšínska
Musaion Havířov
Muzeum Těšínska je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem
Pavlovova 583/2, 736 01 Havířov-Město
Tel.: 596 813 456, e-mail:
havirov@muzeumct.cz 

NEŽ SE MĚSTO ZRODILO
Stálá expozice představující historii zdejších
obcí
FUNKCIONALISMUS
ARCHITEKTURA A BYTOVÁ KULTURA
OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
Výstava končí již 31. 3. 2019

Doprovodné akce na březen 2019:
JARO KOLEM NÁS (1. – 15. 3. doručení prací,
vystavení prací do 5. 4.) přehlídka výtvarných
prací, pro děti 5–15 let z MŠ a ZŠ i řad veřejnosti
PETR BEZRUČ NARUBY (7. 3., 17.00 h)
autorský podvečer básníka, spisovatele
a výtvarníka Stanislava Filipa z Karviné, pro
veřejnost

EXTILNICTVÍ. OD NITĚ PO TUNIKU (14. a 15.
3., 9.00 h) přednáška a workshop. Seznámení
s procesem textilnictví v pravěku a ve
středověku – od získání nitě, jejího nabarvení,
až po finální produkt, ukázky výroby. Přednáší
muzejní pedagožka Mgr. Lucie Tomiczková, pro
ZŠ a SŠ

FUNKCIONALISMUS (19. 3., 8.30–12.00 h)
komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Mgr.
Ilonou Pavelkovou, PhD., pro II. stupeň ZŠ a SŠ

Spolek PETILO 
srdečně zve 

na závod pod MČR
v dogtrekkingu, 
který se koná

ve dnech 
16. - 19. 5. 2019 

Propozice a přihlášky 
naleznete na:

www.stinemrysa.dogtrekking.cz/

Docela zásadními změnami se může
pyšnit jedna z nejvýznamnějších klubových
soutěží amatérských hudebníků - Líheň!
Havířované budou moci v jejím rámci od
7. března díky podpoře města ZDARMA
zamířit každý týden na koncert tří kapel do
klubu Stolárna! 

Soutěž je významná zejména tím, že na
rozdíl od spousty jiných nese přívlastek
„klubová“, což znamená, že se celá
odehrává živě před zraky diváků a odborné
poroty. V každém soutěžním kole vystupují
tři soutěžní skupiny, z nichž jedna postupuje
do dalších bojů a vše vrcholí Velkým finále
na hudebním festivalu. O postupu dál
rozhoduje porota složená z letitých
hudebníků, pořadatelů akcí, mistrů zvuku
a dalších lidí z branže. Jejich názory po

koncertech pak mnoha kapelám dávají
zpětnou vazbu, kde mají přidat a jak dál.
Fanoušci dobré muziky byli po léta zvyklí
navštěvovat soutěž v Jazz clubu, zde však
dochází ke změně, když všechny soutěžní
kola se historicky poprvé odehrají
v havířovském klubu STOLÁRNA. První kolo
proběhne už 7. března 2019 od sedmé
hodiny večerní. 

Další významnou změnou je například
konání soutěže poprvé v zahraničním klubu
– Boss Garage Pubu v Krakowě – s tím, že
pořadatelé z havířovské Viking agency do
dalších let plánují organizaci i na Slovensku.
Skupiny, které mají zájem soutěžit o ceny za
více než 200 tisíc korun, se mohou hlásit do
konce února na www.lihen.cz.

Marek Slonina

Voltiž DUHA pořádá

voltižní a paravoltižní
závody dětí od 6 let

16. března od 9 do 19 h.
17. března od 10 do 17 h.
Sportovní hala Žákovská

Děti cvičí na trenažérech,
představujících koně. 

Vstupné dobrovolné.

Přijďte se podívat!

Mezinárodní soutěž hudebníků
Líheň letos ve Stolárně!

Havířovský majáles se vrací
Velké skupiny objednávejte prosím předem na výše uvedených kontaktech.

Přípravný výbor Havířovského majálesu 2019 
studenti Gymnázia Komenského v Havířově
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