Cenu města za rok 2018 získal
Jindřich Dolanský
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Foto: Petr Sznapka
Na slavnostním večeru věnovaném ocenění osobností Havířova převzal 8. dubna Cenu města z rukou
vedení Havířova MUDr. Jindřich Dolanský. Tato cena je udělována jako nejvyšší ocenění za významný
přínos městu - za významná umělecká, vědecká nebo jiná díla mající vztah k Havířovu a také za výjimečný
čin občana Havířova regionálního nebo také širšího významu. MUDr. Dolanský ji obdržel za dlouholetou
odbornou službu v péči o bezpečnost a záchranu života návštěvníků městského koupaliště.
-red-

Magistrát města Havířova rozšířil provoz
online rezervačního systému Reservatic
K možnosti rezervací na úseku občanských průkazů,
cestovních dokladů, řidičských průkazů, registru
vozidel, matriky a živnostenského úřadu Magistrátu
města Havířova nově přibyla také možnost rezervace
na stavebním a silničně správním úřadu.
Občané mohou využít online rezervace na městských

webových stránkách, webových stránkách Reservatic
nebo mobilní aplikaci Reservatic na operačních
systémech Android a iOS Apple.
Radnice připravuje další rozšíření těchto služeb.
O nových možnostech online rezervací bude město
informovat.
-red-
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Radniční listy jsou na facebooku
Prostřednictvím sociálních sítí se nově prezentují také havířovské
Radniční listy. Po zcela nových webových stránkách města, na které
navázal facebookový profil Havířov – City, tak mají svou facebookovou
podobu i Radniční listy.
Na adrese https://www.facebook.com/radnicni.listy/ můžete najít
zajímavé články z tištěných Radničních listů, ale také to, co se do
tištěného vydání nevešlo. „Téměř každý měsíc je materiálů víc, než se
do novin vleze. Někdy se podaří článek přesunout do dalšího měsíce,
ale někdy materiál takové štěstí nemá a pro neaktuálnost jej musím
úplně vyřadit. A to je škoda, protože zejména na školách a školkách se

dějí zajímavé věci, akce a projekty a já si myslím, že by lidé z Havířova
měli vědět, jak máme šikovné děti,“ říká redaktorka Radničních listů
Romana Bartošková. Další velmi aktivní skupinou v Havířově jsou
senioři a různé spolky a organizace.
Podmínkou pro zařazení materiálů do facebookové podoby
Radničních listů je fotografie, která článek uvozuje. Fotografie musí mít
šířku alespoň 1200px, a pokud není k dispozici fotka z události, kterou
článek popisuje, stačí fotka ilustrační nebo náhledová, na které bude
například budova školy či zařízení, kde se událost konala.
-red-
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Město ocenilo osobnosti veřejného života
Během slavnostního podvečera byly 8. dubna ve velkém sále KD Leoše Janáčka vyhlášeny osobnosti
města Havířova v kulturní, sportovní, sociální a zdravotní oblasti a v oblasti společensky prospěšných
aktivit za rok 2018. Vyvrcholením večera bylo předání Ceny města Havířova.

Sociální a zdravotní oblast
Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti
MUDr. Roman Dziedzinskyj
obdržel ocenění za celoživotní lidský a profesionální přístup k dětským
pacientům v oboru kardiologie i všeobecné pediatrie.

MUDr. Milan Kaifosz
obdržel ocenění za vynikající celoživotní, vysoce odbornou práci,
obětavost a vstřícnost k pacientům v havířovské nemocnici.

Marta Marčová
obdržela ocenění za dlouhodobou obětavou pomoc onkologickým
pacientkám a odborné zásluhy v oblasti prevence rakoviny prsu.

Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti
Kolektiv pracovníků havířovského střediska Domova pro osoby se
zdravotním postižením Benjamín obdržel ocenění za mimořádně lidský
přístup a zajištění plnohodnotného života hendikepovaným dětem.

Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit
Vojtěch Filsák
obdržel ocenění za dlouholetou nezištnou donátorskou činnost v mnoha
oblastech společenského života občanů města Havířova.

Sportovní oblast
Sportovec roku
žáci - jednotlivci
Duo trio BAT - Kristýna Roubalová, Tereza Müllerová
(mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov)

Adam Janek (kickbox, SK Kick Wolf Team)
Šimon Myslivec (tenis, Tenisový klub Havířov)
Edita Pipreková (atletika, Atletický oddíl Slavia Havířov)
žáci - družstvo
Nela Hanáková, Klára Hrabicová
(stolní tenis, Sportovní klub Stolního tenisu Baník Havířov z.s.)

Tým Disco dance – SuperKIDS
(taneční sport, Taneční škola Horizonty)

Kulturní oblast
Osobnost kultury
Božena Bílková
obdržela ocenění za dlouhodobý rozvoj kulturního dění ve městě
Havířově a příkladný osobní přístup k rozvoji spolkového života žen.

Oldřiška Honsová
obdržela ocenění za dlouhodobou vynikající reprezentaci města
Havířova a pořádání benefičních koncertů v celorepublikovém měřítku.

Oldřich Rajsigl
obdržel ocenění za úspěchy dosažené ve spisovatelské činnosti.

dorost - jednotlivci
Izabela Jurenková
(hasičský sport, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město)

Oblast volnočasových aktivit

Eliška Kubíčková (basketbal, BK Havířov)
Daniela Petříková (karate, Karate Havířov)

Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
Lydie Ženčová (in memoriam)
obdržela ocenění za rozvoj skautingu ve městě Havířově a celoživotní
nezištnou práci s dětmi a mládeží, kterým věnovala svůj volný čas
v rámci havířovských oddílů Junáka.

David Polák (box, BOX HAVÍŘOV)
Eliška Vaněčková
(hokej, hráčka dorostu HC AZ Havířov 2010, hráčka extraligy žen HC
BÝCI Karviná, členka ženské reprezentace U16)
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dorost/kadeti - družstvo

Trenér

Družstvo dívek U17

Mario Bortoli

(basketbal, BK Havířov)

(kick box, karate, SK Kick Wolf Team, Karate Havířov)

Jaroslav Kubíček
(box, Box Havířov)

Jaroslav Lešňanský
(karate, Karate Havířov)

Tereza Olšarová
(taneční sport, Taneční škola Horizonty Havířov)

Nikola Těšetíková
(aerobik, Maniak aerobik Havířov)

Iveta Rašková
(basketbal, BK Havířov)

junioři - jednotlivci

Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu

Tomáš Buček

Karel Gaman

(Rugby club Havířov)

(wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov)

Miluše Řeháková

Nikolas Brezina

(cvičitelka seniorů)

(vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov)

Tomáš Wykret
(vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov)

junioři – družstvo
Erik Klemš, Lucie Kohutová
(sportovní bridž, Bridžový spolek Havířov)

Družstvo dívek U19
(basketbal, BK Havířov)

Pódiová sestava BAT
(mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov)

Oceněni byli žáci, učitelé a kolektivy
28. března převzali při příležitosti oslavy Dne učitelů z rukou vedení
města ocenění za svou činnost a největší úspěchy havířovští žáci, učitelé
a kolektivy. Slavnostní podvečer ve Společenském domě doprovázel
bohatý kulturní program.
Ocenění v kategorii Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia
získali Adéla Grincová, Patrik Bauhofer, Eliška Kyselá, Světlana
Holubová, Dominik Kyselý, Barbora Šilingerová, Lýdia Bartošová a Jan
Křížka ze ZŠ Jarošova. Oceněni byli za opakovanou úspěšnou
reprezentaci města Havířov a ZŠ Jarošova a účast ve finále mezinárodni
fyzikální soutěže "Pohár vědy" a také za opakovaná vystoupení kolektivu
zaměřená na propagaci přírodních věd na akcích pro veřejnost
a mateřské školy v Havířově.

dospělí - jednotlivci
Michaela Kohutová (kulturistika, fitness, SK LUNA Fitness Havířov)
Richard Pail

(karate, Karate Havířov)

dospělí - družstvo
Florbal Torpedo Havířov

(florbal, Florbal Havířov)

Foto na str. 2 a 3: Petr Sznapka

V kategorii Žák střední školy cenu získali Barbora Lacinová z Gymnázia
Havířov-Podlesí za reprezentaci školy na okresní, krajské a republikové
úrovni a práci pro školu a Jan Židek z Gymnázia Komenského za
reprezentaci školy na okresní, krajské a republikové úrovni.
Oceněnými školáky byli Stella Fonioková ze ZŠ Gen. Svobody, Andrea
Freiová ze ZŠ Moravská, Lucie Židková z Gymnázia Komenského
a Ondřej Toufar z Gymnázia Havířov-Podlesí. Stella Fonioková cenu
získala za přední umístění v recitační soutěži na okresní a krajské úrovni,
Andrea Freiová za 1. místo v krajském kole literární soutěže "Požární
ochrana očima dětí" a Lucie Židková za přední umístění v okresním
a krajském kole zeměpisné olympiády, v okresním a krajském kole
biologické olympiády a v okresním kole Pythagoriády a také
v matematické olympiádě. Ondřeje Toufara město ocenilo za 3. místo
v celostátní Olympiádě mladých chovatelů.
Ocenění učitelů v podobě plakety Jana Amose Komenského v letošním
roce patřilo Aleně Chytilové ze Střední školy Sýkorova, Monice
Bouchalové z Gymnázia Komenského, Naděždě Drbuškové ze Střední
průmyslové školy stavební, Martině Kubátové za Střední školy HavířovProstřední Suchá, Haně Kunčické z MŠ Balzacova, Andree Kovářové ze
ZŠ Mládežnická, Pavlíně Volné ze ZŠ Gorkého, Janě Šlachtové ze ZŠ
Školní, Jiřině Sýkorové ze ZŠ 1. máje a Václavu Hujerovi ze ZŠ F. Hrubína.
-red-
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Domov seniorů oslavil 10 let
Dne 2. 3. 2019 tomu bylo 10 let,
co byl do Domova seniorů Havířov,
střediska Helios, přijat první
uživatel. Pátek 1. 3. 2019 jsme si
zvolili dnem oslav.
Samotným oslavám předcházely
velkolepé přípravy: kuchařky
připravily raut pro pozvané hosty,
slavnostní oběd pro zaměstnance
i uživatele, uživatelům na večer
obložené talíře a pak raut
na
večerní
posezení
pro
zaměstnance.
Aktivizační
pracovnice pilně pracovaly na
přípravě výzdoby jídelny: pompomy
z ubrousků, vázičky pro květinovou
výzdobu, „čarovnou desítku“,
„svítící voály“, mezitím ještě
s uživateli napekly rolády –
zákusek pro všechny uživatele.
Jsem velmi ráda, že nám mohly
přijít vypomoci s obsluhou hostů
naše praktikantky – studentky
4.
ročníku
Střední
školy
z Havířova–Prostřední Suché:
Kristýna, Kamila a Barbora, za což
jim patří velký dík. Jedinečný hlas
Kristýny, když zahájila oslavy písní
Whitney Houston, stál za to, až
běhal mráz po zádech!
Pan ředitel uvítal přítomné hosty,
připravil si úvodní slovo k historii
střediska. „Babky z Heliosu“, jak si

naše ženy + jeden muž říkají,
secvičili dopolední program pro
hosty v podobě pásma písní
a básní. Zájemci z řad hostů se pak
mohli zúčastnit prohlídky střediska
a okusit pochutiny nachystané naší
kuchyní. Vrcholem odpoledne byl
dárek pro naše uživatele v podobě
vystoupení paní Yvetty Simonové,
všichni byli mile překvapeni a rádi
si zpěvem zavzpomínali na svá
mladší léta.
Děkuji všem kolegyním a kolegům,
kteří se aktivně podíleli na přípravě,
organizaci a průběhu oslav
10. výročí střediska Helios!

Kladení věnců u příležitosti oslav
74. výročí osvobození se uskuteční
7. května 2019 od 9 hodin
se zahájením u kostela sv. Anny v Havířově-Městě.
Následně budou položeny kytice
v Havířově-Šumbarku na hřbitově u Pomníku obětem 2. světové války
a vzpomínky obětem 1. světové války, v Havířově-Prostřední Suché
u Pomníku padlých rudoarmějců, v prostorách hřbitova u Památníku
obětem první a druhé světové války, u Pomníku obětem hitlerovského
fašismu, u Pomníku obětem koncentračních táborů a Pomníku s hroby
sovětských válečných zajatců, v Havířově-Životicích u pomníku
neznámého vojína SSSR a Památníku životické tragédie,
v Havířově-Bludovicích, ZŠ Selská u Památníku polským padlým
v 1. světové válce.

Mgr. Bc. Gabriela Kunčická
vedoucí sociálního útvaru

V Domově seniorů volili Missis senior
Letošní téma soutěže Missis senior
znělo jasně: „Žena mnoha tváří“,
přihlásilo se celkem 7 statečných
z okolních domovů. Do poroty
usedli tři muži a jedna žena:
náměstkyně
primátora
Mgr.
Gorecká; za mužskou část
samozřejmě nemohl chybět náš
pan ředitel MUDr. Dlábek, dále Ing.
Černý, ředitel Sociálních služeb
města Havířova a Ing. Foltyn,

CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
Program na květen 2019
29. 5. (středa) od 16.00 hodin
kroužek pro ty, kteří „ZPÍVAJÍ RÁDI A NEMAJÍ S KÝM“
pod vedením p. Heroutové

ředitel Centra sociálních služeb
Český Těšín. Jako hudební
doprovod bylo již tradičně přítomno
Duo DiskoRej Jiřího Mazánka.
Soutěž moderovaly aktivizační
pracovnice Nikol jako žena
s andělskou tváří a Iva jako
temnější strana ženy.
Soutěž měla klasicky tři disciplíny –
představení, vědomostní soutěž
a módní přehlídku. Vědomostní
soutěží, kterou připravila Radka,
prošly soutěžící jako mávnutím
proutkem. Po krátké hudební
pauze přišla na řadu módní
přehlídka – přednesy básní,
prezentace životní cesty, scénkou
z krejčovské dílny, přehledy profesí
a další. Do té chvíle mohli diváci

hlasovat o titul Missis sympatie,
kterou se stala Ludmila Otavová
z Heliosu. Vyhlašování se ujala
Olga,
aktivizační
pracovnice
oblečená v tajemném kostýmu.
Zanedlouho přišlo na řadu
vyhlášení 1. – 3. místa. Bronzová
skončila paní Ludmila Mlčochová
z DsH, středisko Luna, stříbrná
byla paní Irena Šenkýřová ze SSM
Havířova, zlatou příčku obsadila
paní Pěvuška Klemešová z CSS
Český Těšín. Soutěžící ještě
zapózovaly a poté si za zvuku
hudby odnášely ceny, které byly
opravdu bohaté, a s pocitem
radosti se pomalu vracely domů.
Nikol Přečková

13. 5. a 14. 5., 27.5. a 28. 5. od 9.30 do 11.,30 hodin
Kroužek studené kuchyně - p. Studnická

Sběr nebezpečných odpadů a starého železa

Pravidelný program a případné změny budou zveřejněny na stránkách
www.havirov-city.cz (volný čas – Centrum volnočasových aktivit) a na
nástěnce umístěné přímo v budově CVA.

Statutární město Havířov organizuje pro své občany sběr nebezpečných
odpadů (ledničky, televize, elektroodpad, zářivky, oleje, léky apod.)
a starého železa, a to formou POJÍZDNÉ SBĚRNY, která bude
přistavena dle níže uvedeného harmonogramu:

Harmonogram přistavení VPK - květen, červen 2019

Městská část Termín

období
pá - po

pá - po
út - čt

pá - po
út - čt
pá - po
út - čt
pá - po

místo přistavení

3. 5. - 6. 5. Na Nábřeží x Bludovická, Klidná (pod Armádou
spásy), Lípová x Hakenova, Na Důlňáku,
Hornická 9, J. Kotase (točna)
10. 5. - 13. 5. Studentská x Mládežnická, Mládežnická x
V Zátiší, Dlouhá třída 115 (u parkoviště)
14. 5. - 16. 5. Větrná (u lesa), Padlých hrdinů x U Křížů, Elišky
Krásnohorské x Kollárova, Lísková(u garáží),
Mezidolí (U Sosáka), Nový Svět 517/1,
Povoznická (v zatáčce)
17. 5. - 20. 5. J.Gagarina x Rodinná, Hornická x U Topolů,
Mozartova (mezi A.Staška a K.V.Raise)
21. 5. - 23. 5. Matuškova 7, Žákovská 20
24. 5. - 27. 5. Moravská x Nákupní, Moravská (naproti č.p.
5 - u parkoviště), Ladova
28. 5. - 30. 5. Školní x Janského x Lomená (u výhybny),
Šumbarská x Na Bartošůvce
31. 5. - 3. 6. Letní x Akátová x Jedlová, Mánesova (mezi
Rossenbergových a Edisonova)

JARO 2019

MĚSTO,
PODLESÍ

3. 5.

Čas

Místo přistavení

13:30 - 15:30
16:00 - 18:00
8:00 - 10:00
10:30 - 12:30
13:30 - 15:30
16:00 - 18:00
8:00 - 10:00

1. máje (parkoviště)
PERMON (parkoviště)
Garážnická (garáže)
Balzacova (parkoviště)
Na Nábřeží (pod Labužníkem)
Hálkova (garáže)
Moskevská (garáže za ARAL)

BLUDOVICE 11. 5.

10:30 - 12:30
13:30 - 15:30

Rodinná (garáže)
Květná (u přečerpávací stanice kanal.)

ŽIVOTICE

17. 5.

16:00 - 18:00

Padlých hrdinů (Pacalůvka)

D. SUCHÁ

18. 5.

10:30 - 12:30

Lazecká (u lesa)

PR. SUCHÁ

18. 5.
24. 5.

8:00 - 10:00
13:30 - 15:30
16:00 - 18:00

Na Pavlasůvce (železniční stanice)
Lísková (garáže)
Kpt. Jasioka (ZŠ)

D. DATYNĚ

25. 5.

8:00 - 10:00
10:30 - 12:30

J. Kotase (točna)
Datyňská (U Sosáka)

4. 5.
10. 5.
11. 5.
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zve všechny hravé děti a jejich dospělácký doprovod na

Informace pro občany k vydávání občanských
průkazů pro volby do Evropského parlamentu,
konané ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO RODINY S DĚTMI

Magistrát města Havířova bude v období
25. 4. – 25. 5. 2019
v souvislosti s výkonem volebního práva vydávat
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů.

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu
ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu je občan povinen
předložit potvrzení o občanském průkazu, 2 fotografie a rodný list.
V případě, že občan si současně požádá o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, zaplatí
správní poplatek 100,- Kč, dle položky 8 písm. f) sazebníku zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
V případě skončené platnosti OP předloží občan původní OP
a 2 fotografie. Takto vydaný občanský průkaz má platnost 1 měsíc ode dne
jeho vydání.

KDY: 20. 6. 2019 od 15:00 hod.
KDE: Centrum volnočasových aktivit,
ul. Horymírova 1511/9, Havířov-Město.
Pro děti a jejich doprovod je připraveno malé občerstvení
a zábavný program.
Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky na Magistrátu
města Havířova, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, budova F.
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Folwarczná, kancelář č. 208, tel.: 596 803 452
Bc. Renáta Čopianová, DiS.,kancelář č. 209, tel.: 596 803 454
Akce je kapacitně omezena, přihlášky přijímáme do 31. 5. 2019.

Nadace ČEZ podpořila
výsadbu aleje v Havířově
Správní rada Nadace ČEZ
schválila v grantovém řízení
STROMY 2019 pro statutární
město
Havířov
poskytnutí
nadačního příspěvku na projekt
„Obnova stromořadí na ul. M.
Pujmanové, Havířov-Šumbark“,
a to v částce 150 000 Kč.
Jedná se o podporu liniové
výsadby stromů – především
nových a obnovovaných alejí
a stromořadí. Realizace se
předpokládá
na
veřejném
prostranství v obytných nebo
zastavěných
plochách
obcí.
Výsadba musí být v souladu
s dlouhodobým plánem využití
pozemku. Městské aleje plní
důležité estetické a hygienické
funkce a podílejí se na ochraně
biodiverzity v hustě zastavěných
lokalitách. V oblasti se ztíženými
životními podmínkami a zhoršeným
životním prostředím je proto
výsadba
zeleně
a
obnova
městských alejí vysoce žádoucí.
Do projektu byla na základě
odborného posudku navržena
obnova stromořadí na ul. Marie
Pujmanové v Havířově-Šumbarku.

Cílem obnovy aleje je snížení
prašnosti a hlučnosti v okolí
bytových domů, ale také zlepšení
celkového životního prostředí.
Pro nově vysázenou oboustrannou
alej byl vybrán původní druh
stromu habr obecný. Tento druh
stromu lemuje mimo jiné i Hlavní
třídu a byl vybrán s ohledem na
růstové
podmínky
daného
stanoviště (sucho, zasolení apod.),
ale také vzrůstnost dřeviny
a velikost životního prostoru.
Oficiální otevření stromové aleje na
ul. Pujmanová v HavířověŠumbarku se uskuteční 25. dubna
v souvislosti s oslavami Dne Země,
které se ve městě konají 26. dubna.
Otevření stromové aleje se
zúčastní zástupci vedení města,
Nadace ČEZ, odborná veřejnost
a žáci ZŠ Pujmanové.
Mgr. Eva Havlů
oddělení strategického rozvoje
Odbor kancelář primátora

Žádosti o vyhotovení občanských průkazů i již vyhotovené občanské
průkazy budou nabírány a vydávány v přízemí budovy C Magistrátu města
Havířova, odboru vnitra a živnostenského úřadu, oddělení správních
a dopravně správních evidencí, v běžných úředních hodinách.
V týdnu před konáním
v následujících hodinách:

voleb

do

Evropského

parlamentu

Pondělí 20. 5. 2019 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Středa

22. 5. 2019 od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Čtvrtek

23. 5. 2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Pátek

24. 5. 2019 od 8.00 hod. do 22.00 hod.

Sobota

25. 5. 2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Ve výše uvedené zvýrazněné pracovní době jsou pracovníci na úseku
občanských průkazů a cestovních dokladů připraveni přijímat žádosti
o občanské průkazy a rovněž i žádosti o nové cestovní pasy, a to nejen
z důvodu výkonu volebního práva (občan si může rovněž vyzvednout již
vyhotovený občanský průkaz, popř. vyhotovený cestovní pas).

Do oprav domů a bytů
v majetku města Havířova
budou proudit další miliony
Statutární město Havířov hodlá
v příštích 5 letech investovat až
500 milionů korun do oprav
bytového fondu. Neodkladně je
třeba opravit zejména nevyhovující
výtahy a provést generální opravy
elektroinstalací. Nadále pak bude
pokračovat zateplování a celkové
sanace domů, aby jejich provoz byl
nejen úsporný, ale také uživatelsky
maximálně komfortní, a to funkčně
i esteticky.
„Provedení neodkladných oprav
chce město zajistit v co nejkratší
době,
proto
budou
opravy
a investice profinancovány úvěrem
v předpokládané výši 200 miliónů
korun,“ zdůraznil primátor Josef
Bělica. Havířov úvěrem na opravy
domů a bytů nehodlá zatěžovat
městský rozpočet na úkor rozvoje
v jiných oblastech, proto bude úvěr
splácen výlučně z vybraného
nájemného. Nájemci se tak mohou
spolehnout, že veškeré tržby
z nájemného budou v maximální
míře investovány zpět do bytového

fondu. S ohledem na plánované
opravy a splácení úvěru rozhodla
Rada města Havířova 15. dubna
o nových podmínkách nájemného,
které budou platit od 1. července.
Současně město přistoupí ke
sjednocení vstupních podmínek
pro žadatele o byt.
O připravovaných změnách bude
město
nájemníky
informovat
prostřednictvím médií, informace
poskytnou
pracovníci
MRA
v agenturách a správci bytových
domů, kteří budou komunikovat
s nájemníky ohledně nových smluv.
Podrobnější plán chystaných
velkých oprav, změn nájemného
a změn vstupních podmínek pro
žadatele o byt přinese další vydání
Radničních listů.
Simona Součková, MRA
-red-
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MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA,

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Odbor kancelář primátora
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O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Primátor města Havířova podle § 16 odst. 1 písm. a) a § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 25. 5. 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v jednotlivých volebních okrscích města Havířova
jsou určené volební místnosti pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k pobytu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy před okrskovou volební
komisí prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič,
který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do
volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu EU.
4. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti nebo není-li zapsán ve výpisu
Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Město
okrsek
1. ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1
Havířov - Město
2. Asterix - Středisko volného času Na Nabřeží 41
Havířov - Město
3. Základní škola a Mateřská škola Na Nábřeží 49
Havířov - Město
4. Základní škola a Mateřská škola Na Nábřeží 49
Havířov - Město
5. Mateřská škola
Československé armády 5 Havířov - Město
6. Základní škola
Gorkého 1
Havířov - Město
7. Základní škola
Gorkého 1
Havířov - Město
8. Základní škola
Gorkého 1
Havířov - Město
9. Mateřská škola
Místní 3
Havířov - Město
10. Mateřská škola
Místní 3
Havířov - Město
11. Mateřská škola
U Stromovky 60
Havířov - Město
12. Mateřská škola
Radniční 7
Havířov - Město
13. SANTÉ-Centrum ambulantních
a pobyt. soc. služeb
Lípová 12
Havířov - Město
14. Společenský dům Reneta
Dlouhá třída 19
Havířov - Město
15. Mateřská škola
Lípová 15
Havířov - Město
16. Vysoká škola sociálně správní, z.ú. Vítězslava Nezvala 1
Havířov - Město
17. Vysoká škola sociálně správní, z.ú. Vítězslava Nezvala 1
Havířov - Město
18. Mateřská škola
Karla Čapka 8
Havířov - Město
19. Základní škola a Mateřská škola Na Nábřeží 49
Havířov - Město
20. Společenský dům Reneta
Dlouhá třída 19
Havířov - Město
21. Společenský dům Reneta
Dlouhá třída 19
Havířov - Město
22. Střední průmyslová škola
elektrotechnická
Makarenkova 1
Havířov - Město
23. Základní škola
1.máje 10a
Havířov - Město
24. Základní škola
1.máje 10a
Havířov - Město
25. Základní škola
1.máje 10a
Havířov - Město
26. Školní jídelna
Majakovského 8a
Havířov - Město
27. Základní škola
Žákovská 1
Havířov - Město
28. Základní škola
Žákovská 1
Havířov - Město
29. Denní a pobytové služby pro seniory Moskevská 1f
Havířov - Město
30. Mateřská škola
Švabinského 7
Havířov - Město
31. Klub Bambino
Astronautů 9
Havířov - Město
32. Základní škola
Marušky Kudeříkové 14 Havířov - Město
33. Mateřská škola
Horymírova 7
Havířov - Město
34. Asterix - Středisko volného času Marušky Kudeříkové 14 Havířov - Město
35. Domov seniorů HELIOS
Jaroslava Seiferta 14 Havířov - Město
Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Bludovice
okrsek
36. Mateřská škola
Přímá 8
Havířov - Podlesí
37. Základní škola a Mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím
Selská 14
Havířov - Bludovice
38. Základní škola a Mateřská škola Frýdecká 37
Havířov - Bludovice
Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Podlesí
okrsek
39. Základní škola
Mládežnická 11
Havířov - Podlesí
40. Základní škola
Mládežnická 11
Havířov - Podlesí
41. Základní škola F. Hrubína
Františka Hrubína 5
Havířov - Podlesí

ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, nebude
mu hlasování umožněno.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
6. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz okrskové volební komisi odevzdat.
7. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (v případě ztráty nebo poškození obdrží volič hlasovací lístky také
ve volební místnosti).
Havířov 1. dubna 2019

Bc. Josef Bělica
primátor města

42. Hotelová škola a Obchodní
akademie Havířov s.r.o.
Tajovského 2
Havířov - Podlesí
43. Mateřská škola
Balzacova 2
Havířov - Podlesí
44. Gymnázium
Studenská 11
Havířov - Podlesí
45. Hotelová škola a Obchodní
akademie Havířov s.r.o.
Tajovského 2
Havířov - Podlesí
46. Kulturní dům Leoše Janáčka
Dlouhá třída 46
Havířov - Podlesí
47. Mateřská škola
Kosmonautů 4
Havířov - Podlesí
48. Mateřská škola
Emila Holuba 7
Havířov - Podlesí
49. Mateřská škola “U kamarádů“
Čelakovského 4
Havířov - Podlesí
50. Střední průmyslová škola stavební Kollárova 2
Havířov - Podlesí
51. Střední průmyslová škola stavební Kollárova 2
Havířov - Podlesí
52. Základní škola
Karolíny Světlé 1
Havířov - Podlesí
53. Základní škola
Karolíny Světlé 1
Havířov - Podlesí
54. ZUŠ L. Janáčka
J. Vrchlického 1a
Havířov - Podlesí
55. ZUŠ L. Janáčka
J. Vrchlického 1a
Havířov - Podlesí
Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Šumbark
okrsek
56. Střední škola
Sýkorova 1
Havířov - Šumbark
57. Základní škola
Školní 1
Havířov - Šumbark
58. Základní škola
Školní 1
Havířov - Šumbark
59. Klub důchodců
Wolkerova 4
Havířov - Šumbark
60. Základní škola
Jarošova 33
Havířov - Šumbark
61. Domov seniorů LUNA
Lidická 52c
Havířov - Šumbark
62. Mateřská škola
Mládí 23
Havířov - Šumbark
63. Základní škola
Marie Pujmanové 17
Havířov - Šumbark
64. Základní škola
Marie Pujmanové 17
Havířov - Šumbark
65. Základní škola
Marie Pujmanové 17
Havířov - Šumbark
66. Základní škola
Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
67. Základní škola
Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
68. Mateřská škola
Petřvaldská 32
Havířov - Šumbark
69. Základní škola
Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
70. Mateřská škola
Moravská 14
Havířov - Šumbark
71. Základní škola
Moravská 29
Havířov - Šumbark
72. Základní škola
Moravská 29
Havířov - Šumbark
Voleb. místnosti pro hlasování pro část Havířov - Prostřední Suchá
okrsek
73. Příčná Offices s.r.o. (býv. Rekultivace a.s.) Dělnická 41
Havířov - Pr.Suchá
74. Základní škola Kapitána Jasioka Kapitána Jasioka 57
Havířov - Pr.Suchá
75. Střední škola
Kapitána Jasioka 50
Havířov - Pr.Suchá
76. Základní škola Kapitána Jasioka Kapitána Jasioka 57
Havířov - Pr.Suchá
Voleb. místnost pro hlasování pro část Havířov - Dolní Suchá
okrsek
77. Mateřská škola
U Školy 17
Havířov - Dol.Suchá
Voleb. místnost pro hlasování pro část Havířov - Životice
okrsek
78. Základní škola a Mateřská škola Zelená 2
Havířov - Životice
Voleb. místnost pro hlasování pro část Havířov - Dolní Datyně
okrsek
79. Správní budova
Občanská 1
Havířov - Dol.Datyně
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EXKLUZIVNĚ Z KINA CENTRUM

16.
17.
18.
19.

5.
5.
5.
5.

v
v
v
v

17.30
17.30
17.30
17.30

h.
h.
h.
h.

Van Gogh – o obilných polích a oblačném nebi
Monetovy lekníny – magie vody a světla
Klimt & Schiele – Erós a Psyché
Renoir

divadla

koncert

KD PETRA BEZRUČE
8.5. - v 16.00 a 19.00 h. - velký sál

DVA NAHATÝ CHLAPI

pro děti

Hrají: Martin Zounar, Martina Randová,
Martin Kraus, Daniela Šinkorová
Vstupné: 370, 390, 410 Kč

18. a 19. k
kv
v³Ǥ͞͞
5. 5. MÁJOVÁ POHÁDKA
Divadlo LOUTKOVÝ SVĚT OSTRAVA
12. 5. O PEJSKOVI, KTERÝ SI ŠLAPAL
NA JAZYK a O RODNÉ MYŠÍ
CHALOUPCE
Divadlo SLUNÍČKO
19. 5. BRATŘI GRIMMOVÉ A K. J. ERBEN
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Loutková scéna BAJKA, Český Těšín
Vstupné: 85 Kč
vstupné 80 Kč

Tom A Jeơ
eơ

<  W Ğ ƚ ƌ Ă   Ğ ǌ ƌ Ƶ ē Ğ ͕ ů Ž Ƶ ƚ Ŭ Ž ǀ ǉ  Ɛ Ą ů ͕  ϴ Ϭ  < ē
V autorské
divadelní hƎe:

JA
AR
RMARK
A
ASS

Zaēátek pƎedstavení vǎdy v 18:30 hod
PƎedprodej vstupenek na pokladnĢ KD
DPB
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SCENA POLSKA 7. 5. 2019 v 19.00 h

KD RADOST

pro skupinu HAP a širokou veřejnost

ČESKÁ SCÉNA 14. 5. 2019 v 19.00 h
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE

výstava

TANGO

Klub přátel hornického muzea pobočka Havířov
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov pořádají
13. 5. 2019 v 16.30 hod. v loutkovém sále KDPB
besedu s Ing. Břetislavem Crhou
Česká inspekce životního prostředí
na téma EKOLOGIE - OCHRANA VOD

koncert

přednášky

pro skupinu HAA a širokou veřejnost

výstava

výstavy

KD LEOŠE JANÁČKA
po - pá 12 -18 h., ne 14 - 18 h. Vstupné: 20 Kč, děti a mládež 10 Kč

PŘIPRAVUJEME

výstava

SPOLEČENSKÝ DŮM

1. 6. - náměstí Republiky - DEN DĚTÍ
19. 6. - 19.00 h. - KD P. Bezruče - VELETOČ, hrají Iva Janžurová,
Eva Holubová a další, předprodej vstupenek od 17.4. 2019
Vstupné 370, 390, 410 Kč

22. 6. 2019 - L e t n í k i n o
4. ročník soutěžní přehlídky havířovských amatérských kapel

FESTIVÁLEK

V

LETNÍM

Zájemci o vystoupení z řad havířovských amatérských kapel
se mohou přihlásit do 10. 5. 2019
Bližší informace
na www.mkshavirov.cz - Celoměstské akce
V průběhu června 2019 bude zveřejněn program festivalu

l
l
l
l
l
l
l

Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace ( 596 808 011, pokladna ( 596 808 015, otevřena PO - PÁ 14 - 19 h.,
Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace ( 597 317 580, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
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
Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace ( 596 811 217, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce ( 596 812 049
Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město l pokladna ( 597 317 599 otevřena od 9.00 do 20.00 hodin l www.mkshavirov.cz
V pokladnách MKS Havířov lze hradit vstupenky formou Flexi Passů společností Le Chèque Déjeuner, s.r.o. a Edenred cz, s.r.o.
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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KINO CENTRUM

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

GALERIE CENTRUM od 8 do 20 hodin (vstup volný) STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KINA CENTRUM
PIXAR – výstava plakátů k animovaným filmům světoznámého studia, které slaví 30 let své existence - 1. 5. - 31. 5. 2019
P - premiéra



sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os

VELKÝ SÁL
1. 5. v 16.00 h.
P
MIA A BÍLÝ LEV
Dobrodružný/rodinný, Francie/Německo, 2018, 98´, přístupný,
dabing.
Vstupné: 150 Kč w
1. 5. v 19.00 h.
P
AVENGERS: ENDGAME 3D
Akční/fantasy, USA 2019, 182´, do
12 let nevhodný, dabing.
Vstupné 3D: 180 Kč w
2. – 5. 5. v 16.00 h.
P
UGLYDOLLS
Animovaný/komedie, USA 2019,
88´, přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
2. – 5. 5. v 19.00 h.
P
AVENGERS: ENDGAME 2D
Akční/fantasy, USA 2019, 182´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné 2D: 160 Kč w
5. 5. v 10.00 h.

OVEČKY A VLCI: VELKÁ BITVA

Animovaný/rodinný, Rusko 2018,
80´, přístupný, dabing
Vstupné: 50 Kč
6. – 8. 5. v 16.00 h.
DUMBO
Rodinný/dobrodružný, USA 2019,
112´, přístupný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
6. – 8. 5. v 19.00 h.
LOVEní
Komedie/romantický, Česko 2019,
100´, do 12 let nevhodný, česká verze.
Vstupné: 150 Kč w
8. 5. v 9.30 h.
NARUŠITEL
Drama, Česko 2019, 90´, do 12 let
nevhodný, česká verze.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
9., 10. a 12. 5. v 16.00 h.
P
POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU 3D
Animovaný/rodinný, USA/Japonsko
2019, 104´, přístupný, dabing.
Vstupné 3D: 180 Kč w
9. a 10. 5. v 19.00 h.
P
SNĚŽÍ!
Poetické/drama, Česko 2019, 74´,
do 12 let nevhodný, česká verze.
Vstupné: 150 Kč w
11. 5. v 17.45 h.
P
MET DIALOGY KARMELITEK
Přímý přenos z New Yorku, 209´,
titulky.
Vstupné: 320 Kč
12. 5. v 10.00 h.
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Animovaný/ komedie, USA 2019,
90´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
12. 5. ve 20.00 h.
P
PRAŽSKÉ JARO – MÁ VLAST
Přímý přenos, Česko 2019.
Vstupné: 100 Kč
P
13. – 15. 5. v 16.00 h.
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Animovaný/rodinný, USA/Japonsko
2019, 104´, přístupný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w

13. – 15. 5. v 19.00 h.
AVENGERS: ENDGAME 2D
Akční/fantasy, USA 2019, 182´, do
12 let nevhodný, dabing.
Vstupné 2D: 160 Kč w
15. 5. v 9.30 h.
NA STŘEŠE
Drama/komedie, Česko/Slovensko
2019, 97´, do 12 let nepřístupný,
česká verze.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
16. – 19. 5. v 16.00 h.
P
V OBLACÍCH
Animovaný/komedie, Německo 2019,
88´, přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
16. – 19. 5. v 19.00 h.
P
JOHN WICK 3
Krimi/thriller, USA 2019, XX´, do 15
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
19. 5. v 10.00 h.
LEGO ® PŘÍBĚH 2
Animovaný/komedie, USA/Austrálie
2019, 107´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
20. – 22. 5. v 16.00 h.
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
Animovaný/rodinný, Česko 2019,
72´, přístupný, česká verze.
Vstupné: 130 Kč w
20. – 22. 5. v 19.00 h.
ŽENY V BĚHU
Komedie, Česko 2019, 95´, přístupný,
česká verze. Vstupné: 140 Kč w
22. 5. v 9.30 h.
PAŠERÁK
Krimi/drama, USA 2018, 116´, do
15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
23. – 26. 5. v 16.00 h.
P
ALADIN 2D
23. – 26. 5. v 19.00 h.
P
ALADIN 3D
Dobrodružný/muzikál, USA 2019,
XX´, přístupný, 2D a 3D dabing.
Vstupné 2D: 160 Kč w
Vstupné 3D: 180 Kč w
26. 5. v 10.00 h.
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Animovaný/komedie, USA 2018,
113´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
27. – 29. 5. v 16.00 h.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
104´, přístupný, dabing.
Vstupné: 140 Kčw
27. – 28. 5. v 19.00 h.
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební/životopisný, USA/Velká Británie 2018, 134´, do 12 let nevhodný,
titulky.
Vstupné: 140 Kčw
29. 5. v 9.30 h.
ZRANĚNÁ SRDCE
Romantický/ drama, USA/ Velká Británie
2018, 109´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
29. 5. v 19.00 h. P ř e d p r e m i é r a

ROCKETMAN

w

sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os

Životopisný/hudební, Velká Británie/USA 2019, 120´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
30. – 31. 5. v 16.00 h.

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

Animovaný/rodinný, USA/Japonsko
2019, 104´, přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
30. – 31. 5. v 19.00 h.
P
ROCKETMAN
Životopisný/hudební, Velká Británie/USA
2019, 120´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w

MALÝ SÁL
1. 5. v 17.30 h. a ve 20.00 h.
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama, Česko 2019, 104´, do 12
let nevhodný, česká verze.
Vstupné: 130 Kč w
2. – 5. 5. v 17.30 h.
SHAZAM!
Akční/fantasy, USA 2019, 132´,
přístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
P
2. – 5. 5. ve 20.00 h.
THE BEACH BUM
Komedie, USA/Francie 2019, 95´,
do 15 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
P
6. a 8. 5. v 17.30 h.
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Komedie, Francie/Belgie 2019,
117´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
6. – 8. 5. ve 20.00 h.
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Akční/sci-fi, USA 2019, 122´, do 12
let nevhodný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w
9. – 12. 5. v 17.30 h.
TERORISTKA
Černá komedie, Česko 2019, 95´,
do 12 let nevhodný, česká verze.
Vstupné: 150 Kč w
9. – 12. 5. ve 20.00 h.
P
TRHLINA
Thriller, Slovensko 2019, 111´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
13. a 15. 5. v 17.30 h.
ZELENÁ KNIHA
Drama/komedie/roadmovie, USA
2018, 130´, do 12 let nevhodný,
titulky.
Vstupné: 120 Kč w
13. – 15. 5. ve 20.00 h.

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Komedie, Francie/Belgie 2018,
98´, do 12 let nevhodný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w

MALÍŘI VE FILMU
16. 5. v 17.30 h.
P
VAN GOGH – O OBILNÝCH
POLÍCH A OBLAČNÉM NEBI
Dokument, Itálie 2018, 85´,
přístupný, titulky.
P
17. 5. v 17.30 h.
MONETOVY LEKNÍNY –
MAGIE VODY A SVĚTLA
Dokument, Itálie 2018, 90´, do 12
let nevhodný, titulky.

Sleva pro důchodce
P
18. 5. v 17.30 h.
KLIMT & SCHIELE – ERÓS
A PSYCHÉ
Dokument, Itálie 2018, 90´, do 12
let nevhodný, titulky.
19. 5. v 17.30 h.
RENOIR
Drama, Francie 2012, 111´, do 12
let nevhodný, titulky.
Jednotné vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
P
16. – 19. 5. ve 20.00 h.
DADDY COOL
Komedie, Francie 2018, 97´, do 12
let nevhodný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
20. – 22. 5. v 17.30 h.
AFTER: POLIBEK
Romantický, USA 2019, 106´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
20. – 22. 5. ve 20.00 h.
ZRODILA SE HVĚZDA
Hudební/romance, USA 2018,
136´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné:130 Kč w
P
23. – 26. 5. v 17.30 h.
BOLEST A SLÁVA
Drama, Španělsko 2018, 113´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kčw
P
23. – 26. 5. ve 20.00 h.
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Krimi/životopisný, USA 2019, 108´,
do 15 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
P
27. a 29. 5. v 17.30 h.
JEDNOU NOHOU V BASE
Komedie, Itálie 2018, 98´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
P
27. – 29. 5. ve 20.00 h.
SYN TEMNOTY
Horor/sci-fi, USA 2019, 95´, do 15
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
P
30. a 31. 5. v 17.30 h.
BOOKSMART
Komedie, USA 2019, 105´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
P
30. a 31. 5. ve 20.00 h.
MÁMA
Thriller/horor, USA 2019, 100´, do
15 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w

FILMOVÝ KLUB
P
7. 5. v 17.30 h.
ZACHRÁNIT LENINGRAD
Válečný, Rusko 2019, 93´, do 12
let nevhodný, titulky.
P
14. 5. v 17.30 h.
SOBIBOR
Drama, Rusko 2018, 110´, do 15
let nepřístupný, titulky.
P
21. 5. v 17.30 h.
ZJEVENÍ
Drama, Francie 2018, 137´, do 12
let nevhodný, titulky.
P
28. 5. v 17.30 h.
ŠŤASTNÝ LAZARO
Drama, Itálie/Švýcarsko 2018,
125´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč
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Nemocnice zahájila provoz

nového RTG přístroje

Radiodiagnostické oddělení havířovské nemocnice zahájilo provoz nového
skiagrafického přístroje Ysio Max, který slouží především ke snímkování
veškerých kostí a dutiny břišní.
Investice do nového přístroje, který nahradil starší typ, činila více než 9 milionů
korun a byla plně hrazena z rozpočtu zřizovatele nemocnice, Moravskoslezského
kraje. Pořízení nového skiagrafického přístroje bylo dalším krokem k modernizaci
přístrojového vybavení oddělení. Loni došlo k havarijnímu stavu stávajícího
zařízení, které nebylo vzhledem ke stáří přístroje, nedostatku náhradních dílů
a servisní podpory možno opravit. Po dlouhou dobu tak pacienti z Havířova
a okolí museli jezdit na radiodiagnostické vyšetření do nemocnice v Karviné-Ráji.

Jeho zprovoznění bylo proto pro nemocnici velkou prioritou. Práce na umístění
nového skiagrafu probíhaly intenzivně od počátku letošního roku. Jednalo se
především o stavební úpravy a poté instalaci samotného zařízení. Nový přístroj
byl předán koncem února a v březnu probíhal zkušební provoz.
Tento moderní přístroj zvětší diagnostické možnosti, digitální obraz je velmi
přesný a díky minimálním dávkám záření je také šetrnější k lidskému organismu.
K jeho přednostem patří rovněž rychlost vyšetření pro pacienty a komfort ovládání
pro obsluhu. Díky přednastaveným funkcím pomáhá systém lékařům
i radiologickým asistentům pořizovat kvalitní snímky na první pokus bez nutnosti
snímkování opakovat a vystavovat tak pacienty zbytečnému záření navíc.
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ASTERIX středisko volného času Havířov
Na Nábřeží 23/41, 736 01 Havířov-Město, 596 811 175
info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz

Středisko M. Kudeříkové
7. 5. v 17.30 hod. „Maminko má
nejmilejší“ – tvoříme dárek
pro maminku, pro děti 6-12 let
Přihlášení na akce e-mailem:
lenka.vavreckova@svcha.eu,
tel.: 596 811 031
9. 5., 17.00-18.00 hod. „Pro
maminku, dáreček máš
za chvilinku“ – výroba přáníček
ke Dni matek.
12. 5., 15.00-16.00 hod. „Venku
svítí sluníčko, protáhni si
tělíčko“ – hry, soutěže. Sportovní
oblečení a obuv s sebou, v případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.
Akce jsou určené dětem 6 – 12 let.
Přihlášení na akce e-mailem:
lenka.vaculikova@svcha.eu,
tel.: 596 811 031
15. 5., 16.30-18.00 hod. „PC
pařan“, hrajeme hry s lidmi
po celém světě.

30. 5. v 16.00 hod. „DEN DĚTÍ
v Asterixu“ – akce pro celou
rodinu, soutěže pro děti, vystoupení
agility.
31. 5., 15.00-16.00 hod. „PC pro
nejmenší“, pro děti od 5 do 7 let.
Naučíme se bezpečně ovládat
počítač a z čeho se počítač
skládá.
Z kapacitních důvodů je třeba se na
každou akci přihlásit, info + přihlášení:
jiri.salamon@svcha.eu, tel.: 596 811 031.

10.5.

16.30

21.5.

15.00

24. – 25.5. 17.00

30.5.

15.00

31.5.

16.00

Středisko Na Nábřeží
„Květen v duchu tanečních
soutěží“ – taneční skupina Up &
Down má v plánu se v květnu
zúčastnit čtyř různorodých
tanečních soutěží. Držíme všem
dětem palce a přejeme spoustu
úspěchů.
Informace k akcím:
mirka.rapouchova@svcha.eu, tel.: 596 811 175.

17. 5., 15.00-16.00 hod. „PC
pro nejmenší“, pro děti od 5 do 7
let. Naučíme se bezpečně ovládat
počítač a z čeho se počítač skládá.

„Havířovská liga základních škol
– HLZŠ“ – stejně jako v průběhu
školního roku, i květen bude plný
sportovních soutěží, kterých se
aktivně účastní havířovské
základní školy.

18. – 19. 5. „Vítáme léto s Lenkou“
- soustředění členů ZÚ, jejich
sourozenců, kamarádů a spolužáků
v TZ Pstruží.

Bližší informace naleznete na
webových stránkách SVČ Asterix –
www.asterix-havirov.cz.

29. 5., 16.30-18.00 hod.
„Otevřená PC herna“, vezmi
kamarády a přijďte si spolu zahrát
na našich strojích.

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

Informace k akcím:
katerina.kristianova@svcha.eu,
tel.: 596 811 175.

Den matek – vystoupení dětí z kroužků
k oslavě svátku Dne matek.
Spartan kids Don Bosko race – závod plný
překážek v areálu zahrady.
Yes man víkendovka – pro mládež od 11 let.
Navštívíme pár zajímavých míst a na
všechny zadané úkoly odpovíme ANO
a splníme je. Víkendovku si kompletně řídí
účastníci. Podrobné informace od května
na webu a recepci.
Turnaj ve stolním tenise – turnaj pro děti,
hráče amatéry ke dni dětí.
Den dětí – vezměte své děti a přijďte na den
plný her, soutěží a grilování. Pokud se sejde
dost rodičů, máme připravenu soutěž i pro ně.

Středisko Šumbark a Valdocco (Lomená 9)
(provoz denně 15.00-19.00, Valdocco Út a Čt až do 21.00)
6.5.
17.00
10.5.
16.00
10. – 11.5. 17.00
13.5.
16.00
15.5.
16.00
17. – 18.5. 17.00
24. – 25.5. 17.00

Turnaj v malé kopané
Výroba – růže pro maminku
Víkendovka fitness Valdocco
Akademie - Den matek
Tradiční silový trojboj – posilovna Valdocco
Taneční víkendovka
Víkendovka „Osvobození“

Klub Maják (Boženy Němcové 3)
(14.30 Malý Maják, 17.30 Velký Maják)
3.5.
7. 5.
9. 5.
15. 5.
16. 5.
21. 5.
22. 5.

15.30
16.00
16.00
15.30
15.30
16.00
15.30

Malujeme šeříky vodovkami
Výroba srdíček ke Dni matek
Výroba papírových růží ke Dni matek
Kreslení křídami na zahradě
Poznávání jarní přírody
AZ kvíz junior
Soutěž ve skákání přes švihadlo

Městská knihovna Havířov
AKCE PRO DĚTI
Pobočka J. Seiferta:
15. 5. v 9.00
EKOLYMPIÁDA - soutěž o životním prostředí
pro tříčlenná družstva žáků ZŠ na téma
nepůvodní a invazní druhy.
Přihlásit se můžete do 10.5. na tel. 597 317 225 nebo na
seiferta@knih-havirov.cz

- literární večer očima spisovatele Stefana Zweiga.
V pořadu vystoupí Mgr. M. Kaďůrková a herec
NDM Ostrava M. Rataj.

stopem po Střední Asii (Foxx on the Road).

31. 5. v 17.00
EROTIC ART
- vernisáž výstavy Mgr. Jany Harmanové.
V hudební části vystoupí Jiří Erlebach - housle.

Půjčovna pro dospělé Šrámkova:
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od září 2019.
Hlaste se do 31.5. osobně.

Výstava potrvá do 28. 6. 2019.

15. 5. - 17. 7.
VÝSTAVA KRESEB A MALEB ROMANY
HRDLIČKOVÉ ALIAS LILITH URBANCZYK.

Pobočka U Jeslí:
6. 5. v 10.30
Klub předškoláků
15. 5. v 14.30
ŠKOLNÍ KLUB - deskové
hry.

Půjčovna pro dospělé Svornosti:
15. 5. v 10.00
ČAJE, KTERÉ CHUTNAJÍ I LÉČÍ
- přednáška T. Jarolíma s ochutnávkou čajů.

Pobočka Gen. Svobody:
7. 5. v 9.00
MIMIKLUB - Den matek

Vstupné: čtenáři 10,- Kč, ostatní 30,- Kč.

AKCE PRO DOSPĚLÉ

23. 5. v 18.00
Knižní klub

Hudební oddělení Svornosti:
Do 24. 5.
Výstava Mgr. L. Hlaváče KRESBA, MALBA,
KERAMIKA, KOVÁŘSTVÍ

K-klub Šrámkova:
13. 5. v 16.30
KURZ ČERNÉHO DRÁTKOVÁNÍ 2
Nutno přihlásit se předem na tel. 597 317 221
nebo na klub@knih-havirov.cz.

14. 5. v 15.00
DRÁTKOVANÉ DEKORACE.
Rukodělky s I. Janouškovou.

Poplatek 100,- Kč.

15. 5. v 18.00
ZÁVĚR ŽIVOTA LVA TOLSTÉHO

21. 5. v 17.00
KDE DÁVAJÍ STEPNÍ VLCI DOBROU NOC cestovatelská přednáška L. Vonáskové o její cestě

Vstupné: čtenáři 50,- Kč, ostatní 100,- Kč.

Kurzovné 300 Kč.

Stálá výstaví expozice (Reneta)
20. 5. v 16.30
PŘEDNÁŠKA E. KIEDRONĚ O HISTORII
DOLU FRANTIŠEK (2. část)
Pobočka J. Seiferta:
ARTETERAPIE
- když ruce tvoří … výstava obrázků. Celý květen.
Pobočka U Jeslí:
13. 5. v 9.00
POSEZENÍ NAD KNIHAMI … tentokrát
z nových knih. Knižní klub.
Pobočka Občanská, Dolní Datyně:
23. 5. v 16.00
LETEM HAVÍŘOVEM 2018 s kronikářkou
města H. Dvořákovou.
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách
zřízených statutárním městem Havířov pro školní rok 2019/2020 se bude konat

13. a 14. května 2019.
První den zápisu od 9 hod. do 16 hod. a druhý den zápisu od 9 hod. do 12 hod.
Zápis dětí v MŠ Paraplíčko - škola pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami

Zápis dětí v Soukromé mateřské škole
MATEŘINKA s.r.o. Havířov–Šumbark, Okružní 13/1208

(zřizovatel: kraj)

se koná 14. 5. 2019 od 9 do 16 hodin.

se bude konat 14. května od 8 h. do 15 h.
a 15. května od 8 h. do 12 h.

Klidný, laskavý a individuální přístup k dětem je pro nás samozřejmostí
již 25. rokem.Pokud chcete vědět, jak Mateřinka vypadá a co nabízíme,
zvemevás na Hravá odpoledne pro nováčky.
info na www.materinka.info v sekci „Novinky“

MŠ Puškinova
Je čtyřtřídní školkou rodinného typu, děti jezdí dvakrát ročně
do školy v přírodě, chodí plavat, cvičit a jezdí na lyžařský kurz,
nabízíme také výuku flétny, zumbu a karate. Aktivně
spolupracujeme s rodiči i se ZŠ 1.máje, organizujeme společné
akce. Do mateřské školy přijímáme i dvouleté děti.
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MŠ Čelakovského: V pekárně

ZUŠ Janáčka
7. května 2019 v 18 hod. v Komorním sále:
Absolventský koncert

21. května 2019 v 17 hod. v Reprezentačním sále:
Jarní koncert souborů

23. května 2019 v 15.30 hod. v Reprezentačním sále:
Na cestě do ZUŠ

30. května 2019 v 17 hod. v Komorním sále:
Absolventská výstava žáků VO

31. května 2019 v 17 hod.v Reprezentačním sále:
Koncert orchestrů v rámci celostátní akce ZUŠ OPEN

O tom, že všechny profese jsou
pro nás důležité, jsme si povídali
s dětmi v naší školce. Děti se
seznámily mimo jiné s profesí
pekaře: co dělá, s čím pracuje, co
vyrábí, co všechno ke své práci
potřebuje. Abychom viděli, jak
pekaři pracují, navštívili jsme
pekárnu Semag v Havířově.
Děti musely mít bílá trička a na
hlavu si nasadit pekařskou čepičku
a už jsme šli do výrobny. Děti se
podívaly, kde je uskladněná
mouka, prohlédly si linku na výrobu
rohlíků, dívaly se okénkem, jak
kynou, a viděly, jak vyjíždějí z linky
upečené rohlíky.
A to není všechno. Nakonec si
samy mohly vyzkoušet, jak se
pečivo vyrábí z kynutého těsta.

MŠ U Jeslí: Tvořivá dílna s ilustrátorem
Děti z naší MŠ to mají
„bezva“. Ptáte se proč?
Vedle naší školky máme
knihovnu. Po několikaleté
spolupráci jsme letos založili
čtenářský Klub předškoláka.
Říkáte si, co to znamená?
Dvakrát měsíčně docházíme
do knihovny na besedu k právě
probíranému tématu. Dětem se
předčítá, promítá, hledají si
a prohlížejí knihy na dané téma
– ty si pak půjčujeme do naší
MŠ. Na oplátku pak nosíme do

knihovny výrobky dětí. Také
k nám dochází paní knihovnice
na pravidelné čtení před
spaním.
V pondělí 18.3. naše návštěva
v knihovně byla trochu
slavnostnější. Čekal tam na
nás pan Bořivoj Frýba z Opavy
– ilustrátor knih. Všem dětem
se rozzářila očka, když přímo
před
nimi
začal
kreslit
roztomilé postavy zvířátek.
Nechtěli jsme zůstat pozadu.
I my děti umíme kreslit. Tak

jsme si s panem ilustrátorem
zahráli několik her – Kreslím
jako malíř, Zkus to jako já…
Nakonec si každé dítě odneslo
originální obrázek dle vlastního
přání. Zatímco pan ilustrátor
kreslil
„přání“,
děti
ve
skupinkách vybarvovaly obrázky, kreslily na velký formát,
prohlížely si knihy…Prostě
„bezva“ dopoledne v knihovně.
Alena Mlčúchová, učitelka

Zkoušely
zaplétat
vánočku,
koláčky, rohlíčky. Paní pekařky
nám je upekly a děti je mohly
ochutnat.
Exkurze byla úžasná, poučná
a my jsme si z pekárny odnášeli
nejen pečivo, ale i zážitek plný
krásných vůní.
Dana Dumbrowská
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ZŠ 1. máje Havířov-Město

ZŠ Jarošova: Dějepis na kolejích
Historie a tradice, výchova
k vlastenectví a úctě k těm, kteří
obětovali život za naši svobodu
a vybojovali republiku, je nedílnou
součástí výuky dějepisu na základní
škole. Na havířovském nádraží,
v rámci projektu Československé
obce legionářské, navštívili žáci ZŠ
Jarošova 20. března netradiční
muzeum na kolejích.
Legiovlak, věrná replika legionářského vlaku z období let
1918 - 1920, zachycuje život vojáků
na
Transsibiřské
magistrále
v Rusku, kde probíhaly válečné
operace československých legií.
Žáci měli tak možnost prohlédnout
si vojenský ešalon, který se skládá
z vozu velitelského, polní pošty,
těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského,

zdravotního, kovářského, štábního,
obrněného a dvou vozů plošinových. Z výkladu průvodce se
dozvěděli mnoho zajímavostí
k tomuto pohnutému období.
Ve výuce dějepisu pak zpracovávali své poznatky a dojmy,
pracovní list k tomuto historickému
období a mimo jiné výtvarně
zpracovali návrhy československé
vlajky, s jejíž historií se v legiovlaku
seznámili.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat jménem Jarošáků
našemu průvodci, jímž byl bratr
desátník Zdeněk Votava, který
žákům velmi poutavě toto složité
historické období svým perfektním
výkladem přiblížil.
Mgr. Šárka Zapalačová

Od 2. května nabízí město Havířov ve spolupráci se
ZŠ a MŠ Havířov-Š u m b a r k r a n n í k o n d i č n í p l a v á n í
n a k r y t é m b a z é n u Š u m b a r k od 6:30 do 7:45 za
25 Kč/hod. Permanentka na 10 vstupů vyjde na 200 Kč.

MATEMATICKÁ TŘÍDA
Přihlašte se ke studiu v matematické třídě na naší škole!
•
•
•
•

výběrová třída s rozšířenou výukou matematiky pro absolventy 5. tříd ZŠ
vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na střední školy
přihlášky se odevzdávají do 10. 5. 2019
termín přijímacích zkoušek 16. 5. 2019

Více informací na www.zs1maje.cz
Družina ze Světlušky popřála k MDŽ
Rádi děláme radost, a proto jsme vyrazili zazpívat a zarecitovat do
domova pro seniory Helios v Havířově. A vzhledem k tomu, že na 8. 3.
připadá Mezinárodní den žen, vyrobili jsme pro dámy v domově i krásná
přáníčka. Cestou tam jsme zpívali pro všechny kolemjdoucí, kterým jsme
vykouzlili úsměv ve tváři. A o úsměvy a radost nám přeci jde! Jsme rádi,
že máme možnost pravidelně se potkávat se starší generací a těšíme se
na další návštěvu v domově.
Lucie Volejníčková,
vychovatelka, ŠD K. Světlé Havířov

ZŠ Pujmanové: Duhový den
Týden před jarními prázdninami
jsme se dozvěděli, že se na naší
škole bude konat Duhový den.
Ceny byly úžasné, a tak jsme hned
začali vymýšlet, jak se zapojíme.
Měli jsme spoustu nápadů, a to se
nám vyplatilo.
Ve čtvrtek ráno jsme se sešli
a začali naše nápady dávat
dohromady. Celou třídu jsme
vyzdobili balónky, duhovými řetězy,
obrázky duhy a do čela postavili
nafouknutého jednorožce. Pak
jsme začali zdobit stoly. Na
barevné ubrusy jsme rozložili
všechny dobroty, které jsme doma
upekli. Uprostřed stál nádherný
dort, kolem duhové sušenky,
barevné keksy, květinky, lentilky
a mezi tyto dobroty jsme umístili
ještě i barevná světla. Dveře
zahaloval závěs vyrobený z duhových krepáků.

Když k nám dorazila porota, bylo
vidět, že se jim u nás opravdu líbí.
Zasypala je hromada konfet
a barvy zářily ze všech stran. Slíbili,
že pokud vyhrajeme, přijdou za
námi znovu.
Bylo to opravdu napínavé. S každým
zvukem, který se ozval na chodbě,
jsme byli nervóznější. A nakonec to
vyšlo! Když se ozvalo zaklepání na
naše dveře, skoro jsme tomu
nemohli uvěřit. Jsme vítězové!
Lístky na Rainbow run a dárky jsou
naše! Hurá!
Sešli jsme se na nádvoří, kde nám
rozdali duhové prášky a my jsme
se celí zabarvili. Byla to ohromná
legrace, někteří se radostí dokonce
rozbrečeli. A se nám líbilo nejvíc?
Nejspíš to, že jsme všichni
spolupracovali, táhli za jeden
provaz a vyplatilo se to.
Mgr. Ivana Petřvaldská a žáci 6.A

Děti ze školních družin
poměřily síly
ve florbalovém turnaji
Paní vychovatelky a žáci pěti
havířovských ŠD přijali pozvání
školní družiny v Horní Suché
a přijeli poměřit své síly vyzbrojení
florbalovými
holemi,
dobrou
náladou a s odhodláním vyhrát. Po
přivítání a vylosování hracích
skupin, začal v hale ,,boj“, ale
nutno podotknout, že se bojovalo
čestně. Na to dohlížel pan
vychovatel Bc. Matěj Kupa, který
všechny
zápasy
spravedlivě
soudcoval. Po devíti utkáních jsme

měli
vítěze,
tým
ze
ŠD
M. Kudeříkové. Vítězů bylo vlastně
více, byli jsme to my všichni. Sešli
jsme se a v příjemné atmosféře
strávili sportovní dopoledne a navíc
nikdo neodjížděl bez výhry, všichni
byli odměněni věcnými cenami
i malými sladkostmi.

Za kolektiv vychovatelek ŠD
Věra Zapletalová
vedoucí vychovatelka

ZŠ Žákovská:
Zpívali jsme a zpívat budem!
Počátkem dubna se naše
všechny tři sbory – Ptáčata, Hlásek
a Rozmarýnek – rozjely na
Krajskou
soutěžní
přehlídku
dětských pěveckých sborů do
Orlové. Na tuto soutěž jezdí naše
sbory už spoustu let. Třeba já na
této přehlídce byla již poosmé!
Všichni naši zpěváci soutěžili
s dětmi sborů z jiných měst a škol.
Např. z Ostravy, Českého Těšína,
Orlové
či
Nového
Jičína.
Konkurence byla jako každý rok
velmi vysoká, ale my se neztratili.
Nejmladší Ptáčata se svou
sbormistryní Janou Wichrovou

získala krásné stříbro, prostřední
Hlásek se svou Danou Kusinovou
nádherné
zlato
a
nejstarší
Rozmarýnek vedený Janinou
Ptakovou a Danielou Navrátilovou
získal suprovní stříbro!
Ještě všechny sbory čeká
spousta práce a vystupování. A já
vás za ně všechny zvu 30. května
od 17.00 do Kulturního domu
Leoše Janáčka na tradiční Jarní
koncert naší školy, kde uslyšíte
a uvidíte, co vše jsme se naučili za
celý školní rok.
Veronika Ptaková
Žákyně 8. B třídy ZŠ Žákovská
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Legiovlak v Havířově
připomenul události
z naší historie
U příležitosti 100. výročí vzniku
Československa (1918) se zrodila
na Ústředí Československé obce
legionářské myšlenka vyrobit
repliku legiovkaku, který byl
několik
let
nejen
bojovým
a
transportním
prostředkem
v Rusku, ale i domovem pro
legionáře bojující za národní
osvobození Čechů a Slováků tj.
za vymanění se z područí jiných
národů - samostatnou republiku.
Legiovlak je však i připomínkou na
další legionáře z Francie a z Itálie.
. Do československých legií se
hlásili nejen Češi a Slováci
dezertující z armády RakouskoUherska, ale i krajané bydlící
v Ruské Volyni, Srbsku, Francii,
nebo v USA.
První
úspěšné
vystoupení
československých legionářů se
uskutečnilo po boku Ruské armády
2. července 1917 (Kerenského
ofenziva). Legionáři v Rusku se
nemohli
dostat
domů
přes
frontovou linii směrem na západ,
ale museli se přepravit na východ.
Přitom se potýkaly naše jednotky
se snahou Sovětů začlenit do nově
vznikající Rudé armády, a tak s ní
museli svést několik tuhých bojů.
Legie
se
staly
základem
Československé armády, která
sehrála zásadní roli při zajištění

hranic nové republiky (Sedmidenní
válka o Těšínsko, válka proti
Maďarské republice rad na
Slovensku).
Věříme, že pro občany Havířova
a hlavně školní mládež přinesla
prohlídka
Legiovlaku
hodně
poučného a doplnili si znalosti
z nedávné, pro nás tak důležité
historie. K tomu hlavně posloužily
komentované
prohlídky
a promítané filmy. Mnozí občané si
vzpomněli na své předky a využili
legionářské databáze Legiovlaku,
aby se dozvěděli, kde jejich děda
nebo praděda bojoval, kde byl
zraněn nebo zahynul v boji.
Jednota Havířov ČsOL ve
spolupráci s Magistrátem města
Havířova a s 53. plukem průzkumu
a EB se snažila návštěvníkům
zatraktivnit prohlídku Legiovlaku
výstavkou historických zbraní
a laserovou střelnicí. Vojáci zajistili
uvaření a podávání pravého
vojenského guláše hlavně pro
školní děti a Magistrát města
Havířova poskytl upomínkové
předměty a taky se na celé akci
finančně podílel. Za tuto spolupráci
patří
všem,
kteří
přispěli
k úspěšnému průběhu akce
„Legiovlak v Havířově“, náš velký
dík.
Za výbor Jednoty Havířov ČsOL

Děti se učí lyžovat
se Skiklubem Havířov
Zima už definitivně skončila a s ní
i naše víkendové výjezdy s dětmi,
které se chtěly naučit lyžovat nebo
jezdit na snowboardu. S některými
z nich jsme se viděli my, instruktoři,
už i v letech minulých a mnozí,
starší a už „vyškolení“, jezdí
bezpečně a radostně v doprovodu
jiných milovníků těchto krásných
zimních sportů.
Tuto zimní sezonu děti pod
vedením instruktorů cvičily na
sjezdovkách a pak se večer bavily
na zábavném programu na
soustředění v rakouském Pitztalu.
To ale bylo už v době podzimních
prázdnin před vánocemi. A od
ledna pak sedm nedělí po sobě
zájemci
využívali
možnost
zvládnout své nohy a tělo v Bílé
a Mezivodí.
Odjížděli jsme vždy ráno
společně autobusem plným malých
začínajících lyžařů. Bez rodičů
a bez obav, že nezvládnou
dopolední a pak po společném
obědě i odpolední výcvik, se
postupně
vylepšovaly
jejich

sjezdové dovednosti.
Na sezonu příští chceme pro děti
opět zajistit lokality, jejichž
sjezdovky a vleky budou odpovídat
nárokům na výuku od úplných
začátečníků až po ty již zdatné
a neohrožené.
Jsme tu pro
všechny předškoláky a děti až po
šestou sedmou třídu. Připravujeme
i metodické pomůcky pro zpestření
výuky. A kromě „suchých“ tréninků
v tělocvičně na ZŠ Mládežnická
máme v plánu vyrazit na splutí
Moravice a v červnu pak na brusle
či turistiku i s rodiči.
www.skiklub.eu
Hana Šimková
instruktor skiklubu

Oddíl kickboxu
má za sebou již tradičně skvělou sezónu, za rok
2018 získal další tituly mistrů republiky a dovezl
stříbro ze Světového poháru!
Jak úspěšná byla loňská
sezona v oddílu SK Kick Wolf
Team, jsme se zeptali hlavního
trenéra pana Maria Bortoliho.
„Vcelku úspěšná. Z kraje roku byli
za své úspěchy a reprezentaci
města oceněni 13letý Adam Janek
a 15letý Viktor Žíla jako nejlepší
sportovci roku 2017 v kategoriích
žáků a juniorů. Viktor Žíla byl
oceněn i jako nejlepší juniorský
sportovec MS kraje za rok 2017.
Na MČR Adam Janek (-47 kg)
a Viktor Žíla (-69 kg) získali další
tituly mistrů republiky. Třetí místo
vybojoval 9letý Tobias Swaczyna
(-37 kg). Velkého úspěchu jsme
dosáhli i ve světové konkurenci,
kde v kategorii juniorů do 63 kg na
jednom
z
nejprestižnějších
a nejtěžších světových turnajů
v kickboxu vůbec, na loňském
světovém
poháru
WAKO
v Maďarsku získal Viktor Žíla
stříbrnou medaili!“
Cíle pro letošní rok?
„Hlavně
umožnit
dalším
nadějným
svěřencům
se
zúčastňovat nejrůznějších turnajů,

kde si mohou zkušenosti porovnat
s konkurencí.“
Našimi prioritami stále zůstává:
1. Nikam nespěchat!
Nepotřebujeme mít každý rok
nového mistra ČR. Necháváme
každého svěřence, aby se sám
našel a pro závodění vyspěl
fyzicky i psychicky.
2. Zaměřovat tréninky
na univerzální rozvoj sportovce.
Kromě
klasických
nácviků
technik a sparingů věnujeme
čas i rozvoji pohybových
dovedností, postřehu, obratnosti. Často i ve formě hry.
3. Respektovat individualitu
každého závodníka. Každý si
buduje svou vlastní cestu
k vítězství, která nejlépe
odpovídá jeho schopnostem
a možnostem.
Na závěr chci poděkovat městu
Havířov za jejich finanční podporu,
bez
které
bychom
neměli
odpovídající podmínky pro trénink
a sportovní rozvoj svěřenců. Za to
jim patří velké díky!
R. Janek
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SSRZ
1. 6. 2019 OD 9.00 DO 15.00 HODIN
KOUPALIŠTĚ DO 19.00 HODIN
Také letos pořádá Správa sportovních a rekreačních zařízení
tradiční Den otevřených dveří na svých sportovištích pro celé rodiny.

Netradiční zážitky slibuje
Noc kostelů v Havířově
Římskokatolická farnost sv. Anny se po roce opět
zapojila do již známého projektu Noc kostelů.

Proběhne v pátek 24. května od 17.30 h.
v prostorách kostela sv. Anny.
Pro návštěvníky je připraven pestrý program a lidé se
budou moci podívat do míst, která jsou běžně
nepřístupná.

V sobotu 1. června 2019 vám budou k dispozici od 9.00 do 15.00
hodin badmintonové kurty na hale Žákovská, tady si můžete
zahrát také košíkovou. Na jízdu čtyřkolkami zveme na venkovní
hřiště u Základní školy Marie Pujmanové na Šumbarku,
otevřené bude dětské dopravní hřiště. Do Sportovní haly
Slávie si přijďte zahrát florbal, malá tělocvična bude k dispozici
gymnastům a gymnastkám. V tělocvičně Palackého na
zájemce čeká lezecká stěna, pokud si chcete zasportovat venku,
pak ve Stromovce je k dispozici discgolf a na ulici Astronautů
minigolf. Zahrát si můžete také bowling ve Víceúčelové hale
(zimní stadion) a zúčastnit se kruhového tréninku fotbalistů půjde
v Městském fotbalovém areálu v Prostřední Suché.
Souběžně s Dnem otevřených dveří zahajuje sezonu Letní
koupaliště Jindřich a vstup je v sobotu 1. června 2019 pro
všechny příchozí návštěvníky zdarma.
(woj)
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Hlavní třída se podruhé
promění v Živou Hlavní

V promenádu slev se promění
v pátek 17. května večer havířovská
Hlavní třída. Většina obchodů, butiků, kaváren, cukráren i restaurací
nabídne v době od 18 do 22 hodin
v rámci společné akce RESIDOMO
a Statutárního města Havířov s názvem „Živá Hlavní“ možnost výhodných nákupů a benefitů. Tento
nejznámější havířovský bulvár
s okolními ulicemi se změní na
stylové nákupní centrum pod širým
nebem, kromě výhodných nabídek
u vybraných prodejců ožije také
hudbou, pouliční zábavou a cirkusem.

V pátek 10. května v 18 hodin vás srdečně zveme na Benefiční
koncert MUZIKANTI (S) DĚTMI, který se koná ve prospěch
Azylového domu pro matky s dětmi v Havířově, a v Evangelickém kostele v Dolních Bludovicích.
Vstupné dobrovolné.

Akce navazuje na úspěšnou premiéru Živé Hlavní v listopadu loňského
roku. To se do ulic centra Havířova
vydalo za nákupy a kulturou přes
šest tisíc lidí. Nyní, v pátek
17. května, se mohu návštěvníci
těšit na celou řadu novinek. Hlavní
třída a zapojené obchody se

v duchu hesla „srdcová záležitost“
zbarví do podmanivého osvětlení.
Slevy a výhody nyní nabídne každému s vkladní knížkou více než 50
obchodníků. Vkladní knížky budou
od 17 hodin až do rozebrání vydávány na náměstí Republiky, navíc
pro prvních 500 příchozích budou
opět připraveny zdarma retro tašky
síťovky.
Hlavní program se odehraje na náměstí Republiky. Děti potěší vystoupení oblíbené Míši Růžičkové,
následovat bude show oblíbeného
stand-up komika Miloše Knora,
večer zakončí koncert písničkáře
Pokáče. V ulicích pak budou po celý
večer probíhat další vystoupení,
mezi nimi například Cirkusu trochu
jinak nebo Klaunů na volné noze.
Milan Anděl

Inzerce
47/19

ZUŠ B. Martinů
Den otevřených dveří
7. května 2019
od 14.00 do 18.00 h.
na pobočkách ZUŠ B. Martinů –
Na Schodech 1 a 2,
Sadová 29, Jiráska 2
a U Stadionu 2b
Talentové přijímací zkoušky
17. a 22. května 2019
Hudební obor: 13.30 – 17.00 h.
na pobočce Sadová 29
Výtvarný obor: 14.00 – 17.00 h.
na pobočce A.Jiráska 2
Taneční obor: 22. 5.
od 14.30 do 17.00 h.
na pobočkách Na Schodech 2
a U Stadionu 2b

Bežný účet bez
pekelných poplatků

0 Kč

Koncerty absolventů I. a II.
stupně
7., 14. a 21. května 2019
vždy v 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

/ Účet zcela zdarma a bez podmínek

Májový koncert
Koncert souborů, sborů
a taneční akademie
29. května 2019 v 17.00 hodin
Velký sál KDPB Havířov

Navštivte nás na pobočce v Havířově

/ Výběry z bankomatů všech bank v ČR zdarma

Globus, U Skleníků 1490/24
Po - Ne: 8.00 - 20.00

www.equabank.cz

inzerce

44/19
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KOUPÍM
pro připravovanou knihu
cokoliv o SPIRITISMU
knihy, časopisy, medijní kresby...
Přijedu.
Tel. 734 301 585
Platba hotově.

45/19

52/19
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VOLEJBAL PRO
PRO CHLAPCE!
CHLAPCE!
VOLEJBAL
Sport a zábava na celý život!
Jsi chlapec ročník narození 2007/09, ale i starší?
Vyzkoušej si krásný sport, kterým volejbal nebo beachovolejbal určitě je!

48/19

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

LIKVIDACE A VÝKUP
AUTOVRAKŮ
1Kč za 1 kg VÁHY v TP

Za zkoušku to určitě stojí, poznáš tady spoustu kamarádů!
Kontakt:

(STARŠÍ VOZY)

Petr Fic/trenér Volejbalové akademie mládeže Havířov, tel. 735 888 942
Ivan Pelikán/trenér Volejbalové akademie mládeže Havířov, tel. 608 502 838

3 000 Kč - 50 000 Kč

50/19

51/19

NOVĚJŠÍ VOZY,
HAVAROVANÉ,
NEPOJÍZDNÉ
EKO POTVRZENÍ
PRO ÚŘAD, ODVOZ
ZDARMA
AUTOVRAKOVIŠTĚ
PETŘVALD

VYKUPUJEME
KNIHY

Ostravská 1836, Petřvald

A GRAMOFONOVÉ DESKY
Přijedeme - platba ihned.
Platí stále - celá Morava.
Antikvariát tel. 739 111 220

JIŽ 20 LET NA TRHU!
WWW.LEVNEVRAKOVISTE.CZ

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

53/19
49/19
54/19

Přijmeme na dohodu o provedení práce

PŘEDSTAVTE SI DOMOV,
S KOUSKEM VLASTNÍ PŘÍRODY.
A PAK SE NASTĚHUJTE.
Rezidenční čtvrť V zahrádkách nabízí příjemný
domov těm, kdo chtějí bydlet v přírodě a přitom
mít město na dohled.
První etapa nabídne 31 zrekonstruovaných bytů, převážně
s dispozicí 2+kk, parkovací stání, upravenou zeleň v okolí,
vlastní ohraničený prostor u každého bytového domu.
Kdo hledá moderní bydlení podle nejnovějších trendů,
navíc se zajímavou minulostí, najde V zahrádkách své
místo pro život.

vzahradkach.residomo.cz

info@residomo.cz

840 114 115

RENTIÉRY - DŮCHODCE
s přiměřeným zdravotním stavem
v oboru zpracování plastů.
Nabízíme Vám:
Místo pracoviště: Plastic Europe s.r.o., Havířov
Odměňování formou úkolové mzdy (kusy, kg, cílový úkol)
Režijní mzda je 100,-Kč/hod. po odvedení daně.
Pracovní doba 7:00 - 15:30 – podle režimu pracovní smlouvy
(od 25 hod. do 90 hod./měsíčně) - dle zákoníku práce.
Netolerujeme alkohol a cholerické chování.
V případě, že Vás naše nabídka práce zaujala,
kontaktujte v pracovní dny,
v čase 10:00 - 12:00 hod.
Ing. Miroslava Kantora
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