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Parkoviště, parkoviště a zase parkoviště.
Už se nám to rýsuje. Nové parkoviště na Točité ulici
v Havířově-Podlesí, tedy 52 parkovacích míst. Další
parkoviště roste na Šrámkově ulici, a tím zdaleka
nekončíme. Město plánuje navýšit počet parkovacích míst u vlakového nádraží v rámci
rekonstrukce přednádraží, na ulici V Parku a úplně
nové parkoviště vyroste také na Balzacově ulici.

Na Točité ulici v Havířově přibudou
parkovací místa
V březnu zahájil Havířov stavbu dalšího parkoviště,
tentokrát na Točité ulici v Havířově-Podlesí. Po
rozšíření nevyhovujícího parkoviště 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 navázal Havířov na
loňské investice, které v různých částech města
pomáhají řešit problematickou situaci s parkováním.
Konkrétně se loni jednalo o stavbu parkoviště za
bytovým domem na ulici Železničářů, na Stavbařské
ulici nebo parkoviště za kostelem sv. Anny, dále
o parkovací místa na Moskevské ulici a ulici

Astronautů, či parkování na Hřbitovní ulici. To vše se
podařilo zrealizovat v loňském roce.
„Problém s parkováním trápí většinu obyvatel města,
nejen těch na Točité ulici. Když Havířov vznikal, nebylo
obvyklé, aby každá rodina vlastnila auto. Problém
s parkováním tady je a s ohledem na narůstající počet
aut vždy bude – je potřeba ho řešit s rozumem,“ říká
náměstek pro investice a chytré město Bohuslav
Niemiec.

Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov–Podlesí
Cílem je rozšíření nevyhovujícího parkoviště na
Šrámkově ulici. Jedná se o změnu dokončené stavby
a také novou stavbu. V současné době je stavba
využívána jako místní komunikace IV třídy.
Počet parkovacích stání: 72, z toho 27 úplně nových

Parkovací stání ul. V Parku a Sadová, 2. etapa
V projektové fázi je vybudování nových parkovacích
stání podél ulice V Parku a Sadová s napojením na ul.
ČSA.

Nově vznikne 22 parkovacích stání.
-red-

Ptejte se primátora
Primátor města Josef Bělica zve na další pravidelné
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 17. června v 18 hodin v KD Radost.
Přijďte, budeme se těšit!
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POZVÁNKA
jednání Zastupitelstva města
Havířova
je naplánováno na pondělí

24. června 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.
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CVA-Centrum volnočasových aktivit

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ
PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
1. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči, ve znění pozdějších změn a doplňků (veterinární
zákon), je povinen každý chovatel zajistit, aby byli psi ve stáří od
3
do
6
měsíců
platně
očkováni
proti
vzteklině
a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky
přeočkováni.
2. Pes musí být nejméně 1 týden před očkováním odčerven proti
vnitřním parazitům.
3. K očkování se psem opatřeným náhubkem a vodítkem je povinna
dostavit se osoba starší 15 let.
4. K očkování je chovatel povinen předložit očkovací průkaz.
Nesplněním povinnosti chovatele držet svého psa v imunitě proti
vzteklině se chovatel vystavuje nebezpečí uložení pokuty
v přestupkovém řízení ve smyslu ust. § 71 odst. (1) písm. a)
a odst. (2) písm. a) veterinárního zákona do výše 20. 000,- Kč.
Nesplněním výše uvedené povinnosti u právnické osoby nebo fyzické
osoby podnikající se tato osoba vystavuje nebezpečí uložení pokuty
ve smyslu ust. § 72 odst. (1) písm. a) a odst. (3) písm. a)
veterinárního zákona do výše 300. 000,- Kč.
Harmonogram očkování:
doba
10. 6. 2018 - pondělí
Ha-Šumbark, Hasičská zbrojnice 8.30 – 10.00 h.
Ha-Prostřední Suchá,
u bývalého KD Dolu DUKLA
14.00 – 16.00 h.
12. 6. 2018 - středa
Ha-Město,
ul. Selská, areál ZKS č.038
9.00 – 11.00 h.
Ha-Dolní Datyně,
bývalá budova MNV
12.00 – 13.00 h.
Ha-Město,
ul. Selská, areál ZKS č.038
15.00 – 17.00 h.
14. 6. 2018 - pátek
Ha-Životice, Požární zbrojnice 8.00 – 10.30 h.
Ha-Dolní Suchá,
ve dvorové části MŠ
11.00 – 13.00 h.
Ha-Šumbark, bývalá veterinární
ordinace ul. Gen. Svobody
pod zdrav. střediskem
14.00 – 15.30 h.

očkuje
MVDr. Horák
MVDr. Volný

MVDr. Vaculík
MVDr. Vaculík
MVDr. Vaculík
MVDr. Volný
MVDr. Volný
MVDr. Horák

Náhradní termín: 12. 9. 2018 - čtvrtek
Ha-Město, ul. Selská, areál
ZKS č. 038
14.00 – 16.00 h. MVDr. Horák
Cena: 150 Kč za psa
Vzteklina je nebezpečnou nákazou přenosnou i na člověka,
očkováním psů proti vzteklině chráníte zdraví jejich i své!

Město nabízí bezúročnou půjčku
až 200 tisíc korun na pořízení dotovaného nového kotle
Uspěli jste se žádostí o kotlíkové dotace v rámci třetí výzvy? Máte
jedinečnou a poslední šanci požádat město o poskytnutí bezúročné
zápůjčky na pořízení nového kotle.
Prosím kontaktujte kancelář B-414, 4. patro, po předchozí dohodě na
tel.: 606 840 937 nebo e-mailu: kotliky@havirov-city.cz.
Více informací získáte na www.havirov-city.cz
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz www.mzp.cz

VÝSTAVA MODELŮ DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDKŮ V KINĚ CENTRUM
Komise Rady města Havířova pro BESIP vyhlásila pro děti havířovských
mateřských škol a žáky I. stupně základních škol výtvarnou soutěž. Děti
měly za úkol vyrobit model libovolného dopravního prostředku. Výsledky
zveřejníme v příštím vydání Radničních listů, autoři vítězných děl budou
oceněni hodnotnými cenami, které budou vítězům slavnostně předány na
společenském odpoledni ve vestibulu kina CENTRUM, kde budou
výrobky dětí vystaveny od 17. května.
Roman Skácel
předseda Komise Rady města Havířova pro BESIP

Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
Srdečně zveme všechny na „Výstavu ručních prací seniorů
5 měst“, která se uskuteční letos v Bohumíně, a to od 12.06.
do 20.06.2019 v budově Sociálních služeb města
Bohumína, Masarykova 365, denně od 9,00 do 16,00 hodin.
Přijďte podpořit výrobky havířovských seniorů!!!
PROGRAM NA ČERVEN 2019:
26. 06. 2019 (středa) - od 16,00 hodin kroužek pro ty, kteří „ZPÍVAJÍ
RÁDI A NEMAJÍ S KÝM“ pod vedením p. Heroutové
17.06. a 18.06.2019 od 09,30 do 11,30 hodin Kroužek studené
kuchyně - p. Studnická
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
PONDĚLÍ:
od 09,30 do 11,30 hodin p. Studnická - kroužek studené kuchyně dne
17.06.2019
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 09,30 do 11,30 hodin p. Studnická - kroužek studené kuchyně dne
18.06.2019
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 09,15 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.havirovcity.cz (volný čas – Centrum volnočasových aktivit) a na nástěnce
umístěné přímo v budově CVA.

MĚSTSKÉ KOLO DOPRAVNÍ
SOUTĚŽE ,,MLADÝ CYKLISTA“
V úterý 7. května 2019 se Dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku
uskutečnilo městské kolo dopravní soutěže Mladý cyklista.
Organizátorem soutěže je již několik let Základní škola Generála
Svobody, Havířov-Šumbark.
Soutěže se zúčastnilo celkem 13 havířovských škol, soutěžila
čtyřčlenná smíšená družstva (vždy 2 dívky a 2 chlapci) ve dvou
kategoriích (4.- 6. třída a 7. - 9. třída), a to ve třech disciplínách: v jízdě
zručnosti na jízdních kolech, praktické zdravovědě a v písemných
testech z pravidel bezpečnosti silničního provozu.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE DRUŽSTEV
Mladší žáci:
1. ZŠ Moravská
2. ZŠ Gen. Svobody
3. ZŠ Gorkého
4. ZŠ 1. máje
5. ZŠ Žákovská
6. ZŠ Fr. Hurbína
7. ZŠ M. Kudeříkové
8. ZŠ Na Nábřeží
9. ZŠ M. Pujmanové
10. ZŠ Kpt. Jasioka
11. ZŠ Jarošova
12. ZŠ Školní

Starší žáci:
1. ZŠ Moravská
2. ZŠ 1. máje
3. ZŠ Gorkého
4. ZŠ Školní
5. ZŠ K. Světlé
6. ZŠ Jarošova
7. ZŠ M. Kudeříkové
8. ZŠ M. Pujmanové

VÝSLEDKY SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
Mladší žáci:
1. Tereza Hamtáková - ZŠ Moravská
2. Dominik Krupa - ZŠ Gen. Svobody
3. Daniela Werlíková - ZŠ Gen. Svobody
Starší žáci:
1. Daniel Fussek - ZŠ Moravská
2. Matěj Urbaník - ZŠ Moravská
3. Viktorie Trávníková - ZŠ Moravská

Vítězná družstva postoupila do okresního kola, které se uskutečnilo
v polovině května na dopravním hřišti v Bohumíně.
Poděkování patří všem učitelům jednotlivých škol, kteří se podílí na
přípravě dětí pro tuto soutěž. Hlavní poděkování patří organizátorům
soutěže, zejména paní učitelce Mgr. Dagmar Smékalové.
Roman Skácel
předseda Komise Rady města Havířova pro BESIP
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Bytový fond města čekají velké investice,
MRA připravuje změny v podmínkách pro
žadatele o byt
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.
"Z celkového počtu 190 potřebuje opravu 139
výtahů, které byly vyrobeny v 70. a na začátku
80. let. Když budeme vycházet z průměrné ceny
výtahu v jednom domě ve výši 1,3 milionu korun,
bude na kompletní výměnu výtahů potřeba
180,7 milionu korun. V horizontu plánovaných
pěti let tak bude jen do výtahů nutné investovat
ročně více než 36,1 milionu korun," vysvětlil
primátor města Havířov Josef Bělica s tím, že
k celkové sumě je nutné připočíst cenu za

projekty, která se může pohybovat v rozmezí
4 až téměř 7 milionů korun. "Musíme především
myslet na bezpečnost nájemců a zajistit
plynulost a návaznost oprav. Za kolik se
vysoutěží výtahy, v tuto chvíli nevíme, ale na
generální opravy elektroinstalací by mělo zůstat
10 až 20 milionů korun," doplnil jednatel Městské
realitní agentury Róbert Masarovič.
Na opravy elektroinstalací nebyl dosud
v rozpočtu dostatek peněz. MRA přesto začala
s jejich výměnou už vloni, a to alespoň u nájemníků, kteří o to projevili zájem. "Z dnešního
pohledu je 40 let stará elektroinstalace
nedostatečná, protože je z hliníku, který
neodolává velkému zatížení elektrickým
proudem. Hliníkové elektroinstalace odpovídaly
technickým a bezpečnostním normám v době,
kdy vznikaly. Moderní spotřebiče však vyžadují
jiné než dvoudrátové připojení. Elektroinstalace
se v současné době provádí v mědi, která má
vyšší vodivost, neoxiduje a je odolná proti hoření
(nešíří plamen)," zdůraznil jednatel Jiří Lankočí.

Investice budou mít vliv na výši nájemného
"Provedení neodkladných oprav chce město
zajistit v co nejkratší době, proto budou opravy
a investice profinancovány úvěrem v předpokládané výši 200 milionů korun," zdůraznil
primátor Josef Bělica. Havířov však 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 však 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 dne 15. dubna o nových podmínkách
nájemného, které budou platit od 1. července.
"Při tak masivních investicích, které už vloni
činily přes 250 milionů korun, a dalších
plánovaných v horizontu pěti let, je úprava
podmínek nezbytná. Dosud bylo nájemné

nájemní smlouvu na dobu určitou. I tato sazba
však může být formou slevy snížena na
70 Kč/m2 v domech, které prozatím nebyly
sanovány, resp. až na 60 Kč/m2 u tzv. bytů
druhé kategorie.

v městských bytech jedno z nejnižších v celém
regionu, po jeho úpravě bude bydlení v našich
městských bytech i nadále výrazně levnější než
v těch komerčních," zdůvodnil rozhodnutí
radních primátor Josef Bělica.

striktně dle zákona. V těchto případech se tedy
neuplatní základní sazba 75 Kč/m2 resp.
zafixovaná zvýhodněná sazba max. 65 Kč/m2,
nýbrž komerční nájemné, které je v místě a čase
obvyklé. "V této souvislosti si dovolujeme oslovit
nájemce, aby ve vlastním zájmu poskytli správci
městských bytů, společnosti Městská realitní
agentura, s.r.o., maximální součinnost, jakmile
budou k uzavření příslušné dohody vyzváni,"
vyzval primátor Josef Bělica.

Lepší podmínky pro žadatele o byt, výhody
pro starousedlíky
"Po pečlivém rozboru současného stavu
hodláme také přistoupit ke sjednocení vstupních
podmínek pro žadatele o byt. Zruší se předplácení nájemného na půl roku dopředu,
sjednotí se požadované kauce a nájemné ve
všech městských částech. Tento systém bude
výhodnější pro rodiny s malými dětmi a mladé
nájemníky, kteří neměli dostatek financí na
zaplacení nájmu na šest měsíců dopředu,"
přiblížil jednatel MRA Róbert Masarovič.
Průměrná měsíční výše nájemného činí dnes
53,37 Kč/m2. Nově se stanoví jednotná základní
sazba 75 Kč/m2, která se projeví zejména u
nových žadatelů a nájemců, kteří v městských
bytech nežijí déle než 3 roky, a proto mají

V případě dlouhodobých nájemců s nájemními
smlouvami na dobu neurčitou bude sice
základní sazba 75 Kč/m2 rovněž zavedena, ale
s odloženou účinností až od roku 2023. Tito
nájemci budou po dobu příštích 4 let chráněni
před jakoukoliv úpravou nájemného a po tuto
dobu budou platit nejvýše 65 Kč/m2. Tato částka
přitom může být podle stupně zateplení
a kategorie bytu dále snížena až na 60 resp.
52,50 Kč/m2. Uvedená forma fixace nájemného
bude možná pouze v případě dohody s nájemcem. U bytů, jejichž nájemci o fixaci nové sazby
nájemného neprojeví zájem a neuzavřou tedy
dohodu s pronajímatelem, bude postupováno

Nájemníci budou o změnách informováni
prostřednictvím médií, podrobnější informace
poskytnou pracovníci MRA v
agenturách
a správci bytových domů, kteří budou komunikovat s nájemníky ohledně nových smluv.
Simona Součková, MRA
-red-
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REKONDIČNÍ SEDMIDENNÍ TUZEMSKÉ POBYTY SENIORŮ

REKONDIČNĚ-OZDRAVNÝ SEDMIDENNÍ POBYT PRO
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Hotel Neptun, Malá Morávka
Termíny: I. turnus 16.09. – 22.09.2019
II. turnus 22.09. – 28.09.2019
III. turnus 28.09. – 04.10.2019
Spoluúčast na úhradě pobytu: 2.145,- Kč/osobu
Pobyty zahrnují:
4ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
4stravování formou plné penze
4jednorázový vstup do wellness centra (1x sauna nebo whirlpool)
4rekreační poplatek
4dopravu autobusem
Objekt není bezbariérový. Hotel Neptun nemá výtah, k recepci vede
20 schodů!
Podmínky pobytů:
a) občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu zápisu
i k datu odjezdu na rekondiční pobyt
b) poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně
c) zdravotní stav nevylučuje účast na rekondičním pobytu – vlastní zodpovědnost (předpoklad dobré fyzické zdatnosti)
d) občané, kteří se pobytů pro seniory nikdy nezúčastnili
e) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené pod
písmenem d) a mohou se zúčastnit pobytů občané, kteří absolvovali
tuzemský pobyt naposledy v roce 2016
f) pokud nebude kapacita naplněna za výše uvedených podmínek, upouští
se od podmínek bodů d) a e).
POBYTY JSOU ORGANIZOVÁNY BEZ DOPROVODNÝCH PRACOVNÍKŮ
Zápis se koná 9. července 2019 (úterý) od 09 do 12 hodin v budově
Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov–Podlesí
(autobusová zastávka „Bezručova“ - linka č. 403, 409 a 412).
Upozorňujeme, že každý příchozí může zapsat pouze jednu osobu!
Další informace poskytne p. Kubíčková  596 803 162, Magistrát města
Havířova, odbor sociálních věcí – budova F, 1. patro, kancelář č. 110.

Okénko prevence: (Nejen pro seniory)

Lázeňský dům Balnea****, Slatinice u Olomouce
Termín: 09.09. – 15.09.2019
Spoluúčast na úhradě pobytu: 3.375,- Kč/osobu
Pobyt zahrnuje:
4ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
4stravování formou plné penze
4vstupní lékařskou prohlídku
43x vstup do bazénového centra
47x léčebně rehabilitační proceduru
4dopravu autobusem
4lázeňský poplatek
Podmínky pobytu:
a) občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu zápisu
i k datu odjezdu na rekondičně-ozdravný pobyt
b) poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně
c) zdravotní stav nevylučuje účast na pobytu – vlastní zodpovědnost
d)občan je osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP)
nebo osobou, která je podle zákona o sociálních službách považována
pro účely příspěvku na péči za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve
II. stupni závislosti. Občan je osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P) nebo osobou, která je podle
zákona o sociálních službách považována pro účely příspěvku na péči
za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve III. nebo IV. stupni závislosti
e)v případě nutného doprovodu osob se ZTP musí osoba doprovázející
splňovat bod písmene a), b) a její zdravotní stav nesmí vylučovat pomoc
doprovázené osoby. V případě doprovodu u osoby se ZTP/P musí
osoba doprovázející splňovat bod písmene a) a její zdravotní stav nesmí
vylučovat pomoc doprovázené osoby.
POBYT JE ORGANIZOVÁN BEZ DOPROVODNÝCH PRACOVNÍKŮ
Zápis se koná 10. července 2019 (středa) od 08 do 10 hodin v budově
Magistrátu města Havířova, odbor sociálních věcí, kancelář
F 110 – 1. patro.
Další informace poskytne p. Kubíčková  596 803 162

POZOR NA SPORNÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY NEJEN OBCHODNÍKŮ S ENERGIEMI!
I v našem městě se dostává opakovaně do problémů celá řada občanů
nejen seniorů, kteří jsou oslovováni po telefonu i jinak s různými nabídkami
např. na změnu dodavatelů energií a se slibem levnější energie. "Vše za
vás zařídíme, vše zdarma, případně dáme dárek." Něco tak výhodného
přece nejde odmítnout! Již méně vás informují o rizicích těchto
„výhodných“ nabídek. A pokud vás takto osloví a přesvědčí i tři různí
prodejci během roku, je zaděláno na problém. A pokud prodejce se svými
obchodními praktikami narazí navíc na osobu v seniorském věku, která ani
není schopna objektivně posoudit nabídku, hrozí i finanční sankce zatím
napsané nenápadným malým písmem. Na co si dát pozor nám radí např.
Energetický regulační úřad ve svém „Desateru obrany před šmejdy
v energetice“:
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou
či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou
obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si
alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout.
Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ:
http://kalkulator.eru.cz/;
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se
zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné
právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro
odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky
energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho
nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke
správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se
práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod
hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ
nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají,
nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se
zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale
neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho
současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se
často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce
zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt

6.

7.

8.

9.

10.

a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení.
Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro
ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického
hovoru se k ničemu se nezavazujte.
Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek
zdarma". Známým příkladem zneužití „dárků" jsou LED žárovky nebo
neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to
energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či
zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené podle občanského
zákoníku, zpoplatní.
Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě
nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano",
protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do
aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat
(samozřejmě bez sankce).
Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co
jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv
nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se,
zda podepíšete.
Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte,
řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy
s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde
o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní
inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte
se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste
uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv
sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět
nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Vhodné je využít poradenství Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, z.s., kde mají největší zkušenosti s touto problematikou.
Poradny předmětného sdružení v MSK najdete na internetové adrese
http://www.sos-msk.cz/poradny/vyjezdni-poradny-v-moravskoslezskemkraji/ , email pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz; telefon pro
spotřebitelské dotazy 608 722 582.
Ing. Karel Žák,
člen krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje
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Spolu proti melanomu.
Rozchodíme CIVILKY

v Moravskoslezském kraji 2019
KDY: Pátek 31.5.2019 od 9.30 hod.
MÍSTO: Havířov - Centrum volnočasových aktivit
Havířov-Město, Horymírova č. 1511/ 9
10:00 – 11:00 pochod s holemi Nordic walking
Vítáni jsou všichni – lidé s civilizačním onemocněním, senioři, děti,
veřejnost… Pokud máte hole nordic walking, vezměte je s sebou.
Pro ty, kdo nemají, budou na místě k zapůjčení.
Délka trasy od 0,5 do 2 km.
11:00 – 12:00
Přednáška na téma:
„Primární, sekundární a terciální prevence
civilizačních onemocnění“

ČPZP vám zdarma vyšetří znaménka
Pokud máte na svém těle podezřelé pigmentové skvrny či znaménka,
nechte si je zdarma zkontrolovat odborníky. Bezplatné vyšetření kůže
v rámci akce Spolu proti melanomu nabídne obyvatelům našeho města
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), a to v úterý 4. června 2019
na náměstí Republiky. Odborné vyšetření bude zcela zdarma
a mohou je podstoupit všichni zájemci bez omezení věku a bez ohledu na
to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni. Akce je pod záštitou
primátora Statutárního města Havířova.
Kontrolovat mateřská znaménka budou lékaři ve speciálním stanu
s potřebným soukromím v době od 10 do 17 hodin. Kromě Havířova akce
zamíří do dalších 14 měst České republiky. Více informací najdete na
www.spoluprotimelanomu.cz.

Armáda spásy zve na
akci pro veřejnost

„Polévka je grunt“
V sobotu 27.6. se od 14 do 20 hodin uskuteční na zahradě Domu pro
matky s dětmi druhý ročník akce „Polévka je grunt“. Brány objektu
Armády spásy na ulici Dvořákova 21/235 budou v tu dobu otevřeny
široké veřejnosti bez rozdílu věku.

Literární kvíz potěšil
a prověřil znalosti
seniorů na středisku
Luna
Kronikářka a knihovnice paní Hana
Dvořáková si na své pravidelné
návštěvy našeho domova nejčastěji připravuje fotografické
prezentace, týkající se města
Havířova nebo jiných zajímavých
míst našeho regionu. Dne 27. 3. 2019
však naše seniory překvapila
vědomostním kvízem. Klienti měli
za úkol rozpoznat spisovatele autora, na základě úryvků z jeho
díla a krátkých údajů z jeho života.
Z reakcí publika bylo zřejmé, že na

jména jako například Karel Jaromír
Erben, Jan Neruda nebo Alois
Jirásek nezapomeneme po celý
svůj život. Mnozí jsme si při
poslechu krásného českého jazyka
zavzpomínali na svá školní léta. Na
základě přání našich klientů nám
paní kronikářka slíbila, že si pro
nás na další návštěvu připraví opět
kvíz, tentokrát na téma současní
prozaikové, dramatici a básníci.
Většina našich klientů p. Hanu
Dvořákovou již zná, a besedy s ní
si proto nenechá ujít. Velmi si
vážíme času a elánu, který věnuje
přípravě svých prezentací. Vždy se
na ni všichni moc těšíme.

Budete moci ochutnat polévku, kterou uvaříme spolu se zástupci
organizací, které s námi spolupracují. Účast již přislíbilo vedení města
Havířova, odbor sociálních věcí, hokejový klub AZ Havířov, ADRA,
Vysoká škola sociálně správní, Residomo, Portavita. Za Armádu spásy
pak budou vařit pod vedením sociálních pracovníků i děti
z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Na své si přijdou všechny věkové kategorie. K dispozici budou
i grilované klobásky, čepovaná kofola či dobrá káva. Odpoledne
zpříjemní vystoupení dětí z Asterixu, Bumerangu či kapela PartyjaM
z Karviné.
Těšíme se na Vás!
Alica Neupauerová,
vedoucí domu pro matky s dětmi

Milada Kubová, aktivizační
pracovnice střediska Luna

DS Helios: „Vítejte na vesnici!“

Z redakční pošty:

Manželské večery - investovat
do vztahu se vyplatí
V průběhu měsíců únor až květen letošního roku pořádala havířovská
farnost v rámci akce „Zveme Česko na rande“ kurz Manželské večery.
Cílem těchto večerů bylo naučit se pracovat na svém vztahu tak, aby
vydržel celý život. Kurz byl určen pro všechny věkové kategorie bez
ohledu na délku prožitého vztahu a také bez ohledu na náboženské
přesvědčení.
Bylo celkem osm večerů, každý začínal večeří při svíčkách, romantické
hudbě, manželé seděli sami dva u stolu, bylo zachováno soukromí, aby se
cítili jako na rande. Následovala promluva manželů formou DVD
přednášky. Jádrem večera byla cvičení v příručkách, která vedla k hlubší
diskusi pouze ve dvou o tématech, na která ve spěchu všedního dne
nezbývá čas. Jednotlivá témata: Vybudování pevných základů, Umění
komunikovat, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera,
Dobrý sex, Láska v akci.
Kurzu se zúčastnilo 12 manželských párů a velice kladně hodnotily celý
kurz. Byl velkým přínosem pro jejich další soužití. Odcházeli spokojeni
i díky skvělým a vtipným promluvám, krásnému prostředí, výbornému jídlu
a příjemné obsluze, kterou zažili v Pizzerii Max Havířov.
Snad příští rok se opět pustíme do pořádání kurzu Manželských večerů,
i když je to dost namáhavá služba, ale rozhodně to má cenu.
Za tým organizátorů Hana Svobodová

Celodenní akci nazvanou „Vítejte na vesnici!“ jsme uspořádali 7. května
Díky finanční podpoře Nadace OKD. Canisterapeutický tým z Bohumína
Grafik Team Aja nám pravidelně zprostředkovává canisterapii
a felinoterapii, a díky projektu došlo i k navýšení počtu terapií. Ráno v den
akce přivezl tento tým velké množství převážně mláďat domácího
zvířectva - kůzlata, kozy, kačeny, kuřata, křepelky, králíky, kohouty,
slepice... a chybět samozřejmě nemohlo ani našich známých pět psů
z terapií. Kromě zvířat zajistil tým přímo na místě i výrobu domácích
škvarků, bramborových placek a ochutnávku kozího sýru. Aktivizační
pracovnice zajistily zabijačkové speciality a den před samotnou akcí jsme
napekly velké množství koláčů.
Pozvání k návštěvě přijali zástupci města Havířova, nadace, dále
spřátelené domovy, sesterské středisko Luna, navštívily nás také děti
z MŠ i ZŠ.
V průběhu dne měl každý možnost si vyslechnout komentované prohlídky,
užít si přímého kontaktu se zvířaty a ochutnat vše, na co měl z nabízených
produktů chuť. Někteří dokonce i dojili kozu!
Akce měla velký ohlas a pro naše uživatele měla i terapeutické účinky,
mnohým navodila vzpomínky na život na vesnici, ale celkově opětovně
pomohla k posílení mezigeneračních vztahů.
Ocenění práce a poděkování náleží všem zaměstnancům, kteří přiložili
ruku k dílu, ale především pracovnicím sociálního útvaru za organizaci
a průběh celé akce.
Gabriela Kunčická,
vedoucí sociálního útvaru Domova seniorů Havířov, p. o., střediska Helios
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Armáda spásy rozšiřuje nabídku
pomoci seniorům
Již v červnu rozšíří své působení
v Havířově-Šumbarku „Sociálně
aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením“. Kromě již tradičního
setkávání v pátky v prostorách
Armády spásy na náměstí T.G.M.
bude poskytována služba i přímo
v bytech klientů, kteří se mohou
dostat do různých obtížných
situací, se kterými si neumějí
poradit. Nově tak budou senioři

moci využít pomoc v oblasti bytových a finančních problémů či
podporu při hledání řešení
v případě nemoci, komplikovaných
rodinných vztahů, osamělosti. Pracovníci služby budou k zastižení
v pracovní dny od 8 do 16 hod. také
na adrese Obránců míru 619/3.
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Jolanta Górecká, vedoucí
ambulantních a terénních služeb

ADRA: Už i Vosa je dobrovolnice
Dobrovolníci ADRA v Havířově mají
jednu velkou posilu do svého týmu.
Je to Vosa. Vosa, která vosí pizzu
a už několikrát v tomto roce udělala
radost. „Nám Vosa dovezla 15 pizz
do dětského domova v Těrlicku,
když jsme měli karneval pro děti
s autismem,“ řekl Gracián Svačina
z ADRA. „U nás se Vosa zastavila,
když jsme mířili do Chráněného
bydlení Santé pro handicapované
děti. Na benefiční koncert dovezla
dalších 12 pizz,“ řekla Bohdana
Puferová, dobrovolnice ADRA.
„U nás se Vosa teprve zastaví a už

se na ni těšíme. Pochutnají si
dobrovolníci, kteří chodí k seniorům, kteří žijí sami doma
a jedinou návštěvou jsou pak naši
dobrovolníci,“ řekla Emilie Stárková
koordinátorka ADRA. „Tak vidíte,
už i Vosa je v našem dobrovolnickém týmu. Ten, kdo by se
chtěl přidat, může 4. června
v 15:30, kdy proběhne školení
nových
dobrovolníků
ADRA
v Havířově na Hlavní třídě 2/4,“
přidává se zástupce vedoucí ADRA
Havířov Jana Žoričová.
G. Svačina

SŠ a ZŠ: Vítání jara v Sanatoriu Kochova

„… A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo, a ty včely tolik bzučely a ta
tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty a ti ptáčci tolik zpívali
a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli, jaro je tu, jaro...“
Jan Karafiát
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Sociální služby města Havířova

Poradenské centrum
KHAMORO
Havířov–Šumbark, ul. Jarošova 31b
Tel: 596 811 736, 720 156 476, 720 156 426
Pokud bydlíte v Havířově–Šumbarku a je vám více než 15 let, jsou tyto
řádky určeny právě vám. Pracovnice Poradenského centra KHAMORO
nabízejí občanům pomoc a podporu při řešení situací týkajících se
ZAMĚSTNANOSTI, BYTOVÉ, DLUHOVÉ a RODINNÉ problematiky
(sepsání životopisu, návrhů, odvolání, pomoc s orientací v systému
sociálního zabezpečení, dávek a služeb, podpora formou doprovodu
k jednání atp.)

Sluníčko, které po dlouhé době prozářilo studené zimní dny, nás
inspirovalo k tomu, abychom již podruhé navštívili seniory v Sanatoriu
Kochova v Havířově-Šumbarku.
Velikonoční svátky mnozí vnímají jako svátky jara, plné slunce a radostí ze
života. Jsou veselé a barevné a i my - žáci a pedagogové - jsme chtěli tuto
atmosféru přenést mezi „naše známé“ seniory. Připravili jsme si
vystoupení s názvem „ Vítání jara“, které bylo protkáno básněmi, písněmi
a také tanečky za doprovodu kláves, klarinetu a Orffových nástrojů.
Nechtěli jsme přijít s prázdnou. Rozhodli jsme se, že každému přineseme
drobný dáreček. Dali jsme hlavy, ale především ruce dohromady a ušili
jsme každému ptáčka – jako symbol přicházejícího jara. Pěkně jsme si
mákli, protože jsme jich ušili sto třicet kusů. Nadšení a pracovní nálada
byla skvělá. Pomáhali nám i žáci ze střední školy, protože sami bychom
tuto náročnou práci nezvládli.
Úsměvy na rtech přítomných seniorů dokazovaly, že se všichni dobře bavili.
Mgr. Hana Manišová
SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark

Poradenské centrum KHAMORO poskytlo v roce 2018 bezplatné služby
55 rodinám, které využily Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
a 243 klientům Odborného sociálního poradenství v oblasti dluhového
a pracovně právního poradenství a Terénních programů, které nabízejí
podporu také obyvatelům z Havířova-Prostřední Suché.
K návštěvě není potřeba žádné doporučení, je možno zachovat anonymitu
uživatele, jehož názor i práva jsou respektována. Veškeré poskytované
služby jsou bezplatné.
V měsíci SRPNU 2019 nabízí poradenské centrum rodičům žáků
základních škol z lokality Havířov–Šumbark POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ NA
OPRAVNÉ ZKOUŠKY dle podkladů, které žáci obdrží ve škole. Přihlásit
se je možno do 15. července 2019 (osobně nebo telefonicky),
pondělí -pátek od 8:00 do 11:00 hodin a v pondělí a ve středu také od
13:00 do 16:00 hodin.
Na spolupráci se těší tým pracovnic Poradenského centra KHAMORO.
Mgr. Andrea Gawlasová
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Senioři z Luny besedovali
s příslušníky Policie ČR
O nebezpečí, které číhá při nákupech u podomních prodejců a s tím
spojeným vpouštěním cizích osob do svého bytu, nám přišli na Lunu
přednášet příslušníci Policie ČR paní nprap. Daniela Zahradníková a pan
prap. Miroslav Bagier.
Zvlášť nebezpečné bývají telefonáty babičce nebo dědečkovi s žádostí
o finanční pomoc od falešných vnuků. Příslušníci policie zdůraznili, aby
senioři, kteří jsou v těchto případech nejvíce ohroženou skupinou, byli
velmi obezřetní. Pokud by cítili jakékoliv ohrožení, aby volali neprodleně
linku 158.
Na závěr měli naši uživatelé prostor klást příslušníkům policie otázky, které
je zajímají v souvislosti s bezpečností a ochranou obyvatel města
Havířova. Téma „šmejdi“ je bohužel stále aktuální problém a týká se
především snadno zneužitelných seniorů. Jsme moc rádi, že příslušníci
Policie ČR rozšířili povědomí o tomto nešvaru i mezi naše uživatele.
Milada Kubová

Významné úspěchy žáků
ZUŠ Bohuslava Martinů
Od začátku roku 2019 byli naši žáci velmi úspěšní.
V soutěži MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů se
v krajském kole umístily na 2. místě A. Kožušníková a K. Toušková (tř.
uč. K. Pokorná), dále také 2. místo získalo saxofonové trio ve složení
N. Hajnová, Š. Kufa a P. Rašman (tř. uč. V. Bezděk).
V soutěži MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů se na
1. místě umístili V. Gajanová, J. Františák a Š. Novotný (tř. uč.
M. Bystroňová a O. Panasevych). K. Oravčíková (tř. uč. Z. Gajanová)
splnila podmínky konkurzu Janáčkovy filharmonie Ostrava a společně
s orchestrem vystoupí v Domě kultury města Ostravy 20. 6. 2019.
Na školy uměleckého směru byli přijati tito naši žáci: M. Novotná –

housle (tř. uč. M. Bystroňová), L. Romanowská a H. Bialončíková –
výtvarný obor (tř. uč. A. Rabenseifner). J. Grudzińská vytvořila logo pro
Festiwal Piosenki Pzieciecej a získala 1. místo (tř. uč. A. Rabenseifner).
D. Stanková se umístila na 3. místě v krajském kole soutěže MŠMT ve
hře na akordeon (tř. uč. J. Prokop).
V houslové soutěži „O cenu V. Krůčka“ získali 1. místo H. Hampalová,
V. Gajanová (absolutní vítěz), J. Františák, M. Novotná (laureát soutěže)
a ocenění za mimořádné pedagogické vedení získala paní učitelka Marta
Bystroňová.
28. 2. 2019 účinkovali naši žáci společně se žáky dalších čtyř ZUŠ
v průběhu slavnostního večera „Sportovec roku MSK“ v Gongu.
Ve zlatém pásmu krajské přehlídky literárně dramatického oboru
v Rýmařově se umístili naši žáci ve zlatém pásmu (tř. uč. M. Tkáčová).
V krajské přehlídce ve sborovém zpěvu v Orlové se ve stříbrném pásmu
umístili žáci V. Nitschmanna.
V soutěži Pro Bohemia, která se konala na Janáčkově konzervatoři
v Ostravě 1. cenu a titul laureáta získali D. Kaleta, R. Kučevová, J. Ž.
Muchová a K. Jandová (tř. uč. O. Honsová). 2. cenu získala M. Kuchařová
(tř. uč. K. Matušínská) a K. Oravčíková (tř. uč. Z. Gajanová).
Ve výtvarné soutěži „Evropa ve škole“ získala 2. místo A. M. Halamka
(tř. uč. M. Oczková).
V Teplických flautohrách získala 2. místo M. Hoppová (tř. uč.
K. Pokorná).
V taneční soutěži Fokus získali žáci P. Sejkorové 1. a 3. místo.
V houslové soutěži „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce získaly zlaté
pásmo A. Pilariková, H. Hampalová a M. Novotná. Stříbrné pásmo získal
J. Františák (tř. uč. M. Bystroňová).
V další houslové soutěži
„Újezdská notička“ získali 1. cenu
H. Hampalová, V. Gajanová a J. Františák (tř. uč. M. Bystroňová).
Všem úspěšným žákům a jejich pedagogům velmi gratuluji.
Mgr. art. Jan Soukup
zástupce statutárního orgánu ZUŠ Bohuslava Martinů

8

Studenti Gymnázia Komenského
ukázali hostům Havířov,
jeho okolí i hlavní město
V týdnu od 1. do 5. dubna 2019 hostilo Gymnázium Komenského
v Havířově studenty a učitele z partnerských škol z Polska, Slovenska,
Rumunska a Španělska během krátkodobého výměnného studentského
pobytu v rámci projektu EDGE spolufinancovaného z programu
Erasmus+.
Našim partnerům jsme ukázali školu, její okolí a město Havířov s jeho
unikátní architekturou. Vyrazili jsme do Příbora do muzea Sigmunda
Freuda, viděli jsme výrobu medových dortů ve Frýdku-Místku a proces
vaření piva ve Vojkovicích. V Ostravě jsme se v Cineportu zúčastnili
filmového festivalu Jeden Svět, kde nám promítli zajímavý dokument
o klimatických změnách. Pár kroků od kina nás dělilo od „Ostravských
Hradčan“, které jsme si s průvodcem prošli a vystoupali až na Bolt Tower,
odkud byl nádherný výhled do okolí. Někteří zájemci pak ještě zavítali do
nedalekého Světa techniky. Vrcholem poznávání krás naší země byl
čtvrteční celodenní výlet vlakem do Prahy. Zbyl čas i na ochutnávání
místních specialit, práci na projektu, žáci a učitelé ze zahraničí se podívali
do výuky v naší škole, tvořili zpravodaj o pobytu, přidávali své fotky
a videa, ověřovali nově nabyté znalosti v kvízech.
Celé setkání jsme zakončili bowlingem, který někteří hráli poprvé v životě.
Program byl sice náročný, ale pestrý a všem se u nás moc líbilo. Před
námi je třetí krátkodobý studentský výměnný pobyt v září na Slovensku
v partnerské škole v Martině. Už teď se moc těšíme.
Mgr. Dalimil Šebesta

ZŠ Gen Svobody:
Společenský ples žáků 9. ročníku

ZŠ 1. máje: Návštěva Technických služeb
města Havířova
Havířov je plný odpadků, a proto
musíme třídit odpad. Technické
služby Havířov pomáhají jak
ovzduší, tak i nám. V TSH třídí
odpad, čistí ovzduší, čistí stroje
a mnoho podobných a velmi užitečných věcí pro město Havířov.
Mají tam stroje, které čistí ovzduší,
čistí špinavé stroje, mají tam garáž
a taky tam mají auto, kterému říkají
fréza. Ta fréza by svou pomalou
rychlostí ucpala dopravu v Havířově.
A také jsme se dozvěděli a zopakovali si, že se jednotlivé odpadní
nádoby (popelnice) odlišují barevně pro různé odpady, a to takto:
je
je
je
je
je
je

určena
určena
určena
určena
určena
určena

na
na
na
na
na
na

plast.
papír.
barevné sklo.
bílé sklo.
elektroodpad.
bioodpad.

stupni na Den Země uklízely před
školou, a třídy na prvním stupni
třídily odpadky přímo ve třídách.
Jak budeme pomáhat Havířovu?
Budeme třídit odpad a nebudeme
znečišťovat prostředí jak v lese, tak
kdekoliv jinde. Tak bude celý
Havířov čistější.
Technické služby jsou dobré z toho
důvodu, že nám pomáhají s likvidací veškerých odpadů z domácností, jako jsou sutiny (stavební
odpad), plasty, sklo, starý nábytek,
papír, kovy, elektroodpad, bioodpad
a další. Technické služby Havířov
a.s. se starají o naše město, aby
bylo čisté.
I my budeme třídit odpad ve škole
i doma a nebudeme dále znečišťovat naši planetu Zemi.

Jak pomáháme naší škole s odpadky? Některé třídy na druhém

Dorotka Stanková, žákyně 3.C

A to je naše celá třída, která se zúčastnila pěkné akce a tento den si užila.
Toto vše, a ještě mnohem více, jsme zažili na DNI ZEMĚ.

V polovině března se na ZŠ Gen. Svobody uskutečnil historicky první
Společenský ples žáků 9. ročníku. Samotnému plesu předcházela cela
řada organizačních úkolů – vybraní žáci tříd IX. A, IX. B a IX. C sestavili
koordinační tým, který měl na starosti organizaci celé akce.
Během měsíce ledna a února žáci o přestávkách debatovali o výzdobě,
občerstvení, dress code, hudbě, fotodokumentaci a programu celého
plesu. Nutno říct, že všechny pedagogy mile překvapilo, s jakou vervou,
nadšením a především zodpovědností se žáci tohoto úkolu zhostili a jak
dokázali spolupracovat napříč jednotlivými třídami.
V den „D“ se pak všichni žáci 9. ročníku shromáždili v krásně vyzdobené
jídelně školy a užili si 3 hodiny plné tance, smíchu, her a zábavy. Celou
akcí žáky i přítomné pedagogy provázela moderátorská dvojice a součástí
plesu byla rovněž tombola, při níž se všichni náramně pobavili. Zlatým
hřebem pak bylo vyhlášení krále a královny plesu. Všichni zúčastnění si
ples užili a mladé slečny a mladí muži předvedli, že jsou připraveni do
života.
Mgr. Petra Inemanová

ZŠ Jarošova:
Mobil - pomocník, ne kamarád!
Zajímavá spolupráce v průběhu školního roku se studentkou, která svou
bakalářskou práci k prevenci rizikového chování na základních školách
zaměřila na problematiku sextingu, vyvrcholila uskutečněním celoškolního
projektu. Na ZŠ Jarošova v Havířově–Šumbarku 17. dubna 2019 proběhl
projekt „Mobil - pomocník, ne kamarád!“ společně s Veronikou
Vavruškovou, studentkou Ostravské univerzity oboru Speciální
pedagogika, a prap. Bc. Miroslavem Bagierem, preventistou obvodní
oddělení Havířov 3, Územní odbor Karviná, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, a nprap. Bc. Miroslavem Kolátkem, Oddělení
tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Mladší žáci na I. stupni tak měli možnost se seznámit s historií komunikace
mezi lidmi a vývoje telefonu, věnovali se problematice kybergroomingu
a bezpečného chování na sociálních sítích, kterou pak zpracovali
i výtvarně v rámci pracovních listů na téma „Můj mobil, mé bezpečí“. Na
II. stupni se projektový den zaměřil na sexting, kybersexting a zákony, žáci
zhlédli filmové příběhy k této problematice. Žáky rovněž čekala výtvarná
dílna „Bezpečně na sociálních sítích“. Fenomén mobilních telefonů
prostupuje každodenním životem a bezpečné užívání dětmi a mládeží je
častým tématem, patří totiž mezi nejčastější oběti manipulace a vydírání
prostřednictvím moderních komunikačních technologií.
Mgr. Šárka Zapalačová

SuperStar na ZŠ Frýdecké
I v letošním roce na naší škole proběhla pěvecká soutěž 1. stupně
s názvem SuperStar. O výsledku v jednotlivých kategoriích rozhodovala
porota ve složení: předsedkyně SRBŠ - paní Ivana Sobolová,
vychovatelka školní družiny - paní Renáta Enenkelová, učitelka zpěvu, hry
na klavír a hudební nauky ze ZUŠ Bohuslava Martinů – paní Jana Horská
a speciálním hostem byla mladá havířovská zpěvačka Vali Angel (vlastním
jménem Valerie Kaňová). Měli jsme možnost zhlédnout pěkná vystoupení
21 žáků ve třech kategoriích. Porota měla opravdu velmi těžké
rozhodování. Žáci měli připravena pěvecká vystoupení s hudebním
doprovodem nebo s doprovodem na kytaru. Všichni soutěžící projevili
velkou odvahu vystoupit před svými spolužáky, učiteli a odbornou porotou.
Atmosféra celé soutěže byla úžasná a strhující. Zpestřením bylo
i vystoupení Vali Angel. Naši porotu nejvíce zaujaly výkony Sofie
Sobolové, Barbory Plevové a Natálie Enenkelové, které získaly ve své
věkové kategorii nádherné 1. místo. Každý účastník této soutěže obdržel
krásnou cenu. Všem vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník.
Mgr. Lenka Žůrková
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výstava

KD RADOST

ČESKÁ SCÉNA 11. 6. 2019 v 19.00 h
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE

výstava
l
l
l
l
l
l
l

Klub přátel hornického muzea pobočka Havířov
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov pořádají
10. 6. 2019 v 16.30 hod. v loutkovém sále KDPB
besedu s Václavem Smičkem
na téma UKONČENÍ TĚŽBY
ČERNÉHO UHLÍ V NĚMECKU

Michaela Hejkrlík Poljak
Mgr.art.

Veronika Opavská

2WHYĜHQt 4.6. 2019 v 18:00
VýstavDSRWUYiGR 30.6. 2019
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KD LEOŠE JANÁČKA
výstava

přednášky

pro skupinu HAP a širokou veřejnost
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pro skupinu HAC a širokou veřejnost

SCENA POLSKA 18. 6. 2019 v 19.00 h
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PŘIPRAVUJEME
PROMENÁDNÍ KONCERTY
A POHÁDKY V PARKU
za KD RADOST

HAVÍŘOVSKÉ
SLAVNOSTI 2019

červenec a srpen
pohádky začátky ve 14 hod.
promenádní koncerty od 16 hod.
VSTUP VOLNÝ

Havířovské slavnosti 2019
se uskuteční ve dnech
6. a 7. září 2019 v areálu
Městské sportovní haly

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 9 do 20 hodin (vstup volný) STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KINA CENTRUM

Evropské filmy - výstava plakátů - 1. - 30. 6. 2019

Výstava prací dětí MŠ a ZŠ na téma „Model dopravního prostředku“ 21. 5. - 10. 6. 2019

P - premiéra



sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os

VELKÝ SÁL
1. a 2. 6. v 16.00 h.
POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU 2D
3. - 5. 6. v 16. 00 h.
POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU 3D
Animovaný/rodinný,USA/Japonsko
2019, 104´, přístupný, 2D a 3D
dabing. Vstupné 2D: 150 Kč w
Vstupné 3D: 170 Kč w
1. - 5. 6. v 19.00 h.
P
ROCKETMAN
Životopisný/hudební, Velká Británie/USA 2019, 120´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
2. 6. v 10.00 h.
PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný, Belgie 2019, 93´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
5. 6. v 9.30 h.
MIMOŘÁDNĚ V MALÉM SÁLE
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební/životopisný, USA/Velká
Británie 2018, 134´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
P
6. – 9. 6. v 16.00 h.
TvMiniUni A ZLODĚJ OTÁZEK
Animovaný/rodinný, Česko 2019,
80´, přístupný, české znění.
Vstupné: 150 Kč w
6. – 9. 6. v 19.00 h.
P
X-MEN: DARK PHOENIX 2D
10. – 12. 6. v 19.00 h.
P
X-MEN: DARK PHOENIX 3D
Akční, USA 2019, 114´, do 12 let
nevhodný, titulky pouze 6. a 7. 6.,
ostatní je dabing.
Vstupné 2D: 160 Kč w
Vstupné 3D: 180 Kč w
9. 6. v 10.00 h.
GRINCH
Animovaný/rodinný, USA 2018,
86´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
P
10. – 12. 6. v 16.00 h.
PSÍ POSLÁNÍ 2
Rodinný, USA 2019, 108´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w
12. 6. v 9.30 h.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, Česko 2018, 95´,
přístupný, české znění.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
13. – 16. 6. v 16.00 h.
Aladin 2D
17. – 19. 6. v 16.00 h.
ALADIN 3D
Dobrodružný/muzikál, USA 2019,
128´, přístupný, 2D a 3D dabing.

Vstupné 2D: 150 Kč w
Vstupné 3D: 180 Kč w
13. – 16. 6. v 19.00 h.
P
MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA 2D
17. – 19. 6. v 19.00 h.
P
MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA 3D
Akční, USA 2019, 107´, do 12 let
nevhodný, titulky pouze 13. a 14.
6., ostatní je dabing.
Vstupné 2D: 160 Kč w
Vstupné 3D: 180 Kč w
16. 6. v 10.00 h.
ČERTÍ BRKO
Pohádka, Česko/Slovensko 2018,
99´, přístupný, české znění.
Vstupné: 60 Kč
19. 6. v 9.30 h.
ZNOVU VE HŘE
Romantická/komedie, USA 2018,
98´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
P
20. – 23. 6. v 16.00 h.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 2D
24. – 26. 6. v 16.00 h.
P
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D
Animovaný/dobrodružný,
USA
2019, 86´, přístupný, 2D a 3D
dabing. Vstupné 2D: 160 Kč w
Vstupné 3D: 180 Kč w
20. – 23. 6. v 19.00 h.
P
GODZILLA II
KRÁL MONSTER 2D
24. – 26. 6. v 19.00 h.
P
GODZILLA II
KRÁL MONSTER 3D
Akční/thriller/sci-fi, USA 2019,
130´, do 12 let nevhodný, 2D a 3D
titulky.
Vstupné 2D: 160 Kč w
Vstupné 3D: 180 Kč w
23. 6. v 10.00 h.
HLEDÁ SE YETTI
Animovaný/komedie, USA 2019,
95´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
27. – 30. 6. v 16.00 h.
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
Animovaný/rodinný, Česko 2019,
72´, přístupný, české znění.
Vstupné: 130 Kč w
27. – 30. 6. v 19.00 h.
P
YESTERDAY
Komedie/hudební, Velká Británie
2019, 117´, přístupný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
30. 6. v 10.00 h.
DUMBO
Rodinný/dobrodružný, USA 2019,
112´, přístupný, dabing.
Vstupné: 60 Kč

w

sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os

MALÝ SÁL
P
1. a 2. 6. v 17.30 h.
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Komedie, USA 2019, 105´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
1. a 2. 6. ve 20.00 h.
P
MÁMA
Thriller/horor, USA 2019, 100´, do
15 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
3. a 5. 6. v 17.30 h.
LOVEní
Komedie/romantický, Česko 2019,
100´, do 12 let nevhodný, české
znění.
Vstupné: 140 Kč w
3. – 5. 6. ve 20.00 h.
BOLEST A SLÁVA
Drama, Španělsko 2018, 113´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w
6. - 9. 6. v 17. 30 h.
AFTER: POLIBEK
Romantický, USA 2019, 106´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
6. - 9. 6. ve 20.00 h.
ŽENY V BĚHU
Komedie, Česko 2019, 95´,
přístupný, české znění.
Vstupné: 140 Kč w
10. a 12. 6. v 17.30 h.
ZELENÁ KNIHA
Drama/komedie/roadmovie, USA
2018, 130´, do 12 let nevhodný,
titulky.
Vstupné: 130 Kč w
10. - 12. 6. ve 20.00 h.
TERORISTKA
Černá komedie, Česko 2019, 95´,
do 12 let nevhodný, české znění.
Vstupné: 140 Kč w
13. - 16. 6. v 17. 30 h.
P
NEVIDITELNÉ
Komedie, Francie 2018, 102´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kčw
13. - 16. 6. ve 20.00 h.
P
RODIČE NA TAHU
Komedie, USA 2018, 97´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
17. a 19. 6. v 17. 30 h.
P
BEATS
Hudební/komedie, Velká Británie
2019, 101´, do 15 let nepřístupný,
titulky.
Vstupné: 120 Kč w

LETNÍ KINO
28. 6. ve 21.30 h.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Rodinný / fantasy,VelkáBritánie/
USA 2018, 134´, dabing.

Sleva pro důchodce
17. - 19. 6. ve 20.00 h.
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Krimi/životopisný, USA 2019,
108´, do 15 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
20. - 23. 6. v 17. 30 h.
P
PODFUKÁŘKY
Komedie, USA 2019, 94´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
20. - 23. 6. ve 20.00 h.
AVENGERS: ENDGAME 2D
24. - 26. 6. ve 20.00 h.
AVENGERS: ENDGAME 2D
Akční/fantasy, USA 2019, 182´, do
12 let nevhodný, titulky 20. - 23. 6.,
dabing 24. - 26. 6.
Vstupné 2D: 150 Kč w
24. - 26. 6. v 17. 30 h.
ZRODILA SE HVĚZDA
Hudební/romance, USA 2018,
136´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w
27. - 30. 6. v 17. 30 h.
P
SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
Drama, USA 2019, 93´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
27. - 30. 6. ve 20.00 h.
P
ANNABELLE 3
Horor/thriller, USA 2019, XX´, do
15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
FILMOVÝ KLUB
4. 6. v 17.30 h.
P
HIGH LIVE
Drama/sci-fi, Německo/Francie
2018, 110´, do 15 let nepřístupný,
titulky.
11. 6. již v 17.00 h.
P
SOUMRAK
Drama, Maďarsko/Francie 2018,
144´, do 15 let nepřístupný, titulky.
P
18. 6. v 17.30 h.
FREE SOLO
Dokument, USA 2018, 100´,
přístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč
KINOKAVÁRNA
13. 6.
SKOROSESTRY
Komedie, Francie 2018,
do 12 let nevhodný, dabing.

93´,

Léto plné hitů!
29. 6. ve 21.30 h.
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební / životopisný, USA/Velká
Británie 2018, 134´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Jednotné vstupné: 80 Kč
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Představujeme Vám

Interní oddělení
Vnitřní lékařství je základním specializačním lékařským oborem. Zabývá se prevencí, diagnostikou, léčbou, rehabilitací, posudkovou činností
a výzkumem vnitřních nemocí. Je oborem multidisciplinárním, úzce navazujícím a spolupracujícím s dalšími obory. Základní charakteristikou interní péče
je její komplexnost, která umožňuje péči o dospělé nemocné, kteří trpí více nemocemi. Vzhledem ke zvyšujícímu se průměrnému věku a stárnutí
populace výrazně rostou nároky na péči v tomto oboru. Je naší snahou racionálně zavádět nové diagnostické a léčebné metody s použitím moderních
technologií. Oddělení má část diagnostickou, ambulantní a lůžkovou. Své oddělení představil primář, MUDr. František Pokorný.
Pane primáři, chtěl jste vždy pracovat na interně?
Již pro studium samotné medicíny jsem se
rozhodl dosti pozdě (až během posledního
ročníku na gymnáziu). Posléze na lékařské
fakultě mě chirurgické obory netáhly. Zvažoval
jsem nějaký menší obor, kde by měl člověk snad
více klidu. Ale znovu v posledním ročníku jsem
jaksi procitl a uvědomil si, že interna je přece jen
nejkrásnější … a názor jsem zatím nezměnil.
Můžete nám představit Vaše oddělení?
Současné interní oddělení má akreditaci pro
vzdělávání v oboru Vnitřní lékařství v plném
rozsahu. Na oddělení i ambulancích je poskytována komplexní diagnostická, léčebná
i preventivní péče pro dospělou populaci ve
všech oblastech vnitřních nemocí. Disponujeme
skvěle vybavenou jednotkou intenzivní péče
s možností využití moderních metod nahrazujících funkci ledvin. Jedna standardní lůžková
jednotka je určena k monitorování pacientů na
dálku. Využíváme ambulantní diagnostický
komplement k zátěžovým vyšetřením srdce,
domácímu sledování krevního tlaku a srdečního
rytmu i měření řídnutí kostí. Provádíme
konziliární služby pro celou nemocnici. Navíc již
mnoho let má náš pacient v případě potřeby
nepřetržitou možnost akutního endoskopického
vyšetření zažívacího traktu. Ambulantní specialisté pokrývají většinu oboru (všeobecné
ambulance, gastroenterologie, endokrinologie,
diabetologie, revmatologie, osteologie; nutno
zmínit lipidovou poradnu). Nefrologická a hematologická péče je řešena samostatně.
Se kterým oddělením naší nemocnice nejvíce
spolupracujete?
Úzce spolupracujeme s opravdu unikátním
Oddělením klinické hematologie, na jednotce
intenzivní péče se můžeme kdykoliv opřít
o pomoc místních anesteziologů, některé pacienty máme společné s našimi neurology, velmi
blízko máme také k nefrologům a kolegům
z geriatrie. Je nutno zmínit dlouhodobou kooperaci s Kardiocentrem Třinec-Podlesí a ještě větší
provázanost s Interním oddělením Nemocnice
ve Frýdku-Místku (především pacientů se
srdečními chorobami a onemocněními zažívacího traktu). Veškeré spolupráce si velice vážím.
Sdělíte nám nějaké aktuality?
Jsem moc rád, že mohu přinést pozitivní zprávy.
Od počátku roku jsme rozšířili ordinační dny
všeobecné interní ambulance. Skvělé je, že nás
na jaře posílil nový kardiolog. Je krásné sledovat
pokroky gastroenterologické části oddělení i to,
jak všichni mladí kolegové odborně rostou před
očima.
Co vše se za poslední léta v oboru změnilo,
lze odhadnout, jaký bude další vývoj?
Změnil se asi pohled na internu. Především jsme
poslední roky pozorovali menší zájem mladých
lékařů o tento úžasný obor, který jako každý jiný

Profesní medailónek:
MUDr. František Pokorný vystudoval obor
všeobecné lékařství na Lékařské fakultě
v Olomouci, kde v roce 2005 také promoval.
V havířovské nemocnici pracuje od roku
2005 jako lékař interního oddělení. Složením
atestační zkoušky (v roce 2011) získal
specializační způsobilost v oboru vnitřní
lékařství. Držitelem licence pro výkon funkce
vedoucího lékaře a primáře v oboru je od
roku 2015. Od konce roku 2018 zastává
funkci primáře Interního oddělení.
prochází vývojem (diagnostických postupů,
změnami terminologie a léčebným algoritmů,
modernizací technologií atd.). Raději bych ale
upozornil na to, co by se mělo změnit. Naučili
jsme se vyšetřit všechno možné, provádět celou
řadu zákroků, používat nové léky. Populace
ovšem stárne, choroby přibývají a organismus
biologicky chřadne. Měli bychom se více učit, jak
neškodit a nezatěžovat zbytečným vyšetřováním, šetrně ordinovat léčiva a postupy ještě
lépe šít na míru pacienta (tedy individualizovat).
Zde je ale potřeba mít slušný přehled, citlivý
přístup a taktéž dobré komunikační vlohy.
Čeho byste chtěl dosáhnout na profesním
poli?
Osobní ambice mimo dalšího vzdělání a udržení
odbornosti nemám, nehodlám sbírat tituly, není
potřeba tvořit specializovanější centra. Vše
vkládám do kvality a kompaktnosti oddělení, do
dlouhodobé personální stabilizace a vzájemných
vztahů.
A co si myslíte o nemocnici jako celku …
Za tuto otázku jsem vděčný. Narážíte nejspíše
na pověst nemocnice. S čistým svědomím si
dovolím tvrdit (a zdaleka nejde pouze o můj
odborný názor), že jde o zdravotnické zařízení,
které poskytuje velmi kvalitní péči, jejíž spektrum
je navíc ve srovnání s podobnými typy nemocnic
nebývale široké. Někdy se zmiňuje nevyužitý
potenciál, zde jde ale spíše jen o plané nebo
politické řeči. Ano, prostor ke zlepšení je vždy.
Nemocnice není dokonalá. Postrádáme například magnetickou rezonanci; zařízení našeho
formátu (potažmo náš pacient) by ji mít mělo,

vedení nemocnice na tom pracuje, ale v tomto
případě bude nejspíše nezbytná pomoc
zřizovatele (tedy kraje) a také města Havířova.
Dobře víme, že zdraví je citlivá otázka a nikdy se
všem nezavděčíte. Nikdo není neomylný, ani já.
Sílu ale prozatím mám, berou mi ji ovšem lidé
(v drtivé většině laici, bohužel včetně některých
mých známých), kteří svým jednáním a vyjadřováním, jenž se zakládá na špatně vyhodnocené zkušenosti, útržkovitých nebo dosti
zkreslených informacích (někdy čerpaných
dokonce ze smetí na tzv. sociálních sítích),
nemocnici poškozují a paralelně naši práci
ponižují. Jde o výrazně demotivující prvek;
neuspokojí vás ani to, že péče byla bezvadná;
nehřejí už tolik ani zachráněné životy a člověk se
ještě více emočně oplošťuje. Jde o lichou
myšlenku, že pověst nemocnice tvoří pouze její
personál a (hmatatelné) výsledky, tvoří ji totiž
současně více či méně informovaná a vzdělaná
veřejnost. Máme tedy nemocnici, jakou jsme
společně vytvořili a jakou si zasloužíme.
Jaké bylo nebo je Vaše přání do letošního
roku? … vztaženo k oddělení …
Aby pokračovalo personální posilování oddělení
a rozvoj mladších kolegů. Abychom měli větší
lůžkovou kapacitu. Aby bylo ještě více našich
pacientů spokojených (převážná většina je, ale
běžný člověk se to nemůže dozvědět, protože
pozitivní zprávy v naší společnosti prostě nejsou
v módě …). A abychom měli štěstí na chápavé
příbuzné či blízké našich pacientů - to rozvedu.
Vcelku pravidelně se totiž setkáváme s lidmi,
kteří nám nedůvěřují a neopodstatněně na nás
útočí. Dokonce mě v minulém roce jeden
příbuzný pacienta po nemocnici pronásledoval.
Je logické, že kombinace pokročilých nemocí (to
platí obzvláště u staršího člověka) spíše nepřinese dlouhodobou stabilitu stavu. Je také
pochopitelné, že se stav pacienta může během
pobytu v nemocnici i zhoršovat (nám se to také
nelíbí). Vím, že trenérem našeho národního
týmu může být každý..., ale správně hodnotit
odpovědnou práci lékaře každý nezvládne…
V minulosti byl lékař prakticky jedinou osobou
určující postup, v necelých posledních dvou
dekádách se již bavíme více o vztahu respektive
partnerství lékaře a poučeného pacienta, nyní
ovšem stále častěji vstupuje do „hry“ také rodina
pacienta a proto vztahy všech zainteresovaných
stran musí být dobré a korektní.
A pokud byste v tomto rozhovoru mohl
zmínit pouze jedinou věc …
V takovém případě bych chtěl poděkovat všem
našim sestřičkám, ošetřovatelkám, sanitářům
a celému lékařskému týmu interního oddělení
i spolupracujícím kolegům z nemocnice. Cíleně
děkuji kolegům také za dlouhodobou účast na
ústavních pohotovostních službách a za obrovské kvantum (nechtěné) přesčasové práce.
Dobře vím, kolik psychických i fyzických sil již
musela většina z nich vynaložit. Vážím si jich za to.
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ASTERIX středisko volného času Havířov

DON BOSKO

Na Nábřeží 23/41, 736 01 Havířov-Město, 596 811 175
info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz

Haškova 1475/1, 736 01 Havířov - Město, 596 810 145,
sekretariat@csvc.cz, www.csvc.cz

Středisko M. Kudeříkové:
5. 6., 16.30-17.30 hod.
„PC pařan“, hrajeme hry s lidmi
po celém světě.
12. 6., 16.30-17.30 hod.
„Otevřená PC herna“, vezmi
kamarády a přijďte si spolu
zahrát na našich strojích.
14. 6., 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.
Středisko Na Nábřeží:
„Červen pokračuje na vlně
tanečních soutěží“
- TS Up & Down má za sebou
velké úspěchy na tanečních
soutěžích! V červnu se chystáme
na dvě nepostupové taneční
soutěže do Ostravy a Kopřivnice.
Držíme všem dětem palce a
přejeme spoustu energie a chuti
do tance.
Informace k akcím:
mirka.rapouchova@svcha.eu,
tel.: 596 811 175.
„Havířovská liga základních
škol míří do finále“
- sportovní sezóna havířovských

základních škol se pomalu chýlí
ke konci. I v červnu mají však ZŠ
možnost zabojovat na rozmanitých sportovních soutěžích.
Velké finále HLZŠ se uskuteční
na každoroční sportovní akci ALL
STARS.
Plán soutěží je k dispozici na
webových stránkách SVČ Asterix
www.asterix-havirov.cz.
Informace k akcím:
katerina.kristianova@svcha.eu,
tel.: 596 811 175.
11. 6., 14.00-16.00 hod.
„Bláznivý kaktus“, malba,
kombinovaná technika.
18. 6., 14.00-16.00 hod.
„Můj kamarád“, základy kresby
obličeje.
Informace k akcím odd. EV,
které se konají ve výtvarné
pracovně ul. Na Nábřeží Tomáš Mendl, tel.: 736 158 153,
e-mail: tomas.mendl@svcha.eu
15. – 16. 6.
„Víkendové soustředění v TZ
Pstruží“ určeno dětem z kroužků, ale i pro děti z řad široké
veřejnosti. Pojďte si s námi užít
víkend plný procházek, her
a odpočinku.
Informace u vedoucí akce:
Nikola Schovancová,
tel.: 605 466 675
e-mail: nikol.schovancova@svcha.eu

Městská knihovna Havířov
Upozorňujeme čtenáře na změnu půjčovní doby během prázdnin
a prázdninové uzavření pobočky Šrámkova (mimo dětské
oddělení). Více informací na www.knih-havirov nebo v knihovně.
Vyhlašujeme 10. ročník fotosoutěže pro amatéry na téma „Toulky za
historií naší vlasti“. Maximálně 2 fotografie může zaslat jen jejich autor
nejpozději do 30. 8. 2019 na adresu Městská knihovna Havířov, oddělení
pro dospělé, Šrámkova 2, 736 01 Havířov-Podlesí nebo na e-mail:
dospeli@knih-havirov.cz. Nutno uvést jméno a kontaktní údaje.
Informace na www.knih-havirov.cz.
AKCE PRO DĚTI:
Dětské odd. Šrámkova:
Do 30. 8. můžete shlédnout výstavu dětských prací z 10. ročníku projektu
"Tvoříme knižní hrdiny".
Pobočka Gen. Svobody:
4. 6. od 9.00
Mimiklub - Den dětí
Pobočka J. Seiferta:
17. 6. v 14.00
LISTování - na téma dobrodružné prázdniny
AKCE PRO DOSPĚLÉ:
Hudební odd. Svornosti:
10. 6. v 9.00
Slavnostní ukončení letního semestru VU3V
2018/2019 v oborech Osobní finance a Evropské kulturní hodnoty. Součástí ukončení bude přednáška
Mgr. Karin Mackové "Z teorie do praxe aneb Finanční
rady do života".

Středisko Město (Haškova 1)
(provoz denně 15.00 - 19.00)
7. 6.
15.30
Výlet na kolech pro děti
12. 6.
16.00
Fotbalový turnaj 2 vs 2
14. 6.
16.00
Závěrečný den v Don Bosku - hry a soutěže
Středisko Šumbark a Valdocco (Lomená 9)
(provoz denně 15.00 - 19.00,Valdocco Ut a Čt až do 21.00)
3. 6.
15.00
Dětský den v Don Bosku
10. 6.
16.00
Hledání pokladu - zábavná dobrodružná hra
14.-15. 6. 17.00
Víkendovka „Hurá na prázdniny“
Klub Maják (Boženy Němcové 3)
(14. 30 Malý Maják, 17. 30 Velký Maják)
5. 6.
15.00
Dostihy a sázky
7. 6.
16.00
Soutěž v počítačové hře
10. 6.
15.00
Soutěž ve skákání přes velké lano
12. 6.
16.00
Turnaj ve stolním tenise
13. 6.
15.00
ZAHRADNÍ SLAVNOST - zakončení školního
roku se zábavným programem, soutěže, klauni
z Balónkova, taneční vystoupení, kapela, na
závěr občerstvení.

TÁBORY S VOLNOU KAPACITOU – POBOČKA ŠUMBARK
KOUZELNÁ ZEMĚ
Termín: 15.7. – 19.7.2019, cena: 700 Kč, věk 6 -14 let,
program: svět fantazie, dobrodružství a kouzel, výlet na tajuplný hrad,
hledání pokladu
JURSKÝ SVĚT
Termín: 22.7. – 26.7.2019, cena: 700 Kč, věk: 6 -14 let,
program: dobrodružství s pravěkými ještěry, dinosauři, výlet do
Jurského parku
JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Termín : 29.7. – 2.8.2019, cena : 700 Kč, věk: 6 -14 let,
program: rytíři a neohrožené princezny, dobrodružství, výlet na
královský hrad, cesta za pokladem
PIRÁTI Z KARIBIKU
Termín: 5.8. – 9.8.2019, cena: 900 Kč, věk: 6 -14 let,
program: cestování napříč světadíly, hledání pokladů, pirátské
dobrodružství, koupání, výlety
DOBRODRUŽNÉ PRÁZDNINY
Termín: 12.8. – 16.8.2019, cena: 1000 Kč, věk: 6 -14 let,
program: letní dobrodružství s batohem na zádech, kamarádi, zážitky
a legrace, spousta výletů
HÝBEJ SE!
Termín: 19.8. – 23.8.2019, cena: 700 Kč, věk: 6 -14 let,
program: sportovní a míčové aktivity, netradiční disciplíny, soutěže,
koupání a výlet
Do 28. 6.

EROTIC ART - výstava obrazů Mgr. Jany Harmanové

Půjčovna pro dospělé:
10. 6.v 18.00
UNIČOV/2013 - město mého mládí. Zahájení výstavy
Vlastimila Schindlera z Fotoklubu Havířov.
27. 6. v 18.00
Knižní klub.
K-klub Šrámkova:
4. 6. v 16.30
Kurz drátování chirurgickým drátem. Cena kurzu
je 220 Kč (v ceně je zahrnut veškerý materiál
a nářadí). Z důvodu omezené kapacity je nutno hlásit
se předem na e-mail: klub@knih-havirov.cz,
tel. 597 317 221 nebo osobně v K-klubu.
Pobočka U Jeslí:
17.6. v 9.00
Posezení nad knihami... tentokrát ČTENÍ NA LÉTO
Pobočka J. Seiferta:
Do 28. 6.
Arteterapie - když ruce tvoří to, co šeptá srdce…
Obrázky členek Umělecko-léčebného centra Duhové
nitky.
Městské informační centrum (budova kina Centrum):
Na počkání si můžete vyřídit mezinárodní průkaz ISIC, ISIC Scholar
a ITIC.
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Asterix dostane od kraje prostředky
Děvčata vítězí v technických oborech
na technické a přírodovědné kroužky NAŠE KAROSÁŘKA VÍCEMISTRYNÍ
Zastupitelstvo Moravskoslezského
cích volného času a domech dětí
REPUBLIKY!
kraje schválilo žádost Střediska
a mládeže“.
volného času Havířov s projektem
„Technické zázemí modelářských
kroužků aneb stavíme, lítáme,
jezdíme a soutěžíme“ v dotačním
programu „Podpora technických
a přírodovědných aktivit ve středis-

V našem případě se jedná hlavně
o kroužky Leteckých, Železničních
modelářů, Dřevomodelářů, Elektro
Lego a Lego Robot. Za finanční
prostředky získané dotací MSK
pořídíme materiál, stavebnice
a ovládací prvky, filamenty a tiskovou hlavu do 3D tiskárny. Dílna
Dřevomodelářů bude dovybavena
např. pásovou, kotoučovou a pokosovou pilou či kombinovanou
bruskou. Díky tomu opět zvýšíme
kvalitu zmíněných zájmových útvarů.
Bc. Lucie Bitterová, Lenka
Vaculíková, Asterix – SVČ Havířov

"Pojďme všem ukázat, že škola nás učí více
než počítat, že nás učí i pomáhat druhým"
V tomto duchu se ponese Charitativní jarmark ,,horního gymplu“. A jestli
byste chtěli pomoci s námi, neváhejte a přijďte v sobotu 8. června od
14:00 na hřiště Gymnázia Studentská v Havířově.
Co je naším hlavním cílem? Vybrat co nejvíce peněz prostřednictvím
sbírky, do které můžete přispět zakoupením našich rukodělných výrobků,
lístků do tomboly či výtvarných děl havířovských umělců. Veškeré vybrané
peníze poté věnujeme prostřednictvím spolku ADRA někomu, kdo je
opravdu potřebuje.
O zábavu rozhodně bude postaráno. Celé odpoledne vám budou hrát
kapely všech žánrů, vaše děti zabavíme nejen obřími bublinami
a rozhodně se nebojte, že vám bude kručet v břiše, od toho tu máme
naše profesionální šéfkuchaře.
Sledujte také aktuální informace na Instagramu (,,jarmarkgsh“) a na
Facebooku (,,Charitativni jarmark GSH“).
Jakub Neužil a Ondřej Kohut

GSH: Slezský historický pohár 2019
V. ročník historické soutěže středních škol na území tzv. Těšínského
Slezska se uskutečnil v závěru března na Gymnáziu na Studentské ulici.
Tato soutěž pod názvem Slezský historický pohár má poměrně krátkou
tradici. Její počátky spadají do r. 2015, kdy z iniciativy vyučujících
dějepisu na Gymnáziu Komenského odstartoval první i druhý ročník
soutěže, v níž se bojuje ve dvou kolech - vědomostním kvízu na zadaná
témata a poznávací soutěži. Tříčlenné týmy žáků vyššího stupně středních
škol usilují o vytouženou trofej - Slezský historický pohár, na jehož
podstavci se skví štítky s názvy vítězné školy každého ročníku. Soutěž má
putovní charakter, takže se školy v organizaci střídají dle losování.
Pořádající škola oznámí včas tři okruhy témat a také doporučenou studijní
literaturu.
Ve školním roce 2018/2019 jsme štafetu převzali my, učitelé Gymnázia
Havířov–Podlesí. Přivítali jsme celkem 6 týmů. A jak soutěž nakonec
dopadla?
Zde jsou výsledky se jmény žáků:
1. místo - Gymnázium Karviná: B. Pawlitová, M. Filipiak a M. Neumann
2. místo - Gymnázium Orlová : R. Górecki, M. Pěgřím a O. Tanistra
3. místo - Gymnázium Havířov-Podlesí: L. Trecha, Č. Romanowski
a O. Pavelka
Mgr. B. Hrubeš, organizátor soutěže SHP

Den otevřených dveří v karvinském archivu
Ve čtvrtek 6. června 2019 v 10:00 a 16:00 hodin budou probíhat
prohlídky běžně nepřístupných prostor Státního okresního archivu
Karviná. Kromě výstav Karviná. Od soli k uhlí a Karvinské 20. století
v plakátech a fotografiích bude v badatelně prezentován výběr
z bohatých archivních fondů a sbírek.

Prestižní celostátní soutěž Autoopravář junior se každoročně
koná v prostorách Service Training
Center ŠKODA AUTO a.s. Mladá
Boleslav. Letos poprvé v pětadvacetileté historii reprezentovala
Moravskoslezský kraj dívka. Byla jí
žákyně naší školy, slečna Denisa
Rakovská. Tato dívka se s přehledem prosadila v doméně chlapeckého oboru Karosář a navzdory tvrdé konkurenci obsadila
fantastické druhé místo. Ve
dnech 15. až 17. dubna 2019 se
ukázalo, že děvčata v technických
oborech jsou kreativní, zručná,
rychlá a nebojí se ani kladiva.
Vlastní soutěž se skládala ze tří
částí. První část obsahovala test
odborných znalostí. Dále následovala poznávací část, která se
skládala z 11 úkolů.
Praktická část byla náročná časově
i fyzicky, jelikož bylo zapotřebí
splnit zadání na 10 pracovištích.
Časový limit každého pracoviště
byl stanoven na 20 minut. Žáci
prováděli rovnání dílu metodou
PDR, rovnání pomocí repasního
kladiva, svařování bodové, sva-

řování v ochranné atmosféře
metodou MAG, lepení plastů,
oprava prasklin autoskel, lícování
karosářských dílů, zhotovení
karosářského dílu, demontáž dílu,
zhotovení dílu dle výkresové
dokumentace.
Uvedená soutěž je co do počtu
zapojených škol, soutěžících žáků
a spolupracujících firem největší
akcí v ČR. Do soutěže je zapojeno
velké množství partnerů z oblasti
autoopravárenství, kteří se podílejí
na zajištění praktických úkolů,
hodnotí také výkony soutěžících
a poskytují i ceny pro účastníky.
Hlavními partnery soutěže jsou
společnosti
ŠKODA
AUTO,
BOSCH,WŰRTH a FRONIUS.
Denise blahopřejeme k vynikajícímu umístění a přejeme jí, aby
získané dovednosti a zkušenosti
dokázala zúročit ve svém profesním životě. Zároveň jí děkujeme
za příkladnou reprezentaci naší
školy i Moravskoslezského kraje.
Mgr. Libor Dalihod, učitel
odborného výcviku

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové
slaví výročí, k oslavám zve také své
havířovské absolventy!
Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové si v roce 2019 připomíná dvě
významné historické události. Letos uběhne již 100 let od založení
Obchodní akademie v Orlové a 110 let od založení orlovského gymnázia.
Chystáme oslavy, které vyvrcholí v sobotu 21. září 2019. Během roku
připravujeme akce, ve kterých umožníme našim absolventům, bývalým
i současným pedagogům, ostatním zaměstnancům i široké veřejnosti
přiblížit současnost naší školy i historii bývalých škol.
Připravujeme vydání společného výročního almanachu vztahujícího se ke
100. výročí založení obchodní akademie i ke 110. výročí založení
gymnázia. Rovněž připravujeme krátký filmový dokument o současné
škole s pohledem do historie.
Veškeré informace k výročí průběžně zveřejňujeme na internetové
stránce:
http://www.goa-orlova.cz/vyroci a také na www.facebook.cz/goaorlovavyroci.
Za přípravný výbor
Pavel Kubínek
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RAGBY

Přebor ČR žáků do 12 let
Hřiště ragby RC Havířov

1.června od 10 hodin

ANGLIČTINA
NA KOLE NEBO PĚŠKY

Residomo Havířovská desítka
spustila registraci
5. ročník městského běhu na podporu boccistů Residomo Havířovská desítka otevírá
své brány. Závod se poběží v neděli 20. října 2019 a registrace se spustila v pondělí
13. května. Nepropásněte nejvýhodnější startovné.
Závodit se bude i tentokrát v centru města, a to v 5 kategoriích – hlavní závod
Residomo běh na 10 km, běh na 5 km - Memoriál Manfréda Kosela, Craft štafeta na
4 x 2,5 km, dětský běh a seniorský závod. Registrace je možná na adrese:
http://h10.cz/registrace/.
Trasa závodu zůstává stejná, veškeré další informace budou pořadatelé postupně
odhalovat na webových a facebookových stránkách Residomo Havířovské desítky. „Po
loňské rekordní účasti bychom letos startovní pole opět rádi trochu navýšili. Naším
cílem je dostat 1 500 závodníků do ulic města. Havířovská desítka je závodem pro
celou rodinu, závodit mohou děti, rodičové, ale i babičky a dědečkové. I letos obdrží
prvních 100 přihlášených oficiální tričko závodu značky Craft zdarma,“ láká závodníky
pořadatel Martin Kučera.
Součástí startovního balíčku je nejen účast v samotném závodě, tedy veškeré
technické zabezpečení akce, ale i občerstvení na trase závodu a v jeho cíli, čipové
měření času a pro nejrychlejší pamětní závodní tričko.
Stejně jako předchozí roky poputuje stokoruna z každého startovného na činnost
Handicap sport clubu Havířov. Boccisté pomáhají s organizací a povzbuzují běžce.
Pořadatelé doporučují s registrací nezahálet, jelikož s blížícím se závodem se bude
cena navyšovat.
Martina Kotulová

TERMÍNY:
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SPOJTE PŘÍJEMNÉ S UŽITEČNÝM
Přidejte se k naši fajn partě, učte se anglicky a zároveň
poznávejte krásu Beskyd.
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Mažoretky KIRA z Havířova
jedou na mistrovství Evropy
Celkem 4 postupy na mistrovství
Evropy do maďarského Györu si
vybojovaly
mažoretky
KIRA
v polovině května, kdy se
zúčastnily postupové soutěže
asociace IMC v Dubňanech. Naše
sólistka v kategorii juniorky Tereza
Kožušníková
získala
3. místo a s ním i postup na
Evropu. Jako další postupující se
stalo juniorské duo opět Tereza
Kožušníková a Klára Malyszová,
které postupují z 2. místa. Největší

úspěch mažoretky slaví z juniorské
miniformace, která se se svou
choreografií „Zorro“ ve velké
konkurenci neztratila a odvezla si
krásné 3. místo a také postup na
mistrovství
Evropy.
Poslední
postup získaly nejmenší mažoretky
v kategorii littlekadetky miniformace se svou choreografií
„Sněhurky“, které se umístily na
1. místě.
Nikola Piotrowská, DiS.
Trenérka Mažoretek KIRA

Datyňské amatérské divadlo, Dámský klub a ČSŽ
srdečně zve na SOUSEDSKÉ POSEZENÍ,které připomene
155. výročí vzniku Dolních Datyň jako samostatné obce. Posezení se koná
v sobotu 15. 6. od 15. hodiny v Dolních Datyních v budově na hřišti.
Program: vystoupení divadla, výstavka fotografií a dokumentů z historie
Dolních Datyň, prodejní výstavka ručních prací žen, módní přehlídka,
program pro děti a další zajímavé akce.
Domácí občerstvení zajištěno. Autobusové spojení z Havířova linkou MHD 410.

Havířov bude zpívat gospel! Přidáte se?
Zpíváte rádi? Přidejte se! Havířov zpívá gospel je nový projekt pro
každého, kdo si chce zazpívat a zažít atmosféru velkého koncertu.
Probíhat bude od 14. října do 8. prosince 2019.
„Když před šesti lety vznikl projekt „Ostrava zpívá gospel“, byl jsem se na
jejich koncert podívat. Vzduch byl chladný, ale atmosféra byla žhavá!
Tehdy jsem si říkal, že by bylo skvělé udělat něco takového v Havířově…
Mezitím vznikly podobné projekty v Českém Těšíně, v Sezimově Ústí,
v Bratislavě – máme tedy na co navazovat – a zároveň začít prošlapávat
cestu gospelu ryze havířovskému… Tento sen se letos stává skutečností
a – Havířov bude zpívat gospel!“ říká Ing. Milan Szturc, vedoucí projektu.
Pro koho je projekt určen? V podstatě pro kohokoliv, kdo rád zpívá
(a možná si doposud zpíval jen sám doma ve sprše). Nejsou vyžadovány
speciální schopnosti, spodní věková hranice je 16 let, horní hranice není
stanovena.
Kdy Havířov zpívá gospel probíhá? Od října do prosince 2019, zkoušky
budou vždy v pondělí od 17:30 v prostorách ESK Havířov na ulici
J. Seiferta 8.
Koncerty proběhnou 8. prosince v KD Leoše Janáčka.
Registrace bude spuštěna počátkem září. Pokud se chcete aktuální
informace dozvědět jako první, navštivte webové stránky projektu
www.eskhavirov.cz/gospel, kde vyplňte nezávazný formulář. Přihlásit se
můžete také k odběru novinek na facebookové stránce Havířov zpívá
gospel.
V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucího projektu, Ing. Milana
Szturce, 603 549 633, milan.szturc@gmail.com
Za organizační tým Alena Chovancová

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
https://www.muzeumct.cz/muzeumtesinska/pobocky/havirov
Bezbariérový vstup umožňuje schodišťová
plošina
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Pá 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 h
Ne
13.00 - 17.00 h
Vstupné dle platného ceníku
https://www.muzeumct.cz/ceniky

MT

-

VÝSTAVY:
NEŽ SE MĚSTO ZRODILO
Stálá expozice představující historii zdejších
obcí
DOTKNI SE PŘÍRODY - LES
Co všechno umí les? Lesy nejsou jen stromy

a keře, ale spolu s dalšími organismy vytváří
složitý ekosystém naší planety, bez kterého
bychom se neobešli. Kdo se o les stará? Co
všechno tam můžeme vidět, slyšet či cítit?
To vše a mnohem více prozradí návštěva
naší haptické výstavy „Dotkni se přírody - les“
(kde dotýkati se je dovoleno). Výstava je
zaměřena na začleňování osob se
zdravotním postižením do společnosti a je
realizována za finanční podpory Moravskoslezského kraje.
Výstava končí 19. 04. 2020
DOPROVODNÉ AKCE NA ČERVEN 2019:
ZA POKLADY BESKYDSKÝCH PRALESŮ
(12. 6., 9.00 a 10.30)přednáška Mgr. Nely
Kotáskové, pro ZŠ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA K VÝSTAVĚ
(25. 6., 9.00 - 12.00)výstavou provede autorka
Mgr. Nela Kotásková, pro ZŠ a SŠ
KOLEKTIVY OBJEDNÁVEJTE PROSÍM PŘEDEM NA
VÝŠE UVEDENÝCH KONTAKTECH
CO NEJSRDEČNĚJI ZVEME

Základní umělecké školy Havířov
ZUŠ Martinů
Talentové přijímací zkoušky 11. června 2019

ZUŠ Janáčka
6. června 2019 v 17 hodin ve foyeru:
Vernisáž prací žáků výtvarného oboru
7. června 2019 od 15 hodin:
Den dětí

Hudební obor: 13.30 – 17.00 hodin na pobočce Sadová 29
Výtvarný obor: 14.00 – 17.00 hodin na pobočce A.Jiráska 2
Taneční obor: 22. 5. od 14.30 – 17.00 hodin
na pobočkách Na Schodech 2 a U Stadionu 2b

12. června 2019 od 14 do 18 hodin:
Přijímací zkoušky do výtvarného oboru

„KODOLÉ“
vystoupení literárně dramatického oboru ZUŠ
12. června 2019 v 17.00 hodin, loutkový sál KDPB Havířov

Od 4. do 19. června 2019 každé úterý a středa od 15:30 do 19 hodin:
Přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru
Více informací na stránkách školy: www.zuslj-havirov.cz

26. června 2019 od 12 do 18 hodin:
Přijímací zkoušky do hudebního a výtvarného oboru
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ZŠ Moravská:
Pohár skřítka
dopraváka

MŠ Puškinova:
Máme zelenou, jedeme!!!

Za krásného slunečného počasí se
25. dubna na ZŠ Moravská konala
tradiční dopravní soutěž o „Pohár
skřítka Dopraváka“. Zasoutěžit si
přijelo 64 cyklistů z devíti
havířovských škol. Během jízdy
v terénu museli účastníci prokázat
dovednosti v praktickém poskytování první pomoci, řešit dopravní
situace, skládat dopravní značky
a prověřit svou zručnost na kole
zdoláváním překážek.
V teoretické části byly testovány
jejich znalosti pravidel silničního
provozu a dopravních značek
a jako družstvo řešili test křižovatek
na interaktivní tabuli.
V obou kategoriích získali prvenství
žáci pořádající školy. Stříbrné
medaile si odnesli cyklisté ze ZŠ
1. máje a ZŠ Gorkého a třetí příčky
patřily ZŠ Školní a ZŠ Gen.

3. a 4. dubna 2019 měly možnost
děti z naší školky navštívit
dopravní hříště v areálu MŠ Místní.
Duben se nám zdál být pro tuto
akci přímo ideální, počasí přálo,
a tak jsme se staršími dětmi
vyrazili.

Svobody. Tereza
Hamtáková
a Daniel Fussek ze ZŠ Moravská
se stali absolutními vítězi této
soutěže. Poděkování patří všem
učitelům, kteří žáky na tuto soutěž
připravují.
Mgr. Marcela Sasynová

Na dopravním hřišti nás už čekaly
dvě usměvavé policistky a po
krátkém přivítání si děti poslechly
základní poznatky o chování dětí
v dopravních situacích a o aktivitách a pravidlech při pohybu na
dopravním hřišti. Následovalo
rozdělení
do
dvou
skupin
a zanedlouho už se míjely
skupinky chodců s řidiči na
koloběžkách. Děti pečlivě sledovaly semafory na přechodech,
rozhlížely se před vstupem do
vozovky, řadily se do pruhů,
správně odbočovaly a nebylo to
mnohdy jednoduché! Zároveň

samozřejmě dbaly na pomocné
rady policistek, které byly milé,
vstřícné, ochotné, ale i důsledné
při pohybu dětí na hřišti a svými
radami přispívaly k provozu bez
bouraček.
Dopravní hřiště jsme nevyužili
poprvé, ale pokaždé jsme byli
velmi spokojeni s přístupem
a vstřícností obou policistek, které
u dětí na jednu stranu budily
respekt, ale na druhou stranu je
zábavnou formou seznamovaly
s tím, jak to v dopravě chodí a jak
by se měli i mimo dopravní hřiště
chovat.
Ještě jednou moc děkujeme
a těšíme se další spolupráci, která
je smysluplná a přitom pro děti
zábavná a lákavá.
Pavla Chowaniecová
MŠ Puškinova, Havířov

MŠ Radniční:
Včeličkový den
V dubnu k nám přiletěla vzácná návštěva. Ano, opravdu, byla to Mája
s Vilíkem. Říkali, že přišlo jaro a je potřeba probudit všechny včeličky,
protože kytiček, které je třeba opýlit, je opravdu hodně. A tak jsme se i my
proměnili ve včeličky a radovali se s Májou a Vilíkem.
Nejprve jsme si společně zatančili na známou melodii Včelky Máji,
proletěli se po zahradě, posbírali kamarády berušky a vydali se hledat
květinky i dále do města. Když jsme přiletěli zpátky na zahradu, nestačili
jsme se divit, kolik nám tam za takovou chvilku vyrostlo kytiček, které bylo
třeba opýlit. A tak jsme se dali do práce. Po té veliké dřině si všechny
unavené včeličky daly lžičku slaďoučkého medu na doplnění energie.
Už se těšíme, až nás navštíví další obyvatelé louky.
Bc. Martina Kouřilová – učitelka MŠ Radniční

MŠ U Křížů:
Jak to chodí v Ekoškolce
MŠ U Křížů v Havířově-Životicích je malá školka. Dochází zde jen 40 dětí.
Malých dětí, které ale dokážou zvládnout velké úkoly. Když jsme v roce
2017 získali svůj první titul Ekoškolka, netušili jsme, jak další práce
Ekotýmu bude obtížná.
Letos v září jsme rozjížděli nový Ekotým a soustředili jsme jeho program
do několika částí. První část byly hry s rodiči:
Petkiáda 26.9.2018 – jak už název napovídá, bylo to sportovní odpoledne
s rodiči, kdy místo běžného sportovního náčiní děti i rodiče využili
recyklovatelný odpad. Jednotlivé disciplíny nachystaly p.učitelky – běh
s brýlemi z roliček toal.papíru, házení pet víčky do kartonů z vajec,
přesýpací hodiny z pet lahví….). Účast byla obrovská - unaveni
sportováním jsme si pak pochutnali na různých bramborových guláších,
které navařily maminky...
Ekohrátky aneb průvod strašidel 31.10.2018 – další akce s rodiči. Tvoření
strašidelných svícnů z obvazů, cesta pavučinami z provázků, motání se do
papírů… Opět skvělá nálada a příjemně strávené odpoledne. Už za tmy si
děti mohly vytáhnout z „pavoučí“ krabice odměnu, což vyžadovalo jistě
mnoho odvahy…
Další projekty se zaměřovaly na rozvoj a upevňování návyků dětí pro
ochranu přírody – besedy s odborníky, ekohlídky na kontrolu využití
papíru, šetření vodou, jídlem, hledání třídících kontejnerů v okolí…
Nedílnou součástí našeho programu je i ekologické využití různých
materiálů k dekoraci okolí školky – zdobení Eko-stromečku pěnovým

řetězem nebo výroba a umístění krmítek ze starých hrníčků – „ptačí
restaurace“.
V programu Ekoškolky se rovněž zaměřujeme na rozvoj environmentální
výchovy dětí při objevování nových zákoutí přírody v okolí MŠ – objevení
studánky Volontérka nebo zkoumání množství vody na podzim v Těrlické
přehradě.
Dneska, když se ohlédneme zpátky, cítíme velkou radost z toho, že jsme
dokázali zapojit děti do úžasných projektů… Odměnou pro nás nebude jen
obhajoba titulu při dalším auditu, ale především to, co si děti odnesou
samy v sobě. Ať už to bude vzpomínka na krásně prožité společné
odpoledne s rodiči a kamarády nebo naučená schopnost třídění odpadu
nebo šetření vodou. To semínko zodpovědnosti k sobě i ostatním mají
v sobě zaseto již nyní a záleží na podmínkách, které jim my dospělí
vytvoříme, aby ta zodpovědnost v dětech zdárně rostla a jednou snad
tímto přístupem změnily alespoň částečně svět.
Bc. Koniuchová Alena,
vedoucí učtelka MŠ
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FANTASY ORIENT STUDIO ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
V HAVÍŘOVĚ OTEVÍRÁ OD ZÁŘÍ 2019
TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI … již od čtyř let
DĚTI SE NAUČÍ: Základy orientálních tanců a jejich moderních fůzí,
základní pohybové průpravě, správné držení těla, zlepší koordinaci, naučí se
ladným pohybům, vnímání rytmu, radosti z pohybu a sdílení v kolektivu.
A NAVÍC: Účast na každoroční šou V RYTMU TANCE, účast
na tanečních soutěžích, individuální přístup, hezké prostředí studia,
děti s hendikepem také vítány. To vše s profesionálním vedením
a pohodovou atmosférou.

FANTASY ORIENT STUDIO ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
V HAVÍŘOVĚ OTEVÍRÁ OD ZÁŘÍ 2019
TANEČNÍ KURZY PRO MALÉ I VELKÉ
4NOVÝ KURZ PRO ZAČÁTENČNICE
4KURZ "TANČÍME JEN TAK"…pro všechny pokročilosti
4KURZY MÍRNĚ POKROČILÉ až POKROČILÉ
Orientální tanec Vás naučí ladným pohybům, zpevní svaly, vymodeluje
postavu, probudí ženu v každé z Vás, způsobí závislost na pohybu
a dokonale dobrou náladu…bez ohledu na věk nebo míry. Každoročně
pořádáme taneční šou V RYTMU TANCE, účastníme se tanečních soutěží.
Vše s individuálním přístupem v hezkém prostředí našeho studia.
Těším se na Vás!
Andrea Martincová, 602 566 441, www.fantasyorient.cz

Klienti SANTÉ podpořili fanděním hendikepované sportovce
30. dubna bylo zahájeno „Mistrovství světa v para hokeji 2019“.
Světový šampionát para hokejových týmů hostilo město Ostrava. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Moravskoslezskému krajskému úřadu, který
na tuto akci poskytl bezplatné vstupenky a umožnil tak 40 klientům z organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb navštívit toto nezvyklé sportovní klání.
Velice jsme obdivovali obrovské herní nasazení a fyzickou námahu hendikepovaných hokejistů, kteří se své milované hry nevzdali ani po vážných
zdravotních problémech, případně po těžkých nehodách a úrazech.
Pro naše klienty to byl velký sportovní zážitek srovnatelný s olympiádou, či
jakýmkoli mistrovstvím světa jiných sportů.
Bc. Andrea Nováková, vedoucí sociálního útvaru SANTÉ

Veolia podpořila cvičení nejmenších dětí
Po dvouleté přestávce pokračují havířovští ragbisté v projektu rozvoje
pohybových dovedností nejmenších
dětí, který podpořil Nadační fond
Veolia. Projekt se zaměřuje speciálně na cvičení dětí mateřských
škol. Při cvičeních v malé tělocvičně
sportovní haly Slavia instruktoři využívají řadu herních prvků ragby od
zvedání a pokládání míče, přes nošení a přihrávky až po kopy.
Všechno formou závodivých her
a honiček a děti tak poznávají trochu
jiný pohyb a jiná cvičení než ve
školce. Malým dětem se také šišaté
ragbyové míče mnohem lépe nosí,
svým tvarem jsou pro manipulaci
a házení mnohem lépe přizpůsobené než kulaté. Děti samozřejmě
používají příjemné měkké míče
z pěnové gumy nebo molitanu.
Příležitosti využily hlavně školky

E. Holuba a U Stromovky, pravidelné cvičení se pro ně stalo součástí výukového programu na celé
letošní jaro. Že cvičení dětem pomáhá v rozvoji pohybových schopností, poznávají hlavně cvičitelé,
potvrzují, že se motorika dětí viditelně zlepšuje. Seriál cvičení byl zakončen v první polovině května
hrátkami na hřišti. (gak)
Na snímku děti z MŠ Emila Holuba

19

55/19

65/19

NABÍDKA
PRACOVNÍHO MÍSTA
ZUŠ Viléma Wünsche
v Šenově hledá
hospodářku-hlavní účetní.
Bližší informace na:
www.zus-senov.cz (Aktuality)

56/19

57/19
63/19

58/19

62/19

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

60/19

AUTOVRAKOVIŠTĚ
PETŘVALD
61/19

UZÁVĚRKA
RADNIČNÍCH LISTŮ
NA MĚSÍC ČERVENEC
11. 6. 2019

Ostravská 1836, Petřvald

JIŽ 20 LET NA TRHU!
WWW.LEVNEVRAKOVISTE.CZ

OBJEDNÁVKY TELEFONICKY:
608 215 711 nebo 596 542 866
email: info@levnevrakoviste.cz
59/19

64/19

Přijmeme na dohodu o provedení práce

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
na tel. čísle 777 917 043.
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Správa sportovních a rekreačních zařízení
zve na tradiční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. 6. 2019 OD 9.00 DO 15.00 HODIN, KOUPALIŠTĚ DO 19.00 HODIN
SPORTOVNÍ HALA SLÁVIE
4florbal ve velké tělocvičně
4gymnastika v malé tělocvičně
ULICE ASTRONAUTŮ
4minigolf
STROMOVKA
4discgolf
TĚLOCVIČNA PALACKÉHO
4lezecká stěna

SPORTOVNÍ HALA ŽÁKOVSKÁ
4dva badmintonové kurty
4košíková
VÍCEÚČELOVÁ HALA
4bowling
4na ploše haly pingpongový stůl
4košíková
4nohejbal

HŘIŠTĚ U ZŠ M. PUJMANOVÉ
4jízda čtyřkolkami
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
4otevřeno
LETNÍ KOUPALIŠTĚ JINDŘICH
41. 6. 2019 zahajuje sezonu, vstup
pro všechny zdarma
MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ AREÁL
4kruhový trénink fotbalistů

Na všechna
sportoviště
vstup zdarma

Včelařský kroužek Ambrožíci Havířov zve všechny milovníky
přírody a zájemce o včelařství do včelařského areálu
Z Á M E C K Ý D V Ů R,

NA SLAVNOSTI MEDU
V SOBOTU 22. ČERVNA 2019
9.00
10.00 - 12.00
10.00 - 14.00
14.00 - 15.00

15.00 - 18.00

ZAHÁJENÍ SLAVNOSTI
EXKURZE DO VČELÍHO KRÁLOVSTVÍ, UKÁZKA
STÁČENÍ MEDU
SOUTĚŽ NA NAUČNÉ STEZCE „ PŘÍRODA
NEJSOU JENOM VČELY“
VYLOSOVÁNÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE, PŘEDÁNÍ CEN,
PŘEDÁNÍ ČLENŮM VČELAŘSKÉHO KROUŽKU
OSVĚDČENÍ „MLADÝ VČELAŘ“
BESEDA SE VČELAŘI, PROMÍTÁNÍ DVD,
ZAKONČENÍ SLAVNOSTI

UPOZORNĚNÍ: DO VČELAŘSKÉHO AREÁLU SE DOSTANETE
POUZE BRANKOU U KAPLIČKY SV. AMBROŽE NEBO
BRANKOU U KOSTELA SV. MARKÉTY V HAV. BLUDOVICÍCH
SOUTĚŽE SE MŮŽOU ZÚČASTNIT POUZE DĚTI V DOPROVODU
DOSPĚLÉ OSOBY.
PO CELOU DOBU KONÁNÍ SLAVNOSTI BUDE PŘÍLEŽITOST K
OBČERSTVENÍ Z DOMÁCÍ KUCHYNĚ A TAKÉ ZAKOUPENÍ
MEDU, MEDOVINY A DALŠÍCH VÝROBKŮ ZDRAVÉ VÝŽIVY
A KOSMETIKY S VČELÍMI PRODUKTY
UKÁZKA VÝROBY SVÍČEK ZE VČELÍHO VOSKU, KAŽDÝ SI
MŮŽE VYROBIT SVÍČKU SÁM
K SLAVNOSTNÍ ATMOSFÉŘE PŘISPĚJE CIMBALOVÁ MUZIKA
VONIČKA Z HAVÍŘOVA
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