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Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
24. května společně se zástupci města
a kraje slavnostně zahájila rekonstrukci
nádražní budovy v Havířově. Jde o nej-
větší letos zahájený projekt tohoto druhu
na Moravě. Rekonstrukci za 137,3
milionu korun zajistí společnosti OHL ŽS
a.s. a Tomi-Remont a.s.

Na tento projekt přímo navazuje také rekonstrukce
přednádražního prostoru, kterou realizuje statutární
město Havířov. Hlavním cílem akce je revitalizace
lokality včetně vybudování dopravního terminálu
a související infrastruktury (parkovací stání atd.). 

“Jedná se o výjimečný projekt, který konečně změní
vstupní bránu do našeho krásného města. Jsem
šťastný, že to, co 30 let nešlo, najednou jde, protože je
to moje srdeční záležitost. Celková investice do této
lokality ze strany města a SŽDC bude bezmála čtvrt
miliardy korun a věřím, že po dokončení dostane úplně
novou dynamiku. Havířov to opravdu potřebuje,” řekl
při zahájení stavby primátor města Josef Bělica.

Modernizace výpravní budovy nádraží bude probíhat
ve dvou etapách - v rámci první bude provedena
rekonstrukce stávající provozně administrativní části
a přilehlých zpevněných ploch včetně venkovního
schodiště. Cílem prací v první etapě je vybudování

nové odbavovací haly pro cestující a nové zázemí pro
dopravce. V rámci druhé etapy pak bude provedena
rekonstrukce stávající odbavovací haly a restaurace
i s obálkou budovy (prosklená stěna, střecha),
přestěhování pokladen do nové odbavovací haly
a vybudování nových toalet pro cestující.

“Začíná přeměna zastaralé a z provozního hlediska
nevyhovující budovy na objekt odpovídající poža-
davkům a standardům 21. století. V průběhu dvou let
projde celý objekt kompletní rekonstrukcí včetně
výrazných dispozičních změn,” uvedl generální ředitel
SŽDC Jiří Svoboda.

SŽDC plánuje také rekonstrukci staniční části
havířovského nádraží. Její realizace se předpokládá
v letech 2021 až 2022.

-red-

Začíná rekonstrukce
nádraží v Havířově

Foto: Petr Sznapka
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I přes chladné a deštivé počasí se
poslední tři květnové dny u pří-
ležitosti Mezinárodního dne dětí
opět otevřely pro havířovské
mateřské a základní školy pomy-
slné brány areálů městské policie
a sousední požární stanice HZS na
Karvinské ulici. Děti se tak mohly
seznámit s prací hasičů, strážníků,
ale také policistů, kteří měli pro ně
připravenu malou prezentaci. 

V rámci asi hodinového programu
si strážníci MP Havířov pro malé
školáky a předškoláky připravili
prohlídku nové mobilní služebny,
kde se mohly děti například
podívat, jak funguje kamerový
systém. U zásahového vozidla se
mohly dovědět, jaké technické

vybavení strážníci ve službě použí-
vají, nebo u cyklohlídky si mohly
prohlédnout nová elektrokola a zá-
roveň se dozvědět, jak má být
správně vybaveno kolo. 

Jako poslední stanoviště byl
připraven výcvikový prostor slu-
žebních psů, kde psovodi prezen-
tovali nejen poslušnost psů, ale
i jejich připravenost při zajišťování
veřejného pořádku v rámci velkých
kulturních a sportovních akcí nebo
při zásazích proti pachatelům
trestné činnosti.     

Za tři dny navštívilo akci přes 800
dětí ze základních a mateřských
škol. 

Monika Krpelíková, projektový

manažer MP

Magistrát hledá majitele garáží
bez pozemků
Na území města Havířova se v současné době nachází několik staveb
garáží na městských pozemcích, které nejsou zapsány v katastru
nemovitostí, protože nelze v současné době zjistit jejich vlastníka.
Jedná se o tyto stavby:
1. Garáž na pozemku parc.č. 812, k.ú. Šumbark

- areál garáží u Sběrného dvora, Havířov-Šumbark, ulice Jarošova
2. Garáž na pozemku parc.č. 2411/3, k.ú. Šumbark

- garážoviště pod hřbitovem v Havířově-Šumbarku, ulice Hřbitovní
3. Garáž na pozemku parc.č. 1395/87, k.ú. Šumbark

- areál garáží vedle budovy ČEZ, ulice Lidická, Havířov-Šumbark
4. Garáž na pozemku parc.č. 580/21, k.ú. Bludovice

- areál garáží, ulice Rodinná, Havířov-Podlesí
5. Garáž na pozemku parc.č. 637/15, k.ú. Bludovice

- garážoviště, ulice Mezidolí, před mostem, Havířov-Bludovice
6. Garáž na pozemku parc.č. 1245/34, k.ú. Prostřední Suchá

- řada garáží  ulice U Hřiště, vedle fotbalového stadionu
Havířově-Prostřední Suché

7. Garáž na pozemku parc.č. 3513, k.ú. Havířov-město
- areál garáží Na Špici, ulice Garážnická, Havířov-Město

8. Garáž na pozemku parc.č. 1325/19, k.ú. Prostřední Suchá
- řada garáží  za  MŠ U Topolů v Havířově-Prostřední Suché

Dle  § 1050/2 zákona č. 89//2012 Sb. (občanský zákoník) nevykonává-li
vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu 10 let, má se za
nemovitost opuštěnou. Po uplynutí lhůty 10 let může město, jako vlastník
dotčených pozemků, podat na stavbu jednotlivých garáží určovací žalobu.
V současné době lze tyto stavby  považovat za stavby na cizím pozemku
ve smyslu ust. § 1083 obč. zákoníku. 

Chcete-li zjistit, zda se náhodou nejedná o vaši garáž, podívejte se na
www.havirov-city.cz, ekonomický odbor, informace oddělení správy
majetku, Stavby garáží bez vlastníků. 

Pokud se jedná o vaši garáž, kontaktujte Magistrát města Havířova,
ekonomický odbor, kanc.č. B-502, p. Z. Javorskou, osobně v úřední dny
nebo na tel. čísle: 596 803 310 a dostavte se k dořešení vlastnických vztahů.

Statutární město Havířov každo-
ročně oceňuje osobnosti v různých
oblastech společenského života.
Za rok 2019 bude na základě
zaslaných nominací rozhodnuto
o udělení ocenění v oblasti sociální
a zdravotní, kulturní, volnočaso-
vých aktivit, ostatních společensky
prospěšných aktivit a ve sportovní
oblasti a také o případném udělení
Ceny města.

O udělení ocenění a Ceny města
Havířova jednotlivcům, kolektivům
a družstvům rozhoduje Zastupi-
telstvo města Havířova. 

Návrh na udělení ocenění nebo
Ceny města Havířova za rok 2019
musí být podán písemně s podpi-

sem navrhovatele na adresu:
Magistrát města Havířova, odbor
školství a kultury, Svornosti 86/2, 736
01 Havířov-Město, do 30. 9. 2019.

Formuláře jsou ke stažení na
webových stránkách města
www.havirov-city.cz v sekci
Havířov - Městská ocenění, kde
naleznete také Zásady pro
udělování ocenění a Ceny města
Havířova. 

Formuláře je také možné si
vyzvednout na odboru školství
a kultury Magistrátu města
Havířova, kde mohou navrhovatelé
získat i případné další informace
(tel. kontakt: 596 803 132).

Veřejnost může podávat návrhy na
udělení ocenění a Ceny města Havířova

Strážníci a hasiči připravili pro děti
k svátku Den otevřených dveří

CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688

Milí senioři s vnoučaty, rodiče s dětmi, prostě všichni, kteří máte rádi
hry, pohádky, dobrodružství. Připravili jsme pro vás opět zábavné

prázdninové odpoledne, a to čtvrtý ročník 

„KNOFLÍČKIÁDY“,
který se uskuteční v úterý 17. 7. 2019

(zápis účastníků od 14.00 hodin). 
Akce proběhne za každého počasí.

Pro účastníky jsou připraveny drobné odměny.

V měsíci červenci 2019 začíná prázdninový program činností:

PONDĚLÍ:  ----------------------                 ÚTERÝ: --------------------------

STŘEDA: 
od 14.00 do 17.00 hodin p. Szostková – dovednostní kroužek -
ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní,
vyšívání, pletení

ČTVRTEK:  ----------------------                 PÁTEK: --------------------------
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Zdravotní středisko na Studentské ulici prošlo
kompletní sanací za přibližně 12,5 milionu
korun. Došlo ke zlepšení tepelně technických
vlastností objektů a byly vyřešeny bezbariérové
přístupy vně i zvenčí zdravotního střediska.
Rekonstrukce zdravotního střediska na Dlouhé
spěje do finále.  Na Gagarinově ulici se začne
o prázdninách a na Budovatelů a Gen. Svobody
ještě během tohoto roku.

Budova zdravotního střediska na Studentské
ulici byla ve špatném technickém stavu,
havarijní stavy se dosud řešily dílčími opravami.
Výčet prací je rozsáhlý. Zahrnoval montáž
střešního pláště na budově „A“, rekonstrukci
střechy budovy „B“. V celém komplexu proběhla
kompletní výměna starých oken za nová
plastová, nové jsou také vstupní dveře.
Společné prostory prošly generální opravou
elektroinstalace, která si vyžádala zednické
úpravy omítek.  Rekonstrukcí prošla sociální
zařízení, nově je v budově toaleta pro imobilní
občany. Nová je PVC podlaha v místě čekáren,
dlažba v prostorách sociálního zařízení,
v prostorách toalet jsou nové barevné obklady.
Ve 2. NP jsou odděleny čekárny od společných
prostor prosklenou hliníkovou sestavou. „Mimo

tuto stavbu jsme provedli generální opravu

elektroinstalací v těch nebytových prostorech,

kde měli nájemci o tuto službu zájem.  Zdravotní

středisko má moderní vzhled, nájezdové rampy

usnadňují pohyb imobilním občanům. Do patra

se dostanou díky nové plošině,“ řekl jednatel
Městské realitní agentury (MRA) Róbert
Masarovič. Vše probíhalo v rámci dohodnutého
harmonogramu, a tak se všichni dočkali
komfortnějšího prostředí v plánovaném termínu. 

MRA finišuje se stavebními pracemi ve
zdravotním středisku na Dlouhé ulici v Havířově-
Podlesí, termín dokončení je polovina srpna.
„Aktuálně se dokončuje fasáda ze severní

strany, probíhají bezpečnostní zkoušky nového

výtahu, pracuje se na finálních úpravách

vestibulu,“ uvedl jednatel MRA Jiří Lankočí.
Rozpočet činí více než 18,6 milionů korun.

Seznam sanačních prací zdravotního střediska
na Dlouhé ulici byl obsáhlý. Zahrnoval například 

odstranění statických závad nosných konstrukcí,
zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu
všech oken za plastová, výměnu střešního
pláště včetně řešení vstupu na střechu, opravy
hydroizolace, venkovních zídek, zábradlí, 

schodiště, rampy, podchodu, dlažby, okapových
chodníků, výměnu vstupních dveří, výměnu
rozvodů elektroinstalace od hlavního rozvaděče
v celé budově, výměnu  hromosvodné instalace,
výměnu stoupacího potrubí vodoinstalace po
zařizovací předměty v celé budově, výměnu
zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních,
výměnu nevyhovujícího stoupacího potrubí
kanalizace v celé budově, výměnu výtahu
a další.  

Nejpozději do konce července započnou
stavební práce ve zdravotním středisku na ulici
Jurije Gagarina v Havířově-Podlesí. Sanace
zbývajících dvou zdravotních středisek na ulici
Budovatelů v Havířově-Suché a ulici Gen.
Svobody v Havířově-Šumbarku budou spuštěny
ještě letos. Sanace jsou financovány z Fondu
nájemního bydlení s předpokladem čerpání 80
miliónů korun. „Pacienti i zdravotníci si po

dlouhých letech zaslouží zásadní změnu,

dočkají se mimo jiné komfortnějšího prostředí, “

uvedl primátor města Havířov Josef Bělica.

Mgr. Simona Součková,

mediální zástupkyně MRA

Zdravotní střediska se mění před očima,
na Studentské hlásí HOTOVO!

V plném proudu je distribuce nových nájemních
smluv. S účinností od 1. 7. 2019 se vztahují
zásadně na všechny byty ve vlastnictví města
Havířova. K  3. 6. 2019 měla Městská realitní
agentura v evidenci 5 970 podepsaných smluv
a evidenčních listů, což činí 80 procent z celko-
vého počtu smluv. MRA si dovoluje všem
spolupracujícím nájemcům upřímně poděkovat
za součinnost.

„Pro nájemce, kteří doposud s podpisem váhají

nebo potřebují vysvětlení, připravilo právní

oddělení stručný seznam nejčastějších dotazů

s odpověďmi, které jsou uvedeny na

www.mra.cz. Věříme, že přispějí k lepšímu

pochopení všech důležitých bodů a následnému

správnému rozhodnutí,“ vysvětlil jednatel MRA
Jiří Lankočí.

Od pondělí 20. 5. 2019 zajišťovala Městská
realitní agentura distribuci nových nájemních
smluv a dalších dokumentů mezi nájemce. Na
základě dubnového rozhodnutí Rady města
Havířova jsou tedy v plném proudu práce
spojené se zavedením nových nájemních
podmínek účinných od 1. 7. 2019. Spolu
s příslušnými dokumenty k podpisu obdrželi
nájemci také průvodní dopisy s doplňujícími
informacemi a pokyny. Na základě množství
řádně podepsaných a odevzdaných nájemních
smluv či evidenčních listů se jeví, že většina
nájemců nejen že správně porozuměla doda-

ným dokumentům, ale dobře pochopila také
důvody, které ke změnám nájemních podmínek
vedly. „Je zřejmé, že realizace takto význam-

ných projektů představuje množství nových

úkolů také pro naše zaměstnance. Tyto úkoly by

nebylo nemožné splnit, kdyby s našimi

zaměstnanci většina nájemců příkladně

nespolupracovala, jako se tomu dělo a děje

v těchto dnech,“ poděkoval také jednatel MRA
Róbert Masarovič.

Mgr. Simona Součková,

Městská realitní agentura

Většina nájemců městských bytů už podepsala
nové nájemní smlouvy

foto: archiv MRA
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Bioodpad
Už všichni víme, že s hnědou barvou je svázán
biologický odpad, nabízí se proto další otázka
k zamyšlení. Co si přesně pod tímhle pojmem
představit? Jedná se o biologicky rozložitelný
odpad, který nepřišel do kontaktu s produkty
živočišného původu, tedy například s kostmi
nebo masem. Také nesmí být znečištěný ne-

bezpečnými látkami, jako jsou plasty nebo ropné
látky, a abychom se v tom všem dobře
zorientovali, dostanou hnědé kontejnery nové
polepy, které upozorní občany, co do nich patří.
Bioodpad je v Havířově svážen nejen od
rodinných domků - ale již od roku 2014 je také
svážen v bytové zástavbě.

Hlavním záměrem tohoto projektu bylo od
samého počátku snížení množství komunálního

odpadu, který byl odstraňován bez využití na
skládce komunálního odpadu. Od letošního roku
je rozmístěno 14 hnědých nádob určených pro
separovaný sběr biologicky rozložitelného
komunálního odpadu z domácností v bytové
zástavbě. Mapku s rozmístěním nádob najdete
na webových stránkách města:
www.havirov-city.cz v sekci Odpady.

Jedlé oleje
a tuky
V letošním roce bude v Havířově zahájen sběr
jedlých olejů a tuků z domácností.  Připravujeme
rozmístit na území města 30 kusů speciálně
upravených nádob,  do kterých se budou tuky
a oleje z domácností vhazovat v uzavřených
PET lahvích.  

Zavedení odděleného sběru jedlých tuků je
důležité zejména z hlediska ochrany kanalizační
sítě, neboť tuk v potrubí tuhne, zanáší potrubí
a zvyšuje náklady na odstraňování nánosů
bránících volnému průtoku odpadních vod.
Navíc, vysbíraný olej bude dále zpracovávána
využíván zejména jako složka pro výrobu eko-
logických paliv a přídavků do paliv.

Ing. Iveta Grzonková,
vedoucí odboru

komunálních služeb

Staráme se o Havířov – třídíme bioodpad
a připravujeme odběr jedlých tuků a olejů
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Vystoupení mladých umělců
z Ukrajiny v Domově seniorů
Havířov, středisko Luna

Na sbírkový účet Ligy proti
rakovině jsme odeslali pro nás
neuvěřitelných 217 098 Kč.

Velmi děkujeme studentům
Gymnázia na ul. Studentské
v Havířově, studentům Střední
školy kpt. Jasioka v Havířově -
Suché, Základní škole v Havířově
ul. Generála Svobody, dále zá-
kladním školám v Šenově, Těrlicku,
Petřvaldu, Dolních Datyních
a Václavovicích. Velký dík patří
vedení škol a učitelům, kteří
chápou důležitost prevence a při
této sbírce s námi spolupracovali.
Samozřejmě, že všechny členky
klubu se také zapojily. Jako každý
rok děkujeme  České poště a paní
Kabelkové, která dva dny počítala
výtěžek sbírky.

Největší dík však patří havířovským
občanům, kteří si uvědomují důle-
žitost prevence, sbírku uznávají
a v mnoha případech částka za

květinku byla daleko vyšší než
minimální částka. Letos byla
kytička růžová a letáčky byly
zaměřeny na prevenci nádorů plic
a vyzývaly k nekouření. Velmi
potěšitelné je, že občané ví, že
máme centrum sbírky v Renetě
a chodili si pro květinky i  přímo
k nám do centra. Děkujeme všem
za pomoc a spolupráci. 

Za spolek INNA z.s. Havířov
Marta Marčová,

předsedkyně organizace

INNA: Letošní „Český den
proti rakovině“ se i přes velmi
nepříznivé počasí vydařil 

Nevšední zážitek nám připravily
ukrajinské lidové soubory mladých
umělců, které našim klientům zpří-
jemnily jedno květnové odpoledne.
Hrál soubor banduristek Dzvoneček,
banduristů Hamalia, tj. hráček
a hráčů na ukrajinský lidový nástroj
banduru, který vzdáleně připomíná
kytaru, loutnu či balalajku a drží se
na koleně. Moderním scénickým
tancem zaujaly studentky ansám-
blu Vykrutasiki z konzervatoře
Aquarius. Sbory přijely z krásného
univerzitního města Lvov, nej-
většího města západní Ukrajiny.

Mohli jsme obdivovat vyšívané
lidové kroje, ukrajinský folklór
a úctu k tradicím.  Mladí lidé svou
energií roztleskali naše klienty, což
se nevidí tak často. Senioři věno-
vali účinkujícím obrázky vyrobené
v naší kreativní dílně a balíček
českých sladkostí na ochutnávku.
Pro velký úspěch vystupující slíbili,
že při další návštěvě České

republiky mezi nás znovu zavítají.
Program provázel slovem před-
seda mezinárodní taneční školy
Palas dance v Šenově Josef
Macura, který je zároveň hlavním
propagátorem a organizátorem
akce "Tance pro Ukrajinu". „Tento
projekt vznikl na morální i faktickou
podporu výjezdů talentů Ukrajiny
do České republiky během oku-
pace Ukrajiny ruskými vojsky,“ řekl
Josef Macura.

Za aktivizační pracovníky
Mgr. Ing. Barbora Gerátová
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Ing. Antonín Šimíček absolvoval v roce 1955
Vysokou technickou akademii Antonína
Zápotockého v Brně  s vysokoškolskou
kvalifikací stavební inženýr. Působil jako

hlavní inženýr Stavoprojektu Ostrava
střediska A4 se sídlem v Havířově.

V roce 1990 se stal prvním polistopadovým
předsedou MěNV v Havířově. Za jeho

působení získal Havířov postavení
statutárního města. 

Ing. Antonín Šimíček zemřel
15.4.2019 ve věku 89 let.

Zemřel bývalý předseda MěNV
Havířova Antonín Šimíček

Návštěvníci této akce, kterých
každým rokem přibývá, mohli zase
vidět vybavení technických služeb.
Každým rokem se vozový park
obměňuje, takže nasednout mohli
i do zbrusu nových strojů.
Děti nasedaly do popelářských
vozů, bagrů, traktorů, na obrovské
sekačky a další. Více než desítka
strojů byla vystavena na hřišti až do
večera, ale v průběhu dne byly
jednotlivé stroje předvedeny také
v pohybu. 

Řidiči tak předvedli dětem, co umí
velký bagr, jak se vysypává
posečená tráva z obrovského koše
na sekačce a velký úspěch sklidil
kropicí vůz, když v nádherném
letním počasí všechny osvěžil
a skropil příjemnou vodní mlhou.
Při ukázkách se děti mohly
dozvědět i něco bližšího o náplni
práce obsluhy i stroje, protože
moderátor celého dne - skvělý
imitátor Petr Jablonský - doplnil tyto
ukázky vtipnými rozhovory. 

Na hřišti byly pro děti i dospělé
připraveny také doprovodné atrak-
ce jako světelná stěna, zametač,
obří skluzavka, obří balónková
bitva, kvízy a mnoho dalších.
Letošní ročník doplnilo kromě Petra
také vystoupení mistryně Evropy
v agility a dogdancingu Aleny
Smolíkové, která předváděla
vystoupení s pejsky dogfrisbee
a dogdancing.

Pro děti byla připravena také
zábavná hra - hledání plyšových

mloků, maskotů technických slu-
žeb. Děti dostaly sladkou odměnu
a mohly hlasovat v soutěži zá-
kladních škol o nejlepší sochu
z PET lahví. Vítězná škola získala
od technických služeb únikovou
hru, kterou připraví zástupci
společnosti Firemky přímo ve
škole. Dárkový certifikát a kontakty
na realizaci předal ředitel
technických služeb Ing. Ludvík
Martínek přímo ředitelce vítězné
školy. 

Výherci moc gratulujeme! Děku-
jeme a gratulujeme také všem třem
školám. Všechny sochy totiž byly
moc hezké, povedené, detailně
vymyšlené, bylo na nich vidět, že si
s nimi děti i učitelé dali hodně
práce, a toho si ceníme. Věříme, že
nám zůstanou věrní a zúčastní se
i příští rok.

Na sochy i na celou akci dohlíželi
strážníci Městské policie Havířov.
Tímto moc děkujeme za jejich
pomoc, že dohlédli na bezpečnost
při přípravách i akci samotné.
Poděkování patří  také  všem
zaměstnancům technických služeb
v čele s panem ředitelem za to, že
se pečlivě starají o naše krásné
město, aby bylo čisté, hezké,
a předvedli nám všem svou práci.
A především děkujeme všem
návštěvníkům, že jste s námi
strávili krásné odpoledne a bude-
me se těšit zase v příštím roce.

Iveta Kočí Palkovská

1.6.2019 se již tradičně konal
v Havířově 4. ročník akce
DEN TECHNICKÝCH SLUŽEB

Výsledky soutěže SOCHA z PET lahví 2019, téma zvířata:

Tak jako každý rok proběhla
v květnu postupová kola celostátní
soutěže Mladý cyklista. V  měst-
ském kole v obou věkových
kategoriích vyhrála družstva ZŠ
Moravská. Vítězové postoupili do
okresního kola, které se usku-
tečnilo v Bohumíně v polovině
května. A protože jim okresní finále
bylo málo a paní učitelka Mgr.
Marcela Sasynová své týmy
připravila na jedničku, čekal je další
postup. Za okres Karviná postoupili
do krajského finále, které se konalo
30. a 31. května ve Frenštátě pod
Radhoštěm.  V mladší kategorii nás

reprezentovali David Pešata,
Tomáš Glonek, Julie Madejová
a Tereza Hamtáková, v té starší
Daniel Fussek, Matěj Urbaník,
Viktorie Kotulová a Andrea
Maršálková. V krajském finále
obsadila obě družstva ve svých
kategoriích pátá místa. Všem osmi
cyklistům patří velká gratulace
a poděkování patří trenérce, paní
učitelce Mgr. Marcele Sasynové.

Roman Skácel,

Komise Rady města Havířova

pro BESIP

Havířovské družstvo
zabodovalo i v krajském kole
soutěže mladých cyklistů

V průběhu měsíce července 2019
bude probíhat veřejné projednání
návrhu Komunitního plánu ro-
zvoje sociálních služeb a sou-
visejících aktivit statutárního města
Havířova na období 2020-2024
a návrhu Plánu rozvoje sportu
města Havířova v letech 2018–2025.
Široká veřejnost se k návrhu těchto
dokumentů může vyjádřit pro-
střednictvím formulářů, které
budou společně s předmětnými
návrhy koncepcí zveřejněny na
webových stránkách města

www.havirov-city.cz v sekci
Nepřehlédněte. Obě koncepce
jsou zpracovány v rámci projektu
„Zpracování strategických dokumentů
SMH“, který je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Zaměstnanost. 

Eva Havlů, vedoucí oddělení

strategického rozvoje, odbor

kancelář primátora

Veřejnost se může zapojit
do projednání návrhů koncepcí
rozvoje města

Foto: BESIP Havířov
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Obnovený Majáles se na náměstí
Republiky v Havířově konal díky
iniciativě vedení a studentů Gym-
názia Havířov-Město na ulici
Komenského. Na organizaci se
podílela většina středních škol ve
městě za podpory Magistrátu
a Městského kulturního střediska.
Program 30. dubna 2019 začal
průvodem v maskách od jedno-
tlivých škol na náměstí, kde byl
připraven pestrý program, který
zahájilo korunování krále a krá-
lovny Majálesu. Náměstkyně
primátora odevzdala řediteli gym-
názia symbolický klíč od města,
který by příští rok měl být předán
další pořádající škole. Nejdříve
vystoupily studentské kapely
a interpreti a po nich následovaly
známější skupiny jako Světlo,
Genom a zpěvačka Vali Angel.

Kromě hudební produkce měli
návštěvníci možnost prohlédnout si
prezentační stánky jednotlivých
škol a různé workshopy, zakoupit si
knížku K-klubu, zúčastnit se art
happeningu Galerie Krystal a street
art umělce Khomy. V pozdních
večerních hodinách se akce
přesunula do hudebního klubu
Stolárna, kde až do rána probíhala
afterparty. Všechno vyšlo skvěle,
jen počasí bohužel letos nepřálo.
I přesto si však všichni návštěvníci
Majáles užili. Doufáme, že se příští
rok sejdeme v alespoň stejně
hojném počtu a v podobně
nápaditých maskách.

Za realizační tým:
Klára Nierostková, Vladimír Glogar

– hlavní organizátoři

Do Havířova se po čtvrtstoletí

vrátil Majáles Střední škola Havířov–Prostřední
Suchá se bude účastnit projektu
Erasmus+ „Evropská praxe pro
život“. V letech 2019 a 2020 se tak
mohou uskutečnit celkem 4 zahra-
niční stáže. Tři z nich budou
měsíční a jedna dlouhodobá, žáci
budou trávit v cizině dokonce čtvrt
roku. 
V rámci projektu vycestují žáci
oborů pedagogické lyceum, soci-
ální činnost, kosmetické služby
a kadeřník. Pedagogické lyceum
a sociální činnost navštíví město
Braga v Portugalsku, žákyně oborů
kosmetické služby a kadeřník
město Ljubljana ve Slovinsku
a město Gijón ve Španělsku.
Pro každou ze stáží se bude konat
výběrové řízení, jehož součástí
bude vědomostní test z anglického
jazyka, motivační dopis a ústní
pohovor. 
První z výjezdů, stáž v Portugalsku,

proběhne už v termínu říjen –
listopad 2019. Na tuto stáž pojede
maximálně 14 žáků – 10 z peda-
gogického lycea a 4 ze sociální
činnosti. Někteří z nich budou
v zahraničí pracovat s dětmi, jiní se
seniory. 
Na trhu práce je nedostatek praxe
palčivým problémem, dotýkající se
obzvlášť čerstvých absolventů.
Není tedy pochyb, že vyjet během
studia na zahraniční stáž, která je
klasifikována jako praxe, je výborný
nápad. 
Na naší škole se stáže v rámci
různých projektů staly již tradicí.
Žákům je tak umožněno získat
nejen bohaté jazykové znalosti, ale
také nedocenitelné zkušenosti
v rámci daného oboru – a z tohoto
úspěchu pak vytěží obě zúčast-
něné strany. 

Hana Urbanková

SŠ Suchá
Schváleno! Projekt „Erasmus+“ zase bude! 

Jako každý rok, tak i letos, jsme my,
děti ze školky Čelakovského,
oslavily Den dětí na naší školní
zahradě. Počasí nám přálo a odpo-
ledne na nás čekala pohádková
zahrada, kde jsme putovali po-
hádkou O Šípkové Růžence. Do
pohádky jsme cestovali elektric-
kými autíčky. V pohádce jsme
jezdili na ponících jako správní
princové a princezny. Také jsme

vyráběli pohádkovou duhu z vel-
kých bublin a cestovali přes
pohádkovou horu na skákací
čočce. Těžké bylo prodírat se
šípkovým trním a zachránit prin-
ceznu. Kdo úkoly zdolal, dostal
nanuk a malý dáreček. Paní ku-
chařky nám upekly buchty
a rodiče si opékali párky u táboráku.
Bylo to super!

Uršula Kuliková

MŠ Čelakovského
Zahradní slavnost 

Děti z Mateřské školy Havířov-
Město Lípová 15 nelenily ani
v sobotu a 18. května oslavily
společně s rodiči Den rodiny
výletem mezi koruny stromů na
nově otevřenou Stezku Valašku na
Pustevnách. Ty se nově pyšní
stezkou mezi korunami stromů
vysokou 15,2 metrů, kterou stojí za

to navštívit. Užili jsme si společně
s rodiči den plný zábavy a nezapo-
menutelných zážitků.

Všem se stezka moc líbila, počasí
nám přálo a  jsme rádi, že se nám
výlet v oblacích vydařil!

p.uč. Lenka Žinčíková

MŠ Lipová
Mezinárodní den rodiny
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV                   A MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HAVÍŘOV               VÁS ZVOU NA
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POHÁDKY V PARKU KD RADOST - začátky ve 14.00 hod., vstup volný
4. 8. O kouzelném semínku agentura KATO

11. 8. Džungle Klaun Hopsalín
18. 8. Strašfuňákovo cestování Loutkový svět
25. 8. O princezně Rozmařilce Kašpárkův svět Opava

PROMENÁDNÍ KONCERTY V PARKU KD RADOST
začátky v 16.00 hod., vstup volný 

4. 8. Lidová kapela Veselí starci TV Šágr
11. 8. Dechový orchestr mladých Hradec nad Moravicí
18. 8. Dechová kapela Krnovanka Krnov
25. 8. Dechová hudba Slatina Slatina
v případě nepřízně počasí se akce konají v sále KD Radost

KINO CENTRUM
15. 8. Tenkrát v Hollywoodu Premiéra nového Tarantina

l Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace  596 808 011, pokladna  596 808 015, otevřena od 2. 9. 2019     
l Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace  597 317 580, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
l Kulturní dům Leoše Janáčka, Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace  596 411 277, pokladna otevřena od 10. 9. 2019
l Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace  596 811 217, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce  596 812 049 
l Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město l pokladna  597 317 599 pokladna otevřena Po-Út 14.00 - 20.00, St 9.00 - 11.00, Čt-Ne 14.00 - 20.00
l V pokladnách MKS Havířov lze hradit vstupenky formou Flexi Passů společností Le Chèque Déjeuner, s.r.o. a Edenred cz, s.r.o.
l V pokladnách Kina Centrum a KD P. Bezruče lze hradit vstupné platební kartou l Vstupenky možno rezervovat ON LINE na www.mkshavirov.cz

PŘIPRAVUJEME

KULTURNÍ DŮM LEOŠE JANÁČKA
Nebytový prostor o rozloze 40,8 m2
v 2 NP KD, bez interiérového vybavení.
Vhodný jako kancelář nebo studio.

y

Provozní doba KD od 8.00 do 20.00 hod.
Nebytový prostor o rozloze 70,47 m2
v 1 NP KD a 22,5 m2 zázemí.
Vhodný také pro provoz gastro služeb.
Tel: 596 808 011 
Email: sekretariatmks@mkshavirov.cz

NABÍDKA PRONÁJMU



3. 7. ve 20.00 h. PŘEDPREMIÉRA
SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA 3D
Fantasy, USA 2019, 142´, přístupný,
titulky.

Vstupné: 190 Kč w

6. – 7. 7. ve 20.00 h. P
SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA 3D
Fantasy, USA 2019, 142´,přístupný,
dabing.

Vstupné: 180 Kč w

13. 7. ve 20.00 h.                       P
PAVAROTTI
Dokumentární/životopisný, Velká
Británie/USA 2019, 114´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 140 Kč  w

20. – 21. 7. ve 20.00 h. P
LVÍ KRÁL 3D
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
109´, přístupný, dabing.

Vstupné: 180 Kč  w

1. a 2. 7. ve 20.00 h.
YESTERDAY
Komedie/hudební, Velká Británie
2019, 117´, přístupný, titulky.

Vstupné:  160 Kč  w

3. 7. v 9.30 h.
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Komedie, Francie/Belgie 2018, 98´,
do 12 let nevhodný, dabing.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

4. – 5. 7. ve 20.00 h.
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Horor/komedie, USA/Švédsko 2019,
105´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 150 Kč  w

8. 7. ve 20.00 h. P
SRÁŽKA S LÁSKOU
Komedie/romantická, USA 2019,
125´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč  w

9. – 10. 7. v 19.00 h.                 P
SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
Fantasy, USA 2019, 142´, přístupný,
dabing.

Vstupné: 160 Kč w

10. 7. v 9.30 h.
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama, Česko 2019, 104´, do 12 let
nevhodný, česká verze.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

11., 12. a 14. 7. ve 20.00 h.         P
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný, Francie 2019, 90´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč w

15. – 17.7. ve 20.00 h.              P
UZLY A POMERANČE
Drama, Česko/Německo 2019, 92´,
přístupný, česká verze.

Vstupné: 150 Kč w

17. 7. v 9.30 h.
SLOŽKA 64
Krimi/thriller, Dánsko 2018, 119´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

18. a 19. 7. ve 20.00 h.
LVÍ KRÁL
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
109´, přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč w

22. – 23. 7. ve 20.00 h.                P 
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Komedie, Německo 2018, 111´,
do 12 let nevhodný, dabing.

Vstupné: 160 Kč w

24. 7. v 9.30 h.
BOLEST A SLÁVA
Drama, Španělsko 2018, 113´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

24. 7. ve 20.00 h.                         P 
V LÁSCE A VÁLCE
Drama/válečný/romantický,Dánsko
2018, 103´, do 12 let nevhodný,
titulky.

Vstupné: 150 Kč w

25. – 26. 7. ve 20.00 h.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
86´, přístupný, dabing.

Vstupné:  160 Kč w

27. – 28. 7. ve 20.00 h.                P
IBIZA
Komedie, Francie 2019, 86´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 140 Kč w

29. – 30. 7. ve 20.00 h.
LVÍ KRÁL
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
109´, přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč w

31. 7. v 9.30 h.
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Policejní/drama, Dánsko 2017,
85´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

31. 7. ve 20.00 h.
NEVIDITELNÉ
Komedie, Francie 2018, 102 ,́ do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 130 Kč w
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KINO CENTRUM Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkshavirov.cz

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

GALERIE CENTRUM od 9 do 20 hodin (vstup volný)          STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KINA CENTRUM
FILMOVÉ KOMEDIE A ROMANTIKA – výstava plakátů 1. 7. - 31. 8. 2019

LETNÍ KINO - LÉTO PLNÉ HITŮ ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V ČERVENCI VE 21.30

V E L K Ý  S Á L

2. – 3. 7. ve 21.30
ALADIN
Dobrodružný/muzikál, USA 2019,
128´, přístupný, dabing.

4. – 5. 7. ve 21.30 h.
ZELENÁ KNIHA
Drama/komedie/roadmovie, USA
2018, 130´, do 12 let nevhodný,
titulky.

6. 7. ve 21.30 h.
ŽENY V BĚHU
Komedie, Česko 2019, 95´,
přístupný, české znění.

9. 7. ve 21.30 h.
HELLBOY
Akční/fantasy/sci-fi, USA 2019,
121´, do 15 let nepřístupný,
dabing.

10. 7. ve 21.30 h.
CAPTAIN MARVEL
Akční/dobrodružný, USA 2019,
128´, do 12 let nevhodný, dabing.

11. 7. ve 21.30 h.
SHAZAM!
Akční/fantasy, USA 2019, 132´,
přístupný, titulky.

12. 7. ve 21.30 h.
AQUAMAN
Akční/fantasy, USA 2018, 143´,
do 12 let nevhodný, dabing.

13. 7. ve 21.30 h.
LÉTO S GENTLEMANEM
Romantický/komedie, Česko 2018,
98´, přístupný, česká verze.

16. a 17. 7. ve 21.30 h.
JOHN WICK 3
Krimi/thriller, USA 2019, 131´,
do 15 let nevhodný, titulky.

18. a 19. 7. ve 21.30 h.
TRHLINA
Thriller, Slovensko 2019, 111´,
do 12 let nevhodný, titulky.

20. 7. ve 21.30 h.
LOVEní
Komedie/romantický, Česko 2019,
100´, do 12 let nevhodný, české
znění.

23. 7. ve 21.30 h.
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Hudební komedie, USA 2018,
100´, přístupný, titulky.

24. 7. ve 21.30 h.
ZRODILA SE HVĚZDA
Hudební/romance, USA 2018,
136´, do 12 let nevhodný, titulky.

25. 7. ve 21.30 h.
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební/životopisný, USA/Velká
Británie 2018, 134´, do 12 let
nevhodný, titulky.

26. 7. ve 21.30 h.
ROCKETMAN
Životopisný/hudební, Velká Británie/
USA 2019, 120´, do 12 let nevhod-
ný, titulky. 

27. 7. ve 21.30 h.
TERORISTKA
Černá komedie, Česko 2019, 95´,
do 12 let nevhodný, české znění.

30. a 31. 7. ve 21.30 h.
DADDY COOL
Komedie, Francie 2018,  97´,
do 12 let nevhodný, dabing.

Jednotné vstupné: 80 Kč

M A L Ý  S Á L
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Relaxační a porodní vana

v havířovské nemocnici
Nastávající maminky mohou v havířovské
porodnici nově využívat certifikovanou relaxační
a porodní vanu. Koupel ve vaně během porodu
má především výrazný vliv na zmírnění
porodních bolestí, zkrácení celého porodu
a snížení podávaní léků proti bolestem během
porodu. Také trávení pouze první doby porodní
ve vaně s teplou vodou je pro rodičku velkým
přínosem, kdy může naplno využít relaxačního
a analgetického účinku vody. Nastávající
maminka může ve vaně zaujmout libovolnou, jí
pohodlnou, polohu. Vyšetření personálem je
možné i ve vodě. Na každý porod dohlíží
zkušená porodní asistentka, která do něj však
zasahuje jen minimálně a pouze pokud to
situace vyžaduje. Celý porod probíhá spontánně
a přirozenou cestou, miminko právě opouštějící
dělohu přivítá uklidňující a známé prostředí teplé
vody.

Nová speciální vana, kterou mohou rodičky
využívat k relaxaci a alternativnímu způsobu
porodu do vody, byla ve výši necelých 400 tis. Kč,
vč. stavebních prací zakoupena z peněz
vyčleněných z městského rozpočtu na podporu
nemocnice.

Slavnostního zahájení provozuse zúčastnila
celá řada hostů v čele s primátorem města
Havířov Josefem Bělicou, Jiřím Matějem,
ředitelem nemocnice, Danielem Janíčkem,
zástupcem primáře gynekologicko-porodního
oddělení a Kamilem Feberem, product
managerem  společnosti Chironax Frýdek-Místek,
s.r.o., která vanu dodala.

„Vážíme si podpory města Havířov, díky které
můžeme vyjít vstříc moderním požadavkům
nastávajících maminek a rozšiřovat nabízené
služby. V průběhu porodu je důležité, aby se
každá rodička cítila dobře. Rádi přivítáme
každou maminku, která se rozhodne porodit své
miminko v naší nemocnici a bude chtít v průběhu
porodu využít tuto speciální vanu“, sdělil Jiří
Matěj, ředitel nemocnice.

„Přestože je havířovská nemocnice krajským
zařízením, město každoročně přispívá nemoc-

nici nemalou částkou. Pro tento rok počítá
městský rozpočet s dotací pro nemocnici ve výši
3 150 000 korun. Největší pozornost věnuje
město porodnímu a dětskému oddělení,“ uvedl
primátor Havířova Josef Bělica.

Hydromasážní vana typové řady HUBBAR+ se
používá především k předporodnímu cvičení
a porodům do vody. Vana má praktický design,
barevnou světelnou chromatoterapii a je
anatomicky tvarovaná, pro co největší pohodlí
nastávajících maminek. Disponuje jednoduchým
elektronickým ovládáním pomocí barevného
dotykového displeje, nechybí ani elektrické
snímání a průběžné zobrazování teploty

napouštěné vody i množství vody ve vaně.
Všechny tyto vlastnosti umožňují komfortní
obsluhu a tím ulehčují práci porodním
asistentkám, které nemusí napouštění vody
neustále kontrolovat. Součástí vany jsou
přístupové schůdky se zábradlím.

"Jsem rád, že město Havířov ze svého rozpočtu
podporuje také nemocnici. V současné době,
kdy se rodičky stále více přiklání k alter-
nativnímu způsobu porodu, tak nebude
havířovská porodnice pozadu a nabídne nový
trend i svým rodičkám. Věřím, že nová porodní
vana přiláká do naší porodnice více rodiček,"
uvedl Petr Wiecek, primář gynekologicko-
porodnického oddělení havířovské nemocnice. 

Ing. Radmila Fleischerová,
manažer správy úseku ředitele

Z redakční pošty:

Poděkování
Tímto bych chtěla vyjádřit úctu, obdiv a nesko-
nalý vděk panu primáři MUDr. Bronislavu Firlovi
z chirurgie Nemocnice Havířov za péči a na-
vrácení radosti ze života po absolvování velmi
těžké závažné operace. 

Taktéž děkuji lékařům, sestřičkám i veškerému
personálu JIP a Chirurgie 1 havířovské
nemocnice za velmi dobrou péči, ochotu,
vstřícnost a hlavně jejich obětavost a úsměvy.

Mé poděkování patří také MUDr. Štěfánkovi a ses-
třičkám z onkologické ambulance v Havířově.
Toto zaměstnání je řehole.

Děkuji za život                            

Marta Srncová

Horní Suchá
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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

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍ TÁBORY S DON BOSKEM

Středisko Město (Haškova 1) (provoz denně 15.00 - 19.00)
INDIÁNSKÝ TÁBOR
Termín: 8. 7. - 12. 7. 2019                                            Cena: 1300 Kč
Věk: tábor je vhodný pro kluky a holky 7-16 let s dobrodružnou povahou
Program: koně, stanování, výlet Prašivá, indiánská tematika, stavění
teepee a totemů
Program: trampolíny, Olešná, noc v Luhačovicích, grilovačka, koupání,
výroba triček
TÝDEN SPORŤÁKA
Termín: 22. 7. - 26. 7. 2019 Cena: 1350 Kč
Věk: tábor je vhodný pro kluky a holky 8-15 let s kladným vztahem ke sportu
Program: stanování, koupání v lomu, lanáč, trampolíny, Heipark
Tošovice, sportování
HOLČIČÍ RÁJ
Termín: 29. 7. - 2. 8. 2019 Cena: 1300 Kč
Věk: tábor je výhradně pro holky 7-16 let
Program: ZOO Olomouc, family park Skalka, dívčí fintění, koupání, noc
ve středisku
SEDMIMÍLOVÉ BOTY 
Termín: 5. 8. - 9. 8. 2019                                             Cena: 1350 Kč
Věk: tábor je vhodný pro kluky a holky 8-15 let s kladným vztahem
k turistice
Program: rekreační centrum Dolní Morava, laser game, bobovka,
stanování, koupání
TÝDEN BEZ HRANIC
Termín: 19. 8. - 23. 8. 2019 Cena: 1300 Kč
Věk: tábor je vhodný pro kluky a holky 8-16 let
Program: Family park Skalka, lanáč, Karvinské moře, noc ve středisku,
výroba triček

Středisko Šumbark a Valdocco (Lomená 9)
(provoz denně 15.00 - 19.00,Valdocco Út a Čt až do 21.00)
HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Termín:  8. 7. - 12. 7. 2019                                         Cena : 1000 Kč
Věk: tábor je vhodný pro kluky a holky 6-14 let, mající kladný vztah
k přírodě a zvířatům
Program: koně, výlet do ZOO Ostrava, stanice mladých přírodovědců
Karviná, zážitkové centrum
KOUZELNÁ ZEMĚ
Termín:  15. 7. - 19. 7. 2019                                          Cena : 700 Kč
Věk: tábor je vhodný pro kluky a holky 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: tábor je vhodný pro kluky a holky 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: tábor je vhodný pro kluky a holky 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: tábor je vhodný pro kluky a holky 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: tábor je vhodný pro kluky a holky 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: tábor je vhodný pro sportovně nadané kluky a holky 6-14 let
Program: sportovní a míčové aktivity, netradiční disciplíny, soutěže,
koupání a výlet

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019
- Přihlášky na tábory obdržíte na recepci střediska, nebo najdete ke
stažení na našich webových stránkách: www.csvc.cz/primestske-tabory
- Přihlášku i s platbou doručte na sekretariát, nebo recepci středisek do
naplnění kapacity tábora.
- Platbu můžete uskutečnit také převodem z účtu a do zprávy pro
příjemce uveďte jméno dítěte a název tábora. Číslo účtu pro platbu
převodem: 72734791/0100.
- Podrobné informace, co mít s sebou na táboře, obdržíte v týdnu před
táborem na váš email.
- V ceně tábora je strava, pitný režim, cestovné a vstupné na výlety
a atrakce, nutné výdaje pro uskutečnění táborového programu.

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město
www.knih-havirov.cz

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

AKCE PRO DĚTI:

Dětské oddělení Šrámkova:
PRÁZDNINY NA MOŘI - Pro chytré a soutěživé děti je na prázdniny
připraven 2měsíční zábavný kvíz o ceny. Téma: moře, námořníci,
piráti. Každé úterý od 9 do 12 je připraven koutek, kde si děti mohou
vyrábět, hrát a poslouchat příběhy. 

Dětské oddělené Svornosti:
Děti si mohou kdykoliv přijít zahrát společenské hry, přečíst knížku či
časopis nebo využít počítače v klubovně. 

Občanská Dolních Datyně
18. a 25. 7. od 10.00 do 16.00 PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY. Malování,
hádanky, čtení a hry.

Pobočky Hornosušská a Životice
Dračí prázdniny - Sleduješ seriál Jak vycvičit draka? Miluješ draky?
Toužíš zažít prázdniny plné dračích příběhů?  Neváhej a přijď do
knihovny! Chybět nebude ani tvořivá dílna, ve které si vyrobíš vlastního
draka.
Pobočka Hornosušská každé prázdninové pondělí 9-11; 13-15 h.
Pobočka Životice každé prázdninové úterý 9-11; 13-15 h.

AKCE PRO DOSPĚLÉ:

Městská knihovna Havířov vyhlašuje 10. ročník fotosoutěže pro
amatéry, tentokrát na téma TOULKY ZA HISTORIÍ NAŠÍ VLASTI.
Fotografie může zaslat jen jejich autor. Do soutěže můžete zaslat
maximálně 2 fotky, 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. Nezapomeňte
uvést jméno a kontaktní údaje.

Informace na www.knih-havirov.cz.

Upozorňujeme na změnu půjčovní doby o prázdninách.
Více informací na www.knih-havirov.cz.

Nabídka kroužků a kurzů ve školním roce 2019/2020

Zveme rodiče i děti na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
4. a 5. 9. od 9 do 12 a od 14 do 18 hod.

Již nyní si však můžete vybírat z široké nabídky zájmových
útvarů a kurzů, jejichž výběr naleznete na webových stránkách

www.asterix-havirov.cz nebo si můžete, na obou střediscích,
vyzvednout katalog s nabídkou kroužků a kurzů.

Pro školní rok 2019/2020 jsme zpřístupnili on-line přihlašování
do zájmových útvarů, postup rovněž naleznete v katalogu a na

webových stránkách Asterixu.

Celý kolektiv pracovníků Asterix – SVČ Havířov vám přeje
krásné prázdninové dny a budeme se těšit na viděnou

v novém školním roce 2019/2020. 
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Čím jiným pořádně oslavit krásné
výročí naší školy? No přece zpě-
vem, tancem, úsměvem!

A to se opravdu podařilo. Tradiční
hudební představení sborů naší
školy i tentokrát proběhlo v Kul-
turním domě Leoše Janáčka, kde
se nás opět (tentokrát 30. května)
sešlo chvályhodně dost. Není divu,
nadšenců a příznivců tak skvělých
a nadaných zpěváků malých,
větších i velkých, také talento-
vaných moderátorů a vůbec všech,
kteří k úspěšnému koncertu
přispěli, je mezi žáky, učiteli, rodiči
i prarodiči hodně. Ano, koncert je
dílem mnoha lidí, vždyť těch
příprav! A tak poděkování nás,
diváků, patří vynikajícím sbor-
mistryním Janině Ptakové, Daně

Kusinové a Janě Wichrové, autorce
scénáře a také korepetitorce, která
nemá o nápady nouzi, Daniele
Navrátilové, úžasným a zaníceným
pěveckým i hereckým hvězdám
všech sborů – Ptáčat, Hlásku
a Rozmarýnku.

Děkujeme za krásný podvečer,
bylo veselo a milo, byli jsme jednou
součástí, jednou školou, která má
být na co pyšná. Ono nakonec to
uvedli v závěrečném proslovu i naši
vzácní hosté ze slovenské part-
nerské školy v Klokočově a náš
pan ředitel.

No, není škola jako škola, ta naše
má i svou televizi a novinek
i smíchu je v ní vždycky hodně!

Monika Hrabalová
ZŠ Žákovská

ZŠ Žákovská
Zpěv a úsměvy – naše oslava 55. výročí školy

ZŠ Školní
Prvek, kam se podíváš
Soutěž ke Dni Země na naší škole
byla letos  zaměřena na perio-
dickou tabulku prvků. Proč právě
toto téma? No přece proto, že OSN
prohlásila rok 2019  Mezinárodním
rokem periodické tabulky chemic-
kých prvků.

Úkoly z přírody živé i neživé žáci
opět díky přízni počasí mohli plnit
v nedalekém lese. Výtvarná část
soutěže probíhala v dílnách
a odborných pracovnách školy. Pro
plakát si družstva vylosovala prvek,
jeho využití a výskyt, pro výrobu
modelu molekul si žáci mohli
příklad vybrat sami. Znalci v oboru

třídění se přou, zda krabičky od
vajíček patří do kontejneru na papír
či ne. Odpověď byla nalezena!
Skvěle se hodí k výrobě modelů
molekuly oxidu uhličitého, síry,
ozónu, vody... 

Bylo bezva, že i žáci nižších roční-
ků zvládli téma, které je učivem až
pro jejich starší kamarády. Důvod
je jasný. Skrývá se pod heslem
ŠKOLA HROU. Určitě si i vy vzpo-
menete na autora knihy se stejným
názvem.  

Odměnou pro všechny zúčastněné
budou nejen věcné ceny a zážitky
z jarního lesa, ale hlavně zajímavá
exkurze do hlubin vědy zvané
chemie. 

Mgr. Helena Luková

Mezinárodní program Ekoškola již
25 let vytváří lepší svět. Je to jeden
z největších vzdělávacích progra-
mů, který všestranně rozvíjí žáky
a zábavnou formou je vede ke
zlepšení životního prostředí. Osla-
vy 25. výročí v ČR probíhají
prostřednictvím různých aktivit
a činů. Naše Ekoškola, Základní
škola Zelená, se zapojila do nej-
větší akce roku, do Kampaně
obyčejného hrdinství. Cílem kam-
paně bylo ukázat, že Ekoškoly
mohou být cestou vedoucí

k udržitelnému životu na naší
planetě. Obyčejné hrdinství je
chování, které každý den zlepšuje
náš svět prostřednictvím našich
skutků. Během posledního dubno-
vého týdne se do kampaně zapojilo
všech 69 žáků a 10 zaměstnanců
naší školy, 125 rodičů a přátel
z okolí. Každý jedinec si mohl
vybrat, kolik výzev chce plnit, jednu
nebo klidně všechny! Důležitá byla
dlouhodobost, vydržet plnit výzvu
celý týden! Výzvy jsme plnili
v maximální míře.

ZŠ Zelená
Kampaň obyčejného hrdinství

Udržitelnost naší planety je zodpovědností každého člověka, a čím víc nás
bude, tím máme větší šanci uspět. Velké změny začínají od nejmenších!
Pomozte i vy zlepšit tento svět.

Mgr. Lenka Přikrylová
a Ekotým ZŠ Zelená Havířov - Životice

Na ZŠ Gen. Svobody
vyrůstá nadějný boxer
Když potkáte na chodbě základní
školy Gen. Svobody Denise
Porubského, asi byste do něj
neřekli, že se tento žák 6. ročníku
věnuje sportu plnému tvrdých ran
a fyzického náporu – boxu. A přesto
již tři roky je Denis hvězdou v ringu
sportovního klubu BOX Havířov.
V oblasti boxu je znám jako jeden
z největších talentů ve školní
mládeži ve váze do 48 kg a ve své
kategorii získal v letošním roce titul
mistra republiky. Již druhým rokem
je v reprezentaci České republiky
a jeho úspěchy jsou velmi význam-
né. Je ikonou v polských klubech,
kde byl na mezinárodním turnaji
vyhlášen za nejtechničtějšího
a nejbojovnějšího boxera. Denis je
nejen vynikajícím boxerem z hle-
diska techniky, ale i rozvahy, naučil
se postavit se sám za sebe a získal
zdravé sebevědomí. Dle slov
trenéra p. Jaroslava Kubíčka je 

nadějí pro některou z příštích
olympijských her. Naše základní
škola přeje Denisovi úspěchy
i v dalším období a děkuje za
vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Šárka Miklasová

Oprava!!! Do grafiky článku ZŠ 1. máje:
Návštěva Technických služeb města Havířova v červnovém vydání
Radničních listů se vloudil šotek a přeházel barvičky u tříděného

odpadu. Děti dobře vědí, že bílá je určena pro bílé sklo a červená
pro elektroodpad! Autorce článku se omlouváme!
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Získáním titulu Fakultní škola Ostravské univerzity zahajuje ZŠ 1. máje novou 
sdílení 

zkušeností, výzkumnou činnost

studentů učitelských oborů

 

předmětů, vzájemná spolupráce mezi oběma institucemi tak bezpochyby 

subjektem 

matematických třídách, 
které jsou 

Více informací na www.zs1maje.cz   

3 dny, 3 triatlony, 3 různá místa – to
je unikátní triatlonový etapový
závod, který se koná v okolí
Havířova. Loňský první ročník
sklidil úspěch, zúčastnilo se ho na
100 závodníků a naplnili tak
kapacitu startujících. Na start se
postavili triatlonisté z Česka,
Slovenska, Polska, Nizozemska
a Německa. Jaký bude letošní
ročník? 

Termín pro letošek připadá na 9. až
11. srpna a nově se jmenuje
Nanosilver Epic3Challenge. V pá-
tek závod začíná časovkou na
havířovském letním koupališti.
Tratě pro první závodní den jsou
400 m plavání, 15 km cyklistiky
a 4 km běhu. Sobotní závodní den
se přesouvá na Těrlickou přehradu,
kde se hromadně startuje na
vzdálenostech 750 m pro plavání,
22 km pro cyklistiku a 6 km běhu.

V sobotu se před závodem
dospělých uskuteční tradiční
Dětský albrechtický aquatlon.
Zároveň se pro děti chystá i nový
závod, který bude zahrnovat
všechny disciplíny triatlonu, detaily
však teprve budou zveřejněny. 

Nedělní finále zůstává na Těrlické
přehradě a startovat se bude

Gundersenovou metodou na základě
součtu dosažených časů z páteč-
ního a sobotního závodu. Speci-
alitou nedělního finále je přeběh
z plavecké části do depa
v Albrechticích v délce 1,5 km.
Závodí se na tratích 1 km plavání,
30 km cyklistiky a 9 km běhu. Vítěz
nedělní stíhačky se stává i celko-
vým vítězem Epic3Challenge.

Registrace se otevřela po Veliko-
nocích a uzavře se posledního
července nebo při dosažení 100
přihlášených závodníků. 

Už v loňském roce závod přilákal
mnoho příznivců, jde o formát,
který v České republice nemá
obdoby a o jeho potenciálu svědčí 
i podpora ze strany značky
Nanosilver, která vyvíjí a vyrábí
funkční oblečení se stříbrem a pro
letošní rok se stala generálním
partnerem závodu. 

Přijďte se přesvědčit sami.

Martina Kotulová

www.e3ch.cz

Facebook událost závodu:
https://www.facebook.com/events/
523933214695095/

3 triatlony ve 3 dnech
Nanosilver Epic3Challege odstartuje
letos podruhé

Po úžasné jarní sezoně, kdy
závodníci Maniak aerobiku Havířov
získali 15 zlatých, 3 stříbrné a 15
bronzových medailí, jsme se zú-
častnili 18. a 19. 5. MČR České
gymnastické federace v Říčanech.
Po náročném víkendu jsme přivezli
domů 2 tituly mistrů ČR, a to
s fitness sestavou „Crazy mimi“,
a s show „Americké štěstí“. Štěstí
jako jediný zástupce klubu přivezlo
během sezony 6 zlatých umístění,
což je opravdu mimořádný úspěch.
Tituly vicemistryň ČR získaly
v náročné konkurenci A. Lyčková,
L. Wichrová a nejmladší finalistka
sportovního aerobiku V. Ulehlová.
Bronzová umístění vybojoval nej-
zkušenější fitness tým „Dinero“,
sporťačky A. Golasowská a B. Maly-
sová a náš nejmladší pár E. Váňová

s E. Macurovou. Vyvrcho-lením
úspěšného víkendu bylo již třetí
získání Putovního poháru za
nejúspěšnější klub sezony 2019.
To je pro nás v konkurenci 34 klubů
velký úspěch, a jak prohlásily
šťastné závodnice: „Byla to jízda“.
Všechny trenérky i závodníci jsou
po dvouměsíčním maratonu una-
vení a těší se na zasloužené volno.
„Na druhou stranu my moc lenošit
neumíme, a už se těšíme na léto,
kdy začneme opět naplno trénovat
a chystat desítky nových choreo-
grafií na další sezonu. Zároveň už
se těšíme na nové děti, které do
klubu přibíráme po celý rok,
protože nová mladá krev nás žene
dál,“ vzkazují Maniačky. 

Ivana Hlubinková Kožmínová 

Zlaté mistrovství Maniaků!!!

Novinky v městském informačním centru

Nově si u nás můžete na
počkání vyřídit mezinárodní

průkaz
ISIC, ISIC Scholar a ITIC

Městské informační centrum Havířov, nám. Republiky 7
(budova kina Centrum), Havířov – Město, tel. 597 317 235, 597 317 236
po – pá 7.30 – 18.00 hod., so 8.00 – 12.00 hod., ne 13.00 – 17.00 hod.
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Třetí květnový víkend vyrazila Voltiž
Duha na své letošní třetí voltižní
a paravoltižní závody, které se
konaly v hlavním městě. Jezdecký
klub Orion Praha v tyto dny uspo-
řádal 30. ročník voltižních závodů,
kterých jsme se již pátý rok v řadě
mohli zúčastnit, tentokrát za podpory

města Havířova a Nadace OKD.
V sobotu 18. 5. 2019 se cvičenci
Voltiže Duha postavili na start hned
v několika kategoriích. V kategorii
nejmenších dětí, tedy ve skupinách
D, naše družstvo obsadilo na koni
Hasan pod vedením Kateřiny
Kalfasové pěkné třetí místo.
V kategoriích starších cvičenců se
nám také dařilo, kdy v kategorii
skupin Junior jsme vybojovali na
koni Sebastián s lonžérkou
Karolínou Pachotovou krásné třetí
místo z osmi startujících družstev.
V kategorii Dvojic (Pass de Deux)
máme letos největší „želízko
v ohni“ a již podruhé v této sezoně
se děvčatům podařilo spolu
s koněm Sebastián získat druhé
místo z deseti startujících dvojic.
V téže kategorii se druhé naší
dvojici podařilo s Hasanem získat

šesté místo. V kategorii Jednotlivců
Junior B máme také svoji
zástupkyni, která vybojovala se
Sebastiánem pěkné 8. místo
z osmnácti startujících cvičenců.

Neděle patřila hendikepovaným
cvičencům a za krásného sluneč-

ného dne proběhly v areálu JK
Orion Praha také paravoltižní
závody. Sjelo se kolem padesáti
cvičenců a Voltiž Duha má také
svoji zástupkyni v kategorii
Mentální hendikep žen, kde za
svoje sestavy odcvičené na koni
Hasan získala pěkné sedmé místo.

Všem závodníkům blahopřejeme
a přejeme mnoho úspěchů na
dalších závodech. Koncem měsíce
června máme v plánu se zúčastnit
mezinárodních závodů (CVI) ve
Frenštátě a po letních prázdninách
nás čeká oblastní mistrovství
v Albertovci a poté mistrovství
České republiky ve Frenštátě.

Karolína Pachotová,
předsedkyně Voltiž Duha, z.s.

www.voltiz-duha.webnode.cz

„V Praze se Voltiži Duha
opět dařilo

Ve dnech 25. - 26. 5. 2019 se ma-
žoretky KIRA účastnily v Přerově
mistrovství České republiky pod
hlavičkou asociace MAC. Pod
vedením hlavní vedoucí Petry
Doležalové a trenérek Nikoly
Piotrowské a Karolíny Doležalové
si mažoretky odvezly nejcennější
titul mistryně ČR v nejmladší
kategorii littlekadetky miniformace
(holčičky ve věku 5-6let). Další
úspěch slavilo juniorské duo Terezy
Kožušníkové a Kláry Malyszové,
které si v obrovské konkurenci
vybojovaly stříbro a titul I. vice-
mistryně ČR. Druhé stříbro si
vybojovalo trenérské duo Nikoly
Piotrowské a Karolíny Doležalové,

které se v kategorii seniorky duo
Classic pompom staly také I. vice-
mistryně ČR. Další cenný titul, a to
II. vicemistryně ČR, si odvezly
juniorky se svou miniformací
„Zoro“. Kromě medailových umís-
tění získaly mažoretky také 4x
krásné 4. místo a v dalších sedmi
choreografiích se umístily do
poloviny. Trenérky jsou po 2 letech
existence klubu na své svěřenkyně
pyšné a těší se, až se jejich tým
zase o nějaké děti rozroste. Více
informací o náborech najdete na
stránkách  www.mazoretkykira.cz

Nikola Piotrowská,DiS.
a Karolína Doležalová

- trenérky Mažoretek KIRA

Mažoretky KIRA vybojovaly titul

a cenná umístění na mistrovství republiky
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V termínu 3. 5. – 7. 5. 2019 vyjeli
sólisté a pěvecký sbor do
německého města Kirchheim-
bolanden. Žáky Základní umělecké
školy Bohuslava Martinů pozvala
bývalá absolventka ZUŠ paní
Alena Gahn. Tato žena je
v Německu nesmírně činorodá,
vede zde několik pěveckých sborů
a působí zde také jako varhanice.
Cesta byla poměrně náročná,
jelikož se jednalo o opravdu
dlouhou cestu (v součtu 1 894 km
tam i zpět). Koncert byl také
realizován za podpory okresního
kantora, pana Martina Reiztiga,
který působí ve dvou kostelech sv.
Petra a sv. Pavla v Kirchheim-
bolanden. Předtím, než se usku-

tečnil koncert, byla pro žáky
přichystána exkurze v tomto
malebném městečku. Koncert trval
dvě hodiny a ovace německého
publika nebraly téměř konce. Na
konci se paní Alena Gahn velmi
dojemně rozloučila se svou
bývalou učitelkou paní Miroslavou
Kupskou. Další den jsme navštívili
Vysokou hudební školu v Man-
heimu a město Heidelberg.
O dotaci poskytnuté statutárním
městem Havířov byli informováni
posluchači, účastníci výjezdu
a jejich rodiče. 

Mgr. art. Jan Soukup
zástupce statutárního orgánu ZUŠ

Bohuslava Martinů Havířov

Cesta pěveckého sboru 

ZUŠ Bohuslava Martinů za bývalou

absolventkou do Spolkové republiky Německo

Gymnastky oddílu Gymnastiky
M&E Havířov ve věku 5-14 let se
v závěru května vypravily do
hlavního města Prahy, kde se
zúčastnily celorepublikových závo-
dů v akrobatické gymnastice
a mezinárodního festivalu MIA.

Velkým překvapením byly přede-
vším, při vůbec první účasti těchto
závodnic, výsledky v akrobatické
gymnastice, kde si naše gymnastky
vybojovaly v předškolní kategorii
perfektní 1. místo. Dále v kategorii
žákovské naše gymnastky rovněž
zabodovaly, když vystoupaly na
stupně vítězů s nádherným
2. místem a další se umístily
v první desítce. 
I v letošním roce se naše gym-
nastky zúčastnily závodů MIA
festival, kde také obsadily přední

příčky. Gymnastky s choreografií
„Kostky“ se umístily na místě 2.
a choreografie „Modrá křídla“ na
místě 3. 

Děvčata podala skvělé výkony
a jsme na ně hrdé.

Za tým trenérů
Miroslava Hanzlová

Gymnastky M&E Havířov uspěly
v akrobatické i skupinové gymnastice
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LIKVIDACE A VÝKUP
AUTOVRAKŮ

1Kč za 1 kg VÁHY v TP
(STARŠÍ VOZY)

3 000 Kč - 50 000 Kč
NOVĚJŠÍ VOZY,
HAVAROVANÉ,
NEPOJÍZDNÉ

EKO POTVRZENÍ
PRO ÚŘAD, ODVOZ

ZDARMA

AUTOVRAKOVIŠTĚ 
PETŘVALD

Ostravská 1836, Petřvald
JIŽ 20 LET NA TRHU!

WWW.LEVNEVRAKOVISTE.CZ
OBJEDNÁVKY TELEFONICKY:

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

Nová technologie 5G zrychlí

Díky nasazení nových technologií 

 

Zrychlování se netýká jen velkých 
měst, ale i regionů. O2 novou tech-
nologií pokrývá už více než 300 tisíc 
domácností a pokrytí neustále rozši-
řuje. „O2 přináší připojení k internetu 
prostřednictvím sítě 5G do oblastí, kde 
dříve byly jen pomalé a nestabilní sítě 
místních poskytovatelů. Proti dnešku 
tak můžete mít internet až desetinásob-
ně rychlejší,“ popisuje ředitel marketin-
gu fixních služeb O2 Martin Čejka. 

Velkou výhodou 5G Internetu na doma 
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci si 
tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou 
kabelů. Signál rychlého internetu se šíří 
vzduchem, pro jeho příjem tak posta-
čí malý vnitřní modem. V místech se 
slabším signálem jej posílí vnější an-
téna, kterou vám technici společnosti 
sami jednoduše umístí třeba na střechu 
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše 

zařídí technik, který vám poradí, kam 
anténu nejlépe umístit a  instalaci za-
řídí. 

„Díky tomu, že pro připojení máme 
vyhrazenou samostatnou frekvenci, 
už zákazníkům nehrozí obvyklé pro-
blémy jako pomalu nabíhající stránky 
a  sekající se videa ve večerních špič-
kách nebo při špatném počasí,“ vy-
světluje Čejka. Kromě míst s pomalou 
rychlostí pevné sítě je nová technolo-
gie vhodná například pro novostavby, 
kde chybí telefonní přípojky. 

Podstatně rychlejší internet na doma 
se přitom nijak zásadně neprojeví
v  ceně za připojení. Do konce srpna 
navíc můžete využít zvýhodněnou
cenu, která platí po celou dobu trvání
smluvního závazku. Sleva je kombino-
vatelná se zvýhodněním za více služeb 
od O2, takže za připojení o rychlosti
až 50 Mb/s zaplatíte měsíčně od 349 
korun. 

Více se dozvíte na 
www.zrychlujeme.cz, kde si také 
můžete ověřit rychlost internetu 
přímo na vaší adrese.
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TKELÍ ENLŮD
OBÁE S NMÁDELE HLÁ

vPřídavky na dovoolenou a V

Šest týdnů dovolené.

Dva dny pracovního volna

Penzijní připojištění až do
9 600 Kč ročně.

Svačiny a pitný režim zda

D

Podrobné informace získáte:

osobně
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Příspěvek na stravoování.

Příspěvek na dětské rekr

Rehabilitační péči.

Úhradu nákladů za vstup
lékařskou prohlídku.

Řadu dalších benefitů.

O

telefonicky na webu
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420 725 756 830 www.pracevokd.cz
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OSTEODYNAMIKA
MASÁ E*BA KOVÁNÍ

Bolí Vás záda i šíje?

Pot ebujete masá ?

+420 724 072 122
www.duhovavazka.cz
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DODÁVKA + ŘIDIČ 10,- / KM
PŘEVOZY + ODVOZY, DROBNÉ STĚHOVÁNÍ, DOVOZY

NÁBYTKU Z OBCHODU, ODVOZY DO SBĚRNÉHO DVORA
TEL.: 602 604 409
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Pořad bohoslužeb v Havířově
o prázdninách

* kaple Panny Marie Pomocnice za Labužníkem Havířov-Město

Krásné prožití prázdnin a požehnání na cesty vyprošuje
o. Marcel Krajzl, farář

www.farnosthavirov.cz

CENTRUM AMBULANTNÍCH
A POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

zve do hudebního oddělení

Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti

na výstavu prací klientů pod názvem

REALIZACE PŘEDSTAV A SNŮ
Výstava bude k vidění

od 22. 7. do 9. 8. 2019
v provozní době knihovny

Vernisáž se uskuteční
22. 7. 2019 od 16 hodin
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