HAVÍŘOVU PŘIBYLO
DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ
Sportovní areál na Lázeňské je HOTOVÝ
Multigenerační sportovně-relaxační areál na Lázeňské
ulici vyrostl za devět měsíců, jeho cena se blíží k třiceti
milionům. Termín dokončení stavby je v polovině
prázdnin, veřejnosti se sportoviště otevře po kolaudaci
stavby (přesný termín není v době uzávěrky znám).
Město na tuto stavbu usiluje o dotaci u MŠMT ve výši
cca 15 milionů korun.
V rámci stavby v proluce na Lázeňské ulici vyrostl
skatepark, in-line dráhy, koloběžkový okruh,
horolezecká stěna, workoutové hřiště, pohybové
aktivity pro seniory, mobiliář, přístřešek, chodníky,
inženýrské sítě, kamerový systém a správní budova.
"Sportoviště bylo koncipováno pro všechny věkové
kategorie, takže věřím, že tady prostor pro sportování
a relaxaci najdou mladí i starší obyvatelé města. Sport
zdaleka není jen pro mladé a při zadávání požadavků

na nové sportoviště jsme to měli na paměti," uvedl
primátor města Josef Bělica.
O nové sportoviště se bude starat Správa sportovních
a rekreačních zařízení (SSRZ). "Na hřišti bude
správce, sportovat zde budou lidi na vlastní nebezpečí,
přičemž musejí dodržovat návštěvní řád, který stanoví
základní bezpečnostní pravidla. A hlavně, jak
zdůrazňuje návštěvní řád, při sportování musejí zvážit
objektivně své schopnosti a nepřeceňovat se! Vstup do
areálu bude volný, sportovci si budou moci za poplatek
objednat instruktora lezení. Sportovní nářadí
a pomůcky si každý bude muset donést svoje," přiblížil
ředitel SSRZ Radomír Kácal.
Sportovní areál na Lázeňské bude otevřený od dubna
do září od 9 do 21 hodin a od října do listopadu od 9 do
18 hodin.
-red-
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Životičtí "dobráci" uspěli na soutěži na Hartě
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havířov-Životice se v červnu
zúčastnila prestižní soutěže ve vodním záchranářství na Slezské Hartě.
Na náročnou vodní trať se vydalo na člunech se zadním motorem,
většinou nafukovacích, celkem 21 čtyřčlenných týmů profesionálních
a dobrovolných hasičů z celé ČR a Polska.
Velmi teplé až vysilující počasí trochu umravňoval silnější vítr převážně
z jihozápadu, který vytvářel na hladině lehké, ale patrné vlnobití a ztěžoval
soutěžícím jejich rychlý postup sedmi náročnými stanovišti do cíle. Trasa
Slezské Harty 2019 zabrala každému týmu necelou hodinu.
Vedle tradičních disciplín – první pomoc na dvou stanovištích ve velkém
stanu, jízda na raftu s pádly, hody záchranným kruhem a pytlíkem na laně
na cíl a technika jízdy (slalom, zajetí a couvání do vodní garáže) – musely
čtyřčlenné týmy zachraňovat opatrně z vody i muže po pádu z lodi. Velké
problémy dělala některým týmům i závěrečná disciplína, kdy hasiči-vodní
záchranáři museli doplavat už bez nepromokavých oděvů, záchranných
vest a přileb několik desítek metrů k raftu a dopravit odtud co nejrychleji na
souš dvě tonoucí osoby v podobě dvou těžkých plastových barelů.
V celkovém výsledku se životičtí hasiči umístili na 16. místě a v rámci
přítomných jednotek dobrovolných hasičů na krásném 2. místě.
Mojmír Stachura, Velitel JSDH Havířov-Životice

MAPík Havířovský provází děti
zážitkovým učením
Na konci dubna 2019 jsme v rámci
projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov II“
vyhlásili vítěze výtvarné soutěže
o podobu maskota projektu.
Mapíka Havířovského „kamaráda
k učení“ nejlépe ztvárnila Lea Emily
Romaňáková, 11 let, ze ZŠ Gen.
Svobody, Havířov-Šumbark. Mapík
bude děti a žáky na území ORP
Havířov doprovázet při aktivitách,
které v současné chvíli připravujeme a začneme realizovat se
začátkem nového školního roku
2019/2020. Dětem zprostředkujeme zajímavé aktivity.
Na co se mohou těšit?
►Zážitkové polytechnické vzdělávání – výjezdy dětí a žáků z MŠ
a ZŠ do center polytechnického
a přírodovědného vzdělávání s výukou vzdělávacího programu formou zážitku.
►Rodilý mluvčí do základních
škol formou tandemové výuky s pedagogem.
►Otevření dvou EEG Biofeedback
středisek na ZŠ a MŠ Na Nábřeží
a ZŠ Jarošova ke zlepšení koncentrace a soustředění se pro děti MŠ
a žáky ZŠ.
►Vzdělávací program Mladý
farmář – vybudování zahradních
prvků přírodní zahrady na šesti
základních a mateřských školách.
Děti se zapojí do celoročního
sledování průběhu života na
zahradě, který bude zakončen

farmářským trhem a vzájemnou
výměnou zkušeností.
►Žákovský projekt Kutílci –
zapojení
všech
školských
organizací do projektu formou
tvorby 3D modelu na dané téma ve
třech kategoriích.
►Spolupráce ZŠ a SŠ – žáci ZŠ
budou navštěvovat havířovské
střední školy a budou si moci
vyzkoušet práci v jednotlivých
oborech a řemeslech.
►Soutěž Pohádky hrou – probíhá
spolupráce vždy jedné ZŠ a MŠ,
kdy děti a žáci utvoří společné týmy
a soutěží na pěti stanovištích,
získávají nové poznatky o našem
městě a okolí, komunikují mezi
sebou a vzájemně si pomáhají.
Soutěž je putovní.
►Pasování prvňáčků na čtenáře
– pořízení knížek pro děti
1. ročníku ZŠ, a mnoho dalšího.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Další informace o aktivitách a projektu naleznete na webových
stránkách www.map-havirov.cz
Těšíme se na spolupráci se
zapojenými školskými subjekty
a organizacemi neformálních
vzdělavatelů a přejeme všem
krásné slunečné léto.
Ing. Alena Nogolová,
projektový manažer

3

Blokové čištění komunikací
a parkovišť
Blokové čištění na komunikacích
patřících statutárnímu městu
Havířov provádí TSH a.s. ve
spolupráci s veřejně prospěšnými
pracovníky. Čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního
provozu a zákazem stání na
komunikacích, které jsou označené
přenosným dopravním
značením, které je instalováno
v předstihu minimálně 7 dní.
Začátek je stanoven na 6.00 hod.,
přičemž každý blok je rozdělen do

dvou časových úseků 6.00–11.00
a 11.00–14.00 hod.) Pro hladký
průběh akcí žádáme řidiče o respektování zákazových značek. Na
čištění plynule navazují plánované
obnovy vodorovného dopravního
značení. Seznam konkrétních ulic
je uveden na webových stránkách
města www.havirov-city.cz v informacích
odboru
komunálních
služeb a také v tématu Doprava
a řidiči na hlavní straně webu.

Plošné opravy vozovek
a chodníků
V letošním roce plánuje odbor komunálních služeb
plošné opravy těchto vozovek:
► ul. Podolkovická, ul. Na Bělidle
► ul. Točitá v úseku od ul. Studentská k nově vybudovanému parkovišti
►
►
►
►
►

včetně výškové úpravy silničních obrubníků
ul. U Školky, ul. Jilemnického
ul. Slepá, ul. Purkyňova
ul. Nová
ul. Klimšova
ul. Rodinná v úseku od ul. Okrajové k ul. Jurije Gagarina

Plánovaný termín oprav je v období mezi 18. 7. a 31. 8. 2019.
Do konce roku budou také opraveny chodníky na ul. U Stromovky od
ul. Eduarda Urxe směrem k ul. Stavbařské, na ul. Těšínská podél pizzerie
MAX a na ul. Ladova podél bytových domů č. or. 5 – 9.

Reagujeme na dlouhé sucho:
SVOZ BRKO
Od června v našem regionu
panovalo sucho, proto v průběhu
měsíce července přistoupilo město
k omezení četnosti svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od rodinných
domů a svoz byl zajišťován pouze
v lichých týdnech. Občané, kterých
se toto omezení týkalo, byli
informováni letákem do schránky
a ve vývěsních skříňkách, na
oficiálních webových stránkách
a na facebooku. Termíny svozu
v srpnu budou stanoveny podle
aktuálních
klimatických
podmínek a budou zveřejněny
na webových stránkách města.

Mimo svozové období mají občané
možnost uložit BRKO na sběrné
dvory.

OMEZENÍ SEČÍ
VEŘEJNÉ ZELENĚ
Pro zamezení vysychání trávníků
a spálení travnatých ploch od
slunce došlo ke zvětšení výšky
pokosu na dokončovacích pracích
druhé seče dvorových částí
a současně k pozastavení následných veškerých dalších sečí do
doby zlepšení klimatických podmínek. V případě potřeby, po
provedeném šetření v terénu, bude
zajišťována seč významných a intenzivně využívaných ploch.

Zajímá vás budoucnost města?
Zapojte se vyplněním dotazníku
Statutární město Havířov bude
v letošním roce zpracovávat
základní koncepční dokument
„Vize města 2020+“, který pomocí
vizí, cílů a opatření stanoví budoucí
směřování města, a to s výhledem
do roku 2028.
Tento rozvojový dokument bude
plnohodnotnou aktualizací stávajícího platného strategického dokumentu Strategie udržitelného
rozvoje města Havířov 2012 – 2020,
který má platnost do roku 2020.
Dotazník, který obsahuje 25 otázek,
je možné vyplnit na webových

a facebookových stránkách města
do 16.08.2019. Vámi poskytované
informace jsou anonymní a slouží
ke statistickému zpracování dat.
Dotazníkové šetření bude probíhat
v rámci projektu „Zpracování
strategických dokumentů SMH“,
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního
programu Zaměstnanost.
Jana Bartošová,
oddělení strategického rozvoje,
odbor kancelář primátora

V srpnu můžete připomínkovat
návrh koncepce sportu
V průběhu měsíce srpna budou mít
občané Havířova možnost podávat
připomínky k návrhu Plánu rozvoje sportu města Havířova
v letech 2018 – 2025. Široká
veřejnost se k návrhu tohoto
dokumentu může vyjádřit prostřednictvím formuláře, který bude
společně s předmětným návrhem
koncepce zveřejněn na webových
a facebookových stránkách města
(www.havirov-city.cz, fb Havířov - City).

Koncepce je zpracována v rámci
projektu „Zpracování strategických
dokumentů SMH“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Zaměstnanost.
Jana Bartošová,
oddělení strategického rozvoje,
odbor kancelář primátora
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ADRA: Co dělají dobrovolníci Polévka je grunt
V letošním roce se konal druhý
věcí magistrátu města Havířova.
o prázdninách?
ročník akce, kde partneři a přátelé
Za doprovodu vystoupení dětí
Dobrovolníci ADRA vědí, že
samota si dovolenou nebere
a přátelství vlastně také ne. Léto je
ideální příležitost trávit společný
čas venku na zahradách či na
společných procházkách. Podle
údajů Českého statistického úřadu
věnovali dobrovolníci v roce 2016
naší společnosti více než 46
milionů dobrovolnických hodin!
Velice nás těší, že k tomuto
úchvatnému číslu přispěli také naši
havířovští dobrovolníci a že si
dokážeme představit, co se skrývá
za těmi jejich hodinami, které
věnují potřebným lidem.
Jací vlastně ti dobrovolníci jsou?
Na odpověď by nestačila ani celá
stránka Radničních listů! Dobrovolníci jsou laskaví, otevření,
kreativní, akční… a krásně jim to
souzní s těmi, které navštěvují.
Znělo to nádherně i na Benefičním
koncertu v úterý 18. 6. v Kulturním
domě Leoše Janáčka, kdy jsme
měli opět možnost slyšet kapelu
Souznění. Tvoří ji 19 klientů Santé
a 3 dobrovolníci ADRA a zároveň
hlavní
organizátoři
koncertu:
Bohdana
Pufferová,
Libuška
Heřmanová a Honza Foltýn.

Koncert se konal na podporu
sedmileté
Markétky
Pakrové
z Havířova–Šumbarku. Slovem
provázela „rosnička“ z České
televize Terezka Pufferová a velmi
příjemným zpestřením bylo duo
Hybrids Crew, kteří tančí electric
boogie.
Pozvání přijala také paní náměstkyně pro sociální oblast Mgr.
Stanislava Gorecká, přišla podpořit
nejen Markétku, ale také všechny
ze Santé, neboť jak prohlásila: „Je
to moje srdcovka.“
Na organizaci koncertu se podílela
celá řada dalších dobrých lidí
a děkování by nebralo konce. Moc
hezky to vyjádřila jedna zaměstnankyně kulturního domu, která
řekla: „Jsem ráda, že jsem mohla
být přítomna tak krásnému
člověčenství.“
A právě o tom člověčenství je celé
dobrovolnictví. A o velké radosti
z dávání. Takže z celého srdce
děkujeme a moc si přejeme,
abychom všichni v každém letním
dni našli příležitost alespoň pro
jednu laskavost.
Hana Čadová, ADRA

Když děti užívají drogy: co může
pomoci nastartovat řešení
Nepanikařte - promyslete si celou
situace v klidu. Promluvte si
s někým, komu věříte, kdo vám
může pomoci hledat řešení, zvažte
všechny okolnosti. Zvažte informační schůzku s odborníkem.
Podívejte se na situaci jako celek
- jak se vaše dítě projevuje celkově
(škola, doma, mezi vrstevníky).
Zamyslete se, jestli se změnilo jeho
chování, zda nezačalo porušovat
vaše společná pravidla vč. školy,
chování či financí.
Promluvte si o situaci s dítětem pokuste se při tom zachovat klid,
dejte mu prostor k vyjádření,
vyslechněte
ho.
Projednejte
a změňte pravidla společného
soužití, vč. kontroly a trestů za
nedodržení. Jednejte při tom všem
na rovinu a přímo.
Zkontaktujte ověřené zařízení máte-li pocit, že se vaše podezření
potvrzuje a vaše dítě skutečně
drogu užívá a nedochází ke
zlepšení i v jiných oblastech, znovu
si s ním promluvte a pravidla či
dohodu zkuste změnit. Pokud to
nefunguje, zkontaktujte odborníky,
kteří jsou schopni spolupracovat
s celou rodinou.

a plán spolupráce vždy dojednáváme
společně
s
vámi.
Kombinujeme individuální a rodinnou terapii. V Terapeutickém centru
také nově otevíráme Terapeutickou a podpůrnou skupinu
pro děti a mládež. Skupina je
koncipována na 4 – 8 účastníků,
10 setkání po 90 minutách, 1x
týdně a v případě shody účastníků
může probíhat i o víkendu. Pro
bližší informace nám prosím
zavolejte nebo napište. Pro rodiče
nabízíme, kromě individuální
spolupráce
také
Podpůrnou
skupinu pro osoby blízké v liché
čtvrtky v čase 17:30-19:00 hod.
Otevřená je při minimálním počtu
3 osoby.
Naše služby jsou bezplatné,
dobrovolné a anonymní.

Co můžete očekávat od
Terapeutického centra Renarkon?
Spolupracujeme s celou rodinou

Za Terapeutické centrum Renarkon:
Markéta Slivková a Jan Horák

Jak centrum kontaktovat:
• Terapeutické centrum je otevřeno
od pondělí do neděle, ve všední dny
7:30-19:30 a o víkendu 8:00-16:00.
Adresa: Stojanovo náměstí 1,
Ostrava-Mariánské Hory.
Telefon:
595 782 122, 724 154 239 nebo
email: poradna@renarkon.cz.

Armády spásy v Havířově vařili pro
širokou veřejnost polévku. Touto
cestou chceme poděkovat skvělým
týmům z Adry, Portavity, Residoma,
hokejistům AZetu, Vysoké školy
Prigo, dětem z nízkoprahového
denního centra Bumerang a v neposlední řadě odboru sociálních

z Centra volného času Asterix,
klubu Bumerang, havířovského
dua Dominik a Lucie či kapely
Partyjam jsme tak strávili příjemné
odpoledne plné aktivit pro všechny
věkové kategorie.
Alica Neupauerová,
vedoucí domu pro matky s dětmi

Moravskoslezský kraj se zapojil
do projektu Rodinné pasy
Projekt Rodinné pasy je založen na
systému poskytování slev pro
rodiny s alespoň jedním dítětem do
věku 18 let. Účast v projektu
a využívání slev je pro rodiny díky
podpoře ze strany Moravskoslezského kraje bezplatná. Karta je
vystavována všem rodinám, tedy
i náhradním nebo s jedním rodičem.
Držitelům karty vzniká u vybraných
poskytovatelů nárok na slevu
5-50%. Projekt využívá nejen slev

na volnočasové aktivity (kulturní
a sportovní akce, zámky, sportoviště, muzea…), ale i široké
spektrum oborů a služeb. Slevy lze
také uplatnit u daných subjektů
v Dolním Rakousku.
Registrovat se můžete on-line na
www.rodinnepasy.cz
e-mailem: msk@rodinnepasy.cz
nebo zaslání formuláře na adresu
kontaktního centra.
-red-

Diamantová
Každý rok nás čekají
různá výročí a svátky.
Vyznamenávají se nejen
osobnosti, ale děkuje se
také nejlepším policistům, sportovcům, učitelům a mnoha dalším.
Určitě to stojí za to
smeknout poklonu za
záslužnou práci a poděkovat každému, kdo
svou profesi i koníčky
dělají poctivě. Ale neměli
bychom zapomínat i na
zdánlivě obyčejná výročí
z běžného lidského
života. Jsou totiž mezi
námi vzácní lidé, kteří
nám všem mohou jít
svým příkladem.
Lidé, kteří se potkali, zamilovali,
vstoupili do manželství a svůj
krásný vztah udrželi nádherných
60 let. A já si velice vážím toho, že
tak úžasné lidi plné optimismu,
vitality, humoru, štěstí, bohatých
životních zkušeností s obrovským
srdcem, osud zavál do Havířova
a já s nimi mohla oslavit jejich
diamantovou svatbu. Představuji
vám paní Markétu a pana Jiřího.
Markéta a Jiří Šabačtí spolu sdílejí
manželství úžasných 60 let a já jim
chci za nás všechny poděkovat.
Chci poděkovat, že nám ukazují, že
všechny nástrahy života lze lépe
zvládnout ve dvou a i po tak dlouhé
době je možné si vzájemně
rozdávat lásku, úctu, úsměv
a pohlazení.
Markéta se s Jiřím seznámila na
pionýrském táboře a 7. 3. 1959
v Ostravě spolu prožili svůj

svatební den. Zatímco v pohádkách svatbou vše šťastně končí,
Markétě s Jiřím všechno začalo.
Učitelská profese je oba přivedla
do Havířova, Markéta učila na MŠ
Čelakovského a Jiří na ZŠ Pionýrů
(dnes ZŠ Školní), kde se dětem
věnoval úctyhodných 36 let. Svou
lásku brzy předávali také svým
dětem a vnoučatům.
Bylo mi ctí poznat tento usměvavý
a šťastný manželský pár i jejich
rodinu a milé hosty a oslavit s nimi
jejich jubileum. Markétě a Jiřímu
přeji z celého srdce mnoho zdraví
do dalších let, hodně lásky,
optimismu a šťastných dnů. A nám
všem přeji, abychom se inspirovali
a měli pro sebe vzájemně každý
den připraven úsměv a krásná
slova jako mají Markéta s Jiřím.
Iveta Kočí Palkovská
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Výstavní síň Muzea Těšínska
Musaion Havířov

Muzeum Těšínska je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Z REDAKČNÍ POŠTY:
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ DEN V TĚRLICKU

Pavlovova 583/2, 736 01 Havířov-Město
Tel.: 596 813 456, e-mail: havirov@muzeumct.cz
https://www.muzeumct.cz/muzeum-tesinska/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 MT – https://www.muzeumct.cz/ceniky
VÝSTAVY:
NEŽ SE MĚSTO ZRODILO
Stálá expozice představující historii zdejších obcí

Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Havířov
uspořádala 21. května 2019 střelecký den. Uskutečnil se v Těrlicku na
střelnici Českého střeleckého svazu.

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

Přítomní zastupitelé obce předali po ukončení střeleb hodnotné ceny
čtyřem nejlepším střelcům z 21 účastníků.

CO NEJSRDEČNĚJI ZVEME

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

10. ročník fotosoutěže pro amatéry,
tentokrát na téma „Toulky za historií naší vlasti“. Maximálně 2 fotografie
může zaslat jen jejich autor 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.

AKCE PRO DĚTI:
Dětské oddělení Šrámkova:
PRÁZDNINY NA MOŘI - každé úterý od 9 do 12 je v dětském oddělení
připraven zábavný koutek, kde si děti mohou vyrábět, hrát a poslouchat
příběhy. Kdo chce, může si vyluštit zábavný kvíz o ceny na téma moře,
námořníci, piráti.

Pobočka Občanská, Dolní Datyně
1., 8. a 29. 8. PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY. Malování, hádanky, čtení
a hry pro děti vždy od 10.00 do 16.00 hodin.

Pobočka Hornosušská 2, Prostřední Suchá
DRAČÍ PRÁZDNINY. Sleduješ seriál Jak vycvičit draka? Miluješ draky?
Právě pro tebe připravila pobočka Hornosušská prázdniny plné dračích
příběhů. Chybět nebude ani tvořivá dílna, ve které si vyrobíš vlastního
draka. Neváhej a přijď do knihovny! Každé prázdninové pondělí 9-11;
13-15 h.

Pobočka na ul. Padlých hrdinů, Životice
DRAČÍ PRÁZDNINY. Sleduješ seriál Jak vycvičit draka? Miluješ draky?
Právě pro tebe připravila pobočka na ul. Padlých hrdinů prázdniny plné
dračích příběhů. Chybět nebude ani tvořivá dílna, ve které si vyrobíš
vlastního draka. Neváhej a přijď do knihovny! Každé prázdninové úterý
9-11; 13-15 h.

AKCE PRO DOSPĚLÉ:
Půjčovna pro dospělé Svornosti
5. 8. v 18.00 hod. VÁCLAV SLUKA – zahájení výstavy fotografií
Fotoklubu Havířov.
Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění Svornosti:
Do 9. 8. trvá prodejní výstava výrobků centra ambulantních
a pobytových služeb Santé Havířov.
Upozorňujeme na uzavření půjčovny pro dospělé a K-klubu na ul.
Šrámkova 2 z důvodu rekonstrukce. Knihy můžete vrátit nebo si
půjčit v jiných pobočkách knihovny.

Tomuto dni předcházel 5. ročník pochodu Po stopách bojovníků za
svobodu v délce 9,5 km v lesnatém porostu, k Národnímu památníku
2. světové války v Hrabyni, a vzpomínka na 74. výročí osvobození ČSR
a osvobození obce Těrlicka 3. května 1945.
Samotnou akci zorganizoval výbor ČSBS Havířov v čele s předsedkyní
Mgr. Taťánou Popkovou a panem Josefem Grutmanem z Těrlicka, pod
záštitou starosty obce Těrlicka Mgr. Bc. Martina Poláška.

Děkuji všem účastníkům střeleb za dobré výsledky a panu Milanu
Schneiderovi a zbrojíři Pavlu Kiškovi za proškolení a bezpečné vedení
střeleb.
Za výbor ČSBS Havířov
Josef Grutman

GENERACE V HAVÍŘOVĚ SPOLEČNĚ
Také letos se poslední sobotu v červnu účastnili dospělí a děti napříč
generacemi tradičního zájezdu. Od nejmladší - pětileté malé slečny, která
navštěvuje Mateřskou školu Mládí - až po 96letou paní – důchodkyni
z Domova seniorů Luna, jejíž rodiče pracovali v 1. spotřebním družstvu na
severní Moravě (ve Stonavě).
Zájezd každoročně, v duchu družstevních tradic svépomocně, připravuje
Volební obvod spotřebního družstva COOP Beskydy z Havířova–
Šumbarku, vždy s novým vlastním programem. Letos jsme navštívili
historická místa a Arboretum v Jablunkově, pobyli v prostředí panenské
přírody v Horní Lomné a do svých petlahví si nabrali pramenitou vodu
z horské studánky. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli staré vápenné pece
ve Vendryni – dnes kulturní památku. Také tam jsme si vyslechli výklad
připravený členkou COOP. Program zájezdu končil besedou účastníků
v restauraci Napoleon v Oldřichovicích.
I ti, kteří cestu absolvovali s berlemi, se v Havířově loučili s přáním, aby
tradice zájezdů pokračovala a abychom se příští rok zase někam společně
podívali.
Za členy COOP z Havířova–Šumbarku
Ing. Stanislava Bažanowská

DÍKY ZA VŠÍMAVOST
Vážená redakce, obracím se na vás s prosbou o zveřejnění události, která
se stala 16. 6. 2019 v odpoledních hodinách.
Jsem řidič autobusu ČSAD Havířov, kdy jsem byl na zastávce
Havířov-střed upozorněn mladou paní cestující s malou holčičkou, že na
zadním sedadle je injekční stříkačka, abych o tom věděl. Pak vystoupily.
Nedalo mi to, protože se pohybuji mimo svou práci ve zdravotnictví, šel
jsem na místo, které mi bylo označeno, a našel jsem tam injekční stříkačku
a vedle ní zapíchnutou jehlu tak, že kdyby si někdo sedl, tak by se píchl.
V rukavicích jsem tyto věci odstranil, dané paní jsem moc poděkoval,
s tím, že jsem si uvědomil, jakému nebezpečí infekce možná bylo
zabráněno.
Chci, pokud to je možné, v Radničních listech veřejně poděkovat té paní,
kterou sice neznám, avšak si jí velmi vážím, že přišla a informovala mě
o dané situací. Patří ji můj DÍK.
Miroslav Kubiena

Redakce upozorňuje organizace a kluby pracující
s dětmi a mládeží, že v příštím čísle mohou
zveřejnit nábory nových členů
pro další školní rok.
Materiály prosím posílejte do 10. srpna na adresu
redakce@havirov-city.cz
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GSH: Třináct let partnerství
Již třináct let uplynulo od
podepsání partnerské smlouvy
mezi Gymnáziem Havířov-Podlesí
a Gymnáziem Uva Merboldta
v
duryňském
městě
Greiz
a studenti obou škol si stále užívají
vzájemných výměnných pobytů
v rodinách, společného poznávání
svých zemí a zábavy.
V týdnu od 11. března měli žáci na
naší škole příležitost pohostit
německé studenty a představit jim
krásy České republiky. Přípravy na
návštěvu začaly probíhat již dlouho
před příjezdem výběrem partnera
na základě představovacích dopisů
z německé strany. Následně si
každý začal se svým nově
získaným přítelem bouřlivě psát
a zjišťovat, jestli mají společné
zájmy, i když psaní v cizích
jazycích někdy trochu skřípalo.
V samotném výměnném týdnu
jsme německým žákům ukázali
naši školu, Svět techniky v Ostravě
a další den Olomouc, která si svými
památkami naše hosty získala.
Ještě větší však bylo jejich
okouzlení Prahou, kde si prošli
Václavské náměstí, Staroměstské
náměstí, Karlův most a zavítali také
do Židovského muzea a na Pražský
hrad. Na této cestě je doprovázelo
12 studentů naší školy.

Kromě oficiálního programu si
studenti vytvářeli vlastní společné
večery plné zábavy a společné
komunikace, což je pak s ještě
větší intenzitou čekalo na pobytu
v Německu, kam jsme vyjeli v týdnu
od 17. do 22. června. Naši hostitelé
zorganizovali jízdu na motokárách,
kuželky, grilování, karaoke, představení v divadle, lanové centrum
nebo zábavní park. Poznali jsme
však i krásy Německa, samozřejmě
historické město Greiz, v němž se
nachází velmi moderně vybavená
škola našich partnerů, ale také na
památky bohaté Drážďany či
Plauen.
„Celý pobyt jsme si mimořádně užili
díky péči našich partnerů. Byla to
skvělá příležitost zlepšit své
znalosti jazyka. Poznali jsme cizí
kulturu a zároveň nás pobyt
motivoval dále se věnovat cizím
jazykům.
Rádi
bychom
se
zúčastnili i dalšího výměnného
pobytu za dva roky“, uvedli studenti
naší školy ve svém hodnocení celé
akce.
Na financování výměnného pobytu
se svým finančním příspěvkem
výrazně podílelo statutární město
Havířov, za což mu patří naše
poděkování.
PhDr. Radmila Kubalová

MŠ Kosmonautů: Přes překážky
Naše Ekoškola se v letošním
školním roce rozhodla zdolávat
překážky s názvem sociální pilíř
výchovy pro udržitelný rozvoj.
A výsledky? Posuďte sami.
V listopadu a prosinci se děti ze
druhé třídy rozhodly zapojit do
charitativního projektu Českého
rozhlasu Ježíškova vnoučata, který
pomáhá obdarovávat vánočními
dárky seniory po celé České
republice. Děti kreslily, malovaly
a výsledkem bylo 54 vánočních
přání, jež samy poštou zaslaly do
rozhlasu. Těmito originálními
dětskými kresbami chtěly obdarovat seniory v domovech a zároveň
prožít radost z možnosti obdarovat.
Zvládly dokonce připsat jednoduchý text přání k Vánocům.
V únoru si děti pozvaly do školky
babičky, aby jim před odpočíváním
přečetly pohádku.To byla nádhera,
když právě jejich babička mohla
číst pohádku všem ve třídě.
Poslouchala i paní učitelka! Další
činností pro budování sociálního
pilíře naší školy je sběr PET
uzávěrů. Tím jsme vlastně před
mnoha lety začali. Je už
samozřejmostí mít v každé třídě
kontejner a v průběhu celého roku
do něj přinášet ze svých domovů
nepotřebné Pet uzávěry. A co jich
už máme! To díky aktivnímu

zapojení celých rodin a pracovních
kolektivů. Předtím než víčka
odešleme osobě, která potřebuje
přispět na zdravotní pomůcky,
terapii nebo rehabilitační prostředky ke zlepšení své zdravotní
situace, si s nimi hrajeme, třídíme
je, vyrábíme z nich. Loni putovaly
Adámkovi. Naše škola se dvakrát
ročně zapojuje do sbírky organizované Fondem Sidus, která má
pomoci dlouhodobě nemocným
dětem či dětem se zdravotním
postižením. Do konce školního
roku nás čeká poslední úkol, a to
kulturní program v některém z havířovských domovů pro seniory.
Máme pro ně připravenou pohádku. Už se na to těšíme.
V Ekoškole věříme, že nejdůležitější pro budoucnost je, aby
mladí lidé měli sílu být změnou
vedoucí k udržitelnému životu,
kterou naše planeta potřebuje. A co
vlastně je udržitelný rozvoj? Je to
zachování podmínek existence pro
přítomnou i budoucí generaci
a zahrnuje environmentální, sociální a ekonomický pilíř. Není totiž
možné řešit problémy životního
prostředí bez zřetele k ekonomickým a sociálním problémům.
Mgr. Bc. Marcela Benková

ZŠ 1. máje: S Májovkou na golf
V úterý 18. června 2019 se
vypravilo 20 vybraných žáků 3. – 9.
tříd základní školy 1. máje do
Golfového Resortu Lipiny v Karviné. Tento výlet se stal odměnou
pro ty, kteří během letošního
školního roku vzorně reprezentovali „Májovku“. Počasí vyšlo
naprosto skvěle a sportovní den
s golfem jsme si všichni naprosto
luxusně užili. Speciální obrovský
dík patří vedení Golfového Resortu
Lipiny panu Pavlu Malinovi, který
nám poskytl pro tento den cvičné
plochy, golfové míče na driving
range a zapůjčil golfové hole. Také
panu Luboši Sedláčkovi, který
dětem věnoval na památku golfové
míče s potiskem resortu. A potleskem dětí a slovy díky byli
odměněni i ti, kteří s námi celý den

absolvovali ve svém volném čase
a věnovali se nám. Panu trenérovi
Michalu Matysovi a mistrovi klubu
roku 2017 a 2018 Vojtovi
Mazurkovi. Vyzkoušeli jsme si
s nimi odpaly, patování, viděli jsme
nejenom kousíček z nádherného
hřiště, které je prý jedno z nejdelších v Evropě, ale i zázemí, kde
garážují sekačky a bugyny
(elektrický pohon - ekologický
provoz!). Dostalo se nám i výkladu
o pravidlech golfu a o systému
zavlažování na hřišti (využívá se
voda vyčerpaná z blízkých dolů).
Zpět do školy jsme odjížděli se
spoustou báječných neuvěřitelných
zážitků.
Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.
ředitelka ZŠ 1. máje, Havířov

MŠ Balzacova: Sportem pro dobrou věc
Jako mateřská škola podporující
zdraví se s radostí účastníme
pohybových akcí, které jsou
v našich možnostech. Dětský běh
LightBIKE 2019 byl právě jednou
z nich. Charitativní běh, s účelem
zakoupit potřebnou výbavu pro
Marečka a Terezku, se velmi
vydařil. Naši předškoláci se poprvé
postavili na start běžeckého
závodu. Dívky i chlapci se do tratě
pustili s nadšením a vášní, což nám
přineslo i nějaké to umístění „na

bedně“. Celé dopoledne doprovázelo sluníčko, dobrá nálada
a chuť pomáhat. Věříme, že
vybraná částka pro obě děti bude
dostačující.
Tímto
děkujeme
rodičům dětí za spolupráci,
organizátorům akce - teamu
LightBIKE, za úžasné prožité
sportovní chvíle, na které děti jen
tak nezapomenou. Těšíme se na
další ročník.
Bc. Věra Kvapulinská
Mateřská škola Havířov-Podlesí

MŠ Čelakovského: Kozí farma
Děti a zvířátka mají k sobě blízko ale bohužel, některé děti z města
se mnohdy k hospodářským
zvířatům vůbec nedostanou. Proto
jsme se vypravili na výlet za
zvířátky na kozí farmu na
Šumbarku.
Na kozí farmě nás přivítala milá
paní farmářka. Připravila pro nás
na zahrádce deky, kde jsme mohli
posvačit a odpočinout si. Zvířátka
byla krásná, čistá a děti byly
nadšené. Viděly kozla, stádečko
koz a osobně se jim předvedla
koza Eliška – děti si sáhly na srst,
na kopýtko, podívaly se, jaké má
koza oči, a také viděly, jak se koza
dojí. Mohly si každý nakrmit koně
a prohlédnout krávu. V koutku
drůbeže se nám ukázaly slepice
s kohoutem, děti si prohlédly jejich
vajíčka, viděly husy i kachny a do-

věděly se o chovu včel. Také si
mohly prohlédnout zemědělskou
techniku a vylézt si do traktoru.
Pro děti byla prohlídka farmy
velkým zážitkem a my děkujeme za
milou exkurzi.
Kristýna Pokorná
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
A MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
HAVÍŘOV VÁS ZVOU NA

KD PETRA BEZRUČE
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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
FILMOVÉ KOMEDIE A ROMANTIKA – výstava plakátů 1. 7. - 31. 8. 2019

P - premiéra



sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os

VELKÝ SÁL
3. 8. ve 20.00 h.
P
SHALL WE DANCE – ANDRÉ RIEU
THE MAASTRICHT 2019 CONCERT
Koncert, Nizozemí 2019, přístupný,
titulky.
Vstupné: 210 Kč w
15. – 18. 8. ve 20.00 h.
P
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Drama, USA 2019, 159´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
19. 8. ve 20.00 h.
APOLLO 11
Dokument, USA
přístupný, titulky.

P
2019,

93´,

Vstupné: 130 Kč
20. a 21. 8. ve 20.00 h.
P
Premiéra nové verze
AVENGERS: ENDGAME
Akční/fantasy, USA 2019, 182´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w

7. 8. v 9.30 h.
JEDNOU NOHOU V BASE
Komedie, Itálie 2018, 98´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

OZVĚNY Z VARŮ
HITY FESTIVALU
8. a 11. 8. ve 20.00 h.
P
DIEGO MARADONA
Životopisný/dokument, Velká Británie
2019, 130´, do 12 let nevhodný,
titulky.

sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os

21. 8. v 9.30 h.
ROCKETMAN
Životopisný/hudební, Velká Británie/USA 2019, 120´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
22. a 23. 8. ve 20.00 h.
P
KRVAVÁ NEVĚSTA
Horor/komedie, USA 2019, 96´, do
15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w

10. 8. ve 20.00 h.
P
DEVADESÁTKY
Drama/komedie, USA 2018, 85´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Jednotné vstupné na Ozvěny z Varů:
100 Kč
12. – 14. 8. ve 20.00 h.
P
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Horor, USA 2019, 90´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč 

Sleva pro důchodce
28. 8. v 9.30 h.
YESTERDAY
Komedie/hudební, Velká Británie
2019, 117´, přístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
29. – 31. 8. ve 20.00 h.
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
97´, přístupný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w

P Ř I P R AV U J E M E
3. 10. ve 19.00 h.
NABARVENÉ PTÁČE
Drama, Česko / Slovensko /
Ukrajina, 2019

9. 8. ve 20.00 h.
P
BÍLÝ BÍLÝ DEN
Drama, Island 2019, 109´, do 15 let
nepřístupný, titulky.

MALÝ SÁL
1., 2. a 4. 8. ve 20.00 h.
P
RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
Akční, USA/Velká Británie 2019,
134´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w

w

24. a 25. 8. ve 20.00 h.
P
ANNA
Akční/thriller, Francie 2019, 118´,
do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w

Premiéra dlouho očekávaného
českého filmu, který uvede
tvůrčí delegace v čele s režisérem Václavem Marhoulem

26. – 28. 8. ve 20.00 h.
P
JE MI FAJN S. R. O.
Komedie, Francie 2018, 103´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 120 Kč w

5. – 7. 8. ve 20.00 h.
P
TLAPKOVÁ PATROLA
Animovaný/rodinný, USA 2018,
70´, přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
14. 8. v 9.30 h.
DADDY COOL
Komedie, Francie 2018,
97´,
do 12 let nevhodný, dabing.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

LETNÍ KINO - LÉTO PLNÉ HITŮ

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V SRPNU VE 21.00

1.-3. 8. ve 21.00 h.
SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
Fantasy, USA 2019, 142´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w

27. a 28. 8. ve 21.00 h.
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Drama, USA 2019, 159´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w

6. – 7. 8. ve 21.00 h.
IBIZA
Komedie, Francie 2019, 86´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w

13. – 14. 8. ve 21.00 h.
LVÍ KRÁL
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
109´, přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w

20. a 21. 8. ve 21.00 h.
P
BECASSINE!
Komedie, Francie 2018, 102´,
přístupný, titulky.
Vstupné: 120 Kč w

8. – 10. 8. ve 21.00 h.
P
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný/rodinný, USA 2019,
100´, přístupný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w

15. – 17. 8. ve 21.00 h.
P
HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka, Česko 2019, 100´,
přístupná, česká verze.
Vstupné: 150 Kč w

22. – 24. 8. ve 21.00 h.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný/dobrodružný,
USA
2019, 86´, přístupný, dabing.
Vstupné: 140 Kč w

29. – 31. 8. ve 21.00 h.
SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
Fantasy, USA 2019, 142´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
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PŘIPRAVUJEME
KD PETRA BEZRUČE
4.září 2019 / 17:30 hodin /
loutkový sál KDPB
PŘEDNÁŠKA S MEDITACÍ NA TÉMA
HIERARCHIE ANDĚLŮ - ARCHANDĚL
MICHAEL
Provází Renáta Rowena Bittová
Vstupné: 200 Kč

ČESKÁ SCÉNA

SCENA POLSKA

10.9 v 19:00
PREMIÉRA: 7. září 2019

24.9. v 19:00
PREMIÉRA: 21. září 2019

3.9. v 19:00
PREMIERA: 29 czerwca 2019 r.

LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
PAM VALENTINE
Režie: Jiří Seydler

MEFISTO
KLAUS MANN
Režie: Petr Kracik

SIEDEM ZEGARKÓW KOPIDOŁA
JOACHIMA RYBKI
GUSTAW MORCINEK

2. října 2019 / 19.00 hodin /
velký sál KDPB
FREDDIE – CONCERT SHOW

14. října 2019 / 19.00 hodin /
velký sál KDPB
PADESÁTKA Petr Kolečko

16. listopadu 2019 / 19.00 hodin /
velký sál KDPB
BATACCHIO Maksim Komaro

Velkolepá koncertní show, která je nabitá
skvělými pěveckými výkony, nápaditou
choreografií a kostýmy a slibuje netradiční
hudební zážitek!
Účinkují
herci
Divadla
Radka
Brzobohatého Praha:
R. Tomeš, R. Hrušínský ml., E. Čekan
M. Pošta, J. Kříž/ P. Strenáčik,
S. Postlerová / T. Nekudová, P. Pálek
L. Burian, R. Goščíková / Ch. Doubravová,
O. Černý / D. Ondráček / P. Šudoma

Hrají herci A studia Rubín Praha:
Ondřej Pavelka, Jakub Prachař,
Marek Taclík, ze záznamu Michal Pavlata

Hrají herci a akrobaté Cirku La Putyka:
Šárka Bočková, Anna Schmidtmajerová,
Michal Boltnar, Vojtěch Fülep, Daniel
Komarov, Alexandr Volný, Jiří Weissmann...

Předprodej vstupenek od 14. 8. 2019,
od 14 hod. pouze v Kině Centrum.

Předprodej vstupenek od 5. 8. 2019, od
14 hod. pouze v Kině Centrum.

20. října 2019 / 19.00 hodin / velký sál KD Petra Bezruče
ELEGANCE MOLEKULY Petr Zelenka
Tři molekuly, tři muži s vizí a odvahou riskovat. Původní česká hra inspirovaná
životem a objevy jednoho z nejvýznamnějších českých přírodovědců profesora
Antonína Holého.
Hrají herci Dejvického divadla: Ivan Trojan, Veronika Khek Kubařová,
Martin Myšička, Pavel Šimčík, Petr Vršek, Zdeňka Žádníková,
Vladimír Polívka, Václav Jiráček, Elizaveta Maximová, Lada Jelínková
Předprodej vstupenek od 3. 9. 2019, od 14 hod.

NABÍDKA PRONÁJMU

l
l
l
l
l
l
l

KULTURNÍ DŮM LEOŠE JANÁČKA

SPOLEČENSKÝ DŮM

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

Využití
y
pro
p pořádání
p
společenských
p
ý
akcí,
plesů, karnevalů pro
p
p děti, večírků, tanečních
kurzů, školení a prezentace firem.
Kapacita 420 míst, varianty stolového
nebo židlového uspořádání.
p
Rozměr tanečního p
parketu 22,60 x 9,30 m
Balkon s možnou kapacitou 106 míst.
U akcí je možné zajištění a dodání vlastních cateringových služeb
Tel: 596 808 011, Email: sekretariatmks@mkshavirov.cz

Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace ( 596 808 011, pokladna ( 596 808 015, otevřena od 2. 9. 2019
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 od 10. 9. 2019
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 pokladna otevřena Po-Ne 14.00 - 20.00 St 9.00 - 11.00 a 14.00 - 20.00
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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Dětský screening sluchu
v havířovské nemocnici
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku v nemocnici v Havířově se od letošního roku připojilo
k odborným pracovištím v ČR, na která dětský
lékař v rámci 5leté preventivní prohlídky odesílá
na vyšetření sluchu. Jedná se o dětský
screening sluchu, jehož cílem je zachytit
možnou poruchu sluchu dítěte ještě před
zahájením školní docházky. Jde o nebolestivé
audiometrické vyšetření sluchu, které se provádí
v tiché komoře. Do sluchátek umístěných na
uších dítěte pouští audiologická sestra tóny
definované výšky (frekvence) a hlasitosti
(intenzity).
Dítě by k vyšetření měl poslat jeho praktický
dětský lékař při pětileté prohlídce, případně
může své dítě na tuto bezplatnou prohlídku
objednat i sám rodič. Včasné vyšetření předejde
případnému riziku, že se dítě bude ve škole
špatně učit, protože učitelům bude špatně
rozumět.
Dětí, které v 5 letech hůře slyší, není málo, proto
je potřeba jejich sluch zkontrolovat ještě před
vstupem do školy, aby se včas odhalily případné
problémy. Většinu problémů se sluchem lze
přitom vyřešit. Nejčastěji nedoslýchavost
způsobuje zvětšená nosní mandle, která tlačí na
sluchovou trubici a vytváří ve středním uchu
výpotek. Tento problém je příčinou 90% vad
sluchu objevených u dětí v tomto věku a lze ho
jednoduše vyřešit odstraněním mandle
a odsátím výpotku.
U mnoha dětí o vadě či poruše sluchu často neví
rodiče ani učitelé. Rodič prostě při komunikaci
s dítětem nevědomky zvýší hlas a ve škole si
dítě sedne na místo, kde lépe slyší, takže si ani
učitelé ničeho divného nevšimnou. Proto je
potřeba, aby vyšetření sluchu nepodceňovali
především rodiče, kteří mohou jako první
zaznamenat začínající problém. Lékaři jim pak
mohou včas pomoci vyšetřením a následnou
adekvátní léčbou.

proto odborné vyšetření sluchu u otorinolaryngologa u pětiletých dětí nově hradí
zdravotní pojišťovny. Výsledek screeningu
předává lékař ORL formou zprávy praktickému
dětskému lékaři a je také zapsán do Zdravotního
a očkovacího průkazu dítěte na stránku
preventivní prohlídky v 5 letech dítěte (tónová
audiometrie v normě, nedoslýchavost vlevo,
vpravo nebo oboustranně). V případě poruchy
sluchu provede ošetřující ORL lékař nebo foniatr
další vyšetření k diagnostice nedoslýchavosti
a naplánuje další postup.

slyší, mívá už třeba ve druhé třídě špatné
známky z češtiny, protože nerozumí např. učiteli
při diktátu. Horší výsledky následně začne mít
i v dalších předmětech. Tím je dítě oproti
zdravým dětem hendikepováno a zhoršují se mu
podmínky pro jeho další uplatnění v životě.

Prevence a včasné zachycení jakéhokoli
onemocnění je pro pacienta a jeho zdraví vždy
lepší variantou, než následné řešení problémů,

Čím dříve je porucha sluchu odhalena, tím dříve
se dítěti dostane adekvátní péče a zmenší se
možné následky. Když dítě ve škole špatně

Doporučení dětského lékaře s popsanou osobní
a rodinnou anamnézou.

Jak se k vyšetření objednat?
Volejte v pracovní dny mezi 12-13 hodinou na
ORL ambulanci havířovské nemocnice na
telefonní číslo 596 491 309.

Co potřebujete k vyšetření s sebou?
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HAVÍŘOVSKÁ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2018/2019 MÁ SVÉHO VÍTĚZE!

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

Asterix z dotace od kraje vybaví hernu
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo žádost Střediska
volného času Havířov s projektem „Materiálové vybavení herny
otevřeného klubu pro děti a mládež aneb MÍT KAM JÍT“ v dotačním
programu „Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve
volném čase“.
Za finanční prostředky získané dotací MSK budeme moci do konce roku
2019 otevřít pro členy kroužků, ale především pro širokou veřejnost nově
vybavenou hernu pro děti a mládež. Herna bude vybavena novým
nábytkem, deskovými a společenskými hrami. Budeme moci uspořádat
turnaj ve fotbálku a v air hockey. Těšíme se, že herna bude hojně
využívána a díky novému vybavení zvýšíme kvalitu trávení volného času
dětí a mládeže.
Děkujeme za možnost dětem a mládeži nabídnout zase něco nového.
Bc. Lucie Bitterová,
pedagogický zástupce ředitele

Asterix – SVČ Havířov ve spolupráci s Magistrátem města Havířov
a havířovskými ZŠ letos připravil celkem 24 sportovních soutěží pro žáky
havířovských základních škol. O celkových výsledcích rozhodovala účast
jednotlivých škol na soutěžích, ale především sportovní výkony dětí,
kterým nelze odepřít zápal do jednotlivých soutěžních disciplín. Výsledky
těchto soutěží byly průběžně zahrnovány do celkové tabulky, která ve
finálním součtu rozhodla o absolutním vítězi sportovní ligy. Vítězem
Havířovské ligy základních škol pro rok 2018/2019 se stala ZŠ
M. Kudeříkové, jejíž žáci se zúčastnili 23 soutěží a získali tak nejvyšší
počet bodů. O 2. místo se podělily ZŠ Školní a ZŠ Gen. Svobody se
shodným počtem získaných bodů. ZŠ Školní se jako jediná zúčastnila
všech pořádaných soutěží. 3. místo si pak zaslouženě odnesla ZŠ
Žákovská. Všechny soutěže proběhly podle daných pravidel s důrazem
na fairplay a podporu sportu a zdraví mládeže. Na další ročník Havířovské
ligy se těšíme opět v novém školním roce, již v září 2019.
Děkujeme všem spolupořadatelům za úspěšný průběh letošní ligy.
Podrobné výsledky všech soutěží naleznete na webových stránkách
SVČ Asterix.
Na spolupráci a pořádání Havířovské ligy základních škol se podílely:
ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Gen. Svobody, ZŠ Žákovská,
ZŠ F. Hrubína, ZŠ Na Nábřeží, ZŠ Gorkého, ZŠ K. Světlé a ZŠ Moravská,
SKOB, SKST Baník, RC Havířov, TJ Slovan ve spolupráci s SVČ Asterix.
Bc. Kateřina Kristianová, ped. prac. odd. Tv

DON BOSKO Haškova 1475/1, 736 01 Havířov - Město, 596 810 145, sekretariat@csvc.cz, www.csvc.cz
ZÁJMOVÉ ÚTVARY ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ................................ POBOČKA MĚSTO
SPORT - ZÁBAVA - POHYB
Dobrodruh
Fotbal a florbal
Klub Týmák (sudý týden)
Míčové hry
Stolní tenis 1 pokročilí
Stolní tenis 2 pokročilí
Stolní tenis 1
Stolní tenis 2
Stolní tenis 3
Stepmania 1
Stepmania 2
Stepmania 3
Soutěžní odpoledne (lichý týden)
Šprtec 1
Šprtec 2

Středa 15,30-17,00
Středa 17,30-19,00
Pátek 16,30-18,30
Úterý 18,00-19,00
Pondělí 17,00-19,00
Čtvrtek 17,00-19,00
Úterý 17,00-18,00
Středa 15,30-17,00
Čtvrtek 15,30-17,00
Pondělí 17,00-18,00
Pondělí 18,00-19,00
Středa 15,00-16,00
Pátek 16,30-18,30
bude upřesněno
bude upřesněno

jak přežít v přírodě, poznáš rostliny, zvěř, ohně…, ukončíme závodem týmů
základy těchto sportů na amatérské úrovni na ZŠ 1.máje, účast na turnajích
týmové hry pro malé i velké, zaměřené na komunikaci a spolupráci
vybíjená a jiné týmové míčové hry na ZŠ 1.máje
pro pokročilejší hráče od 10 let (cena 200kč/pololetí)
pro pokročilejší hráče od 10 let (cena 200kč/pololetí)
pro mírně pokročilé, kteří se chtějí dále zlepšovat (cena 100kč/pololetí)
pro začátečníky, kteří se chtějí naučit stolní tenis od 6 let
pro začátečníky, kteří se chtějí naučit stolní tenis od 6 let
tancování na tanečních podložkách v rytmu nejnovějších hitů
tancování na tanečních podložkách v rytmu nejnovějších hitů
tancování na tanečních podložkách v rytmu nejnovějších hitů
vyzkoušíte si klasické i nové sportovní aktivity pro jednotlivce i týmy
takový jiný hokej na hrací desce, ve které se pořádá i mistrovství republiky
takový jiný hokej na hrací desce, ve které se pořádá i mistrovství republiky

Pondělí 17,00-18,30
Středa 15,30-17,00
Úterý 18,00-19,00
bude upřesněno
Středa 17,00-18,30
Pondělí 15,30-17,00
Úterý 15,00-16,30
Středa 15,00-16,00
Středa 16,00-17,00
Pondělí 16,00-17,00
Úterý 16,30-17,30
Úterý 17,30-18,30
Pátek 15,00-16,30

bádání, zkoušení a testování v naší dílně
bádání, zkoušení a testování v naší dílně
příprava na dobrovolnickou práci v Don Bosku, vhodné od 13 let
individuální výuka hry na flétnu
vybavená keramická dílna i s pecí je tu pro vaše děti
čekají vás logické a deskové hry, které rozvíjí tvé myšlení
vaření, stolování, teplá i studená kuchyně (cena 20kč/schůzka)
šití, pletení, dívčí módní trendy, batika, malování na trička, potisk
šití, pletení, dívčí módní trendy, batika, malování na trička, potisk
práce v dílně s papírem, dřevem a jinými materiály
vytvoříme moderní a neotřelé výrobky a dárky pro kluky i holky
vytvoříme moderní a neotřelé výrobky a dárky pro kluky a holky
naučíte se základy vaření, stolování a spoustu receptů

TVŮRČÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Badatelský klub 1
Badatelský klub 2
Dobrovolníci (sudý týden)
Flétna
Keramika
Klub zábavné logiky 1
Mladý kuchtík
Módní tvorba 1
Módní tvorba 2
Šikovné ruce 1
Tvoření s Luckou 1
Tvoření s Luckou 2
Veselá vařečka

POČÍTAČOVÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Beat Saber 1
Beat Saber 2
Klub zábavné logiky 2
Virtuální svět her

Pondělí 16,00-17,00
Středa 16,00-17,00
Čtvrtek 15,30-17,00
Čtvrtek 17,00-18,00

NOVÉ světově známá taneční a pohybová hra ve virtuálním světě
NOVÉ světově známá taneční a pohybová hra ve virtuálním světě
logické, strategické a deskové hry a programy na počítačích
čeká tě svět počítačových her a virtuální reality na PS4

Úterý 16,00-17,00
Pátek 15,30-16,30
Pátek 17,00-19,00
Pondělí 15,00-16,00
Středa 18,00-19,00
Středa 17,00-18,00
Pátek 15,30-16,30
Pondělí 16,00-17,00
Úterý 15,00-16,00

od 8 let, taneční kroužek roztleskávaček s prvky tance mažoretek
od 8 let, taneční kroužek roztleskávaček s prvky tance mažoretek
NOVÉ pokročilí tanečníci z kroužků a přípravky (cena 200kč/pololetí)
od 8 let, moderní street dance
od 8 let, moderní street dance
od 1.třídy ZŠ, skloubení tance a cvičení na latino hudbu
NOVÉ od 1.třídy ZŠ, pro začátečníky, kteří se chtějí všeobecně rozvíjet v tanci
od 8 let, různé styly tanců spojené do jedné choreografie
od 8 let, různé styly tanců spojené do jedné choreografie

Pondělí 16,30-17,30
Úterý 9,30-11,30
bude upřesněno

dlouholetý fungující sbor rád přivítá nové mužské členy
pro všechny maminy, které se chtějí setkávat a předávat si zkušenosti
dlouholetý fungující sbor rád přivítá nové ženské členky

DIVADLO - TANEC - ZPĚV
Cheerleader 1
Cheerleader 2 (lichý týden)
Just Dance
Hip-Hop 1
Hip-Hop 2
Zumba
Taneční přípravka (sudý týden)
Show Dance 1
Show Dance 2

PRO DOSPĚLÁKY
Mistři pěvci
Maminky s dětmi
Zpěv ženy

Nábor do zájmových útvarů probíhá od 9. 9. 2019 na recepci pobočky v pondělí až pátek 15,00-19,00.
Zahájení zájmových útvarů je v pondělí 16. 9. 2019.
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ZŠ Gorkého: Naposled
Všechno končí, všechno má svůj
sled, všechno jednou přijde
naposled. Jak oheň vzplane, tak
i zhasíná, něco se rodí, něco umírá.
Před čtyřmi lety jsme s novou
skupinou žáků ze Základní školy
Gorkého navázali na setkání se
seniory z DS Helios, která započala
v adventu 2013. 26. června 2019
jsme se přišli se seniory a sociálními pracovnicemi rozloučit.
Naše setkání probíhala vždy
v radostné a přátelské atmosféře:
kromě hudebně-dramatického programu (písní, básní, bajek, scének,
vánočních nebo velikonočních
kvízů), s nímž žáci v rámci setkání
vystupovali, jsme s klienty domova
hráli společenské hry Bingo nebo
Bocciu. Při těchto hrách jsme se
tak více poznali a nahlédli do života
našich starších spoluobčanů.

ZŠ F. Hrubína: Úspěch žáků na Mezinárodní
dětské výtvarné přehlídce v Lidicích
Každoročně vyhlašuje Lidická
galerie Mezinárodní dětskou výtvarnou přehlídku Lidice k uctění
památky dětských obětí zavražděných německými nacisty v roce
1942 a všech dalších dětských
obětí válek. Pro letošní 47. ročník
výstavy pod záštitou Ministerstva
kultury České republiky, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky,
České komise pro UNESCO,
Českých center a Národního
technického muzea v Praze bylo
zvoleno téma Chemie. Naše škola
zaslala do soutěže kolekci prací, ze
kterých několikačlenná porota
složená z odborníků z celého světa
ocenila po dvoukolovém hodnocení
z 15 000 prací také díla žáků naší
školy. Dne 28. 5. 2019 děti převzaly
v Lidicích z rukou ředitelky Lidické
galerie Mgr. Martiny Lehmannové,
vedoucí oddělení vědy a techniky

NTM v Praze RNDr. Ivany
Lorencové a senátora Mgr. Jiřího
Dienstbiera medaile a čestná
uznání. Škola získala za soubor
prací malby a grafiky Medaili za
školní kolekci, nejvyšší ocenění Lidickou růži obdržel Adam Klouda
ze třídy 7. A a žáci Veronika
Zedníková (6. B), Dorota Bambulová, Klára Suranovská, Matěj
Petrák (7. A) a Dominika Křibíková
a Patricie Stloukalová ze třídy 9. B
získali čestná uznání. Děti měly
možnost navštívit nejen Lidickou
galerii, ale také Památník v Lidicích
a pietní místa spojená s tamní
tragédií. Odpoledne trávily v Národním technickém muzeu, kde
probíhala druhá část výstavy.
Obrazy dětí budou vystaveny
v Lidické galerii a NTM v Praze do
listopadu 2019. Všem dětem ještě
jednou blahopřejeme.
Petra Koneszová,
uč. VV

ZŠ Kudeříkové: Indiánská stezka
V pátek 7. června 2019 se konala
na školním hřišti akce INDIÁNSKÁ
STEZKA, kterou pořádala ve
spolupráci s Asterixem Na Nábřeží
školní družina M. Kudeříkové.
Počasí nám přálo, pomáhali rodiče
i starší děti a všichni ostatní plnili
úkoly s indiánskou tematikou.
A nebylo to nic lehkého: Luštila se

křížovka, poznávaly rostliny, házelo
na cíl, skákalo do dálky, jezdilo "na
koni", vymýšlel pokřik, kreslil se
indiánský znak a plno jiných
zajímavých aktivit.
Nakonec jsme vyhodnotili akci jako
velmi zdařilou - všichni byli prostě
nejlepší!
Š. Dzurinová,
ved. vychovatelka

Uvědomili jsme si, že vztahy mezi
generacemi jsou velmi potřebné
a je nutné je neustále vyživovat,
aby nezanikly. Vážíme si toho, co
naši senioři v životě dokázali a vždy
nám budou příkladem v životních
postojích a moudrosti. Tato setkání
se nám hluboce vryla do paměti,
a přestože se naše cesty
rozcházejí, nikdy na seniory a seniorky nezapomeneme.
Děkujeme sociálním pracovnicím,
že nám vždy vytvořily příjemné
prostředí, a proto jsme v domově
cítili jako doma.
Všem obyvatelům DS Helios
přejeme pokojné prožívání stáří
a sociálním pracovnicím v jejich
nelehké práci a službě hodně
trpělivosti, laskavosti a zdraví.
Pavlína Volná,
učitelka ze ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova: Autem, pěšky či na kole –
dostaň se bezpečně do cíle!
Blížily se letní prázdniny, které
Jarošáci toužebně očekávali, a aby
byly bezpečné, připravili pedagogové ZŠ Jarošova pro žáky
projektový den k problematice
dopravní
výchovy
společně
s dalšími partnery.
Také žáci museli přidat svou ruku
k dílu. S Eliškou Kyselou si zopakovali dopravní značky, naopak
s Patrikem Bauhoferem se věnovali
situacím „Pozor, svítí červená,
aneb přecházím bezpečně!“ Oba
žáci VI. třídy zpracovali rovněž
pracovní listy a svého úkolu se
zhostili na výbornou!
Při dopravní nehodě je nejdůležitější chránit sám sebe,
nezpanikařit a umět přivolat
pomoc, to bylo tématem další
pracovní dílny. Se studentkami
Středního odborného učiliště Dakol
pod vedením Mgr. A. Bajerové si
žáci vyzkoušeli poskytování první
pomoci a i ti nejmenší prvňáčci byli
chváleni, jak jsou šikovní.
Jízda zručnosti na koloběžkách
prověřila fyzickou zdatnost našich
žáků. Malí se proháněli na
koloběžkách v tělocvičně, pro
starší žáky si členové cyklistickodopravního kroužku pod vedením
Ing. P. Orgockého připravili velmi
zajímavé disciplíny jako brankový
slalom, štafetu, cross, překonávání
slalomu v terénu školního hřiště,
převážení plechovky s vodou
a další sportovní aktivity.
Velmi zajímavý úkol stál před
našimi deváťáky. Ve spolupráci
s Policií ČR pod vedením prap. Bc.
Miroslava Bagiera prováděli na
území města Havířova běžnou
silniční kontrolu. Společně s policií
kontrolovali řidiče, zda dodržují

pravidla
silničního
provozu.
K překvapení všech žádný z řidičů
neodmítl spolupráci žáků a naopak
vše probíhalo s úsměvem. Řidiče
odměnili malým perníčkovým
dárkem s přáním bezpečných
kilometrů za volantem. Poděkování
patří všem, kteří se na celoškolním
projektu podíleli.
A úplně
nakonec:
„Krásné
prázdniny milí Jarošáci a řidičům
šťastný návrat domů!“
Mgr. Šárka Zapalačová,
ZŠ Jarošova
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ZŠ Moravská
PLANETA OXIDAN
Kolonisté ze Země ve svých
vesmírných lodích právě přistáli na
neobydlené planetě OXIDAN.
To není začátek sci-fi románu, ale
vzdělávací program organizovaný
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, který se
formou dobrodružné hry zaměřuje
na efektivní využití zdrojů, vzájemnou spolupráci a především na
péči o odpadní vodu a na
odpovědné nakládání s ní.
Žáci 8. A a 9. roč., rozdělení do
dvou týmů, objevili novou planetu
Oxidan, která je velmi bohatá na
zdroje a poskytuje nevídaný
blahobyt. K planetě vyrazily dvě
expedice, mezi nimiž začal
probíhat ostrý konkurenční boj
o ovládnutí zdrojů a nakonec
o celou planetu. Žáci začali
budovat co nejbohatší společnost,
ale zároveň se objevovaly první
problémy se znečištěním –
především vody. To mělo přímý
dopad na množství a dostupnost
použitelné vody. Každý tým hledal
svoje řešení této zapeklité situace.
Na konci hry se pak týmy musely
rozhodnout, zda
mezi sebou

vyhlásí ekonomický boj, vše vyřeší
domluvou, nebo si navzájem
vyhlásí válku. Všechna rozhodnutí
měla své následky, se kterými ale
žáci nebyli dopředu seznámeni.
Jak se nakonec rozhodli, neprozradím.
Nicméně můžu s jistotou říct, že si
jako kolonizátoři planety Oxidan na
vlastní kůži vyzkoušeli, že rozvoj
jakékoliv společnosti není možný
bez spolupráce, udržitelného
zacházení s přírodními zdroji a že
každé rozhodnutí má své následky.

ZŠ Světlé
Světlušky s Budulínkem na návštěvě v domově
seniorů Helios
Jednoho krásného slunečného
odpoledne se Světlušky vydaly za
devatero hor a devatero řek...
Takhle nějak by mohla začínat
naše pohádka. My jsme si však
s dětmi vybrali jinou – Budulínka.
A že rádi zpíváme, celého jsme ho
zazpívali. Lišky, babička s dědečkem, Budulínek, stromy a domy,
všichni poctivě zkoušeli a jednoho
červnového
odpoledne
jsme
v domově seniorů Helios předvedli,

Za ŠD K. Světlé Havířov
vychovatelka
Ing. Lucie Volejníčková

Mgr. Hamtáková

         
      

ZŠ Zelená
Družinové ekohrátky opět na Zelené
družstvem se stalo to ze Základní
školy Marie Kudeříkové. Věcné
ceny a něco dobrého na zub si
však odnesli všichni účastníci,
přeci jen vítězství nebylo hlavním
cílem této akce. Na Zelené počítají
s podobnou akcí opět za dva roky.
Rádi by zase uvítali co největší
počet týmů z celého města. Zájem
dnešní mládeže o ekologii je totiž
velmi důležitý, což ZŠ Zelená
s titulem Ekoškola moc dobře ví.

 !"#

Jan Chudý

MK PZKO w Hawierzowie – Błedowicach
Serdecznie zaprasza na tradycyjne jubileuszowe
50 DOŻYNKI ŚLĄSKIE,
które odbędą się

w sobotę 31.8. 2019 o godz. 14
w ogrodzie Domu PZKO
W programie :
Korowód od zamku w Błędowicach ● Obrządek dożynkowy
Dziecięcy ZF Vonička ● ZR Błędowice
ZF Bystrzyca ● ZR Zielony jawor (PL)
Atrakcje * Specjały kuchni Śląskiej * kołacze * pieczeń zbójecka
Sponsorzy:
miasto Hawierzów, Wojewódstwo Morawsko-śląskie,
Konsulat RP, Fundusz Rozwoju Zaolzia

 

------------------------------------

Po roční absenci se na Základní
škole Zelené v Životicích uskutečnila celoměstská družinová
soutěž s názvem Družinové
ekohrátky.
Pětičlenné
týmy
z mnoha základních škol od
Šumbarku až po Těrlicko či Horní
Suchou
zápolily
v
deseti
disciplínách. Ty byly zaměřeny
nejen na ekologii, ale taky na lesní
zvěř, rostliny kolem nás nebo
i fyzickou zdatnost. Znalosti
a dovednosti všech účastníků byly
až dech beroucí. Nejúspěšnějším

co umíme. Naše zpívané divadelní
představení mělo takový úspěch,
že na příští školní rok už
přepravujeme další. Děkujeme za
možnost navštěvovat babičky
a dědečky a pomáhat! Přejeme
vám krásné léto a prázdniny
a těšíme se na další školní rok.

$%&'

%$


    

 

MS PZKO v Havířově – Bludovicích
Srdečně zve na tradiční jubilejní
50. SLEZSKÉ DOŽÍNKY,
které se konají

v sobotu 31.8. 2019 ve 14 hod.
v zahradě domu PZKO
Program:
Průvod od zámku v Bludovicích ● Dožínkový obřad
Dětský FS Vonička ● RS Błędowice
FS Bystrzyca ● RS Zielony jawor (PL)
Atrakce * Speciality slezské kuchyně * koláče * pečeň na rožni
Sponzoři:
Město Havířov, Moravskoslezský kraj,
konzulát PR, Fundusz Rozwoju Zaolzia

RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, vydává Městské kulturní
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tisk: Tiskárna Kartis + Co, s.r.o., registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 13. 8. 2019, náklad 36 000 ks, distribuce - Pošta Havířov 1,
NEPRODEJNÉ
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Mládežnická házená v Havířově-Šumbarku
se začíná prosazovat
Projekt mládežnické házené při
Základní škole M. Pujmanové na
Šumbarku vstupuje do druhého
roku své existence. Veškerou
činnost
malých
házenkářů
zastřešuje Tělovýchovná jednota
Slovan Havířov a již zmíněná
základní škola.
Do pravidelné činnosti je zapojeno
20
organizovaných
chlapců
a dívek, kteří se pravidelně
zúčastňují
řízených
soutěží
minižactva a mladšího žactva,
včetně turnajů. Naši malí házenkáři
již za dobu činnosti navštívili
několik národních a mezinárodních
turnajů, ať již v Kunovicích, Kostelci
na Hané, Ostravě, Olomouci,
Praze a Polsku.
Oproti prvnímu roku, kdy naše týmy
chlapců a dívek sbíraly zkušenosti,
v letos již ukončené sezoně na poli
s organizovanými hráči máme
3. místo ze silně obsazených
Kunovic z 18 týmů a 2. místo
z festivalu miniházené v Ostravě.
Nejinak je tomu v soutěži škol. Zde
je náš oddíl garantem projektu a ve
spolupráci se Základní školou M.
Pujmanové se během školního
roku žáci školy sportovně setkávají
se školami z Ostravy, Krmelína,
Šenova a Sedliště.

Ve dvou kategoriích mají odehráno
na
60
přípravných
zápasů
z turnajů, spektrem tohoto regionu.
Vyvrcholením pak je závěrečné
finále, které se odehrálo 14.6. 2019
v Sedlišti, kdy Základní škola
M. Pujmanové přivezla dvě první
místa v kategoriích 3. třídy a mladší
a 4.-5. třída.
Mezi oceněnými nejlepšími hráči,
kteří reprezentovali naši školu, byli
Matyáš Bárta, Markéta Kozlová,
Beáta
Kubalková,
Kateřina
Krokoszová a Mia Magdalena
Bártová. Tito žáci a malí házenkáři
se pravidelně účastní tréninků
a sportovních akcí oddílu a jsou
dobrými reprezentanty našeho
města, školy a rodičů.
Oddíl házené pří TJ Slovan
Havířov trénuje 2x týdně v pondělí
a ve středu při ZŠ M. Pujmanové,
a to vždy od 16.00 hod, buď venku
na hřišti nebo v tělocvičně ZŠ. Moc
rádi uvítáme nové hráče a hráčky
ročníku narození 2007 a mladší
i z řad bývalých hráček a hráčů
volejbalu
či
basketu.
Tato
dynamická a kontaktní hra si stále
získává na popularitě a v budoucnu
o ní ještě uslyšíte.
Tomáš Bárta,
hlavní trenér

Mažoretky KALA MKS Havířov
opět mistryněmi EVROPY
V sérii letošních soutěží mistrovství
mažoretkového sportu mažoretky
KALA MKS Havířov opět potvrdily,
že patří mezi evropskou špičku.
Ve dnech 12. a 16 června bylo
chorvatské město Crikvenica
hostitelem
finále
mistrovství
Evropy. Havířovské dívky z KALA
MKS Havířov soutěžily v disciplínách
BAT
(hůlka),
MIX
(kombinace náčiní), sóla, dua
a miniformace (4-7členná družstva), pom-pom (třásně).
Ve skupině BAT v pochodovém
defilé seniorská děvčata vybojovala titul MISTR EVROPY a v disciplíně MIX se staly vicemistryně
Evropy. V disciplínách miniformace

byly ve všech věkových kategoriích
úspěšné.
„Jsem moc hrdá na výsledek
letošního klání, tvrdá práce a úsilí
všech mažoretek stála za to. Ráda
bych poděkovala svým trenérkám
Radce a Lence za pomoc v přípravě. Ještě nás čeká mistrovství
světa, které proběhne v Praze
19.- 23. 8. 2019.“
A vzkaz pro nové slečny :-) pokud
by měl někdo zájem stát se
mažoretkou, neváhejte a přijďte
mezi nás, nové děti přibíráme
každou středu v měsíci.
KAmiLA Charvátová,
trenér KALA MKS Havířov
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LIKVIDACE A VÝKUP
AUTOVRAKŮ
1Kč za 1 kg VÁHY v TP

77/19

(STARŠÍ VOZY)

3 000 Kč - 50 000 Kč
NOVĚJŠÍ VOZY,
HAVAROVANÉ,
NEPOJÍZDNÉ
EKO POTVRZENÍ
PRO ÚŘAD, ODVOZ
ZDARMA

79/19

AUTOVRAKOVIŠTĚ
PETŘVALD

82/19

JIŽ 20 LET NA TRHU!
WWW.LEVNEVRAKOVISTE.CZ

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

80/19

81/19

Ostravská 1836, Petřvald

ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ
Redakce upozorňuje
organizace a kluby , že
v příštím čísle mohou
zveřejnit nábory
nových členů pro další
školní rok.
83/19

STA
TAŇ SE
SE
HORNÍK
K
KEM!
Získej:

 NÁBOROV Ý PŘÍSPĚ VEK VE V ÝŠI A Ž 60 TISÍC KORUN.

Od 1. 8. 2019 pobočka v Havířřo
ově
na nové adrese
Kde nás najdete: U Strro
omovky 1481/9, 736 01 Havířřo
ov
Provozní dob
ba:
Pondělí 8:00–12:00, 13:00–17:00
Úter ý 8:00–12:00, 13:00–15:30
Středa 8:00–12:00, 13:00–17:00
Čt vr tek 8:00–12:00, 13:00–15:30
Pátek 8:00–12:00
Zaregistrujte se k nám do 30. 9. 2019
a staňte se pojištěncem ČPZP od 1. 1. 2020.

810 800 000
Þwww.cpzp.cz

 PO JEDNOM ROCE SI V RUBÁNÍ A PŘÍPR AV
VÁ
ÁC H M Ů Ž E Š
V Y DĚL A
AT
T A Ž 43 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ.
(5. k valiﬁkační třída – činnost rubání a příprav y).
 V DAL ŠÍM ROCE SE T VO JE MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE Z V ÝŠIT
A Ž NA 48 TISÍC KORUN!
Nabíz íme:
 Přídavky na dovo
volenou a Vánoce.  Příspěvek na stravo
vování.
 Šest týdnů dovolené.

 Příspěvek na dětské rekrreace.

 Dva dny pracovního volna
a navíc.

 Rehabilitační péči.

 Penzijní připojištění až do
o vý
výše
9 600 Kč ročně.

pní
 Úhradu nákladů za vstup
lékařskou prohlídku.

arma.
 Svačiny a pitný režim zda

 Řadu dalších beneﬁtů.

DÁLE HLEDÁME S NÁBOROV ÝM PŘÍSPĚ VKEM 4 0 TISÍC KORUN:
D Ů L N Í E L E K T R IK Á Ř E A D Ů L N Í Z Á M E Č N Í K Y
Podrobné informace získáte:

kód pojišťovny

205

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonickyy
+4
420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz
z

16

