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Slavnostní zahájení provozu sdílených kol za účasti
představitelů města a společnosti nextbike Czech
Republic, která bude v následujícím období v Havířově
bikesharing provozovat, se uskutečnilo 26. července.
Hned poté začali Havířované novou službu testovat.
Po prvních 4 dnech provozu systém zaznamenal přes
1400 registrovaných uživatelů a dohromady skoro
1100 výpůjček. 
občané mohou v první fázi využívat 80 kol, která
naleznou ve 20 stanicích po celém městě.  Jezdit na
nich budou lidé moci až do října. druhou sezonu pak
sdílená kola odstartují v dubnu 2020. 
„Jsem velmi potěšen, že i obyvatelé Havířova budou
moci využívat služeb bikesharingu, a to ať už na rychlý
přesun po městě nebo si kolo půjčit třeba na
víkendovou vyjížďku. Prvních 15 minut jízdy bude díky
podpoře města pro uživatele kol zdarma a za
následující půlhodinu výpůjčky zaplatí 20 Kč,“ uvedl
primátor města Josef Bělica. 
kola si zájemci jednoduše vypůjčí přes mobilní aplikaci
nextbike, která je dostupná ve verzi pro ioS, android
i Windows. V případě, že uživatel nevlastní chytrý
mobilní telefon, může si kolo půjčit přes zákaznickou
linku. Celý proces trvá pouze několik sekund.  
„Jsme velmi rádi, že je Havířov dalším českým
městem, kde můžeme nabízet naše služby. Více než
patnáctiletá zkušenost firmy Nextbike přinese
občanům nejrychlejší, nejlevnější a ekologicky

nejšetrnější možnost dopravy, která zároveň podporuje
i zdravý životní styl,“ řekl k projektu sdílených kol
jednatel společnosti nextbike lukáš luňák.
"Provoz celého systému v roce 2019 je vnímán, přes
to, že je již plně funkční, jako zkušební, zejména co se
týká počtu a umístění stanovišť. V průběhu provozu
budeme sbírat data ze samotného systému. Na
základě jejich vyhodnocení a zpětné vazby od
uživatelů provedeme optimalizaci systému, sítě
stanovišť a případně i počtu jízdních kol. Nová sezona,
která začne 1. dubna 2020, bude zahájena již
v upravené podobě tak, aby co nejvíce vyhovovala
potřebám města a jeho obyvatel," přiblížila vedoucí
odboru komunálních služeb Ing. Iveta Grzonková.
Město vyčlenilo na bikesharing ze svého rozpočtu
2 420 000 kč, kterými pokryje náklady do konce
listopadu 2020.                                                  -red- 

Jedu, jedeš, jedeme! Havířov jede!
BiKesHAriNg (Sdílená kola) se
V HAVířOVě stAl Hitem létA

POZVÁNKA
jednání Zastupitelstva města

Havířova 
je naplánováno na pondělí

23. září 2019 
od 15:00 hod.

v sále Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.

Interpelace a dotazy občanů 
jsou zařazeny hodinu
po zahájení jednání. 

Upozorňujeme občany na nutnost
předkládat příspěvky k vystoupení

v písemné podobě.
foto: Petr Sznapka



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV ORGANIZUJE

NÁHRADNÍ TERMÍN
HROMADNéHO OČKOVÁNÍ
PSů PROTI VZTEKLINĚ 
12. 9. 2019 V DOBĚ OD 14,00 DO 16, 00 HOD. 

v areálu Základní kynologické organizace č. 038
na ul. Selská v Havířově–Městě (vedle statku p. Štyrské).

Očkovat bude MVDr. Horák za cenu 150,- Kč/psa.
Pes musí být nejméně 1 týden před očkováním

odčerven proti vnitřním parazitům.
K očkování se psem opatřeným náhubkem a vodítkem je povinna

dostavit se osoba starší 15 let.
K očkování je chovatel povinen předložit očkovací průkaz.
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Havířov recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevil životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 70 279,68 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel Havířova recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se nám všem
již několik let vyplácí. Havířov i letos obdržel
certifikát, takzvané „Environmentální vyúčto-
vání“, který jasně vypovídá o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení. Díky environ-
mentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme v Havířově, díky recyklaci vysloužilého
elektra, ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s Havířovem

dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytří-
děných elektrozařízení.
Tím, že občané Havířova v loňském roce
předali k recyklaci celkem 70 279,68 kilo-
gramů elektra, uspořili: 
• 768,28 MWh elektřiny,
• 39 873,86 litrů ropy,
• 3 558,34 m3 vody,
• 33,09 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 164,77 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 744,59 tun.
Všem, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, patří obrovský

dík. A těm, kteří se ještě do třídění elektra ještě
nezapojili, ale mají zájem, pak připomínáme, že
v Havířově mohou velké vysloužilé elektro-
spotřebiče předat zdarma na sběrných dvorech
na Jarošově ulici a na Karvinské ulici. Vysloužilé
baterie a drobné elektrozařízení s rozměrem
nejvýše 55 cm x 45 cm x 45 cm, pak mohou
občané vhodit do červených kontejnerů, kterých
je ve městě rozmístěno celkem 21 kusů. 
S ohledem na to, že v Havířově má třídění
elektra velkou tradici, město se letos zapojilo do
soutěže „Aktivní obec“, kterou pořádá
společnost ASEKOL. 

Ing. Iveta Grzonková,
vedoucí odboru komunálních služeb

Nadace ČEZ schválila pro Havířov
v grantovém řízení Stromy 2019
poskytnutí nadačního příspěvku ve
výši 150 000 Kč na projekt „Obnova
stromořadí na ul. M. Pujmanové,
Havířov - Šumbark “. Tato stromová
alej byla vysázena a oficiálně za
účasti zástupců vedení města,
Nadace ČEZ, odborné veřejnosti
a žáků ZŠ Pujmanové otevřena
v měsíci dubnu.

Dále v letošním roce Nadace ČEZ
v grantovém řízení Oranžový
přechod 2019 finančně podpořila
částkou 120 000 Kč připravovaný
projekt „Bezpečnost a ochrana dětí

ve statutárním městě Havířov
2019“. V rámci tohoto projektu
dojde k výstavbě sloupového
osvětlení dosud neosvětleného
přechodu pro chodce na ul.
17. listopadu u křižovatky s ul. Žá-
kovskou. Realizace tohoto projektu
se předpokládá v podzimních
měsících tohoto roku.

Ing. Jana Bartošová
oddělení strategického rozvoje

Nadace ČEZ v letošním roce
v Havířově podpořila dva projekty

NEZAPOMEŇTE V ŘÍJNU DERATIZOVAT!
Obecně závaznou vyhláškou č.5/OKS/2018 je
v termínech od 1.10. do 31.10.2019 nařízeno
provedení speciální ochranné deratizace, kterou je
při zvýšeném výskytu potkanů na území města
povinna podle potřeby zajistit každá fyzická osoba,
která je podnikatelem, právnická osoba a každá
osoba při likvidaci původců nákaz.

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

V měsíci září 2019 jsme pro Vás připravili:
25. 09. 2019  (středa) - od 16,00 hodin

kroužek pro ty, kteří 
„ZPÍVAJÍ  RÁDI  A  NEMAJÍ  S  KÝM“ 

pod vedením p. Heroutové

Pravidelný program:
PONDĚLÍ:
Kroužek studené kuchyně se v září nekoná
od 14,00 do 17,00 hodin p. Szostková - dovednostní kroužek -
různé techniky výroby z papíru, quilling, eukastika, ubrousková
technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení,
šití…

ÚTERÝ:
od 13,00 do 18,00 hodin p. Köhler - karetní hra Taroky 
od 14,00 do 17,00 hodin p. Burová - dovednostní kroužek - výroba
keramiky 

STŘEDA:
od 10,00 do 12,00 hodin p. Adamová - kroužek přípravy k šití -
střihy, kompletace... 
od 13,00 do 18,00 hodin p. Foldynová - karetní hra Taroky 
od 14,00 do 17,00 hodin p. Szostková - dovednostní kroužek -
různé techniky výroby z papíru, quilling, eukastika, ubrousková
technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení,
šití…

ČTVRTEK:
od 09,15 do 11,15 hodin chůze s holemi Nordic walking

PÁTEK:
od 14,00 do 17,00 hodin p. Heinzová - dovednostní kroužek -
výroba šperků z korálků a perliček
od 14,00 do 17,00 hodin Ing. arch. Havel - kroužek kresby a malby

Případné změny budou zveřejněny na stránkách
www.havirov-city.cz

(volný čas – Centrum volnočasových aktivit)

Velkoprostorové kontejnery na odpad bude
město rozmísťovat od října 2019, harmonogram

svozu najdete v následujícím čísle RL.
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Primátor města Havířov Josef
Bělica a radní pro sport Daniel
Vachtarčík se 7. srpna setkali
s havířovskými účastníky letoš-
ních krajských sportovních her
seniorů, které se konaly
29. května v Třinci.

Ze seniorských klubů v Havířově se
do Krajských sportovních her
přihlásilo 39 seniorů. Soutěžili v 10
disciplínách, mezi kterými nechyběl
florbal, šipky nebo hod míčkem na
cíl. Havířovští senioři v Třinci
zabojovali a z her si přivezli celkem
8 medailí. 

Třikrát dosáhli senioři na zlato,
čtyřikrát vybojovali stříbro a jednou

získali bronzovou medaili. „Bylo to
pro mě velmi příjemné setkání
a jsem potěšen, že havířovští
senioři jsou aktivní. Překvapilo mě,
když jsem se dozvěděl, v jakých
disciplínách naše město senioři
reprezentují,“ uvedl při setkání
primátor Havířova Josef Bělica. 

Našim seniorům se dařilo ve
florbale, bolloballu, šipkách, hodu
míčku nebo kroužků na cíl. Ze
všech těchto disciplín si dovezli
medaile.

Havířovští senioři uspěli letos
v konkurenci 381 soutěžících
z celého Moravskoslezského kraje. 

-red-

Primátor poděkoval seniorům-
sportovcům za reprezentaci města

V současné době se množí dotazy
ohledně chování lidí na společné
stezce pro chodce a cyklisty,
a proto jsme chtěli představit
jednoduchá pravidla, jak se na této
stezce chovat.

Předem si připomeneme, že chodci
i cyklisté musí dodržovat zákon
č.361/2000 Sb. O provozu na
pozemních komunikacích. Chodci
jsou povinni užívat pouze pruh
vyznačený pro chodce a naopak
cyklisté pouze pruh vyznačený pro
cyklisty. Cyklisté jedoucí po
cyklostezce jsou povinni dodržovat
směr jízdy, který je vyznačený
vodorovným dopravním značením

(směrovou šipkou). Pruhy jsou
rozlišeny barevně – chodci šedým
pruhem, cyklisté červeným pru-
hem, viz obrázek.

Pokud chtějí chodci nebo cyklisté
využít opačný pruh, je toto
dovoleno pouze při obcházení,
předjíždění, přecházení mezi pruhy
a nesmí tímto nikoho ohrozit. 

Dovolujeme si požádat občany, aby
dodržovali pravidla a zákon
a předcházeli kolizím a úrazům.

Ing. Iveta Grzonková, vedoucí
odboru komunálních služeb

Chodci a cyklisté na společné stezce Je obecně známá věc, že oleje jsou
pro přírodu velká zátěž, jelikož se
velmi špatně rozkládají. Navíc oleje
vypouštěné do odpadu vytváří
hrudky, které na sebe navazují
další nečistoty a postupně zhoršují
průtok v odpadním potrubí a v kraj-
ním případě mohou nahromaděné
oleje trubky úplně ucpat a způsobit
havárii. Čištění a opravy prodražují
provoz kanalizace i čističky a tyto
náklady se v konečném důsledku
projeví v ceně za vodu. 

Od července by již v žádném
případě neměly upotřebené oleje
a tuky z domácností Havířova
končit v kanalizaci ani ve směsném
odpadu,  ale ve speciální popelnici
společnosti TRAFIN OIL, a.s.,
kterých je v Havířově zatím
rozmístěno 30  kusů. Seznam
stanovišť najdete na webu města
www.havirov-city.cz v sekci
Odpady. 

Jak tedy mohu jako občan
Havířova ekologicky likvidovat
použitý potravinářský olej  ze své
domácnosti? Jednoduše☺

1.kRok : Zchladlý použitý potra-
vinářský olej z pánviček a friťáků
přelijte do PET láhve.

2.kRok : Jakmile PET láhev na-
plníte, zašroubujete pevně uzávěr
a vložíte do některé z 30 ozna-
čených popelnic.

3.kRok : TRAFIN oIL, a.s. tento
odpad odveze, ekologicky zlikvi-
duje a zrecykluje na biopalivo.

Ing. Iveta Grzonková,
vedoucí odboru

komunálních služeb

V Havířově nově třídíme
použitý olej

Hledají se vánoční stromy
Statutární město Havířov hledá vánoční stromy, které o adventu

a vánočních svátcích ozdobí náměstí Republiky,
náměstí T. G. Masaryka a náměstí Nad Terasou.
Vánoční strom by měl splňovat tyto podmínky:

výška stromu musí dosahovat minimálně 12 metrů, tvar koruny musí
být symetrický a musí být pro město dostupný, ať už z hlediska

kácení, nakládky nebo převozu.
S nabídkou vánočního stromu se můžete obracet na odbor
komunálních služeb, mail: Brenek.Boris@havirov-city.cz ,

Tel. 596 803 279.

Na magistrátu 
vše zaplatíte kartou!
Magistrát města nově pořídil 10 kusů platebních terminálů. 5 z nich je
přenosných a jsou umístěny na vybraných pracovištích z toho důvodu, aby
si je mohli mezi sebou pracovníci snadno předávat.

Kartou můžete zaplatit poplatky na pokladně, na registru vozidel, na
matrice, občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, na
živnostenském úřadu a na stavebním a silničním správním úřadu.

-red-

foto: Romana Bartošková
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Zábavné dopoledne pro všechny
klienty příspěvkové organizace se
uskutečnilo na zahradě Stacionáře
Lipová v závěru července. Měli
jsme tu čest a možnost zhlédnout
vystoupení profesionálního bar-
mana pana Milana Tomiczka, člena
České barmanské asociace. Ten
nám ukázal, co vše je možné při
přípravě míchaných nápojů. Show
sklidila obrovský úspěch, zane-
chala v nás spoustu zážitků. Poté
měli klienti možnost si nealko-
holické míchané nápoje namíchat
sami pod vedením našeho
zástupce ředitelky pana Lukáše
Hykla. Klienti se míchání nápojů
nemohli nabažit, kdyby mohli,
míchají nápoje až do odpoledních
hodin. 

Celý nápad s „Barmanskou show“
přišel poté, co příspěvková
organizace dostala darem vyba-
vení zrušené kavárny v námoř-
nickém stylu. Z darovaného
vybavení si Stacionář Lipová
otevřel malý bar ve středisku
s názvem Maják, který mohou
využívat jak klienti, tak zaměst-
nanci a případné návštěvy ve
středisku. Bar měli možnost vidět
všichni, kteří se přišli podívat na
„Barmanskou show“, a mohli si zde
v klidu vypít svůj namíchaný
koktejl. 

Po skončení show jsme se s klienty
shodli na tom, že bychom takovou
akci mohli zopakovat i v násle-
dujících letech. 

Mgr. Michaela Rosová

Ve Stacionáři na Lipové se učili
připravit míchané nápoje

Poslední červencový den se konal
na hřišti ZŠ M. Pujmanové
v Havířově-Šumbarku třetí ročník
fotbalového turnaje „O zlatý míč
Šumbarku“. Turnaje se zúčastnila
družstva z Kopřivnice, Orlové,
Ostravy, Frýdku Místku a domácího
Havířova. Tuto akci společně
pořádala Armáda spásy a spolek
Portavita za podpory města
Havířova. Cílem turnaje je podpořit

děti a mladistvé ve smysluplném
trávení volného času. Vítězem
turnaje se v mladší kategorii stalo
domácí družstvo Armády spásy
Havířov, které ani jednou
neprohrálo. Ve starší kategorii
zvítězilo družstvo z klubu Prostor
Frýdek-Místek.

Richard Chmelík,
sociální pracovník Armády spásy

v Havířově

Fotbalový turnaj se vydařil!
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V roce 2019 slaví „naše“
gymnázium 50 let své existence.
U příležitosti tohoto významného
jubilea dlouhodobě připravujeme
řadu kulturních, sportovních i spo-
lečenských akcí v průběhu celého
roku. Těšíme se, že se na nich
setkají bývalí i současní učitelé,
absolventi, rodiče současných
i bývalých žáků, všichni ti, které
naše škola spojuje a kterým je naše
škola blízká. Následující řádky jsou
stručnou rekapitulací hlavních
aktivit, ale zároveň i pozvánkou
k účasti na nich. Jaké akce tedy
připravujeme?
2. 9. – 13. 10. – výstava o minulosti
i současnosti školy v OD Elan 
10. 10. – II. Sportovní hry
Gymnázia Komenského v Městské
sportovní hale; vážné i nevážné
zápolení reprezentantů i fanoušků
jednotlivých tříd

11. 10. – slavnostní kulturní
představení v Kulturním domě
Petra Bezruče od 11.00 hod. pro
žáky gymnázia i dalších havířov-
ských škol, od 17.00 hod. pro
havířovskou veřejnost
11. 10. – setkání současných
i bývalých pracovníků školy v KD
Radost
12. 10. – od 14.00 hod. den
otevřených dveří v budově školy
spojený s její prohlídkou, setká-
váním absolventů i učitelů,
koncertem hudebních skupin,
občerstvením, tancem i zábavou.
V říjnu se uskuteční v galerii
Maryčka v KDPB i výstava
výtvarných děl současných
i bývalých studentů. Na všech
uvedených akcích bude probíhat
prodej jedinečných propagačních
předmětů i almanachu k 50. výročí.

PhDr. Petr Šimek

Gymnázium Komenského slaví
padesátiny! Zkusit vylézt na kolmou stěnu si

užívali malí sportovci z MŠ Sadové
od října loňského roku do února
v tělocvičně na ulici Palackého.
Pod vedením zkušených instruk-
torů se postupně učili základům
lezecké techniky. Během docházky
se seznámili s používáním lezec-
kého sedáku, poznávali základní
techniku pohybu, správné využití
chytů, stupů a ovládání svého těla.
Při lezení si vyzkoušeli koordinaci
rukou a nohou, přenášení váhy těla
a zvyšovali si důvěru ve vlastní
motorické schopnosti.
Samotná praktická výuka lezení
začínala rozcvičovací částí, která
představovala pohybovou a celko-
vou tělesnou přípravu formou her
a protažení. 
Před samotným lezením instruktor
určil pravidla, která budou při
lezecké aktivitě dodržována -
bezpečné jištění a lezení, lezecké
pokyny „jistím/lezu“.
Děti byly rozděleny do malých
skupin tak, aby byly pod
maximálním dohledem a měly
individuální přístup. Každé z dětí si

našlo nějaký svůj cíl: někteří si
vyzkoušeli sedák a v něm se
pohoupali, druzí překonávali strach
a nedůvěru v „jisticího instruktora“.
Většina dětí zvládla vylézt do půlky
stěny a ti nejodvážnější dosáhli
pětimetrového vrcholu. Jejich
radost z dosažených " výškových
met" jim byla tou nejlepší odměnou.

Jiřina Králíčková
MŠ Sadová

MŠ Sadová: Hýbeme se s radostí

Základní škola Mládežnická
realizuje v pořadí již druhý projekt
v rámci programu Erasmus+. Tento
program je financován Evropskou unií.
Maltská republika, kterou tvoří
obydlené ostrovy Malta, Gozo
a nejmenší Comino, leží uprostřed
Středozemního moře. Právě tam
jsem se v červenci 2019 vydala,
abych zlepšila své jazykové
dovednosti a dozvěděla se více
o metodě CLIL, kterou bych ráda
uplatňovala při výuce.
Výuka probíhala v EASY School of
Languages v hlavním městě
Valletta a byla zahájena úvodním
testem, po kterém nás rozdělili do
skupin po 7-10 studentech. Já se
ocitla ve skupině s Japonci,
Švýcarem, Bulhary a Čechy.
Výuku vedla v prvním týdnu mladá
a usměvavá Gabi, v druhém pak
starší, zkušená a velmi příjemná
Maria s úžasným smyslem pro
humor i dramatickým nadáním. To
využila při vysvětlování některých
slovíček, frází nebo idiomů. Od té

jsme se toho spoustu dozvěděli
také o systému školství, o tra-
dičních jídlech i o místech, která
máme určitě na Maltě navštívit.
Kurzy CLIL pak vedla ředitelka
školy Caroline. CLIL (Content and
Language Integrated Learning)
je typem výuky, jejímž cílem je
osvojování si znalostí nejazyko-
vého předmětu a současně
dovedností v cizím jazyce. My se
v kurzech dozvěděli, jak CLIL
vznikl, jaké metody můžeme ve
výuce využívat (většinu jsme si
i sami vyzkoušeli), nebo kde
nápady do výuky čerpat.
No a po škole hurá k moři anebo na
výlet po některém ze tří ostrovů,
protože míst, která stojí za to vidět,
je tady více než dost!

Mgr. Jarmila Pezdová

ZŠ Mládežnická: Ani o prázdninách
Mládežka nezahálela

Je 30. červen 1969. Třída 9.A končí
základní školu. Třídní učitelka
rozdává poslední vysvědčení
a přeje všem do dalších dnů
našeho života hodně štěstí
a úspěchů.
Uběhlo 50 let. Je 31. květen 2019
a my máme sraz před školou.
Sešlo se nás 18. Naše třídní nám
splnila přání a domluvila s vedením
školy prohlídku. Provází nás pan
učitel Ladislav Česak. Naše
Švermovka, nyní ZŠ Na Nábřeží,
po generální opravě  září novotou.
Všichni jsme dojati.
Ve vlaku na cestě na Šumavu, kde
žiji se svou rodinou, ve vzpo-

mínkách slyším slova kánonu,
který nás naučila naše třídní paní
učitelka Dagmar Heroutová: 
Přátelství je jako zlatá brána,
v nás, jen v nás je od té brány klíč.
Děkujeme vedení školy za
umožnění prohlídky místa, kde
jsme prožili 9 let a nabyli základní
vzdělání. 
Všem žákům a pedagogům
přejeme hodně zdraví a šťastný
start do školního roku 2019/2020.

Bývalý žák
Zdeněk Liberda

"Žáci" ZDŠ Švermova se sešli po
padesáti letech

Z REDAKČNÍ POŠTY:
POCHVALA ZAMĚSTNANKYNÍM
"CUKRÁRNA ITALKA" V HAVÍŘOVĚ
Chtěl bych ještě jednou touto cestou poděkovat zaměstnankyním paní
Jaroslavě Pietraszové a paní Marcele Ondráčkové za nalezení a vrácení
majiteli dvou cenných psaní, která zůstala na pultu této cukrárny. Jsem
rád, že tak dělají dobré jméno této vyhlášené cukrárně v Havířově, kterou
si oblíbili hlavně naši stále vitální senioři.

Jiří Kruliš 

25. 9. 2019 od 9 hodin
v Městské sportovní hale Slávie
Havířovská organizace SANTÉ je
známá svou péčí a podporou
osobám se zdravotním postižením.
Pravidelně pořádají sportovní akce
pro hendikepované sportovce.
Největší sportovní událostí nejen
klientů organizace je turnaj v sá-

lové kopané. Fotbalové týmy jsou
složeny z hráčů se zdravotním
hendikepem a hráčů bez zdravot-
ního omezení, takzvaných partne-
rů. Tento systém je standartní pro
tuto specifickou hru, která se
nazývá sjednocená kopaná a je
rozšířená téměř po celém světě.

Fotbalový turnaj „O pohár SANTÉ“

TANEČNÍ ŠKOLA HORIZONTY HAVÍŘOV 
MISTŘI SVĚTA 2018 | MISTŘI EVROPY 2018 | MISTŘI ČR 2019

ZÁPIS NOVÝCH TANEČNIC PRO TANEČNÍ ROK 2019/2020
11.9.2019

Taneční studio TŠ Horizonty, E. Krásnohorské 1629, Havířov-Podlesí,
Budova ORION - 1. patro

BABY
ročník 2016 - 2014 

16:00 
MINI

ročník 2013 - 2012 
17:00

DĚTI
ročník 2011 - 2008 

18:00 
JUNIOŘI

ročník 2007 - 2004 
19:00
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Městská realitní agentura (MRA) spravující
bytový fond města Havířov vydala během
prvního pololetí na sanace a opravy přes
80 milionů korun. 

V uplynulých šesti měsících letošního roku
investovalo město Havířov prostřednictvím MRA
do svého bytového fondu přes 80 milionů korun.
Jedná se o realizace plánovaných sanací
a oprav zahrnujících také předepsané
a udržovací práce. 

Jednatel MRA Róbert Masarovič osvětlil, kam
konkrétně byly jednotlivé položky investovány:

„Do rekonstrukcí a oprav střech šlo přes 10,6
milionů, zlepšení komfortu a standardu bydlení
v uvolněných bytech stálo dosud 30 milionů,
výměna střešních oken a vstupních dveří přišla
na 5,7 milionů korun. Největší položku tvoří
částka za sanace zdravotních středisek, která
činí více než 31, 2 milionů korun. Ve výčtu
realizovaných prací jsou mimo jiné také opravy
přístupových chodníků za 1,6 milionů korun
a náklady na čištění otopné soustavy ve výši
850 tisíc korun.“

Další realizace průběžně pokračují nebo jsou
naplánovány na druhou polovinu roku 2019.

Mezi největší investice v následujícím pololetí
patří sanace tří zbývajících ZS v Bludovicích,
Šumbarku a Suché, které budou realizovány
ještě letos. Dále sanace čtyř obytných domů,
další generální opravy střech, opravy
hydroizolací či výměna oken. 

Simona Součková,
mediální zástupkyně MRA

investice Městské realitní agentury v prvním pololetí letošního roku

Posláním služby následné péče
v Domě pod svahem je poskytnout
osobám závislým na alkoholu nebo
gamblingu podporu v nalezení
cesty k trvalé abstinenci a začle-
nění se zpět do společnosti. Letos
je to 10 let, co jsme začali
pomocnou ruku nabízet. Během
této doby jsme poskytli podporu
k začlenění se zpět do běžného
života 163 mužům. Z nich 51
dokončilo základní 18měsíční
program a využilo tréninkového
bydlení. Z toho 39 mužů nyní
pracuje, je v kontaktu s rodinou,
bydlí ve vlastním bytě a řeší, či už
dořešilo svou dluhovou situaci.

Rádi bychom Vás pozvali na všem
občanům otevřené setkání při
příležitosti 10. výročí vzniku Domu
pod svahem. Tato oslava proběhne
4. 09. 2019 od 15:00 hodin
v prostorách Domu pod svahem za
doprovodu zajímavého programu.

Lucie Pálková,
vedoucí služeb následné péče

Armády spásy v Havířově

Dům pod svahem:
slavíme 10 let!

  
 

výstavní síň Muzea těšínska
Musaion Havířov

Muzeum Těšínska je příspěvkovou
organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem
Pavlovova 583/2, 736 01 Havířov-Město
tel.: 596 813 456
e-mail: havirov@muzeumct.cz 
https://www.muzeumct.cz/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
DOtKni se PřírODY – les
Co všechno umí les? Lesy nejsou jen stromy a keře, ale spolu s dalšími
organismy vytváří složitý ekosystém naší planety, bez kterého bychom
se neobešli. Kdo se o les stará? Co všechno tam můžeme vidět, slyšet
či cítit? To vše a mnohem více prozradí návštěva naší haptické výstavy
„Dotkni se přírody – les“ (kde dotýkati se je dovoleno). Výstava je
zaměřena na začleňování osob se zdravotním postižením do
společnosti a je realizována za finanční podpory Moravskoslezského
kraje. výstava končí 19. 04. 2020

DOPrOvODnÉ aKce na  Září  2019:
PODZiMní lUČina
(18. 9., 9.00 h) přírodovědná docházka kolem řeky Lučiny s přírodo-
vědkyněmi Muzea Těšínska, termín lze upravit dle domluvy.
DnY evrOPsKÉHO DĚDictví 15. 9. 
vstUP ZDarMa
FraGMentace KraJinY na tĚŠínsKU (20. 9., 8.30 a 10.00 h)
přednáška  přírodovědkyně  Muzea Těšínska V. Zbytovské určeno
II. stupni ZŠ, SŠ
MýtY a sKUteČnOst O svatÉM václavU (25. 9., 8.30 a 10.30 h)
přednáška o patronovi českých zemí a jeho době, ukázky replik oděvů
a zbroje, určeno pro ZŠ a SŠ

KOleKtivY OBJeDnáveJte PrOsíM PřeDeM na výŠe
UveDenýcH KOntaKtecH cO neJsrDeČnĚJi ZveMe

taneční klub Flodur-
Floduráček Havířov z.s.

zve nové děti - předškoláky
od 4 let i školáky na nábor

společenských tanců
Pojďte se naučit standardní

a latinskoamerické tance
jako ve Stardance!

17. září 2019 v 16.00 hod.
v Asterixu /Na Nábřeží/

Přihlášky a kontakt:
tel.: 603 836 383

mail: floduracek@seznam.cz,
web: www.flodur.cz

PrO PříZnivce PsícH tlaPeKPrO PříZnivce PsícH tlaPeK
ZKO Havířov-Bludovice zve všechny
příznivce pejsků a kynology na

HavířOvsKý POHárHavířOvsKý POHár

28. září 201928. září 2019
v areálu ZKO Havířov-Bludovice

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

AKce PrO Děti:
Pobočka J. Seiferta:

23. 9. v 10.00 Den bez aut – beseda pro nejmenší 
děti

23. 9. v 14.00 LiStování novými knihami pro děti

Pobočka Gen. Svobody:
20. 9. v 9.00 MiNiKLUB - Poprvé v knihovně

Dětské oddělení Šrámkova:

celý měsíc: Krásná jako kvítka je ta země… - 
výstava dětských prací z 29. ročníku 
mezinárodní výtvarné soutěže.

AKce PrO DOSPěLé:
Hudební oddělení:
Studium Virtuální Univerzity třetího věku pokračuje dalším
semestrem v oborech Barokní architektura v Čechách (30. 9.
v 9.00 hodin) a Život a dílo Michelangela Buonarroti (7. 10. v 9.00
hodin). Studia se mohou účastnit občané Čr důchodového věku
nebo invalidní důchodci.

V rámci 25. ročníku festivalu Dny umění
nevidomých na Moravě pořádá knihovna

6. 9. v 15.00 vernisáž výstavy slabozraké britské malířky 
Sally Booth „Videnie nevidenia – i videnia“. 

27. 9. v 14.00 koncert zrakově postižených hudebníků
Barbory Mirgové v doprovodu Miroslava Orsaga.

Půjčovna pro dospělé Svornosti:

3. 9. v 18.00 Kineziologický kurz J. Mažguta
Od října Počítačové kurzy. Zájemci se mohou hlásit přímo

nebo na tel. 597 317 215.

K-klub Šrámkova:

Od 3. 10. Fotografický kurz s MgA. Jaroslavem Kociánem
každý čtvrtek od 17.00 hod.,cena 750 Kč/5 lekcí.
Zájemci se mohou hlásit na tel.597 317 221 nebo
na email: klub@knih-havirov.cz

5. 10. Book!con - pro fanoušky scifi, fantasy a komiksů. 
Těšit se můžete na workshopy, besedy se spiso-
vateli, turnaj v deskovkách i virtuální realitu. 
Dress code 1. ročníku bude SUPerHrDiNA/KA.
Vstup: 50 Kč v předprodeji (pobočky knihovny), 
70 Kč na místě.

Půjčovna pro dospělé Šrámkova:

Od 5. 9. Kurz trénování paměti pro seniory.  
24.9. v 17.00 Beseda se spisovatelem Markem Šindelkou, 

vstupné 50,- Kč, rezervace na tel: 597 317 219 
nebo na emailu: dospeli@knih-havirov.cz. 
Vstupenky lze zakoupit v pobočkách na 
ul. Svornosti a Šrámkova. 

Září - listopad toulky za historií naší vlasti – výstava fotografií
z 10. ročníku soutěže pro amatéry.

Pobočka U Jeslí:

16.9. v 9.00 Posezení nad knihami... tentokrát "Z nových knih“

Ze statistických údajů víme, že
o prázdninách přibývá dopravních
nehod, kdy v mnohých případech
jsou účastníky nehod děti. Víme
také, že o prázdninách ubývá

dobrovolných dárců krve a krve
v nemocnicích je nedostatek. Víme
také, že lidská krev je v medicíně
nenahraditelná.

Ambrožíci již třetím rokem vždy
o prázdninách navštěvují krevní
centrum, kde každého dárce krve,
který v tento den daruje krev,
obdarují úhledným balíčkem
s medem. Balíček je opatřen pečetí
z včelího vosku s visačkou, na

které je poděkování dárci, že se
rozhodl darovat krev a tím
zachránit život jinému člověku. Na
visačce je také informace, jakou
důležitou potravinou pro dárce je

právě med. Svým složením
přispívá k regeneraci organizmu
a obsahem železa a mědi zvyšuje
obsah krevního barviva a podpo-
ruje tvorbu krve.

Touto akcí přispíváme k propagaci
bezplatného dárcovství krve.

Jiří Vavřík,
vedoucí včelařského kroužku

Ambrožíci Havířov

Ambrožíci jsou aktivní
i o prázdninách

No fakt, je to skutečně tak... Již 11
let probíhají dobrovolnické progra-
my na území města Havířova. Vše
začalo v Domově seniorů Helios,
kam na podzim roku 2009 přišli
první nadšení dobrovolníci a věřte,
že někteří dobrovolničí dodnes!
Dobrovolnictví je krásné a oboha-
cující. Jak řekla jedna naše
dobrovolnice paní Otisková:
„Pochopila jsem, že dobrovolnictví
má svou hloubku, šířku i délku…“ 
Dobrovolník je vlastně kamarád,
společník, je to někdo, kdo má rád
lidi, rád si s nimi povídá a má
chvilku volného času. Může se jím
stát skutečně každý, je to omezeno
pouze věkem, a to minimálně 15
let. Horní věková hranice není
určena, takže výjimkou nejsou ani
80letí dobrovolníci, kteří pravidelně
navštěvují v domovech seniorů své

vrstevníky, a my je za to nesmírně
obdivujeme. Máte-li třeba jen
hodinku času týdně či jedenkrát za
14 dní, neváhejte a přidejte se
k dobrovolníkům.

Úvodní školení pro zájemce se
koná v úterý 10. září od 15:30
v Denním stacionáři Sociálních
služeb města Havířov na
ul. Moskevské 1103/1f v Havířově.

Pro více informací kontaktujte
koordinátorku Emilii Stárkovou na
tel. čísle: 732 353 035 nebo
e-mailem: emilie.starkova@adra.cz.

Těšíme se, že i vy zpříjemníte dny
našim starším spoluobčanům
a potěšíte je svou návštěvou.

Jana Žoričová, koordinátorka
dobrovolníků

Dobrovolnictví je pro všechny!

Od 2. května nabízí město Havířov
ve spolupráci se ZŠ a SŠ Havířov-Šumbark

ranní kondiční plavání
na krytém bazénu na Šumbarku
od 6:30 do 7:45 za 25 Kč/hod.

Permanentka na 10 vstupů vyjde na 200 Kč.
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10.9 v 19:00
PREmIÉRA: 7. září 2019
LÁSKA mEZI NEBEm A ZEmÍ
PAM VALENTINE
Režie: Jiří Seydler

24.9. v 19:00
PREmIÉRA: 21. září 2019
mEFISTO
KLAUS MANN
Režie: Petr Kracik

3.9. v 19:00 / PREmIERA: 29 czerwca 2019 r.
SIEDEm ZEGARKÓW KOPIDOŁA JOACHImA RYBKI
GUSTAW MORCINEK

ČESKÁ SCÉNA

SCENA POLSKA

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

9. 9. 2019 v 16.30 hod.
v loutkovém sále KDPB

besedu s Jiřím Kodýtkem
na téma 

VýRObní pROgRAm fiRmy 
bebRO-eleKTROnic S.R.O.

FIRMA OSAZUJE A VYRÁBÍ PLOŠNÉ SPOJE, CELKOVÉ SESTAVY 
ELEKTRONICKÝCH A MECHANICKÝCH komponentů a zařízení.
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KD RADOST
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STRAŠFUŇÁKOVY
POHÁDKY
Divadlo LOUTKOVÝ SVĚT
OSTRAVA

VEVERKA TERKA
A DRAK KARLÍK
Divadélko ENTENTÝKY

JAK KAŠPÁREK
ZACHRÁNIL PRINCEZNU
Divadélko KAŠPÁRKŮV SVĚT

Vstupné: 80,-Kč

15. 9.

22. 9.

29. 9.
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kd LeoŠe JanÁČka

vý
st
av
a

pŘIJĎte meZI nÁS

eXkLIZIVnĚ Z kIna Centrum

opera V kInĚ

PředPremiéra
24. 9. v 17.30 h.



1. 9. v 10.00 h.
aLadIN
Dobrodružný/muzikál, USA 2019,
128´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč
1.-5. 9. v 16.00 h.
toy story 4: příběh hračeK
Animovaný/rodinný, USA 2019, 100´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w
1.-5. 9. v 19.00 h.                           P
přes prsty
Komedie, Česko 2019, 101´, do 12 let
nevhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �w
4. 9. v 9.30 h.
LásKa Na drUhý pohLed
Komedie, Francie/Belgie 2019, 117´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
8. 9. v 10.00 h.
poKéMoN: deteKtIv pIKaChU
Animovaný/rodinný, USA/Japonsko
2019, 104´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč
8.-11. 9. v 16.00 h.
tLapKová patroLa
Animovaný/rodinný, USA 2018, 70´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 140 Kč �w
8.-11. 9. v 19.00 h.
teNKrát v hoLLyWoodU
Drama, USA 2019, 162´, do 15 let
nepřístupný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w
11. 9. v 9.30 h.
v LásCe a váLCe
Drama/válečný/romantický, Dánsko
2018, 103 ,́ do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
12.-15. 9. v 16.00 h.
Lví KráL 
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
109´, přístupný, dabing.

Vstupné: 130 Kč �w

12.-15.9. v 19.00 h.                        P
paNství doWNtoN
Drama, Velká Británie 2019, 122´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w
15. 9. v 10.00 h.
psí posLáNí 2
Rodinný, USA 2019, 108´, přístupný,
dabing.

Vstupné: 50 Kč
16.-18. 9. v 16.00 h.
aNgry bIrds ve FILMU 2
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
97´, přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w

16.-18. 9. v 19.00 h.
aveNgers: eNdgaMe
Akční/fantasy, USA 2019, 182´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w
18. 9. v 9.30 h.
sLUNCe je taKé hvěZda
Drama, USA 2019, 93´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

19.-22. 9. v 16.00 h.                       P
psí KUsy
Animovaný/rodinný, Kanada 2019,
87´, přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w
19.-22. 9. v 19.00 h.                       P
roMáN pro poKročILé
Komedie, Česko 2019, 95´, do 12 let
nevhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �w
22. 9. v 10.00 h.
tvMINIUNI: ZLoděj otáZeK
Animovaný/rodinný, Česko 2019,
80´, přístupný, české znění.

Vstupné: 50 Kč
23.-25. 9. v 16.00 h.
tajNý žIvot MaZLíčKů 2
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
86´, přístupný, dabing.

Vstupné:  140 Kč �w
23.-25. 9. v 19.00 h.                        P
ad astra
Sci-fi/drama, USA 2019, 115 ,́ do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �w
25. 9. v 9.30 h.
Mrtví NeUMírají
Horor/komedie, USA/Švédsko 2019,
105´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
26.-29. 9. v 16.00 h.                        P
pLayMobIL ve FILMU
Animovaný/komedie, Francie/
Německo 2019, 99 ,́ přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w
26.-29. 9. v 19.00 h.                       P
NárodNí třída
Drama, Česko/Německo 2019, 91´,
do 15 let nepřístupný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �w
29. 9. v 10.00 h.
UgLydoLLs
Animovaný/komedie, USA 2019, 88´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 
30. 9. v 16.00 h.                             P
prINC Krasoň
Animovaný/komedie, Kanada 2018,
90´, přístupný, dabing.

Vstupné: 120 Kč 
30. 9. v 19.00 h.
boheMIaN rhapsody
Hudební/životopisný, USA/Velká
Británie 2018, 134´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 110 Kč

1.-5. 9. v 17.30 h.
ryChLe a ZběsILe: hobbs a shaW
Akční, USA/Velká Británie 2019,
134´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w
1.-5. 9. ve 20.00 h.
aNNa
Akční/thriller, Francie 2019, 118´,
do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �w

hororový MaratÓN
8.9. již v 17.00 h.
to
Horor, Velká Británie 2017, 135´,
do 15 let nepřístupný, titulky.

8.9. mimořádně již v 19.30 h.
to KapItoLa 2 P
Horor, USA 2019, 168´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
vstupné: oba filmy 210 Kč,

první 80 Kč, druhý 130 Kč

9. a 11. 9. v 17.30 h.
žeNy v běhU
Komedie, Česko 2019, 95´,
přístupný, české znění.

Vstupné: 120 Kč �w
9.-11. 9. mimořádně již v 19.30 h. P
to KapItoLa 2
Horor, USA 2019, 168´, do 15 let
nepřístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �w
12.-15. 9. v 17.30 h.                       P
ZLatoKopKy
Komedie/krimi, USA 2019, 90´,
do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �w
12.-15. 9. ve 20.00 h.
spIder-MaN:
daLeKo od doMova
Fantasy, USA 2019, 142´, přístupný,
dabing.

Vstupné: 130 Kč �w
16. a 18. 9. v 17.30 h.
podFUKářKy
Komedie, USA 2019, 94´, do 15 let
nepřístupný, titulky.

Vstupné:  120 Kč �w
16.-18. 9. ve 20.00 h.                     P
sLUNovrat
Drama/horor, USA 2019, 140´, do 15
let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w

sportovCI ve FILMU
19. 9. v 17.30 h.                             P
LetNí hoKej
Sportovní/komedie, Česko 2019,
75´, přístupný, české znění.
20. 9. v 17.30 h.                             P
braNKář
Drama/životopisný, Německo/Velká
Británie 2018, 120´, do 12 let
nevhodný, titulky.
21. 9. v 17.30 h.
já, toNya
Komedie/drama/životopisný, USA
2018, 120´, do 15 let nevhodný,
titulky.
22. 9. v 17.30 h.
dIego MaradoNa
Životopisný/dokument, Velká Británie
2019, 130´, do 12 let nevhodný,
titulky.

jednotné vstupné: 100 Kč

19.-22. 9. ve 20.00 h.
srážKa s LásKoU
Komedie/romantická, USA 2019,
125´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w
23. a 25. 9. v 17.30 h.
pavarottI
Dokumentární/životopisný, Velká
Británie/USA 2019, 114´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w

23.-25. 9. ve 20.00 h.
ZrodILa se hvěZda
Hudební/romance, USA 2018, 136´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w

26.-29. 9. v 17.30 h.                         P
deštIvý deN v NeW yorKU
Komedie/romantický, USA 2019, 92´,
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w

26.-29. 9. ve 20.00 h.
přes prsty
Komedie, Česko 2019, 101´, do 12 let
nevhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �w

30. 9. v 17.30 h.
roMáN pro poKročILé
Komedie, Česko 2019, 95´, do 12 let
nevhodný, české znění.

Vstupné: 130 Kč 
30. 9. ve 20.00 h.
yesterday
Komedie/hudební, Velká Británie
2019, 117´, přístupný, titulky.

Vstupné: 110 Kč 

FILMový KLUb
10. 9. v 17.30 h.                              P
FabrIKa
Drama/krimi,Rusko/Francie/Arménie
2018, 109´, do 15 let nepřístupný,
titulky. 
17. 9. v 17.30 h.                               P
taKové KrásNé šaty
Horor, Velká Británie 2018, 118´,
do 15 let nepřístupný, titulky.
24. 9. v 17.30 h.                             P
předpreMIéra
aqUareLa
Výpravný dokument, Francie 2019,
89´, přístupný, titulky.

vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč
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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
nABARVEnÉ PtÁČE – výstava fotografií z natáčení nového filmu Václava Marhoula 1. 9. - 30. 10. 2019

V E L K Ý  S Á L

P Ř I P R AV U J E M E

2. 10. ve 19.00 h.                           
roger Waters  Us + theM
Hudební, Velká Británie 2019,
135´, do 12 let nevhodný, titulky,
záznam
roger Waters, hudební génius
a jedna z hlavních tvůrčích sil
legendárních pink Floyd, uvádí
svůj dlouho očekávaný kon-
certní snímek Us + them.

3. 10. ve 19.00 h.                           
NabarveNé ptáče
Drama, Česko / Slovensko /
Ukrajina 2019, 169´, české znění
premiéra dlouho očekávaného
českého filmu, který uvede
tvůrčí delegace v čele s reži-
sérem václavem Marhoulem

M A L Ý  S Á L
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PŘIPRAVUJEME
KD PETRA BEZRUČE

2. října / 19.00 hodin
velký sál KDPB
FREDDiE – COnCERT SHOW
Účinkují herci Divadla Radka
Brzobohatého Praha:
R. Tomeš, R. Hrušínský ml., E. Čekan
M. Pošta, J. Kříž/ P. Strenáčik,
a další.

Vstupné: 610,- 630,- 650,-Kč
(již v prodeji) 

16. listopadu / 19.00 hodin
velký sál KDPB
BATACCHiO Maksim Komaro

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

Předprodej vstupenek od 16. 9. 2019

20. října 2019 / 19.00 hodin 
velký sál KDPB
ELEGAnCE MOLEKULY
Petr Zelenka

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

14. října / 19.00 hodin
velký sál KDPB
PADESÁTKA Petr Kolečko
Hrají herci A studia Rubín Praha:
Ondřej Pavelka, Jakub Prachař, Marek Taclík,
ze záznamu Michal Pavlata.
Vstupné: 320,- 340,- 360,-Kč
(již v prodeji)

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-ne 14.00 - 20.00 St 9.00 - 11.00 a 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

10. října / 18.00 hodin
malý sál KDPB
MAREK JELínEK /
nA KOLOBěžCE PO Jižní AMERiCE

29. listopadu / 19.00 hodin
velký sál KDLJ
PAVEL ŠPORCL - VÁNOCE 2019
Předprodej vstupenek od 30. 9. 2019di
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Možnosti léčebné rehabilitace
v havířovské nemocnici
Na našem rehabilitačním oddělení léčíme
pacienty s nemocemi pohybového aparátu,
s úrazy nebo vrozenými vadami. Profesionální
a odborně vysoce erudovaný tým lékařů,
nelékařského zdravotnického personálu,
fyzioterapeutů a ergoterapeutů využívá k léčbě
metody léčebné kinezioterapie (dříve známé
jako léčebná tělesná výchova) a prostředky
fyzikální terapie.

Z metod léčebné kinezioterapie využíváme
metodiky na neurofyziologickém podkladě. Nově
nabízíme pacientkám léčbu inkontinence.
V dnešní době je to častý problém, který se
vyskytuje nejenom u žen, proto plánujeme
v příštím roce vyškolit fyzioterapeuta také pro
léčbu inkontinence mužů. 

Jednou z mnoha metod, které využíváme při
kinezioterapii, je metoda dle paní Ludmily
Mojžíšové. Má široké využití, např. pro léčbu
bolestivých zad, kostrče, hlavy, gynekologických
potíží, ženské a mužské sterility, bolestivé
menstruace, bolestí při pohlavním styku,
nemožnosti donosit plod, opakovaných potratů,
inkontinence u žen, zácpy, dysfunkcí svalů
pánevního dna. 

Věnujeme se také dětské rehabilitaci se
zaměřením na kojence, kteří nemají ideální
motorický vývoj, děti s dětskou mozkovou
obrnou, děti s ortopedickými a neurologickými
obtížemi. V hojné míře k nám dochází děti
předčasně narozené, které jsou k nám odeslány
přímo ze specializovaných pracovišť. Využí-
váme metody dle profesora MUDr. Vojty
a metodu vycházející z vývojové kineziologie.
Do budoucna plánujeme rozšířit nabídku léčby
o Bobath koncept, což je terapeutický 

rehabilitační postup určený dětským i dospělým
neurologickým pacientů. 

Často se setkáváme s předporodní a poporodní
diastázou břišních svalů, proto v říjnu proběhne
proškolení dvou našich fyzioterapeutů, kteří
budou nově provádět speciální rehabilitační
terapii maminkám před a po porodu, u kterých
došlo k rozestupu přímých břišních svalů. 

Nabízíme komplexní fyzikální terapii, která
zahrnuje mechanoterapii, elektroléčbu, hydro-
terapii a termoterapii. Výsadou našeho zařízení
byl bazén. Doufáme, že se nám ho podaří opět
zprovoznit. Nově máme zakoupené 3 vodo-
léčebné vany:

1. hydromasážní vanu pro léčebnou masáž
celého těla, tato vana kombinuje výhody vířivé
a perličkové koupele, 

2. sedací vířivá koupel k aplikaci léčebné

masáže dolních končetin a bederní páteře,
3. hlezenní vířivá koupel pro léčebnou masáž

dolních končetin.

Za vyzdvihnutí stojí EXTREMITER, přístroj pro
vakuově-kompresní terapii, kde na podkladě
střídavého přetlaku a podtlaku dochází
k prokrvení dolních či horních končetin. Největší
využití má tento přístroj u pacientů s postižením
periferních nervů, onemocnění cév, u pacientů
s poúrazovými otoky atd. K léčbě poúrazových
otoků horních a dolních končetin a při neuropatii
také nabízíme komorovou tlakovou léčbu tzv.
lymfatickou drenáž. 

Nově nabízíme léčbu bolestí krční a bederní
páteře pomocí trakce, kde na základě pomalého
tahu dochází k relaxaci měkkých tkání a svalů
kolem obratlů. Následně dochází k oddálení
obratlových těl a k úlevě od bolesti s možností
odstranění blokád v oblasti intervertebrálních
kloubů a uvolnění meziobratlové ploténky.
Všechny procedury a jejich konkrétní parametry
stanoví lékař při vstupním vyšetření na základě
kineziologického rozboru. Přístroj byl zakoupen
z finančních prostředků z rozpočtu města
Havířova. 

Zájemcům nabízíme možnost zakoupit si
procedury, které nejsou hrazeny ze zdravotního
pojištění. Pacienti mohou využít velmi dobrý
léčebný efekt kinesiotapingu a lymfotapingu,
který napomáhá léčbě a stimulaci pohybového
aparátu. Kinesiotaping se rovněž může využít ke
korekci špatného držení těla či ortopedických
vad. S úspěchem ho aplikujeme i u miminek
v případě břišních kolik, pupeční kýly, břišní
diastáze či při ortopedických vadách. 

Rovněž nabízíme léčbu pomocí laseru, který má
velmi dobré biostimulační a analgetické účinky
a léčbu pomocí plynových injekcí, při kterých se
využívá léčebného efektu insuflovaného CO2 do
podkoží. Zlepšuje prokrvení a má následně
sekundární analgetický účinek při bolestech
páteře, kloubů, přetížených svalů, apod.

Zájemci si na našem oddělení mohou také
zakoupit klasické masáže poskytované
erudovaným masérem. Lze rovněž zakoupit
terapii pomocí mobilizačních technik
poskytované odborně vyškoleným fyziotera-
peutem. Jedná se o speciální manuální techniku
pomáhající zmírňovat, případně odstraňovat
bolest mechanickým působením, zvyšuje

elasticitu kůže, podkoží a svalových vláken.
Uvolnění měkkých tkání napomůže k odstranění
kloubních blokád, svalové ztuhlosti, zlepší se
prokrvení a podpoří metabolizmus dané oblasti.
Nabízíme zdravotní skupinové cvičení pro
klienty s bolestmi páteře a zdravotní cvičení pro
seniory, které jsou vedeny fyzioterapeutem. 

V léčbě bolestí páteře a kloubů horních a dolních
končetin má výborný terapeutický efekt přístroj
zvaný BIOSYNCHRON. Jedná se o kombinaci
celotělové aplikace magnetoterapie, termo-
terapie a fototerapie. Vlivem nízkých hodnot
těchto tří fyzikálních veličin působících na
organizmus po delší dobu dochází ke komplexní
pozitivní stimulaci všech buněk v těle. Zlepšení

prokrvení celého organismu se projeví lepším
zásobení tkání živinami, energií a kyslíkem
a rychlejším odvodem zplodin metabolismu
(detoxikace). Synergické působení pulsní
magnetoterapie a tepla vnímá mozek jako
fyziologický „pohyb“, což vede k aktivaci
fyziologických procesů s maximálním využitím
samoléčebných a regenerační schopností orga-
nismu v průběhu terapie. 

Bc. et Bc. Iveta Zálejská,
vedoucí fyzioterapeut NsP Havířov

MUDr. Mirka Crhánová,
prim. Rehabilitačního oddělení NsP Havířov
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Jak už bývá zvykem, snažili

jsme se být o prázdninách

velice aktivní a nabídnout

dětem pestrý program s naším

oddílem. V prvním červen-

covém týdnu se uskutečnilo

sportovní soustředění v krás-

ném prostředí rekreačního

areálu v Bohušově na

Jesenicku. Z důvodu velkého

zájmu, který nás velice těší,

jsme tentokrát kapacitně využili

celý tento areál, chatky

i penzion, veškerá sportoviště

a řádně si užili sportovní

tréninky i jiné zajímavé aktivity.

Navštívili jsme krásný zámek

ve Slezských Rudolticích

i nedaleké koupaliště v obci

Osoblaha. Děti si taktéž mohly

vyzkoušet i jiné sporty než

karate, např. tenis, plážový

volejbal, stolní tenis, luko-

střelbu, noční stezku odvahy

na zříceninu hradu Fulštejn,

střelbu ze vzduchových pistolí,

apod. Díky nadačnímu fondu

„Teplo na dlani“ jsme i letos

umožnili dětem z ukrajinského

města Melitopol zúčastnit se

našeho soustředění, aby si

mohly užít léto, sportovní

a kreativní aktivity s kamarády

odjinud.

Shrnutí od hlavní trenérky

a organizátorky paní Jany

Bělicové: „Letošní sportovní
soustředění bylo výjimečné,
počasí bylo úžasné a dle slov
účastníků si to všichni krásně
užili.“ 

Dále jsme pořádali 2 turnusy

příměstských táborů, jeden

v červenci a druhý v srpnu.

Děti zde zažily plno aktivit, za

nepříznivého počasí hry

v tělocvičně Severka, laser

game a nerf arénu v centru

Ostravy, ukázku výcviku

služebních psů za účasti

městské policie a nakonec

i pekárenské řemeslo. Při

návštěvě pekárny si děti

vyzkoušely, jak se peče

vánočka, a velice se jim to

dařilo. 

Letošní léto bylo velice nabité

a pestré a jsme rádi, že jsme

mohli tímto přispět rozvoji dětí

a mládeže v Havířově a pevně

věříme, že takto budeme

pokračovat i v následujícím

období. 
Markéta Nowaková

LÉTO S ODDÍLEM KARATE HAVÍŘOV 

Primátor Havířova Josef
Bělica a radní pro sport
Daniel Vachtarčík společně
ve čtvrtek 8. srpna 2019
přijali úřadujícího mistra
světa v karate Jiřího
Hrabala. Havířovský rodák
vybojoval letos na konci
července v Hradci Králové
v kategorii kumite muži
nad 65 let zlatou medaili.

Finálovým soupeřem Hrabala byl

obhájce titulu z roku 2016 Dainty

Paul z Austrálie. Havířovský

veterán podal vynikající výkon

a zvítězil. „Závodník musí mít
perfektní techniku a kromě skvělé
fyzičky musí umět zachovat
chladnou hlavu. Závod totiž
posuzuje pět rozhodčích, kteří
rozhodují o tom, zda technika byla
dobrá či nikoliv a zda závodník
neudělal žádný faul. I to může ve
výsledku ovlivnit, zda se stanete
vítězem,“ přiblížil karatista. 

Na šampionát se závodník

připravoval v tělocvičně v areálu

Severka na Jaselské ulici

v Havířově. „Jsem velmi rád za to,
v jaké kondici pan Hrabal je, být
mistrem světa v kategorii nad 65 let
je něco úžasného. Karate je pro mě

srdcová záležitost, trenéra znám
od svých čtrnácti let, kdy jsem se
začal o karate zajímat. A právě on
byl jednou z osob, které významně
ovlivnily můj život,“ okomentoval

úspěch Jiřího Hrabala primátor

města Havířov Josef Bělica. 

Mistrovství světa karate SKIF se

koná jednou za tři roky. Letošního

ročníku v Hradci Králové se

zúčastnilo přes 1200 závodníků

z 55 zemí světa. Příští šampionát

bude v Japonsku. „Rád bych popřál
panu Hrabalovi hodně zdraví i do
budoucna a doufám, že pořád
zůstane aktivní a podaří se mu titul
v Japonsku obhájit,“ uzavřel

setkání primátor Josef Bělica. 

-red-

Havířov má mistra světa
v karate

KDE A KDY TRÉNUJEME?

PŘIJĎ SE NA NÁS PODÍVAT

PŘIJĎ S NÁMI TRÉNOVAT!

NÁBOR
JUDO CLUB HAVÍŘOV

DĚTÍ & MLÁDEŽE

602 722 813

VÍCE INFO:
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Taneční skupina Limit Dance
Corporation pod vedením Daniely
Dostálové má za sebou velmi
úspěšnou sezonu. V letošním roce
si tanečníci vybojovali několika-
násobný titul mistrů ČR! Věková
kategorie mini s formací 4ever si
v hip hop disciplíně vybojovala
zlato u Taneční skupiny roku na
mistrovství ČR a také úžasné první
místo na Beat Street MČR Czech
Dance Masters. Děti A s choreo
Jumanji se mohou pyšnit titulem
mistrů a 2. vícemistrů ČR
v disciplíně freestyle. Junioři A
s úspěšnou choreografií We
Belong Together vybojovali na
MČR ve freestyle disciplíně krásné
stříbro! Junioři B s formací Race se
stali mistry ČR v kategorii dance
mix a dále si odvezli bronz
z mistrovství ČR v kategorii hobby
freestyle. Seniorská věková kate-
gorie s formací Feminy získala
poprvé titul mistrů ČR u Taneční
skupiny roku. Největší pýchou je
však choreografie ENDGAME,
kterou zastupují všechny věkové
skupiny a tuto formaci tančí 36

Streetová skupina LIMIT DC a její úspěšná sezona!

tanečníků. Tato choreografie si
samozřejmě z MČR Taneční
skupiny roku dovezla zasloužené
zlato! Některé zmiňované
choreografie můžete vidět také na
ČT Sport. 

Pokud se chcete přidat do této
úspěšné taneční skupiny, přijďte
na nábor/zápis dne 11. září 2019

na ZŠ Mládežnické od 15 hod,
kde se mohou zapsat děti od 3
let až po seniorskou kategorii do
45 let 😊

Pro více informací neváhej navští-
vit webové stránky www.limitdc.cz,
facebook nebo Instagram skupiny.

Ing. Denisa Mertanová 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S BESIPEM
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Bohoslužby v římskokatolických kostelích
v Havířově od září 2019

Výuka náboženství středa 16,00 - 17,00 pro děti 1. až 7. třída základní školy

Společenství mládeže pátek 18,15 - 21,00 pro mládež 14 až 19 let

Schola mladých neděle 9,00 - 10,00 1. neděle v měsíci, nácvik moder-

ních rytmických písní

Vše probíhá ve společenských prostorách kostela sv. Anny

Havířov – Město, ul. Hlavní třída 1465

Informace u pastorační asistentky tel. 737 564 39, rkf.havirov@gmail.com

www.farnosthavirov.cz



Výuka jazyků na GKH
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Krásné tanečnice, třpytivé kostýmy,
zvuk exotických rytmů, příjemná
atmosféra. Takhle by se dala slovy
popsat šou V rytmu tance, kterou
již po desáté zorganizovala Andrea
Atyaf Martincová. Je lektorkou,
tanečnicí a majitelkou studia
Fantasy Orient v Havířově. Celá
akce se konala v restauraci
Horakůvka v Šenově  22. června.
Podívat se na ni přijelo hned
několik desítek diváků zdaleka
i zblízka.

Diváci měli možnost vidět celkově
více než 30 stylově pestrých
vstupů. Počínaje klasickým
orientálním tancem (nazývaným
Raks Sharki) skrz dynamické drum
sólo (tanec na zvuk bubnů),
folklórní tance orientálních zemí,
tance s rekvizitami až po fúze
orientálního tance například
s energickou Sambou nebo
africkým tancem.

První šou se Andrea rozhodla
zorganizovat, aby prezentovala to,
čemu se se svými kurzistkami
věnují. Největší rozdíl mezi první
a touto poslední šou je podle
organizátorky v počtu účinkujících
tanečnic, ale i diváků. „Tato letošní,
jubilejní šou byla největší. Oproti
jiným ročníkům byla protkaná
i bubenickými vstupy. Pozvání
přijalo více profesionálních
tanečnic,“ prozradila Andrea.
Vystoupili taneční soubory,
kurzistky i sólistky studia Fantasy
Orient Havířov, organizátorka
Andrea Atyaf Martincová a hosté:
Latifah, Oriana, Afra, Andalee,
Mona Abir (SK), Shahnaz, skupina
Nureen, skupina Sirael, Patrice
(SK), Duo Zizi a Zahirah, Lussia
i skupina bubeníků Afrah Darbuka
pod vedením Míry Čipery.

Patrícia Arpášová

Hvězdy Orientu zazářily již po desáté

Festival se konal ve dnech
26. – 29. 7. 2019 v Sarajevu a jeho
okolí. Celkem vystupovalo 17
souborů z Evropy. Vonička tak
reprezentovala nejen město
Havířov, ale celou Českou republiku.

Všechny soubory se vyznačovaly
vysokou kvalitou, nejen ty pro nás
tradiční ze Slovenska, Polska,
Ruska, Litvy, ale i ty méně tradiční
z Turecka, Řecka, Albánie,
Makedonie a samozřejmě i domácí
Bosna a Hercegovina.  Proto jsme
byli hrdi na své tanečníky
a muzikanty, kteří se mezi tak
velkou konkurencí dokázali
prosadit a odvedli opravdu skvělý
výkon.

Sarajevo je hlavní město Bosny
a Hercegoviny, město obklopené
krásnými horami, ale také
zajímavou historií a spoustou
památek. Je to ale i město, kde
jsou stále vidět pozůstatky války.
A to nejen rozstřílené fasády domů,
ale i ve stále živých vzpomínkách
lidí, se kterými jsme se setkali.

Představitelé měst, kde Vonička
vystupovala, projevovali radost, že
mohou hostit své přátele v míru.
V dětech vidí svou budoucnost
a přikládají velkou váhu takovým
setkáním.

Všechny soubory také položily
kytičku k památníku dětským
obětem války v Sarajevu.

Tohoto festivalu se náš soubor
Vonička Havířov zúčastnil také díky
dotaci od města Havířova. 

POKUD CHCETE PATŘIT
DO NAŠÍ VELKÉ

VONIČKOVÉ RODINY,
RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME

MEZI SEBE.
Zkoušet začínáme na

ZUŠ L. Janáčka od 13. 9. 2019
Kontakt: 737 945 044

Roman Gorný
organizační vedoucí

Vonička Havířov

Vonička se zúčastnila
mezinárodního folklorního
festivalu v Sarajevu

Zatímco si žáci v době letních
prázdnin vychutnávají dny volna,
učitelé čerpají dovolenou a dobíjejí
energii na další školní rok. Někteří
však místo odpočinku občas
vymění učitelskou katedru za
žákovskou lavici a stanou se tak
sami studenty na letních školách.
Letos měli znovu tři naši jazykáři
možnost vycestovat do zahraničí
na jazykové školy v Grenoblu
v podhůří Alp ve Francii, na vý-
chodním pobřeží Anglie ve
Scarborough a na jihu Španělska
ve slunné Málaze, a to vše díky
finanční podpoře z programu
Erasmus+. Kurzy byly zaměřeny
nejen na rozvoj jazykových
kompetencí, ale rovněž na reálie,
literaturu a historii dané oblasti,
nové trendy ve výuce, metodiku
a didaktiku. Získané informace
a zkušenosti nám určitě pomohou
v plánovaném zavádění metody
CLIL na naší škole, která vnáší cizí
jazyk do předmětů jako je například
dějepis, zeměpis nebo spole-
čenské vědy. Na tuto metodu
budeme učitele připravovat i díky
novému projektu tzv. šablon za
finanční podpory ze strany
Ministerstva školství z programu
OPVVV. Další zajímavou inovací je
od školního roku 2019/2020
pravidelná výuka anglického jazyka
s rodilým mluvčím, který k nám
bude docházet na 10 hodin týdně.
Finance na odměnu lektora zajistí

Moravskoslezský kraj ze svého
projektu podpory jazykového
vzdělávání. Ze stejného zdroje
plyne i grant na dvoutýdenní letní
školu v Dublinu pro angličtináře na
konci srpna. Věříme, že všechny
tyto aktivity přispějí k většímu
zájmu, zvýšení motivace a k ná-
slednému rozvoji jazykových
dovedností našich žáků, bez
kterých se v dnešní době neobejdou.

A na závěr hmatatelný důkaz
předchozích slov. Na počátku
srpna odletělo deset prvních
českých středoškoláků (3 chlapci
a 7 dívek), kteří získali od americké
vlády stipendium na roční studijní
pobyt ve Spojených státech
v programu FLEX. Americká strana
je vybrala ze 760 zájemců z devíti
různých krajů ČR. Velmi nás těší,
že náročným výběrem úspěšně
prošla naše studentka Klára
Kozlová a stává se tak průkopnicí
zcela nového projektu, který se
u nás v tomto roce zásluhou
amerického velvyslance v Praze
poprvé etabloval. Další studentka
Zuzana Bojceňuková stráví nový
školní rok na stipendijním pobytu
ve Francii. Děvčata tak doplní stále
se rozrůstající skupinu našich
studentů, kteří absolvovali část
středoškolského studia v cizo-
jazyčném prostředí.

PhDr. Petr Šimek
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• Výhodný pronájem bytů 1+1 až 3+1.
• Parkování před domem.
• Bydlení v zeleni.
• Občanská vybavenost na dosah.
• Skvělá dopravní dostupnost nejen do Ostravy.

Pronajměte si byt ve zregenerovaných 
domech v Šumbarku a bydlete 
levněji než v Ostravě.

residomo.cz              840 114 115

BUDETE ZÍRAT,
JAK LEVNĚ SE BYDLÍ
V ŠUMBARKU.

PRONÁJEM 
BYTU 

1+1 od 3 300,- 
2+1 od 4 000,- 
3+1 od 5 400,-

RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, vydává Městské kulturní
středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, www.mkshavirov.cz, příjem inzerce 596 808 039, inzerce@mkshavirov.cz,
tisk: Tiskárna Kartis + Co, s.r.o., registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 11. 9. 2019, náklad 36 000 ks, distribuce - Pošta - Havířov 1,
N E P R O D E J N É

94/19 96/19

INZERCE

JUNÁK – český skaut,
středisko Havířov, z.s.

přijme do nově vznikajícího oddílu
NOVÉ ČLENY z řad zdravotně

znevýhodněných i postižených dětí.
Dále do svého týmu ve vedení oddílu rád přivítá dobrovolné

zájemce (rodinné příslušníky), a také osobu se zdravotním
vzděláním, tj. kvalifikovaného zdravotníka,

který bude ochoten se účastnit schůzek a akcí nového
oddílu hendikepovaných skautů.

Zahajovací schůzka oddílu se bude
konat v pátek 6. 9. 2019 od 16:00 h

ve Skautském domově na ulici Boženy
Němcové  1207/3a v Havířově –
Šumbarku, v sídle havířovského

skautského střediska.

Kontakt:
Iveta SZIPINOVÁ, vedoucí oddílu,

Tel.: 731277654,e-mail: iszipinova@skaut.cz, ivetaszipinova@seznam.cz
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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

ovHavíř

áš specialista na eV

598 811 209 • 608 4
ov@inov@iná 4 • havirá 4 • havirokokŠirŠir

otikuxe uuuu

445 228
czczviavia.nn

598 811 209  608 4598 811 209 • 608 4445 228445 228

84/19

86/19

85/19

87/19

92/19

93/19

97/19

88/19

91/19

89/19

95/19

9
0
/1
9



24


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

