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sport
ZŠ Kudeříkové má
zrekonstruovanou
tělocvičnu

kultura
Pavel Hlavatý vystavuje
na ZŠ Frýdecké

ostatní
Umíte správně
odbočit vlevo?

LISTY
RADNIČNÍ

Podpisem smlouvy
odstartovala rekonstrukce
přednádražního prostoru
Ředitel divize OHL ŽS Jaromír Pelinka
s náměstkem primátora Bohuslavem Niemiecem
(foto: Petr Sznapka)
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PRVNÍ MIMINKO, KTERÉ SE V ROCE 2020
NARODILO V HAVÍŘOVSKÉ PORODNICI, JE TAKÉ
PRVNÍM DÍTĚTEM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
V nemocnici s poliklinikou
v Havířově letos 1. ledna přišly
na svět celkem tři děti.  Jedno
děvčátko a dva chlapci.

Prvním letošním miminkem
byla Michaela. Holčička přišla
na svět 00:09. Měřila 48 centi-
metrů a vážila 2790 gramů.
Zároveň se tak stala prvním
dítětem Moravskoslezského
kraje. Její maminka Terezia
Babicová má trvalé bydliště
v Karviné. Havířovským prvním
občánkem se tak stal Daniel,
který se také narodil 1. ledna.
Třetí chlapec narozený v tento
den dostal jméno Michael.

Michaela je prvním miminkem
devatenáctileté maminky Terezie,
která v současnosti v Havířově
bydlí. „Havířovskou nemocnici
jsem si vybrala, protože byla
mému bydlišti nejblíže a obá-
vala jsem se komplikací, které
by mohly nastat. Michalka je
mým splněným snem a jsem
šťastná, že ji máme,“ uvedla
maminka Terezie. Také
prozradila, že si lékaři až do
osmého měsíce jejího těho-
tenství mysleli, že se jí narodí
chlapec, který měl dostat
jméno Michael. Po zjištění, že
to bude holčička, se maminka
rozhodla jméno ponechat
a pozměnit ho na Michaela.

„Vítání prvního miminka roku je
jednou z nejmilejších primátor-
ských povinností. Jsem velmi
rád, že jsem mohl všechny tři
děti za celé vedení města
přivítat a pogratulovat jejich
rodičům. Ze slov maminky
vyplývá, že byla velmi spokojená
jak s péčí, tak přístupem
personálu havířovské nemocni-
ce, což dokládá skvělou úroveň
tohoto porodního oddělení,“
uvedl primátor Josef Bělica
a doplnil: „Jsem rád, že počet
porodů v nemocnici roste a při-
spívají k tomu i nové pomůcky,
které nemocnice pořídila. V loň-
ském roce to byla například
porodní vana za bezmála 400

tisíc korun, kterou financovalo
město Havířov a kterou od
června využilo k porodu 36
rodiček."

Všechny tři maminky, kterým
primátor osobně pogratuloval,
obdržely od havířovského
magistrátu také věcné dárky
nebo například dětské plenky.
Z vítání všech dětí, které se
první lednový den narodí, chce
město udělat každoroční
tradici.

V roce 2019 bylo v havířovské
porodnici 671 porodů. Narodilo
se celkem 674 dětí, z toho 342
chlapců a 332 děvčat.

Havířovu ubylo obyvatel

Počet Havířovanů, kteří mají ve
městě trvalý pobyt, se za rok
2019 snížil o 734. V loňském
roce se počet obyvatel města
snížil o 545, v předloňském
o 900. Největší úbytek obyvatel
měl Havířov v letech 2011-2014
(2011-1087 obyv., 2012 - 1185
obyv., 2013 - 1264 obyv., 2014 -
1101 obyv.), v posledních
letech se velikost úbytku
obyvatel začala zmírňovat.

Z evidence obyvatel bylo v prů-
běhu roku 2019 odhlášeno
celkem 1 870 občanů, z uve-
deného počtu 847 lidí zemřelo.
Nově se do města k pobytu
přihlásilo 1 418 lidí, v tom i 560
nově narozených dětí. V rámci
částí města se stěhovalo 2 786
občanů. 

K poslednímu dni roku 2019
bylo v evidenci přesně 72 316
Havířovanů – 35 233 mužů
a 37 083 žen, z toho dětí do 15
let 10 268 (5 058 chlapců
a 4 877 dívek).

Nejvíce lidí trvale pobývá
v části Havířova Město, kde žije
31 219 přihlášených obyvatel.
Následuje Šumbark s 17 082
obyvateli. Nejméně lidí je
v Dolních Datyních, kde trvale
žije 576 obyvatel. -red-

Informace ke změnám u místního poplatku za odpady
Poplatek za kalendářní rok
2020 platí městu Havířov
fyzické osoby přihlášené ve
městě (tedy i cizinci) v částce
588 Kč za jednu osobu a v ter-
mínu splatnosti 30.4.2020,
nejpozději však do 31. 12. 2020.
Poplatek hradí i fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve
kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba, a to ve výši 588
Kč za rok. Je-li vlastníkem
fyzická osoba přihlášená
zároveň ve městě Havířov, na
tento druhý poplatek má úlevu
ve výši 50%, tj. 294 Kč.

Údaj rozhodný pro osvobození
od poplatku na tento kalendářní
rok je poplatník povinen ohlásit
nejpozději do 31.12.2020.
Podrobnosti jsou k dispozici na

webu města www.havirov-
city.cz v obecně závazné
vyhlášce č. 5/2019.

Využijte možnosti hradit popla-
tek prostřednictvím SIPO,
správce poplatku zajistí zaslání
požadavku k úhradě v aktuální
výši, předáte-li spojové číslo do
jeho evidence. Poplatek lze
hradit bankovním převodem na
č. ú.: 40010-1721604319/0800,
VS sdělí úředníci uvedení níže,
případně jej naleznete na
pokladním dokladu vystave-
ném v předchozích letech. Dále
lze poplatek uhradit hotově či
kartou v pokladně Magistrátu
města Havířova.
Podrobnější informace
poskytnou:
Petra Kubešová:
tel. 596 803 375
kubesova.petra@havirov-city.cz

Mgr. Magda Mlynářová:
tel. 596 803 219
mlynarova.magda@havirov-city.cz
Ing. Hana Bauerová:
tel. 596 803 250
bauerova.hana@havirov-city.cz 
Bc. Dagmar Svížalová:
tel 596 803 323
svizalova.dagmar@havirov-city.cz

Alžběta Novotná:
tel. 596 803 388
novotna.alzbeta@havirov-city.cz
Ing. Hana Masopustová:
tel. 596 803 207
masopustova.hana@havirov-city.cz

Foto: Petr Sznapka

Pozvánka
jednání Zastupitelstva města Havířova je naplánováno na

pondělí 24.2.2020 od 15:00 hod.
v sále Kulturního domu Radost.

Jednání je přístupné veřejnosti.
Interpelace a dotazy občanů jsou zařazeny hodinu po zahájení

jednání. Upozorňujeme občany na nutnost předkládat
příspěvky k vystoupení v písemné podobě.
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Startuje rekonstrukce přednádražního prostoru
Havířov vysoutěžil zhotovitele
pro rekonstrukci přednádraž-
ního prostoru. K předání
staveniště dojde v první třetině
tohoto roku a vítězná
brněnská firma OHL  ŽS, a. s.
bude mít 365 kalendářních
dnů od data předání staveniště
na realizaci stavby.

Do soutěže, kterou město
Havířov vyhlásilo v září, se
přihlásilo 7 zájemců. Firma
OHL  ŽS zvítězila na základě
nejlepší cenové nabídky a krát-
kého termínu zhotovení stavby.
Cena rekonstrukce před-
nádražního prostoru je stano-
vena na 111 milionů korun. „Po
zrušení prvního výběrového
řízení na zhotovitele stavby
přednádražního prostoru se
nám v druhé soutěži podařilo
dosáhnout toho, že vítězná
firma bude schopna stavbu
zrealizovat v mnohem kratším
čase a také za nižší cenu, než
jaká byla původně v plánu.
Staveniště budeme předávat na
přelomu ledna a února
a zhotovitel má pak rok na
realizaci stavby,“ uvedl náměs-
tek pro investice a chytré
město Bohuslav Niemiec.

„Chceme vybudovat moderní
přestupní terminál spojující
železniční, autobusovou, osob-
ní, ale také cyklistickou
dopravu. Myslím, že obyvatelé
Havířova si zaslouží komfortní,
bezpečný a bezbariérový přes-
tup. Rekonstrukcí přednádraž-
ního prostoru vzniknou nové
parkovací plochy, celkem se
bude jednat o 134 nových
parkovacích míst. Také budou
opraveny přilehlé chodníky
a vybudovány přechody pro
chodce,“ uvedl k rekonstrukci
přednádražního prostoru primá-
tor Havířova Josef Bělica. 

Součástí nového prostoru
budou také kryté zastávky
a příchozí koridory, dále chce
město do lokality přivést
cyklostezku vedoucí ze Šum-
barku a z centra města.
Havířov také plánuje opravit
komunikaci na ulici Želez-
ničářů či instalovat zde veřejné
osvětlení a kamerový systém.
Dále chce město revitalizovat
volnou plochu před výpravní
budovou, osadit nové prvky
městského mobiliáře a v okolí
vysadit zeleň.

Na samotnou realizaci rekon-

strukce byla Havířovu schvá-
lena žádost o dotaci pros-
třednictvím ITI IROP. Výše
celkové podpory může dosáh-
nout až 90% výdajů. „Můžeme
dosáhnout na čerpání až 85%
z prostředků Evropské unie
a 5% ze státního rozpočtu,
maximální výše podpory může
být až 100 milionů korun,“
uvedl náměstek Niemiec. 

Město už v roce 2019
vystavělo v rámci obnovy
havířovského nádraží parko-

viště pro 45 aut na ulici
Železničářů za bytovým
domem v blízkosti vlakového
nádraží. Stavba parkoviště
předcházela rozsáhlé rekon-
strukci přednádražního pros-
toru, protože po celou dobu
stavby současné parkoviště
u nádraží nebude sloužit
svému účelu. Po tuto dobu
budou moci cestující využívat
nové parkoviště u bytového
domu.

- red-

Přihlaste svůj projekt
do participativního rozpočtu!
V rámci rozpočtu města
Havířova byla stejně jako
v předcházejícím roce také pro
rok 2020 uvolněna částka 5 mi-
lionů korun do participativního
rozpočtu. Tato částka byla
rozdělena jednotlivým částem
města podle počtu obyvatel.
O nevyčerpané finanční pros-
tředky z roku 2019 byl pak
navýšen limit dané části města
pro tento rok.

Občané již teď mohou v rámci
participativního rozpočtu při-
pravovat nové projekty. Návrhy
budou přijímány na podatelně
Magistrátu města Havířova
nebo na ekonomickém odboru
od 15. 1. do 28. 2. 2020. Návrh
je nutno předložit na pře-
depsaném formuláři.  Návrhy
mohou podávat občané, kteří
dosáhli věku 15 let a kteří žijí
v části města, jíž se návrh
projektu týká. Po konečném
odborném posouzení návrhů

pracovní skupinou budou
všechny realizovatelné návrhy
předány předsedům občan-
ských komisí jednotlivých částí
města. Tyto komise rozhodnou,
které 3 návrhy za každou část
města zařadí do veřejného
hlasování.

Město poté uskuteční vítězné
projekty, jeden v každé z osmi
částí města. V případě, že
skutečné finanční náklady na
vítězný projekt budou nižší než
vymezená finanční částka pro
danou část města, bude možné
v případě dostatečných finan-
čních prostředků realizovat
i další projekt v pořadí.

Všechny potřebné informace
a formuláře naleznete na
www.havirov-city.cz  v tématu
Finance a dotace - Parti-
cipativní rozpočet. 

- red-

ZŠ M. Kudeříkové
má novou tělocvičnu
Zrekonstruovaná tělocvična při
ZŠ M. Kudeříkové přivítala
sportovce s příchodem nového
roku. Slavnostní předání tě-
locvičny do užívání za přítom-
nosti vedení města, zástupců
zhotovitele, slavné odchovan-
kyně této školy trojskokanky
Šárky Kašpárkové a vedení
základní školy se uskutečnilo
6. ledna. Rekonstrukce začala
v červenci, trvala pět měsíců
a město stála 26,4 milionu
korun.

Během oprav byla zateplena
fasáda, starou střechu nahra-
dila nová zateplená střešní
konstrukce a uvnitř byla polo-
žena nová sportovní poly-
uretanová podlaha. „Důležitým
prvkem rekonstrukce byla
úprava střešní konstrukce, která
už byla důsledkem průběžných
oprav z minulých let přetížená.
Při její opravě jsme přistoupili
k inovativnímu řešení, kdy se
celá konstrukce očistila a nad ní
se vytvořila nová. Jedná se
o dřevěnou vazníkovou kon-
strukci, která nese zatížení celé
střechy,“ uvedl náměstek pro

investice a chytré město
Bohuslav Niemiec.

Uvnitř tělocvičny je nyní nová
sportovní polyuretanová podla-
ha, nové koše na basketbal,
žebřiny, hrazdy a šplhací tyče.
„Cením si toho, že vedení města
pojalo rekonstrukci tělocvičny
v naší škole jako jednu z prio-
ritních investičních akcí.
Tělocvična byla před rekon-
strukcí v podstatě v původním
stavu z roku 1965. Během let
provozu došlo pouze dvakrát
k výměně povrchu. Tato nová
podlaha umožňuje vyšší
skluznost, a proto je také
bezpečnější a klesá u studentů
riziko úrazu,“ uvedl ředitel
základní školy Jiří Brabec
a doplnil: „Díky celkové revi-
talizaci pavilonu a také výměně
oken, zateplení, způsobu
vytápění a novému osvětlení
dojde také k výrazné úspoře
prostředků vynaložených na
spotřebované energie.“

- red-

Vizualice přednádražního
prostoru
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Obálka do ledničky
může zachránit život 
Nový projekt, jehož posláním
je zvýšit bezpečí seniorů,
spustil Moravskoslezský kraj
pod názvem IN.F.Obálka
(=Informace jako Forma Ochrany).

Jedná se o plastovou obálku,
která obsahuje informace o zdra-
votním stavu, užívaných lécích,
ale také kontakty na blízké.
Obálku senior vloží do lednice
a otevřou ji záchranáři a další
složky záchranného systému
v krizové situaci, kdy se
dotyčná osoba například
nachází v bezvědomí či jí její
stav z jakéhokoliv důvodu
neumožňuje komunikovat se
záchranáři. Záchranáře o exis-

tenci důležité obálky s infor-
macemi bude informovat
samolepka nalepená na vnitřní
straně dveří bytu či magnetka
na dveřích lednice. 

Obálku včetně informačního
letáku s pokyny k vyplnění,
formuláře k vyplnění, propisky,
magnetky nebo samolepky si
havířovští senioři mohou vy-
zvednout na odboru sociálních
věcí, a to v úředních hodinách
odboru:

pondělí, středa: 8:00 - 17:00 hod.,
čtvrtek: 8:00 - 14:00 hod.,
úterý a pátek: 8:00 - 12:30 hod.

-red-

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

26. 02. 2020  (středa) - od 16.00 hodin kroužek pro ty, kteří
„ZPÍVAJÍ  RÁDI  A  NEMAJÍ  S  KÝM“

pod vedením p. Heroutové

10. 02. a 11. 02. 2020 od 09.30 do 11.30 hodin
kroužek studené kuchyně - p. Studnická

Pravidelný program:
PONDĚLÍ:
od 13.00 do 16.00 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 13.00 do 16.00 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 
od 14.00 do 17.00 hodin p. Kosíková - kroužek šití patchworku
(přenosný šicí stroj podmínkou)

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) a na nástěnce umístěné přímo v budově CVA.

Havířov spustil Program
na poskytování návratné
finanční výpomoci
na výměnu kotlů II. 
Program je určen pro úspěšné
žadatele o dotaci na výměnu
zdroje vytápění v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji - 3. výzva“,
kteří mají uzavřenou smlouvu
o poskytnutí dotace s Morav-
skoslezským krajem a provedou
výměnu zdroje vytápění
nejpozději do 30. 11. 2021.
Žádosti budou přijímány v ter-
mínu 03. 02. 2020 - 31. 05. 2021
v kanceláři B-414, 4. patro,
po předchozí dohodě na tel.:
606 840 937 nebo e-mailu:
kotliky@havirov-city.cz. 

Více informací získáte na
www.havirov-city.cz/finance-
dotace

Tento projekt je spolu-
financován Státním fondem
životního prostředí České
republiky na základě rozhod-
nutí ministra životního pros-
tředí. 
www.sfzp.cz        www.mzp.cz

SANTÉ rozšířilo
poskytované služby 
Organizace SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových
sociálních služeb poskytující
v Havířově sociální služby pro
osoby s mentálním, tělesným
popřípadě kombinovaným pos-
tižením získala v roce 2019
registraci k poskytování nové
pobytové sociální služby, a to
„Odlehčovací služby“. Odlehčo-
vací služba bude poskytována
od 1. 1. 2020 a je určena pro
osoby s mentálním, tělesným

popřípadě kombinovaným pos-
tižením ve věku od 15 let.
Kapacita služby je 1 klient
v jednolůžkovém pokoji. Služba
je poskytována 24 hodin denně,
7 dní v týdnu po dobu maxi-
málně 30 kalendářních dní
v roce. Bližší informace k od-
lehčovací službě naleznete na
webových stránkách organi-
zace www.sante-havirov.cz.

Mgr. Michaela Rosová
ředitelka organizace

Město Havířov spustilo
avizovanou
výměnu výtahů /
Bezpečnost, spolehlivost, ob-
sluha a komfort - to jsou dů-
vody, proč se začnou výtahy
v havířovských městských
bytech měnit. Projekt zahájily
práce na prvních pěti výtazích
v domech na ulici K.V. Raise
v Havířově–Městě a na
Kubelíkově č.10 v Havířově–
Podlesí. Výměna se bude
v průběhu pěti následujících let
týkat celkem 139 výtahů. Nové
výtahy budou odpovídat plat-
ným normám a předpisům.

V průběhu výměny výtahu
v jednotlivých domech se celý

dům stane součástí stavby.
Dojde k omezení pohodlí
obyvatel, které je dané nejen
tím, že je výtah nepojízdný, ale
především kvůli stavebním
pracím, bourání, vrtání a hluku.
„Harmonogram je připravený
tak, aby se snížila odstávka
výtahu na minimum. Samotná
doba výměny výtahu bude trvat
od čtyř do šesti týdnů – jedná se
o dobu, kdy bude výtah mimo
provoz. Použití nových techno-
logií a vyspělých metod výroby
přinese podstatné zvýšení
komfortu, snížení hlučnosti,
nové výtahy budou rychlejší
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Energetická komise
informuje
Energetická komise Rady mě-
sta Havířova v poslední době
zaznamenala snahy o odpo-
jování objektů od soustavy
zásobování tepelnou energií
(SZTE). Chceme v této souvis-
losti upozornit na skutečnost,
že ve městě Havířově funguje
podle zákona č. 165/2012 Sb.
tzv. „vysoce účinná“ soustava
zásobování tepelnou energií,
centrální zdroj tepla pro SZTE
v Havířově je umístěn v Karviné.
Jeho ekologický dopad na
Havířov je díky umístění i díky
přísným emisním normám
minimální. Energetická komise
je jednoznačně proti hromad-
nému nárůstu lokálních
plynových zdrojů ve městě
Havířově.

Tímto článkem reagujeme
pouze na náznaky obav, či
pochybností občanů, které byly
projednávány Energetickou ko-
misí města Havířova v souvis-
losti s uvažovaným odpojo-
váním. Pokusíme se touto
cestou odpovědět na některé
z dotazů:

Je odpojení od soustavy
zásobování tepelnou energií
(SZTE) trvalé?
Ano, změna způsobu vytápění
s sebou nese povinnost demon-
táže přípojky k SZTE, kde podle
Energetického zákona č.
458/2000 Sb. povinnost hradit
náklady spojené s odpojením
nese ten, kdo odpojení poža-
duje, tedy odpojovaný dům.
Rozhodnutí o změně vytápění je
tedy trvalé. Pokud se dům
odpojí od SZTE, je návrat
k centrálnímu vytápění tech-
nicky, a především finančně
velmi náročný.

Dostali jsme nabídku na nový
zdroj tepla, jak se v ní vyznat?
Toto je velmi častý dotaz.
Posoudit, zda navrhovaný zdroj
bude dostatečný, zda vám
v největších mrazech nebude
chladno, či zda budete mít ve
špičkách dostatek teplé vody, je
pro laika téměř nemožné.

Co se týče ekonomické
výhodnosti, i zde je situace
složitá. Je potřeba si uvědomit,
co vše je dnes obsaženo v ceně
za službu. Například u dodávky
tepla to není jen palivo a čistá
výroba tepla, jak v některých
srovnáních s novým zdrojem
můžeme najít. Je to počáteční
investice do zařízení, které teplo
dodává, je to jeho údržba

a opravy, revize apod., a v pří-
padě dožití původní technologie
její náhrada (reinvestice).
Všechny tyto náklady je potřeba
porovnat také u nové nabídky.
Argumenty, že např. nový kotel
koupíte z fondu oprav a že ho
do kalkulace tudíž nemusíte
zahrnovat, je samozřejmě zcest-
ná. Je potřeba srovnávat
srovnatelné.
Pokud se tedy chystáte
investovat miliony korun do
nového zařízení a změnit
způsob vytápění na desítky let,
nerozhodujte se unáhleně a vy-
žádejte si kompletní podklady.
Předejte data od stávajícího
dodavatele a nabídku nového
dodavatele nezávislému odbor-
níkovi, např. energetickému
auditorovi, a za zlomek uvažo-
vané investice si nechejte
výhodnost projektu prověřit!
A až na základě nezávislého
posudku se definitivně rozhod-
něte.

Se svými dotazy se můžete
nezávazně a s důvěrou obrátit
na Energetickou komisi města
Havířova.

Odpojení od centrálního záso-
bování teplem s sebou nese
řadu rizik:
• významné zvýšení hluku a vi-

brací
• emise CO2 a NOx generované

přímo u vašeho domu
• investice v řádu milionů korun

do technologie s omezenou
životností

• náklady a odpovědnost za
provozní a revizní činnost

• například u plynu skokové
zvyšování cen i o desítky
procent

• neustále rostoucí cena elekt-
rické energie

• každý plynový zdroj přímo
v domě s sebou nese bezpeč-
nostní rizika

• možná ztráta non stop ser-
visu  zařízení pro dodávky
tepla

• vznik pozáručních nákladů za
havárie a opravy 

Závěrem je nutno konstatovat,
že všechna výše uvedená rizika
pokrývá licencovaný dodavatel
tepelné energie ze systému
centrálního zásobování, a to
jako povinnost ze zákona,
a cena tepla z centrálního
zásobování zahrnuje všechny
výše popsané náklady.

Za energetickou komisi města
Ing. Josef Kaplan, předseda

a technologicky budou odpo-
vídat současným normám,“
přiblížil primátor města Josef
Bělica.

"Během realizace bude zajištěn
jako u všech staveb technický
dozor MRA a dodavatel bude
komunikovat se zástupcem
domu, informovat ho o harmo-
nogramu prací, současném
stavu a plánovaném postupu
montáže. Správce pak tyto
informace vyvěsí na nástěn-
kách. Lidé tak budou mít
přehled o chystaných pracích
a době, jak dlouho budou
jednotlivé práce vykonávány,“
uvedl jednatel Městské realitní
agentury Róbert Masarovič. 

Jako všechny stroje podléhají
také výtahy po dlouhých letech
provozu opotřebení. „U starých
typů dochází k pomalejšímu
rozjezdu, tvrdšímu dojezdu,

nebo dokonce k zastavení mezi
stanicemi. V některých přípa-
dech se po přetížení již
nerozjedou vůbec. Město
Havířov už vloni rozhodlo, že
technický stav 139 výtahů ze
70. let minulého století je
nevyhovující natolik, že nemá
smysl je opravovat, a musí dojít
k celkové výměně. Protože se
jedná o náročný proces, po-
čítáme s jeho rozvržením do
několika etap,“ řekl jednatel
MRA Jiří Lankočí a doplnil, že
v první etapě by mělo být
vyměněno padesát kusů vý-
tahů. 

V horizontu plánovaných pěti
let se investice města do
výtahů vyšplhají na více než
180 milionů korun. 

Mgr. Simona Součková a red

Komunitní centrum Svazu pos-
tižených civilizačními cho-
robami v ČR, z.s. funguje
v Havířově pod vedením pí.
Karly Hanákové. Pí. Hanáková
je velmi aktivní členkou SPCCH
a v Komunitním centru vede
dlouhodobě aktivity pro osoby
s civilizačním onemocněním
a seniory. Aktivity centra se těší
velké oblibě celého regionu,
zároveň centrum poskytuje
odborné poradenství pro širo-
kou veřejnost. Mezi hlavní
a pravidelně pořádané aktivity
patří cvičení na židlích a tré-
nování paměti. Oblíbenou pohy-
bovou aktivitou jsou vycházky
s holemi nordic walking,
trénování a turnaje v bowlingu.
Dále také výuka angličtiny,
která probíhá na jednotlivých
lekcích a následně je prak-
tikována v daných situacích.
Havířovské komunitní centrum
vyniká rukodělnými a výtvar-
nými činnostmi svých členů,
např. pletení obvazů, které jsou

následně zasílány do chudých
zemí potřebným. Jsou pořá-
dány přednášky na různá
témata a kurzy vaření – pro
kardiaky, diabetiky aj. Centrum
pravidelně pořádá zájezdy na
různé kulturní akce po celé
České republice od výstav po
koncerty. Činnost centra je
pravidelně prezentována na
akcích města. Více se dočtete
na webu centra:
www.civilky.cz/kc-havirov.

Za tuto aktivitu děkujeme pí.
Karle Hanákové a celému
kolektivu KC Havířov.

V případě zájmu se můžete
obrátit na e-mail: 
spcch.kahak@centrum.cz.

Za podporu projektu Centrum
služeb a komunitní centra 2019
děkujeme Úřadu vlády ČR. 

Za podporu provozu Komunit-
ního centra Havířov děkujeme
městu Havířov.

Martina Křtěnová

Z redakční pošty:
Komunitní centrum SPCCH Havířov

Děkujeme za vánoční stromy
Odbor komunálních služeb každo-
ročně zajišťuje vánoční výzdobu
města. Vánoční stromy, které
zdobí náměstí v Havířově, bývají
městu darovány občany. Jinak
tomu nebylo ani o Vánocích
2019. Vánoční strom na ná-
městí Republiky darovala
Mateřská škola U Topolů
z Prostřední Suché, na náměstí
T. G. Masaryka byl nazdoben
strom darovaný rodinou Pawla-

sovou a náměstí Nad Terasou
zdobila jedle ze zahrady pana
Petra Do.
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat za nabídky vánoč-
ních stromů, nejen dárcům,
jejichž strom byl použit, ale i ostat-
ním občanům, i když jejich
strom nesplňoval požadované
parametry.
Za pracovníky komunálních služeb

Ing. Iveta Grzonková
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OKÉNKO BESIPU: Umíte správně odbočit vlevo?

Takto je to správně:

Chybné najetí do křižovatky:

Řidič stříbrného auta najel tak, že protijedoucí řidič odbočující
vlevo nemá dostatek místa pro odbočení.

Řidiči do křižovatek s ostrůvkem na Hlavní a Dlouhé třídě najíždí různými způsoby. Ne vždy to je v souladu se silničním zákonem.

Pravidla hovoří: 
Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla
nebo nákladu a šířku vozovky. Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo, vyhýbají se vlevo, míjí se tedy pravými stranami a dráhy
těchto vozidel se nekříží. 

Roman Skácel, komise BESIP

Správné najetí do křižovatky:

GSH: Výlet do Španěl
V podzimních dnech roku 2019
se 18členná výprava z Gym-
názia Havířov-Podlesí neboli
„Horního gymnázia“, která
sestávala z 16 žáků a 2 vyuču-
jících, vydala na dobrodružnou
cestu za objevováním krás
Španělska do města Alicante,
které leží na jihovýchodním
pobřeží země.

Stěžejním bodem programu
bylo studium španělštiny, které
zajistila jazyková škola Pro-
yecto español. Lektoři byli
rodilými mluvčími a díky tomu
studenti mohli být v přímém
kontaktu s jazykem několik
hodin denně. Ubytování pro
žáky bylo zajištěno v rodinách,
takže všichni mohli procvičovat
své znalosti španělštiny s hos-
titeli a zároveň měli jedinečnou
šanci ochutnat typická španěl-
ská jídla.

Náplní odpoledního programu
byla například prohlídka his-
torického centra Alicante, náv-
štěva hradu Santa Barbara
a nesměly chybět ani sportovní
aktivity jako taneční lekce salsy
a bachaty s argentinskou lek-
torkou.

Týdenní pobyt jsme zakončili
celodenním výletem do Valen-

cie, kde jsme navštívili
historické centrum, prohlédli si
modernistickou budovu centrál-
ní tržnice, katedrálu a nakonec
jsme zavítali do Oceáno-
grafického muzea.

Jazykový pobyt ve Španělsku
překonal veškerá očekávání,
jak učitelů, tak samotných
žáků. Zúčastnění studenti se
nám svěřili, že již za týden
strávený mezi rodilými mluv-
čími překonali strach mluvit
španělsky, což považujeme za
největší úspěch. Zároveň
lektoři jazykové školy velmi
vyzdvihovali a chválili chování
našich žáků.

Mgr. Eliška Beránková
učitelka španělského jazyka

Havířovská teplárenská
společnost informuje:
Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2019 a 2020

Rok 2019 byl oproti dlouho-
dobému průměru výrazně
teplejší, v topné sezoně byl
teplotně velmi podobný jako
rok 2018. Tato skutečnost se
příznivě promítne do celkových
nákladů, které odběratelé za
teplo v Havířově zaplatí.

„Při kalkulaci ceny tepla
pracujeme s dvacetiletým
průměrem teplot. Pokud je
počasí teplejší než tento
dlouhodobý průměr, zaplatí
odběratelé za dodávky tepla
méně. V roce 2019 očekáváme,
že díky teplejšímu počasí lidé
zaplatí na ročních nákladech
cca o 5 % méně, než by zaplatili
v roce teplotně průměrném.
Průměrná cena tepla za rok
2019 by měla v souladu
s platným Cenovým rozhod-
nutím Energetického regulač-
ního úřadu činit cca 559,50 Kč
bez DPH/GJ,“ uvedl Ing. Martin
Navrátil, vedoucí obchodního
oddělení.

Kolik zaplatí naši odběratelé za
teplo v roce 2020? To
samozřejmě závisí z velké části
na vývoji počasí. Co se týče
ceny tepla, tu pro rok 2020
ovlivňují dva významné faktory.

Na jedné straně je to
pokračující nárůst cen
emisních povolenek, které
postihují všechny teplárny
a elektrárny spalující fosilní
paliva. Na druhé straně je to
schválený daňový balíček, díky
kterému dojde ke snížení sazby
DPH u dodávek tepla, a to z 15
% na 10 %.

„Průměrná cena tepla od
Havířovské teplárenské společ-
nosti pro rok 2020 je kalku-
lována ve výši 558,90 Kč bez
DPH/GJ. Podařilo se nám tedy
udržet cenu pod úrovní
výsledné ceny tepla za rok
2019,“ komentuje Navrátil
a dodává: „Vliv pokračujícího
zdražování emisních povolenek
se promítá do nárůstu ceny
nakupovaného tepla od společ-
nosti Veolia Energie ČR, a.s.
Domácnosti však zdražení
nakupovaného tepla, ale
i ostatních vstupů v roce 2020
nepocítí, neboť tyto negativní
vlivy budou vykompenzovány
snížením sazby DPH.“

Michaela Dvorská,
PR Manager

Havířovská
teplárenská
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KD PETRA BEZRUČE

4. 2. v 19:00 – s. HAC-4, VRA-4
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
AGATHA CHRISTIE, KEN LUDWIG / Režie: Vojtěch Štěpánek

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

10. 2. 2020 v 16.30 hod.
v loutkovém sále KDPB besedu

s Václavem Smičkou
Hornické muzeum Landek park

na téma Sebezáchranné přístroje
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04. 03. 2020 v 19.00 hodin "SANDOVÁ, CHOPIN A TI DRUZÍ" koncert
HANA MACIUCHOVA – UMĚLECKÝ PŘEDNES, IVO KAHANEK - KLAVÍR
KD Radost, vstupné: 250,- / Senioři: 200,- / Děti, studenti: 200,-
04. 03. 2020 v 17.30 hodin HIERARCHIE ANDĚLŮ A MISTRŮ -
přednáška s meditací - provází Renáta Rowena Bittová, loutkový sál KDPB,
vstupné: 200,- / děti do 15 let 100,- 
09. 03. 2020 v 19.00 hodin 8 GB TVRDÝHO PORNA - velký sál KDPB
vstupné: 330,- / 350,- / 370,- / 390,-
12. 03. 2020 v 18.00 hodin SEVERNÍ KOREA OČIMA MILANA BUREŠE
přednáška - loutkový sál KDPB, vstupné: 80,-, studenti: 70,-
SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH ZPĚVÁKŮ POPULÁRNÍ HUDBY
Přihláška a bližší informace o soutěži
již k dispozici na www.talent-havirov.cz
První výběrové kolo soutěže 13. 3. 2020
13. 03. 2020 od 19.00 hodin HITY Z KAZEŤÁKU ABBA + BONEY REVIVAL
(POP STARS) vstupné: 199,- v předprodeji, 250,- na místě
14. 03. 2020 BLUDNÝ HOLANĎAN - přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku v Kině Centrum, vstupné: 350,-
24. 03. 2020 v 19.00 hodin KLÍČE NA NEDĚLI - velký sál KDPB
vstupné: 360,- / 380,- / 400,-
22.-26. 03. 2020 - Festival malých profesionálních divadel pro děti v Havířově
MINITEATRO JIŘÍHO TIBITANZLA 29. ROČNÍK, vstupné: 80,-
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Divadlo Sputnik při MKS Havířov Vás zve na premiéru irskéDivadlo Sputnik při MKS Havířov Vás zve na premiéru irské

komedie nejen o lidech ze západního pobřeží Mayakomedie nejen o lidech ze západního pobřeží Maya

JOHN MILLINGTON SYNGE
- HRDINA ZÁPADU / 15. 2. 2020 v 19:00
v loutkovém sále KD Petra Bezruče / vstupné: 70 Kč

PŘIPRAVUJEME
MINIPÁRTY

s Karlem Šípem
a J. A. Náhlovským

27. 2. 2020

VYPRODÁNO

5. února / 17.30 hodin
loutkový sál KDPB / Přednáška s meditací

HIERARCHIE ANDĚLŮ A MISTRŮ
BOHYNĚ LAKŠMÍ
provází Renáta Rowena Bittová
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti do 15 let 100,-Kč
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1. 2. v 16.00 h. a 2. 2. v 17.00 h.    P
TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
Animovaný, Kanada 2019, 70´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w

2. 2. v 19.30 h.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantická/komedie, Česko/Slo-
vensko 2019, 90´, do 12 let nevhodný,
české znění.

Vstupné: 150 Kč �w

2. 2. v 10.00 h.
SNĚŽNÝ KLUK
Animovaný/komedie, USA 2019, 97´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč
3. – 5. 2. v 17.00 h.                           P
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantasy/ pohádka, Norsko 2019, 99´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč �w

3. – 5. 2. v 19.30 h.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, Česko/Slovensko 2020,
107´, přístupný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �w

5. 2. v 9.30 h.
PANSTVÍ DOWNTON
Drama, Velká Británie 2019, 122´, do
12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
6. – 9. 2. v 17.00 h.                            P
SUPER MAZLÍČCI
Animovaný/ rodinný, Německo 2019,
89´, přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w

6. – 9. 2. v 19.30 h.                           P
MODELÁŘ
Psychologický, Česko 2020, 109´, do
12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �w

9. 2. v 10.00 h.
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný, Francie 2019, 90´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 
10. – 12. 2. v 17.00 h.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 
Animovaný/muzikál/rodinný, USA
2019, 103´, přístupný, dabing.

Vstupné: 130 Kč �w

10. 2. v 19.30 h.
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
Sci-fi/dobrodružný, USA 2019, 155´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 100 Kč 

11. 2. v 19.30 h.
JOKER
Krimi/drama, USA 2019, 160´, do 15
let nepřístupný, titulky.

Vstupné:  150 Kč �w

12. 2. v 19.30 h.   Předpremiéra P
1917
Válečný/drama, Velká Británie 2020,
119´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �w

12. 2. v 9.30 h.
LE MANS ´66
Akční/životopisný, USA 2019, 153´, do
12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

13. – 16. 2. v 17.00 h.
ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka, Česko 2019, 94´, přístupný,
české znění.

Vstupné: 150 Kč �w

13. – 16. 2. v 19.30 h.                        P
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, Česko 2020, 112´, do 12 let
nevhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �w

16. 2. v 10.00 h.
VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
Fantasy/dobrodružný, Dánsko 2019,
105´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 

FILMOVÉ PRÁZDNINY
17. 2. v 10.00 h.
KOUZELNÝ PARK
Animovaný/ dobrodružný, USA 2019,
85´, přístupný, dabing.
18. 2. v 10.00 h.
DUMBO
Rodinný/ dobrodružný, USA 2019,
112´, přístupný, dabing.
19. 2. v 10.00 h.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
86´, přístupný, dabing.
20. 2. v 10.00 h.
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Animovaný/rodinný, USA/Japonsko
2019, 104´, přístupný, dabing.
21. 2. v 10.00 h.
ALADIN 
Dobrodružný/muzikál, USA 2019,
128´, přístupný, dabing.

Jednotné vstupné: 40 Kč

17. – 19. 2. v 17.00 h.
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Animovaný/komedie, USA 2019, 95´,
přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w

17. – 19. 2. v 19.30 h.                      P
FANTASY ISLAND
Akční/ horor, USA 2020, 109´, do 15
let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w

20. – 23. 2. v 17.00 h.                      P
JEŽEK SONIC
Komedie, USA 2020, 100´, přístupný,
dabing. Vstupné: 160 Kč �w

20. – 23. 2. v 19.30 h.                          P
SVIŇA
Thriller, Slovensko/ Česko 2019, 98´,
do 15 let nepřístupný, slovenské
znění. Vstupné: 150 Kč �w

23. 2. v 10.00 h.
SNĚŽNÁ MELA
Animovaný/komedie, Kanada/Velká
Británie 2019, 95´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč
24. – 26. 2. v 17.00 h.                       P
MOSLEY
Animovaný, Nový Zéland/ Čína 2019,
97´, přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �w

24. – 26. 2. v 19.30 h.
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, Česko 2020, 112´, do 12 let
nevhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �w

26. 2. v 9.30 h.
VÝJIMEČNÍ
Komedie, Francie 2019, 114´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

27. – 28. 2. v 17.00 / 29. 2.  v 16.00    P
VOLÁNÍ DIVOČINY
Dobrodružný, USA 2020, 104´,
přístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �w

27. – 28. 2. v 19.30 h.                         P
1917
Válečný/drama, Velká Británie 2020,
119´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �w

1. – 2. 2. v 17.00 h.                            P
MALÉ ŽENY
Romantický, USA 2019, 135´, přístup-
ný, titulky. Vstupné: 150 Kč �w

1. – 2. 2. v 19.30 h.                          P
DARIA
Thriller, Česko 2020, 89´, do 15 let
nepřístupný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �w

3. 2. v 17.00 h. a v 19.30 h.              P
a 4. 2. pouze ve 19.30 h.
MŮJ PŘÍBĚH
Drama/ romantický, Česko 2020, 93´,
do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 140 Kč �w

5. 2. v 17.00 h.
PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS
Drama, Velká Británie/Francie 2019,
100´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč
5. 2. v 19.30 h.                                 P
PŘEDPREMIÉRA
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ
PROMĚNA HARLEY QUINN)
Akční/ krimi, USA 2020, 109´, do 15 let
nepřístupný, titulky.

Vstupné: 170 Kč �w

6. – 9. 2. v 17.00 h.
TENKRÁT PODRUHÉ
Komedie/romantický, Francie 2019,
115´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w

6. – 9. 2. v 19.30 h.                          P
PÍSEŇ JMEN
Thriller/ hudební, Velká Británie 2019,
113´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w

10. a 12. 2. v 17.00 h.                        P
ATTILA
Dokument, Slovensko 2019, 90´, do
12 let nevhodný, slovenské znění.

Vstupné: 150 Kč �w

10. – 12. 2. v 19.30 h.                      P
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ
PROMĚNA HARLEY QUINN)
Akční/ krimi, USA 2020, 109 ,́ do 15 let
nepřístupný, 10. 2. titulky, 11. a 12. 2. dabing.

Vstupné: 170 Kč �w

13. – 16. 2. v 17.00 h.                      P
JUDY
Životopisný/ drama, Velká Británie
2019, 118´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w

13. 2. v 19.30 h.
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Drama, USA 2019, 162´, do 15 let
nepřístupný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w

14. 2. v 19.30 h.
KRÁLÍČEK JOJO
Komedie/satira, Nový Zéland/Česko
2019, 108´, přístupný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w

15. 2. v 19.30 h.
PARAZIT
Černá komedie, Jižní Korea 2019,
131´, přístupný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w
16. 2. v 19.30 h.
RICHARD JEWELL
Drama, USA 2019, 129´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �w

17. a 19. 2. v 17.00 h.                         P
ZÁBAVA, ZÁBAVA
Drama, Polsko 2018, 88´, do 12 let
nevhodný, titulky.

Vstupné: 120 Kč �w

17. – 19. 2. v 19.30 h.  
VLASTNÍCI
Komedie/drama, Česko/Slovensko 2019,
96 ,́ do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �w19. 2. v 9.30 h.
AMUNDSEN
Životopisné/drama, Norsko/Švédsko /Česko
2019, 125 ,́ do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
20. – 23. 2. v 17.00 h.                          P
PSI NENOSÍ KALHOTY
Černá komedie, Finsko/ Lotyšsko 2019,
105 ,́ do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w

20. – 23. 2. v 19.30 h.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantická/komedie, Česko/Slovensko
2019, 90 ,́ do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 140 Kč �w
24. a 26. 2. v 17.00 h.                          P
CURIOSA
Historický, Francie 2019, 107´, do 15
let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �w

24. – 26. 2. v 19.30 h.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, Česko/Slovensko 2020,
107´, přístupný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �w

27. – 29. 2. v 17.00 h.                       
MODELÁŘ
Psychologický, Česko 2020, 109´, do
12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �w

27. – 28. 2 v 19.30 h.                       P
V SÍTI
Komedie/ dokument, Česko 2019,
100´, do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 130 Kč �w

29. 2 v 19.30 h.                                 P
1917
Válečný/drama, Velká Británie 2020, 119 ,́
do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �w

FILMOVÝ KLUB
4. 2. v 17.00 h.                                     P
25 km/h
Komedie/ road-movie, Německo 2018,
116´, do 12 let nevhodný, titulky.
11. 2. v 17.00 h.                                  P
DELIRIUM TREMENS
Komedie/ drama, Srbsko 2019, 99´,
přístupný, titulky.
18. 2. v 17.00 h.                                  P
BÍDNÍCI

kultura

www.mkshavirov.czMěstské kulturní středisko Havířov

9
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
PŮDORYSY FANTAZIE - Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ LEOŠE JANÁČKA HAVÍŘOV

Výstava potrvá do 8. 3. 2020

V E L K Ý  S Á L

M A L Ý  S Á L

Drama, Francie 2019, 102´, do 12 let
nevhodný, titulky.
25. 2. v 17.00 h.                                P
MALÝ JOE
Drama/ sci-fi, Velká Británie/
Rakousko 2019, 105´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

1. 2. v 18.45 h. MET PORGY A BESS / 29. 2. v 18.45 h. MET AGRIPPINA / Přímý přenos z New Yorku, titulky. / Vstupné: 350 Kč
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10 + 1 důvodů,
proč rodit v Havířově
Porod je pro většinu žen
nezapomenutelnou událostí,
na kterou vzpomínají po celý
život. Jaká to bude vzpomínka,
záleží nejen na jejich
zdravotním stavu, ale také na
prostředí, ve které se žena
rozhodne přivést na svět své
dítě.  Co všechno patří mezi
standard gynekologicko-
porodnického a novorozenec-
kého oddělení v havířovské
nemocnici?

Přátelská atmosféra – profe-
sionální přístup – špičkové
vybavení – respektování přiro-
zeného porodu - ambulantní
porody – bonding – Baby
Friendly Hospital – laktační
poradkyně – předporodní
kurzy – Hypnoporody –
porodní asistentky – duly.

„Havířovská porodnice, přesto-
že je typem rodinné, tedy menší
porodnice, je charakteristická
osobním a přátelským přístu-
pem ke každé mamince.
Respektujeme jejich přání
i soukromí.  Patří k nejlépe
vybaveným porodnicím v našem
regionu. Maminky si u nás
mohou vybrat, v jaké poloze
a kde chtějí rodit. Novinkou
loňského roku je v květnu
zprovozněná porodní vana, ve
které do vody od té doby
porodilo 37 maminek, desítky
maminek ji využily v první době
porodní. Díky nejnovější porodní
pomůcce Multitrack, kterou
máme od prosince, mohou rodit
maminky ve vertikální poloze.
Je to speciální porodní stolička,
doplněná o liánu a podložku.
Jak Multitrack vypadá, se
můžete podívat na našem
Facebooku. Porodní vanu
i Multitrack jsme pořídili díky
finanční podpoře našeho
města“ uvedl primář gyn.- por.
oddělení MUDr. Petr Wiecek.

Jaké jsou současné trendy
v porodnictví, které mohou
maminky využít i v Havířově?

„Mezi dnešní trendy například
patří propouštění maminek
s fyziologicky probíhajícím

šestinedělím a dobrou adaptací
novorozence dříve, než 72 hodin
po porodu. I my u nás pod-
porujeme tzv. ambulantní porody.
Také se snažíme eliminovat čas
odloučení novorozence od
matky po operativních poro-
dech. Porod za účasti porodní
asistentky nebo duly, které po
celou dobu porodu doprovázejí
nastávající maminku, je u nás
také již běžnou záležitostí,
stejně jako výběr obědů ze dvou
jídel z naší jídelny, sestavených
podle nutričních požadavků pro
nastávající a kojící maminky.
Největší radost mám z toho, že
se nám daří zvyšovat úspěšnost
vaginálních porodů u rodiček
s anamnézou císařského řezu.“

Na co se mohou budoucí
maminky těšit v letošním roce?

„Jako každý rok i letos budou
probíhat oblíbené předporodní
kurzy. Novinkou jsou kurzy
Hypnoporodu, které u nás od
září máme. Připravujeme cen-
trální monitoring a telemetrii
probíhajících porodů. Díky nim
budeme sledovat rodičku i stav
plodu u porodu na dálku,
nebudeme ji muset rušit
častými vstupy zdravotníků do
porodního boxu. Podpoříme tak
větší intimitu a soukromí.
Plánujeme zvýšení počtu rodin-
ných pokojů, chceme vybavit
klimatizací nadstandardní poko-
je. Těšíme se také na nové
rodinné pokoje, díky kterým se
maminky u nás budou cítit
téměř jako doma.“

Podstatnými změnami prošla
také novorozenecká péče na
havířovském novorozeneckém
oddělení pod vedením prim.
MUDr. Hynka Canibala. Jaké
nabízíte novinky v péči o nově
narozené děti v havířovské
nemocnici?

„Za hlavní pozitivní krok
považuji zavedení bondingu
u všech novorozenců (bonding je
nerušený kontakt novorozence
kůže na kůži s maminkou, kdy
probíhá doba přivítání se,
odpočinek miminka i maminky,

zamilování se, oční kontakt
a časné přisátí k prsu). Nabízíme
jej tedy všem maminkám, nejen
těm, které jej měly v porodním
plánu. Jak již bylo zmíněno,
bonding provádíme automaticky
i u císařského řezu. Pokud to
jde, tak u maminky na
operačním sále, často k němu
ale také využíváme hrudníku
tatínka. Díky bondingu sice
oddálíme vážení, měření
a koupání novorozenců, ale
cílem je zachování co nejtěs-
nějšího časného kontaktu
novorozence s maminkou
minimálně dvě hodiny po
porodu.“

Jak lze skloubit ambulantní
porody, kterým u vás fandíte,
s časnou novorozeneckou péčí?

„Pokud to zdravotní stav
novorozence a maminky dovo-
luje, umožňujeme a podporu-
jeme ambulantní porody. Naše
dětské oddělení je schopno
zajistit časnou klinickou kontro-
lu a screening u takto dříve
propuštěných dětí, což jistě
uvítají nejen maminky, ale také
terénní dětští lékaři.“

Jaké novinky připravujete
na novorozeneckém oddělení 
v roce 2020?

„Největší novinkou, kterou jsme
zavedli na konci loňského roku,
je nový screening patičky. Pro
miminko je téměř bezbolestný,
rychlejší a nezanechává ná-
sledné podlitiny. Maminka je
vždy tomuto vyšetření přítomna,
navíc si může sama zvolit, kdy
a v jaké poloze bude vyšetření
probíhat, klidně u něj může své
miminko kojit, aby mu zajistila
co největší komfort.

Kojení je další oblastí, kterou
bychom chtěli ještě víc
podporovat v rámci naší Baby
Friendly nemocnice.   Rádi bychom
navázali spolupráci s Mamilou
a přivedli na oddělení laktační
poradkyně, které budou za-

jišťovat kontinuitu v péči
o kojení i po propuštění z porod-
nice.“ 

Bodýčka
pro havířovská sluníčka

jsou jedinečným dárkem, který
v žádné jiné porodnici
nedostanete. Každé miminko,
které se v havířovské porodnici
v letošním roce narodí, dostane
krásné designové bodýčko.
Pochází z dílny havířovské
návrhářky Kristiny Polako-
vičové, pracující pod značkou
Chriss Pola. Každý měsíc po
celý rok 2020 s ním také
mohou obdarované maminky
soutěžit na Instagramu
o krásné ceny. Veškeré
informace o tom, jak se do
soutěže zapojit, najdou
maminky v originálním balení
tohoto milého dárku.

Pokud chcete být neustále
v obraze o tom, co se děje
v nemocnici, porodnici a na
dětském oddělení, sledujte
naše sociální sítě!

Facebook:
Nemocnice Havířov – oficiální,
Porodnice Havířov, Dětské
oddělení Nemocnice Havířov 

Instagram:
@nemocnicehavirov,
@porodnice_havirov,
@detske_oddeleni



10. 2. v 18.00 Zahájení výstavy Fotoklubu Orlová
25. 2. v 17.30 Nový Zéland - přednáška Josefa Hanibala

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ ŠRÁMKOVA:
Hledáme zájemce o tvorbu Wikipedie, kurzy proběhnou
v březnu. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu:
dospeli@knih-havirov.cz
Do 11. 3. pokračování výstavy obrazů T. Rendla a V. Petrové
s názvem "Estranged – Odcizení".

K-KLUB ŠRÁMKOVA:
6. 2. v 16.30 Kurz černého drátování – obrázek stromu

s pravými minerály, cena 180 Kč
13. 2. v 17.00 Bolívie a Peru – cestopisná přednáška Jana Durdy
14. 2. v 15.00 Valentajn v Káčku. Spousta her a aktivit, které

nebudou jen o srdíčkách. Pro mládež od 12 let.

POBOČKA SEIFERTOVA:
19. 2. ve 14.00 Severní Indie - přednáška Petra Nazarova pro

Klub učitelů-seniorů.
Od vlka po současná plemena psů – výstavka historie plemen psů

POBOČKA U JESLÍ:
17. 2. v 9.00 Posezení nad knihami – Norsko s Jardou Drlíkem

POBOČKA OBČANSKÁ, DOLNÍ DATYNĚ:
13. 2. v 16.00 Letem Havířovem 2019 – prezentace kroni-

kářky Hany Dvořákové

HORNICKÁ EXPOZICE, SPOLEČENSKÝ DŮM RENETA
17. 2. v 16.30 Letem Havířovem 2019 – prezentace kroni-

kářky Hany Dvořákové

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

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

STŘEDISKO M. KUDEŘÍKOVÉ:

5. 2. a 28. 2., 14.00 - 15.00 hod. „PC Pařan“ – hrajeme hry
s lidmi po celém světě

19. 2., 14.00 - 15.00 hod. „Otevřená PC herna“ – vezmi
kamarády a přijďte si spolu zahrát na našich strojích

Na akce je nutno se přihlásit. Info a přihlášky na:
jiri.salamon@svcha.eu, tel.: 732 104 299

17. 2., 10.00 - 12.00 hod. „Hrajeme si, soutěžíme“ – zábavné
soutěžní dopoledne pro děti 7 – 12 let

18. 2., 10.00 - 12.00 hod. „Pro bystré hlavičky“ – kvízy,
hlavolamy, testy, hádanky, pro děti 7 – 10 let

Na akce je nutno se přihlásit. Info a přihlášky na:
lenka.vaculikova@svcha.eu

STŘEDISKO NA NÁBŘEŽÍ:

15. - 21. 2. jarní tábor v TZ Pstruží – již se blíží, rezervuj si
místo, pouze 20 účastníků!!

4. 2., 14.00 - 16.00 hod. „Valentýnské srdce“ – keramika,
kombinovaná technika

11. 2., 14.00 - 16.00 hod. „Malovaná písnička“ – kombi. technika,
výtvarná soutěž

Info k akcím a táboru: tomas.mendl@svcha.eu, tel.: 736 158 153

ÚNOR BUDE VE ZNAMENÍ PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU.
PŘIDEJ SE K NÁM A POJEĎ S NÁMI NA HORY…

Kdy? 1. 2. a 19. 2. 2020
Kde? Chata Hrádek a Chata Skalka a Severka
Odjezd z Havířova směr Mosty u Jablunkova.

Bližší info a přihláška bude ke stažení na www.asterix-havirov.cz,
Nikola Schovancová, e-mail: nikol.schovancova@svcha.eu 

STŘEDISKO MĚSTO (HAŠKOVA 1) provoz denně 15.00 - 19.00
10. 2. 15.30 Valentýnské tvoření v dílnách
11. 2. 16.30 Valentýnské tvoření s Luckou
12. 2. 15.00 Valentýnské tvoření s Aničkou
17. - 21. 2. Jarní prázdniny – příměstský tábor
ELDORÁDO denně 8.00 - 16.00, cena 1350,-/oběd, pitný režim, výlet
Beskydy, aqvapark, trampolíny ENHA, Brno - Špilberk, science centr.
14. 2. 16.30 Karneval na téma 

"Z pohádky do pohádky"

STŘEDISKO ŠUMBARK A VALDOCCO (LOMENÁ 9)

provoz denně 15.00 - 19.00,Valdocco Út a Čt až do 21.00
4. 2. 9.00 Sobotní bobování – výjezd do 

BESKYD – cena 100,-Kč, konec 14.00
8. - 9. 2. 8.00 SHM turnaj ve  stolním tenise – 

Havířov–Šumbark  
12. 2. 16.00 Silový trojboj 
17. - 21. 2. Jarní prázdniny – příměstský tábor
HONBA ZA DIAMANTEM denně 8.00 - 16.00, cena 500,-Kč/ oběd,
pitný režim, výlet 
28. - 29. 2. 17.00 Víkendovka – ZIMNÍ PUTOVÁNÍ - hory

KLUB MAJÁK (BOŽENY NĚMCOVÉ 3)

provoz denně 14.30 Malý Maják, 17.30 Velký Maják
3. 2. 15.00 Přijďte si zahrát dámu 
4. 2. 15.00 Turnaj v počítačové hře 
11. 2. 15.00 Turnaj ve stolním tenise 
17. - 21. 2. Jarní prázdniny - příměstský tábor

od 9 - 16 hodin s polední přestávkou
na oběd

24. 2. 15.00 Karetní hra Bang 
26. 2. 15.00 Turnaj v tanečních podložkách

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

POBOČKA GEN. SVOBODY:
14. 2. od 9.00 Valentýnský miniklub

Celý měsíc Valentýnský kvíz pro děti

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ ŠRÁMKOVA:
O jarních prázdninách hraní deskových her a luštění kvízů.
POBOČKA SEIFERTOVA:
4. 2. od 15.00 Valentýnské vyrábění pro děti
POBOČKA U JESLÍ
26. 2. ve 14.30 Školní klub

AKCE PRO DOSPĚLÉ:
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ SVORNOSTI:
Virtuální Univerzita 3. věku pokračuje letním semestrem
v oborech Leonardo da Vinci (1452-1519) (3. 2. a 17. 2. v 9.00)
a Královské rody (10. 2. a 24. 2. v 9.00). Studia se mohou
účastnit, kromě současných studentů, občané ČR důchodového
věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na
pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

26. 2. v 17.00 Vernisáž výstavy kroužku keramiky CVA
„Radost z tvoření“. V hudební části vystoupí 
skupina Šansonika. Výstava potrvá do 20. 3. 2020.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ SVORNOSTI:
4. 2. v 18.00 Kineziologický kurz J. Mažguta
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Z redakční pošty: 
Poděkování SONS
Na sklonku loňského roku
zástupci Sjednocené organi-
zace nevidomých a slabo-
zrakých (SONS) z pracoviště
Orlová, odbočka Havířov
navštívili své nemocné členy
a donesli jim dárečky a cukroví,
které sami napekli.

Chci touto cestou za sebe i za
všechny obdarované zpětně
poděkovat a popřát hodně
zdraví a štěstí v novém roce.

Marie Folwarczná,
Havířov

www.havirov-city.cz facebook.com /oficialni.profil.Havirova/

SŠ a ZŠ Školní:
Mikulášské odpoledne
ve školní družině
Že chodí Mikuláš, čert a anděl
za dětmi až večer??? Nás
5. prosince navštívil Mikuláš se
svým doprovodem ve školní
družině již odpoledne. Děti
přednesly básničky, za které je
Mikuláš s andílkem obdarovali
sladkým balíčkem. Čert děti
moc nezlobil a tak se setkání
s rohatou návštěvou obešlo
u většiny bez slziček. Všichni

společně jsme prožili příjemné
předvánoční odpoledne.

Chtěla bych touto cestou
poděkovat studentům gymná-
zia Studentská: Anně Stefa-
nové, Kateřině Krivošíkové
a Janu Olšákovi. Velký dík patří
p. Beranové, která toto příjem-
né odpoledne zorganizovala.

Věra Štětinová 

GKH: XIV. ročník semináře
z chemie za námi
Již tradičně jsme v prvním
prosincovém týdnu pořádali
v odpoledních hodinách na
Gymnáziu Komenského v Ha-
vířově tradiční seminář k che-
mické olympiádě pro žáky
základních škol. Jednalo se
o XIV. ročník semináře. Všichni
nadšenci chemie se v teore-
tickém výkladu blíže seznámili
s problematikou chemických
výpočtů. V praktické části si
odzkoušeli svůj barvocit při
kvalitativní analýze látek.
Z nadšení a práce žáků jsme
pozorovali jejich spokojenost,

přičemž sami ocenili příjemně
strávené odpoledne s krásnou
přírodní vědou. Pro žáky byly
nachystány textové materiály
(k výkladu i laboratornímu
cvičení), drobné dárky a bohaté
občerstvení. Touto cestou
chceme poděkovat městu
Havířov za finanční podporu
uvedené akce. Dále pak
společnosti PODA, a.s. za
upomínkové předměty, firmě
Candy plus a SWEET & SNACK
s.r.o. za sladké pozornosti pro
žáky.

Mgr. Aleš Chupáč

Havířovská "stavebka"
na stáži ve španělské
Seville
V rámci projektu ERASMUS+ se
na přelomu října a listopadu
vydalo na čtrnáctidenní stáž do
španělského města Sevilla
16 studentů a 2 pedagogové
Střední průmyslové školy sta-
vební Havířov. Cílem stáže bylo
naučit studenty hlavní principy
pro návrh bioklimatického
domu a na závěr si jeden
vlastní bioklimatický dům
navrhnout. To vše s ohledy na
sluneční záření, světové strany,
úrovně terénu a s použitím
recyklovaných materiálů. 

Studenti pracovali v programu
AutoCAD 20 pod vedením vždy
pozitivně naladěného školitele
Manuela FrancaTovara v od-
borné škole SAFA Nuestra
Senora de Los Reyes. Taktéž
se seznámili se základy
tamního jazyka - španělštiny.
Veškerá výuka probíhala
v angličtině, což studentům

samozřejmě nedělalo sebemen-
ší problém. Ve volných chvílích
a v rámci výuky studenti
navštívili mnoho památek
a zajímavých míst, kterých je ve
španělské Seville opravdu
hodně: palácový komplex Real
Alcazar s nádhernými zahra-
dami, býčí arénu Plaza de
Toros, Katedrálu Panny Marie
v gotickém stylu s hrobem
Kryštofa Kolumba, slavný
Metropol Parasol a mnoho
dalších zajímavých míst. 

Po absolvování testu ze španěl-
štiny a pilné práci v programu
AutoCAD získali na konci stáže
všichni účastníci absolventské
certifikáty a se spoustou po-
zitivních zážitků odjeli zpět do
Havířova. 

žákyně D. Wachtarczyková
a Ing. M Perhalová

On-line bezpečnost do
škol, Brusel o nás ví...
eSafety Label+ conference
a Safer internet forum - dvě
významné akce zabývající se
bezpečností dětí a mládeže
v on-line prostředí - se v závěru
listopadu uskutečnily v Bruselu.
K účasti na této akci byli
vybráni i tři učitelé z Havířova,
kteří zpět přivezli návody,
zdroje, aktivity a vzdělávací
strategie pro školy, jak imple-
mentovat poznatky o bez-
pečnosti v on-line prostředí do
vzdělávání dětí všech věkových
kategorií. Letošní ročník Safer
internet fóra s názvem „Od
digitálního násilí k digitálnímu
respektu“ se zabýval otázkou
vzdělávání a výchovy nezá-
vislých kompetentních aktiv-
ních účastníků digitálního
života, kteří se vzájemně
respektují on-line i off-line, ctí
názory a práva druhých

a kultivovaně diskutují. Závě-
rečná konference projektu
e Safety Label nabídla diskuse
s odborníky, ale i 25 mladými
lidmi ze zemí EU, novinky
v trendech, ale pojmenovala
i aktuální problémy a hrozby.

Mgr. Velika Rusanova ze ZŠ
Školní, Mgr. Michal Fábry ze
ZŠ G.Svobody a Mgr. Petra
Židková ze ZŠ F. Hrubína
oceňují zejména navázání
konkrétních kontaktů s dalšími
evropskými školami, ale
i s představiteli projektu
eSafety Label, kteří udělují
známku kvality školám, jež
pečují o bezpečí svých žáků
v on-line světě. To se během tří
let povedlo jen 360 školám
v EU. Naší snahou bude připojit
se co nejdříve k nim.

Mgr. Petra Židková
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MŠ Čelakovského:
Vánoční vzpomínání… 

I když je již po vánočních
svátcích, stále vzpomínáme na
krásný zážitek v Mateřské
škole „U kamarádů“ na ulici
Čelakovského.

V čase předvánočním jsme byli
pozvaní – bývalé učitelky
školky a další hosté, dále klienti
ze Santé – centrum ambu-
lantních a pobytových služeb -
na Vánoční posezení. Školka
byla nádherně vyzdobená a na
nás dýchl předvánoční radost-
ný čas. Děti předvedly vánoční
program, který byl složen
z koled i říkanek. Největší
zážitek jsme však měli z po-
hádky „O dvanácti měsíčcích“,
ve které hrály úplně všechny
děti různého věkového složení,
a my jsme žasli, jak dokázaly

pohádku téměř profesionálně
zahrát a zazpívat. Byl to pro
nás úžasný zážitek. 

Děti a paní učitelky pro nás
připravily také občerstvení –
linecké cukroví, které děti samy
vykrajovaly a zdobily a chutné
špízy se sýrem, klobáskou,
ovocem a rajčátky. Také se
podával vánoční nealkoholický
punč.

Velkým potleskem a předáním
dárečků jsme se rozloučili
s dětmi a s celým kolektivem
MŠ. Těšíme se, až se ve školce
zase sejdeme na příštím
vánočním posezení.

Za bývalé pedagogy posílají
poděkování Jindřiška

Maszjarová a Marie Březinová.

ZŠ Moravská:
V zahraničí
V tomto školním roce získala
naše škola celkem 3 granty
z Evropské unie, díky nimž
mohou žáci společně s učiteli
cestovat po Evropě, poznávat
cizí země, školní prostředí
a navazovat nové kontakty
s vrstevníky. Jedná se o mezi-
národní projekty Erasmus+.
Veškeré výjezdy a aktivity
budou probíhat v následujících
dvou školních obdobích
2019/2020 a 2020/2021
a celkem se jich bude účastnit
bezmála 80 žáků naší školy.

Projekt Nest –Games and body
language pro 1. stupeň je
zaměřený na sportovní hry
a rozvoj motoriky. Partnery jsou
školy z Rumunska, Itálie,
Turecka a Polska.

Projekt Gamemeetz  – Logical
and intelectual games pro
2. stupeň je zaměřený na
deskové a logické hry. Jeho
cílem je seznámit žáky s tra-

dičními a moderními hrami,
rozvíjet logické myšlení, komu-
nikaci a spolupráci. Partnery
jsou školy z Itálie, Turecka
a Polska.

Projekt Water a good common
to preserve pro 2. stupeň je
zaměřený na problematiku vo-
dy, jejího nedostatku, znečiš-
tění a tání ledovců v důsledku
globálního oteplování. Žáci se
podívají do francouzských Alp
a navštíví ledovec, v Holandsku
se seznámí s technologií Pol-
dery, díky nimž dnes existuje
Amsterdam, a ve Španělsku
poznají, jak lidé bojují s ne-
dostatkem vody. V každé
z těchto zemí budou muset
o těchto problémech disku-
tovat v anglickém jazyce a také
představit naši školu a sez-
námit ostatní s životem a glo-
bálními problémy, které se
týkají České republiky.

Mgr. Hana Glonková

ZŠ Gen. Svobody:
Evropou za 5 hodin
Druhý ročník projektového dne
s názvem Evropou za 5 hodin
se uskutečnil na Základní škole
Gen. Svobody 29. listopadu.
V tento den probíhala výuka
žáků druhého stupně formou
tzv. staničního učení, které je
pro žáky velmi atraktivní, avšak
zároveň vyžaduje velkou míru
disciplinovanosti a samostat-
nosti. Cílem tohoto projektu
bylo seznámit žáky s kulturou,
historií, geografií, gastronomií
a jazykem vybraných 9 evrop-
ských zemí, v něž se proměnily
jednotlivé třídy druhého stupně,
a zároveň rozvíjet klíčové
kompetence žáků. Během
měsíce listopadu tak žáci pod
vedením svých třídních učitelů
vyhledávali zajímavosti o zemi,
kterou si vylosovali, vyráběli
vlajky, rekvizity a učili se
rozhovory a jazykolamy v cizím
jazyce. Každá třída se pak
rozdělila na dvě skupiny -
prezentující a cestovatelé.
Prezentující žáci představovali

obyvatele daného státu, vítali
ve své zemi zvídavé cesto-
vatele a předávali jim informa-
ce na jednotlivých stanovištích.
Cestovatelé celý den putovali
po naší malé školní Evropě,
shromažďovali poznatky o jed-
notlivých zemích a plnili úkoly
v pracovních listech. Na závěr
pak formou anonymního hlaso-
vání vybrali zemi, v níž se jim
líbilo nejvíce. Vítězem se stala
třída IX. A (Německo), která
získala sladkou odměnu v po-
době velkého dortu v němec-
kých barvách. Zkrátka nepřišly
ani 3 nejlepší cestovatelské
skupiny, které byly odměněny
věcnými cenami. Během celé-
ho dne vládla ve škole přátel-
ská a pohodová atmosféra,
žáci se s chutí zapojovali do
připravených aktivit a jejich
kreativita, zápal a nadšení, se
kterými se do celého projektu
pustili, předčily naše očekávání.

Mgr. Petra Inemanová

ZŠ Moravská Havířov-Šumbark
pořádá pro širokou veřejnost ve středu 25. března 2020

Den otevřených dveří
Dopolední prohlídky školy začínají v 9,00 v 10,00 a v 11,00
hodin. Sraz účastníků bude ve vestibulu školy 5 minut před

zahájením prohlídky.
Odpoledne si veřejnost může školu prohlédnout kdykoliv

v době od 14,00 do 16,30 hodin.  
Rádi uvítáme také budoucí školáky, pro které připravujeme

mnoho zajímavostí.
Na setkání se těší učitelé a žáci školy.

Zápis dětí do 1. ročníku a přípravné třídy se uskuteční
v pondělí 6. dubna 2020 od 14,00 do 17,30 hodin
a v úterý 7. dubna 2020 od 14,00 do 17,00 hodin.
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ZŠ Zelená: Bez odpadů 
Žáci Základní školy Zelená
v Havířově-Životicích uspořá-
dali celoškolský projekt "Zelená
bez odpadů", kde si například
hrou "Na třídílky" procvičili
správnost třídění odpadů a na-
učili se orientovat v symbolech
uvedených na obalech.

Děti si pořídily ekotašky, které
si mohly libovolně vybarvit a ilu-
strovat obrázkem, a ovosáčky,
které nejsou jednorázové, a tak
našli uplatnění v kuchyních
maminek či nákupních taškách
pro opakované balení pečiva či
ovoce.

Naši žáci jsou důslednější v tří-
dění odpadů a nepohazují

odpadky v okolí školy. Po-
chopili smysl a důležitost
třídění všech odpadů, určili si
kontroly třídění, vytvořili z vy-
tříděného odpadového mate-
riálu velmi zajímavé výrobky,
které lze dále používat.
Výsledkem naší snahy je i vý-
razné snížení množství směs-
ného odpadu, což byl náš
největší cíl a ukázal se i v ana-
lýze Ekoškoly zaštítěnou na-
dací TEREZA.

Do budoucna bychom chtěli
usilovat o pořízení nádoby -
kontejneru na použitý olej.

Lucie Šumpichová, učitelka
ZŠ Zelená, Havířov-Životice

ZŠ Selská:
Přečti mi, babičko
Mnozí se domnívají, že kniha je
poněkud přežitek a že je třeba
podporovat modernější způso-
by, jak zprostředkovat příběhy,
zážitky nebo životní poučení.
Je to věc názoru. Ale přece jen
kniha má své kouzlo. Proto na
Základní škole s polským
jazykem vyučovacím v Haví-
řově-Bludovicích podporujeme
čtenářství všemi způsoby.
Pravidelné čtenářské kroužky
lákají do prostor útulné školní
knihovny, plné nejen klasických,
ale i nových knížek. Čtenářství
podporují i mnozí rodiče
a škola, ta přišla s dalším
nápadem – zapojit do čtení
babičky.

Těsně před svátky, 18. prosin-
ce, se jedna z tříd proměnila na
literární kavárnu. Na školních
lavicích se objevily staré
háčkované ubrousky a deko-
race. Na malé sedačce, pokryté
dobovým plédem, usedly
babičky našich žáků a začaly
dětem číst pohádky. Jednotlivé
příběhy prolínala příjemná
klavírní hudba v podání jedno-
ho z tatínků, pana André
Kellerberga. U voňavé kávy
a cukroví seděly celé rodiny

a vnoučata, ta posedala
všelijak kolem babiček čte-
nářek a poslouchala příběhy
o dvanácti měsíčkách, o kře-
sadle, či o včelce Máje. Všech
pohádek bylo sedm, jako
trpaslíků nebo krkavců. 

Pohádky četli i vzácní hosté,
a to konzulka Polské republiky,
paní Izabella Wołłejko-Chwa-
stowicz, a také náměstkyně
primátora města Havířova, paní
Jana Feberová. Pohádky se
četly jak v polštině, tak
v češtině. Akce „Přečti mi,
babičko“ se všem líbila a zřej-
mě se dočká pokračování.
Jménem školy děkuji všem
babičkám a rodičovskému
sdružení za úžasnou podporu.

Danuta Kulová

Betlém
z Havířova-Šumbarku
zdobil Pražský hrad

V soutěži o nejhezčí vánoční
betlém vyhlášené Kanceláří
prezidenta republiky ke 100.
výročí jejího vzniku zvítězily
žákyně ZŠ Školní z Havířova-
Šumbarku. Deset nejkrás-
nějších betlémů včetně
havířovského bylo vystaveno
v reprezentačních prostorách
Pražského hradu na začátku
prosince 2019.

Soutěže se zúčastnily děti ze
základních škol a dětských
domovů z celé České republiky.
Žákyně výtvarného kroužku
Tereza Cinová, Natálie Hartlei-
fová, Marta Ferková, Taťána
Pavelková a Nikola Medvecová
ze ZŠ Školní vyrobily betlém
pomocí lepidla z materiálů,
které našly ve škole – z papíru,
pytloviny, zbytků záclon a vlny.

V úterý 3. prosince se žákyně
za doprovodu paní učitelky

Taťány Pawerové a paní asis-
tentky Mirky Novotné vydaly do
Prahy na Hrad převzít od
Kateřiny Zemanové, která nad
soutěží převzala záštitu,
ocenění za nejhezčí a reprezen-
tativní práci. V rámci výhry se
zúčastnily prohlídky reprezen-
tačních prostor Hradu, které
byly mimořádně nazdobeny ve
vánočním duchu a připraveny
na blížící se vánoční svátky. 

Děti ze ZŠ Školní tak měly díky
své snaze a píli, kterou výrobě
betlému věnovaly, možnost
poprvé zhlédnout Prahu. Nejen
vánočně vyzdobené prostory
Hradu, ale celá slavnostní
atmosféra Prahy zaujala děti
natolik, že budou mít dlouho na
co vzpomínat. 

PaedDr. Taťána Pawerová

ZŠ Havířov – Podlesí
K. Světlé 1/1372

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
6. a 7. duben 2020 / 13.00 - 17.00 hod.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 3. 3. 2020 / 13 – 17 h
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Připravena  je  pro  Vás  bohatá  tombola.
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!!! ZRUŠENO !!!

Zakoupené vstupenky je možno vrátit do 29. 2. 2020!
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Nadační fond TEPLO
NA DLANI rozdal dětem
vánoční dárky
Další rok je nenávratně za námi
a s ním i jeho nejkrásnější ob-
dobí Vánoc, které každý strávil
dle svých zvyků a možností
v okruhu svých nejbližších. Pro
děti znamenají Vánoce pohodu,
vidinu očekávaných dárků pod
stromečkem, cukroví a sníh, kte-
rého si většina z nás užila jen
v pohádkách. Pro rodiče jsou
největším darem spokojené
a zdravé děti. Náš nadační fond
přispíval občanům města Haví-
řova po celý rok 2019 a na jeho
konci podpořil i rodiče, kterým
pomohl splnit přání jejich dětí.
Stejně jako posledně měli ro-
diče možnost poslat žádosti
s příběhem, které pak posuzo-
vali členové správní rady nadač-

ního fondu. Jako Ježíškovi po-
věřenci vyhověli 5 vybraným
dětem a zajistili zakoupení
všech vytoužených dárků, které
slavnostně předali rodičům den
před Štědrým dnem. Dle zasla-
ných zpráv a fotografií měly
všechny děti z dárků radost
a my jsme se tak i letos rádi po-
díleli na vykouzlení jejich
úsměvu. Nadační fond TEPLO
NA DLANI přeje všem pohodový
a úspěšný rok 2020, hlavně
zdraví a lásku. Se vším ostatním
se vám bude snažit pomoci
(www.teplonadlani.cz). 

Michaela Dvorská,
projektový manažer

Nadační fond TEPLO NA DLANI

www.havirov-city.cz facebook.com /oficialni.profil.Havirova/

Benjamín děkuje
Začátek roku je doba, kdy si lidé
přejí vše dobré. Proto bychom
chtěli touto cestou moc podě-
kovat a popřát všechno nejlepší
do roku 2020 všem, kteří pomá-
hali a podporovali děti a mladé
lidi, kteří nemohou žít v rodin-
ném prostředí a žijí v pobytové
službě sociální péče Domov pro
osoby se zdravotním postiže-
ním Benjamín, p. o. středisko
v Havířově. Děkujeme dobrovol-
níkům z organizace ADRA, kteří
za dětmi pravidelně přicházejí
a pomáhají jim naplňovat volný
čas. Děkujeme firmě HM Glo-
bus v Havířově a jejím zákazní-
kům, kteří se zapojili do již IX.
ročníku akce Strom splněných
přání a přispěli k tomu, že děti
a mladí lidé v Benjamínu našli
pod stromečkem právě ten svůj
dárek. Děkujeme také vedení
města Havířova za finanční dar,

díky kterému byla vánoční na-
dílka ještě bohatší. Děkujeme
všem z Havířova, kteří nějakým
způsobem děti a mladé lidi
z Benjamínu podporují a pomá-
hají jim. Moc si toho vážíme.
Přejeme do nového roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti
i chuti dál pomáhat těm, kteří to
potřebují.

Za všechny z Benjamínu

Mgr. Darja Kuncová,
ředitelka organizace Benjamín

Mgr. Taťána Chmielová,
vedoucí DOZP Benjamín

středisko Havířov

Školní orchestr
ZUŠ Leoše Janáčka
vystoupil v Německu
V listopadu 2019 přijal Školní
orchestr Základní umělecké
školy Leoše Janáčka v Haví-
řově-Podlesí pozvání Krajské
hudební školy Clara Wieck ve
Zwickau v Německu na spo-
lečné vystoupení na slav-
nostním koncertu v rámci hu-
debního festivalu mládeže „Kin-
der und Jugendtheaterwoche
v Glachau. Pětidenní zahraniční
pobyt orchestru se uskutečnil
v termínu 7. - 11. 11. 2019 s pro-
jektovým názvem „Na křídlech
hudby přes hranice“. Třicetič-
lenný orchestr složený ze žáků
hudebního oboru školy pod ve-
dením paní Jany Prefetové a Ji-
řího Erlebacha zahrál v krásné
budově městského divadla
v Glauchau půlhodinový pro-
gram. V programu zazněly
skladby L. van Beethovena,
E. Elgara, A.L.Webbera, L. Co-
hena a také filmové melodie
H. Zimmera, K. Badelta a další.

Společně s německým smyčco-
vým studentským orchestrem
zahráli havířovští hudebníci tři
skladby, během kterých se ze
dvou samostatných orchestrů
stalo jedno téměř sedmdesátič-
lenné hudební těleso. Kromě
společných hudebních zkoušek
měli čeští studenti možnost na-
hlédnout do německé hudební
školy, navštívili zámek Augus-
tusburg se zajímavou expozicí
optických klamů a také centrum
města Glauchau.

Projekt se uskutečnil s finanční
podporou Česko-německého
fondu budoucnosti, Statutár-
ního města Havířov a Spolku ro-
dičů a přátel ZUŠ L. Janáčka
Havířov.

Ing. Anna Mikulová

Pavel Hlavatý žákům 
Jak se to dělá? Tohle dokáže ky-
selina? Tohle připomíná da Vin-
ciho! Při povídání o výstavě
výjimečného grafika Pavla Hla-
vatého na ZŠ Frýdecké žáky za-
jímá mnoho otázek. Originální
umělec sbírající za své výtvarné
nápady ocenění po celém světě
ukazuje průřez celou tvorbou –
malé grafiky a ex libris, větší
práce inspirované hudbou či
řeckou mytologií, až po velké

grafiky s náměty českých měst.
Autor pracuje technikami suché
jehly, akvatinty a leptu, má jedi-
nečný rukopis a neobvyklé kom-
pozice. Umělec sám si nejvíce
cení grafik, které vytvořil jako
poctu jiným umělcům. Tato pro-
dejní výstava je přístupná i veřej-
nosti, a to až do 28. února 2020
na ZŠ Frýdecké v pracovních
dnech od 8 do 15 h. (Výklad
po tel. domluvě: 596 411 325.)

Úspěchy žáků
ZUŠ Bohuslava Martinů
Školní rok 2019/2020 se nese
opět ve znamení úspěchů žáků
naší školy. V soutěži Múzy
I. Hurníka získali zlaté pásmo
R. Kučevová (tř. uč. O. Honsová),
V. Gajanová a K. Oravčíková (tř.
uč. Z. Gajanová), stříbrné
pásmo K. Jandová, M. Mace-
czek, S. Morcinková (tř. uč.
O. Honsová), V. Vališová,
A. Oravčíková, A. Janková
a T. Buchta (tř. uč. Z. Gajanová).
V interpretační soutěži Karel
Ditters z Dittersdorfu Vidnava zí-
skalo trio „Trijko“ 1. místo
(V. Gajanová, J. Františák –
housle, Š. Novotný – klavír)
a 2. místo trio „Šmidli boys“
(J. Reichenbach, J. Pavelka –
housle, N. Vachtarčíková - klavír
j. h). V mezinárodní soutěži Slo-
vanské hudby získala 1. místo
V. Gajanová  a 2. místo Kristina
Oravčíková (tř. uč. Zuzana Gaja-
nová). V pěvecké soutěži Olo-
mouc získali 1. místo
V. Gajanová, K. Oravčíková (tř.
uč. Z. Gajanová), R. Kučevová
(tř. uč. O. Honsová) a A. Škobr-
talová (tř. uč. V. Nitschmann).

2. místo získali D. Kaleta, J. Ž.
Muchová (tř. uč. O. Honsová) 
a K. Tomanová (tř. uč. I. Gaido-
šová). 

Všem žákům a pedagogům za
poctivou přípravu děkujeme.

Mgr. art. Jan Soukup
zástupce statutárního orgánu

ZUŠ Bohuslava Martinů

ZUŠ Martinů

25. reprezentační ples
31. ledna 2020
v 19.00 hodin

Restaurace „Na Lapačce“
Šenov

Hudební podvečery
4. a 11. února 2020

v 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ B. Martinů

ul. Sadová

Podvečer se zpěvem
14. února 2020
v 16.30 hodin

Koncertní sál ZUŠ B. Martinů
ul. Sadová
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