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Havířov v roce 2020
Deváťáci ze Žákovské
investuje do sportu přes navštívili Poslaneckou
125 milionů korun
sněmovnu

Havířov v tomto roce investuje
do sportovní oblasti více než
125 milionů korun. Z této
částky bude 87 milionů
investováno do oprav, výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení, sportovišť nebo
také hřišť. Přes 33 milionů korun
bude rozděleno mezi sportovní
kluby a spolky.

„Poslední roky v Havířově vytváříme lepší podmínky pro sport, a to
nejen ten rekreační. Nabízíme
lidem nejen v okolí centra
města, ale i v jeho okrajových
částech bohatou nabídku sportovních a volnočasových aktivit
a motivujeme tak všechny
občany ke sportování. I letos
samozřejmě podpoříme vrcholový a výkonnostní sport,
zejména mládežnický,“ uvedl
radní
pro
sport
Daniel
Vachtarčík.
V roce 2020 podpoří Havířov
sportovní spolky částkou 33,5
milionu korun. „Rozvíjet chceme hlavně odvětví olympijských
sportů s tradiční vazbou na
havířovské podmínky a sportovní odvětví s velkou členskou
základnou. Budeme proto pokračovat ve výstavbě, rekonstrukcích a opravách školních
sportovišť. Letos zrekonstruujeme školní hřiště ZŠ 1. máje
a zoptimalizujeme projektovou
dokumentaci školního hřiště ZŠ
Gorkého,“ vysvětlil Daniel
Vachtarčík.
Míčovým sportům v Havířově
by měla pomoci realizace
Centra reprezentace stolního
tenisu, které by mělo být
otevřeno ještě letos. Na tuto
stavbu v roce 2020 město
vyčlenilo 8 milionů korun,
celkem se tak město spolupodílí na financování tohoto
sportoviště částkou 40 milionů
korun. Vznikne zde unikátní
specializované sportoviště s 20
hracími
stoly,
moderním
zázemím i ubytováním pro
účastníky turnajů či mezinárodních kempů. „Centrum bude
jedním z největších specializovaných areálů svého druhu
v Evropě. Kromě stolních
tenistů by zde měly najít
prostory pro trénink také jiné
míčové
sporty,
převážně

www.havirov-city.cz

florbal,“ upřesnil radní pro
sport. Centrum reprezentace
stolního tenisu vzniká ve
sportovním areálu v části
města Šumbarku, kde se již
nachází
fotbalové
hřiště,
tenisový areál a krytý plavecký
bazén.

V tomto roce bude také pokračovat
úprava
městského
letního koupaliště. V loňském
roce byly položeny nové
rozvody a letos bude instalován
50 metrový nerezový bazén.
„Přibudou také nové vstupní
turnikety. Budou také vybudována tři beachvolejbalová
hřiště,“
upřesnil
Daniel
Vachtarčík. Celkové letošní
náklady na rekonstrukci letního
koupaliště budou okolo 35
milionů korun.
Mezi další investiční akce
města v letošním roce bude
patřit výstavba dvou tenisových
hal. Jedna vyroste v areálu
Multifunkčního sportovního
areálu Šumbark. Druhá vznikne
v Havířově-Životicích. Celkem
město do jejich vybudování
investuje 9 milionů korun, větší
část nákladů pokryjí dotace
z MŠMT.

Žáci naší školy – Základní
školy Žákovská Havířov – byli
Magistrátem města Havířova
v rámci programu MAP II
pilotně vybráni k cestě do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na
konci ledna se tak 15 z nás,
deváťáků, vydalo vlakem do
Prahy. Moc jsme se těšili
jednak na naše hlavní město,
jednak na nová poznání. Vždyť
kdo z vás se do našeho
parlamentu už podíval?
Po výborném obědě v Havelské
koruně jsme zamířili na
Pražský hrad, pak hned do
budov Parlamentu ČR. Tam
jsme zhlédli videoprezentaci
o historii a vzniku této instituce.
V konferenční místnosti nás
pak čekali poslanci Josef
Bělica, současný havířovský
primátor, a Ivo Vondrák, současný moravskoslezský hejtman.
Diskutovali jsme s nimi
o spoustě témat: jak snížit
emise, zlepšit ovzduší v našem
městě, zkrátka o otázkách,
které se týkají naší budouc-

nosti. Řada došla i na nové
investice ve městě. Jde
o spoustu peněz, proto je podle
mne dobré, že o tom víme také
my, mladí, a naše názory si
někdo vyslechl.
Hlavní část dne, Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR.
Nejdřív důsledná kontrola, to už
je v dnešní době běžné. A pak
rovnou do galerie k přímému
sledování jednání. Program dne
byl zajímavý. Koronaviry a zabezpečení naší země, o tom
mluvil ministr zdravotnictví,
hovořilo se také o povinných
maturitách z matematiky, tak
to jsme i my zvědavi, jak to
nakonec bude. Poslanci docela
živě o všem diskutovali, pohybovali se sem a tam. Pozorně
jsme
nasávali
atmosféru
sněmovny, na vlastní oči jsme
viděli, jak to ve sněmovně chodí
a udělali si vlastní názor.
A jsme moc rádi, že jsme tu
možnost měli.
Michal Horák
žák 9. ročníku ZŠ Žákovská

„I letos se zaměříme na opravy
a výstavbu dětských hřišť, která
jsou rozeseta po celém městě.
Loni jsme opravili například za
více jak tři miliony korun hřiště
v parku Fibichova. Letos se
chystáme vybudovat dětské
hřiště za 8 milionů korun
v parku v Havířově-Podlesí,“
doplnil radní Vachtarčík.
„Havířov patří k významným
sportovním centrům regionu.
Byla zde vychována řada
špičkových sportovců, kteří
proslavili nejen město Havířov
v rámci naší země, ale dosáhli
také mezinárodních úspěchů.
A já doufám, že i díky každoroční finanční podpoře města
se nám podaří vychovávat další
nadějné sportovce, kteří tady
stejně jako běžní obyvatelé
Havířova najdou kvalitní zázemí
pro své sportování a trénink,“
uzavřel radní Vachtarčík.
-red-

Foto: Mgr. Dan Stankuš

Ptejte se primátora
Primátor města Josef Bělica zve na další pravidelné setkání
s obyvateli města. Chce slyšet přímo od vás, co vás nejvíce
trápí, a pokusí se vám odpovědět na vše, co vás zajímá.

Společně se můžete setkat
v pondělí 16. března v 18 hodin v KD Radost.
facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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ODSTARTOVALA REKONSTRUKCE PŘEDNÁDRAŽÍ,
PŘINÁŠÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ V OKOLÍ STAVBY
V prvním únorovém týdnu
začala rekonstrukce přednádražního prostoru, kdy město
oficiálně
předalo
stavbu
zhotoviteli, stavební společnosti OHL ŽS a.s. Brno. Stavba,
která potrvá rok, si vyžádala
v okolí staveniště změny
v dopravě.
Území staveniště je ohraničeno
křižovatkou u bytového věžového domu a probíhá celým
územím od hranice kolejiště
železniční stanice Havířov, přes
ulici Železničářů až po zelenou
plochu přiléhající k velkému
kruhovému objezdu. Staveniště
končí před malým kruhovým
objezdem u podjezdu pod
železniční tratí.
V souvislosti se zahájením
stavby došlo v této lokalitě
k výrazným změnám osobní,
autobusové i pěší dopravy.
„V souvislosti se zahájením
stavby
chceme
upozornit
občany, aby v zájmu vlastního
bezpečí respektovali zákaz
vstupu a vjezdu do prostoru
staveniště, dodržovali vyznačené trasy pro pěší, a aby
k příchodu k nádražní hale
využívali koridor, který k tomu je
vyhrazený,“ uvedl k dopravním
omezením náměstek pro
investice a chytré město
Bohuslav Niemiec.
Přehled dopravních omezení
a změn během rekonstrukce
přednádražního prostoru:
Do prostoru staveniště je
zakázán vjezd motorových
vozidel - MIMO vozidel stavby,
Integrovaného záchranného

●

systému a autobusové dopravy. Průjezd uvedených
vozidel je povolen pouze
jednosměrně, a to směrem od
věžového domu k malému
kruhovému objezdu u podjezdu
pod železniční tratí.

podobné, že bude docházet
k posunům v odjezdu autobusových linek oproti jízdním
řádům, proto doporučujeme
cestujícím zahrnout do svého
časového plánu rezervu pro
případ zpoždění autobusů.

Parkování osobních vozidel
je možné na parkovišti za
bytovým věžovým domem a na
parkovišti u nákupního centra
TESCO.

Pro bezpečný přestup cestujících
z
autobusů
do
odbavovací haly vlakového
nádraží a opačně je vytvořen
ohrazený koridor vedoucí
příčně přes ul. Železničářů.
Tento koridor bude v průběhu
roku 2020 přesunut v závislosti
na dokončení nové výpravní
haly. O změnách budou
cestující včas informováni.

●

Došlo k přesunu autobusových zastávek MHD i příměstské dopravy, které jsou
nově
soustředěny
poblíž
malého kruhového objezdu
a všechny autobusy zastavují
na dvou provizorních autobusových stanovištích. Je pravdě-

●

●

Pro přístup pěších k zastávkám autobusů a ke koridoru

●

vedoucímu do odbavovací haly
vlakového nádraží je určen
pouze vstup u malého kruhového objezdu, přístupová
trasa je značena směrovými
tabulkami.
● Pro bezpečný pohyb občanů
nevyužívajících autobusovou či
vlakovou dopravu a procházejících pěšky směrem od
malého kruhového objezdu
směrem k věžovému domu
a opačně je vytvořena zpevněná komunikace vedoucí
kolem staveniště přes zelenou
plochu přiléhající k velkému
kruhovému objezdu. Přístupová
trasa
je
značena
směrovými tabulkami.

-red-

Havířov slavnostně ocenil 105 bezpříspěvkových dárců
V Kulturním domě Radost bylo
28. ledna slavnostně oceněno
celkem 105 bezpříspěvkových
dárců krve za rok 2019. Mezi
nimi byli i 3 dárci , kteří absolvovali více než 300 odběrů.
Zlatou Jánského plaketu za
40 odběrů dostalo 29 dárců,
Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů
31 dárců, Zlatý kříž 2. třídy za
120 odběrů získalo 21 dárců,
Zlatý kříž 1. třídy za 160 odběrů
obdrželo 10 dárců, Plaketu ČČK
Dar krve - dar života za 250
odběrů si odneslo 11 dárců

www.havirov-city.cz

a 3 dárci byli oceněni za 300
odběrů.
„Já sama i celé vedení města si
velmi vážíme našich občanů,
dárců krve, kteří ochotou
darovat krev vyjadřují svůj
hluboce lidský postoj ke svým
spoluobčanům. Patří jim nejen
slova díků těch, kterým pomohli
zachránit život, ale i celé naší
společnosti,“ uvedla náměstkyně pro školství a kulturu Jana
Feberová.
Dárcům krve poděkovali i zástupci Nemocnice s poliklinikou

v Havířově. Jen havířovská
nemocnice spotřebuje téměř
4000 transfuzních přípravků
ročně. „Jedná se zejména
o koncentráty červených krvinek, koncentráty krevních
destiček a krevní plazmy.
Nejčastěji využíváme právě
koncentráty červených krvinek
u pacientů s těžkou chudokrevností, u operačních zákroků,
v rámci onkologické léčby, při
poporodních komplikacích i v jiných indikacích,“ vysvětlil
Primář Oddělení klinické hematologie havířovské nemocnice

MUDr. David Starostka.
Vedení města Havířova každoročně děkuje na slavnostním
ocenění dárcům krve za jejich
vysoce humánní čin. Letos byly
oceněným také předány poukazy na celoroční bezplatnou
přepravu v systému městské
hromadné dopravy ČSAD
Havířov a permanentky v hodnotě 1 000 Kč na aktivity, akce
či služby poskytované příspěvkovými organizacemi města.
-red-
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Senioři v Havířově
Novou energii načerpali
budou v rámci senior
senioři taneční terapií
dopravy jezdit pohodlněji
Magistrát města Havířova
předal oblastnímu spolku
Českého červeného kříže
Karviná zbrusu nový automobil. Ten bude využíván
klienty Senior dopravy, která
v Havířově funguje od roku
2017 a kterou ČČK Karviná pro
město zajišťuje.

městě. Z projektu město získalo
finanční prostředky ve výši půl
milionu korun, za které byl
pořízen velkoprostorový automobil značky Ford pro pět osob,
do kterého se například vejde
i
invalidní
vozík,“
řekla
náměstkyně pro sociální oblast
Stanislava Gorecká.

Nový automobil nahradí dosavadní vozidlo Škodu Octavii
(rok výroby 2002), která kvůli
svému stáří a technickému
stavu vyžadovala nákladné
opravy. Finance na nové
vozidlo se podařilo městu
získat zapojením do projektu
Nadace Charty 77 – Konto
Bariéry a společnosti ČESKÁ
LÉKÁRNA. „Tento projekt je
zaměřený na přepravu seniorů
a handicapovaných osob.
Název projektu Taxík Maxík je
tedy úzce spojený se sítí lékáren
Dr. MAX, které jsou i v našem

Projekt Taxík Maxík naváže na
službu „Senior dopravy“, která
v Havířově funguje od ledna
2017. I nadále budou tuto
službu využívat osoby, které
mají trvalé bydliště na území
města Havířova a jsou starší 75
let. „Cena služby je 20 Kč za
1 jízdu. Podmínky pro přepravu
zůstávají tedy stejné, ale věřím,
že jízda novým automobilem
bude
pro
naše
občany
příjemnější,“ dodala náměstkyně Stanislava Gorecká.
-red-

Začátkem února se v jídelně
domova seniorů uskutečnil
v rámci projektu Českého
rozhlasu Ježíškova vnoučata Exdase (EXercise and DAnce
for SEniors – cvičení a tanec
pro seniory). Terapie se
zúčastnili jak senioři upoutaní
na invalidní vozík, tak i ti, kteří
chůzi zvládají sami nebo
s kompenzační pomůckou.
Úvodem jsme si společně
rozcvičili postupně ruce a nohy.
Pak následovala část, kdy se
taneční terapeut Mgr. Petr
Veleta, Ph.D. snažil všechny
postupně zapojit do tance
a pohybu. A povedlo se.
Úsměvy ve tvářích, pohybující
ruce nebo nohy v rytmu
příjemné hudby a zpívající
senioři jsou důkazem toho, že
se všichni dobře bavili. Během
celé akce panovala příjemná
atmosféra. Taneční mistr pře-

dal pozitivní energii jak uživatelům, tak i nám zaměstnancům.
„V metodě, která lidem vrací
radost ze života, učím seniory
zapomínat na slova ‚nemůžu‘
a ‚nejde to‘ a většinou se nám to
společně daří,“ říká taneční
terapeut a autor metody Petr
Veleta.
Naše poděkování patří paní
Lence Spáčilové a jejím
kamarádkám, které se zapojily
do projektu Ježíškova vnoučata a bez jejichž podpory by
se tato báječná aktivita pro
seniory nemohla uskutečnit.
Věříme, že budeme mít někdy
v budoucnu příležitost tanečního
mistra pana Veletu v našem
domově přivítat.
Kateřina Hánlová, aktivizační
pracovnice DS, středisko LUNA

CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
„PERNÍKOVÉ TVOŘENÍ, NEJEN DĚTI OCENÍ!“
Zveme všechny tvořivé prarodiče s vnoučaty, rodiče s dětmi,
na mezigenerační akci zdobení perníkových kraslic a zajíčků:
- do CVA na ul. Horymírova 9, Město,
dne 26. 03. 2020 od 10.00 hodin
- do MKD na ul. Studentská 9a, Podl.,
dne 01. 04. 2020 od 14.30 hodin

Program na březen:
25. 03. 2020 (středa) - od 16.00 hodin kroužek pro ty, kteří
„ZPÍVAJÍ RÁDI A NEMAJÍ S KÝM“
pod vedením p. Heroutové
23. 03. a 24. 03., 30. 03. a 31. 03. 2020 od 09.30
do 11.30 hodin kroužek studené kuchyně - p. Studnická

Pravidelný program:
Foto: Petr Sznapka

Informace o použití neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR v r. 2019
V roce 2019 byla odboru
komunálních služeb Magistrátu
města Havířova poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na úhradu nákladů
obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na
území města Havířova podle
§ 84 zákona č. 325/1999 Sb.,
o azylu v celkové výši 390 660,Kč. Poskytovatelem dotace je

www.havirov-city.cz

Správa uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra.
Tato finanční částka byla
použita na částečnou úhradu
nákladů plošné opravy chodníku na ulici Na Nábřeží (mezi
ul. Slezskou a ul. Bludovickou).
Ing. Iveta Grzonková
vedoucí odboru komunálních
služeb

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

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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Statutární město Havířov, odbor sociálních věcí pořádá

rekondičně-ozdravné desetidenní tuzemské pobyty
pro osamělé seniory
Lázeňský dům Balnea**** Slatinice u Olomouce
1. turnus/40 osob
2. turnus/40 osob

10. 05. – 19. 05. 2020
19. 05. – 28. 05. 2020

Spoluúčast na úhradě pobytu:
5.300,-Kč/osoba s příjmem do 12.000,-Kč
5.830,-Kč/osoba s příjmem od 12.001,-Kč

c) zdravotní stav nevylučuje účast na rekondičně-ozdravném
pobytu – vlastní zodpovědnost
d) je osobou osamělou, tzn. vdova/vdovec, rozvedená/ý,
svobodná/ý nebo je osobou žijící společně s manželem, ale
druhý z manželů je osobou nesoběstačnou pobírající příspěvek
na péči II., III. nebo IV. stupně
e) neúčastnil se rekondičně-ozdravného pobytu organizovaného
statutárním městem Havířov
f) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené
pod písmenem e) a mohou se zúčastnit pobytů osamělí občané,
kteří absolvovali pobyt pro osamělé občany naposledy v roce 2017
g) pokud se kapacita nenaplní ani podle písmene f), upouští se od
podmínky pod písmenem d) s navýšenou spoluúčastí o 1.000,Kč/manželská dvojice

POBYTY ZAHRNUJÍ:
֍ ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením
֍ stravování formou plné penze
֍ vstupní lékařská prohlídka
֍ 3x vstup do bazénového centra
֍ 7x léčebně rehabilitační procedura
֍ taneční večer s živou hudbou
֍ doprava autobusem
֍ lázeňský poplatek

POBYTY JSOU ORGANIZOVÁNY BEZ DOPROVODNÝCH PRACOVNÍKŮ
Zápis proběhne dne 3. dubna 2020 od 09.00 do 12.00 hodin
v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov – Podlesí
(autobusová zastávka „Bezručova“ - linka č. 403, 409 a 412).

PODMÍNKY POBYTŮ:
a) žadatel má trvalé bydliště na území města Havířova k datu
zápisu i k datu odjezdu na rekondičně-ozdravný pobyt
b) je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně

Upozorňujeme, že každý příchozí může zapsat pouze jednu osobu!
Další informace poskytne p. Kubíčková ( 596 803 162,
Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí – budova F,
1. patro, kancelář č. 110.

Paní Boženka oslavila
Armáda spásy:
100. narozeniny, přejeme V Havířově funguje
azylový dům pro rodiny
jí všechno nejlepší!
Božena Kaniová se narodila
20. ledna 1920 v Orlové jako
jedno ze sedmi dětí. V 17 letech
se vdala a začala se starat
o svou vlastní rodinu a domácnost. V roce 1956 se rodina
přestěhovala
přímo
do
Havířova. S manželem, který
pracoval jako štajgr na Dole
Dukla, a se kterým strávila celý
život, vychovala 4 dcery. Ty ji
popisují jako vždy veselou,
milující a starající se maminku.

Dnes své dny paní Kaniová tráví
v havířovském domově seniorů,
kde ji pravidelně rodina navštěvuje, a že těch návštěv není
málo! Paní Boženka má už
6 vnoučat, 6 pravnoučat a 8
prapravnoučat.
Božena Kaniová z Havířova je
jedním ze šesti občanů našeho
města, kteří letos slaví 100.
narozeniny.
-red-

Od 1. 1. 2020 došlo ke změně
u Azylového domu pro rodiny
(dříve Dům pro matky s dětmi)
v Havířově nejen v názvu
služby, ale také ke změně
cílové skupiny.
Nově službu poskytujeme
nejen mamince či tatínkovi
s dětmi, ale také i celé rodině,
neboť chceme zachovat a podpořit vztahy i kompetence
v rodinách. To, že se rodina
dostane do bytové a finanční
nouze, by nemělo být důvodem

k rozpadu rodiny. Takto
můžeme pracovat s celou
rodinou na zlepšení jejich
situace. Partneři se společně
podílejí na chodu domácnosti,
na výchově dětí a v neposlední
řadě na zlepšení své finanční
situace, kdy jsou motivováni
k nástupu do zaměstnání.
Aktuálně máme v domě 5 rodin
a 12 maminek s dětmi.
Alica Neupauerová,
vedoucí Azylového domu
pro rodiny v Havířově

Dětské centrum pořídilo
pomůcky pro imobilní

Foto: Petr Sznapka

www.havirov-city.cz

V minulém roce získalo Dětské
centrum Čtyřlístek v Havířově
od Nadace Agrofert účelový
dar na dovybavení centra.
Z daru jsme pořídili sprchovací
lůžko a rollbord. Obě pomůcky
slouží pro přesun nepohyblivých dětských klientů. Prostřednictvím rollbordu se klient
převalí z postele na sprchovací
lůžko a zpět. Na lůžku se poté
odveze do koupelny k provedení hygieny a následně se na
něm vrátí. Díky zakoupení

tohoto vybavení můžeme
poskytovat kvalitní krátkodobou a dlouhodobou péči
dětem s onemocněním vyžadujícím zvýšenou ošetřovatelskou či paliativní péči. Také
se zvýšilo bezpečí klientů při
celém přesunu a v neposlední
řadě také jejich komfort. To by
nebylo možné bez spolupráce
s Nadací Agrofert, které za její
podporu děkujeme.
Jakub Matuštík

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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Dopravní nehodovost na území města
Havířova a okolí v roce 2019
Statistika dopravních nehod ČR za rok 2019 říká, že jsme Policii
ČR zaměstnali více než v roce 2018. PČR loni šetřila 107 572
nehod, při kterých zahynulo 547 lidí. Z pohledu počtu nehod je
statistika nepříznivá, z pohledu počtu obětí je tomu naopak.
V rámci Moravskoslezského kraje je počet obětí o jednu nižší, tedy
53 usmrcených. V okrese Karviná se v roce 2019 stalo
7 tragických nehod, z toho v Karviné a Petřvaldu po dvou, v Orlové
a Dětmarovicích po jedné. Ta nejtragičtější však byla v Havířově.

Úmrtí
V pátek 15. listopadu se na silnici III/47210, ulice Orlovská, stala
nehoda, při které v osobním automobilu zemřeli 2 lidé. 54letý řidič
nezvládl řízení ve vysoké rychlosti a po nárazu do stromu zemřel
on i jeho 32letý spolujezdec.

Těžká zranění
• 19. února – křižovatka I/11 x Ostravská - nedání přednosti mezi
dvěma vozidly
• 6. března – ul. Okružní - pád cyklisty při nezvládnutí řízení
• 29. června – křižovatka Dlouhá tř. x 17. listopadu - nehoda dvou
vozidel po jízdě na červenou
• 12. srpna – Národní třída - chodec sražen nepozorným řidičem
TAXI
• 22. srpna – Hlavní třída - nedodržení bezpečné vzdálenosti
za motocyklistou

Nehody s chodcem
Na území našeho města došlo k 25 nehodám, kdy byl sražen
chodec, z toho v 18 případech vinou řidiče a z toho 9x, kdy srazili
řidiči chodce přímo na přechodech pro chodce
• 13. ledna – křižovatka Těšínská x Národní tř. osobním autem,
bez zranění
• 11. března – Národní třída - chodec sražen osobním autem
na přechodu pro chodce, těžké zranění
• 21. března – Hlavní třída – osobním autem, lehké zranění
• 3. dubna – ul. Opletalova – taxíkem, lehké zranění
• 10. června – Hlavní třída – osobním autem, bez zranění
• 8. října – ul. Okružní – osobním autem, lehké zranění
• 14. října – ul. Dělnická – osobním autem, lehké zranění
• 11. listopadu – ul. Karvinská – osobním autem, lehké zranění
• 12. listopadu – křižovatka Hlavní tř. x Na Nábřeží x U Stromovky
– osobním autem, bez zranění

Ujetí od nehody
V Havířově bylo loni 86 zbabělců, kteří ujeli od dopravní nehody.
V 71 případech to bylo nárazem do zaparkovaných vozidel, což je
téměř 83% těchto případů. Nejrizikovějším místem z tohoto
pohledu je parkoviště u Globusu. Právě tam se 2. srpna stala
i nehoda s chodcem, kterého řidič srazil a od zraněného nelidsky
ujel. Stejně bezohledně se zachoval řidič 3. října na křižovatce ulic
Dělnická x U Stromovky x Mánesova, kdy nedal přednost při
odbočování vlevo protijedoucímu vozidlu, ve kterém došlo ke
zranění.

Alkohol
Na území města Havířova se stalo 16 nehod pod vlivem alkoholu,
z toho bylo po nehodě zjištěno u 9 řidičů dokonce přes 1,5‰.
Jeden z těchto opilců způsobil při jízdě škodu 125 000 Kč pár
minut po půlnoci ve čtvrtek 14. února, kdy naboural do čtyř
zaparkovaných vozidel na ulici Dělnické před nemocnicí. Jiný
ochmelka na ulici Astronautů jej ještě překonal, když v sobotu
28. září dvě hodiny po půlnoci naboural také do čtyř vozidel
a tentokrát způsobil škodu 140 000 Kč. Tak vysoký alkohol byl
také naměřen i profesionálnímu řidiči TAXI, který v sobotu
2. listopadu narazil zezadu do jiného auta na Hlavní třídě.

Nejrizikovější místa Havířova v souvislosti s počtem
dopravních nehod v roce 2019
• silnice I/11 (Hlavní tř., Dlouhá tř., 17. listopadu, Těšínská)
z toho „velký“ kruhový objezd 15 nehod
• silnice II/475 (Orlovská, Vodní, Dělnická)
• silnice III/4746 (Dělnická)
• parkoviště u OBI a přilehlých obchodů
• silnice III/47210 (Orlovská)
• parkoviště u Globusu

– 68 nehod
– 23 nehod
– 22 nehod
– 8 nehod
– 6 nehod
– 6 nehod

Nejčastější příčinou dopravních nehod na „velkém“ kruhovém
objezdu je nesprávné přejíždění mezi jízdními pruhy
a nerespektování světelných signálů. Již žlutý signál znamená pro
řidiče povinnost zastavit vozidlo, je-li však vozidlo při rozsvícení
tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně
zastavit, smí pokračovat v jízdě. Při rozsvícení červeného světla
musí řidič zastavit vždy, jinak mu za tento přestupek lze udělit
pokutu do 5.000 Kč, 5 trestných bodů a podmínečné odebrání
řidičského průkazu na 1 až 6 měsíců.
Roman Skácel,
Komise Rady města Havířova pro BESIP

Počet dopravních nehod na všech komunikacích města Havířova v letech 2018 – 2019

foto: PČR

www.havirov-city.cz

celkem DN
usmrceno
těžce zraněno
lehce zraněno
zaviněno chodcem
zaviněno cyklistou
zaviněno motocyklistou
zaviněno řidičem osobního automobilu
zaviněno řidičem nákladního automobilu
zaviněno řidičem autobusu
viník ujel od nehody
zaviněno zvířetem
vliv alkoholu
vliv drog

2018
368
3
10
69
4
6
5
224
15
14
100
15
22
4

2019
393
2
7
68
7
12
3
234
16
7
86
22
16
4

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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EXKLIZIVNĚ Z KINA CENTRUM

divadlo

divadlo

pro děti

výstava

KD PETRA BEZRUČE

ČESKÁ SCÉNA

17. 3. v 19.00 – s. HAA-5, HAC-5, VRA-5
ŠAKALÍ LÉTA
P. ŠABACH / I. HLAS / P. JARCHOVSKÝ / J. HŘEBEJK / M. HANUŠ
Režie: Vojtěch Štěpánek

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO UVÁDÍ

Petr Vaněk

Anna Polívková

8
GB
TVRDÝHO
PORNA

POLSKÁ SCÉNA

9. března / 19.00 hodin

NORA / HENRIK IBSEN / Reżyseria: Michał Zdunik

Vstupné: 330 Kč, 350 Kč, 370 Kč, 390 Kč

31. 3. v 18.00 – s. HAP-4

VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO
3. ‑ 9. dubna 2020
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
Městské kulturní středisko Havířov

www.mkshavirov.cz

kultura
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KD RADOST

4. března / 17.30 hodin

soutěž

přednášky

koncert

výstava

divadlo

KD PETRA BEZRUČE

loutkový sál KDPB / Přednáška s meditací
HIERARCHIE ANDĚLŮ A MISTRŮ

SPOLEČENSKÝ DŮM

provází Renáta Rowena Bittová
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti do 15 let 100 Kč
Klub přátel hornického muzea pobočka Havířov
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov pořádají

9. 3. 2020 v 16.30 hod.

zábava

MÁŘÍ MAGDALÉNA

v loutkovém sále KDPB besedu

s Ing. Barborou Veličkovou

obchodní ředitelkou firmy Ferrit s.r.o.

Ze starého města až na konec světa

soutěž

na téma

PŘIPRAVUJEME

֍ 3. - 9. 4. - VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO - náměstí Republiky
֍ 8. 4. v 17.30 hodin - přednáška s meditací na téma: HIERARCHIE ANDĚLŮ

֍
֍
֍
֍
֍
֍

Městské kulturní středisko Havířov

KD LEOŠE JANÁČKA
výstava

֍

A MISTRŮ - JEŽÍŠOVA LÁSKA A SVÁTKY JARA, provází Renáta Rowena
Bittová, loutkový sál KDPB, vstupné: 200,- / děti do 15 let 100,8. 4. v 19.00 hodin - MAREK KOZÁK - varhany, klavír - koncert,
KD Radost, vstupné: 200,-/150,-/150,9. 4. v 19.00 hodin - KDES TO BYL(A) V NOCI - Alan Ayckbourn,
velký sál KDPB, hrají herci Divadla Bez zábradlí Praha, vstupné: 380,-/400,-/420,28. 4. v 19.00 hodin - 4TET - koncert, sál KD Leoše Janáčka,
vstupné: 490,-/520,-/550 Kč
30. 4. v 19.00 hodin - VZPOURA NEVĚST, velký sál KDPB,
Hrají herci Divadla Palace, vstupné: 380,-/400,-/420,1. 5. - MÁJOVÝ DEN / CESTA DO HISTORIE - CÍSAŘ RUDOLF II A GOLEM
- náměstí Republiky
16. 5. v 19.00 hodin - OSM EURO NA HODINU - Sébastien Thiéry,
velký sál KDPB, předprodej vstupenek od 16. 3. 2020 od 14.00 hodin
25. 5. v 19.00 hodin - BOŽSKÁ SARAH - John Murrell, velký sál KDPB,
předprodej vstupenek od 16. 3. 2020 od 14.00 hodin, vstupné: 380,-/400,-/420,-

9ë67$91Ì6ÌĚ9,/e0$:ÜNSCHEHO
2WHYĜHQRSRSiKVRQHK
9VWXSQp.þGČWLPOiGHå=73DVHQLRĜL.þ

è'5-15.18'05-
)4#(+-# 561.'6ª
Alfons Mucha, František Bílek, Josef Váchal,
Max Švabinský, Albín Brunovský...
8YHGHPDOtĜDJUDILN3DYHO+ODYDWê
NXUiWRU3UDåVNpJUDILFNpVEtUN\'5,7

8GTPKU¾åX×VGTÚQFJQFKP
8ÚUVCXCRQVTX¾FQ

www.mkshavirov.cz
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KINO CENTRUM

Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkshavirov.cz

GALERIE CENTRUM od 9 do 20 hodin (vstup volný)

STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KINA CENTRUM

NOVÉ ČESKÉ FILMY - Výstava plakátů - 9. 3. - 31. 3. 2020
P - premiéra



sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os

VELKÝ SÁL
1. 3. v 10.00 h.
PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
Animovaný/rodinný, Česko 2019, 63´,
přístupný, české znění.
Vstupné: 50 Kč
1. 3. v 17.00 h.
P
V SÍTI
Komedie/ dokument, Česko 2019,
100´, do 15 let nepřístupný, české znění.
Vstupné: 130 Kč w
1. 3. v 19.30 h.
P
1917
Válečný/drama, Velká Británie 2020,
119´, do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
2. - 4. 3. v 17.00 h.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný/muzikál/rodinný, USA
2019, 103´, přístupný, dabing.
Vstupné: 130 Kč w
2. – 4. 3. v 19.30 h.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, Česko/Slovensko 2020,
107´, přístupný, české znění.
Vstupné: 140 Kč w
4. 3. v 9.30 h.
CATS
Muzikál, Velká Británie/USA 2019,
106´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
5. – 8. 3. v 17.00 h. verze 2D
P
9. – 11. 3. v 17.00 h. verze 3D
P
FRČÍME
Animovaný/ rodinný, USA 2020, 112´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 2D 160 Kč w
3D 180 Kč w

ČESKÝ LEV
5. 3. v 19.30 h.
VLASTNÍCI
Komedie/drama, Česko/Slovensko
2019, 96´, do 12 let nevhodný, české znění.
6. 3. v 19.30 h.
STAŘÍCI
Road-movie, Česko/Slovensko 2019,
85´, přístupný, české znění.
7. 3. v 19.30 h.
NABARVENÉ PTÁČE
Drama, Česko/ Slovensko 2019, 169´,
do 18 let nepřístupný, titulky.
8. 3. v 19.30 h.
NA STŘEŠE
Drama/ komedie, Česko/ Slovensko
2019, 97´, do 12 let nevhodný, české znění.
9. 3. v 19.30 h.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie, Česko/Slovensko 2019,
110´, přístupný, české znění.
10. 3. v 19.30 h.
ŽENY V BĚHU
Komedie, Česko 2019, 95´, přístupný,
české znění.
11. 3. v 19.30 h.
VLASTNÍCI
Komedie/drama, Česko/Slovensko
2019, 96´, do 12 let nevhodný, české znění.
Jednotné vstupné: 100 Kč
8. 3. v 10.00 h.
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Fantasy/rodinný, USA 2019, 120´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč

11. 3. v 9.30 h.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Komedie, Česko 2020, 95´, do 12 let
nevhodný, české znění.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
12., 13. a 15. 3. v 17.00 h.
P
ZAPOMENUTÝ PRINC
Dobrodružný/ komedie, Francie 2020,
102´, přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
12., 13. a 15. 3. v 19.30 h.
P
3BOBULE
Komedie, Česko 2020, 100´,
přístupný, české znění.
Vstupné: 160 Kč w
14. 3. v 17.45 h.
P
MET BLUDNÝ HOLANĎAN
Přímý přenos z New Yorku, 164´,
titulky.
Vstupné: 350 Kč
15. 3. v 10.00 h.
OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
Animovaný/rodinný, Velká Británie/
USA 2019, 87´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
16. – 18. 3. v 17.00 h.
ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka, Česko 2019, 94´, přístupný,
české znění.
Vstupné: 140 Kč w
16. – 18. 3. v 19.30 h.
P
BLOODSHOT
Akční/ drama, USA 2020, 110´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
18. 3. v 9.30 h.
DOKONALÁ LEŽ
Drama, USA 2019, 109´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
19. – 22. 3. v 17.00 h.
P
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Fantasy/ pohádka, Česko 2020, 100´,
přístupný, české znění.
Vstupné: 160 Kč w
19. – 22. 3. v 19.30 h.
P
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
Muzikál/ rodinný, Česko 2020, 103´,
přístupný, české znění.
Vstupné: 160 Kč w
22. 3. v 10.00 h.
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný/rodinný, USA 2019, 100´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
23. – 25. v 17.00 h.
P
LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
Animovaný/ komedie, USA/ Indie
2019, 90´, přístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
23. – 25. 3. v 19.30 h.
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, Česko 2020, 112´, do 12 let
nevhodný, české znění.
Vstupné: 150 Kč w
25. 3. v 9.30 h.
ŠPINDL 2
Komedie, Česko 2019, 107´, do 12 let
nevhodný, české znění.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
26. – 29. 3. v 17.00 h verze 2D
P
30. – 31. 3. v 17.00 h. verze 3D P
MULAN
Akční/ dobrodružný/ rodinný, USA
2020, 106´, přístupný, 2D a 3D dabing.
Vstupné: 2D 160 Kč w
3D 180 Kč w

Městské kulturní středisko Havířov

w

sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os

26. – 29. 3. v 19.30 h.
P
ŠARLATÁN
Drama, Česko/ Irsko/ Polsko 2020,
118´, do 12 let nevhodný, české znění.
Vstupné: 160 Kč w
29. 3. v 10.00 h.
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Animovaný/komedie, USA 2019, 101´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
30. – 31. 3. v 19.30 h.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantická komedie, Česko 2019,
105´, přístupný, české znění.
Vstupné: 130 Kč w

MALÝ SÁL
1., 2. a 4. 3. v 17.00 h.
NA NOŽE
Drama/krimi, USA 2019, 130´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
1. – 4. 3. v 19.30 h.
KRÁLÍČEK JOJO
Komedie/satira, Nový Zéland/Česko
2019, 108´, přístupný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
5. – 8. 3. v 17.00 h.
MALÉ ŽENY
Romantický, USA 2019, 135´,
přístupný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w
5. – 8. 3. v 19.30 h.
P
NEVIDITELNÝ
Thriller, USA 2020, 124´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
9. 3. v 17.00 h.
GENTLEMANI
Akční/ krimi, USA 2020, 113´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
9. – 11. 3. v 19.30 h.
V SÍTI
Komedie/ dokument, Česko 2019,
100´, do 15 let nepřístupný, české
znění.
Vstupné: 130 Kč w

ČESKÝ LEV – BONUS
11. 3. v 17.00 h.
11 BAREV PTÁČETE
Dokument, Česko 2020, 120´,
přístupný, české znění.
Vstupné: 130 Kč w
12. – 15. 3. v 17.00 h.
BIRDS OF PREY
(Podivuhodná proměna Harley Quinn)
Akční/ krimi, USA 2020, 109´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
12. – 15. 3. v 19.30 h.
P
DOKONALÝ PACIENT
Psychologické drama, Švédsko 2019,
122´, do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w
16. a 18. 3. v 17.00 h.
MŮJ PŘÍBĚH
Drama/ romantický, Česko 2020, 93´,
do 12 let nevhodný, české znění.
Vstupné: 130 Kč w
16. – 18. 3. v 19.30 h.
MODELÁŘ
Psychologický, Česko 2020, 109´, do
12 let nevhodný, české znění.
Vstupné: 130 Kč w

Sleva pro důchodce
19. – 22. 3. v 17.00 h.
P
MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
Rodinný/ komedie, USA 2020, 100´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w
19. – 22. 3. v 19.30 h.
P
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Horor, USA 2020, 98´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
23. a 25. 3. v 17.00 h.
JUDY
Životopisný/ drama, Velká Británie
2019, 118´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w
23. – 25. 3. v 19.30 h.
P
PROXIMA
Akční/ drama, Francie/ Německo
2019, 107´, do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
26. – 29. 3. v 17.00 h.
P
EMMA
Romantická komedie, Velká Británie
2020, 132´, přístupný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
26., 28. a 29. 3. v 19.30 h.
P
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Komedie, Německo 2019, 111´, do 15
let nepřístupný, dabing.
Vstupné: 150 Kč w
30. 3. v 17.00 h. a 31. 3. v 19.30 h.
3BOBULE
Komedie, Česko 2020, 100´,
přístupný, české znění.
Vstupné: 160 Kč w
30. 3. v 19.30 h.
LE MANS ´66
Akční/životopisný, USA 2019, 153´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w

FILMOVÝ KLUB
ČERNOBÍLÁ JE TAKÉ BARVA
3. 3. v 17.00 h. P
MAJÁK
Drama/ horor, USA Kanada 2019,
115´, do 15 let nepřístupný, titulky.
10. 3. v 17.00 h. P
PARAZIT – ČERNOBÍLÁ VERZE
Černá komedie, Jižní Korea 2019,
131´, přístupný, titulky.
17. 3. v 17.00 h. P
OBNOVENÁ PREMIÉRA
DALEKÁ CESTA
Černobílé drama, Československo
1948, 108´, do 12 let nevhodný,
české znění.
24. 3. v 17.00 h. P
MIMOŘÁDNÁ PREMIÉRA
EFEKT VAŠULKA
Portrét, Island/ Česko 2019, 85´, do
12 let nevhodný, titulky.
31. 3. v 17.00 h.
IDA
Drama, Polsko/ Dánsko 2013, 82´,
přístupný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

www.mkshavirov.cz
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&̂)>)2

MK

MKS

7 EZRSWXRʧZI˃IVYT̃ʧ I̪MXSWXMSGIRˏRʧ
OI(RMY˃MXI ̛

&̂)>)2
8ZS̃ʧQIORM̪RʧLVHMR]

˂IWOʣƼPQSZʣ̪Rˏ

[[[QMWWVIRIXEG^

*

1I^MRʛVSHRʧTVSNIOXWSYXˏ̪IOVʛW]WXYHIRXIOWX̃IHRʧGL̍OSP

F̃̃I
I^IR OZ
Zˏ
ˏXXIR
ˏ
/(0IS̍I.ERʛ˃OE

&̂)>)2
/PYFT̃ʛXIP̍OSP]],EZʧ̃SZƁ4V
7YGLʛ7̌,EZʧ̃SZ4V7YGLʛ
1/7WTSPYTS̃EHEXIP

[[[ORML LEZMVSZG^

&̂)>)2 /
/:
:ˎ8)2
1-776)2)8
8%
%

7TERʧHˏXʧZORMLSZRˏYOSR˃IRʧEOGI&̃I^IR QˏWʧG˃XIRʛ̛̃GI ʴF̃I^IR
WIOSRENʧEOGIRETSHTSVY˃XIRʛ̃WXZʧZIZ̍IGLTSFS˃OʛGLORMLSZR]
2SGNIYV˃IRE˃XIRʛ̛̃QORMLSZR]^ESHQˏRY



HˏXWOʣSHHˏ IRʧREY 7ZSVRSWXM

(9&)2

MK

 

[[[QOWLEZMVSZ G^

2SGW%RHIVWIRIQ YOSR˃IRʧEOGI
&̃̃I
I^IRQˏWʧʧG
G˃XIRʛ̛̃̃
̛

(9&)2

[[[ORMLLEZMVSZG^

[[[QYNJWJG^

%OGIOI(RM>IQˏ7JʣVMGOʴTVSNIO˃RʧW]WXʣQYZRMX̃TSNʧ^HRʣOYTSPITEX̃ʧORINRSZˏN̍ʧQ^ʛFEZRˏZ^HˏPʛZEGʧQMRWXVYQIRX̛Q4VSNIOGINI^EQˏ̃IRʛRE^Zʴ̍IRʧTSZˏHSQʧSIOSPSKMMEZ^XELY˃PSZˏOEOT̃ʧVSHˏNEOSXEOSZʣ

[[[LEZMVSZ GMX] G^
[[[QOWLEZMVSZ G^

*IWXMZEPWXYHIRXWOʴGLƼPQ̛

̌VʛQOSZEHˏXWOʣSHHHSWTˏPʣSHH/
/OPYF

7 EZRSWXRʧT̃IHʛRʧSGIRˏRʧE'IR]QˏWXE,EZʧ̃SZEZ]FVERʴQSWSFRSWXIQ

[[[LEZMVSZGMX]G^

/MRS'IRXVYQ

MK

/(0IS̍I.ERʛ˃OE

4VSKVEQIRZMVSRQIRXʛPRʧZʴGLSZ]]T̃IHRʛ̍O]]WSYXˏ̪ITVI^IRXEGIIOSPSKMGOʴGLRI^MWOSZʴGLSVKERM^EGʧ

*7*
*^W
1/7XIGLRMGOʴWTSPYTS̃EHEXIP



7JʣVMGOʣOMRS

1/73̌/

RʛQˏWXʧ6ITYFPMO
O]]]XVEZREXʛTPSGLEQI^MYP*MFMGLSZE
E&IIXLSZIRSZEEHEP̍ʧ

*IWXMZEPWXYHIRXWO
Oʴ
ʴGLƼPQ̛

(9&)2

22.4.
3GIRˏRʧSWSFRSWXʧZIZ]FVERʴGLSF
EWXIGLWTS I˃IRWOʣLS̪MZSXEEYHˏ IRʧ
'IR]QˏWXE,EZʧʧ̃̃̃S
SZE^EVSO
3̌/

[[[QOWLEZMVSZG^

RʛQˏWXʧ6ITYF MO]

(9&)2



(IR>IQˏ

8SRINPIT̍ʧ^RSZMRIOIZVSTWOʣLSƼPQY

MKS

 

(9&)2



/MRS'IRXVYQ

[[[WWV^ G^

:I MOSRS˃RʧQˏWXI˃OS

(9&)2

(9&)2
MKS

&EHQMRXSRSZʴXYVREN

4VSHINRʧNEVQEVOWOY XYVRʧQTVSKVEQIQT̃MTSQʧROEXVEHMG
ZI MOSRS˃RʧGLWZʛXƠ
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JAK VYZRÁT NA CHŘIPKU
I KORONAVIRUS?
Zvýšený výskyt chřipky a jiných
virových onemocnění je pro
toto roční období typické.
Navíc se nově celý svět obává
nákazy koronavirem. Co dělat,
abychom zvládli toto období
pokud možno ve zdraví, nám
poradí primář infekčního
oddělení havířovské nemocnice MUDr. Ivo Mifek.

vého sputa, zvracení a průjmech, dehydrataci apod. Při
známkách selhávání plic, srdce,
ledvin apod. by měli být
přednostně hospitalizováni na
interní JIP nebo oddělení ARO.
Jaká jsou hygienická doporučení pro správné mytí rukou,
především v tomto infekčním
období?

Jaké jsou typické příznaky
chřipky a jiných virových
onemocnění?
V současné době jsme svědky
zvýšeného výskytu chřipky
a jiných virových onemocnění
dýchacích cest a současně
čelíme hrozbě možného zavlečení nákazy novým koronavirem. Všechna tato onemocnění se mohou projevit
horečkou nad 38°C a kašlem,
v případě chřipky se objevuje
celková slabost, malátnost,
bolesti kloubů a svalů a u některých osob, zvláště u dětí,
i zažívací obtíže. U jiných
virových infekcí dýchacích cest
se můžeme setkat také
s rýmou a škrábáním v krku. Co
se týče nákazy novým koronavirem, popisují se kromě
výše zmíněné horečky a kašle
také dušnost a poslechový
nález na plicích.
Jaká preventivní opatření
bychom měli přijmout, abychom se virové nákaze
vyhnuli?
Abychom se takovým onemocnění vyhnuli, měli bychom se
v prvé řadě nechat zavčas
očkovat vakcínou proti chřipce
a v případě zvýšeného výskytu
respiračních onemocnění omezit pobyt v objektech se
zvýšenou koncentrací lidí, jako
jsou např. supermarkety, kina,
divadla apod., omezit jízdy
v prostředcích městské hromadné dopravy, často si mýt
ruce mýdlem, vodou, přidat
desinfekci a používat papírové
kapesníky. Havířovská nemocnice jako preventivní opatření

www.havirov-city.cz

přijala zákaz návštěv
lůžkových odděleních.

na

Co bychom měli dělat, když
onemocníme?
Pokud onemocníme, měli
bychom v případě chřipky
zůstat alespoň 1 týden doma,
nestýkat se s nikým jiným než
s nejbližšími členy rodiny,
omezit fyzickou námahu, při
smrkání, kýchání či kašli
používat jednorázové papírové
kapesníky, dostatečně pít.
Pokud nemáte po ruce
kapesník, kýchejte raději do
rukávu oblečení, než do dlaně.
Je dobré užívat léky na snížení
teploty (nejčastěji na bázi
paracetamolu nebo ibuprofenu), kapky do nosu, kapky na
zlepšení odkašlávání a vitamín
C. V naší Nemocniční lékárně
nabízíme, spolu se zákaznickou
kartou plnou výhod, spoustu
akčních produktů, které jsou
cenově zvýhodněny právě
s ohledem na sezónnost
a indikace. Který lék bude
vhodný právě pro vás, vám
poradí tým našich lékárenských
odborníků.
Za jakých okolností je nutná
návštěva lékaře či dokonce
hospitalizace v nemocnici?

V případě komplikací bychom
měli navštívit ordinaci obvodního lékaře a poradit se
s ním na dalším postupu. Při
vážnějších komplikacích lze
využít služeb Centrálního
příjmu nemocných Nemocnice
Havířov nebo infekčního oddělení téže nemocnice. Pokud
někdo přicestoval v posledních
14 dnech z oblasti nákazy
novým koronavirem a nemá
žádné příznaky onemocnění,
měl by zůstat po dobu
maximální inkubační doby, tj.
14 dnů od odletu z oblasti
nákazy, pokud možno doma. Je
důležité minimalizovat kontakt
s ostatními lidmi, případně
kontaktovat telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské
hygienické
stanice,
které
rozhodne o dalších opatřeních.
Pokud takováto osoba má
příznaky onemocnění, měla by
se neprodleně dostavit na
infekční oddělení a počítat
s hospitalizací a izolací.
Pacienti jsou na našem
infekčním oddělení hospitalizováni, co se respiračních onemocnění týče, pokud nastanou
nějaké komplikace, tj. nejčastěji
při neustupujících vysokých
teplotách, vykašlávání krva-

V tomto období doporučujeme
používat mimo standardní mytí
rukou navíc také dezinfekci. Tu
používejte kdykoli, když jste ve
veřejném prostoru, ale také
pokaždé před mytím rukou!
Tato hygiena je nezbytná vždy
před jídlem a po použití WC. Je
nutné, abyste se zbavili virů
dříve,
než
začnete
se
samotným mytím rukou, zde
vám dáváme návod na správné
mytí rukou v tomto období.

5 KROKŮ,
JAK SI SPRÁVNĚ
UMÝVAT RUCE
V RÁMCI
PREVENCE
PŘED VIROVÝMI
ONEMOCNĚNÍMI:
• do suché pokožky vetřete
dezinfekci, nechejte 30 vteřin
působit (do jejího zaschnutí)
• poté na navlhčené ruce
aplikujte dostatek mýdla
a proveďte mytí (vč. konce
prstů a palce)
• umyté ruce osušte na
veřejných místech jednorázovým ručníkem
• použití vysoušečů rukou se
v tomto období raději vyhněte
• doma by v tomto období
každý měl mít svůj vlastní
ručník na utírání rukou
Irma Kaňová,
Nemocnice Havířov
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DON BOSKO

ASTERIX středisko volného času Havířov

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

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

STŘEDISKO MĚSTO (HAŠKOVA 1) provoz denně 15.00 - 19.00

STŘEDISKO M. KUDEŘÍKOVÉ:
18. 3., 14.00 – 15.00 hod. „PC Pařan“ – hrajeme hry s lidmi po
celém světě
25. 3., 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

5. 3.
13. - 14. 3.
16. 3.
20. 3.
27. 3.

15.00
17:00
17:00
16.30
16.30

Tvoření a výroba dárků k MDŽ
Tvořivá víkendovka s Aničkou
Miniturnaj v stepmánii
Týmovka Pevnost Boyard
Hladové hry

STŘEDISKO ŠUMBARK A VALDOCCO (LOMENÁ 9)
provoz denně 15.00 - 19.00, Valdocco Út a Čt až do 21.00
10. - 11. 3.

17.00

11. 3.
13. - 14. 3.

16.00
17.00

20. - 21. 3.

17.00

27. - 28. 3.

17.00

"Životospráva, cvičení a životní
styl podle Reného Gorola"
Fit Kids + Kondiční strečink oba
dny, Autogramiáda
Jarní přípravný turnaj – stolní tenis
Víkendovka Cinema párty
s tradičním přespáváním – cena
120,- Kč/osobu, sport, zábava, filmy,
soutěže a výlet.
Víkendovka Taneční soutředění
ÍV DANCE MINI cena 100,-Kč
I.Buková
Víkendovka Taneční soutředění ÍV
DANCE MIX cena 100,-Kč I.Buková

KLUB MAJÁK (BOŽENY NĚMCOVÉ 3)
provoz denně 14.30 Malý Maják, 17.30 Velký Maják
3. 3.
6. 3.
9. 3.
13. 3.
16. 3.
19. 3.

15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30

Výroba srdíček k MDŽ
Výroba přáníček k MDŽ
Hraní karet s Nikol
Tvoříme figurky z modelíny s Janou
Přijďte si zahrát dámu s Nikol
Jarní turnaj v kalču

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

AKCE PRO DĚTI
POBOČKA GEN. SVOBODY
13. 3. od 9.00
Jarní miniklub
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ ŠRÁMKOVA
Celý měsíc
Literární soutěž Lovci pokladů
Vyhlašujeme 11. ročník projektu Tvoříme knižní hrdiny na téma
Z pohádky do pohádky. Ztvárněte svou oblíbenou pohádku nebo
postavu z knih Boženy Němcové. Více info na www.knih-havirov.cz.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ SVORNOSTI
7. 3. od 9.00
Virtuální realita a ozoboti
POBOČKA SEIFERTOVA
23. 3. od 14.00 LISTování novými knihami
POBOČKA HORNOSUŠSKÁ
9. 3. v 15.30
Kytara s Tomem. Kurz pro začátečníky od 12 let.
POBOČKA ŽIVOTICE
24. 3. v 14.30
Jarní tvoření
AKCE PRO DOSPĚLÉ
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ SVORNOSTI
3. 3. v 15.00
Drátkované svícny. Rukodělky pro dospělé.
4. 3. v 18.00
Lion Feuchtwanger. Literární pořad s Mgr.
Miladou Kaďůrkovou a Miroslavem Ratajem.
25. 3. v 16.00
SONS odbočka Havířov zve na vernisáž
výstavy obrazů Markéty Evjákové s názvem
Melodie barev.

www.havirov-city.cz

STŘEDISKO NA NÁBŘEŽÍ:
3. 3., 14.00 – 18.00 hod. „Dárek pro maminku“ – výtvarná
kombinovaná technika
10. 3., 14.00 – 18.00 hod. „Deskové hry“ – přijďte si zahrát
deskové hry
17. 3., 14.00 – 18.00 hod. „Velikonoční vajíčko“ – výtvarná
kombinovaná technika
24. 3., 14.00 – 18.00 hod. „Krásná jako kvítka 2020“ –
malování do soutěže
Info k akcím: tomas.mendl@svcha.eu, tel.: 736 158 153
„TS Up & Down se chystá na soutěžní sezónu“
Svěřenci z TS Up & Down se již od ledna pilně připravují na
soutěžní sezónu, která nabízí širokou škálu rozmanitých
tanečních soutěží. Připravujeme náhradní soutěžní tréninky,
přespávačky, workshopy apod. V termínu 20. – 22. 3. se
taneční skupiny TEENS a JUNIORS zúčastní tanečního
soustředění ve Pstruží.
Informace k akcím: mirka.rapouchova@svcha.eu
„Havířovská liga základních škol“
Sportovní sezóna HLZŠ je v plném proudu. Od začátku roku
2020 již proběhlo 9 soutěží (badminton, minivolejbal, sálová
kopaná aj.). A i jaro bude nabité sportovní atmosférou –
připravujeme MK v Laťce mládeže, MK ve vybíjené, MK ve
čtyřboji, MK v atletickém trojboji apod. Sportu zdar.
Více informací k HLZŠ na webových stránkách SVČ Asterix
nebo na e-mailu: katerina.kristianova@svcha.eu
Od 7. 4. začíná cyklus přednášek MgA. Alžběty Dirnerové
Od pravěké jeskyně ke street-artu. Rezervace na tel. 597 317 212.
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ SVORNOSTI
3. 3. v 18.00
Kineziologický kurz J. Mažguta
25. 3. v 17.30
Srí Lanka. Cestopisná přednáška Jakuba Franka.
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ ŠRÁMKOVA
19. 3. v 17.00
Příběhy knih. Vernisáž výstavy fotografií žáků
ZUŠ Bohuslava Martinů.
23. 3. v 16.30
Lapač snů. Workshop s Radkou, cena 150 Kč.
Nutná rezervace.
K-KLUB ŠRÁMKOVA
3. 3. v 16.30
Kurz černého drátování – záložka do knihy,
cena 180 Kč
5. 3. v 18.00
Má pouť ke Sv. Jakubovi – cestopisná
přednáška Tomáše Lipiny
13. 3. v 19.00
Přespávačka v Káčku pro mládež od 12 do 18 let
26. 3. v 17.00
Beseda se spisovatelkou Blankou Hoškovou,
vstupné 50 Kč.
POBOČKA SEIFERTOVA
4. 3. v 18.00
Himaláj - přednáška Robina Hilla
17. 3. v 17.00
Jarní dekorace z vlny a filcu. Nutná rezervace.
25. 3. ve 14.00 Knižní novinky pro Klub učitelů – seniorů
POBOČKA U JESLÍ
16. 3. v 9.30
Posezení nad knihami
POBOČKA HORNOSUŠSKÁ
9. 3. v 15.30
Pletem 5. přes 9. Tvůrčí podvečer pro
každého.
POBOČKA DOLNÍ DATYNĚ
19. 3. v 15.00
Vernisáž výstavy prací dětí MŠ Vrabčáci

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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Poradna SON ČR
pomáhá nájemníkům
v Havířově
Občanům města Havířova
i celého regionu je i v roce
2020 k dispozici stálá poradna
Sdružení nájemníků ČR pro
oblast všech forem bydlení,
nájemného a kontroly vyúčtování
služeb.
Regionální
poradenské centrum Havířov
má pro osobní konzultace
vyčleněno každý druhý a čtvrtý
pracovní čtvrtek od 16.30 hod.
do 18.00 hod. na ul. Palackého
2 v Havířově-Městě. Informace
a objednávky k poradnám SON
– tel. 777 810 174, 723 697 356
nebo na e-mail adresu:
son.havirov@seznam.cz.
Individuální objednávky k osobním konzultacím, případně

dotazy jsou možné telefonicky
nebo mailem i mimo pravidelný
termín konzultací v době od
10.00 hod. do 18.00 hod.
V měsíci červenci a srpnu
osobní konzultace pouze po
předchozím telefonickém či
mailovém objednání. Ve spolupráci s Radou seniorů ČR
zajišťujeme pro seniory bytové
poradenství také v poradně
v Ostravě na stejných telefonních a mailových kontaktech.
za Regionální poradenské
centrum SON ČR Havířov
Ing. Karel Žák,
člen Krajské rady seniorů MSK
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ASTERIX má novou
hernu pro děti a mládež
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo žádost
Střediska volného času Havířov
s projektem „Materiálové vybavení herny otevřeného klubu
pro děti a mládež aneb MÍT
KAM JÍT“ v dotačním programu
„Podpora pravidelné celoroční
činnosti s dětmi a mládeží ve
volném čase“.
Za finanční prostředky získané
dotací MSK jsme mohli vybavit
a otevřít pro členy kroužků, ale
především pro širokou veřejnost hernu pro děti a mládež.
Herna je vybavena novým
nábytkem, deskovými a společenskými hrami, stolním fotbál-

kem a air hockey. Těšíme se, že
herna bude hojně využívána
a díky ní můžeme zvýšit kvalitu
trávení volného času dětí
a mládeže. Můžete si přijít
zahrát v pracovní dny od 14.00
do 18.00 hod. na středisko
M. Kudeříkové 14.
Děkujeme za možnost dětem
a mládeží nabídnout zase něco
nového.
Bc. Lucie Bitterová
– pedagogický zástupce ředitele,
Asterix – SVČ Havířov, p. o.
Lenka Švecová
– pedagogický pracovník
oddělení KER,
Asterix – SVČ Havířov, p. o.

Žák Střední školy
technických oborů
se stal Euro-učněm
Žák 3. ročníku oboru Autotronik
Tomáš Svátek se nově zařadil
do evropské sítě EuroApprentices (Euro-učni). Tato
aktivita vznikla v roce 2017
a sdružuje vybrané žáky
několika evropských zemí, kteří
se zúčastnili pracovní stáže
s programem Erasmem+. Jejím
cílem je informovat o příležitostech Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě
a vyzdvihnout důležitost a přínos účasti na této mezinárodní
mobilitě.
Jelikož se naše škola dlouhodobě zapojuje do aktivit
Erasmus+ a taktéž mnoho
našich žáků díky tomuto
programu absolvovalo již svou
pracovní stáž v Anglii, chtěli
bychom se o své zkušenosti
a zážitky dále podělit. Forma
prezentace našich aktivit
prostřednictvím Euro-učně je
velice zajímavá a pro všechny
zúčastněné přínosná. Věříme,
že náš zástupce bude ostatní
inspirovat.
Co našeho Euro-učně čeká?
Bude reprezentovat naši školu
a ČR na společných setkáních,
na nichž představí svou stáž

www.havirov-city.cz

i školu a podělí se o své
zkušenosti a zážitky s lidmi
z celé Evropy. První národní
setkání se bude konat v březnu
2020 v Praze. Poté ho čekají
setkání mezinárodní (Finsko,
Rakousko). Cílem všech setkání je kromě sdílení zkušeností také další sebevzdělávání
všech Euro-učňů formou účasti
na workshopech a jiných
prezentačních a IT aktivitách.
Věříme, že získané informace
a zkušenosti ze stáže pomohou našemu Euro-učni předávat své poznatky a zážitky
vybraným cílovým skupinám
a rovněž uspořádat vlastní
prezentační akce.
O všech aktivitách EuroApprentices se můžete více
dozvědět ze stránek:
www.naerasmusplus.cz
Ing. Martin Fišer,
koordinátor programu Erasmus+

Z redakční pošty:

Poděkování naší obvodní lékařce
Paní MUDr. Janina Kryglová
byla lékařkou srdcem i duší
pacientům. Byla velice starostlivá, obětavá a velice přičinlivá
o své pacienty z Havířova,
Prostřední Suché. Starala se
i o část občanů Horní Suché.
Aby mohla pomoci svému
pacientovi, nebylo jí zatěžko
studovat neustále v knihách
a zdokonalovat se. Byla přísná,
ale také milá, že pohladila na
duši pacienta, ale i tím léčila.
Za její působnosti čekárna byla
plná lidí, kteří svůj život dávali
do jejích rukou. Její stůl byl
zaplněn složkami pacientů,
které neustále kontrolovala
a hledala, jak pomoci a kam dát
žádanku k odbornému lékaři.
Vždy si věděla rady, co udělat,
jak přesvědčit pacienta, a vždy
byla připravená. Byla velice
dobrý psycholog pro nemocné.
Nikdy nebyla pyšná, domýšlivá
(i když by mohla).
Byla to doktorka, která si prošla
mnohými potížemi, nesnázemi

– prostě v životě to neměla
lehké. Nic jí nespadlo do klína
bez tvrdé práce. Při tom všem
měla rodinu – děti a manžela,
o které se musela starat.
Zvládla vše na jedničku.
Všichni jsme ji měli moc rádi
a mohli jsme jí po zdravotní
stránce věřit. Mnohým pomohla, jak mohla, ale vděku se
nedočkala, ale ona byla
šťastná, že pomohla.
Dnes užívá důchodu, kterého jí
všichni přejeme ze srdce, i když
nám velice chybí a schází již
dva roky.
Závěrem bych jí chtěla za
neustálou péči o naše zdraví
poděkovat svým a jménem
dalších pacientů z Havířova,
Prostřední Suché a občanů
Horní Suché, protože máme
málo takových doktorů. A za
její péči bych jí velice ráda
přidělila místo v Síni slávy,
protože takovou doktorku už
nebudeme mít.
Dagmar Hartmanová
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ADRA: Dobrovolníci
pracují srdcem
Hlavním pracovním náčiním
dobrovolníka je jeho srdce.
Někdy se říká: „Má srdce na
dlani.“ U našich dobrovolníků to
platí stoprocentně. Jsou to
opravdu báječní lidé, kteří chtějí
být užiteční a nápomocní
druhým. Stačí jen trochu chtít,
mít hodinku volného času
týdně, mít rád lidi, chtít si s nimi
povídat, vyslechnout jejich
životní příběhy, zkrátka jen tak
u někoho pobýt a prozářit mu
tak den.
V loňském roce bylo ve 13
dobrovolnických programech
na území města Havířov
zapojeno celkem 186 dobrovolníků a ti věnovali potřebným
lidem 6116 hodin během 2584
návštěv. Pojďte se také přidat,
čeká na vás mnoho seniorů
a pacientů, kteří budou vděčni
za vaši přítomnost, taktéž lidé
s postižením, ti jsou nesmírně
přátelští a rádi by si s někým
zahráli společenskou hru
anebo třeba sálovou kopanou!
Dobrovolníci mohou pomáhat
v Charitativních obchůdcích
ADRA anebo u dětí. Všude tam
hledáme dobrá srdce, zkrátka
ty, kteří mají rádi lidi a chtějí
pomáhat.

školení, které se bude konat
v úterý 3. 3. 2020 od 15.30
v Dobrovolnickém centru
ADRA v Havířově na ul. Hlavní
třída 2/4 (pod podloubím).
Přijďte se dozvědět více, pojďte
se stát společníkem, přítelem
osamělých lidí a smysluplně
trávit svůj čas.
Pro více informací kontaktujte
koordinátorku na:
tel. čísle: 732 353 035
nebo e-mailem:
emilie.starkova@adra.cz
Jana Žoričová,
koordinátorka dobrovolníků

Zájemci o dobrovolnictví jsou
srdečně zváni na úvodní

ZUŠ Janáčka:
3. března 2020 v 17:30 hod. v Komorním sále: Koncert žáků
10. března 2020 v 17:30 hod. v Komorním sále: Koncert žáků
19. března 2020 v 17:00 hod. v Reprezentačním sále:
Pohádka podle stejnojmenné opery A. Dvořáka Rusalka
31. března 2020 v 18:00 hod. v Komorním sále: Absolventský koncert

ZUŠ Martinů:
Koncerty absolventů I. a II. stupně
3., 10., 17., 24. a 31. března 2020 v 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ B. Martinů ul. Sadová
Podvečery s klavírem
4., 5., 20. a 25. března 2020 v 17.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ B. Martinů ul. Sadová
Podvečer se zpěvem
18. a 27. března 2020 v 16.30 hodin
Koncertní sál ZUŠ B. Martinů ul. Sadová
Dechové podvečery
6. a 26. března 2020 v 17.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ B. Martinů ul. Sadová

www.havirov-city.cz

Německý jazykový diplom
DSD je možné získat na
Gymnáziu Studentská
DSD I a DSD II (Deutsches
Sprachdiplom)
je
diplom
osvědčující znalost německého
jazyka, který vydává německé
ministerstvo školství na základě úspěšně složené mezinárodně uznávané zkoušky.
Naše gymnázium je jedním
z mála v Moravskoslezském
kraji, které umožňuje svým
žákům tuto zkoušku složit
a bezplatně tento diplom
získat. Zkoušky odpovídají
společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky
a jsou na úrovni A2/B1(DSD I)
a B2/C1(DSD II). Jednotlivé
zkoušky
jsou
na
sobě
nezávislé, proto se zájemce
může zapsat na jakoukoli
úroveň, může tak získat oba
jazykové diplomy nebo jen
jeden.
Diplom DSD II je platný bez
časového omezení a platí jako
doklad, který umožňuje studium na některé z vysokých
škol v německy mluvících

zemích. I vysoké školy v České
republice přihlížejí při přijímacím řízení k tomuto
certifikátu. Rovněž firmy, a to
nejen s německými vlastníky,
upřednostňují uchazeče vlastnící německý jazykový diplom.
Zkouška se skládá z písemné
a ústní části vždy příslušné
úrovně. Písemná část se
skládá z poslechu, čtení s porozuměním a písemné komunikace. Ústní část je tvořena
prezentací a rozhovorem se
zkoušejícím.
Na zkoušku je možno se
připravovat buď formou zájmového kroužku (DSD I) nebo
semináře (DSD II).
Další informace k DSDzkouškám a také o odborném
poradci pro jazyk německý
v České republice naleznete na
stránkách:
Bundesverwaltungsamt.de
Zpracovala
Mgr. K. Rozbrojová

ZŠ Gorkého: Žáci základní
školy poslouchají „klasiku“
Již podruhé připravila paní
profesorka Milada Kučerová
pro žáky 9. ročníku ze ZŠ
Gorkého besedu o významných
českých hudebních skladatelích 1. poloviny 20. století.
Letošní osobností se stal
skladatel Vítězslav Novák,
jehož 150. výročí narození si
letos připomeneme. Paní
profesorka žákům přiblížila
zajímavé informace ze života
tohoto hudebního skladatele,
který studoval na Pražské
konzervatoři ve třídě Antonína
Dvořáka,
ale
rovněž
je
seznámila s jeho nejpopulárnější skladbou – Slováckou
suitou, inspirovanou moravským Slováckem a životem lidí
na přelomu 19. a 20. století.
Paní profesorka žákům rovněž
představila slováckého malíře
Jožu Uprku, jehož s Vítězslavem
Novákem
pojilo
dlouholeté přátelství. Stejně
jako Novák byl i Joža Uprka
inspirován
svým
rodným
krajem – jeho slavnostmi,

zvyky, obřady a každodenním
životem zdejších lidí. Při
poslechu Slovácké suity mohli
žáci z prezentace obdivovat
Uprkovy obrazy, které tematicky odpovídaly jednotlivým
částem
hudební
skladby
(V kostele, Mezi dětmi,
Zamilovaní, U muziky, V noci).
Přednášející v závěru besedy
položila žákům několik otázek
týkajících se obou zmiňovaných umělců. Byla mile
překvapena
nejen
jejich
správnými odpověďmi, ale i tím,
že při poslechu nerušili, ba
dokonce
hudbu
pozorně
vnímali.
Paní
profesorce
Miladě
Kučerové srdečně děkujeme,
že pro žáky ZŠ Gorkého
připravila poutavou besedu
a těšíme se na další hudební
setkání.
Pavlína Volná,
ZŠ Gorkého Havířov
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ZŠ Selská: Kde by se tu
vzala? aneb tak trochu
jiná pozvánka...
Docela nedávno jsem stála na
autobusové zastávce a čekala
jsem na obvyklý autobus do
práce. Směr jízdy – Bludovice,
cílová zastávka – Polská škola.
Když očekávaný autobus zastavil, uslyšela jsem za sebou udivený hlas: „Polská škola?! Kde
by se tu vzala?“ Chtěla jsem se
otočit a pustit se do vysvětlování, ale znáte to, ráno bývá
uspěchané.
Ale přese všechno mně to nedá.
Ráda bych na tu otázku odpověděla. Kde se tu vzala? Inu, vzala
a stojí na stejném místě už 109
let, obklopena vzrostlými stromy uprostřed pečlivě udržované
zahrady. Na ZŠ a MŠ v Havířově
Bludovicích při ulici Selské
výuka skutečně probíhá v polštině, avšak vyučuje se také jazyku českému, angličtině a také
němčině. Je to menší škola
spíše rodinného typu, která nabízí svým žákům individuální
přístup ve výuce, dokáže se také
postarat o děti se specifickými
výukovými potřebami. Výuka
přírodovědných předmětů pro-

bíhá v odborných učebnách, humanitním předmětům lze vyučovat nejen v běžných třídách,
ale i v moderně vybavené školní
knihovně, v níž najdete desítky
nových a skutečně zajímavých
knih. Počítačová učebna je samozřejmostí a v tuto chvíli prochází postupnou obnovou.
Co by vás mohlo dále zajímat?
Činnost folklorního souboru
nebo jak tráví děti čas ve školní
družině? Účast žáků v nejrůznějších soutěžích nebo příprava
žáků na přijímací zkoušky?
Nebo jak se děti těší na hodiny
plavání či na pravidelný čtenářský kroužek? A také jak to chodí
v naší mateřské škole?
Kdybych
chtěla
jmenovat
všechno, bylo by to ještě na
dlouho. Budete-li chtít, přijďte se
podívat. Jste srdečně zvaní, zejména pak k zápisu do první
třídy, který se bude konat
6. a 7. 4. 2020 od 14:00 do
17:00 hodin.
Danuta Kulová,
ZŠ s pol. jaz. Havířov-Bludovice

ZŠ Školní: Mapíkova
putovní knihovna
V rámci projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP Havířov II byla v lednu 2020 zahájena
realizace
projektu
MAPíkova putovní knihovna.
Jako první měli možnost začíst
se do zapůjčených knih osmáci
a deváťáci ze Základní školy
Havířov-Šumbark Školní 1/814.
A nejednalo se o ledajakou
knihu. Vybrali si knihu My děti ze
stanice ZOO, která zachycuje životní osudy dívky závislé na dro-
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gách. Žáci četli v hodinách literatury, slohu, ale i o přestávkách. Velkým zklamáním pro ně
bylo zjištění, že termín pro vrácení knih se neodvratně blíží
a oni nestihnou příběh Christiane dočíst až do konce. Vždyť
ta knížka je jako droga! Ale nevadí. Kniha k nám do školy připutuje zase v březnu a všichni
budou mít možnost přečíst ji až
do samotného konce.
Mgr. Pavla Nesvadbová
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ZŠ Frýdecká:
Exkurze na „Lidické“
Začali jsme pěkně zostra
v helmě značky Cosa Nostra,
do zástěry kožené
navlékli nás zděšené.
Plamen tryská, jiskra lítá,
další svářeč už se svlíká.
Bystré oko, pevný stisk,
s CO2 je to vždy risk.
Každý oči poulí,
když motá lano s koulí,
jedu, jedu rychle na čas,
pane mistře, vy jste pruďas,
pochválen je velice,
kdo smotá lano pod třicet.
Kleště, svěrák, hlavně plech,
ať si skládá, jen ho nech,
kdo si píská, nezlobí,
píšťalku si zhotoví.
Trubka k trubce přesně sedí,
zručný mistr na mě hledí,
pod odborným dohledem
zahříváme plamenem
trubku z mědi, taky z plastu –
suvenýr pro bráchu Vlastu.
Sestavil jsem stoličku,
trvala mi chviličku,

dřevo voní, jak je známo,
budu truhlář, milá mámo!
Máme míru v malíčku,
rozřízneme kachličku,
stěny modré, žluté, bílé
neskládáme nahodile,
všechno má svůj pevný řád,
krásný pocit bude hřát.
Jede, jede bagr vpřed,
dloube z hlíny další vřed,
strojník stočí lžíci dolů,
rozjedou to pěkně spolu.
Dopředu a potom vzad,
do těla se vkrádá chlad,
za chvíli se pracoviště
proměňuje v parkoviště.
Rozjede to trochu víc,
kubíků je na tisíc,
pokračovat bude příště,
dělá totiž nové hřiště.
Řemeslník, ten se má,
svět se o něj zajímá,
zlaté ruce úspěch jistí,
dobrou práci ti zajistí.
Mgr. Irena Febrová,
vých. por. a žáci třídy 9. A

MŠ Lípová:
Ledové Pustevny
Děti z MŠ Lípová a MŠ K. Čapka
vyjely v úterý ráno 28.1. na hory.
Autobus plný dětí, lopat na sníh
a řízků s chlebem nás zavezl až
na Pustevny.
Hned po příjezdu si děti prohlédly výstavu ledových soch.
Uviděly například ledovou sochu
Svobody, Eiffelovu věž, Pyramidy, Sfingu a mnoho dalšího.
Nejvíce se dětem líbila ledová
zoo, kde poznaly tučňáky, velrybu, mrože, ledního medvěda.

Lopaty na sníh jsme nevezli zbytečně. Svezly se nejen děti, ale
i paní učitelky. Ježdění na lopatách nás sice krásně zahřálo, ale
jelikož občas foukal studený vítr
a chvílemi také sněžilo, šli jsme
se všichni zahřát do restaurace
teplým čajem. Výlet se všem
moc líbil a děti si alespoň mohly
užít sněhu, kterého se tuto zimu
ve městě ještě nedočkaly.
Bc. Anna Dirnerová
a kolektiv MŠ Lípová a MŠ K. Čapka
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

iánská s tezka
d
n
pro předškoláky
I

ZŠ Mládežnická,
Havířov-Podlesí

„Škola s dlouholetou tradicí rozšířené
výuky cizích jazyků“
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

18. 3. 2020 8.30 - 11.30 hod.
Pro rodiče budoucích prvňáčků sraz v 8:30 hod.

A K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
6. 4. 2020 12.00 – 17.00 hod.
7. 4. 2020 12.00 – 17.00 hod.
www.mladezka.cz

ZŠ Gen. Svobody,
Havířov-Šumbark:

ZVEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH
PRVŇÁČKŮ K INDIÁNSKÉMU ZÁPISU
DO PRVNÍCH TŘÍD A DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

6. – 7. dubna 2020 od 13.00 hod. do 17.00 hod.
TĚŠÍ SE ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ

Montessori základní
škola Úsměv
ZVE

10. 3. 2020 NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(8.30-12.15 a 14.00-16.00).
Objednávejte se předem na časy:
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.00 a 15.00

USKUTEČNÍ
1. a 2. 4. 2020 ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍDY
(přijímáme max. 8 dětí)
POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM NAŠE MONTESSA, Z. S.
3. – 7. 8. 2020 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Kontakty: usmev2017@seznam.cz, fcb: Montessori základní
škola Úsměv/Naše Montessa tel.737 146 336
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ZŠ F. Hrubína,
Havířov-Podlesí:
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
27. 3. 2020 od 8.00 hod. do 13.00 hod. (výuka)
od 13.00 hod. do 15.00 hod. (školní družina)
28. 3. 2020 od 8.00 hod. do 12.00 hod. (prohlídka školy)
s možností navštívit školní bazén od 8.30 hod. do 11.30 hod.
Dětem nabízíme:
• výuku AJ od 2. ročníku v nových jazykových učebnách
od 1. třídy v rámci ŠD
• od 1. do 9. třídy v rámci TV absolvují žáci 1 hodinu plavání
týdně ve školním bazénu
• školní družinu a zájmové kroužky v rámci ŠD
• školní jídelnu v budově školy
• akce školy pro děti a rodiče (např. rozsvícení vánočního
stromečku)
• pobytové a výjezdové lyžařské kurzy pro I. i II. stupeň
• novou knihovnu a čítárnu

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
6. 4. 2020 od 13.00 hod. do 17.30 hod.
7. 4. 2020 od 13.00 hod. do 17.30 hod.

ZŠ Frýdecká:
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pondělí 9. 3. 2020 od 8.00 do 15.00 h
Přijďte si prohlédnout moderní školu s přátelským prostředím
a výbornými vzdělávacími výsledky. Od 8.00 do 8.45 h lze
navštívit ukázkovou hodinu v 1. třídě zaměřenou na výuku
českého jazyka, zejména na počátky čtení a psaní.

Pobočka ZŠ v Havířově-Dolních Datyních
Úterý 10. 3. 2020 od 7.45 do 15.00 h
Ukázková hodina jazyka českého od 7.45 do 8.30 h.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Pondělí 6. dubna 2020 od 12.00 do 18.00 h.
Úterý 7. dubna 2020 od 12.00 do 17.00 h.
V úterý speciální pedagožka poradí s připraveností na školu či
speciálními potřebami dětí. S sebou občanský průkaz
a rodný list dítěte.

Pobočka ZŠ v Havířově-Dolních Datyních

Pondělí a úterý 6. a 7. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 h.
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MŠ U Křížů:
Srdce pro studánku
Již od nepaměti žene člověka
vpřed
touha
objevovat…
Nejinak je tomu u dětí
předškolního věku. Vždyť je pro
ně každý den plný překvapení
a nových věcí, se kterými se
postupně seznamují a ukládají
si je do paměti.
Také děti z MŠ U Křížů
v Havířově-Životicích milují
cesty objevů. Na dlouhých
vycházkách v krásném přírodním prostředí je přece tolik
míst, která jsou pro ně něčím
vzrušující, zajímavá, tajemná.
Proto jsme jednoho dne dětem
připravily „tajný výlet“ ke
studánce Volontérka…
Byl podzimní slunečný den,
který ukazuje dětem les v těch
nejkrásnějších barvách, a jejich
prožitky jsou mnohem intenzivnější díky slunečním odleskům neskutečné palety barev.
Cesta lesním porostem byla
příjemná a rychle ubíhala. Na
pěšince blízko cíle jsme dětem
zadaly „pátrací“ úkol – najít
studánku. Děti zkoumaly okolí,
zvedaly spadlé větve, prohrabávaly listí… Náhle se ozval
radostný
výkřik
skupinky
chlapců: „Už ji máme!!! Tady!!!“
Kousek od pěšiny pod svahem
stála skutečně dřevěná budka
s nápisem „Volontérka“. Je
ukrytá v Životickém lese bez
přístupové cesty… A tak jsme
dětem předaly příběh podle
lidového vyprávění: „Kdysi
v dávných dobách tudy vedla
kupecká cesta a povozy tažené
koňmi se zde zastavovaly
k napojení koňů a krátkému
odpočinku. A jak už to bývá,
i v tehdejších dobách žili lidé
hodní a zlí… Řádili v tom lese
„loupežníci“,
kteří
využili
zastavení kupců a okrádali je
o peníze nebo zboží. A protože
šlo tady „o život“, pojmenovali
tuto část Životice…“

zpátky si vymýšlely příběhy, jak
to tehdy vlastně bylo.
Za pár týdnů jsme objevily
nabídku projektu s názvem
„Srdce s láskou darované“. Je
to soutěž pro děti mateřských
a základních škol. A tak jsme
děti motivovaly k zapojení se
do soutěže. S pomocí paní
učitelky vyrobily velký obraz
z kartonu, starých novin a obalové fólie. Vše z odpadového
materiálu… Není to pro děti
z naší školky nic nového, již
několik let jsme „ekoškola“.
Vzhledem k tomu, že letošní
téma projektu je “voda“,
rozhodli jsme se věnovat
„obraz“ studánce Volontérce.
A protože děti milují verše,
darujeme jí i básničku, kterou
jsme k tomu spolu složili…
Životická studánka
V tom našem lese je studánka
ukrytá, žíznivá zvířátka ráda
vždy přivítá. Voda v ní jistě je
pro všechny kouzelná, kdo se
z ní napije - z života radost má.
Že prý tomu nevěříte? Nedivte
se, najdete ji přece v Životickém
lese. Voda je život, voda je dar,
bez vody na Zemi nebyl by ráj.
Z té naší studánky voda vždy
teče, pro kytky, zvířata, pro Tebe
– člověče. Chceme Ti, studánko, s díky dnes přát, aby Tě
v okolí každý měl rád.
Věříme, že i kdyby děti soutěž
nevyhrály, zůstane jim v srdcích
navždy ukryto to kouzlo zážitku
a radost ze sebe sama. Tohle je
pro ně v předškolním věku
mnohem cennější než diplom
nebo medaile. Možná si to ale
uvědomí až za mnoho let jako
my…
Bc. Alena Koniuchová
– ved.uč. MŠ U Křížů

Děti s otevřenými pusinkami
poslouchaly vyprávění. Vždyť
kolik už na toto téma viděly
pohádek a teď stojí přesně na
tomhle místě! Začali jsme si
povídat o potřebě vody pro lidi,
zvířata, rostliny… Děti zjistily, že
díky vláze je kolem studánky
tráva
mnohem
zelenější,
stromy vzrostlejší, všude kolem
roste mech. Vycházka byla pro
ně plná tajemna a cestou
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Knihovna vydala brožuru: ČESKO/SLOVENSKÁ
GRAFIKA
20./21. STOLETÍ
Z diáře kronikářky
(od A. Muchy, J. Váchala, M. Švabinského až po
Kroniku města Havířova získala
knihovna do péče od 1. ledna
2016. Hledali jsme nejefektivnější způsob práce, abychom
mohli zaznamenat co nejvíce
událostí, které se v našem
městě dějí. Nejvíce se osvědčil
DIÁŘ. Je prvotním záznamem
akce a jeho soupisem vzniká
vlastně druhá kronika města.
Jsou v něm krátce zaznamenány i akce, kterých se kronikářka města neúčastní osobně.
Je každoročně zveřejňován jako
příloha Kroniky města Havířova
v
elektronické
podobě
(http://www.kronikahavirov.cz/
doku.php)
K 65. narozeninám města jsme
vybrali „Diář“ ze „stovkového
roku“ 2018 (kronika z roku 2019
je doposud ve zpracování a není
schválena Radou města Havířova její konečná podoba).
V roce 2018 jsme se připojili
k celé České republice a řada
akcí se konala u příležitosti

100. výročí konce 1. světové
války a založení samostatného
Československa. Snažili jsme
se všechny události ve městě
zaznamenat (byť jich bylo
hodně, víme, že zdaleka určitě
nejsou všechny) a předkládáme
je čtenářům jako vzpomínku na
tento výroční rok.

Abychom mohli brožuru vydat,
museli jsme i původní Diář kronikářky z roku 2018 zkrátit. To
byla samozřejmě práce kronikářky města Havířova, stejně
jako výběr fotografií z daného
roku. Graficky brožuru zpracovala Michaela Kroupová, vedoucí Expozice psané uhlím,
„hornické“ pobočky Městské
knihovny Havířov ve Společenském domě.
Brožury jsme vydali v nákladu
1 000 ks v ostravské tiskárně
JUST Print a pro čtenáře jsou
zdarma.
Hana Dvořáková

Blíží se Havířovský
majáles 2020
Jaro je za dveřmi a spolu s ním
se vrací i Havířovský majáles.
Organizace již druhého a doufáme, že zdaleka ne posledního,
ročníku se opět chopili studenti
Gymnázia Komenského ve spolupráci se zástupci dalších havířovských
středních
škol.
Havířovský majáles 2020
se uskuteční ve čtvrtek
30. dubna 2020 na náměstí
Republiky a v přilehlých prostorách. Od 13 hodin se můžete přijít
podívat
na
příchod

majálesových průvodů jednotlivých škol, pestrý hudební program s vystoupením řady
nezávislých kapel a interpretů,
např. Narcis, Saca nebo třeba
Emergency Brake. Neodmyslitelnou součástí bude řada zajímavých doprovodných akcí
a atrakcí i možností občerstvení. Přijďte s námi oslavit příchod jara a vyhlásit královský
pár letošního majálesu, který se
tematicky ponese ve filmovém
duchu.

Studentský ples
Že je Havířovský majáles velmi
perspektivní a má před sebou
netušené možnosti, svědčí i tato
nová akce. Přípravný výbor Havířovského majálesu srdečně
zve všechny studenty, ať už stávající nebo bývalé, na Studentský ples do Společenského
domu Reneta dne 20. března od
18 hodin. Tématem plesu je
"Hollywood", takže veškeré doplňky a kostýmy jsou vřele vítány. Můžete se těšit na volbu
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královského páru letošního majálesu, taneční vystoupení a samozřejmě pořádnou porci
zábavy. Lístky jsou v prodeji na
Gymnáziu Komenského a také
každou středu od 17:30 do
19.00 v prostorách Společenského domu Reneta.
Přijďte, těšíme se na vás!
Petr Šimek

A. Brunovského, se zdůrazněním grafické tvorby
Fr. Bílka, 1872-1941)
Bude k vidění od 3. 3. 2020 do
2. 4. 2020 v Galerii V. Wünscheho.
Vernisáž 3. 3. 2020 v 17 hod.
Výstava je z produkce Pražské
grafické sbírky DRIT. Výstavu
uvede kurátor sbírky - malíř
a grafik Pavel Hlavatý.
O česko/slovenské grafice
20. a počátku 21. století lze konstatovat, že byla a je v horních
patrech světového tvůrčího procesu. Od prvních let 20. století
byla v úzkém kontaktu s evropským hledáním nových vizí a výtvarných možností. Po Paříži,
Mnichově a Vídni byla Praha
dalším centrem uměleckého
snažení. I v době socialistického realismu soupeřily o své
místo na slunci práce umělců
V. Boudníka, F. Tichého, Z. Sklenáře, J. Johna, O. Kulhánka,
J. Anderleho, K. Demla,
A. Borna, Z. Mézla, P. Hlavatého
a nové, již porevoluční generace.

podloží. Jako grafik, ilustrátor,
malíř, architekt, keramik, ale
především sochař zanechal
v české i evropské kultuře jedinečnou a nenapodobitelnou
stopu duchovna, provázenou
alegoriemi, symboly, věcmi nadpozemskými a ezoterickými.
Výstava Fr. Bílka jako segment
většího celku je na Ostravsku
patrně poprvé.
Pavel Hlavatý

“Třešničkou” na výstavě je vypíchnutí grafické tvorby Františka Bílka, jehož genialitu
upozaďovala bývalá moc. Bílek
byl jedním z největších objevů
evropské kultury, vázající svoji
tvorbu na duchovní a sakrální

K. Musil

Koncerty Líhně
v Clubu Centrum!
Historicky poprvé se konají koncertní večery mezinárodní klubové soutěže hudebníků Líheň
v samotném centru Havířova.
Poprvé se soutěž přestěhovala
do podzemí havířovského kina
Centrum – do Clubu Centrum!
Od sedmé hodiny večerní se tak
zde každý pátek setkávají milovníci různých hudebních stylů,
aby si poslechli vždy tři soutěžící skupiny a počkali si na verdikt odborné poroty. Ta pokaždé
z trojice vystupujících na místě
vybírá tu nejlepší kapelu, kterou
posílá do dalších bojů. Z letošních 443 přihlášených hudebních skupin se tak postupně
vytříbí čtveřice finalistů a o ví-

tězi se rozhodne až v červnu tohoto roku. Díky podpoře města
Havířov se koncerty konají bez
vstupného, a tak se zde dají
očekávat každý pátek příjemně
strávené chvíle s živou hudební
produkcí. Pořadatelé Líhně z havířovské produkční agentury
Viking agency navíc myslí i na
návštěvníky, pro které tradičně
připravují soutěže nejen na internetu, ale také přímo v klubu.
Srdečně tak zvou každý pátek
do Clubu Centrum – další koncerty proběhnou 6., 13., 20.
a 27. března a poté ještě 3. a 17.
dubna! Více na www.lihen.cz
Marek Slonina
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