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HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU
od rodinných domů v období od 06. 04. 2020 do 20. 11. 2020
Svozový den:

PONDĚLÍ

2
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VPK
DUBEN 2020
období

místo přistavení

Ulice: Boční, Borová, Březová, Dělící, Dubová, Farská, Frýdecká,
Havraní, Hraniční, Jasmínová, Javorová, Kosí, Krajní,
Květná, Na Grůni, Na Kavkovicích, Na Kempách, Na Záguří,
Oblouková, Prostřední, Radliční, Rodinná, Rohová, Soví,
Spojná, Strmá, Svážná, Šeříková, Těšínská, Točitá,
U Jednoty, U Kasperčoka, U Kostela, U Lipek, U Mýta,
U Statku, U Stružníku, U Zborůvky, Údolní, Větrná, Vratká,
Vřesová, Záhumenková, Zákostelí, Zámečnická.

PÁ-PO 3. 4. - 6. 4. Okrajová x J.Vrchlického, Studentská x
Petra Bezruče, Karolíny Světlé

Svozový den:
ÚTERÝ
Ulice: Budovatelů, Dělnická, Fryštátská, Hornická, Hornosušská,
Hořanská, Jarní, Kapitána Jasioka, Lesácká, Lísková, Malá,
Modřínová, Na Bělidle, Na Jitřence, Na Michalůvce,
Na Pavlasůvce, Obvodová, Pěkná, Plynárenská,
Podolkovická, Povoznická, Protější, Před Tratí, Říjnová,
Sousední, Stará, Středová, Travná, U Garáží, U Hřiště,
U Lékárny, U Modlitebny, U Pískovny, U Plnírny, U Skleníků,
U Splavu, Úzká, Veveří, Vodní, Zručná, Životická

PÁ-PO 17. 4. - 20. 4. Padlých hrdinů x Přátelství, Na Záguří x
Květná, Frýdecká x U Stružníku

Svozový den:

STŘEDA

Ulice: Datyňská, Do Údolí, Formanská, Chatařská, Josefa Kotase,
Lazecká, Na Bartošůvce, Na Hliníkách, Na Hranici, Na
Kopci, Na Pěšině, Na Sioně, Na Sosně, Nad Tratí, Nový
Svět, Občanská, Orlovská, Otevřená, Pod Svahem,
Prachatická, Rovná, Šumbarská, Turistická, U Dubu,
U Lesíka, U Mlýnku, U Nádrže, U Obory, U Pošty, U Potoka,
U Školy, V Zaryjach, Zahrádkářská, Zemědělská, Zřídelní,
Mezidolí, Na Důlňáku, Na Vyhlídce, Na Špici
Svozový den:
ČTVRTEK
Ulice: 17. listopadu, Atriová, Čelakovského, Dlouhá třída, Elišky
Krasnohorské, Hálkova, Horní, Jurije Gagarina, K Lučině,
K Přehradě, Karolíny Světlé, Karvinská, Luční, Michníkova,
Moskevská, Na Dolanech, Na Fojtství, Na Lánech, Na
Osinách, Na Polanech, Na Prostředňáku, Na Stezce, Nad
Terasou, Olšová, Ovocná, Padlých hrdinů, Podélná,
Přátelství, Selská, Severní, Spádová, Tichá, U Křížů,
U Stadionu, U Stavu, Zelená
Svozový den:
PÁTEK
Ulice: Čapí hnízdo, Dr. Jánského, Generála Svobody, Heleny
Malířové, Hřbitovní, Chrpová, Jarošova, Konzumní,
Korunní, Ladova, Lidická, Lomená, Na Kremplách, Na
Parceli, Nová, Okružní, Opletalova, Osadnická, Petřvaldská,
Podlesní, Polní, Požárnická, Růžová, Řadová, Smrková,
Sokolská, Staniční, Školní, Tovární, U Jelena, U Nádraží,
U Parkoviště, U Točny, U Závor, Učňovská, V Zahradách,
Výletní, Zahradní, Železničářů
UPOZORNĚNÍ:
Přistavení sběrné nádoby v den svozu je nutno zajistit nejpozději
do 6 hodin ráno. Využívat uvedené sběrné nádoby k ukládání
jiného druhu odpadu, než pro který jsou určeny, je zakázáno.
Nádoby s jiným odpadem, či odpad uložený mimo tyto sběrné
nádoby, nebudou odvezeny! Vyjde-li svozový den na den
pracovního klidu, budou zbývající svozové dny v tomto týdnu
odsunuty na následující pracovní dny a poslední svozový den
bude sobota.

ÚT-ČT 7. 4. - 9. 4.

Mládežnická, Dlouhá třída x Kosmonautů,
Hálkova

ÚT-ČT 14. 4. - 16. 4. 17.listopadu x Junácká, 17.listopadu x
Družstevnická, Padlých hrdinů x Michníkova

ÚT-ČT 21. 4. - 23. 4. U Školy, Lazecká, Akátová x Nákupní,
Ladova
PÁ-PO 24. 4. - 27. 4. Generála Svobody, Výletní x Čapí hnízdo,
Moskevská 1a, Národní třída x 1.máje
ÚT-ČT 28. 4. - 30. 4. Astronautů x Mozartova, Žákovská
naproti ul. Uzavřené, Na Nábřeží x Klidná,
Na Nábřeží x Lípová, Mánesova 14
Upozorňujeme občany, že velkoobjemové kontejnery jsou
určeny pouze k odkládání objemného odpadu (např. koberce
nábytek), který vzhledem ke svým rozměrům nelze uložit do
sběrných nádob. Ostatní druhy odpadů (nebezpečný odpad,
použité elektrozařízení, stavební odpad) je nutno odvážet do
sběrných dvorů - ul. Karvinská nebo ul. Jarošova.
Velkoobjemové kontejnery NEJSOU URČENY PRO PODNIKATELE

Začíná blokové čištění
komunikací a parkovišť
Blokové čištění na komunikacích patřících statutárnímu
městu Havířov provádí TSH a.s.
ve spolupráci s veřejně prospěšnými pracovníky. Začátek
čištění je na letošní rok
naplánován na středu 1. dubna
2020. Čistění je vždy doprovázeno
místní
úpravou
silničního provozu a zákazem
stání na komunikacích, které
jsou označené přenosným
dopravním značením, které je
instalováno v předstihu minimálně 7 dní. (Začátek je
stanoven na 6.00 hod., přičemž
každý blok je rozdělen do dvou

časových úseků 6.00–11.00
a 11.00–14.00 hod.)
Pro hladký průběh akcí žádáme
řidiče o respektování zákazových značek. Na čištění plynule
navazují plánované obnovy
vodorovného dopravního značení. Seznam konkrétních ulic
je uveden:
https://www.havirovcity.cz/odbor-komunalnichsluzeb/informace/blokovecisteni-ulic-v-havirove.
Ing. Iveta Grzonková, vedoucí
odboru komunálních služeb

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK,
ZEJMÉNA V LETNÍCH MĚSÍCÍCH, BUDE HARMONOGRAM
OPERATIVNĚ ZMĚNĚN, A TO např. NA INTERVAL SVOZU
BIOODPADU CO 14 DNÍ.

www.havirov-city.cz

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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V havířovských ulicích se opět budou prohánět
sdílená kola!

Modro–stříbrná kola firmy
Nextbike, která v období od
července do října zdobila
havířovské ulice, se v dubnu
opět vrátí! Tato sdílená kola
neboli „bikesharing“ jsou
skvělá možnost, jak se rychle
a ekologicky přemisťovat
z místa na místo a udělat tak
něco pro své zdraví.
Za období fungování systému
od 26.07.2019 do 31.10.2019,
tj. cca 3 měsíce, bylo do
systému registrováno více než
5000 uživatelů, kteří si jízdní
kolo vypůjčili více než 30 000
krát, z tohoto vyplývá cca 300
výpůjček za každý den
v daném období. Tato čísla
mluví za vše! Systém sdílených
kol se v minulém roce, kdy
probíhal pouze testovací
provoz, těšil veliké oblibě. I díky
těmto číslům se vedení
statutárního města Havířov
rozhodlo zvýšit jak počet kol,

tak i počet stanovišť. V tuto
chvíli se počet kol zvýší
z předešlých 80 kusů na 150
kusů a počet stanovišť se zvýší
z 20 na 50 stanovišť, kdy
v umisťování těchto nových
stanovišť byly především
zohledněny podněty našich
občanů.
Stejně jako v pilotním projektu
tak i tento rok bude prvních
15 minut výpůjčky díky statutárnímu městu Havířov zdarma
a dalších 45 minut bude stát 20
Kč. I nadále budeme shromažďovat podněty občanů, se
kterými se můžete obracet na
odbor komunálních služeb,
který má systém sdílených kol
na starosti.
Tak tedy bikesharingu zdar!

UPOZORNĚNÍ:

Ing. Iveta Grzonková,
vedoucí odboru
komunálních služeb

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v ČR
a s ním spojenými opatřeními může dojít ke změnám
v programu a pořádání akcí.

www.havirov-city.cz

Foto: Petr Sznapka

Pozvánka
jednání Zastupitelstva města Havířova je naplánováno na

pondělí 27. 4. 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.

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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Havířovské děti si letos
opět užijí pobyt
v Penzionu Rota
v Písečném nad Dyjí
Díky finančnímu příspěvku
města Havířova se i v letošním
roce uskuteční v termínu od
10. 8. 2020 do 20. 8. 2020 letní
tuzemský rekreační pobyt pro
havířovské děti. I tentokrát
v malebné jihočeské obci
Písečné nad Dyjí v penzionu
Rota.
Ubytování pro děti je zajištěno
ve čtyřlůžkových pokojích
s příslušenstvím. K dispozici
budou mít klubovnu, relaxační
místnost, knihovnu, venkovní
dílnu, hřiště, bazén, minigolf,
lanovou dráhu a ohniště. Pod
profesionálním dozorem stráví
jedenáct dnů plných bohatého
programu, kdy budou moci
sportovat, věnovat se turistice,
účastnit se poznávacích výletů
do okolí, hrát společenské hry
a zažít vše, co k rekreačnímu
pobytu patří.
Akci organizačně zajišťuje
Odbor školství a kultury magistrátu
města
Havířova
společně se Střediskem volného času ASTERIX. Přihlásit

na pobyt se mohou všechny
děti s trvalým pobytem
v Havířově, které se narodily
v letech 2006 – 2012.
Přednostně budou zařazeny
k pobytu děti, které se
nezúčastnily rekreačního pobytu v roce 2019, děti doporučené
sociálním odborem MMH, děti
z rodin, které pobírají přídavek
na dítě, a z rodin, kde je
zákonný zástupce samoživitelem.
Věříme, že pobyt dětí se i letos
vydaří a děti si dovezou
spoustu zážitků a vzpomínek
na příjemně strávené dny.
Bližší informace a formulář
žádosti najdete na webových
stránkách města Havířova a webových stránkách Střediska
volného času ASTERIX.
POZOR ZMĚNA TERMÍNU PRO
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ!
Termín přijímání žádostí o pobyt se prodlužuje do 6. 4. 2020.
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Město Havířov bude mít
nové malometrážní byty
Nové byty o velikosti 1+KK
budou v nabídce Městské
realitní agentury už od března
letošního roku. V nejvyšších
třech patrech ubytovny v ulici
Střední č. p. 3 v Havířově Šumbarku bude 15 bytů, 5 na
každém podlaží. Náklady jsou
zhruba 3,1 milionu korun.
Přestavba ubytovny začala
16. prosince loňského roku,
předpokládaný termín dokončení je 20. března 2020. Místo
pěti samostatných třílůžkových
pokojů a společných prostor je
v 10., 11. a 12. patře nově
5 bytů velikosti 1+KK o ploše
33m2. Kuchyňský kout je
součástí obývacího pokoje, byt
má vlastní sociální zázemí
a předsíň. Vstupy do jednotlivých pater budou zabezpečeny čipovým systémem, tak

aby se zabránilo příchodu lidí
z nižších pater. Nájem se předpokládá běžný, tedy 75,- Kč/m2.
„Hlavními důvody této zásadní
změny byla nízká kapacita
využití ubytovny s přibližně 50
a méně klienty měsíčně
a zvýšená poptávka po menších bytech. Udržování provozu
s původním počtem lůžek bylo
pro vlastníka Statutární město
Havířov už dlouhodobě neekonomické. Redukce počtu lůžek
byla nezbytná,“ uvedl jednatel
MRA Róbert Masarovič.
Mgr. Simona Součková,
MRA

DEN ZEMĚ ODLOŽEN
V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR se neuskuteční dne
24. 4. 2020 avizovaná celoměstská akce Den Země.
Tato akce se bude konat v náhradním termínu po zrušení
krizového opatření vlády ČR.
Informace o náhradním termínu bude
www.havirov-city.cz a v Radničních listech.

zveřejněna

na

KORONAVIRUS
Vláda České republiky vyhlásila ve čtvrtek 12. března od
14 hodin na 30 dnů nouzový stav. Dalším opatřením vlády
z pátku 13. března je uzavření hranic ČR platné od pondělí
16. března. Lidé nemohou vycestovat z ČR do zahraničí
a cizinci nesmějí přijíždět do naší republiky. Zavřeny jsou
tržnice a jsou zakázány návštěvy ve věznicích. Omezen je
i maloobchodní prodej. Od půlnoci 16. března až do
24. března 6.00 ráno vyhlásila Vláda ČR omezení volného
pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky.
Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
KONTAKTY
DOTAZY KE KORONAVIRU VOLEJTE NA 1212
V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ VOLEJTE 112
Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/
Aktuální informace Krajské hygienické stanice Ostrava ke koronaviru: http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod
Aktuální informace z Havířova ke koronaviru: https://www.havirov-city.cz/koronavirus-informace-opatreni-postupy
Karanténa a jak se v ní chovat http://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/12988

www.havirov-city.cz

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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Baterkománie: Havířov
letos opět soutěží

Havířovský občan
Roman Ryšavý

Tentokrát se Havířov zapojil do
projektu, který organizuje Moravskoslezský kraj a ECOBAT s.r.o.
- „Soutěž ve sběru použitých
baterií Baterkománie v Moravskoslezském kraji“. Soutěží se
ve sběru použitých baterií
s možnou výhrou až 100 000
Kč. Případná výhra bude
použita na realizaci pilotního
projektu „Havířov – zelené
město pro lidi, kteří odpad
roztřídí“ - na nákup a instalaci
venkovních odpadkových košů
s možností třídění odpadu.
Koše by byly instalovány na
místa v parcích, která jsou
vybavena dětským mobiliářem,
a na místech, kde se ve městě
schází větší počet teenagerů,
to je na veřejně přístupná
sportoviště. Hlavní myšlenkou
projektu je: Co se děti v mládí
naučí, vydrží jim většinou po
zbytek života. Cílem je

získal ocenění účastníka 3. odboje

vypěstovat u dětí a mládeže
návyky ke třídění odpadu tak,
aby začali co nejdříve a měli
širší možnosti aktivně třídit
odpad.
Konkurence je velká. Vyhrává
ten, kdo shromáždí nejvíce
baterií. Proto nemeškejte a prohledejte doma, v práci či úřadě
všechny šuplíky a jiné skrýše
a přineste do sběrné nádoby
umístěné v přízemí budovy
magistrátu, kde vedle informací
je instalován sběrný papírový
box, do kterého lze v období od
1. března do 31. srpna
letošního roku vkládat použité
baterie.
Sledujte web projektu :
http://baterkomanie.ecobat.cz
a facebookový profil
BATERKOMÁNIE.
Ing. Iveta Grzonková
vedoucí odboru

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
21. 4. a 22. 4. 2020 v době od 8.30 do 16.00 hodin
se uskuteční zápis do 1. ročníku základní školy
a 1. ročníku základní školy speciální.
Pro školní rok 2020/2021 nabízíme vzdělávací programy pro
žáky s různým stupněm mentální úrovně:
 ŠVP pro základní vzdělávání, Škola bez bariér
(pro žáky s lehkým mentálním postižením)
 ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky
se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér,
 ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky
s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením
více vadami, Škola bez bariér.
Zápis proběhne v prostorách ZŠ na ulici Opletalova 5,
Havířov–Šumbark. Více informací na tel. č. 596 809 161.
Mgr. Vojtěch Kolařík
ředitel školy

www.havirov-city.cz

Etická komise České republiky
v Praze předala v závěru listopadu loňského roku osvědčení
účastníka odboje a odporu
proti komunismu in memoriam
panu
Romanu
Ryšavému
(*1933 - †1990), bývalému
občanu města Havířova, za
veřejné politické a společenské
postoje kritizující komunistický
režim a jeho představitele,
vyjádřené především v letech
1955 a 1962, za které byl
závažně postižen. Současně
Etická komise svým rozhodnutím ocenila demokratické
smýšlení, postoje, mravní
vyspělost a statečnost pana
Romana Ryšavého, který se
nebál veřejně vyjadřovat své
protikomunistické postoje dokonce i v tvrdých podmínkách
výkonu trestu odnětí svobody.

Slavnostního aktu předání ocenění v Hrzánském paláci se
zúčastnil bratr pana Romana
Ryšavého Mgr. Ing. Jan Ryšavý
z Prahy a jeho dcera paní
Blanka Kurovská z Havířova.
Irena Skořepová,
odbor školství a kultury

Inženýrem na Vysoké
škole PRIGO v Havířově
Havířovská Vysoká škola
PRIGO získala na počátku roku
akreditace pro nové studijní
programy, a to nejen v bakalářském, ale zejména v navazujícím magisterském stupni
studia. Zařadila se tak mezi
několik málo soukromých
vysokých škol, které mohou
studentům po úspěšném
absolvování studia udělovat
titul Ing. – inženýr. V obou
stupních studia se jedná
o
ekonomicky
zaměřený
studijní program Hospodářská
politika a správa, který
absolventy připraví na výkon
celé řady pracovních pozic
v soukromém i veřejném
sektoru, včetně pozic manažerských. Bakalářské studium
Hospodářské politiky a správy
trvá tři roky a je určeno
zejména absolventům gymnázií, středních nebo vyšších
odborných škol. Navazující
magisterské studium je pak
určeno absolventům bakalářských programů Vysoké
školy PRIGO nebo jakékoliv jiné
vysoké školy. Toto studium

trvá standardně dva roky.
Bakalářský i magisterský program jsou nabízeny v prezenční
i kombinované formě studia
a v prezenční formě dále nejen
v českém, ale také v anglickém
jazyce. Studium v angličtině je
určeno zájemcům o studium ze
zahraničí, ale také českým
studentům, kteří chtějí rozvíjet
své jazykové kompetence
a mají například zájem o další
studia nebo zaměstnání v zahraničí. Vysoká škola PRIGO
také nabízí přípravný program
na magisterská studia v zahraničí Competencies for
Master’s Degree.
Zájemci o studium se mohou
hlásit do 30. 4. 2020. Další
informace o přijímacím řízení
jsou k dispozici na stránkách
www.vs-prigo.cz nebo je možné osobně navštívit studijní
oddělení vysoké školy na
adrese Vítězslava Nezvala
801/1.
Doc. Mgr. Ing.
Zuzana MACHOVÁ, Ph.D
rektorka VŠ PRIGO

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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Havířovští lukostřelci
uspěli na mistrovství
republiky
Díky dotaci města Havířov na
pronájem tělocvičny v hotelu
Impuls se dostalo mladým
havířovským adeptům střelby
z luku kvalitní zimní tréninkové
přípravy. Následně se zúčastnili 30. mistrovství ČR v halové
lukostřelbě v Kostelci na Hané
v kategorii dorostu. Z havířovských střelců vybojovala Nicole
Šafářová historicky první
medaili, a to stříbrnou v kategorii dorostenek. Petr Kühnel
obsadil 6. a Adam Majer
7. místo v kategorii dorostu.
Nesmíme opomenout další
mladé střelce z okolí, kteří
reprezentují náš klub, a to:
Tomáš Klimsza 1. místo, Nikol
Ježková 3. místo. Mezi družstvy dorost získal 2. místo ve
složení Tomáš Klimsza, Petr
Kühnel a Gabriela Slívová.
V Humpolci na mistrovství ČR
žactva reprezentovala Havířov

starší žákyně Klára Fialová - 7.
místo.
Šňůru závodů v halové lukostřelbě ukončuje mistrovství
ČR dospělých v Prostějově.
V kategorii holý luk postoupili
do eliminačních soubojů Karel
Křibský 5. místo, Jana Fialová
9. místo a družstvo ve složení
Karel Křibský, Tomáš Křibský
a Nikol Ježková. V kategorii
kladkový luk za klub střílel
Kazimír Gembala 9. místo.
Celou naši výpravu završuje
úspěch
trenérky
Zdeňky
Hegedüsové 4. místo v kategorii reflexní luk seniorky.
Nyní se připravujeme na venkovní sezónu. Přidat se k nám
můžete kdykoli během školního
roku.
Kontaktujte předem na tel.:
604 785 693.
Jana Fialová

Příměstský tábor
VESELÁ VĚDA v Havířově
Potěšte své děti zábavným
vědeckým táborem, kde zažijí
plno zábavných vnitřních
i venkovních pokusů, her,
společných okamžiků s novými
kamarády a výletů do přírody.
Příměstské tábory s programem od 8:00 do 16:00 jsou
určené pro děti od předškolních
do 12 let. Připojte se k řadě
mladých badatelů, kteří od roku
2011 prošli našimi tábory,
projektovými dny nebo kroužky.
Program je rozdělen na 4 dny
badatelských pokusů a her,
1 den celodenní výlet s přírodní
tematikou. Zábavné vědecké
pokusy a různorodé experimenty uvnitř i venku. Budeme
tvořit výrobky z přírodnin.
V průběhu celého tábora
budeme dělat i dlouhodobější
pokusy, které s dětmi budeme
pozorovat a vyhodnocovat celý
týden. Každý den za hezkého
počasí pohyb na čerstvém

www.havirov-city.cz

vzduchu. Každý
metodika.

rok

Senioři z havířovského
SeniorCentra
si vychutnávají večeři
jako v luxusní restauraci
Slavnostní „Večeři při svíčkách“ se svými blízkými si
užili klienti ze SeneCura
SeniorCentra Havířov. Smyslem tohoto programu je, aby
obyvatelé domova mohli opět
pohostit své blízké i v situaci,
kdy jim jejich zdravotní stav již
neumožňuje navštívit restauraci mimo domov. Pro seniory
je tato událost velkým emočním zážitkem, ke kterému se
pak v myšlenkách rádi vrací.
„Večeře při svíčkách“ se
zúčastnili i klienti domova paní
Lančová a manželé Chvostkovi,
kteří jsou mezi sebou spjati
rodinnými
vztahy.
„Jsme
opravdu nadšení. Bylo úžasné,
že nám personál vyšel vstříc
a mohli jsme stolovat celá
rodina dohromady. Moc jsme si
užili atmosféru i výborné jídlo,
které nám kuchaři připravili.
Jako vzpomínku na krásný
večer jsme si odnesli společnou
fotografii, která nám teď zdobí
pokoj a připomíná krásné chvíle

s rodinou,“ shrnula nezapomenutelný večer paní Lančová.
Součástí slavnostního menu
byla paštika s jatýrky a nakládanými houbami, bramborovo chřestový krém s lanýžovým olejem, jako hlavní chod
pečená jelení kýta s omáčkou
z lesního ovoce a bramborovodýňovým pyré a na závěr
kakaový řez s ovocem a vanilkovou omáčkou.
Během celého roku v havířovském SeniorCentru SeneCura
probíhají společenské a kulturní události, dostupné i návštěvníkům z řad veřejnosti.
Zastavte se podívat na Velikonoční
mši,
vystoupení
v krojích Havířovské babky, Den
rodiny, Den na vesnici společně
s dětmi z okolních mateřských
škol nebo na letní Zahradní
slavnost.
www.havirov.senecura.cz
Kateřina Třísková

nová

Letos nás čeká dobrodružná
cesta plná pokusů a informací.
Prozkoumáme, jak funguje
lidské tělo, co se dá zkoumat
v kuchyni, a budeme se věnovat
i neživé přírodě. A na konci, kdo
ví, třeba dostaneme i největší
odměnu vědce, Nobelovku!
Termín a místo konání Havířov,
ZŠ Školní: 13. - 17. 7. 2020
Přihlášky naleznete na:
www.veselaveda.cz
Ing. Jarmila Postránecká
Koordinátor

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/
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PLÁNOVANÝ PROGRAM OD 1. 4. DO 13. 4. SE Z DŮVODU VYHLÁŠENÉHO
STAVU NOUZE V ČESKÉ REPUBLICE NEBUDE KONAT

!!!

!!!

UVEDENÝ PROGRAM NA STRANÁCH 7-9 SE USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ
MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 13. 3. 2020
O ZÁKAZU KONÁNÍ VŠECH KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

!!!

EXKLUZIVNĚ Z KINA CENTRUM

divadlo

!!!

27. 4. v 19.30 h. / Premiéra
Další jehňátko
Horor, Irsko/ Belgie/ Polsko 2019, 92´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
28. 4. v 19.30 h. / Premiéra
Pinocchio
Dobrodružný, Itálie 2020, 125´, přístupný,
dabing.
29. 4. v 19.30 h. / Premiéra
Postiženi muzikou
Dokument, Česko 2020, 80´,
přístupný, české znění.
Jednotné vstupné: 100 Kč

výstava

KD PETRA BEZRUČE

přednášky

divadlo

KD LEOŠE JANÁČKA

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

20. 4. 2020 v 16.30 hod.
v loutkovém sále KDPB besedu

s MUDr. Bohdanem Kubíčkem
BK Implant Havířov

divadlo

na téma

Zubní náhrady v každém věku života

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
Pro předplatitele Havířov a širokou veřejnost
v měsíci DUBEN 2020 nehrajeme.

Městské kulturní středisko Havířov

www.mkshavirov.cz
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KD RADOST
výstava

výstava

KD LEOŠE JANÁČKA

PŘIPRAVUJEME
֍ 6. 5. v 17.30 hodin - přednáška s meditací na téma: HIERARCHIE ANDĚLŮ ֍
A MISTRŮ - MATKA PANNA MARIE, provází Renáta Rowena Bittová,
loutkový sál KDPB, vstupné: 200,- / děti do 15 let 100,֍ 9. - 10. 5. - FINÁLE MČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU,
Sportovní hala Slávie
֍ 16. 5. v 19.00 hodin - OSM EUR NA HODINU - Sébastien Thiéry,
velký sál KDPB, vstupné: 380,-/400,-/420,-

֍

25. 5. v 19.00 hodin - BOŽSKÁ SARAH - John Murrell,
velký sál KDPB, vstupné: 380,-/400,-/420,13. 6. - FESTIVAL BAREV - LETNÍ KINO,
Zábavný program pro děti a mládež ke Dni dětí a ukončení školního roku.

Městské kulturní středisko Havířov pořádá v prosinci 2020 a lednu 2021
ve Výstavní síni Viléma Wünscheho 12. ročník přehlídky výtvarníků
našeho města s názvem

HAVÍŘOVSKÝ VÝTVARNÝ SALON 2020/21
Na výstavě se mohou prezentovat jak profesionální výtvarníci, tak rovněž
začínající autoři, studenti uměleckých škol i amatéři,
tvořící pro radost a potěšení. Výstavní plocha pro každého autora bude
stanovena podle počtu přihlášených.
Vyplněnou přihlášku mohou zájemci odevzdat do 20. 6. 2020 ve VSVW nebo
Informacích Kulturního domu Leoše Janáčka.
Propozice a přihláška: www.mkshavirov.cz

Městské kulturní středisko Havířov

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
OHLÉDNUTÍ ZA OSCAREM - výstava plakátů k nominovaným a oceněným filmům
výstava potrvá od 14. 4. do 30. 4. 2020
P - premiéra
 sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os
w sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os
Sleva pro důchodce
VELKÝ SÁL
14. – 15. 4. v 17.00 h.
V SÍTI
Dokument, Česko 2019, 100´, do 15
let nepřístupný, české znění.
Vstupné: 130 Kč w
14. – 15. 4. v 19.30 h.
P
NOVÍ MUTANTI

Fantasy/ akční, USA 2020, 95´, do 12
let nevhodný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w
15. 4. v 9.30 h.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Komedie, Česko 2020, 95´, do 12 let
nevhodný, české znění.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
16. – 19. 4. v 17.00 h.
P
verze 2D
20. – 22. 4. v 17.00 h.
P
verze 3D
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

Animovaný/ komedie, USA 2020, 91´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 2D 160 Kč w
3D 180 Kč w
16. – 19. 4. v 19.30 h.
P
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

Komedie, Česko 2020, 99´, přístupný,
české znění. Vstupné: 160 Kč w
19. 4. v 10.00 h.
OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
Animovaný/rodinný,VelkáBritánie/
USA 2019, 87´, přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
20. – 22. 4. v 19.30 h.
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, Česko 2020, 112´, do 12 let
nevhodný, české znění.
Vstupné: 150 Kč w

22. 4. v 9.30 h.
DOKONALÁ LEŽ
Drama, USA 2019, 109´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
23. – 26. 4. v 17.00 h.
FRČÍME
Animovaný/ rodinný, USA 2020, 112´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w
23. – 26. 4. v 19.30 h.
P
DOKUD JSI SE MNOU

Romantický/ hudební, USA 2020,
115´, přístupný, dabing.
Vstupné: 160 Kč w
26. 4. v 10.00 h.
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný/rodinný, USA 2019, 100´,
přístupný, dabing.
Vstupné: 50 Kč
27. - 29. 4. v 17.00 h.
ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka, Česko 2019, 94´, přístupný,
české znění.
Vstupné: 140 Kč w
27. – 29. 4. v 19.30 h.
VLASTNÍCI
Komedie/drama, Česko/Slovensko
2019, 96´, do 12 let nevhodný, české
znění.
Vstupné: 130 Kč w
29. 4. v 9.30 h.
ŠPINDL 2
Komedie, Česko 2019, 107´, do 12 let
nevhodný, české znění.
Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
30. 4. v 17.00 h.
P
SVĚT PODLE MUCHY
Dokument, Česko/ Německo 2020,
100´, do 12 let nevhodný, české znění.
Vstupné: 140 Kč w
30. 4. v 19.30 h.
V SÍTI
Dokument, Česko 2019, 100´, do 15
let nepřístupný, české znění.
Vstupné: 130 Kč w

MALÝ SÁL

16. – 19. 4. v 19.30 h.
P
NOVÍ MUTANTI
Fantasy/ akční, USA 2020, 95´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w
20. a 22. 4. v 17.00 h.
P
SLUŽEBNÍCI
Drama, Slovensko/ Česko 2020, 70´,
do 12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
20. – 22. 4. v 19.30 h.
P
PARKING
Romantický/ drama, Rumunsko/
Španělsko 2019, 110´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
23. – 26. 4. v 17.00 h.
P
BLOODSHOT

Akční/ drama, USA 2020, 110´, do 12
let nevhodný, titulky.
Vstupné: 150 Kč w
23. – 26. 4. v 19.30 h.
P
POSLOUCHEJ
Psychothriller, Česko 2019, 77´, do 15
let nepřístupný, české znění.
Vstupné: 150 Kč w
27. a 29. 4. v 17.00 h.
SVIŇA
Thriller, Slovensko/ Česko 2019, 98´,
do 15 let nepřístupný, slovenské znění.
Vstupné: 150 Kč w

DNY EVROPSKÉHO FILMU
27. 4. v 19.30 h.
P
DALŠÍ JEHŇÁTKO
Horor, Irsko/ Belgie/ Polsko 2019, 92´,
do 15 let nepřístupný, titulky.

29. 4. v 19.30 h.
POSTIŽENI MUZIKOU
Dokument, Česko 2020,
přístupný, české znění.

P
80´,

Hudební kroužek Jedličkova ústavu,
dnes známý jako kapela The Tap
Tap, založil před jednadvaceti lety
Šimon Ornest a lidem s postižením
dal příležitost vyniknout. Ve filmu
uvidíme osobní vývoj několika
muzikantů.
Jednotné vstupné: 100 Kč
30. 4. v 17.00 h. a v 19.30 h.
P
BLACK WIDOW
Akční/ sci-fi, USA 2020, XX´, do 12 let
nevhodný, titulky.
Vstupné: 160 Kč w

FILMOVÝ KLUB:

ČERNOBÍLÁ JE TAKÉ BARVA
14. 4. v 17.00 h. P
PARAZIT – ČERNOBÍLÁ VERZE
Černá komedie, Jižní Korea 2019,
131´, přístupný, titulky.

14. 4. v 17.00 h. a 19.30 h.
a 15. 4. v 19.30 h.
MALÉ ŽENY
Romantický, USA 2019, 135´,
přístupný, titulky.
Vstupné: 130 Kč w

Dívka narozená do čistě ženské
komunity, kterou vede jediný muž,
začne postupně zpochybňovat jeho
filozofii a svou vlastní realitu.Režisérka Malgorzata Szumowska zaujala havířovské publikum již
svým předchozím filmem Tvář.

16. – 19. 4. v 17.00 h.
P
CORPUS CHRISTI
Drama, Polsko/ Francie 2019, 116´,
do 15 let nepřístupný, titulky.
Vstupné: 140 Kč w

28. 4. v 19.30 h.
PINOCCHIO
Dobrodružný, Itálie
přístupný, dabing.

Městské kulturní středisko Havířov

Řezbář vychovává oživlou loutku
Pinocchia jako vlastního syna.
Pinocchio však není zrovna
nejvzornější klučina a nechá se lehce
svést k rošťárnám. V hlavní roli
řezbáře se objeví populární Roberto
Benigni.

P
2020,

125´,

21. 4. v 17.00 h. P
Obnovená premiéra
DALEKÁ CESTA
Černobílé drama, Československo
1948, 108´, do 12 let nevhodný,
české znění.
28. 4. v 17.00 h. P
Mimořádná premiéra
EFEKT VAŠULKA
Portrét, Island/ Česko 2019, 85´, do
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

www.mkshavirov.cz
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Nebojte se gastroskopie
a koloskopie!
Gastroenterologická ambulance havířovské nemocnice
ročně provede cca 3000
endoskopických
vyšetření
a zajišťuje dispenzární péči pro
cca 3500 pacientů s nemocemi
trávicího traktu. S jakými
obtížemi se na tuto ambulanci
obrátit nám poradí MUDr.
Alžběta Buriánová, vedoucí
lékařka Centrální endoskopie
a gastroenterologické ambulance.
1/ S jakými obtížemi se pacient
dostane do vaší ambulance?
Gastroenterologie a hepatologie je obor zabývající se
celým zažívacím ústrojím, ať už
se jedná o choroby jícnu,
žaludku a střeva, nebo
o onemocnění jater, žlučníku
a slinivky břišní. Do naší
ambulance se dostávají nejen
pacienti, kteří mají zažívací
obtíže, ale i pacienti asymptomatičtí (tedy bez potíží).
Některá onemocnění trávicího
traktu mohou probíhat dlouho
skrytě. Mezi potíže, které
pacienta dovedou k nám, patří
například
pálení
žáhy,
opakované zvracení, bolesti
břicha, pocit špatného trávení,
váhový úbytek, dlouhodobý
průjem,
nebo
například
krvácení z konečníku. Na
našem pracovišti provádíme
kromě
klasického
ambulantního vyšetření i endoskopické
vyšetření
žaludku
(gastroskopie) a tlustého
střeva (koloskopie).
2/ Jaké jsou indikace k provedení gastroskopického vyšetření a jak samotné vyšetření
probíhá?
Pokud máte některé výše
popsané obtíže, trpíte trávícími
potížemi, anémií (nedostatkem
červených
krvinek),
nebo
nedostatkem vitaminu B12,
můžete se stát našim pacientem. Příznaků, které mohou
vést k vyšetření u nás, je
spousta, záleží tedy na

www.havirov-city.cz

praktickém či jiném odborném
lékaři, aby toto vyšetření
indikoval.
Samotné gastroskopické vyšetření probíhá tak, že zavedeme
ústy optický přístroj do jícnu,
žaludku a dvanácterníku. Toto
vyšetření není bolestivé, trvá do
10 minut. Pokud se pacient řídí
našimi pokyny, bez problému
vyšetření zvládne. K zajištění
většího komfortu před samotným vyšetřením lokálně aplikujeme anestetikum (znecitlivující
sprej do krku), abychom
potlačili dávicí reflex, ve
výjimečných případech můžeme aplikovat sedativní (uklidňující) injekci.
3/ Co má pacient očekávat,
když je mu doporučeno
koloskopické vyšetření?
Koloskopie (tedy vyšetření
tlustého střeva) je na rozdíl od

gastroskopie delší (většinou 20
- 30 minut). Díky novým
technikám zavádění přístroje
a moderním přístrojům, kterými
jsme vybaveni, jsme však
schopni provést toto vyšetření
maximálně šetrně i za plného
vědomí a u mnohých pacientů
zcela bezbolestně. Pokud si
pacient přeje, můžeme také
podat
sedativní
(tlumící)
injekci. Na našem pracovišti
jsme schopni také zajistit
vyšetření v celkové anestezii
(tedy při hlubokém "uspání").
K tomuto je nutno mít předem
předoperační vyšetření a souhlas ostatních odborných
lékařů, ke kterým pacient
dochází.
Mezi indikace k provedení
koloskopie patří zejména
průjmy, bolesti břicha, váhový
úbytek a krvácení z konečníku,
ale mohou jej podstoupit také
lidé bez obtíží, a to v rámci

screeningu
kolorektálního
karcinomu. Naše pracoviště
patří
mezi
Centra
pro
screeningovou
koloskopii,
objednat se k preventivnímu,
pojišťovnami plně hrazenému
vyšetření, může i bez žádanky
každý, kdo splňuje předem
daná kritéria: věk nad 50 let,
nebyla mu v posledních 10
letech provedena koloskopie,
nemá žádné potíže související
se střevem a nemá v blízké
rodině člena, jež onemocněl
kolorektálním
karcinomem
před 65. rokem věku. Objednat
se mohou i pacienti, kterým
přišel
zvací
dopis
od
pojišťovny.
Kouzlem
této
metody je fakt, že rovnou
během vyšetření můžeme
bezbolestně odstranit polypy
(tedy slizniční výrůstky), které
jsou zárodkem pro rakovinné
bujení. Tyto polypy pacientovi
dlouho nezpůsobují vůbec
žádné obtíže, proto jsou tak
nebezpečné, a jejich odstraněním pacienta zbavíme rizika
rozvoje
rakoviny.
Svým
pacientům se v ambulanci
snažím vysvětlit výhody tohoto
vyšetření, a tím je podpořit
k rozhodnutí nechat si preventivní koloskopii provést.
4/ Lze ještě nějak předcházet
chorobám zažívacího traktu?
Jak řekl český lékař Ota Gregor
„Polovina nesnází s trávením je
ze špatného jídla, polovina
z dobrého“. Takže jako prevenci
onemocnění
bych
volila
střídmost v jídle a požívání
alkoholu, zařadit do svého
života
pravidelný
pohyb
podporující činnost zažívacího
traktu a velmi důležitou
schopností je umění relaxace.
V dnešní uspěchané době je
nutné najít si chvíli čas pro
sebe a uklidnit vystresovaný
nervový systém, který stojí
v mnoha případech za trávicími
obtížemi.
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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 ŠUMBARK A VALDOCCO (LOMENÁ 9)
provoz denně 15.00 - 19.00,Valdocco Út a Čt až do 21.00
3.- 4. 4. 17.00
Velikonoční víkendovka
7. 4.
15.00
„Světový den zdraví“ – Vliv sportu a tělesné
kultury na lidské zdraví – povídání, testy,
měření tepové frekvence a krevního tlaku.
8. 4.
16.00
Velikonoční silový trojboj
17. 4.
15.00
Velikonoční turnaj – stolní tenis
18. 4.
08.00
Putování po Jablunkovsku – muzea
H. Lomná, Mosty u Jablunkova, Třinec
24. - 25. 4.17:00 Víkendovka „Cesta na tajemný hrad"
KLUB MAJÁK (BOŽENY NĚMCOVÉ 3)
provoz denně 14.30 Malý Maják, 17.30 Velký Maják
2. 4.
15.00
Pletení velikonoční pomlázky
3. 4.
15.00
Soutěž AZ kvíz
6. 4.
15.00
Velikonoční městečko + Vystoupení
7. 4.
15.00
Malování křídami
9. 4.
15.00
Malování Velikonočních vajíček
10. 4.
15.00
Velikonoční přáníčka
27. 4.
15.00
Soutěž v závodech aut
28. 4.
15.00
Sportovní aktivity na zahradě
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY POBOČKY MĚSTO
HOLČIČÍ RÁJ - Termín: 6. 7. – 10. 7. 2020 - Cena: 1450 Kč
Čeká nás: výlety na ranč, trampolíny, laser game, aquapark,
líčení, účesy, pečení a další dívčí věci.
HURÁ ZA POZNÁNÍM - Termín: 13. 7. – 17. 7. 2020 - Cena: 1400 Kč
Čeká nás: výlety do ZOO, vyjížďka na koních, trampolíny,
aquapark, grill party s hrami a výroba tašek s potiskem.
OBJEVUJEME - Termín: 20.7. – 24.7. 2020 - Cena: 1400 Kč
Čeká nás: výlety, trampolíny, aquapark, exkurze, grill party
s hrami a soutěžemi.
TÝDEN SPORŤÁKA - Termín: 27. 7. – 31. 7. 2020 - Cena: 1450 Kč
Čeká nás: Stanování, paintball, výšlap na Pustevny a do lanového
centra, olympijská vesnice, trampolíny a soutěžní sportovní den.
TÝDEN BEZ HRANIC - Termín: 3. 8. – 7. 8. 2020 - Cena: 1450 Kč
Čeká nás: výlet na kamzíkovu cestu a bobovku, lanové centrum,
Karvinské moře, trampolíny, grill party s hrami
a soutěžemi, výroba tašek s potiskem.
SEDMIMÍLOVÉ BOTY - Termín: 10. 8. – 14. 8. 2020 - Cena: 1450 Kč
Čeká nás: Stanování, jeskyně, testování paddleboardů, laser
game, únikovka, koupání na jezeře.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY POBOČKY ŠUMBARK
PUTOVÁNÍ VESMÍREM - Termín: 6. 7. – 10. 7. 2020
- Cena: 900 Kč (400 Kč bez stravy)
Čeká nás: Planetárium, táborová hra, navštívíme každý den jinou
planetu i s mimozemšťany.
CESTA DO KOUZELNÉ ZEMĚ - Termín: 13. 7. – 17. 7. 2020
- Cena: 700 Kč (300 Kč bez stravy)
Čeká nás: tábor plný tajemných postav a kouzel. Navštívíme
i kouzelný hrad.
MÁME RÁDI ZVÍŘATA - Termín: 20. 7. – 24. 7. 2020
- Cena: 700 Kč (300 Kč bez stravy)
Čeká nás: všude bude plno zvířátek a i těch prehistorických. Kdo
je má rád, si to užije.
ZŮSTÁVEJ VE HŘE - Termín: 27. 7. – 31. 7. 2020
- Cena: 600 Kč (200 Kč bez stravy)
Čeká nás: tábor plný sportu a pohybu. Navštívíme profi oddíl
stolního tenisu Baník Havířov.
PIRÁTSKÝ TÝDEN - Termín: 3. 8. – 7. 8. 2020
- Cena: 900 Kč (400 Kč bez stravy)
Čeká nás: čekají nás dva výlety a táborová hra, ve které se
pokusíme ukořistit táborový poklad.
DOBRODRUŽNÉ PRÁZDNINY - Termín: 10. 8. – 14. 8. 2020
- Cena: 1000 Kč (600 Kč bez stravy)
Čeká nás: tábor plný výletů do zajímavých míst se spoustou
zábavy a novými kamarády.
VE JMÉNU KRÁLE - Termín: 17. 8. – 21. 8. 2020
- Cena: 700 Kč (300 Kč bez stravy)
Čeká nás: vydejte se na rytířskou cestu plnou dobrodružství
a výletem na tajemný hrad.
Přihlášky a informace o táborech získáte na sekretariátu
organizace tel: 596 810 145, nebo na střediskovém webu:
www.csvc.cz/letni-primestske-tabory-2020/Platbu
můžete
provést na účet 72734791/0100 (do poznámky zadejte název
tábora a jméno účastníka), nebo osobně na sekretariátu
organizace do 21. 6. 2020

NABÍDKA ÚČASTI DĚTÍ NA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH
S PŘÍSPĚVKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA
V ROCE 2020
Místo konání: turnusy budou probíhat ve středisku Na Nábřeží
41, Havířov-Město a M. Kudeříkové 14

www.havirov-city.cz

Termíny turnusů:

Hlavní vedoucí

Středisko

I. 13. 7. - 17. 7. Barevný svět
Lenka Švecová
M. Kudeříkové 14
II. 20. 7. - 24. 7. Putování přírodou Nikola Schovancová Na Nábřeží 41
III. 27. 7. - 31. 7. Alenka v říši divů Bc. Kateřina Kristianová M. Kudeříkové 14
IV. 3. 8. - 7. 8. Hravé léto
Tomáš Mendl
Na Nábřeží 41
V. 10. 8. - 14. 8. Trosečník
Bc. Lucie Vachulová
Na Nábřeží 41
VI. 17. 8. - 21. 8. MISE F.U.N.
Bc. Mirka Rapouchová Na Nábřeží 41
VII. 24. 8. - 28. 8. Sportovní týden v Asterixu Bc. Jiří Salamon M. Kudeříkové 14

Podmínky účasti:
• absolvování 1. ročníku ZŠ a maximální věk třináct let
• trvalý pobyt dítěte v Havířově ke dni konání (pokud je
požadován příspěvek MMH)
• řádně vyplněná a odevzdaná závazná přihláška do naplnění
kapacity jednotlivých turnusů
Cena jednoho turnusu:
1.300,- Kč, z toho příspěvek statutárního města Havířova činí
400,- Kč a lze jej čerpat na dítě, a to pouze na 1 turnus, účast
téhož dítěte na dalším turnusu hradí zákonný zástupce již
v plné výši tj. 1.300,- Kč
Součástí ceny je: oběd, 2 svačiny a pitný režim
Příjem přihlášek probíhá v SVČ Asterix, Na Nábřeží 41 v šatně
Na základě odevzdané řádně vyplněné přihlášky bude účastník
zaevidován do vybraného turnusu a zákonnému zástupci bude
zaslán příkaz k platbě na jeho e-mailovou adresu. Platbu za
příměstský tábor je nutno uhradit do 31. 5. 2020.
Pokud je dítě přihlášeno na více turnusů, je nutno vyplnit
přihlášku na každý turnus.
Další informace, přihlášky spolu se souhlasem se zpracováním
osobních údajů k táborové činnosti a pokyny k jednotlivým
turnusům www.asterix-havirov.cz a SVČ Asterix, p. Norková, tel.
596 811 175

Přátelský badmintonový turnaj
První
březnovou
neděli,
1. 3. 2020, se v SVČ Asterix, Na
Nábřeží konal historicky první
přátelský badmintonový turnaj
dětí ze zájmových kroužků.
V kategoriích začátečníků
a pokročilých se v zápolení
o medaile, diplomy a sladké
odměny utkalo ve čtyřhrách 26
dětí, které statečně bojovaly až
do finále. V kategorii pokročilých dětí se na prvním místě
umístila
dvojice
David
Mikolášik a Adam Klouda.
V kategorii začátečníků si zlaté
medaile odnesly sestry Nela
a Nikola Smilovské. Vítězům
gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za aktivní
přístup a za účast.

Všem organizátorům děkujeme za pomoc a budeme se
těšit na další ročník badmintonového turnaje.
Bc. Mirka Rapouchová
pedagogický pracovník odd. Tv
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Z redakční pošty:

Jsme v Havířově noví a moc se nám
tady líbí
Už tomu byl rok, co jsme se
s přítelem přistěhovali z Hradce
Králové do krásného Havířova.
Z města jsme okouzleni, život
je tady pohodlný z hlediska
dostupnosti obchodů a úřadů
i pro ty, co nemají auto, a taky
nás velmi mile překvapila zeleň,
která nás obklopuje. Tolik
příležitostí k podnikání procházek nebylo v HK, ani na jižní
Moravě, odkud pocházím zase
já. A co se týče kulturních
příležitostí, tak o lidi je rovněž
dobře postaráno.
Jen lidé jsou tady většinou
škarohlídi a dokáží jen
kritizovat. Já pracuji jako
prodavačka uzenin v Hrušce
a denně jsem v kontaktu
s lidmi. Přítel je už druhý rok
v invalidním důchodu kvůli
vadě očí a využívá volné chvíle,
kdy jsem v práci, k toulkám po
Havířově a okolí. Protože jsme
oba
komunikativní,
víme
i o přístupu zdejších lidí
k městečku a opravdu nás mrzí
jejich zapšklé názory. Tak je to
i na facebookové skupině
"Jsem z Havířova..."

A protože má přítel básnické
nadání, své pocity z Havířova
vyjádřil formou básničky.
Lenka Ježková
FB: Ondřej Trymheim - Jsem
z Havířova
V krajině mírně zvlněné jako
hebký vlas ženy, jsou Těrlicko
a
Žermanice,
dva
údy
propleteny domečků zahrádek,
jež sluneční kotouč sytí…
Zde dobří Slezané mají svá
živobytí!…
Na loukách kvítí vzácné, zralé
i pro herbáře…; můj zrak se
s nimi kochá a nedbá
kalendáře...
Vzduch zaplní nos můj hned
ostrou rybinou, když sítě rybáři
ve vodě rozvinou…
A z ticha mateřského lůna jdou
občas erupce; ty "Svatý
Prokop", co čest na těžbu Dolů,
vysílá zástupce!…
Je
všude
vůkol
krása
opravdová, našeho nejmladšího města - města Havířova!…

V Havířově působí
Poradna při finanční tísni
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
poskytuje v Havířově bezplatné
poradenství spotřebitelům v tíživé životní situaci. Činnost
poradny je zaměřena na pomoc
s dluhy a předlužením.
"Klientům pomáháme zejména
v oblasti exekucí a oddlužení
podle insolvenčního zákona.
Snažíme se pomoci klientům,
aby exekuce jejich majetku
probíhala v zákonných mezích
a exekutor nezneužíval jejich
neznalosti," uvedla za poradnu
Ing. Alena Machovská. "Dále se
zaměřujeme na přípravu návrhů
na povolení oddlužení, v čemž
máme velikou praxi, neboť tyto
návrhy připravujeme už více než
11 let, a každý měsíc jich
sepíšeme několik desítek. Ze
zkušeností víme, že mnoho lidí
zůstává zbytečně desítky let
v exekucích, přestože by své
dluhy mohli vyřešit oddlužením,
a to jen proto, že mají často
zkreslené informace o průběhu

www.havirov-city.cz

oddlužení z internetu. Nevěřte
diskuzím na internetu a přijďte
se raději zdarma poradit
a nechat si zodpovědět všechny
své dota-zy od skutečných
odborníků – pak se můžete
rozhodnout, co je pro vás
skutečně nejlepší." Do poradny
se ale může přijít poradit
i člověk, který si úvěr teprve
chce vzít. S takovým klientem
poradna řeší jeho rodinný
rozpočet, zda by byl schopen
úvěr splácet, a zejména vysvětlí
podmínky konkrétní smlouvy
ještě před tím, než ji dotyčný
podepíše. Všechny služby poskytuje poradna zcela zdarma.

Kulig aneb jak vyzrát na
pošmourné počasí
Se skvělým projektem kuligu,
tedy jízdy na saních tažených
koňskými spřeženími, přišla
v zimě Alicja Klimeš, předsedkyně Klubu Kobiet (Klubu
žen) při PZKO (Polském
kulturně-osvětovém
svazu)
v Havířově-Bludovicích.

věnovanou pastýřům a životu
v horách. Sympatický průvodce
nám v nářečí vyprávěl o životě
horalů, prezentoval věci denního užitku, pracovní nástroje či
sportovní výbavu, kterou si
někteří z nás ještě pamatovali
z dětství.

Koncem února, bohužel skoupého na sníh jako celá letošní
zima, odjel autobus plný
výletníků do rekreační oblasti
Wisƚa v sousedním Polsku.
Šťastni, že zrovna ten den
neprší, jsme si zrána v části
Wisƚa Malinka stačili prohlédnout velkolepý Skokanský
můstek Adama Maƚysze a pak
vyrazili za hlavní atrakcí
zájezdu do Wisƚy Czarného.

Naplněný program skupina
završila bohatým pozdním
obědem v útulném hostinci
U Karola. Předseda místní
organizace PZKO Petr Chroboczek předal ocenění za
dlouholetou práci zasloužilým
členkám Klubu Kobiet, jimž byl
zájezd určen především. Touto
cestou velmi děkujeme i seniorkám, které se výletu
nemohly zúčastnit. Chtěli
bychom hlavně vyzdvihnout
nesmírnou obětavost bývalé
dlouholeté předsedkyně Klubu,
paní Anny Staśové, jež se stále
aktivně podílí na přípravách
tradičních plesů, dožínek,
besídek a výstav.

Zde už čekali vozkové s koníky
zapřaženými do tří horalských
vozů a provezli nás nádherným
říčním údolím Bílé Wiseƚky
k Baraní hoře. Nevšední zážitek
drkotavé cesty podél koryta
šumící řeky byl v závěru
okořeněn návštěvou horské
koliby Watra, odkud nás už
zdáli vítala harmonika a zvučný
zpěv hospodáře. Příjemné
lelkování u vydatného občerstvení brzy vystřídala rozjařená
zábava se zpěvy a tanci kolem
otevřeného krbu. Vtipný harmonikář a bavič strhl všechny
bez ohledu na věk či neduhy.
A zpívalo se nejen polsky, taky
česky a slovensky.
V centru Beskydské perly, jak je
město Wisƚa nazýváno, jsme si
odpoledne prohlédli bohatou
národopisnou expozici Beskydského muzea A. Podžorského

Za zdarem únorové akce stojí
pečlivá příprava organizátorky,
jejího manžela a dalších členů
PZKO.
Je třeba podotknout, že finančně se na ní ve velké míře
podílel „Fundusz Rozwoju
Zaolzia Kongresu Polaków“.
Za iniciativu a velkorysou
peněžní dotaci patří všem náš
srdečný dík.
Miria Prymusová

HAVÍŘOV, PŘÍČNÁ 2, SCHŮZKA
MOŽNÁ JEN PO PŘEDCHOZÍM
OBJEDNÁNÍ NA:
TEL. 595 532 740
NEBO E-MAILU:
MACHOVSKA@FINANCNITISEN.CZ.
Ing. Alena Machovská
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ZŠ F. Hrubína:
ZŠ Mládežnická:
Nová knihovna a čítárna Do Litvy na zkušenou
Ve čtvrtek 13. února 2020 byla
na naší škole otevřena nová
školní knihovna a čítárna. První
návštěvníci knihovny se zde
setkali s milými hosty.
Ke slavnostnímu zahájení knihovny a čítárny byla přizvána
paní spisovatelka Vladimíra
Čechová, autorka knihy Letem
dětským světem, která pro
naše třeťáčky připravila neformální interaktivní besedu o své
tvorbě. Všichni účastníci akce
obdrželi dárky. Asi nejmilejší
z nich byla kniha poezie pro
děti Vavy Čechové s autor-

činým podpisem a věnováním.
Mezi dalšími hosty byli také
zástupci sponzorů z Nadace
OKD - paní ředitelka Karolína
Preissingerová a paní Ladislava Poláková, kterým velmi
děkujeme za pomoc při vzniku
knihovny, stejně jako dalším
partnerům. Všechny ohlasy na
vybavení a vzhled knihovny byly
velmi příznivé, děti byly
nadšené. Knihovna a čítárna
bude k dispozici denně.
Lenka Kajfoszová

Základní škola Mládežnická
v Havířově-Podlesí realizuje
v tomto školním roce již třetí
projekt
Erasmus+.
Tento
program je financován Evropskou unií. V rámci realizace
projektu mohla Mgr. Ivona
Ožanová přijmout pozvání
litevské kolegyně k návštěvě
její školy. Litevská škola
v Obeliai se již dlouho zaměřuje
na výuku s využitím ICT. ZŠ
Mládežnická se specializuje na
výuku cizích jazyků, ale také si
uvědomuje důležitost informativní gramotnosti pro žáky.
V rámci mobility jobshadowing
připravila
litevská
škola
program plný workshopů,
poznávacích a vzdělávacích
aktivit.
V Obeliai přivítal na začátku
února paní Ivonu Ožanovou tým

zkušených pedagogů a umožnil
jí nahlédnout do jejich výuky.
Žáci prvního stupně v běžných
hodinách používali tablety,
interaktivní tabule, systém
Prométheus. Litevští občané
jsou hrdí na své tradice
a kulturu, proto ani v programu
nechyběla ukázka folklorních
tanců, písní, návštěva skanzenu v Anykščiai, zámek
v Biržai a Rokiškis.
Litevské učitelky velmi zajímal
český školský systém a aktivity
naší školy. Došlo i k porovnání
výuky angličtiny u nás a v Litvě.
Ivona Ožanová oceňuje možnost sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Načerpané
rady a nápady určitě využije ve
výuce.
Mgr. Ivona Ožanová

ZŠ Na Nábřeží: Odpoledne
ve světě Karla IV

foto: Marek Jančar

ZŠ Moravská
navštívila Istanbul
Ahoj, jsem Eliška Pacourková
a spolu s dalšími spolužáky
jsem se zúčastnila týdenního
zájezdu do Istanbulu s projektem Erasmus+.
Navštívili jsme tureckou školu,
kde jsme se naučili zajímavé
hry a seznámili se s dalšími
účastníky projektu. Poznali
jsme mnoho památek a ochutnali tureckou kuchyni. Ochutnávali jsme turecká jídla od
polévek až po dezerty.
Dále jsme navštívili mešity, lodí
jsme jeli do asijské části
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Istanbulu a byli jsme v muzeu
dopravních prostředků a miniatur, poznávali městskou
hromadnou dopravu, utráceli
kapesné na pravém tureckém
bazaru.

Netradiční valentýnské odpoledne ve školní družině ZŠ Na
Nábřeží se neslo v historickém
duchu. Díky bohatému programu se děti na pár hodin
přenesly do doby Karla IV. Po
poutavé přednášce se děti
přesunuly do prostor školní
družiny, které se proměnily ve
středověký hrad. Tam na děti
čekal sám císař Karel IV., který
zahájil rytířské klání, v němž
děti musely zdolat překážkovou dráhu, utkat se s drakem,
najít klíč od věže, zodpovědět
historický kvíz či hodit věnečkem. Po vyhlášení nejudatnější rytířské družiny a rozdání
cen,
následoval
karneval
s výukou dobových středověkých tanců a dvorské etikety.

Dětem se ve středověku tak
líbilo, že mnohé z nich odmítaly
odejít. Domů si odnesly
upomínkové předměty a pocit
báječně prožitého odpoledne.
Projektový den se nesmírně
vydařil, a za to bych ráda
poděkovala všem kolegyním
vychovatelkám i asistentkám,
které se na přípravě a organizaci celé akce podílely.
Zvláštní díky patří historičce
Mgr. Veronice Dlouhé, která za
námi vážila dlouhou cestu
z Prahy, pro děti si připravila
poutavou přednášku s prezentací a v roli herolda nás
provedla celým odpolednem.
Děkujeme!
Za kolektiv školní družiny
Michaela Králiková

V Turecku jsme byli ubytováni
v hezkém hotelu, ve kterém
jsme rádi chodili do bazénu
a na pokoji jsme měli krásný
výhled na Istanbul.
Nejvíce se mi líbila návštěva
mešit a cesta letadlem.
Eliška Pacourková, žákyně 5.B

facebook.com /oficialni.profil.Havirova/

ostatní
Zápis do 1. tříd
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ zřízených Havířovem pro
šk. r. 2020/2021 proběhne od 6. do 17. 4. 2020. Vzhledem
k epidemiologické situaci sledujte městský web, fb a další.

Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách
zřízených statutárním městem Havířov pro školní rok
2020/2021 se bude konat 4. 5. 2020 a 5. 5. 2020. První den
zápisu od 9:00 hod. do 16:00 hod. a druhý den zápisu
od 9:00 hod. do 12:00 hod.

14
ZŠ Žákovská
v Havířově-Městě hodlá
v případě dostatečného
zájmu rodičů otevřít
od 1. 9. 2020 přípravnou třídu
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( 6.Èâ.2/$+$9Ëě
Ë 29-0ċ672/Ë329È718/15
DRGORXþHQpSUDFRYLãWČ
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Vás VUGHþQČ]YH na

'(127(
7 9ě(1é&+'9(ěË
NWHUêVHXVNXWHþQtY SRQGČOt20. 4. 2020,
dopoledne od 8:30 do 111:30 hod. a odpoledn
ne
od 14:30 do 16:00 hod
d., na obou
u školách.
3ĜLMtPiPHGČWLMLåRGGYRXOHW
7ČãtPHVHQD9ás.

www
w.ms-lipova-capka.c
cz

Základní škola
Havířov-Podlesí
Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace
„Škola s dlouholetou tradicí rozšířené výuky cizích jazyků“

ZVEME VÁS
K ZÁPISU DO 1. TŘÍD

6. 4. - 17. 4. 2020
Těšíme se na Vás
www.mladezka.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
- přípravná třída bude pro děti s odloženou školní docházkou, min.
počet 10 dětí (malý počet dětí umožňuje individuální přístup
k dětem)
- při vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně si nechte
do zprávy zapsat doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy
- vzdělávání je bezplatné, a to podle školního vzdělávacího
programu mateřských škol pro předškoláky, vč. pobytu dětí
venku
- po skončení 4hodinového vyučování mohou děti obědvat ve
školní jídelně
- před a po skončení vyučování mohou děti navštěvovat školní
družinu
- po absolvování přípravné třídy na naší škole může dítě nastoupit
i na jinou ZŠ
Žádost o přijetí do přípravné třídy přijďte vypsat nejlépe
v termínech zápisu 6. - 17. 4. 2020. Aby mohl proběhnout zápis
do přípravné třídy, musíte doložit rozhodnutí o odkladu školní
docházky, které vám vystaví škola, na kterou jste přišli na zápis
do 1.třídy, dále potvrzení z PPP (doporučení ke vzdělávání
v přípravné třídě).
Další informace: osobně
tel. 596 411 046, 739 594 037
e-mail: zs.zakovska@volny.cz

Armáda spásy: Letos
vítáme jaro v „novém
kabátě“
Přestože letošní zima nebyla
moc sněhová, tak netrpělivě
vyhlížíme jaro, až se všechno
zazelená novým životem.
A naší tradicí je každoroční
„Vítání jara“, kdy společně
s
nejmenšími
pleteme
pomlázky, sadíme sukulenty,
malujeme omalovánky nebo
krmíme zvířátka. Taky nechybí
teplý čaj ani bábovka. A pro
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odvážlivce i opékání párků.
Letos jsme se rozhodli vítat
jaro během týdne a ne o víkendu a otevřeno bude v průběhu celého dne. Srdečně vás
k nám zveme ve čtvrtek
9. dubna 2020 od 9:00 do 17:00
v Domě pod svahem na ulici
Pod Svahem 284/1 v Havířově.
Lucie Pálková
- vedoucí služeb následné péče
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23/20

25/20

UZÁVĚRKA
KVĚTNOVÉHO ČÍSLA
9. 4. 2020
26/20
27/20

24/20

30/20

BUDETE ZÍRAT,
JAK LEVNĚ SE BYDLÍ
V ŠUMBARKU.
PRONÁJEM
BYTU
Pronajměte si byt ve zregenerovaných
domech v Šumbarku a bydlete
levněji než v Ostravě.

29/20

•
•
•
•
•

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

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

840 114 115
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Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město
www.knih-havirov.cz

AKCE PRO DĚTI
POBOČKA GEN. SVOBODY
3. 4. od 9.00
Velikonoční miniklub
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ ŠRÁMKOVA
9. 4. od 10.00
Veselé lžičky – tvořivá dílna
16. 4. v 9.00 – 16.00 Knižní jarmark – prodej vyřazených knih
POBOČKA SEIFERTOVA
22. 4. od 9.00
Ekolympiáda – soutěž o životním prostředí pro
žáky ZŠ. Přihlásit se můžete do 14. 4. na
e-mailu seiferta@knih-havirov.cz
POBOČKA U JESLÍ
6. 4. v 10.45
Klub předškoláků
AKCE PRO DOSPĚLÉ
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ SVORNOSTI
Zveme na přednášky MgA. Alžběty Dirnerové z cyklu Od pravěké
jeskyně ke street-artu. Cena za čtyřdílný cyklus 180 Kč, jednotlivé
přednášky 60 Kč. Nutná rezervace.
7. 4. v 9.00
Umění začalo v pravěku
21. 4. v 9.00
Vůně středověkých chrámů a katedrál
14. 4. v 15.00
Tácky pod hrníčky. Rukodělky pro dospělé.
29. 4. v 17.00
Barevná paleta 2020. Vernisáž výstavy
kroužku kreslení CVA.
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ SVORNOSTI
6. 4. v 18.00
Krakow - výstava členů Fotoklubu Havířov.

7. 4. v 18.00
Kineziologický kurz J. Mažguta
8. 4. v 9.00 – 11.00 Jak na to II – poradíme s ovládáním tabletu,
čtečky a mobilu
15. 4. v 10.00
4 elementy a jejich vliv na náš život, mysl a tělo.
Přednáška Tomáše Jarolíma. Vstupné 30 Kč.
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ ŠRÁMKOVA
Celý měsíc
Příběhy knih. Výstava fotografií žáků ZUŠ Bohuslava Martinů.
K-KLUB ŠRÁMKOVA
2. 4. v 16.30
Kurz černého drátování – dřevěné velikonoční
vajíčko, cena 180 Kč
22. 4. v 15.00
Sférické kino – IBEX. Hledání hranic sluneční
soustavy (pro děti od 12 let) a Původ života
(pro děti od 10 let). Vstupné 50 Kč,
nutná rezervace.
23. 4. v 17.30
Váránasí v Indii – přednáška, film a vystoupení
na Sitár. Vstupné 100 Kč.
29. 4. od 15.00 SWAP – výměna oblečení, doplňků a drobných
domácích potřeb ve spolupráci s organizací
Adra
Každé pondělí od 13.00 do 17.00 možnost tisku na 3D tiskárně.
POBOČKA SEIFERTOVA
2. 4. v 18.00
Jaro s Jardou na zahradě – beseda v rámci
Semínkovny
POBOČKA U JESLÍ
6. 4. v 9.30
Posezení nad knihami
VÝSTAVNÍ EXPOZICE V RENETĚ
20. 4. v 16.30
Havířovské sochy – přednáška
Mgr. Jakuba Ivánka, Ph.D.

ADRA: Studenti pomohli V Havířově vznikla
maminkám s dětmi
Jezdecká škola
z Armády spásy
Tato jedinečná akce je důkazem, že mladí lidé umějí pomáhat, že jim nejsou lhostejné
osudy druhých, že se dívají
kolem sebe, a když chtějí, tak
dokážou pomoci!
Studenti z gymnázia na Studentské v Havířově–Podlesí pod vedením zástupkyně ředitelky
školy Ing. Evy Skubidové prostřednictvím své fiktivní firmy
Figys uspořádali koncem února
sbírku hraček, oblečení, knížek
a jiných dětských věcí. Rozhodli
se pomoct maminkám a jejich
dětem z Domu pro matky
s dětmi v Havířově. Sbírka předčila veškerá očekávání, studentům, rodičům i učitelům se
podařilo donést několik desítek
tašek velmi kvalitního oblečení
i hraček. Vše se pak předávalo
u nás v Dobrovolnickém centru
ADRA Havířov. Byl to neuvěřitelný zážitek a atmosféra
zkrátka kouzelná. Stačilo jen být
při tom, kdy na jedné straně stáli
studenti a naproti nim mladé rodiny, které byly očividně vděčné
za tuto pomoc. Dětem svítila
očka při pohledu na stůl plný
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nejrůznějších věcí,
opravdu silné!

to

bylo

Každý si mohl vzít to, co potřeboval, děti pak to, co se jim líbilo. Radost v dětských tvářích
byla nepopsatelná. Studenti viděli štěstí, které bylo pro ně tím
největším dárkem. Děkujeme
moc za tuto skvělou akci, díky
všem, kteří věci donesli. Jsme
rádi, že můžeme být u toho
a vidět, jak si lidé vzájemně pomáhají…Těšíme se na další společné akce, ať už s gymnazisty
anebo s Armádou spásy.
Ing. Jana Žoričová, koordinátorka dobrovolníků

Od počátku letošního roku začala fungovat na Zámeckém
dvoře v Havířově-Bludovicích
(u pana Ing. Kotuly) Jezdecká
škola Havířov z.s. Vedením výcviku se zabývají kvalifikovaní
trenéři se zkušenostmi tréninku
koní i jezdců. Současně se školičkou pro děti je možný i výcvik
dospělých. Pro závodníky funguje jezdecký oddíl registrovaný
u České jezdecké federace
a jeho členové se budou zúčstňovat
jezdeckých
závodů
v kraji.
Bližší informace zájemci
mohou získat na tel.:
774 477 409

ZUŠ Martinů

email:
miroslav.nakelny@seznam.cz
Miroslav Nákelný

KONCERTY ABSOLVENTŮ
I. A II. STUPNĚ
7., 21., 22. a 28. dubna 2020
v 18.00 hod.
Koncertní sál ZUŠ B. Martinů
ul. Sadová

PODVEČERY SE ZPĚVEM
16. a 24. dubna 2020
v 17.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ B. Martinů
ul. Sadová
DECHOVÉ PODVEČERY
15. a 29. dubna 2020
v 17.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ B. Martinů
ul. Sadová

PODVEČERY S KLAVÍREM
2. a 23. a 30. dubna 2020
v 17.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ B. Martinů
ul. Sadová

VERNISÁŽ PRACÍ ŽÁKŮ
AK. MALÍŘE
ALEŠE RABENSEIFNERA
21. dubna 2020 v 17.00 hodin
Galerie ZUŠ B. Martinů
ul. A. Jiráska 2
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