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Virtuální realita bude 
pomáhat s biologií 
nebo chemií žákům na 
ZŠ Marie Pujmanové

MŠ Čelakovského
si uspořádala vlastní 
zimní olympijské hry

Havířovský výtvarný 
Salon virtuálně

Havířov ocenil
70 bezpříspěvkových 
dárců krve za rok 2020
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V provozu je moderní
dopravní terminál, který
za pouhý rok vyrostl
na havířovském přednádraží
strana 2–3
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V provozu je moderní dopravní terminál, který za 
pouhý rok vyrostl na havířovském přednádraží. 
Stál přes 117 milionů korun

řidiči pozor!
Uvedením přednádraží 
do provozu se mění 
organizace dopravy 
pro osobní vozidla
Nově zrekonstruované předná-
draží u havířovského železnič-
ního nádraží je plně v provozu. 
Pro řidiče osobních automobilů 
tím nastala změna v organizaci 
dopravy. Prostor před nádraž-
ní budovou není průjezdný pro 
osobní vozidla, tak jak tomu bý-
valo v minulosti. Tento prostor 
je vyhrazený pouze pro vozidla 
veřejné hromadné dopravy, po-
případě složek integrovaného 
záchranného systému. Proto 
prosíme všechny řidiče osob-
ních aut, aby bedlivě sledovali 
dopravní značení v okolí před-
nádraží a řídili se podle něj, aby 
nedocházelo k nepříjemným 
kolizním situacím. Pro zaparko-

vání svých vozů mohou řidiči vy-
užít nově vzniklá parkovací místa 
u kruhového objezdu nebo u vě-
žového bytového domu. Přejeme 
šťastnou cestu. 

-red-

Za účasti hejtmana moravsko-
slezského kraje Ivo Vondráka 
a vedení města Havířova bylo 
5. února 2021 slavnostně uve-
deno do provozu zrekonstruo-
vané havířovské přednádraží. 
Jde o jednu z fází celkové re-
konstrukce železniční stanice 
v Havířově.
Za pouhých 365 dní se zastaralé 
přednádraží proměnilo v moder-
ní přestupní terminál spojující 
železniční, autobusovou, osob-
ní, ale také cyklistickou dopravu. 
Styl, elegance, moderní materiá-
ly i design, přitom praktičnost, 
funkčnost a bezpečnost se 
snoubí v podobě nového haví-
řovského přednádraží. Cestující 
mohou využívat 134 nových par-
kovacích míst, uzamykatelná 
parkoviště pro kola, cyklostez-
ku, opravené chodníky, nové 
přechody pro chodce, kryté za-
stávky a příchozí koridory či no-
vou městskou zeleň. Na stavbu 
byla schválena dotace, jejíž výše 
dosáhla až 90 % výdajů. Celkové 
náklady činily něco přes 117 mi-
lionů korun, o realizaci se posta-
rala firma oHl ŽS, a.s.
„Od samotného počátku projektu 
Přednádraží Havířov jsme si byli 
vědomi důležitosti a náročnosti 
stavby, která nás v následujících 
365 dnech čeká. Proto jsme, po 
slavnostním aktu převzetí sta-
veniště, neotáleli a práce nepro-
dleně zahájili. Z mého pohledu 
se jedná o velice zajímavou 
stavbu, která zahrnuje několik 
stavebních profesí, od přeložek 
inženýrských sítí, vybudování 
zpevněných ploch, instalaci infor-
mačního systému a v neposlední 
řadě výstavbu dominantní oce-

lové konstrukce nového doprav-
ního terminálu. Rád bych touto 
cestou poděkoval za vynikající 
spolupráci odpovědným pracov-
níkům Magistrátu města Haví-
řov, projektantům a ostatním za-
interesovaným osobám. Přesto, 
že byla stavba realizována v ne-
příjemném a nevypočitatelném 
období v souvislosti s výskytem 
pandemie SARS COVID-19, po-
dařilo se, díky úsilí celého re-
alizačního týmu, vše dokončit 
dle původního harmonogramu 
a stavbu úspěšně předat široké 
veřejnosti k užívání,“ uvedl pro-
jektový manažer stavby miro-
slav Janíček.

„Momentálně se těšíme z do-
končení moderního dopravního 
terminálu, ve který se proměni-
lo havířovské přednádraží. Bez 
vytáček musím přiznat, že to byl 
úkol náročný. My jsme se ale 
s vervou pustili do práce a výsle-
dek stojí za to. Rád bych proto 
poděkoval všem, kteří se na re-
konstrukci našeho nového před-
nádraží jakkoli podíleli. Za jejich 
zápal pro věc, důvěru a pracovi-
tost. Vedení města navíc děkuji 
za podporu a odvahu pro reali-
zaci této významné stavby. Se 
všemi se těším na spolupráci na 
dalších zajímavých projektech,“ 
neskrýval nadšení havířovský 
primátor Josef Bělica.

Další fází projektu je rekonstruk-
ce výpravní budovy, která si 
i v nové podobě zachová svůj vý-
jimečný vzhled v bruselském sty-
lu. Již nyní je dokončena oprava 
střešního pláště včetně prove-
dení nových skladeb tepelné izo-
lace. Rovněž před dokončením 

je komplexní výměna prosklené 
fasády. vnitřní prostory výpravní 
budovy se pak v budoucnu pro-
mění na sportovně-společenské 
centrum, které bude využívat 
široká veřejnost, a to jak domá-
cí, tak „přespolní“. konkrétně je 
v plánu realizace několika bowlin-
gových drah, lezecké stěny nebo 
hřišť na badminton a basketbal.
 

-red-
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Virtuální realita bude
pomáhat především
ve výuce přírodovědných 
předmětů žákům
na ZŠ marie pujmanové

město, stejně jako
v roce loňském,
rozdalo vánoční dárky
za 150 tisíc korun

město Havířov nainvestuje letos do výměny výtahů 
více než 154 milionů korun

Zastupitelstvo města Havířova 
na svém lednovém zasedání 
schválilo budoucí financová-
ní projektu na Základní škole 
marie pujmanové v Havířově 
-Šumbarku „Virtuální realita 
na ZŠ m. pujmanové,“ v celko-
vé výši 648 576 korun. žákům 
pomůže s pochopením učiva 
především v přírodovědných 
předmětech.
„Tento senzační projekt bude 
dětem pomáhat získávat zna-
losti a vědomosti s pomocí vy-
užití té nejmodernější technolo-
gie a postupů. Plně tak nahradí 
a v mnohém i předčí klasické 
výukové pomůcky. Finančně to 
sice náročné je, ale stojí to za to. 
Virtuální realita bude v budouc-
nu jistě žádána i v dalších haví-
řovských školách, ale protože 
pan ředitel byl prvním, kdo přišel 
s nápadem vyzkoušet virtuální 
realitu, bude pro tento projekt 
ZŠ M. Pujmanové pilotní školou.“ 

S nadšením popisuje nový pro-
jekt náměstkyně pro školství 
a kulturu Jana Feberová.
virtuální realita umožňuje prá-
ci s modely objektů a procesy, 
které v reálném životě nelze 
vlastním okem spatřit, případ-
ně jsou příliš nebezpečné. In-
teraktivita podporuje u žáků 
tvořivost a umocňuje zážitek 
spojený s probíranou látkou. 
K tomu chce ZŠ Marie Pujmano-
vé využít produkt „vIRTUal laB 
edu Pack“ dodávaný společnos-
tí virtual lab s.r.o. 
Původní zahájení projektu bylo 
plánováno na září 2020. S ohle-
dem na uzavření škol z důvo-
du zamezení šíření koronaviru 
a z důvodu nutnosti vyřešit za-
jištění financování před samot-
nou realizací projektu bylo za-
hájení posunuto na období od 
1. března 2021 do 29. února 
2024. 

-red-

vedoucí představitelé města 
každoročně navštěvují v před-
vánočním období několik zaří-
zení, aby předali dárky dětem 
i dospělým. letos to bylo kvůli 
protiepidemickým opatřením 
bez osobní účasti, nicméně dár-
ky doputovaly tam, kam měly. 
klienti dětského centra Čtyřlís-
tek, SaNTÉ a azylového domu 
pro rodiny armády spásy a děti 
z mateřské školy Paraplíčko, Do-
mova pro osoby se zdravotním 
postižením Benjamín a dětské-
ho domova na Čelakovského 
ulici tak obdrželi předčasnou 
vánoční nadílku.

„Mrzí mě, že to letos ze známých 
důvodů nešlo osobně, protože 
co je víc, než vidět úsměvy a roz-
zářené oči obdarovaných. Věřím, 
že dárky radost udělaly, protože 
i letos jsme naslouchali potře-
bám a přáním jednotlivých zaří-
zení. Za částku 150 tisíc korun 
jsme pořídili vybavení domác-

nosti, sportovní vybavení, kan-
celářské a psací potřeby, hry, 
hračky nebo speciální výukové 
pomůcky. Předvánoční čas je ur-
čený k tomu, abychom obdarová-
vali druhé,“ uvedla náměstkyně 
pro sociální oblast Stanislava 
Gorecká. 

-red-

Začátkem ledna 2021 byla za-
hájena v bytovém domě na ulici 
Švabinského v části Havířov
-Město další etapa výměny vý-
tahů. Městská realitní agentura 
má pro letošní rok připraven 
harmonogram, který zahrnuje 
výměnu 109 výtahů. Město Ha-
vířov to bude stát více než 154 
milionů korun. Bezpečnost, spo-
lehlivost, obsluha, komfort, to 
jsou důvody, proč se začaly vý-

tahy v havířovských městských 
bytech měnit. Během realizace 
je zajištěn jako u všech staveb 
technický dozor MRa a dodava-
telé komunikují se zástupcem 
domu, informují ho o harmono-
gramu prací, současném stavu 
a plánovaném postupu montá-
že. Správce pak tyto informace 
vyvěsí na nástěnkách. Jedná se 
o další etapu realizace výmě-
ny technologicky zastaralých 

výtahů ze 70. let minulého sto-
letí. Pět nových výtahů za více 
než 6,2 milionu už mají od loň-
ska nájemci v těchto bytových 
domech: v ulici k.v. Raise č.p. 
8, 10, 12, 14 v Havířově-Městě 
a v ulici kubelíkova č.p. 10 v Ha-
vířově-Podlesí.

-red-
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Statutární město Havířov již dlouhodobě organizuje za účelem zlepšení zdravotních, sociálních a společenských podmínek života seniorů 
a zdravotně handicapovaných občanů města, rekondičně-ozdravné pobyty a rekondiční pobyty. 

V roce 2021 budou organizovány tyto pobyty:
1.   rekondičně-ozdravný pobyt 7 dnů/6 nocí pro 20 osob se zdravotním postižením – jeden turnus 
2.   rekondičně-ozdravný pobyt 10 dnů/9 nocí pro 40 osamělých seniorů – dva turnusy
3.   rekondiční pobyt 7 dnů/6 nocí pro 40 seniorů – dva turnusy 

výše uvedené pobyty jsou organizovány bez doprovodných pracovníků Magistrátu města Havířova. Informace o zápisech na jednotlivé poby-
ty včetně vybraných lokalit, středisek a termínů budou zveřejňovány na webových stránkách města a taktéž v následujících Radničních listech. 
všechny výše uvedené pobyty jsou závislé na aktuální situaci a možnostech případného rozvolnění ubytovacích kapacit hotelů.
Bližší informace na telefonním čísle 596 803 162.

nově zřízené registrační 
místo v havířovské 
nemocnici pomůže 
seniorům s registrací 
k očkování proti nemoci 
Covid-19

Havířov ocenil
70 bezpříspěvkových 
dárců krve za rok 2020

Statutární město Havířov, odbor sociálních věcí 
pořádá rekondičně-ozdravné desetidenní
tuzemské pobyty pro osamělé seniory

dříve narození obyvatelé Haví-
řova, kteří by měli zájem o očko-
vání proti nemoci Covid-19, ale 
nemají možnost sami se regis-
trovat on-line, mohou využít 
nabídky registračního místa 
v nemocnici s poliklinikou Ha-
vířov, které jim s přihlášením do 
Centrálního registračního sys-
tému pomůže.
Zájemci o registraci termínu 
vakcinace si s sebou musí vzít 
mobilní telefon, kam jim přijde 
speciální PIN kód, občanský 
průkaz, případně průkazku zdra-
votní pojišťovny. Tuto službu bu-
dou ve vstupní hale nemocnice 

zajišťovat pracovníci Magistrátu 
města Havířova. Provozní doba 
registračního místa bude v pra-
covní dny od 8:00 do 15:00 ho-
din. Informace k registraci zís-
kají zájemci na telefonním čísle 
728 947 658.
S registrací k očkování proti 
nemoci Covid-19 havířovských 
občanů nad 80 let rovněž po-
máhají pracovníci odboru so-
ciálních věcí Magistrátu města 
Havířova na telefonním čísle 
596 803 140. všechny potřebné 
informace jsou též k dispozici 
na webových stránkách města.

-red-

Vedení města Havířova každo-
ročně děkuje na slavnostním 
ocenění dárcům krve za jejich 
vysoce humánní čin. Letos 
město, za přísných protiepi-
demických opatření, pozvalo 
4. února do Kina Centrum 
70 bezpříspěvkových dárců 
krve.
Ocenění v kategoriích:
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana 
Janského za 40 odběrů – 21 dár-
ců, Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů 
– 13 dárců, Zlatý kříž 2. třídy za 
120 odběrů – 16 dárců, Zlatý kříž 
1. třídy za 160 odběrů – 9 dárců, 
Plaketa ČČk Dar krve - dar života 
za 250 odběrů – 2 dárci a za 300 
a více odběrů – 9 dárců.
„Loňský nižší počet bezpříspěv-
kových dárců je ovlivněn nestan-
dardní a výjimečnou situací ne-
jen v nemocnicích, způsobenou 
pandemií koronaviru. O to víc 
si vážím všech, kteří i za těchto 
podmínek krev darovali. Snad si 
nepamatuji situaci, kdy by krve 
bylo dost a dárců by nebylo po-

třeba. Patří jim slova díků a obdi-
vu, protože kdokoliv život či zdra-
ví zachrání, stává se hrdinou,“ 
uvedla náměstkyně pro sociální 
oblast Stanislava Gorecká.  
Jen havířovská nemocnice spo-
třebuje téměř 4 000 transfuzních 
přípravků ročně. primář Oddělení 
klinické hematologie havířovské 
nemocnice mUdr. david Starost-
ka uvedl: „S darovanou krví pracují 
téměř všechna naše oddělení. 
Mezi nejvýznamnější odběratele 
krve patří obory hemato-onkolo-
gie, chirurgie, interna, gynekologic-
ko-porodnické, ale i další. Děkuje-
me všem šlechetným dárcům této 
vzácné tekutiny.“
kromě slov díků byly oceněným 
také předány poukazy na celoroč-
ní bezplatnou přepravu v systé-
mu městské hromadné dopravy 
a permanentky na aktivity, akce či 
služby poskytované příspěvkový-
mi organizacemi města.

-red-
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Příznivější celostátní statistika dopravních nehod v roce 
2020 byla značně ovlivněna vládními opatřeními v souvislosti 
s pandemií SaRS-Cov-2. Počet obětí a vážných zranění byl nejpří-
znivější od roku 1961. Počet nehod klesl na 94 794, při nich bylo 
usmrceno 460 osob, 1 807 zraněno těžce a 20 880 zraněno lehce. 
v rámci Moravskoslezského kraje klesl počet obětí na 38, v okrese 
karviná na 6. v Havířově se staly 2 tragické nehody, při kterých bo-
hužel umírali chodci.

Úmrtí chodců                                                                                             
v obou případech to bylo za snížené viditelnosti pod koly osobních 
automobilů. v pondělí 6. ledna v 16:50 na ul. Na Záguří 62letý řidič 
srazil 47letého chodce, v sobotu 14. listopadu v 17:18 23letý mla-
dík, kvůli nepřiměřené rychlosti, při jízdě z ul. okružní k ul. Hřbitovní 
nestačil reagovat na přecházejícího chodce.

Těžká zranění                                                                                                
25. ledna na ul. m. pujmanové – 70letý chodec náhle vešel do drá-
hy osobnímu automobilu.
30. května v křižovatce Kpt. Jasioka x Hornická – 38letý řidič, kte-
rý nedal přednost v jízdě.
24. července na ul. Těšínské – 76letý chodec byl sražen na přecho-
du 37letou řidičkou osobního automobilu.
2. srpna na ul. národní tř. – 87letý cyklista bez přilby narazil do 
osobního automobilu.
18. září na parkovišti u Savely – 75letá chodkyně byla sražena cou-
vajícím 21letým řidičem dodávky.
23. listopadu v křižovatce dělnická x Fryštátská x Kpt. Jasioka – 
26letý chodec byl sražen po kolizi dvou  osobních automobilů, kdy 
65letá řidička nedala přednost na stopce .
15. prosince na ul. e. rošického – 52letý chodec byl sražen nepo-
zorným 48letým řidičem.
19. prosince  v křižovatce Hlavní tř. x dělnická – 41letý chodec pře-
cházející na červenou byl sražen 46letým řidičem, který měl téměř 
3 ‰ alkoholu v krvi.

nehody s chodcem                                                                                       
v Havířově došlo v roce 2019 k 25 nehodám, kdy byl sražen cho-
dec, loni to bylo již 31 případů, včetně již zmíněných dvou tragic-
kých. Z toho 22 zavinili řidiči motorových vozidel, 3 zavinili cyklisté 
a 6 samotní chodci. ve 13 z těchto případů byla snížená viditelnost. 
Na přechodech pro chodce došlo ke 12 nehodám, z toho v jednom 
případě bylo sraženo dítě, a to 19. února u obchodního centra 
elaN 37letým řidičem. Dětští chodci byli účastníky nehody celkem 
7krát, z toho 4 případy zavinily děti.

Ujetí od nehody                                                                                            
Počet případů, kdy zbabělci ujeli v Havířově od dopravní nehody, 
narostl na 104. v 78 % to bylo do zaparkovaných vozidel, nejvíce 
z těchto nehod se stalo opět na parkovišti u Globusu (8 nehod). 
9. února na ul. U Stromovky viník po nehodě dvou osobních aut od 
svého utekl. Na parkovišti nákupního parku u oBI 18. dubna řidič 
osobního automobilu poškodil dopravní značení, následně ujel, ale 
díky bleskové akci policistů byl 23letý opilec vypátrán. Na kruho-
vém objezdu u nemocnice 6. října po nehodě dvou osobních auto-
mobilů 60letá Polka ujela. Policisté ji již však také vypátrali.

alkohol a drogy                                                                                             
Na území města Havířova se stalo 13 nehod pod vlivem alkoholu 
s naměřenou hodnotou přes 1,5 ‰, v deseti případech to byli řidiči 
osobních automobilů, ve třech cyklisté. Dohromady nehod s alko-
holem bylo 18. Podnapilý 43letý cyklista 12. srpna na ul. klimšově 
zranil 10letého cyklistu bez přilby. 20. května na ul. orlovské 23letý 
řidič pod vlivem drog narazil do vozidla PČR a zranil 27letého po-
licistu.

Bez přilby a bez pásů                                                                                  
Nezodpovědní rodiče velmi často nechají děti jezdit na kolech 
a koloběžkách bez povinné přilby. kromě již zmíněné nehody opilé-
ho cyklisty s dítětem bez přilby se 12. června zranil 13letý cyklista 
bez přilby, který na ul. Nákupní vjel pod kola osobního automobilu, 
18. června 12letá cyklistka bez přilby se na ul. Mánesově zranila 
nárazem do osobního automobilu, 27. října měla velké štěstí 5letá 
cyklistka bez přilby, že se nezranila po střetu s osobním autem 
na ul. Školní. Štěstí však neměl 20letý cyklista bez přilby, který se 

zranil 16. června na ul. Selské, kdy nezvládl svou vysokou rychlost 
a čelním nárazem zdemoloval 18letému řidiči jeho osobní auto-
mobil natolik, že jej museli odtáhnout na autovrakoviště. 14. února 
došlo na ul. Na Nábřeží k nehodě osobního automobilu se zvíře-
tem, při tom došlo ke zranění dvou nepřipoutaných spolujezdkyň 
– 83leté a 95leté.

nejrizikovější místa Havířova
v souvislosti s počtem dopravních nehod v roce 2020                                                                                             
silnice I/11 ( Hlavní tř., Dlouhá tř., 17. listopadu,   – 72 nehod 
z toho Těšínská) „velký“ kruhový objezd 15 nehod 
silnice III/4746 (Dělnická)                                       – 33 nehod
silnice II/475 (orlovská, vodní, Dělnická)              – 13 nehod
parkoviště Nákupního parku S1 Center (u oBI)      – 12 nehod 
parkoviště u Globusu                                               – 10 nehod 
Celkově statistika nehod na území Havířova není příznivější oproti 
roku 2019, na rozdíl od statistiky celonárodní. Počet nehod v na-
šem městě narostl o 7 %, zavinění cyklistou o 33 %, zavinění řidi-
čem osobního automobilu o 10%, zavinění řidičem nákladního au-
tomobilu dokonce o 50 %, počet ujetí od nehod o 21 %, počet nehod 
s chodcem o 24 %.
Havířovská statistika má však i své pozitivum. V minulosti byla 
krizovým místem dopravních nehod křižovatka u merkuru (kři-
žovatka ulic Studentská x dlouhá třída x Okrajová). Od spuštění 
nových semaforů zde pČr nešetřila jedinou dopravní nehodu.

a nakonec jedna výzva komise BeSIp – chodci, používejte reflex-
ní prvky, všichni se k sobě chovejme ohleduplně, neohrožujme své 
životy, přizpůsobujme chování v provozu svým schopnostem, dodr-
žujme pravidla a zásady bezpečnosti v silničním provozu, abychom 
pro rok 2021 vylepšili statistiky dopravních nehod.

Roman Skácel
předseda Komise

Rady města Havířova
pro BESIP

počet dopravních nehod na všech komunikacích 
města Havířova v letech 2019–2020

2019 2020

celkem DN 393 422

usmrceno 2 2

těžce zraněno 7 8

lehce zraněno 68 58

zaviněno chodcem 7 6

zaviněno cyklistou 12 16

zaviněno motocyklistou 3 3

zaviněno řidičem osobního automobilu 234 257

zaviněno řidičem nákladního automobilu 16 24

zaviněno řidičem autobusu 7 6

viník ujel nebo utekl od nehody 86 104

zaviněno zvířetem 22 31

vliv alkoholu 16 18

vliv drog 4 1

dopravní nehodovost na území města 
Havířova a okolí v roce 2020

foto: BESIP Havířov
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přeHLed aKTUaLIT
ZmĚnY TermínŮ:

  
  21. 1. 2021 – divadlo – John murrell – BOžSKá SaraH – hledá se náhradní termín
  24. 1. 2021 – divadlo – praSáTKa a VLK – divadlo Šamšula – hledá se náhradní termín
  31. 1. 2021 – divadlo – CeSTa Za pOKLadem – divadlo tetky Chechtalíny – hledá se náhradní termín
  31. 1. 2021 – zábavný pořad – TVáře peTra rYCHLÉHO – hledá se náhradní termín
  10. 2. 2021 – divadlo – na ZLaTÉm JeZeře – ernest Thompson – hledá se náhradní termín
  11. 2. 2021 – přednáška – Fotograf na cestách – splněný sen Jiřího Kolbaby – hledá se náhradní termín
       4. 3. 2021 – přednáška – marek Jelínek - dobroběžník v africe – hledá se náhradní termín
       6. 3. 2021 – divadlo – deŠTIVÉ dnY – Keith Huff – hledá se náhradní termín
       7. 3. 2021 – koncert – KOLLárOVCI – hledá se náhradní termín
   29.  3. 2021 – talkshow – KaFe U OSmanYHO – hledá se náhradní termín

InFOrmaCe prO VráCení VSTUpeneK:
vSTUPeNkY Za ZRUŠeNÁ PřeDSTaveNí S TeRMíNeM koNÁNí říJen–prOSIneC 2020 a Leden 2021 BeZ náHradníHO TermínU
            Ladislav Špaček – etiketa není věda
                                Smetanovo trio
     Indi Stivín – kontrabas, alice Springs – klavír
     novoroční koncert 2021 – „OHnIVá KLaSIKa“

ZakoUPeNÉ v PoklaDNÁCH MkS Havířov (kino Centrum, kD P. Bezruče, kD l. Janáčka)
Je MoŽNo vRaCeT PoUZe  v PoklaDNĚ kD P. BeZRUČe  

od 15. 3. 2021 (po-pá 14.00–18.00 hod.)
vSTUPeNkY Na PřeDSTaveNí říJeN–PRoSINeC 2020 S NÁHRaDNíM TeRMíNeM koNÁNí  ZŮSTÁvaJí v PlaTNoSTI.

                  Harmonické melodie – náhradní termín 18. 4. 2021
                    Osm eur na hodinu – náhradní termín 30. 9. 2021
    arnošt Vašíček - Tajemné fenomény – náhradní termín 8. 4. 2021

v PříPaDĚ NevYHovUJíCíHo  NÁHRaDNíHo TeRMíNU  Se lHŮTa PRo vRÁCeNí PRoDlUŽUJe do 15. 3. do 31. 3. 2021
vstupenky na zrušená představení v lednu a únoru 2021, na která hledáme náhradní termín, zůstávají v platnosti.

vstupné za zrušená představení zakoupené přes on-line systém bude vráceno převodem na účet na základě zaslání čísla účtu
a on-line vstupenky zpět na adresu sekretariátu MkS Havířov: sekretariatmks@mkshavirov.cz

děkujeme za pochopení a shovívavost.

Vážení diváci a návštěvníci kulturních akcí, v návaznosti na omezení vyplývající ze současné koronavirové 
situace jsou aktuální informace průběžně doplňovány a zveřejňovány na:

www.mkshavirov.cz, www.kinocentrum.cz a fb: Kino Centrum Havířov.

Významné dny měsíce ve znamení
Ryb a Berana

1. 3. Mezinárodní den omylů v kalendáři (30. 2.)

2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír

6. 3. Den jódu

8. 3. Mezinárodní den žen

8. 3. Světový den ledvin

10. 3. Evropský den památky obětem terorismu

11. 3. Evropský den mozku

15. 3. Světový den spotřebitelských práv

15. 3. Mezinárodní den proti policejní brutalitě

18. 3. Mezinárodní den nenávisti

19. 3. Mezinárodní den invalidů

20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež

20. 3. Světový den frankofonie

21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku

21. 3. Světový den poezie

21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

22. 3. Světový den vody

23. 3. Světový den meteorologie

24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze

24. 3. Den Horské služby v ČR

27. 3. Světový den divadla

28. 3. Den učitelů v ČR
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DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

Havířov | R-OVA 
107.3 FM | 99.0 FM

každý den 8.20 a 15.40

20/21
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je zcela unikátní projekt, který se koná již po dvanácté.
Pořádání 12. ročníku Havířovského výtvarného Salonu 

je podtrženo skutečností, že mělo 4. 12. 2020město Havířov 
65. výročí svého založení. Salon je jedinečný v tom, že se na 

jednom místě setkávají napříč generacemi havířovští 
profesionální a amatérští výtvarníci, začátečníci i zkušení umělci. 

každého ročníku se účastní na 70 havířovských umělců.
Projekt je realizován v jedné z největších výstavních síní 

v Moravskoslezském kraji, kterou se Havířov právem pyšní.
Z důvodu pandemie CovID-19, a tím dlouhodobé nemožnosti

osobně Salon navštívit, nabízí pořadatel MkS Havířov
virtuální prohlídku této unikátní výstavy.

www.mkshavirov.cz

HAVÍŘOVSKÝ
VÝTVARNÝ SALON
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Centrum biologické léčby v Havířově
Biologická léčba poskytuje 
šanci na uzdravení těm, kteří 
by jí před několika lety ješ-
tě neměli. Jedná se o průlom 
v léčbě revmatoidní artritidy, 
protože může pacienta navrá-
tit do běžného života. Léčba 
pacientů biologickými prepa-
ráty je soustředěna v Centrech 
biologické léčby, která jsou ve 
všech krajích Čr. V Havířově 
bylo jedno z těchto center ote-
vřeno v lednu 2020. Vede jej 
revmatoložka mUdr. miroslava 
řihošková, specialistka na dia-
gnostiku a léčbu onemocnění 
způsobených netraumatickým 
postižením kloubů a pohybo-
vého aparátu.

paní doktorko, co je příčinou 
revmatických onemocnění?

Revmatoidní artritida je chronic-
ké zánětlivé onemocnění, které 
vzniká z důvodů abnormální 
funkce imunitního systému. 
Může postihovat kromě kloubů 
i plíce, srdce nebo další orgány. 
Ani my lékaři přesně nevíme, 
co je jejím spouštěcím mecha-
nismem. Existuje dědičná ná-
chylnost, u části nemocných 
může mít vliv na rozvinutí nebo 
i vznik choroby stres či kouření. 
Příčin je však zřejmě víc. Podob-
né je to i s ostatními revmatický-
mi onemocněními.

pro které diagnózy je biologic-
ká léčba vhodná?

Celkem rozlišujeme více než 
200 různých revmatických cho-
rob, jejichž nejčastějším hlavním 
příznakem je bolest a snížení 
funkčních schopností. Většina 
revmatických onemocnění má 
chronický průběh a postihuje asi 
třetinu populace. Mezi nejzávaž-
nější patří zánětlivá a autoimu-
nitní revmatická onemocnění. 
Biologickou léčbu aplikujeme 
u pacientů s revmatoidní artriti-
dou, psoriatickou artritidou nebo 
s tzv. Bechtěrevovou chorobou.

V čem je biologická léčba spe-
ciální?
V tom, že je léčba zacílena pří-
mo na imunitní systém a zablo-
kování činnosti určitých buněk. 
Je aplikována tehdy, kdy one-

mocnění nedostatečně reaguje 
na stávající léčbu nebo u pacien-
tů s těžkým průběhem nemoci. 
Dnes již totiž nepovažujeme za 
úspěch zpomalení nemoci, ale 
její úplné zastavení tak, aby zá-
nětlivý proces vymizel ze všech 
kloubů. V dnešní době nám tuto 
možnost nabízí právě jen biolo-
gická léčba.

Co si máme představit pod 
pojmem biologická léčba?

Biologické léky jsou léčivé/účin-
né látky, které nejsou připravo-
vány chemickou cestou, ale jsou 
vyráběny pomocí živých orga-
nismů. Vývoj biologických léků 
je časově i finančně náročnější 
než u běžných léků. Biologická 
léčba změnila zcela zásadním 
způsobem terapii a zlepšila ži-
vot nemocných.

Jak funguje biologická léčba?

Biologická léčiva jsou poměrně 
složité molekuly, které přesně 

zasáhnou proti mechanismu, 
který se podílí na rozvoji nemo-
ci. U těchto nemocných dochází 
k aktivaci imunitního systému 
a do postižených tkání jsou při-
tahovány zánětlivé buňky. Tyto 
reakce způsobují chronický zá-
nět, který vede k poškození klou-
bů a okolních struktur. Výzkumy 
prokázaly, že biologické léky 
cíleně zasahují do tohoto děje 
a výrazně tlumí projevy tohoto 
zánětlivého onemocnění.

Je biologická léčba lékem prv-
ní volby?

Není. Biologická léčba se pou-
žívá po selhání terapie klasic-
kými léky. Obecně lze říct, že je 
to léčba vyhrazená pro závažné 
formy onemocnění a pro pacien-
ty s rizikovými ukazateli dalšího 
vývoje choroby. Většina nemoc-
ných revmatiků ji při včasném 
záchytu choroby a dobré odpo-
vědi na standardní léčbu nemusí 
potřebovat.

Za jak dlouho nastává klinický 
efekt léčby?

Nástup účinku biologické léčby 
je různý a závisí i na druhu one-
mocnění, většinou během něko-
lika měsíců dochází k poklesu 
zánětlivé aktivity a tím tzv. remi-
si onemocnění, což je hlavním 
cílem terapie.

Jaké mohou být nežádoucí 
účinky této terapie?

Stejně jako u všech ostatních 
léků se i zde mohou vyskytnout 
nežádoucí účinky. Bezpečnost 
pacientů je vždy pečlivě sledo-
vána, na základě studií a dat 
z registrů jednotlivých zemí lze 
konstatovat, že při dodržení 
všech doporučení není léčba do-
provázena závažnými nežádou-
cími účinky. Za nejčastější mož-
ná rizika je považován zvýšený 
výskyt infekcí, zvláště TBC. Dále 
sledujeme tzv. reakce po podání 
léků (místní i celkové), riziko ná-
dorových a kardiovaskulárních, 
plicních a kožních změn.
 
Je efekt léčby trvalý?

Léčba zánětlivých revmatických 
onemocnění je dlouhodobá 
a cílem je, jak už jsem řekla, na-
vození remise, to znamená sní-
žení nebo úplné vymizení zánět-
livé aktivity. Cílem léčby je vrátit 
pacienta do normálního života 
nebo alespoň zlepšit kvalitu ži-
vota nemocných s revmatickými 
chorobami. Jsme rádi, že i v naší 
nemocnici v Havířově máme 
možnost podávat tuto léčbu ne-
mocným, kteří ji potřebují. 

PhDr. Irma Kaňová, PhD.
manažer pro vztahy

s veřejností a marketing,
NsP Havířov
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dOn BOSKO
Haškova 1475/1, 736 01 Havířov-Město, 596 810 145, 
sekretariat@csvc.cz, www.csvc.cz

městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město
www.knihovnahavirov.cz

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

Vážení rodiče, milé děti, 
od března bude na našich stránkách www.asterix-havirov.cz vyvěšena 
nabídka příměstských táborů, sledujte proto naše stránky. nyní aspoň 
seznam a termíny příměstských táborů, ze kterých budete moci vybírat. 

přímĚSTSKÉ TáBOrY 2021:

I.    turnus 12.–16. 7.   „Kamarádský týden“  Tomáš Mendl
II.   turnus 19.–23. 7.   „Letem barevným světem“  lenka Švecová
III.  turnus 26.–30. 7.   „akademie dračích jezdců“   Bc. kateřina kristianová
IV.  turnus 2.–6. 8.      „Sportovní týden v asterixu“  Bc. Jiří Salamon
V.   turnus 9.–13. 8.     „Cesta z města“   kateřina Džumanová
VI.  turnus 16.–20. 8.   „Zachraňte planetu Zemi“  Bc. lucie vachulová
VII. turnus 23.–27. 8.  „máme rádi zvířata“  kateřina Džumanová

Za kolektiv pracovníků Asterix – SVČ Havířov,
Bc. Lucie Bitterová

LeTní přímĚSTSKÉ TáBOrY na pOBOČCe mĚSTO:
maSTerCHeF JUnIOr – Lucka F.
Termín: 5.–9. 7. 2021 Cena: 1 350,- Věk: 8–16 let
Budeme péct, vyrobíme si zmrzlinu, uvaříme se známým kuchařem Ro-
manem Stašou. Čeká nás exkurze na farmu s výrobou sýrů, nahlédne-
me do provozu hotelu, bude i lanová stezka a koupání v jezeře. Týden 
zakončíme kuchařským kláním a grilovačkou.
STaň Se žeLVím nInJOU – Tomáš n.
Termín: 12.–16. 7. 2021 Cena: 1 350,-  Věk: 7–13 let
Želvím Ninjou za pět dní! Čekají nás soutěže, hry, netradiční sportovní 
aktivity. Během výcviku zdokonalíme naše schopnosti. Nebude chybět 
ani výlet na zvířecí farmu, trampolíny nebo cesta za pokladem Trhače. 
Týden BeZ HranIC – Lucka F.
Termín: 19.–23. 7. 2021 Cena: 1 350,- Věk: 8–16 let
Týden plný akce a adrenalinu. Rychlá jízda na motokárách (min. výška 
140 cm), trampolíny, den na bobovce, tubingu. Nesmí chybět výšlap na 
Prašivou, noc ve středisku i grilovačka. 
práZdnInY náS BaVí – Jirka m.
Termín: 26.–30. 7. 2021 Cena: 1 350,-  Věk: 8–16 let
Tábor našlapaný aktivitami – noc pod stany, koupání, zahrajeme la-
sertag, zajedeme na trampolíny, lanové centrum nebo bobovou dráhu. 
Tábor je vhodný pro aktivní a samostatné děti.

LeTní přímĚSTSKÉ TáBOrY na pOBOČCe ŠUmBarK:
STaň Se YOUTUBerem
Termín: 2.–6. 8. 2021 Cena: 1 350,-  Věk: 6–14 let
Tábor je zaměřen na sport, hudbu a práci s fotoaparátem, úpravy fotek 
na PC, v mobilu či fotoaparátu. Naučíme se tipy a triky, jak točit videa + 
výlet do sochařského parku na Babí hoře.
dOBrOdrUžnÉ práZdnInY
Termín: 9.–13. 8. 2021 Cena: 1 350,-  Věk: 6–14 let
Tábor s výlety, na které nezapomenete: bobová dráha, aquapark, sko-
kanské můstky ve Frenštátě pod Radhoštěm atd. výlety jsou doplněny 
sportovním programem a hrami.
ZLaTý TáBOr
Termín: 16.–20. 8. 2021 Cena: 1 350,-  Věk: 6–14 let
Tábor je zaměřen na malování a tvoření, ale součástí budou i kolektivní 
hry a sportovní aktivity. ve volných chvílích se budeme věnovat malo-
vání na PC, hraní her a čeká nás také výlet.
práZdnInOVý SpOrT mIX 
Termín: 23.–27. 8. 2021 Cena: 1 350,-  Věk: 6–14 let
Součástí tábora budou kolektivní hry, soutěže a dva výlety do Beskyd. 
Děti se zdokonalí v orientaci v přírodě a v poskytování první pomoci. 
Připraven je táborový pětiboj, budeme se věnovat malování, tvoření, 
koupání i návštěvě zábavného centra.

Přestože je provoz knihoven z důvodu vládních opatření omezen, naši 
knihovníci rozhodně nezahálí. Přes Facebook knihovny můžete sledo-
vat například cestopisné přednášky on-line. Na webových stránkách 
knihovny najdete videa s knižní tematikou i krátká instruktážní videa, 
v nichž vám poradíme, jak si dopředu objednávat knihy přes on-line ka-
talog a jak obsluhovat své čtenářské konto. Že nevíte, co je čtenářské 
konto a k čemu slouží? Čtenářské konto je přístupné z on-line katalo-
gu. Z pohodlí svého domova můžete sledovat, které knížky nebo jiné 
dokumenty máte v současné době vypůjčeny a kdy je musíte vrátit. 
v případě potřeby si můžete sami prodloužit výpůjční lhůtu knih (není-
li překročena jejich maximální výpůjční lhůta), můžete si objednávat 
nebo rezervovat knihy, nahlížet do pradávné historie svých výpůjček 
a poplatků, stahovat elektronické knihy do svého chytrého telefonu, 
tabletu nebo čtečky, hodnotit přečtené knihy a mnoho dalšího.

Pokud ještě nemáte přihlašovací údaje ke svému čtenářskému kontu, 
můžete je získat při osobní návštěvě Městské knihovny Havířov. Údaje 
nelze zasílat e-mailem ani sdělovat po telefonu. v době uzavření kniho-
ven z důvodu vládních opatření lze přihlašovací údaje získat pouze 
v centrální knihovně na ul. Svornosti, kde může proběhnout jejich bez-
kontaktní předání. Neváhejte telefonicky kontaktovat naše zaměst-
nance, rádi vám poradíme. všechny informace o současném dění 
v knihovně najdete na webu www.knihovnahavirov.cz.

Střípky z armády spásy: 
milosrdní Samaritáni žijí 
i v Havířově

I ve dvacátém prvním století 
jsou mezi námi lidé, kterým není 
lhostejný život druhého člověka. 
ano. Spoluobčané Havířova za-
hlédli v mrazu na lavičce opuš-
těného a nemohoucího muže. 
Dojati soucitem a ochotou po-
moci začali jednat. První krok 
vyvolal další a další kroky. Do 
pomoci jednomu z nás se dále 
zapojil odbor sociálních věcí, 
vedení města Havířova, Sociální 
služby města Havířova a armá-
da spásy. Díky prvnímu kroku je 
nyní muži teplo, má postel, stra-
vu a základní péči. Útočiště na-
šel na noclehárně armády spá-

sy, kde může celý den přebývat 
a má podporu zaměstnanců ve 
své těžké životní situaci. každý 
den na dveře pokoje klepe i pe-
čovatelská služba, která pomá-
há danému muži v péči o jeho 
osobu. věříme, že další kroky 
pomohou muži najít službu, kde 
bude moci zestárnout a zno-
vu se radovat. Jménem všech 
zaměstnanců armády spásy 
v Havířově děkujeme lidem, kteří 
pomohli zasít do srdce jednoho 
z nás znovu naději v budoucnost. 

Mgr. Tomáš Kolondra
ředitel Armády spásy v Havířově
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Krajský úřad
moravskoslezského kraje 
zahájil pilotní aktivitu 
provázení na podporu
pečujících osob

Občanům města Havířova 
i celého regionu je i v roce 
2021 k dispozici stálá 
poradna Sdružení 
nájemníků Čr

Cílem projektu je propojení sys-
tému pro usnadnění přechodu 
osoby ze zdravotnického za-
řízení do domácího prostředí 
a podpora neformálních pečují-
cích. Služba provázejících pra-
covníků je poskytována zdarma. 
Provázející pracovník poskytuje 
pečujícímu psychickou podporu 
a připravuje ho na zajišťování 
péče v domácím prostředí, infor-
muje, edukuje o úkonech péče, 
podporuje v péči, pomůže vyřídit 
či zprostředkovat kompenzační 
pomůcky, dávky nebo potřebné 
služby.

Pro oblast Havířov/Frýdek-Místek 
a přilehlé obce vykonává službu 
provázejícího pracovníka mgr. 
Jana Tiahan Wojtoňová, email: 
jana.wojtonova@seznam.cz, tel: 
735 150 564. více informací též na 
webových stránkách www.msk.cz

-red-

dne 1. 3. 2021 se v plném du-
ševním zdraví dožívá 99 let 
přímý účastník bojů za osvobo-
zení Československa od němec-
kých nacistů v 2. světové válce 
plk. Jan Ihnatík. Při této příleži-
tosti výbor Jednoty Havířov Čes-
koslovenské obce legionářské, 
společně s vedením statutárního 
města Havířova, přeje panu plu-
kovníkovi vše nejlepší, mnoho 
zdraví a rodinné pohody.

Regionální poradenské centrum 
Havířov, pro oblast všech forem 
bydlení, nájemného a kontroly 
vyúčtování služeb, má pro osob-
ní konzultace vyčleněno každý 
druhý a čtvrtý pracovní čtvrtek 
od 16.30 hod. do 18.00 hod. 
na ul. Palackého 2 v Havířově
-Městě. S ohledem na součas-
nou epidemiologickou situaci 
je nutno se předem objednat. 
Individuální objednávky k osob-
ním konzultacím, případně do-
tazy jsou možné telefonicky 
nebo mailem i mimo pravidel-
ný termín konzultací v době od 
10.00 hod. do 18.00 hod. na  tel. 
777 810 174, 723 697 356 či 
e-mail: son.havirov@seznam.cz. 
ve spolupráci s Radou seniorů 
ČR pak zajišťuje zvlášť pro ob-
čany v seniorském věku byto-
vé poradenství také v poradně 

v ostravě na stejných telefon-
ních a mailových kontaktech. 

Pokud se týká uplynulého roku 
2020, lze jako pozitivní příklad 
uvést pomoc občanovi v hmot-
né nouzi a se zdravotním ome-
zením, kde se ve spolupráci se 
statutárním městem Havířov 
a jeho sociálním odborem po-
dařilo vyřešit tíživou bytovou 
situaci této osoby právě v době, 
kdy byla ztížená komunikace 
v období nouzového stavu. Pří-
pad ukázal na potřebnost exis-
tence míst, kde se může občan 
včas poradit, pokud se ocitne 
v obtížné životní situaci. 

za Regionální poradenské
centrum SON ČR  Havířov

Ing. Karel Žák
člen Krajské rady seniorů MSK

dobrovolníci z adrY 
pomáhají v prádelně 
havířovského domova 
SeneCura

Blahopřání

SeneCura SeniorCentrum Ha-
vířov navázalo loni na podzim 
spolupráci s havířovským dob-
rovolnickým centrem adra. 
V předvánočním období dobro-
volníci potěšili izolované klienty 
papírovými růžemi, v současné 
době zase aktivně vypomáhají 
v prádelně, kde žehlí a třídí ob-
lečení klientům a zaměstnan-
cům domova.

„Prožíváme neklidnou dobu, 
a proto jsem rád, že k nám dobro-
volníci chodí, a to nejen vytvářet 
pozitivní atmosféru mezi klienty, 
ale když je zapotřebí, tak pomo-
hou i jinde. Pereme každý den 
a jakýkoliv výpadek této služby je 
citelný, takže si pomoci z ADRY 
nesmírně vážím,“ říká Roman 
Bigaj, ředitel SeneCura Senior-
Centra Havířov.

Pomocné ruce pro prádelnu ha-
vířovského SeniorCentra našli 
v aDře velmi rychle. „Opět se po-
tvrdilo, jak jsou naši dobrovolníci 
doslova multifunkční. Podařilo se 
nám obratem zajistit dvě úžas-
né dobrovolnice – paní Bohdanu 
Pufferovou a Simonu Mikušovou, 
které neváhaly ochotně pomáhat 
s žehlením prádla. I tímto gestem 
potvrdily naše heslo „Když můžu, 
pomůžu.“ Moc děkujeme těmto že-
nám, které odvážně a zároveň s ve-
likou dávkou laskavosti přistoupily 
i na tuto formu pomoci,“ dodává 
Ing. Jana Žoričová, hlavní koordi-
nátorka dobrovolníků z havířov-
ské aDRY.

 
SeneCura

SeniorCentrum Havířov
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konečně nasněžilo a my, děti ze 
školky Čelakovského, jsme pro-
žily báječné dny na sněhu. Do-
konce jsme měly i opravdovou 
Zimní olympiádu! Na zahradě 
jsme se přivítaly u olympijské 
vlajky, zažehly olympijskou po-
chodeň, a pak už začalo sně-
hové zápolení. Sjížděly jsme 
z kopce na kluzácích, hrály jsme 
hokej – pan zahradník nám 
připravil kluziště i s mantinely 

a brankami. Také jsme házely 
sněhovými koulemi a vozily ka-
marády na bobech a saních jako 
tažní psi. kreslily jsme do sněhu 
a dělaly „andělíčky“. Za odměnu 
jsme obdržely diplom a medai-
li. Snad nám sníh ještě vydrží, 
abychom se v zimních sportech 
zdokonalily.

Uršula Kuliková
Mateřská škola Čelakovského 

Havířov-Podlesí

v naší mateřské škole Mládí, 
každoročně probíhají dílny s ro-
diči na různá témata. ale, jak 
všichni víme, doba se změnila 
a my se nemůžeme potkávat 
tak, jak jsme byli zvyklí. Paní 
učitelky tvoří neustále něco no-
vého, ale dobře víme, že máme 
i skvělé rodiče, kteří nás do-
káží překvapit svou fantazií 
a tvořivostí, ale především oce-
níme to, že si udělají prostor 
a věnují čas svým dětem. vyzvali 
jsme proto rodiče k tvoření sně-

huláků z netradičních materiálů. 
Ze zajímavých výtvorů vznikla ve-
řejná „výstavka“, v našem míst-
ním obchodě. věříme z ohlasu 
veřejnosti, že nakupujícím udělali 
sněhuláci radost. Ty úsměvy pod 
rouškou jsme tentokrát pozoro-
vali z rozzářených očí.

Děkujeme vám, rodičům, že jste 
opět nezklamali.

paní učitelky Iva a Petra
Mateřská škola Mládí

Havířov-Šumbark

Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkoval za podporu a nezišt-
nou pomoc v řešení mé těžké 
životní situace vedení Magist-
rátu města Havířova, obzvláště 
panu náměstku primátora pro 
ekonomiku a správu majetku, 
Ing. ondřeji Baránkovi, panu ná-
městku primátora pro investice 
a chytré město, Ing. Bohuslavu 
Niemiecovi a vedoucí odboru 
komunálních služeb Ing. Ivetě 
Grzonkové.

Taktéž chci poděkovat vedení 
Technických služeb Havířov a.s., 
Ing. ludvíku Martinkovi, řediteli 
společnosti za vstřícný přístup 
a pomoc, kterou mi projevil, 
a všem zaměstnancům, přáte-
lům a známým, při posledním 
rozloučení s osobou mi nejbliž-
ší, s Ing. Ivetkou Slimáčkovou.

Kamil Padisak
Technické služby Havířov a.s.

mŠ Čelakovského
si uspořádala vlastní 
zimní olympijské hry

Všechny nás ta zima láká, 
postavit si sněhuláka.

poděkování

Holubovka peče!

v prosinci se naše školka zú-
častnila, díky nápadu jedné ma-
minky, krásné a vydařené akce. 
Rozhodli jsme se pustit do pe-
čení. Pekli rodiče, děti i personál 
MŠ. Pekly se sladké bábovky, 
buchty, cukroví, koláče a muffi-
ny, ale i slané štrúdly, tyčinky 
a jiné dobroty. a pro koho to 
vlastně všechno bylo? No přece 
pro covidové jednotky havířov-
ské nemocnice. Naším zámě-
rem bylo vyjádřit vděk a pokoru 

za odvedenou práci, která je 
v této složité době jistě velice 
náročná. věříme, že jsme sest-
rám, lékařům i ostatním zaměst-
nancům nemocnice zpříjemnili 
jejich nelehké směny. Těšíme 
se na další spolupráci, jak s naší 
nemocnicí, tak s rodiči a jejich 
skvělými nápady. 

Monika Lorenczyk
učitelka

Mateřská škola Emila Holuba 
Havířov-Podlesí
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eliška a Filip kralovali 
žebříčku nejoblíbenějších 
jmen havířovských
novorozenců v uplynulém 
roce 2020

ambrožíci si zopakovali 
zásady úspěšného 
přezimování včelstva

pracovník veřejně
prospěšných prací toho 
dělá víc, než si myslíte

Základní podstatou projektu 
veřejně prospěšných prací je 
získávat pracovní návyky u dlou-
hodobě nezaměstnaných, dále 
pak jde o možnost práce pro lidi 
v předdůchodovém věku anebo 
se zdravotním omezením, pro 
které je obtížné sehnat práci 
jinde. Několik pracovníků dnes 
působí v Technických službách 
Havířov.

Možná jste někdy v ulicích Ha-
vířova potkali pracovníka veřej-
ně prospěšných prací. Možná 
nevíte, co všechno musí takový 
pracovník zvládnout!

Víte, že denně uklízí veřejné WC, 
brlohy bezdomovců, parky, hřiš-
tě, zastávky, lavičky, podchody, 
průjezdy a nadjezdy?

a víte, že odstraňuje plakáty na 
nepovolených místech, plevel 
a listí z krajnic a silničních ob-
rubníků, černé skládky z okrajo-
vých částí města, u odpadových 
kontejnerů, a že denně nachodí 
8 až 10 kilometrů?

a víte taky, že čistí parkoviště, 
autobusové čekárny, koše, kraj-
nice, žlaby, břehy, řečiště?

a možná nevíte, že provádí úkli-
dové, stěhovací a pomocné prá-
ce dle potřeb občanů, kteří své 
tipy zasílají na magistrát. a také 
řeší potřeby ostatních odborů 
Magistrátu města Havířova, ma-
teřských a základních škol.

Náročnost prací si měl mož-
nost na vlastní kůži vyzkoušet 
i náměstek pro ekonomiku 
a investice Ondřej Baránek: 
„Momentálně je v plném proudu 
zimní údržba města, kterou také 
zajišťují právě pracovníci veřej-
ně prospěšných prací. Zejména 
odstraňují ledové krusty na za-
stávkách MHD a přechodech pro 
chodce. A na tom si zakládají. 
Věřte mi, že to nemají jednodu-
ché, jelikož od 1. února jich je 
v terénu pouze 25, v letech mi-
nulých jich přitom bylo až 90. Od 
1. května 2021 však očekáváme 
začátek nového projektu a cel-
kový počet pracovníků veřejně 
prospěšných prací by mohl být, 
doufáme, až 45. Všem, kdo se 
podílí na úklidu a čistotě města, 
patří velký dík a respekt.“

-red-

eliška, ema, Karolína, natálie, 
Kristýna, nela, Viktorie, Klára 
nebo Laura vedou pomyslný že-
bříček dívčích jmen, která rodiče 
dávali havířovským novorozen-
cům v loňském roce. U chlapců 
loni s těsným náskokem v oblí-
benosti zvítězil Filip, následován 
matějem, Janem, matyášem, 
danielem, Ondřejem, Vojtěchem, 
Jakubem a adamem. 

Rodiče však hochy pojmenovali 
také elian, Giovanni či Tu. ojedi-
nělými jmény u děvčat jsou napří-
klad Nila, an nebo Malena.

Celkem v roce 2020 v havířovské 
nemocnici proběhlo 887 porodů, 
z toho bylo 619 dětí přihlášeno 
k trvalému pobytu v Havířově.

Z dalších statistických údajů za 
rok minulý vyplývá, že z eviden-
ce obyvatel bylo v průběhu roku 
2020 odhlášeno celkem 1 717 
občanů, z uvedeného počtu 979 
lidí zemřelo.
v rámci částí města se stěhovalo 
2 786 občanů. k poslednímu dni 
roku 2020 bylo v evidenci přes-
ně 71 535 Havířovanů – 34 849 
mužů a 36 686 žen, včetně dětí 
do 15 let, kterých město eviduje 
11 388 (5 851 chlapců a 5 537 
dívek).

Nejvíce lidí trvale pobývá v části 
Havířov-Město, kde žije 30 849 
přihlášených obyvatel. Následuje 
Šumbark s 16 735 obyvateli. Nej-
méně lidí je v Dolních Datyních, 
kde trvale žije 596 obyvatel. 

-red-

Na schůzce kroužku v sobotu 
6. února, při teplém čaji s citro-
nem a medem, jsme si zopakova-
li zásady úspěšného přezimování 
včelstva. od včasného a důklad-
ného zakrmení, léčení včelstva, 
uteplení úlů a zajištění, aby včel-
stvo mělo dostatek vzduchu 
a nebylo ničím rušeno. Připome-
nuli jsme si, jak se včelstvo cho-
vá vzhledem k venkovní teplotě, 
jak se mění tvar a postavení včel 
v zimním chomáči. To jsme měli 
možnost zkontrolovat pomocí 
termokamery. Také jsme poslou-
chali bzukot včeliček v úlu pomo-
cí fonendoskopu. Nezapomněli 
jsme ani na kontrolu podložek, 
které také hodně napoví o stavu 
včelstva. Čas jsme také využili 
k přípravě rámků, to spočívalo 
v čistění rámků a napnutí drátků, 
a také zhotovení rámků z nových 
přířezů. Došlo také na údržbu vče-
lařského nářadí.

Na 20. května připadá Světový 
den včel. v rámci tohoto svát-
ku připravujeme pro včelařskou 

veřejnost v sobotu 15. května 
kurz chovu matek a ve čtvrtek 
20. května zážitkové odpoledne 
s názvem „včela pod mikrosko-
pem“. Doufáme, že se situace 
s pandemií koronaviru zklidní na-
tolik, že budeme moci plánované 
akce uskutečnit. 

Jiří Vavřík
vedoucí včelařského kroužku 

Ambrožíci Havířov
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MUDr. Michael Makhoul, MUDr. Petr Zajíc, MBA
a sestřičky Draha, Jarmila, Martina, Silvia a Tereza

od 1.1.2021 na nové adrese
Lidická 886, Havířov-Šumbark (budova Semag)

STĚHOVÁNÍ
KOŽNÍ + LYMFO ORDINACE

www.zdravakuze.cz

596 811 810

Točna LidickáMHD

(Havířov – Šumbark)

Bus č.: 402, 404, 408, 410,

412, 414, 440, 461

Auto: Lidická 886/43

(Havířov – Šumbark)

GPS 49.7991256N, 18.4011897E

KOŽNÍ + LYMFO ORDINACE
®

UZáVĚrKa
příŠTíHO ČíSLa

10. 3. 2021
Heim s radostí
Těší nás zpříjemňovat život starším spoluobčanům. 
Péče o lidi, kteří to nejvíce potřebují, je nedílnou součástí 
našich snah vytvořit jim domov, jaký si zaslouží.

Ročně navštíví naše
komunitní centra téměř

V průběhu roku
uspořádáme až

7 000 600
lidí společenských

akcí

800 111 050
heimstaden.cz
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Hlavní třída 73, Havířov
Telefon (nepřetržitá služba)
607 11 33 11 / 800 21 42 21

Webové stránky:
www.anubis-ps.cz

Úklidy spol. prostor domů
od 1.1.2021 pro domy

SBD Havířov. 
Dům s výtahem za 85,- kč/byt.j/
měsíc, včetně odklízení sněhu.
Cena je konečná, včetně DPH.

Informace: Lumír Sokol
tel.: 608 706 263,

email: uklid@lumirsokol.com

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU PŘÍMO OD VÁS
Zajišťujeme ekologickou likvidaci

www.odvozsrotu.cz / TeL: 727978881

PRONÁJEM 
 KANCELÁŘÍ A SKLADŮ 

v budově Autoškoly Pollak 
Moskevská 1440/24a, Havířov - Město 

Tel.: 603 374 376 

         
    …opravdu jiná 

          autoškola…  
 

HAVÍŘOV  *  KARVINÁ  *  ORLOVÁ * ČESKÝ TĚŠÍN 
tel.: 596 411 160, mobil: 722 007 939 

sekretariat.as@seznam.cz 
www.autoskolapollak.cz 

– MOVA zahradní centrum –

V dubnu pro vás otevíráme nové zahradní centrum 
Horní Suchá, Kuncovka.

Můžete se těšit na jarní zeleninovou sadbu,  
ovocné keře, stromy, trvalky, okrasné keře,  

okrasné stromy a mnoho dalšího.

www.movazahrady.cz
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E

Rezervací ušetříte čas sobě i zdravotníkům.

Posílá vás lékař nebo hygiena 

na PCR test
na COVID-19?

NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ 
V DLOUHÉ FRONTĚ,

SAMI SI VYBERTE MÍSTO,
ČAS ODBĚRU

A OBJEDNEJTE SE!

Rezervujte si termín na:
https://testovani.uzis.cz/

Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2020 a 2021
Cena tepelné energie, kterou 
naše společnost dodává pro 
všechny své odběratele na 
území města Havířova, je regu-
lována formou věcně usměrňo-
vaných cen, dle platného ceno-
vého rozhodnutí energetického 
regulačního úřadu (eRÚ), v sou-
ladu s dalšími předpisy, zákony 
a vyhláškami České republiky. 

Rok 2020 byl ve srovnání s dlou-
hodobým průměrem (tj. průmě-
rem teplot za 20 let) teplejší. ve 
srovnání s roky 2018 a 2019 byl 
však chladnější. Je proto potře-
ba počítat s mírným nárůstem 
nákladů na vytápění, pokud bu-
dou odběratelé spotřeby porov-

návat s extrémně teplými před-
chozími lety 2018 a 2019.

„Pokud je počasí teplejší, než 
dlouhodobý průměr, má to dva 
dopady. Odběratelé zaplatí za 
dodávky tepla méně, než v tep-
lotně průměrném roce, avšak 
průměrná cena tepla za rok díky 
nižšímu dodanému množství 
vzroste,“ vysvětluje Martin Na-
vrátil, vedoucí obchodního od-
dělení a dodává: „V roce 2020 
došlo díky schválení daňového 
balíčku u dodávek tepla ke sníže-
ní sazby DPH (konkrétně došlo ke 
snížení DPH z 15 % na 10 %). Tato 
změna by měla negativní vlivy 
pro konečné odběratele zmírnit.“
v roce 2021 bude mít na celko-

vé náklady za teplo u domác-
ností vliv nejen venkovní teplo-
ta, ale také nárůst vstupních cen 
při výrobě tepla nakupovaného 
od našeho primárního doda-
vatele veolia energie ČR, a.s., 
dále omezení vyvolaná vládními 
nařízeními, respektive náš delší 
pobyt doma a v neposlední řadě 
meziroční nárůst inflace o 3,2 %. 
Co se týče průměrné ceny tepla, 
ta je pro rok 2021 kalkulována 
ve výši 577,29 kč bez DPH/GJ. 
Jelikož výsledná průměrná cena 
za rok 2020 je podle předběž-
ných výsledků k datu vydání to-
hoto článku kalkulována ve výši 
cca 580 kč bez DPH/GJ, je prů-
měrná cena tepla pro rok 2021 

pod úrovní výsledné ceny tepla 
za rok 2020.

Michaela Dvorská
PR Manager

Havířovská teplárenská
společnost, a.s. 

Havířovská teplárenská společnost informuje:


