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Z jednání Zastupitelstva 
města Havířova

Město Havířov obdrželo 
dotaci na modernizaci
přístupu k občanům města

David Vigner opět natáčí 
v Havířově

Zastupitelé města Havířova na 
svém posledním jednání 26. 4. 
2021 mimo jiné schválili prodej 
pozemků v centru města, na kte-
rých se nachází bývalá Základní 
škola Mánesova. Na místě v bu-
doucnu vznikne nová víceúčelo-
vá hala s ledovou plochou. 

Sportovně-společenskému cen-
tru svým schválením dali za-
stupitelé zelenou i v prostorách 
právě rekonstruované železniční 
výpravní budovy. Po ukončení 
rekonstrukce exteriéru dostane 
město budovu k užívání, čímž 
započne rekonstrukce interié-
ru, který bude následně sloužit 
občanům jako sportovně-spole-
čenské centrum. Konkrétně je 
v plánu realizace několika bow-

lingových drah, lezecké stěny 
nebo hřišť na badminton a bas-
ketbal. Prostory haly disponují 

i uzamykatelnou skladovací 
plochou vhodnou jako úschov-
na vybavení pro případné jiné 
společenské akce. Reprezen-
tační charakter budovy je totiž 
jako stvořený k pořádání spo-
lečenských událostí, jako jsou 
koncerty, divadelní představení, 
přednášky, výstavy, projekce 
nebo galavečery. 

V rámci rozšíření realizace in-
vestičních akcí v roce 2021 pak 
zastupitelé schválili rekonstruk-
ci tělocvičny a sauny v objektu 
bazénu na Šumbarku, nebo také 
stavbu parkoviště na ulici Rušná. 

Usnesení z každého Zastupitel-
stva města Havířova naleznete 
na webových stránkách města 
v sekci zastupitelstvo.

-red-

Havířov – město pro život je ná-
mětem nového videoklipu, který 
se právě v Havířově natáčí.  Scé-
náře a režie se ujal filmový reži-
sér David Vigner, oceněný nejen 
za přínos v oblasti kinematogra-
fie. Diváci se mají na co těšit. 
Tvůrci si dali za cíl prezentovat 
lokality Havířova spolu s dětmi 
a mládeží ve sportovních a zá-
jmových činnostech. 

V těchto dnech tak vznikají ne-
tradiční záběry mladých hoke-
jistů AZ Havířov, fotbalistů MFK 
Havířov, členů Skate klubu Haví-
řov. Hlavními protagonisty jsou 
The Strings Havířov, kteří se 
postarali o hudbu k videoklipu. 
Nacvičili, nahráli v nahrávacím 
studiu a budou ji živě hrát. A že 
si neumíte představit houslistu 

třeba s fotbalistou? Tak tohle 
prostě musíte vidět.

Více ještě nemůžeme prozra-
dit, ale věříme, že přineseme 
všem účinkujícím nové zážitky 
z natáčení a diváka vtáhneme 
do příběhu s dětmi, sportovci 
a muzikanty společně na pozadí 
krásných scenérií města za do-
provodu emotivní hudby. Příště 
přidáme záběry z natáčení.

Projekt vzniká pod záštitou 
primátora města Josefa Bělici 
a náměstkyně pro školství 
a kulturu Jany Feberové. Ná-
mět a organizace je realizo-
vána spolkem Hudba nezná 
hranice Havířov, z.s., který pod-
poruje talentované děti.

-red-

Město Havířov se v roce 2020 
zapojilo do výzvy Operačního 
programu Zaměstnanost Minis-
terstva práce a sociálních věcí 
s projektem „Otevřené a přívěti-
vé město Havířov“. Jak už název 
napovídá, půjde o zlepšování 
dostupnosti služeb občanům 
a komunikace s veřejností. Cel-
ková částka, kterou město ob-
drželo je 2.469.500 Kč. Použita 
bude zejména na tyto tři novinky:

Elektronická úřední deska
Moderní doba si žádá moderní 
řešení, a tím elektronická úřed-
ní deska rozhodně je. Pryč se 
zastaralými vitrínami, kam jsou 
ještě stále úřední písemnosti 
vyvěšovány v papírově podobě. 
Interaktivní elektronická úřední 
deska bude uzpůsobena i pro 
handicapované, imobilní nebo 
slabozraké občany. Obrazovka 
bude dostatečně velká, dotyko-
vá a intuitivní.

Portály spokojenosti
Žádný úřad v zemi se nemů-
že zlepšit, pokud nedostává 
zpětnou vazbu od samotných 
občanů. Proto i město Havířov 

půjde cestou zakoupení 8 kusů 
portálů spokojenosti, které 
budou umístěny u frekvento-
vaných pracovišť, a občan tak 
bude moci bezprostředně vyjá-
dřit svou spokojenost/nespoko-
jenost s poskytnutou službou. 
Veškerou zpětnou vazbu obča-
nů bude brát vedení města ne-
smírně vážně a bude dělat vše 
pro zlepšení.

Komunikační strategie
Poslední součástí projektu je vy-
tvořit novou komunikační strate-
gii, kterou se bude město na ně-
kolik let dopředu řídit. Nejde jen 
o to nastavit chování směrem 
k občanům, ale také vlastním 
zaměstnancům. Tato strategie 
bude vznikat za aktivní účasti 
obyvatel města i zaměstnanců 
magistrátu.

-ORG-

David Vigner a Josef Trojan se potkali při práci na filmu Abstinent.
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Havířov navštívil
premiér České republiky 
Andrej Babiš. Zajímal se 
nejen o očkovací centrum

Havířov a ČEZ ESCO 
chtějí společně
ekologičtěji zásobovat 
město teplem

V pátek dopoledne 16. dubna 
2021 v doprovodu havířovské-
ho primátora Josefa Bělici, 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje Ivo Vondráka a ministra 
průmyslu a obchodu a ministra 
dopravy Karla Havlíčka, navští-
vil město Havířov premiér Čes-
ké republiky Andrej Babiš. Zají-
mal se o nově zrekonstruované 
železniční přednádraží a pro-
voz místního velkokapacitního 
očkovacího centra ve sportovní 
hale Slávie.

Po návštěvě havířovského očko-
vacího centra odjel premiér na 
Magistrát města Havířova, kde 
byl oficiálně uvítán celým ve-
dením. Po občerstvení a přátel-
ském jednání na téma aktuální 
situace v souvislosti s pandemií 
nemoci covid-19 na území měs-
ta, nebo plánované investiční 
akce Havířova, vedla cesta pre-

miéra Andreje Babiše na zbru-
su nové železniční přednádraží, 
kde mu byl průvodcem primátor 
Havířova Josef Bělica, společně 
se svými kolegy z vedení měs-
ta. Návštěvu Havířova premiér 
Andrej Babiš pak zakončil 
v Národním tréninkovém centru 
stolního tenisu v Havířově-Šum-

barku.

„Chtěl bych panu premiérovi 
velmi poděkovat, že na Havířov 
myslí, že se zasadil o to, aby se 
rekonstrukce našeho nádraží 
a přednádraží uskutečnila. Velmi 
si toho vážím, Havířov to potře-
boval. Bylo nám ctí a potěšením. 
Když přijede premiér této země 
k nám do města, jsme hrdí na 
to, že se máme čím pochlubit,“ 
uzavřel návštěvu premiéra České 
republiky v Havířově primátor 
Josef Bělica.

-red-

Statutární město Havířov a spo-
lečnost ČEZ ESCO se dohodly na 
rozšíření smlouvy o vzájemné 
spolupráci v oblasti Smart City 
z roku 2019. Slavnostní podpis 
memoranda proběhl 29. dubna 
2021 na Magistrátu města Ha-
vířova. Obě strany chtějí zajis-
tit efektivnější a ekologičtější 
systém zásobování teplem pro-
střednictvím společného podni-
ku. Pokud budou s návrhem na 
založení společnosti souhlasit 
zastupitelé Havířova, společ-
nost by mohla vzniknout ještě 
do konce letošního roku.

Po uzavření dodatku smlouvy 
budou obě strany jednat o kon-
krétní podobě nové společnosti 
včetně rozsahu činnosti, podílů 
a vzájemných závazků. Nový 
podnik má mimo jiné městu při-
nést rozvoj udržitelné energetic-
ké infrastruktury.

„Dlouhodobým cílem vedení 
města je „ozeleňovat“ naši ener-
getiku při zachování stabilní ceny 
tepla pro naše obyvatele, proto 
jsme hledali spolehlivého part-
nera, který nám s tím pomůže. 
ČEZ ESCO jako lídr v této oblasti 
je proto přirozenou volbou,“ řekl 
primátor Havířova Josef Bělica.

Zájem Havířova na urychlení 
modernizace teplárenství vyplý-
vá z energetické politiky Evrop-
ské unie, která zahrnuje dekar-
bonizaci teplárenství a přechod 
tepláren na nové technologie. 
Radní proto hledají řešení za-
ložené na odchodu uhlí, které 
přispěje ke změně klimatu a zá-
roveň umožní zachovat stabilní 
a přijatelnou cenu tepla pro oby-
vatele města. 

-red-

POZVÁNKA
V pondělí 21. června 2021 se v KD Radost koná

20. zasedání Zastupitelstva města Havířova.
Začátek jednání je naplánován na 15 hodin.

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

po zahájení jednání (přibližně v 16 hodin).

Prosíme všechny občany, aby dodržovali preventivní
hygienická pravidla v souvislosti s nemocí covid-19. 

Upozorňujeme občany na nutnost předkládat příspěvky 
k vystoupení v písemné podobě. 
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Nejen v Havířově se potýkáme 
s velkým množstvím neodklíze-
ných psích exkrementů, které 
zůstávají ležet v trávě a na chod-
níku bez povšimnutí chovatelů, 
jejichž psi po sobě zanechali 
„hromádku“. Znatelně se tato 
skutečnost projeví zejména po 
zimě, kdy roztaje sníh a objeví 
se psí exkrementy, které zne-
příjemňují život ostatním obča-
nům, kteří si chtějí užívat plochy 
veřejného prostranství bez toho, 
aby šlápli do …  

Každý chovatel by si měl počí-
nat tak, aby svým jednáním ne-
obtěžoval ostatní spoluobčany. 
A pokud si pořídí psa, musí mu 
zajistit nejen krmení a náležitou 
veterinární péči, ale musí po 
něm i uklidit.

Mnozí z chovatelů se domníva-
jí, že když platí místní poplatek 
za psa, uklízet nemusí. Popla-
tek je regulační a slouží k tomu, 
aby si každý pořídil pouze tolik 
psů, kolika zvládne poskytnout 
náležitou péči. „Celkový příjem 
z výběru místního poplatku ze 
psů zdaleka nepokryje náklady, 
které město vynaloží na činnosti 
spojené s chovem psů ve městě, 
například na údržbu ploch pro 
volný pohyb psů, provoz útulku, 
úklid ploch veřejných prostran-
ství a jiné,“ uvedla vedoucí od-
boru komunálních služeb Iveta 
Grzonková.

Povinnost odklízet exkremen-
ty mají chovatelé stanovenou 
Obecně závaznou vyhláškou 
č. 4/2020, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství ve městě 
Havířově a vymezují prostory 
pro volné pobíhání psů. Kontro-
lou dodržování OZV je pověře-
na Městská policie Havířov. Za 
porušení této povinnosti může 
být chovateli udělena pokuta do 
výše 100 tisíc korun.

 -OKS-

Vývoz odpadu ztěžují 
bezohlední řidiči 

Každoroční problém po 
zimě – psí exkrementy!

Jak jsme se v roce 2020 
podíleli na ochraně
životního prostředí?

Vývoz odpadu v Havířově kom-

plikují nezodpovědní řidiči, kteří 
často parkují před kontejnery 
nebo zablokují příjezdové cesty 
ke kontejnerům a tím znemožňu-
jí jejich odvoz. Popelářská auta 
pak v některých případech ke 
kontejnerům vůbec neprojedou 
nebo se musejí na místo opako-
vaně vracet, případně kontejnery 
zůstanou nevyvezené. 

Do ulic města vyjíždí denně zhru-
ba 6 popelářských vozů, které 
svážejí jak směsný komunální 

odpad, tak odpad separovaný. 
U kontejnerů se mohou objevit 
jak v brzkých ranních hodinách, 
tak i během dne.

„Naše posádky vyjíždějí už v šest 
hodin ráno a pracují při běžném 
provozu zhruba do druhé hodiny. 
V době pandemie, kdy jsou svo-
zové osádky rozděleny do dvou 
skupin, se tato doba prodlužuje, 
i do čtvrté hodiny odpoledne, kdy 
se sváží odpad, kterého je opro-
ti běžné situaci mnohem více,“ 
uvedla Denisa Silnicová z Tech-
nických služeb Havířov.

A vedoucí odboru komunálních 
služeb Iveta Grzonková k tomu 
doplňuje: „V případě, že svozové 
vozy narazí na špatně zaparko-
vané auto, které jim brání v práci, 
nezbývá jim nic jiného, než dané 
místo opustit a vrátit se na něj 
později. Svozová společnost je 
poté bohužel nucena využít spo-
lupráci se strážníky Městské po-
licie Havířov, která tyto přestupky 
řeší.“ 

 -OKS-

Konkrétní přínos obyvatel vyčís-
luje Osvědčení o podílu na zlep-
šení životního prostředí, které 
na základě dosažených výsled-
ků vystavil kolektivní systém 
Elektrowin pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů.
Vyplývá z něj, že díky obyva-
telům Havířova došlo za rok 
2020 k úspoře produkce CO2 
o 2 018,02 tun. To je stejné 
množství CO2, kolik ho pohltí 
777 ks smrků.
Nebylo nutné vytěžit 99 137,52 
litrů ropy. Z tohoto množství se 
pokryje spotřeba pohonných 
hmot auta např. na cestu z Pra-
hy do Brna po dálnici D1 a to 
3 708krát.
Došlo také k úspoře 1 020 541,47 
kWh energie. Asi stejné množství, 
jako kdybychom spustili cyklus 
myčky nádobí 1 020 542krát.
Podařilo se recyklovat 97 268,38 
kg železa. Toto množství recy-
klovaného železa by bylo možné 

použít pro výrobu 3 987 ks no-
vých praček, bez nutnosti těžby 
železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebi-
čů se podařilo získat 3 433,17 
kg mědi, což by postačilo pro 
ražbu 610 343 1€ mincí, nebo 
4 241,11 kg hliníku, který by sta-
čil na výrobu 282 741 plechovek 
o objemu 0,33 l.

Od března 2021 jsou některé ka-
tegorie elektrospotřebičů označe-
ny novými energetickými štítky. 
Zařazení výrobků do energetic-
kých tříd podle jejich spotřeby 
elektrické energie tak bude pře-
hlednější. Následně, od 1. září 
2021 se nové štítky objeví na 
světelných zdrojích. U ostatních 
skupin výrobků, jako jsou napří-
klad bubnové sušičky, trouby, 
kotle a klimatizace, se současně 
používaný štítek nemění a k pře-
chodu na nový štítek dojde až 
v následujících letech.

-OKS-

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO HAVÍŘOV

2020 169 100

2 018,02

99 137,52

1 020 541,47

777

3 708

1 020 542

97 268,38

3 987

3 433,17

610 343

4 241,11

282 741

12.03.2021
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Ministerstvo vnitra 
i v letošním roce podpoří 
projekty prevence
kriminality

Oprava mostu
Na Kempách

Městská policie Havířov 
má nový laserový
střelecký trenažér

Ministerstvo vnitra letos podpo-
ří projekty prevence kriminality 
částkou téměř 46 milionů Kč. 
Obce a kraje budou moci tyto 
prostředky využít například na 
modernizaci kamerových systé-
mů nebo budování SOS hlásek. 
Dalších 9 milionů Kč pak resort 
uvolní na úspěšné víceleté pro-
jekty, jako je Asistent prevence 
kriminality či Domovník – pre-
ventista. 

Ministr vnitra Jan Hamáček 
v minulých dnech schválil rozdě-
lení dotací z Programu prevence 
kriminality na místní úrovni na 
rok 2021. K rozdělení je připra-
veno bezmála 46 milionů Kč na 
nové projekty a dalších více než 
9 milionů Kč je určeno na více-
leté projekty z předchozích let, 
které pokračují i letos. Celkem se 
na Ministerstvu vnitra sešlo z řad 
obcí, měst a krajů na 206 žádostí 
o podporu, nejvyšší částky zamí-
ří do Ústeckého, Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje.

„Prevence má smysl. Letos posí-
láme obcím a krajům přes 55 mi-

lionů Kč a podpoříme jak projekty, 
které úspěšně fungují delší dobu, 
tak i řadu nových.  Mám velkou 
radost, že i díky naší pomoci se 
daří kriminalitu snižovat,“ uvedl 
ministr vnitra Jan Hamáček.

Město Havířov stejně jako 
v předchozích letech požáda-
lo o dotaci na projekt Asistent 
prevence kriminality. Projekt byl 
podpořen finanční částkou ve 
výši 576.000 Kč, celkové náklady 
na projekt činí 692.800 Kč. Vlast-
ní povinný podíl města bude fi-
nancován z „Fondu bezpečnosti“.

Realizací projektu dojde k zacho-
vání dvou pracovních míst asis-
tentů prevence kriminality, kteří 
svou prací již od roku 2010 přispí-
vají k ochraně investic a majetku 
města Havířova, a to za součas-
ného zajištění bezpečnosti osob 
bydlících v sociálně vyloučených 
lokalitách. Asistenti prevence kri-
minality jsou zaměstnanci Měst-
ské policie Havířov. 

-MP-

V rámci realizace česko-polské-
ho projektu „Bezpečnost bez hra-
nic – projekt spolupráce měst-
ských policií z Jastrzębie-Zdroju, 
Karviné a Havířova“ zakoupilo 
město projekční laserovou střel-
nici včetně vybavení pro nově 
zřizované výcvikové středisko. 
Tato interaktivní střelnice bude 
sloužit strážníkům Městské poli-
cie Havířov k výcviku střelby pro-
střednictvím bezpečné laserové 
zbraně. Jde o moderní výcvikový 
prostředek pro vytváření základ-
ních střeleckých návyků a tak-
tiky zásahu se zbraní. Střelnice 
umožňuje program výcviku pod-
le stupně schopností cvičícího, 
který řeší buďto úlohy se zamě-
řením na získání správných ná-
vyků při zamiřování a spouštění 
zbraně, nebo modelové situace 

pro oprávněné použití služební 
zbraně.  
V červnu proběhne přeshranič-
ní workshop městských policií 
z Jastrzębie-Zdroju, Karviné 
a Havířova, který je jednou z klí-
čových aktivit společného čes-
ko-polského projektu. Městští 
strážníci partnerských měst si 
vyzkouší rychlé reagování v růz-
ných krizových situacích, a to 
právě na interaktivní střelnici (si-
mulátoru). 
Projekt je spolufinancován 
z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj – Progra-
mu Interreg V-A Česká repub-
lika – Polsko v rámci Fondu 
mikroprojektů Euroregionu 
Těšínské Slezsko – Śląsk Cies-
zyński a státního rozpočtu PR.

-MP- 

V pondělí 24. 5. 2021 byla za-
hájena generální oprava mos-
tu přes řeku Lučinu na ul. Na 
Kempách v katastrálním území 
Havířov – Bludovice. Oprava si 
vyžádá úplnou uzavírku části ul. 
Na Kempách od křížení s ulicemi 
K Lučině a U Statku po křížení s 
ulicí Na Lánech. Objízdná trasa 
bude vedena po ul. Mezidolí – 

Datyňská – Na Lánech a bude 
vyznačena dopravními znač-
kami. V průběhu opravy bude 
umožněn průchod pro pěší po 
lávce, která je v těsné blízkosti 
opravovaného mostu. Oprava 
mostu se předpokládá po dobu 
cca čtyř měsíců.

-OÚR-

Pomoc s registrací
na očkování proti nemoci
covid-19 už jen na magistrátu
V druhé půli května se havířov-
ská nemocnice rozhodla již na-
dále neprovozovat registrační 
místo na očkování proti nemo-
ci covid-19. Senioři, kteří mají 
zájem o registraci k očkování, 
mohou využít pomoci úředníků 
odboru sociálních věcí Magis-
trátu města Havířova. Tito jsou 
lidem k dispozici vždy v pondělí 

a ve středu od 8 do 16:30 hodin 
a ve čtvrtek od 8 do 13:30 hodin 
v budově F.

Lidé mohou na odbor sociálních 
věcí přijít bez objednání. Pokud 
ale chtějí, mohou se na určitý 
den a čas objednat, a to na čísle 
596 803 140.

-red-
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OKÉNKO BESIPU:
Jak na kole a koloběžce
Z pohledu zákona je jízdním 
kolem také koloběžka a to bez 
ohledu na to, zda se jedná o po-
zemní komunikaci, stezku nebo 
chodník. To tedy znamená, že 
všechny povinnosti cyklisty se 
týkají dospělých i dětí jedoucích 
také na koloběžkách. Zejména 
by měli cyklisté dbát na svou 

bezpečnost, rodiče by měli dbát 
na výchovu mladých řidičů, ne-
mělo být jim být lhostejné, zda 
jejich dítě na kole nebo koloběž-
ce dodržuje povinnosti řidiče. To 
platí i při využívání bikesharingu 
– sdílených kol. Na dodržování 
povinností dohlíží Policie ČR 
a Městská policie Havířov.

Řidiči tápou na křižovatce ulic Dělnická X Fryštátská X Kpt. 
Jasioka, při jízdě od Prostřední Suché.

Jízda pokračující ulicí Dělnická je VPRAVO, je tedy NUTNÉ použití pravé 
směrovky.

Jízda z ulice Dělnická směr ulice Fryštátská je ROVNĚ, je tedy CHYBOU 

použití levé směrovky.

Jízda z ulice Dělnická směr ulice Kpt. Jasioka je VLEVO, je tedy NUTNÉ 

použití levé směrovky. 

• cyklista nikdy nesmí přejíždět vozovku po přechodu pro chodce
• při přejíždění vozovky je nutné užít pouze přejezd pro cyklisty; 

pokud přejezd není, je nutné sesednout z kola a jít pěšky
• před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvěd-

čit, zdali může vozovku bezpečně přejet, aniž by ohrozil sebe 
nebo ostatní účastníky provozu, cyklista smí přejíždět vozovku, 
jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějí-
cích vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo 
rychlosti jízdy; na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo

Platí tyto zásady:
• cyklista mladší 18 let musí mít vždy při jízdě na kole nebo kolo-

běžce na hlavě nasazenou ochrannou přilbu

Umožnit mladým cyklistům jízdu bez přilby je nezodpovědností rodičů

Po přechodu pro chodce jen pěšky Cyklista musí dát přednost 

Jak je to se směrovými 
světly?

Roman Skácel, Komise BESIP
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Významné dny měsíce ve znamení Blíženců a Raka
1. 6. • Mezinárodní den dětí
2. 6. • Mezinárodní den čistého ovzduší
4. 6. • Mezinárodní den dětí, které se staly
    obětí agrese
5. 6. • Mezinárodní den ptačího zpěvu
 • Den rozvoje a vzdělání dospělých
 • Světový den životního prostředí
8. 6. • Mezinárodní den oceánů
12. 6. • Světový den proti dětské práci
14. 6. • Světový den dárců krve
15. 6. • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
16. 6. • Den afrického dítěte
 • Evropský den židovské kultury
17. 6. • Světový den sdělovacích prostředků
 • Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha

20. 6. • Světový den uprchlíků
21. 6. • Evropský den hudby
 • Den hrdosti
 • Mezinárodní den trpaslíků
23. 6. • OSN pro den veřejné služby
 • Světový den házené
 • Mezinárodní olympijský den
26. 6. • Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení)
 • Mezinárodní den boje proti drogám
    a nezákonnému obchodování s nimi
27. 6. • Den politických vězňů
 • Světový den rybářství

POKLADNA V KD PETRA BEZRUČE OTEVŘENA!
V měsíci červnu v provozu od 1. 6. do 30. 6. 2021, po–pá od 14:00 do 18:00 hod.  

Bližší informace na www.mkshavirov.cz

Mažoretky KALA MKS Havířov 
...30 let intenzivních tréninků, disciplíny, píle  

a zároveň radostí, úspěchů a štěstí... 
1. dubna 2021 – 30. výročí založení mažoretek KALA Městského 
kulturního střediska Havířov. 30 let s jedinou uměleckou vedoucí 
Kamilou Charvátovou.

Soubor získal nespočet mistrovských titulů – České republiky, 
Evropy a světa.

Z rukou České federace mažoretkového sportu soubor obdržel 
nejednou prestižní ocenění za rozvoj této oblasti sportu.

Významná ocenění za úspěšnou reprezentaci města Havířova 
opakovaně převzal soubor a také jeho umělecká vedoucí z rukou 
nejvyšších představitelů statutárního města Havířova. 

V souboru působí děvčata věkových kategorií od 4 do 25 let, 
ale také ty, kterým se mažoretkový sport stal „životní radostí“, 
a 25 let již mají za sebou.

BLAHOPŘEJEME K ÚSPĚCHŮM

!!! Podmínky pro účast na kulturních akcích, prosíme, sledujte aktuálně na www.mkshavirov.cz a stránkách pořadatelů !!!
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Městské kulturní středisko Havířov, Galerie Radost, Alšova 11
Otevřeno: PO - NE 14 - 20 hod., vstupné: 20,- / 10,-

www.mkshavirov.cz

Lenka Kučerová

výstava obrazů olomouckých malířek

Mezisvěty
Irena Balaban Cakirpaloglu

1.- 30. 6.

2021

VÝSTAVY / ČERVEN 2021

POZVÁNKA NA VIRTUÁLNÍ VÝSTAVU / www.mkshavirov.cz

Vladimír Ciesla
Jízda po naší vlasti

výstava obrazů
šenovského

malíře
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VSTUPNÉ: 130,- �
� - sleva pro 2 osoby    
        = 20 Kč /os
 - sleva pro 3 a více  
        osob = 30 Kč /os

Změna
programu vyhrazena

Záštitu převzala náměstkyně primátora pro školství a kulturu Mgr. Jana Feberová

AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA CENTRUM NAJDETE NA WWW.MKSHAVIROV.CZ
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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

Středisko Město (Haškova 1) provoz denně 15:00–19:00

1. 6. 2021  16:00 hod       Den dětí – Zábavné odpoledne plné
                          aktivit a soutěží o sladké odměny
8. 6. 2021  16:00 hod      Fotbal cup – turnaj dvojic
                          a) kategorie mladší 6–10 let 
                          b) kategorie starší 11–15 let
15. 6. 2021  15:00 hod      Spartan kids – drsný překážkový závod
                          pro děti
16. 6. 2021  16:00 hod       Turnaj v Beat saber – hra na konzoli PS4
                          s brýlemi VR
18. 6. 2021  17:00 hod      Pevnost boyard – týmová hra podle
                          televizní soutěže
22. 6. 2021  15:00 hod       Mladý kuchtík – výroba zmrzliny,
                           poplatek 30 Kč
23. 6. 2021 15:00 hod       Turnaj ve vybíjené – pro jednotlivce
25. 6. 2021  16:00 hod       Závěrečná párty – ukončení školního  
         roku s hudbou a zábavou

Středisko Šumbark a Valdocco (Lomená 9) provoz denně 15.00–19.00

1. 6. 2021  15:00 hod       Dětský den – hry a soutěže o ceny 
7. 6. 2021  14:00 hod      Turnaj v hodu na koš 
10. 6. 2021 14:00 hod       Turnaj smíšených dvojic – stolní tenis 
14. 6. 2021 14:00 hod       Turnaj dvojic – stolní tenis 
17. 6. 2021 14:00 hod       Kinect – turnaj dvojic 
21. 6. 2021 14:00 hod       Trojboj parkourových dovedností 

Klub Maják (Boženy Němcové 3) provoz denně 14.30 Malý Maják,
17.30 Velký Maják

3. 6. 2021  14:00 hod       Veselá olympiáda ke dni dětí 
8. 6. 2021  15:00 hod       Turnaj ve stolním fotbale                                  
17. 6. 2021  15:00 hod       Velké turnajové Doublování         
22. 6. 2021  15:00 hod       Turnaj ve stolním tenise 

PRO DěTI

K-KLUB, ŠRÁMKOVA

Najdi mě, část 2. Pátrací hra pro děti a mládež. Na různých mís-
tech Havířova najdeš schované knihy.

Postupně ti budeme dávat indicie k jejich objevení. Sleduj náš 
Facebook a Instagram.

DěTSKÉ ODDěLENÍ, ŠRÁMKOVA

4. 6. 2021 Pohádkové odpoledne s knihou a Waltem Disneyem. 
Nemůžeme se sejít v knihovně, ale bavit se doma ano! Program 
a pracovní listy si můžete vyzvednout v dětském oddělení, pří-
padně si o ně napište na e-mail prodeti@knih-havirov.cz a my 
vám je přepošleme. Z vašeho pohádkového odpoledne nám za-
šlete foto nebo krátké video. Nejoriginálnější účastníky odmění-
me, ostatní dostanou drobný dárek za účast.

PRO DOSPěLÉ

HUDEBNÍ ODDěLENÍ, SVORNOSTI

Tvořím a recykluji. Výstava Marty Hrnkové. V obrazech, skulp-
turách a kompozicích spojuje autorka reálné postřehy ze života, 
úsměvné pohádkové motivy a fantazijní představy. V artefak-
tech oživuje staré materiály, jež kombinuje s keramickou tvor-
bou. Výstava bude probíhat od 30. 6. do 13. 8. 2021.

PŮJČOVNA PRO DOSPěLÉ, ŠRÁMKOVA

Návrat k malbě. Autorka Lucie Klezla vyučuje tvůrčí fotografii 
a nová média na ZUŠ Bohuslava Martinů, výstavou se vrací ke 
kořenům své tvorby. Výstava potrvá od 19. 5. do 24. 6. 2021 
v prostorách pobočky Šrámkova.

Fotosoutěž pro amatéry. Vyhlašujeme 12. ročník fotosoutěže, ten-
tokrát s názvem „Fauna a flóra kolem nás“. Své fotografie spolu 
s kontaktními údaji (jméno a příjmení, telefonní číslo) zasílejte do 
31. 8. 2021 na e-mail dospeli@knih-havirov.cz. Do soutěže je mož-
né zaslat 2 fotografie. Fotografie budou vyhodnoceny do konce 
září a vystaveny na webu a v budově knihovny na Šrámkově ulici. 
Vítězné fotografie budou oceněny.

MěSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Město Havířov má první sběratelskou pohlednici Pidifrk, k zakou-
pení v Městském informačním centru za 20 Kč.

HISTORIE PSANÁ UHLÍM, PAVLOVOVA

Expozice o historii Havířova a hornictví se přestěhovala ze Spo-
lečenského domu na Pavlovovu ulici do prostor bývalého Muzea 
Těšínska. Informace o provozní době najdete na webu knihovny.

www.knihovnahavirov.cz

VE VýLOzE, u HLAVníHO VCHOdu
Kd PEtrA BEzručE, SE zABydLEL
dráčEK OHniVáčEK, KtErý V ziMĚ

HLídAL HAVíŘOVSKý VýtVArný SALOn
V Kd LEOšE JAnáčKA.

děti, přijďte se na mě podívat...

autorka: Mgr. Tamara Sos...budu se na vás těšit!
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Urgentní příjem v havířovské nemocnici 
prošel vizuální i technickou modernizací
Centrální příjem havířovské ne-

mocnice se změnil na příjem 
urgentní. Mimo změny názvu to 
znamená, že byla nově zřízena 
recepce se čtyřmi pracovišti, 
pracoviště bylo vybaveno novým 
vyvolávacím systémem. Na tom-

to místě se také jako jediném 
v Moravskoslezském kraji nově 
zavedl urgentní systém Zcase, 
spolupracující se záchrannou 
službou. Vrchní sestrou urgent-
ního příjmu je Ing. Lenka Škuto-

vá, která je zodpovědná za jeho 
provoz.

Jak ze změny urgentního příjmu 
profitují pacienti?

Toto nově vybudované kontakt-
ní místo přineslo zajištění větší 
bezpečnosti a úspory času pa-
cientům. Díky změně procesů 
již pacient urgentního příjmu ne-
musí přemýšlet, na koho se má 
se svým zdravotním problémem 
obrátit. Při vstupu na urgentní 
příjem si pacient na vyvoláva-
cím systému zvolí, zda přišel na 
plánovanou kontrolu, nastupuje 
k hospitalizaci či je jeho stav 
akutní, tedy přišel bez objednáv-
ky. Tento systém funguje úplně 
stejně, jako například na poště 
nebo na úřadech. Pacientovi se 
vygeneruje číslo, kterým je ná-
sledně přivolán k recepci. Zde je 
zapsán zdravotním personálem 
do nemocničního informačního 
systému příslušné ambulance, 
jsou mu změřeny základní fy-
ziologické funkce, je přiřazena 
priorita ošetření a následně je 
odveden do ambulance, kde 
zaměstnanec recepce předá 
dokumentaci sestře daného 
pracoviště.  Tam už je o pacien-
ta postaráno. Pacient již nikde 
nemusí bloudit, ambulance si 
jej neposílají mezi sebou. Každý 
akutní pacient dostane na recep-
ci nově identifikační náramek. 
Je to další bezpečnostní prvek 
pro případ, že by se pacientovi 
během pobytu přitížilo a jeho ko-
munikace byla akutně omezena, 
díky náramku jej máme snadno 
identifikovatelného. 

Co všechno je součástí urgent-
ního příjmu?

Součástí urgentního příjmu je 
dětská příjmová ambulance 
a dětská pohotovost, gyneko-
logická příjmová ambulance 
s gynekologickou pohotovostí 
a pohotovost pro dospělé. Pod 
urgentní příjem patří také chi-
rurgické ambulance, ORL poho-
tovost a urologická pohotovost. 

Co nového rekonstrukce urgent-
ního příjmu přinesla?

Urgentní příjem byl mimo vybu-
dování nové  recepce vybaven 
novým monitorovacím systé-
mem životních funkcí, bylo roz-
šířeno pracoviště sester a došlo 
k modernizaci gynekologické 
ambulance. V prostorách recep-
ce vznikla také nová šatna, kde 
se v případě hospitalizace paci-
ent převleče a následně je sani-
tářem doprovozen až na dané 
oddělení.

V čem nový urgentní příjem 
výjimečný?

V rámci modernizace urgent-
ního příjmu jsme zavedli nový 
systém Zcase, který byl vyvinu-
tý pro nemocnici IKEM v Praze. 
O záchraně života mnohdy roz-
hodují minuty, na urgentním pří-
jmu nyní přesně vidíme, za jak 
dlouho dorazí do nemocnice po-

sádka rychlé záchranné služby. 
To nám umožní připravit se na 
pacienta, jsme permanentně on-
line informovaní o tom, jaká sa-
nitka a s jakým případem se blíží 

do nemocnice. Jsme schopni 
s posádkou sanitky komuniko-
vat ještě v době, kdy je teprve na 
cestě. Je to systém, který máme 
jako jediní v Moravskoslezském 
kraji. Pro záchrannou službu je 
důležité, aby informace o paci-
entovi a jeho aktuálním zdravot-
ním stavu byly pro zdravotníky 
v cílovém zdravotnickém zaříze-
ní k dispozici v okamžiku příjez-
du. Díky tomu můžeme být maxi-
málně připraveni na jeho akutní 
stav a můžeme mu poskytnout 
co nejrychlejší, návaznou a ply-
nulou péči.
 

PhDr. Irma Kaňová, PhD.
manažer pro vztahy

s veřejností a marketing,
NsP Havířov
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VČELAŘSKÝ KROUŽEK
AMBROŽÍCI HAVÍŘOV

VÁS ZVE

DO VČELAŘSKÉHO AREÁLU
ZÁMECKÝ DVŮR

NA

SLAVNOSTI  MEDU
SOBOTA 12. ČERVNA 2021

9:00 - 15:00 HODIN

MÁME PRO VÁS PŘIPAVENÝ NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM

• 9:00 – 13:00 hodin
soutěž „Zlatá včela“ ve třech kategoriích(členové VKM, bývalí absolventi VKM

a návštěvníci včelařského areálu)
Soutěžit se bude o hodnotné ceny v disciplínách včelařství, botanika a 

včelařská zručnost.

• 9:00 – 13:00 hodin
prohlídka včelstva, včelařského nářadí, ukázka stáčení medu, beseda se včelařem, prohlídka fotogalerie, naučné včelí stezky, promítání �ilmů, dětské hry

• 13:00 hodin
předávání osvědčení „Mladý včelař“ 

a „Čestné uznání“ členům včelařského kroužku

• 14:00 – 15:00 hodin
vyhlášení vítězů soutěže, předání cen

***
Po celou dobu máme pro vás zajištěno občerstvení, med, medovinu, 

výrobky kosmetiky a zdravé výživy se včelími produkty.
***

- UPOZORNĚNÍ -
PŘÍSTUP DO ARELÁLU POUZE BRANKOU Z PARKOVIŠTĚ  PŘED 

KATOLICKÝM KOSTELEM SV. MARKÉTY V HAVÍŘOVĚ -BLUDOVICÍCH

- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

Nudí se Vám dětičky?
Dejte je do Voničky!

Folklórní soubor Vonička mezi sebe
přijímá nové členy  ve věku od 6 do 15 let.

Mají Vaše děti rytmus v těle?
Baví je zpěv, tanec nebo muzika?

Pak je to pro ně to pravé!

Začínáme hudebně-tanečním táborem
v termínu od 14. do 20. srpna. 

Vaše děti se mohou těšit na spoustu zábavy
a nové kamarády.

Více informací na:
https://www.facebook.com/VonickaHavirov/.

Kontakt:
Roman Gorný

email: gorny@cmail.cz
tel.: 737 945 044

Vážení rodiče,
chcete smysluplně a kreativně vyplnit volný čas svých dětí?

Přihlaste je k nám!

Základní umělecká škola Leoše Janáčka vyhlašuje
v červnu přijímací řízení pro nové žáky

do všech uměleckých oborů.

Stačí na našich webových stránkách www.zuslj-havirov.cz
vyplnit on-line přihlášku a zarezervovat si termín,

který vám vyhovuje.

Zde také naleznete podmínky přijímacího řízení, ale i veškeré 
informace o naší škole a nabízených oborech.

Informovat se můžete i telefonicky na čísle:
569 411 064  

Těšíme se na vás!
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Střípky z Armády spásy: 
Táta hrdina

Mobilní hospic
Strom života je tu pro Vás 
i v době pandemie

Rozdávat radost druhým

Většina z nás nejsme muži, kteří 
zvednou stokilovou činku, sami 
postaví dům či zachrání svět. 
Přesto v očích našich dětí chce-
me být „Táta hrdina“. Toužíme 
být táty, kteří umí naslouchat, 
nevzdávají se a hledají řešení 
v každé situaci. Také obejmou 
a setřou slzy, když  v životě jejich 
dětí je trápení a smutek. Prostě 
tátou, který je má rád a je pro ně, 
když se smějí i pláčou. Ne vždy 
se nám daří být v očích svých 
dětí „Táta hrdina“. 

Možná byste takového hrdinu 
v Azylovém domě pro rodiny 
s dětmi v Havířově nehledali. Ale 
jsou tam. I zde nacházím inspi-
raci pro sebe. Možná právě zde, 
kde muži i ženy stojí před důle-
žitými životními rozhodnutími. 
Třeba jako pan Martin, který se 
rozhodl změnit život pro sebe 
a svého malého syna Danka. 

Pro chlapce, který se ocitl bez 
mámy a místa, kterému by mohl 
říkat domov. Věřím, že pro to-
hoto kluka se táta stal hrdinou. 
Muž, který se rozhodl o syna 
postarat. Vydal se na náročnou 
cestu s cílem získat syna do své 
péče a dát mu lásku a domov. 
Znamenalo to postavit se k ži-
votu čelem. Dneska již žijí spo-
lu v Azylovém domě pro rodiny. 
Ráno po snídani jde tento chla-
pec objevovat svět do mateřské 
školky, táta pospíchá do práce 
a možná večer povídají o no-
vém domově, kde bude mít syn 
pokoj, hračky a tátu, který chys-
tá večeři. Přeji tomuto i dalším 
klientům víru, že mohou změnit 
svůj život pro sebe a své děti. 

Mgr. Tomáš Kolondra
ředitel Armády spásy

v Havířově

V dnešní pandemické době, kdy 
je všechno naruby a mění se ze 
dne na den, organizace Mobilní 
hospic Strom života se svými 
pobočkami neomezuje provoz 
a poskytuje vysoký standard 
specializovaných zdravotních 
a sociálních služeb v domácím 
prostředí pacientů. Bezplatné 
služby jsou určeny pacientům 
s nevyléčitelnou nemocí v po-
sledním stádiu, u nichž už byly 
vyčerpány všechny možnosti 
léčby, a jejich blízkým. Pracov-
níci hospice jsou k dispozici ne-
přetržitě 24 hodin denně, sedm 
dní v týdnu. Služby poskytujeme 
v rámci Moravskoslezského, 
Zlínského a Olomouckého kra-
je. Mobilní hospic Strom života 
dbá o maximální ochranu svých 
pracovníků, pacientů a jejich ro-
dinných příslušníků. Je připraven 
postarat se i o nevyléčitelně ne-

mocné pacienty s podezřením 
nebo nemocné Covid-19. Cílem 
Mobilního hospice Strom života 
je nenechat nikoho bez pomoci, 
ulehčit přeplněným nemocnicím 
a přepracovaným zdravotníkům. 
Proto nemusíte mít obavu, nebu-
dete na to sami! Více informací 
o službách a možnostech, jak 
Mobilní hospic Strom života kon-
taktovat, naleznete na www.zivo-
tastrom.cz nebo na telefonním 
čísle 553 038 016. 

Tým pracovníků 
Mobilního hospice 

Strom života

Rozdávat radost je to, co nás 
baví, je to právě to, co nás na-
plňuje a dělá nás šťastnými. 
K tomu, abyste někoho potěšili, 
stačí opravdu málo. Lidé, kteří 
se cítí osamělí, velmi vítají spo-
lečníky, kamarády, dobrovolníky. 
Senioři třeba celý den čekají, 
jestli někdo zavolá či je přijde 
navštívit, a to čekání je někdy 
příliš dlouhé. Když vědí, že mají 
svého dobrovolníka, život je pro 
ně krásnější.
Právě pro tyto osamělé senio-
ry v domácnostech nabízíme 
program „Dobrovolníci domů“, 
který po celou dobu koronavi-
rové pandemie fungoval a stále 
se vyvíjí. Senioři s dobrovolníky 
nejenže chodí na procházky, ale 
tráví čas společným povídáním, 
luštěním křížovek, hraním spole-
čenských her, prohlížením foto-

grafií. Pokud jim situace nedo-
voluje osobní kontakt, telefonují 
si. Samozřejmostí se stala po-
moc při registraci na očkování 
nebo při sčítání lidu.

Doba roku 2020 nebyla příznivá 
ani pro rozvoj dobrovolnictví, ale 
příchodem dobrovolníků z jiných 
programů a získáním nových 
dobrovolníků se podařilo zajistit 
necelé dvě desítky spárovaných 
dvojic (senior – dobrovolník). 
Díky podpoře Statutárního města 
Havířov se nám úspěšně rozvíjí 
nejen tento dobrovolnický pro-
gram, ale i další, které na území 
města Havířov realizujeme – pro-
gramy u seniorů, u pacientů, u lidí 
s postižením, u dětí a v charitativ-
ních ADRA obchodech.

Stále vítáme další zájemce 
o dobrovolnictví, na které osa-

mělí senioři trpělivě čekají. Tou-
to cestou bychom vás chtěli po-
zvat na úvodní školení pro nové 
dobrovolníky, které se bude ko-
nat v úterý 8. června od 15:30 do 
18:30 v Dobrovolnickém centru 
ADRA na ul. Hlavní tř. 2/4 v Ha-
vířově-Městě (pod podloubím). 
Zájemci se mohou hlásit na 

e-mail: emilie.starkova@adra.cz 
nebo tel.: 732 353 035.

Pojďte s námi pomáhat.
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Havířovský student
je laureátem
Ceny ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy

MŠ Emila Holuba
a projekt „Děti dětem“

Také havířovská mládež 
se podílí na úklidu přírody

V roce 2020 byla studento-
vi Janu Melicherovi udělena 
Cena ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy pro vynikající stu-
denty v kategorii za mimořádné 
činy studentů. Honza je od dět-
ství v důsledku dětské mozkové 
obrny a následné kvadruparézy 
upoután na invalidní vozík. Na 
jaře 2020 se vedle studia zapojil 
do dobrovolnické činnosti v ne-
mocnici v Havířově, kde ochotně 
pomáhal při zajištění následné 
péče o hospitalizované pacienty 
a byl personálu velmi nápomo-
cen při zavádění zdravotních 
záznamů pacientů do nemoc-
ničního systému. Honza nyní 
studuje třetí ročník bakalářské-
ho studijního programu Sociál-
ní politika a sociální práce na 
Vysoké škole PRIGO v Havířově. 

Po absolvování bakalářského 
studia by chtěl dále pokračovat 
ve studiu magisterském a poté 
by rád nalezl uplatnění v za-
městnání v sociální oblasti. Díky 
bohatým zkušenostem z praxe 
získaným během studia má nyní 
jasnou představu o tom, jaká ob-
last sociální práce je pro něj ta 
pravá. Rád by pracoval v sociál-
ních poradnách nebo krizových 
centrech. Vysoká škola PRIGO 
si velice váží studentů jako je 
Honza, kteří svými aktivitami 
inspirují své okolí a dokazují, že 
žádná omezení nám nemohou 
zabránit v plnění našich snů.  

Mgr. Sabina VAŇKOVÁ
prorektorka pro zahraniční

a vnější vztahy
VŠ Prigo Havířov

Vzhledem k tomu, že se ma-
teřské školy na začátku března 
uzavřely, rozhodli jsme se zre-
alizovat akci, jak být s dětmi 
v kontaktu i takto na dálku.  
A tak vznikl projekt s názvem 
„Plot plný vzkazů.“ Děti měly 
možnost doma nakreslit obrázek 
a přinést ho do školky. Obrázky 
byly různé, věnované nejlepším 
kamarádům, paní učitelce, nebo 
celé třídě. Každé dítko, které 
obrázek přineslo, se poté vyda-
lo na dobrodružnou cestu za 

pokladem. Děti tak alespoň na 
chvíli mohly „nakouknout“ zpát-
ky do školky. Následně zaslané 
fotografie rozzářených tváří dětí 
nám udělaly velkou radost a my 
jsme věděli, že je akce potěšila. 
Děkujeme rodičům a dětem za 
zapojení a věříme, že se již brzy 
se všemi dětmi sejdeme ve škol-
ce osobně. 

Bc. Zuzana Vnenková
učitelka

Mateřská škola Emila Holuba
Havířov-Podlesí

Při jedné naší jarní procházce 
s dcerou v lesoparku v Havířově
-Podlesí, jsme potkaly tři dívenky, 
které sbíraly odpadky a uklízely 
nepořádek v lesním porostu. 
Velmi nás to mile překvapilo. Při 
krátkém povídání se ukázalo, že 
jde o sestry Ivetu (4.B) a Kateřinu 
(7.C) Tomanovy ze ZŠ Mládež-
nická a jejich kamarádku Leonu, 
která už studuje střední školu 
v Opavě, ale rovněž navštěvovala 
Mládežnickou. Velmi nás to mile 
překvapilo. Prý to uklízejí každý 

rok. Samy, nikdo je k tomu nenu-
tí. Paní ředitelka ZŠ Mládežnická 
Iva Badurová už minulý měsíc 
ocenila jejich osobní aktivitu 
a zároveň děkovala všem lidem, 
kteří jsou všímaví a věnovali svůj 
čas pro oznámení a zveřejnění 
dobrého skutku dětí. Věřím, že 
ocenění a zveřejnění povzbu-
dí dívky k další pomoci a bude 
inspirovat ostatní. 
 

Jana Langerová
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Havířov na týden centrem 
světového mládežnického 
stolního tenisu

Bikesharing:
Změna stanoviště č. 45417

ROZTANČÍME ŠKOLKU
– JERUSALEMA
celosvětová taneční akce
MŠ Paraplíčko Havířov

Po více než roční přestávce se 
mladí stolní tenisté a tenistky po 
celém světě dočkali restartu me-
zinárodní sezony. Pod hlavičkou 
World Table Tennis odstartoval 
letošní seriál turnajů, určených 
pro kategorie od 11 do 19 let. 
A Havířov je jednou z prvních za-
stávek tohoto seriálu.

Ve dnech 7. až 13. června se 
v Národním tréninkovém cen-
tru uskuteční WTT Youth Con-
tender, který v minulých letech 
fanoušci znali jako Czech Ju-
nior & Cadet Open. V Havířově 
se ho zúčastní přibližně dvě stě 
hráčů a stejný počet hráček. Bu-
dou bojovat o medaile a poháry 
ve dvouhrách věkových katego-
riích U11, U13, U15, U17 a U19.

Moderní tréninkové centrum na-
bízí dostatek prostoru pro pět 
stovek účastníků, hrát se bude 
na dvanácti stolech a dalších 
čtyřiadvacet bude tréninkových. 
To vše pochopitelně za přísných 
hygienických podmínek, které 
jsou v podobných tzv. bublinách, 
běžné. Všichni účastníci musí 
mít dva negativní testy na koro-
navirus před příjezdem do České 
republiky, další test absolvují pří-
mo v místě konání. Dezinfekce 
a ochrana dýchacích cest je sa-
mozřejmostí. Stejně tak je po-
chopitelné, že se celá akce usku-

teční bez přítomnosti diváků, a to 
včetně rodinných příslušníků.

I přesto je ředitel turnaje Nikolas 
Endal rád, že se podařilo získat 
výjimku Ministerstva zdravot-
nictví pro pořádání významných 
mezinárodních akcí a turnaj se 
uskuteční. „Bude pro mladé hráče 
a hráčky poslední možnost prově-
řit svoji formu před červencovým 
juniorským evropským šampio-
nátem v chorvatském Varaždinu. 
Proto očekáváme velmi kvalitní 
účast. Máme radost, že můžeme 
opět po dlouhých měsících orga-
nizovat velkou mezinárodní akci. 
A těší nás, že to bude v Havířově, 
kde jsme v minulém roce otevřeli 
moderní Národní tréninkové cent-
rum stolního tenisu. Děkujeme za 
podporu všem partnerům a váží-
me si významné pomoci města. 
Přispělo nejen finanční částkou, 
ale také se aktivně zapojilo do 
příprav.“

Do souboje s evropskými i svě-
tovými talenty se pustí čtyřicet 
mladých hráčů a hráček z České 
republiky. Pro fanoušky je určitě 
dobrou zprávou, že program na 
vybraných stolech bude na svých 
stránkách streamovat World 
Table Tennis.

Martin Kučera
Česká asociace stolního tenisu

Do projektu se zapojují lidé ze 
všech koutů světa, různých po-
volání, na různých místech…
tak proč ne MY? Smyslem je 
poselství o radosti ze života 
a z pohybu.

Naším poselstvím je chránit 
si náš kousek země, tedy naši 
ŠKOLKU, náš malý svět. Spojit 
tancem naši různorodost a uká-
zat, že i když jsme jiní, dokážeme 
spoustu krásných věcí.

Děti z celé školky sledovaly ukáz-
ky světových videí a projektů. My 
jsme si vytvořili vlastní choreo-
grafii přizpůsobenou dětem se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami. Tanec jsme zapojili do ka-
ždodenního dění, naučili jsme se 
mít radost z pohybu, tančili jsme 
na různých místech, ve sněhu, při 
vaření, ve třídách i v tělocvičně…

Zapojili se všichni, velcí i malí 
z naší školky.

Naučili jsme se nejen taneček, 
ale i zajímavé výtvarné techni-
ky. Batikovali jsme trička, vyro-
bili jsme si keramická sluníčka. 
Jak se nám to vše podařilo, 
můžete vidět na našem webu: 
https://paraplicko-havirov.cz/

Bc. Andrea Martincová
učitelkaZ důvodu hromadění velkého 

množství kol a bránění příjezdu 
ke stadionu, dojde k přesunu 
stanoviště č. 45417 „Letní kino“ 
dle přiloženého situačního 

snímku. Tímto žádáme občany, 
kteří službu využívají, aby změnu 
respektovali a kola odkládali na 
nově zřízené stanoviště.

-OKS-
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TŠ Horizonty
na další online soutěži

LIMIT DC
na online soutěžích

Uplynulé letošní velikonoční 
svátky byly pro Taneční školu 
Horizonty Havířov ve znamení 
soutěžení. I přes to, že situace 
stále nedovoluje pořádat velké 
akce, soutěž, kterou uspořáda-
la Taneční skupina roku mohla 
proběhnout, protože se uskuteč-
nila, jak jsme již zvyklí, online. 
Horizonty velice úspěšně repre-
zentovalo bezmála 30 tanečnic 
a opět se podařilo ukořistit i me-
dailové pozice. O to se postarala 
Adélka Ptáčková, která obsadila 
2. místo v základní lize dětí 
a nádhernou bronzovou me-
daili si vybojovala v obrovské 
konkurenci Kamča Matlaková 
v juniorské profi kategorii. Celá 
soutěž byla také obohacena tím, 
že vedoucí Horizontů, Tereza 
Olšarová, usedla v porotě, a to 
především na základě ocenění 
Choreograf roku 2019, díky které-
mu měla téhož roku možnost le-
tět do New Yorku, zde získat no-

vou inspiraci a dále se vzdělávat 
v tom, co miluje – v tanci. 

Mgr. Tereza Barešová
Taneční škola Horizonty Havířov

Limit DC poslala do taneční sou-
těže videa svých 17 tanečníků. 
Po dlouhém roce mohli tanečníci 
i jejich rodiče zavzpomínat online 
formou na soutěžní atmosféru 
ze svých obyvácích pokojů. Vý-
hra pro nás nebyla prioritou, dů-
ležitá je radost z tance, která nás 
spojuje a dělá z nás jednu velkou 
taneční rodinu. I přes velkou kon-
kurenci odborná porota umístila 
naše tanečníky na krásné příč-
ky. V dospělácích se na 6. mís-
tě umístila D. Kluková, v dětech 
3. místo H. Blažková a v juniorech 
krásné 6. místo B. Bubová. Další 
online taneční soutěž, tentokrát 
pod organizací TSR, dopadla 
takto: zákl. liga hip hop 3. místo 
L. Pokorná a ze 70 zúčastněných 
se do top 17 dostala V. Hudíko-
vá. 18. 4. se konala další skvělá 
soutěž pod taktovkou CDO a Li-
mitek poslal do této soutěže 18 
videí. Umístění dopadlo skvěle: 
3. místo obsadila v kategorii 
MINI B. Čadková a hned za ní 
5. místo naše nejmladší účastni-
ce M. Ležáková (5 let) v dětech 
se nám ze 103 dětí nejlépe umís-
tila L. Červenková, která obsadila 
krásné 22. místo, v hlavní věkové 
kategorii nám bronzovou příčku 
zajistila již dlouholetá tanečni-
ce R. Rapošová. Nyní se připra-

vujeme na další soutěž a tou je 
MČR Hip hop DUO, kde se nám 
předvede 12 duetů v rámci všech 
věkových kategorií. Děkujeme 
Všem dětem za účast a rodičům, 
kamarádům za podporu. Veli-
kánské díky patří našemu městu 
za každoroční dotaci, bez které 
bychom nemohli fungovat. Dou-
fejme, že toto těžké období spo-
lečně zvládneme a co nevidět se 
potkáme na trénincích!

Za Limit DC
Denisa Mertanová 

Tenisový klub Tenet, z.s.
Termíny: 12.–16. 7. 2021           Čas: 8:00–16:00 (17.00)
    9.–13. 8. 2021

Místo: Těrlicko – Tenisové kurty, vedle Jaškovské krčmy

Cena: 2.450 Kč     Facebook: Tenisový klub Tenet

Racketlonový klub Havířov, z.s.
Termíny: 12.–16. 7. 2021           Čas: 8:00–16:00 (17.00)
    9.–13. 8. 2021

Místo: SKST Havířov a Tenisové kurty v Těrlicku

Cena: 2.650 Kč     Facebook: Racketlonový klub Havířov

V ceně je zahrnuta kondiční příprava, pronájem sportovišť,
trenéři, doprovodný sportovní program, oběd,

celodenní pitný režim.
Závěrečný turnaj o ceny.

Mgr. Roman Fojtík, roman.fojtik@softtenis.cz, 773 641 524
Bc. Jiří Salamon, jiri.salamon@softtenis.cz, 732 104 299
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5.–10. 7. 2021

H U D B A  /  S P O R T  /  Z Á B A V A

Pojeď s námi na Camp On Air. Můžeš si 
vybrat, jestli tě víc baví sport anebo hudba. 
Ale ať vybereš jakkoli... #budetofun

@camponair

Více info

na FB události
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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 

Půjčujeme stroje
na čištění koberců

zn. Kärcher. Slušná cena.
Tel. 774 299 902

Vážení klienti a obchodní 

partneři, dáváme na vědomí, že 

jsme se přestěhovali a nyní se na 

Vás těšíme a rádi Vás přijmeme 

v prostorách advokátní kanceláře 

i kanceláře insolvenčního 

správce nově na adrese:
 

Tajovského 1660/2c

736 01 Havířov-Podlesí

www.advokati-havirov.cz

Oznámení 
o přestěhování 
kanceláře 

Advokátní kancelář 

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, 

LL.M. a Mgr. Sylwia Niemiec

UZÁVěRKA
PŘÍŠTÍHO

ČÍSLA
9. 6. 2021

Poděkování:
Zdravotnickému personálu nejen 
v havířovské nemocnici
Původně jsem chtěl poděkovat 
lékařům, lékařkám a celému 
zdravotnickému personálu ne-
jen v havířovské nemocnici za 
milý, citlivý, lidský a profesionál-
ní přístup ke svým pacientům 
pouze slovy. Můj devítiletý syn 
Kubíček to ale vyjádřil lepším 
způsobem – namaloval dokto-
ra hrdinu. Uplynulý rok prožitý 
v sevření pandemie a nejistoty 
jasně ukázal, kdo je padouch 
a kdo hrdina, i když jsme jedna 
lidská rodina. 

Táta Jirka Frídl



kultura 20

www.mkshavirov.cz facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

RADNIČNÍ LISTY - periodický tisk města Havířova, měsíčník, č. 6/21, vydavatel: Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město,
IČO: 00317985, příjem inzerce 596 808 039, inzerce@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz, registrováno pod č. j. MK ČR E 11005

redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, den vydání 25. 5. 2021, uzávěrka příštího čísla 9. 6. 2021,
náklad 36 000 ks, tisk: Tiskárna Kartis + Co, s.r.o., distribuce - Pošta - Havířov 1, N E P R O D E J N É

DEN
VSTUP

ZDARMA

PRO DĚTI HISTORIE PRO
VŠECHNYBAREV

PODROBNÝ PROGRAM NA:

26.-27. ČERVNA 2021 / NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

WWW.HAVIROV-CITY.CZ

WWW.MKSHAVIROV.CZ


