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Směr

Těrlicko

Cyklotrasa Havířov - Těrlicko

každý má svou stezku

nutná vzájemná ohleduplnost na společné stezce

každý má svou stezku

nutná vzájemná ohleduplnost na společné stezce

vzájemná ohleduplnost na společné stezcekaždý má svou stezku
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facebook - Nemocnice Havířov – oficiální.nsphav.cz



www.havirov-city.cz

sport 12

facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova



www.havirov-city.cz

ostatní 13

facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

Základní škola Havířov-Podlesí 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace 

 

 přijímá pro školní rok 2021/22 žáky do 6. ročníků 
Co nabízíme?

 

Navýšené hodiny jazyka anglického, možnost začít již v 6. ročníku druhý cizí 
jazyk (jazyk německý, ruský, francouzský). Výjezdy tuzemské i zahraniční 

a zapojování do dalších projektů a aktivit ke zdokonalování jazykových 
kompetencí.  

Od 7. ročníku posílené hodiny jazyka českého a matematiky k přípravě na 
přijímací zkoušky na střední školu.  

Rádi odpovíme na Vaše dotazy, tel. 722 097 417 nebo e-mail 
vedeni@zsmladeznicka.cz.  

 

 

 

„Záleží nám na tom,  aby naši žáci odcházeli dobře připraveni na svou další cestu 
za vzděláním.“ 
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49/21 MKS/21

51/21

54/21

50/21

53/21

55/21

56/21

52/21

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU PŘÍMO OD VÁS
Zajišťujeme ekologickou likvidaci

www.odvozsrotu.cz / TEL: 727978881

Půjčujeme stroje
na čištění koberců

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA 9. 7. 2021

30 let poskytování služeb v oblasti pohřebnictví 
v Havířově a okolí.

Technické služby Havířov a.s. od roku 1991 provozují Pohřební službu 
Aron se sídlem na ulici Národní tř. 1541/14a v Havířově-Městě. 
Dlouholetým působením a zkvalitňováním služeb v tomto oboru 
jsme si získali důvěru klientů a mnoho kladných referencí. V roce 
2010 nám byl za podmínky splnění všech kritérií propůjčen Znak 
kvality od Sdružení pohřebnictví v ČR. Jeho propůjčení nás zavazuje 
a motivuje k dalšímu rozvoji a zdokonalování služeb občanům. 
Naše společnost je také držitelem Certifikátu systému environmen-
tálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a Certifikátu 

systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.
Velmi si vážíme projevené důvěry a spokojenosti našich zákazníků.

SPRÁVA SPORTOVnÍcH A REKREAČnÍcH ZAŘÍZEnÍ
Havířov, příspěvková organizace
Do našeho týmu hledáme:
účetní nebo účetního
co vás čeká
• zpracování přijatých faktur a dobropisů (služby, materiál, zboží)
• vystavování a účtování faktur (služby, refakturace)
• účtování interních dokladů – předpisy časového rozlišení 
• účtování a evidence majetku – DDHM, podrozvaha
• zpracování a zakládání účetních dokladů 
• kontrola zaúčtování, inventarizace pohledávek a závazků
• inventarizace majetku 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• SŠ vzdělání ekonomického zaměření
• doložitelná praxe alespoň 2 let
• komplexní znalost účetnictví a platné české účetní legislativy
  (Zákon o účetnictví, DPH...)
• uživatelská znalost MS Word, Excel, Outlook, Internet
• flexibilita, pečlivost, preciznost, zodpovědnost
• schopnost samostatného rozhodování, ale i týmové spolupráce

Výhodou  (není podmínkou)
• znalost účtování příspěvkových organizací

co vám můžeme nabídnout
• práci na plný úvazek
• 5 týdnů dovolené
• mzdové ohodnocení dle praxe a vzdělání
• příspěvek na stravování (multipas SODEXO)
• možnost využití  našich sportovních a rekreačních zařízení
• příspěvek na penzijní připojištění
• flexibilní začátek a konec pracovní doby
• zázemí stabilní společnosti
• nástup možný ihned / po dohodě v jiném termínu
Informace o organizaci: https://ssrz.cz/
Pokud Vás tato nabídka zaujala a splňujete naše požadavky, zašlete 
prosím v odpovědi svůj strukturovaný životopis a motivační dopis a to 
na email: miroslava.gubalova@ssrz,cz, tel. kontakt Miroslava Gubalová 
mobil 734 798 998
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                       BUDOUCÍ MISTR ČR ☺ 

Základní škola Marie Pujmanové, Havířov Šumbark 

PO, PÁ 15:30 – 17:00 hod 
ST 16:00 – 17:30 hod 
NABÍZÍME DÍVKÁM A CHLAPCŮM MOŽNOST 
SEBEREALIZACE V DYNAMICKÉM SPORTU HÁZENÁ  
Ročník narození 2007 a mladší 

               
                                            PRÁCE S MÍČEM              TĚLOVÉ POSILOVÁNÍ 
                                            PROTAHOVÁNÍ S MÍČEM        HÁZENÁ 
                                            MÍČOVÉ HRY A SOUTĚŽE   (AŽ 100 HER) 
 
JARNÍ, LETNÍ A ZIMNÍ POBYTY, ÚČAST NA REPUBLIKOVÝCH 
A ZAHRANIČNÍCH AKCÍCH ZAMĚŘENÝCH NA HÁZENOU, 
DRUŽEBNÍ AKCE SE ZAHRANIČÍM – EU, 
VOLNOČASOVÉ AKCE A PROGRAMY. 
                                    JSME VYBRANÝM ZDRAVÝM ODDÍLEM 
                                    PŘÍPRAVKA A NOVÍ HRÁČI ZDARMA 

                                              
                                                                                                    KONTAKT: TOMÁŠ BÁRTA 725 583 282  
                                                                                 MONIKA HOLEČKOVÁ 777 141 192 
                                       WWW.SLOVANHAVIŘOV, FACEBOOK:HAZENAPUJMANOVÉ 

VÝTVARNOU SOUTĚŽ

BK NH OSTRAVA už znovu trénuje

přijímáme nové hráčky a hráče

od 17. května vnitřní i venkovní tréninky
za dodržení všech protiepidemiologických opatření

pravidelný všestranný pohyb 
pro vaše dítě

sportovní akce během letních prázdnin

trenéři se zkušeností z nejvyšších soutěží  
a dlouholetou praxí

dlouholetá tradice havířovských 
basketbalových klubů

nové kamarádky a kamarádi, nové zážitky, 
nové příležitosti pro vaše dítě

po covidové pauze 

přijímáme 

nové talenty 

KONTAKT chlapci tj start havířov

Marek Stuchlý

+420 603 877 855

marekstu
chly@sez

nam.cz

www.starthavirov.cz

STAŇ SE 

HVĚZDOU BASKETBALU 

KONTAKT děvčata BK havířov

martina šindlářová

+420 604 841 394

m.sindlar
ova@sezn

am.cz

www.bkhavirov.cz

BK havířov a start havířov nabírají nové talenty 


