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Velkoobjemové
kontejnery se nebudou 
pravidelně přistavovat
v ulicích města

Začíná blokové čištění 
komunikací a parkovišť
Předpokládaný začátek blo-
kového čištění v roce 2021 je 
naplánován na začátek měsíce 
dubna, a to na komunikacích 
patřících statutárnímu městu 
Havířov. Práce na čištění budou 
provádět zaměstnanci Technic-
kých služeb Havířov a.s. ve spo-
lupráci s veřejně prospěšnými 
pracovníky. Čištění bude vždy 
doprovázeno místní úpravou 
silničního provozu a zákazem 
stání na komunikacích, ozna-
čených přenosným dopravním 
značením, které bude instalo-
váno v předstihu minimálně 
7 dní. Začátek je stanoven na 
6:00 hod., přičemž každý blok je 
rozdělen do dvou časových úse-
ků 6:00–11:00 a 11:00–14:00 
hod. Efektivnost čištění bude 
závislá na respektování zákazu 
stání vlastníky či provozovateli 
vozidel. Po vyčištění parkovišť 
a komunikací provedou pracov-
níci TSH a.s., v závislosti na po-
časí, naplánovanou obnovu vo-
dorovného dopravního značení. 

Seznam konkrétních ulic a přes-
ných termínů bude zveřejňo-
ván na internetových stránkách 
magistrátu: https://www.havi-
rov-city.cz/odbor-komunalnich-
sluzeb/informace/blokove-cis-
teni-ulic-v-havirove. 

Odbor komunálních služeb si 
vyhrazuje možnou změnu termí-
nů a realizací blokového čištění 
s ohledem na aktuální vývoj epi-
demické situace. 

-OKS-

Do sběrné nádoby u nás v bu-
dově magistrátu města jsme 
v roce 2020 vytřídili 244 kg pou-
žitých baterií. Od neziskové spo-
lečnosti ECOBAT, která zajišťuje 
sběr a recyklaci baterií v České 
republice, jsme za naši činnost 
obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děku-
jeme všem, kteří se do sběru za-
pojili. I díky vám je svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?

Pokud by baterie skončily 
v běžné popelnici, putovaly by 
na skládku nebo do spalovny. 
V obou případech by se z nich 
uvolňovaly škodlivé látky, včetně 

těžkých kovů. Ty by pak znečiš-
ťovaly ovzduší, půdu, podzemní 
a povrchové vody. Když baterie 
odnesete na sběrná místa, včet-
ně toho u nás na magistrátu, 
předcházíte těmto škodlivým 
procesům, které se negativně 
podepisují nejen na přírodě, ale 
i na našem zdraví. Zároveň díky 
recyklací získaným druhotným 
surovinám šetříme nerostné 
zdroje a nemusíme životní pro-
středí zatěžovat další těžbou.
 

-OKS-

V letošním roce bude zajiště-
no přistavení velkoobjemových 
kontejnerů v omezeném počtu, 
a to v částech města, které jsou 
vzdálenější od sběrných dvorů 
(Prostřední Suchá, Dolní Suchá, 
Dolní Datyně, Životice). Velkoob-
jemové nádoby budou přistaveny 
po přechozím návrhu a projednání 
s předsedy občanských komisí, 
např. pro jarní a podzimní úklid (du-
ben/říjen). Proto, prosíme, sledujte 

webové stránky města www.havi-
rov-city.cz/odpady. Nadále bude 
dvakrát ročně zajišťována mobilní 
sběrna odpadů s obsluhou, kte-
rá je vybavena velkoobjemovými 
kontejnery, a také veškerý objem-
ný odpad mohou občané města 
bezplatně odevzdávat na sběrné 
dvory na ulici Jarošova 1219/11a, 
Havířov-Šumbark a na ulici Karvin-
ská 247/63, Havířov-Město. 

-OKS-

Loni bylo do sběrných 
nádob vybráno 244 kg
baterií

Svoz /den: PONDĚLÍ

Ulice:

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

Svoz /den: STŘEDA

Ulice:

Datyňská, Do Údolí, Formanská, Chatařská, Josefa Kotase, 
Lazecká, Mezidolí, Na Bartošůvce, Na Důlňáku, Na Hliníkách, 
Na Hranici, Na Kopci, Na Pěšině, Na Sioně, Na Sosně, Na Špi-
ci, Na Vyhlídce, Nad Tratí, Občanská, Otevřená, Pod Svahem, 
Prachatická, Rovná, Spádová, Šumbarská, Turistická, U Dubu,
U Lesíka, U Mlýnku, U Nádrže, U Obory, U Pošty, U Potoka, 
U Školy, V Zaryjach, Zahrádkářská, Zemědělská, Zřídelní.

Svoz /den: ÚTERÝ

Ulice:

Budovatelů, Dělnická, Fryštátská, Hornická, Hornosušská, Ho-
řanská, Jarní, Kapitána Jasioka, Lesácká, Lísková, Malá, Mod-
řínová, Na Bělidle, Na Jitřence, Na Michalůvce, Na Pavlasůvce, 
Obvodová, Pěkná, Plynárenská, Podolkovická, Povoznická, 
Protější, Před Tratí, Říjnová, Sousední, Stará, Středová, Travná, 
U Garáží, U Hřiště, U Lékárny, U Modlitebny, U Pískovny, U Plnírny, 
U Skleníků, U Splavu, Úzká, Veveří, Vodní, Zručná, Životická.

Svoz /den: ČTVRTEK

Ulice:

17. listopadu, Atriová, Čelakovského, Dlouhá třída, Elišky 
Krásnohorské, Hálkova, Horní, Jurije Gagarina, K Lučině, 
K Přehradě, Karolíny Světlé, Karvinská, Luční, Michníkova, Mo-
skevská, Na Dolanech, Na Fojtství, Na Lánech, Na Osinách, Na 
Polanech, Na Prostředňáku, Na Stezce, Nad Terasou, Olšová, 
Ovocná, Padlých hrdinů, Podélná, Přátelství, Selská, Severní, 
Tichá, U Křížů, U Stadionu, U Stavu, Zelená.

Svoz /den: PÁTEK

Ulice:

Čapí hnízdo, Dr. Jánského, Generála Svobody, Heleny Malířo-
vé, Hřbitovní, Chrpová, Jarošova, Konzumní, Korunní, Ladova, 
Lidická, Lomená, Na Kremplách, Na Parceli, Nová, Nový Svět, 
Okružní, Opletalova, Orlovská, Osadnická, Petřvaldská, Pod-
lesní, Polní, Požárnická, Růžová, Řadová, Smrková, Sokolská, 
Staniční, Školní, Tovární, U Jelena, U Nádraží, U Parkoviště, 
U Točny, U Závor, Učňovská, V Zahradách, Výletní, Zahradní, 
Železničářů.

UPOZORNĚNÍ: Přistavení sběrné nádoby v den svozu je nutno zajistit nejpozději 
do 6 hodin ráno. Využívat uvedené sběrné nádoby k ukládání jiného druhu odpa-
du, než pro který jsou určeny, je zakázáno. Nádoby s jiným odpadem, či odpad 
uložený mimo tyto sběrné nádoby, nebudou odvezeny! A také upozorňujeme na 
přetěžování nádob, taková nádoba nebude vyvezena. Vyjde-li svozový den na svá-
teční den, budou zbývající svozové dny v tomto týdnu posunuty na následující 
pracovní dny a poslední svozový den bude sobota.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK, ZEJMÉNA V LET-
NÍCH MĚSÍCÍCH, BUDE HARMONOGRAM OPERATIVNĚ ZMĚNĚN, A TO např. 
NA INTERVAL SVOZU BIOODPADU CO 14 DNÍ.
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Sdílená kola opět zaplní 
ulice Havířova

Rodný list novorozeného 
miminka rovnou
do porodnice.
Havířovská matrika
nabízí novou službu

I letos se začátkem dubna 
v Havířově rozjede systém pro-
vozování sdílených kol neboli 
bikesharing, který se v našem 
městě prakticky okamžitě stal 
hitem! Není divu, sdílená kola 
jsou skvělou možností, jak se 
rychle a ekologicky přemisťovat 
z místa na místo a udělat tak 
něco pro své zdraví.

Provozovatelem této služby se, 
na základě výběrového řízení, 
opět stala společnost Nextbike. 
Vzhledem k oblíbenosti bike-
sharingu v Havířově se město 
v letošním roce rozhodlo navýšit 
počet jízdních kol na 200 kusů 
a na základě požadavků z minu-
lých let rozšíří stanoviště na cca 
55 míst (půjde například o kři-
žovatku ulic Tichá a Karvinská 
nebo Komunardů u Sportovní 
haly Žákovská).

V loňském roce bylo měsíčně 
provedeno v průměru 18 000 
výpůjček a tradičně byly nejvy-
tíženější stanice na náměstí Re-
publiky, autobusovém nádraží 
u OD Kaufland a v parku 
ul. Palackého u dětského hřiště. 
Průměrná délka výpůjčky se po-
hybovala kolem 12 minut a 30 
vteřin. Lidé si tedy hlídají limit 
15 min. Nejčastěji jezdí cyklis-
té směrem z náměstí Republi-
ky dolů k nádraží a dále pak na 
Šumbark. Tepnami jsou Hlavní 
a Dlouhá třída, Těšínská a Děl-
nická ulice. Velmi oblíbenou se 
stala i nově zřízená stanice Na 
Nábřeží-Vyhlídka. Přejeme vám 
tedy vítr ve vlasech a šťastnou 
cestu! Pro aktuální informace tý-
kající se bikesharingu sledujte in-
ternetové stránky města Havířova 
www.havirov-city.cz

-OKS-

Novou službu maminkám na-
bízí matrika Magistrátu měs-
ta Havířova. Rodný list jejich 
dítěte jim bude předán přímo 
v porodnici, ještě před odcho-
dem domů. Funguje to jedno-
duše. Údaje o novorozeném 
miminku putují na matriku a ta 
ještě ten den vytvoří pro nové-
ho občánka rodný list. Poté do-
kument do havířovské nemoc-
nice matce dítěte do vlastních 
rukou doručí úředník matriky 
osobně. Rodičům tak odpadá 
minimálně jedna povinnost 
a ušetřený čas mohou naplno 
věnovat péči o své novorozené 
dítě. Zájemci o novou službu 
ji mohou využívat v pondělky, 
středy a pátky.

„U dítěte narozeného za trvá-
ní manželství, u dítěte naroze-
ného mimo manželství, u nějž 
bylo určeno otcovství, u dítěte 
narozeného mimo manželství, 
u nějž nebude v rodném listě otec 

zapsán, je vyřízení rodného listu 
celkem rychlou záležitostí. Časo-
vě a administrativně náročnější 
je to u dítěte narozeného mimo 
manželství, u kterého nebylo ur-
čeno otcovství, a pro dítě, jehož 
rodič není občanem České repub-
liky,“ přibližuje legislativní úkony 
matrikářka oddělení matriky Ma-
gistrátu města Havířova.

„Jde o další službu našim obča-
nům. Aby novopečená maminka 
nemusela na úřad, ulehčíme jí 
situaci a úřad přijde za ní, tedy 
přesněji pracovník matriky. Jsem 
si jist, že se tato služba bude tě-
šit velké oblibě, jelikož momen-
tálně funguje pouhých pár týdnů  
a už ji využilo nemálo maminek,“ 
řekl primátor Josef Bělica.

-red-

Statutární město Havířov
si Vás dovoluje pozvat na

PIETNÍ AKT
u příležitosti připomenutí 76. výročí

Ostravsko-opavské operace.

Pietní akt se uskuteční
dne 30. dubna 2021 v 10:00 hodin

u pamětní desky
před kostelem sv. Anny v Havířově-Městě.

Z důvodů hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19
bude pietní akt probíhat v omezeném režimu.

Jednání Zastupitelstva města Havířova
V pondělí 26. dubna 2021 se v KD Radost

koná 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova.
Začátek jednání je naplánován na 15 hodin.

Interpelace a dotazy občanů jsou zařazeny hodinu
po zahájení jednání zastupitelstva (přibližně v 16 hodin).

Jednání je přístupné veřejnosti. V případě platnosti
bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií

onemocnění COVID-19 bude jednání zastupitelstva
probíhat v omezeném bezpečnostním režimu.

Omezený počet občanů bude moci zasedání zastupitelstva 
sledovat v přímém přenosu na velkoplošné projekci, která 
bude umístěna v přízemí budovy. Omezen je počet občanů, 

kteří mohou být přítomni v jednacím sále.
Upozorňujeme občany na nutnost předkládat příspěvky

k vystoupení v písemné podobě.
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Výměna výtahů v havířov-
ských městských bytech 
zdárně pokračuje. Další 
nový výtah už slouží ke 
spokojenosti nájemníků

Městská policie Havířov 
používá moderní aplikaci 
na rozpoznávání
registračních značek

Na konci února začala další etapa odkanalizování 
části města Havířova, lokality zvané „Důlňák“

Začátkem ledna byla zahájena 
v bytovém domě na ulici Šva-
binského v části Havířov-Měs-
to další etapa výměny výtahů. 
Jeden z již dokončených si byl 
osobně vyzkoušet i primátor 
města Josef Bělica. Městská 
realitní agentura připravila pro 
letošní rok harmonogram, který 
zahrnuje výměnu 109 výtahů. 
Město Havířov to bude stát více 
než 154 milionů korun.
„My jsme se přišli podívat na 
průběh rekonstrukce výtahů, 
což je významná investiční akce 
v našem městě. Je to 6 týdnů, 
co jsme na tomto místě byli pře-
dávat staveniště, a dneska jsou 
první výtahy hotovy. Jeden jsem 
si osobně vyzkoušel. Výtah je 
krásný, moderní a nájemníci jsou 
s ním spokojeni. Investice je to 
nemalá, a tak je důležité sledovat 
průběh prací, jestli vše probíhá 
řádně, podle termínů. A vypadá 
to, že ano. Jsem za to moc rád,“ 
konstatoval havířovský primá-
tor Josef Bělica.
„Výtahy nově stojí v mezipatrech, 
to znamená přímo u bytových 
jednotek, jsou dostatečně vel-
ké, aby se tam vešel nájemník 

i s kočárkem nebo větším náku-
pem, a mají nosnost 480 kilogra-
mů. Postupně je budeme vyba-
vovat i kamerovým systémem. 
O každé výměně výtahu správci 
bytových vchodů s předstihem 
informují na vývěsních místech 
jednotlivých vchodů,“ dodal jed-
natel Městské realitní agentury 
Róbert Masarovič.

-red-

Městským a obecním strážní-
kům ulehčuje práci nová apli-
kace s prvky umělé inteligen-
ce. Jedná se o nativní mobilní 
aplikaci FTT ALPR (Automatic 
License Plate Recognition) pro 
OS Android, která je určená 
ke komplexní lustraci regist-
račních značek vozidel, které 
nasnímá na ulici. Je napoje-
na na informační systém MP 
Manager, který slouží k vedení 
agendy Městské police Havířov.
„Funkce aplikace spočívá v tom, 
že když ji spustíme, ihned se 
rozjede kamera v mobilním te-
lefonu. Ta snímá zaparkovaná 
vozidla a jejich registrační znač-
ky, které se automaticky ukládají 
a zobrazují na boku aplikace. Jak-
mile aplikace přestane načítat, 
můžeme procházet registrační 
značky načtené v mobilu. Tyto 
jsou podkresleny barevně. Zele-
ná barva znamená, že vozidlo je 
v pořádku. Oranžová, že vozidlo 
již bylo městskou policií řešeno 
a ukáže se nám historie zázna-
mů, a červená barva označuje 
vozidlo v pátrání Policie České 
republiky. Nejčastější využití ap-
likace je v nočních hodinách na 
vozidla v pátrání a v denních ho-
dinách na vozidla v případě špat-
ného parkování,“ popisuje práci 
v terénu s novou aplikací ředitel 

Městské policie Havířov Bohu-
slav Muras.
Během února byla aplikace 
v testovací fázi, od března je 
v plném provozu. Cena aplikace 
v jednom mobilu činí 200 Kč mě-
síčně a v současné době Měst-
ská policie Havířov využívá tři. 
V brzké době by měla společ-
nost FTT spustit podobnou 
aplikaci na občanské průkazy. 
Jedná se o aplikaci, která do-
káže načíst informace z před-
loženého občanského průkazu 
a zavést je do MP Manageru, 
tedy do informačního systému, 
který slouží k vedení agendy 
městské policie. I tuto aplikaci 
by v blízké budoucnosti strážní-
ci rádi používali.

-red-

Město Havířov přistoupilo k plá-
novanému odkanalizování loka-
lity „Důlňák“ v oblasti souběhu 
ulic Formanská a Škrbeňská. 
Jde o novou splaškovou kana-
lizaci, přípojky k nemovitostem 
a k jedné čerpací stanici v dané 
lokalitě a následnou opravu po-
vrchů komunikací a zpevněných 
ploch. Stát to bude necelých 
42 milionů Kč, část nákladů po-
kryje dotace ze Státního fondu 
životního prostředí České re-
publiky. Pokud bude přát počasí, 
za 16 měsíců by mělo být hotovo.

„Stavba představuje výstavbu 
splaškové kanalizace zahrnující 
gravitační splaškové stoky v cel-
kové délce 3 300 metrů, jeden 
výtlak splaškových vod celkové 

délky 790 metrů a jednu čerpací 
stanici, ze které budou splaš-
ky přečerpávány do kanalizace 
sousední obce Šenov, odkud bu-
dou odtékat na centrální čističku 
odpadních vod. Součástí stavby 
je též vybudování 76 kusů veřej-
ných částí kanalizačních přípojek 
celkové délky 245 metrů k napo-
jovaným nemovitostem. V rámci 
stavby bude následně provede-

na oprava povrchů komunikací 
a zpevněných ploch,“ přidává 
podrobnosti k plánu realizace 
náměstek pro investice a chytré 
město Bohuslav Niemiec.

Zhotovitelem této kanalizační 
sítě bude společnost STASPO 
s.r.o., která již dle uzavřené 
smlouvy pracuje na časovém 
harmonogramu prací a s tím 
související změnou dopravního 
značení. Podle předběžných 
jednání dojde postupně na uli-
ci Formanské k trvale uzávěře. 
O konečném rozhodnutí i objízd-
né trase budou obyvatelé dotče-
né lokality včas informováni na 
stránkách města Havířova.

„Dále informujeme vlastníky dotče-

ných nemovitostí v zájmovém 
území, že od počátku realizace 
budou kontaktováni projekční 
kanceláří Igea s.r.o. k podpisu 
Smlouvy o výstavbě a financo-
vání kanalizačních přípojek. Tyto 
smlouvy zajistí občanům vyřízení 
stavebních povolení na jednotli-
vé kanalizační přípojky městem, 
a navíc občané ušetří nemalé fi-
nanční prostředky na vybudování 
veřejné části kanalizačních přípo-
jek, které bude financovat na zá-
kladě podepsaných smluv město 
Havířov,“ dodala vedoucí oddě-
lení investic Odboru územního 
rozvoje Kateřina Mikulová.

-red-
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Kontaktní a poradenské 
centrum pro osoby
ohrožené závislostmi

Od alkoholu sušíme
celý rok

Poradna pro oběti 
trestných činů v Havířově 
poskytuje služby 
i v současné době

Zařízení působí v Havířově už 
přes 25 let v rámci organizace 
Sociální služby města Havířova. 
Poskytujeme anonymně a bez-
platně poradenství pro osoby 
ohrožené závislostmi a závislé 
na návykových látkách včetně 
alkoholu a hazardní hře. Pora-
denství mohou využít i rodiče, 
partneři či jiné blízké osoby. Cí-
lem poradenství může být moti-
vace k zahájení léčby závislosti, 
podpora v abstinenci, prevence 
opakovaného užití, zprostřed-
kování dalších odborných slu-
žeb, předávání informací apod. 
Rodiče se mohou přijít poradit 
společně se svým dítětem nebo 
i sami. Klientem služby se může 
stát osoba starší 15 let.

I v této nelehké době se snaží-
me lidem nabídnout pomocnou 
ruku. Kontakt může proběhnout 
prostřednictvím online poraden-

ství. Zájemce o službu nás musí 
nejprve kontaktovat telefonicky 
či e-mailem, abychom se mohli 
domluvit na vhodném termínu 
a způsobu připojení. Nadále pro-
bíhá i běžné poradenství při osob-
ním setkání za dodržení protiepi-
demických opatření. Mnozí lidé 
se dnes ocitají v izolaci, bez spo-
lečenského kontaktu a mohou se 
potýkat se zvýšenou konzumací 
alkoholu či jiných návykových 
látek. Pokud jste to právě vy 
nebo někdo blízký z vašeho oko-
lí, můžete nás kontaktovat tele-
fonicky: 596 884 854, e-mailem: 
kpc@ssmh.cz nebo osobně. Vě-
říme, že společně najdeme řeše-
ní. Bližší informace naleznete na 
www.ssmh.cz. 

Mgr. Michal Fabian, DiS.
vedoucí služby

a tým pracovníků KPC
Havířov-Šumbark

Měsíc únor byl obdobím, kdy si 
každý z nás mohl vyzkoušet jaké 
to je nepít. Zkusit si plánovanou 
očistu od alkoholu. Vychutnat 
si oblíbené jídlo bez alkoholu, 
setkat se s přáteli bez alkoholu, 
zvládnout náročné momenty bez 
alkoholu.

Armáda spásy letos v únoru po-
prvé otevřela virtuální „NEhospo-
du u Suchánků“ a zaměřila tak 
svou pozornost na službu ná-
sledné péče - Dům pod Svahem 
v Havířově, která pomáhá mu-
žům závislým na alkoholu vrátit 
se zpět do běžného života. Život 
v abstinenci je celoživotní vědo-
má práce a klienti, se kterými 
pracujeme, jsou živoucím důka-
zem toho, že je to sice těžká ces-
ta, ale uskutečnitelná. Tito muži 
s podporou komplexního tera-
peutického programu upevňují 
každým dnem svou abstinenci 
a učí se zvládat nároky běžného 
života bez „přítele“ alkoholu. Jde 
totiž pouze o zdánlivého přítele, 
který si nevybírá v životech lidí 
podle toho, jestli jde o úspěšné-

ho podnikatele či krále podsvětí. 
Nejraději přebírá kontrolu, ničí  
a krade. Klienti si zde vydobývají 
zpět kontrolu nad svými živo-
ty užitečným trávením volného 
času, obnovováním pracovních 
návyků, splácením dluhů, získá-
váním nových přátelských vzta-
hů a v neposlední řadě získáním 
vlastního bydlení.

„NEhospoda u Suchánků“ nabídla 
lidem možnost nahlédnout do 
života klientů a finančně pod-
pořit tuto službu, která poznala, 
jak může být sušení v životě člo-
věka důležité. Děkujeme všem 
dárcům, a také vedení města 
Havířova, které i v letošním roce 
podpořilo finančně všechny naše 
sociální služby, které pomáhající 
lidem postavit se na vlastní nohy 
a vrátit se plnohodnotně zpět do 
společnosti.

Bc. Lucie Pálková
Vedoucí služeb následné péče 

Armáda spásy v České republice, z.s.

„Poradnu pro oběti trestných 
činů kontaktují lidé, kteří byli 
okradeni, stali se obětí podvo-
du, fyzického násilí, pronásledo-
vání nebo jiného protiprávního 
jednání. Věc šetří policie jako 
trestný čin a oni jako oběti neví, 
jaká mají práva a jak mohou dále 
postupovat,“ informuje Yvona 
Havlásková, pracovnice porad-
ny. „Také se na nás obracejí lidé, 
kteří dostanou do rukou rozsu-
dek trestního soudu, potřebují 
rozsudku více porozumět a zís-
kat informace, jak mají vymáhat 
způsobenou škodu.“ 

Poradna v současné době na-
bízí jak telefonické, tak osobní 
konzultace. Poradce pomů-
že klientům zorientovat se 
v trestním řízení, zjistit, jaká 
mají práva podle Zákona o obě-
tech trestných činů, zda mají 
v jejich případě nárok na bez-
platné advokátní zastupování 

nebo peněžitou pomoc. „ Často 
pomáhá obětem i to, že se mo-
hou někomu svěřit a ujasnit si 
svou situaci. Doporučuji klien-
tům zatelefonovat a poradit se, 
a teprve následně se rozhodnout, 
co ve věci podniknou, zda se ob-
rátí na policii nebo budou hledat 
jiné řešení,“ doplňuje poradkyně 
Yvona Havlásková.

Poradnu je možno kontakto-
vat každý všední den od 8 do 
16 hodin na tel. č. 725 807 328 
a domluvit si termín konzultace. 
Poradna sídlí v prostorách Pro-
bační a mediační služby v bu-
dově pobočky Okresního soudu 
v Havířově na ul. Dlouhá třída 42a. 

Yvona Havlásková
pracovnice poradny
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Křížovkářská
liga seniorů
msk je zpět 
• zahajujeme ve čtvrtek 15. 4. 2021
• registrace křížovkářů a výdej křížovek v centru 
  volnočasových aktivit (cva), Horymírova 9, Havířov-Město, 
  každý čtvrtek od 10.00 do 12.00 hodin
• soutěž je určená seniorům města starším 60 let
• účast v lize je kapacitně omezena
• bližší informace na tel. 596 803 162

Jak bylo uvedeno v minulém čísle Radničních listů, odbor sociálních věcí MmH připravuje pobyty pro seniory a zdravotně handicapované občany: 
 rekondičně-ozdravný pobyt 7 dnů/6 nocí pro 20 osob se zdravotním postižením
       – jeden turnus v Lázních Klimkovice, který je plánován na září 2021
 rekondičně-ozdravný pobyt 10 dnů/9 nocí pro 40 osamělých seniorů
       – dva turnusy (maximálně 80 seniorů) v Luhačovicích, které jsou plánovány na červen 2021
 rekondiční pobyt 7 dnů/6 nocí pro 40 seniorů v Luhačovicích, taktéž je plánován na červen 2021
 rekondiční pobyt 7 dnů/6 nocí pro 40 seniorů
       – dva turnusy (maximálně 80 seniorů) v oblasti Jeseníků, který je plánován na září–říjen 2021

Všechny výše uvedené pobyty jsou závislé na aktuální situaci a možnostech případného rozvolnění ubytovacích kapacit hotelů. 

Informace o zápisech, které jsou plánovány na květen a září 2021 na jednotlivé pobyty, včetně vybraných hotelů, termínů, podmínek a cen, 
budou zveřejňovány na webových stránkách města a taktéž v květnových Radničních listech. Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. 
čísle 596 803 162.                                                                                                                                                                                                                           

Informace odboru sociálních věcí k připravovaným 
rekondičně-ozdravným pobytům seniorů a zdravotně 
handicapovaných občanů města Havířova

RÚT Havířov – sociální 
rehabilitace pro osoby 
s duševním onemocněním

Nejsou babky jako babky!

Počátkem ledna 2020 v Havířově 
vznikla nová terénně-ambulantní 
sociální služba „RÚT Havířov, so-
ciální rehabilitace“, jejímž posky-
tovatelem je nestátní nezisková 
organizace Slezská diakonie.
Tato služba je bezplatná a je 
určena dospělým lidem s du-
ševním onemocněním, kteří na 
základě své nemoci potřebují 
podporu při zvládání dovednos-
tí v běžném životě. Zmíněné 
dovednosti klienti v rámci naší 
spolupráce postupně získávají, 
rozvíjejí je a udržují. Věkovou 
hranici jsme stanovili do 65 let 
včetně.
Naši pracovníci jsou tady pro 
Vás k dispozici v situacích, kdy 
máte potřebu řešit otázky týka-
jící se sebepéče, chodu domác-
nosti, hospodaření s penězi, 
problematiky bydlení, zaměst-
nání, vzdělávání se, rodinných 
a společenských vztahů, trávení 
volného času, využívání dalších 

dostupných služeb. Nabízíme 
podporu při doprovodech k léka-
ři, na úřady či jiné instituce.

Služby poskytujeme v pracov-
ní dny od 8:00 do 16:00 hodin 
v rámci města Havířova a při-
lehlých obcí: Těrlicka, Albrechtic 
u Českého Těšína, Horních Blu-
dovic a Horní Suché. Spolupra-
cujeme také s psychiatrickým 
oddělením NsP Havířov a Psy-
chiatrickou nemocnicí Opava. 
Po domluvě se s námi můžete 
setkat ve třetím patře budovy 
„H“ Magistrátu města Havířova 
(Svornosti 86/2, Havířov-Město, 
736 01). V případě zájmu, vo-
lejte na telefonní čísla: 737 548 
452, 737 436 306, 737 476 819.
Více informací naleznete také 
na stránkách www.slezskadia-
konie.cz

Za tým RÚT Havířov
sociální rehabilitace
Bc. Aneta Jerigová

Před 30 lety se začal psát jeden 
příběh jednoho souboru – „Ha-
vířovské babky“. Vznikl 6. ledna 
roku 1991 pod názvem Babky 
a zakládající členkou a prvním 
lídrem byla Jiřina Slavíková. 
S ní zároveň začala také zpívat 
Boženka Bílková, která je aktivní 
členkou dodnes. Zpívají v něm 
děvčata důchodového věku, kte-
rá se každou středu scházejí ve 
zkušebně ČSŽ v Havířově, kde 
trénují písničky a básničky. Na 
tom by nebylo nic divného. Ale 
ony trénují v našem nářečí Těšín-
ského Slezska – po našymu. Což 
je naprosto úžasné!!! Žádný jiný 
soubor se tím nezabývá! A svá 
vystoupení obohacují i taneč-
kem. A nic za to neberou! Když 
jim ale nabídnete chlebíček, zá-
kusek a pivo, jsou neskonale 
šťastné! Jejich program mohou 
zhlédnout lidé v nemocnicích, 
v LDNkách, v domovech seniorů, 
ale také na svatbách, narozeni-
nách, mikulášských večírcích, 
při štědrovečerní bohoslužbě 
v kostele, o Velikonocích nebo 
jen tak na pódiu u kyvadla. Na-
točily 2 kazety a 3 CD, z nichž 
jedno – Vánoční koledy – je 

pro potřeby Českého rozhlasu 
Ostrava. Dalším lídrem byla 
Renata Kudělková (dodnes 
v souboru zpívá a recituje) a před-
stavte si, že se kvůli Babkám zce-
la (ne)dobrovolně naučila hrát na 
akordeon, aby je mohla doprová-
zet. Posledním lídrem souboru 
je Věra Ptaková. Babky sjezdily 
celou naši republiku. Zpívaly i na 
Vlachovce a v Parlamentu ČR, na 
Slovensku, v Polsku, účastnily se 
různých festivalů, a také zpívaly 
Ježíškovým vnoučatům. V Mo-
ravskoslezském kraji jsou velmi 
známé a žádané. Všimla si jich 
i paní režisérka, která je obsadila 
společně s Jarkem Nohavicou 
do 2. dílu filmu O zaniklé Karviné, 
který půjde brzo do kin. Chtěla 
bych vyzvednout tyto „babky“ 
a poděkovat jim za to, co všech-
no pro své okolí dělají. Gratuluji 
jim všem, a nejen já, ke krásné-
mu kulatému jubileu a přeji jim 
spoustu dalších šťastných let, 
mnoho vystoupení, sponzorů 
a v dnešní době, to nejdůležitější, 
zdraví. Holky, mám vás ráda!
 

Janina Ptaková
(nejvěrnější fanoušek)
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PŘEHLED AKTUALIT
PŘEDSTAVENÍ S NÁHRADNÍM TERMÍNEM (BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

  
             23. 11. 2020 – divadlo – OSM EUR NA HODINU – přeloženo na 30. 9. 2021 
  21. 1. 2021 – divadlo – John Murrell – BOŽSKÁ SARAH – přeloženo na 6. 6. 2021
  31. 1. 2021 – zábavný pořad – TVÁŘE PETRA RYCHLÉHO – přeloženo na 24. 11. 2021
  10. 2. 2021 – divadlo – NA ZLATÉM JEZEŘE – Ernest Thompson – hledá se náhradní termín
  11. 2. 2021 – přednáška – Fotograf na cestách – splněný sen Jiřího Kolbaby – přeloženo na 11. 11. 2021
       4. 3. 2021 – přednáška – Marek Jelínek – Dobroběžník v Africe – přeloženo na 6. 10. 2021
       6. 3. 2021 – divadlo – DEŠTIVÉ DNY – Keith Huff – hledá se náhradní termín
       7. 3. 2021 – koncert – KOLLÁROVCI – přeloženo na 6. 11. 2021
    29. 3. 2021, 15. 10. a 2. 12. 2020 – talkshow – KAFE U OSMANYHO – přeloženo na 21. 10. 2021
     8.  4. 2021 – přednáška – Arnošt Vašíček – Tajemné fenomény – přeloženo na 23. 9. 2021

Vstupenky na zrušená představení s náhradním termínem zůstávají v platnosti.

ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ BEZ NÁHRADNÍHO TERMÍNU 
    20. 10. 2020 – LADISLAV ŠPAČEK – ETIKETA NENÍ VĚDA  
    11. 11. 2020 – SMETANOVO TRIO 
       9. 12. 2020 – INDI STIVÍN – KONTRABAS, ALICE SPRINGS – KLAVÍR 
       25. 1. 2021 – „OHNIVÁ KLASIKA“ – NOVOROČNÍ KONCERT 
             26.–28. 3. 2021 – VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO 
             11.–17. 4. 2021 – MINITEATRO JIŘÍHO TIBITANZLA

INFORMACE PRO VRÁCENÍ VSTUPENEK
VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI JSOU VŠECHNY POKLADNY MKS HAVÍŘOV DOČASNĚ UZAVŘENY!

Zakoupené vstupenky v pokladnách MKS Havířov bude možno vracet
POUZE v pokladně KD P. Bezruče po jejím znovuotevření, o kterém budete včas informováni. 

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: sekretariatmks@mkshavirov.cz

O dalším postupu budete informováni dle aktuálního vývoje situace.
Případné dotazy budou zodpovězeny na adrese: 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
Berana a Býka

1. 4. Mezinárodní den ptactva
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
2. 4. Světový den zvýšení povědomí o autismu
3. 4. Mezinárodní den spodního prádla
4. 4. Mezinárodní den proti nášlapným minám
7. 4. Světový den zdraví
8. 4. Mezinárodní den Romů
11. 4. Světový den Parkinsonovy choroby
11. 4. Mezinárodní den solidarity osvobození  
 politických vězňů
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
14. 4. Světový den monitoringu diabetiků
18. 4. Mezinárodního den památek a sídel
20. 4. Mezinárodní den svobody tisku

22. 4. Evropský den akcí proti rasismu 
22. 4. Den Země
23. 4. Světový den knihy a autorského práva
24. 4. Mezinárodní den skautů a skautek
24. 4. Světový den laboratorních zvířat
25. 4. Světový den malárie
26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
26. 4. Světový den duševního vlastnictví
27. 4. Světový den grafiky
27. 4. Světový den sdružených měst
27. 4. Mezinárodní den smutku
28. 4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
29. 4. Mezinárodní den tance
30. 4. Den pracoviště
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POZVÁNKA NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY VÝSTAV / www.mkshavirov.cz
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Čas
Velikonočních

svátků
Čas

Velikonočních
svátků
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Když se řekne BARIATRIE
Víte, co je bariatrie? Toto slovo 
v sobě skrývá chirurgické řešení 
obezity (od slova bari – těžký). 
Patří mezi nejúčinnější způsoby 
léčby, když všechny běžné, pře-
devším dietní, postupy selžou.
V havířovské nemocnici pracu-
je bariatrický tým pod vedením 
primáře MUDr. Igora Satinské-
ho, Ph.D. již více než deset let. 
V současné době je vedoucím 
Centra pro chirurgickou léčbu 
obezity MUDr. Peter Schwarz.  
Za bariatrickými zákroky, kte-
rými je havířovský tým vyhlá-
šený, se sjíždějí zájemci z ce-
lého Moravskoslezského kraje.

Pro koho je bariatrický zákrok 
určen především? Komu jej na-
opak nedoporučujete?
Operace je určena pro pacien-
ty s obezitou, která přesahuje 
BMI 40 (a nemají jiné zdravotní 
problémy) nebo pro pacienty 
s BMI nad 35, ale přidruženými 
chorobami, které jsou spojeny 
s obezitou. Nejčastěji to bývá 
cukrovka, vysoký tlak, ortopedic-
ké potíže apod. BMI (body mass 
index) je číslo, které poměřuje 
tělesnou hmotnost a výšku da-
ného člověka. Jeho výpočet lze 
snadno najít na internetu, a tak si 
jej každý může sám doma spo-
čítat. Další důležitou podmínkou 
je předcházející konzervativní 
(neoperační) léčba obezity, která 
ale nevedla k žádoucímu efektu. 
Zpravidla se jedná o dlouhodobá 
dietní opatření, návštěvy nutrič-
ních specialistů nebo pokusy 
o změnu nevhodných stravova-
cích zvyklostí. U pacientů star-
ších 60 let je indikace k operaci 
vždy zvažována individuálně.

Operace není doporučována 
u pacientů, kteří nedokáží dodr-
žet pooperační režim nebo jsou 
obecně vysoce rizikoví pro tako-
výto typ operace z důvodů jiných 
závažných onemocnění. Ope-
race mladistvých (do 18 let) se 
velmi pečlivě zvažují a jsou pro-
váděna na vysoce specializova-
ných pracovištích velmi zřídka.

Co předchází přijetí k zákroku?
Pacient je při první návštěvě 
naší ambulance podrobně in-
formován o samotném zákroku, 
o pooperačním režimu. Předo-
peračně je každý potencionální 
uchazeč o operaci vyšetřen gas-
troskopicky (vyšetření žaludku 

k vyloučení jiného onemocnění), 
sonograficky (ultrazvukem na 
velikost jater, na případnou pří-
tomnost kamenů ve žlučníku). 
Dalším povinným vyšetřením je 
psychologické vyšetření (ke zjiš-
tění motivace k operaci, ke zjiš-
tění případné závislosti na jídle 
a ochotě pooperačně spolupra-
covat a dodržovat doporučený 
režim). Pacienty vyšetřujeme 
i na možnou hormonální příčinu 
obezity.
Jako každý pacient před operací 
musí pacient absolvovat i anes-
teziologické předoperační zhod-
nocení.

Jaký režim musí dodržovat pa-
cienti před a po zákroku?
Pacienti před výkonem jsou ješ-
tě zhodnoceni nutriční terapeut-
kou, která je poučí o pooperač-
ním dietním režimu a zhodnotí 
jejich složení těla (body com-
position) na speciální váze. Je 
dobré, když pacient před ope-
rací dále nepřibírá. Někdy se 
totiž setkáváme s fenoménem 
„uzavírání vrátek“, kdy pacient 
si chce ještě „užít“ před operací 
nadměrného příjmu stravy…

Po zákroku jsou pacientům 
doporučena dietní opatření: 
malé porce stravy, která je spí-

še tekutého nebo kašovitého 
charakteru – polévky, jogurty, 
přesnídávky. Toto období trvá až 
2 měsíce. Pacient chodí na kon-
troly a dieta je pak individuálně 
přizpůsobena aktuálnímu stavu 
pacienta. Samozřejmostí je do-
poručení zvýšené fyzické aktivi-
ty (třeba jen každodenní rychlá 
chůze).
Jak samotný zákrok probíhá?
Operace se provádí v celkové 
anestezii a laparoskopicky – to 
znamená z pěti menších ranek 
na břiše. Samotný zákrok trvá 
asi 90–180 minut podle druhu 
konkrétního výkonu. Po operaci 
je pacient uložen na jednotce in-
tenzivní péče. Již v den operace 
může chodit (což je výhodné pro 
další průběh), může začít popí-
jet čiré tekutiny. Samozřejmě, 
že dostatek tekutin je dočasně 
zajištěn infuzemi („kapáky“). 
Průměrná délka hospitalizace 
na našem oddělení jsou 3 dny. 
Podmínkou propuštění je, že se 
pacient dobře hojí, je soběstač-
ný a přijme dostatečný objem 
dietní stravy.

Jaký je efekt léčby? Je trvalý?
Pacienti po bariatrické operaci 
zhubnou první rok v průměru asi 
25–30 kg, vždy záleží na původ-
ní hmotnosti. V dalších měsí-

cích již hubnutí není tak razantní 
a samozřejmě se po čase za-
staví. V současnosti je operační 
léčba obezity uznávána jako nej-
účinnější způsob léčby obezity. 
Má i výborné dlouhodobé výsled-
ky – většina pacientů i po 20 le-
tech vykazuje úbytek hmotnosti 
kolem 20–30 % oproti původní 
váze před operací. Je ale nezbyt-
né také říci, že u části pacientů 
je efekt operace jen přechodný 
a pacient začíná opět přibírat na 
váze. Příčinou je nejčastěji ne-
dodržování dietních doporučení, 
pasivní způsob života, malá mo-
tivace. Důležité je chodit na pravi-
delné ambulantní kontroly. 

Potřebují pacienti doporučení 
od obvodního lékaře? 
Není to podmínkou. Samozřej-
mě, že jsme v ambulanci rádi, 
když má pacient s sebou již ně-
jakou zprávu od svého praktické-
ho lékaře či od specialisty, z kte-
ré se dovíme více o zdravotním 
stavu nemocného. Ale opakuji, 
pacient po řádném objednání se, 
může přijít bez doporučení.

Platí se za tento zákrok?
Tato operace je u nás plně hra-
zena ze zdravotního pojištění, 
pacient za ni neplatí nic.

Jak se mají zájemci o bariatric-
kou operaci objednat?
Nejjednodušší možností je se 
objednat přes webové stránky 
naší nemocnice www.nsphav.cz. 
Na těchto stránkách je sekce 
Ambulance. A zde je potřeba 
kliknout na Centrum pro chirur-
gickou léčbu obezity. Tam už na-
leznete odkaz na objednání se 
na volný termín a podle vašeho 
výběru. Dá se objednat i telefo-
nicky každé úterý mezi 12:00 
a 14:00 na čísle 596 491 808. 
V tento čas právě naše ambulan-
ce běží. 
Velmi využívanou cestou k ob-
jednání je naše facebooková 
stránka Bariatrie Havířov. Zde 
několika kliknutími si zájemce 
sám zvolí vhodný a volný termín 
do naší ambulance. Facebooko-
vá stránka obsahuje i množství 
praktických informací užiteč-
ných rad i odkazů na další zdroje 
informací. 

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

LTP na pobočce Město: cena 1 350,- věk 8–16 let
5.–9. 7. 2021        MasterChef Junior  
12.–16. 7. 2021   Staň se želvím Ninjou (7–13 let)
19.–23. 7. 2021   Týden bez hranic   
26.–30. 7. 2021   Prázdniny nás baví

LTP na pobočce Šumbark: cena 1 350,- věk 6–14 let
2.–6. 8. 2021        Staň se YouTuberem   
9.–13. 8. 2021     Dobrodružné prázdniny 
16.–20. 8. 2021   Zlatý tábor    
23.–27. 8. 2021   Prázdninový sport MIX

Informace na www.csvc.cz

Na základě nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou 
prozatím všechny pobočky CSVČ Sv. Jana Boska v Havířově (středisko 
volného času, školské zařízení) ZAVŘENY.

Tvoříme knižní hrdiny...............................................................
V pondělí 1. 3. 2021 odstartoval již 12. ročník projektu Tvoříme 
knižní hrdiny. Tentokrát je věnován Waltu Disneymu, od jehož 
narození letos uplynulo 120 let. Žáci mateřských, základních 
i středních škol mohou tvořit hrdiny Walta Disneyho jakoukoliv 
technikou. Termín odevzdání prací v pobočkách knihovny je do 
31. 5. 2021. Všechny práce budou vystaveny a ty nejlepší odmě-
něny!

Cestovatelské on-line přednášky..............................................
Během měsíce dubna budou probíhat prostřednictvím Facebooku 
on-line přednášky cestovatele Jana Rendla, který nám představí 
svůj knižní bestseller 10 000 kilometrů Jižní Amerikou. Diváci mo-
hou v průběhu přednášek směřovat své dotazy k přednášejícímu 
prostřednictvím livechatu. Termíny a odkazy ke sledování předná-
šek najdete na webu knihovny www.knihovnahavirov.cz.

zFILMováno..............................................................................
Doba covidová nám vzala možnost setkávat se v knihovně, a tak 
jsme se rozhodli přesunout některé aktivity do on-line prostředí. 
Jednou z nich je nový krátkometrážní pořad zFILMováno, který 
vzniká v režii K-klubu a zaměřuje se na stále populárnější young-a-
dult literaturu včetně její filmové podoby. V pořadu představujeme 
skvělé knižní kousky, které byly současně zfilmovány.

E-knihy.........................................................................................
Městská knihovna Havířov nabízí již delší dobu svým čtenářům 
půjčování vybraných knižních titulů ve formě elektronických knih. 
Služba je nabízena ve spolupráci s portálem Palmknihy (dříve 
eReading) a zahrnuje převážně české tituly z oblasti beletrie. Elek-
tronické knihy lze číst na vybraných čtečkách, chytrých telefonech 
a tabletech s operačním systémem Android nebo iOS. Nově si 
registrovaní čtenáři mohou stáhnout zdarma až 3 knižní tituly mě-
síčně. K tomu, abyste mohli službu využívat, musíte mít platnou 
registraci v knihovně a aktivované čtenářské konto.

BOSKO MIXÉR pokračuje! 
Další nové sportovní, výtvarné,
kreativní výzvy, video návody,

vaření, pokusy, kytara…
Sledujte a sdílejte s kamarády! 

Těšíme se na vás! Zvládli jsme to

Poděkování
všem na oddělení Covid 3
havířovské nemocnice

Je únor a příroda sbírá síly 
k jarnímu probuzení. Lidé unave-
ni tlakem z Covidu k tomu moc 
energie nemají. Divná, smutná 
doba. Ale i v těchto chvílích jsou 
místa, kde smutek nepocítíte. 
Z oken MŠ U Křížů je do dál-
ky slyšet smích a hlasitý ho-
vor. Tady se smutku naštěstí 
moc nedaří. Děti se chystají na 
3. obhajobu titulu Ekoškola. Le-
tos mnohem složitější než dřív 
– spousta akcí byla zrušena, 
ekoschůzky s rodiči se změnily 
na videohovory a SMS.

Vcházím do třídy Včelek. Děti 
sedí na koberci s kronikou fotek 
Ekoškolky a vzpomínají na spo-
lečně prožité chvíle. Třeba na 
výlet na hráz Těrlické přehrady, 
nebo když vyráběly „Srdce pro 
studánku“ do soutěže Srdce 
s láskou darované, kde z 223 
účastníků skončily na 13. místě. 

V očích mají radostné jiskřičky. 
Radost z toho, že to všechno 
prožily. Tohle je důležitější než 
tabulky s bodováním podmínek. 
Tak si v duchu říkáme, že i když 
třeba obhajoba nevyjde, svůj cíl 
jsme splnily. Děti o ekologii mají 
povědomí a přenášejí si to do 
běžného života zcela přirozeně.  
O pár dní později…

Tak jsme to dokázali! Jsme 
stále Ekoškola, kterou zaštiťuje 
nadace Tereza a titul je již na 
3 roky. Snad při další obhajo-
bě budou podmínky normální. 
Snad při další obhajobě bude už 
celý svět normální. Moc to nejen 
dětem, ale i sobě a všem lidem 
kolem přejeme.
 

Alena Koniuchová
vedoucí učitelka MŠ U Křížů

Havířov-Životice

Je neuvěřitelné, jak v krátké 
době se zaměstnanci dovedli 
vyrovnat se změnou pracovních 
podmínek. To, co vidíme na te-
levizních obrazovkách, je tam 
skutečností. Nejen že je o pa-
cienty s těžkým onemocněním 
dobře postaráno, ale i přístrojo-
vá vybavenost je nadstandartní. 
Dvanáctihodinové směny v ne-
prodyšných oblecích, rouškách, 
krytech na obličejích, všudy-
přítomná dezinfekce. Obdivuji 
sestry, které ve dvojitých gu-
mových rukavicích s lehkou sa-
mozřejmostí dovedou aplikovat 
injekce, provádět odběry krve 
a starat se o těžce nemocné pa-

cienty. Tvoří velký a mimořádně 
schopný pracovní kolektiv.

Pane primáři Petere Strakoši, 
děkuji Vám i celému kolektivu 
zaměstnanců, včetně vrchní 
sestry Zdeňky Adamiecové, 
COVID 3 oddělení v havířovské 
nemocnici za pěkný přístup 
k pacientům a úctu ke starým 
osobám. Obdivuji pokoru, se 
kterou vše zvládáte. 

Pevné zdraví Vám všem přeje, 
bývalá zdravotní sestra, která ve 
zdravotnictví pracovala 50 let.

Zdenka Červená
Havířov
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Velká zimní olympiáda 
v Klubíčku

Taneční škola
Horizonty na online
Mistrovství republiky

Máme rádi pohyb. Každý den 
cvičíme a nelenošíme ani v tuto 
nepříznivou dobu. V naší školce 
Klubíčko, na ulici Sukova, vypuk-
la zimní olympiáda. Nejdříve ve 
třídách, kde měly děti možnost 
střílet na branku s hokejkou, 
skákaly, jako na lyžích, jezdi-
ly, jako na bobech, hrály si na 
biatlonisty, povídaly si o vlast-
nostech sportovců, prohlížely si 
dětské encyklopedie. A pak ko-
nečně nastala ta správná zima 
i venku, tolik radosti a veselí bylo 
snad jen na Vánoce. Děti bobo-
valy, jezdily na sáňkách, lopa-

tách a opravdu závodily jako na 
olympiádě. A proto si na závěr 
všichni zasloužili medaili a slad-
kou odměnu.

K zimě patří i sněhuláci, kteří 
se dají postavit na zahradě, ale 
dají se namalovat nebo vyrobit 
z čehokoli. Rodiče s dětmi vytvo-
řili krásné sněhulákové výrobky, 
kterými byla vyzdobena naše 
školka, za což jim děkujeme.

 Kolektiv MŠ Sukova 

Současná situace sice nedo-
voluje pořádat jakoukoli větší 
sportovní akci, i přes to se však 
6. 2. 2021 konalo Mistrovství 
České republiky Disco Dance 
v sólech, a to online formou. 
Soutěže se zúčastnilo bezmá-
la 30 tanečníků z TŠ Horizonty, 
kteří i přes nemožnost trénovat 
v tanečním sále, otestovali své 
síly s ostatními tanečníky z celé 
ČR. Všemu předcházelo natáče-
ní soutěžních choreografií, které 
pak skrz videozáznam posuzo-
vala sedmičlenná odborná poro-
ta. Přestože celá soutěž nebyla 
ani tak o soupeření, ale spíše 
o radosti z celé akce, motivace 
k co nejlepšímu umístění byla 
opravdu vysoká. Horizonty si 
na své konto připsaly hned ně-
kolik postupů do dalších kol 
a následně také finálová umístě-
ní, která v konkurenci přes 120 
tanečníků v kategorii zname-
nají obrovský úspěch. Do finá-

le dětské kategorie se na MČR 
probojovala Kája Kubenková, 
která obsadila nakonec 6. místo 
a v těsném závěsu za ní na 8. mís-
tě skončila Adélka Czyžová. V ju-
niorské kategorii se až do finále 
probojovaly Terezka Machalová 
– 7. místo a Kamča Matlaková 
– 6. místo. K samotnému Mist-
rovství ČR patřila také pohárová 
soutěž O pohár prezidenta, do 
níž postoupily některé tanečni-
ce, které se nedostaly přes kva-
lifikaci na MČR. V této pohárové 
soutěži se Horizonty ukázaly 
i na medailových pozicích. Všem 
tanečníkům gratulujeme a moc 
děkujeme za skvělou reprezen-
taci! Doufáme, že se co nejdřív 
všichni potkáme na opravdo-
vých tanečních soutěžích. 

Tereza Olšarová
Taneční škola

Horizonty Havířov, z.s. 

+420 777 602 792                               cenc@orbalhavirov.cz

PŘÍPRAVKA

Nábor začátečníků a pokročilých

 FLORBALU

 www.1sfkhavirov.cz

- ZŠ Hrubína, gymnázium Studentská, SPŠ Stavební

- září až červen, o víkendech hrajeme turnaje

- tréninky od 16 nebo 17 hodin po 60 až 90 minut

- vybavení pro brankáře poskytujeme zdarma

- všechny děti obdrží klubovou láhev a tričko

- měsíc na vyzkoušení zdarma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV - MĚSTO LÍPOVÁ 718/15 

 a odloučené pracoviště 

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV - MĚSTO K. ČAPKA 800/8 

pro rok 2021/2022 bude probíhat  

od 3. 5. do 14. 5. 2O21. 

Bližší informace ohledně zápisu najdete 

na webových stránkách: 

www.ms-lipova-capka.cz 
Přijímáme děti již od dvou let. 

Těšíme se na Vás. 
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Masopustní veselí
na Zelené

Karneval Ti masku dal,
bude tanec, bude bál.

Mateřská škola Resslova
a pyžámková sbírka

V současné nelehké pandemické 
době si v Životicích na ZŠ Zelená 
uspořádali Masopust. Tato akce 
s dávnou historií tento rok na-
hradila tradiční karneval. Přesto 
i masopust má podle tradic kar-
nevalové prvky. Po zahradě ži-
votické školy se tak před jarními 
prázdninami proháněla spousta 
masek včetně těch striktně ma-
sopustních. Nemohl chybět ty-
pický masopustní medvěd nebo 
kůň, kterému se říká klibna. Uni-
kátní převleky představili nejen 
žáci první a druhé třídy, ale také 
členové pedagogického sboru 
a zaměstnanci školy. Děti absol-
vovaly množství zábavných sou-
těží, společně si zazpívaly, za-
tancovaly a dočkaly se i sladké 
tečky v podobě masopustních 

koblih. Všichni si užívali na delší 
dobu nejspíš posledního sněhu, 
který celé akci dodal jedinečnou 
atmosféru. Sice všem poma-
ličku tál pod nohama, dobrou 
náladu to však nikomu nevza-
lo. I takové akce, které vykouzlí 
úsměvy na tvářích v jinak smut-
ném období poloprázdných 
škol, jsou potřeba. V Životicích 
opět ukázali, že akce umí nejen 
skvěle naplánovat, ale také si je 
naplno užít. 

Mgr. Blanka Helštýnová
ředitelka školy

Na začátku ledna se Dětská ne-
mocnice z Brna obrátila na ve-
řejnost s prosbou o nadbytečná 
pyžámka pro malé i velké paci-
enty. Naši školičku prosba velmi 
oslovila a ihned jsme zahájili 
sbírku. Děti společně s rodiči za-
čaly přinášet pyžámka, ale také 
hračky, knížky a jiné dary. Celá 
akce byla pro děti velmi motivu-
jící a měly radost, že pomáhají 
druhým dětem. Byla to v pořadí 
již druhá sbírka. První sbírkou 
byla sbírka lízátek a to v loň-

ském roce 15. 11. 2020, taktéž 
pro Dětskou nemocnici Brno na 
oddělení onkologie. Tímto veli-
ce děkujeme všem dětem, rodi-
čům, učitelům i přátelům školky, 
za zapojení se do této sbírky. 

Veronika Surovcová
učitelka

Karneval. Den, který jsme ka-
ždoročně prožívali v opojení 
tajemna, kdo se skrývá pod 
maskou. Letos nám aktuální 
situace nedovolila společné se-
tkání ve Společenském domě, 
avšak naše touha po zážitko-
vém stmelování kolektivu nás 
dovedla k myšlence uspořádat 
karneval, jak se říká ,,za kaž-
dého počasí“. Proto jsme dne 
17. 2. 2021 v MŠ Mládí uspořá-
dali třídní karneval, na kterém 
se podílely nejenom učitelky 
jednotlivých tříd, ale také sa-
motné děti a jejich rodiče. Třídy 
se proměnily v místa plná kou-
zel a fantazijních představ dětí. 
Barevný svět balónků a konfetů 
navodil u dětí ten správný pocit 
nadšení a radosti, který přispěl 
ke vnímání důležitosti sebe sa-

mého, jako nezbytné součásti 
dané třídy. A tak celou MŠ Mládí 
v jeden den ovládl nával pozi-
tivní energie a radosti, která je 
v této době nesmírně důleži-
tá. Ke karnevalovému opojení 
se samozřejmě přidaly i paní 
učitelky jednotlivých tříd, a tak 
všechny děti přivítala samotná 
princezna, nejdůležitější paní 
kuchařka, ale i dvorní šašek 
nebo natřásající se tanečnice 
z Orientu. Odměnou pro nás 
všechny pak byla dětská radost 
v očích, pozitivní nálada srší-
cí z nás všech, ale také hrdost 
plynoucí k našim dětem z toho, 
jak skvěle přijaly a prezentovaly 
svou novou roli, své niterní ta-
jemno.

Bc. Markéta Bláhová



www.havirov-city.cz

ostatní 14

facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

vás zve k 
ZÁPISU DO 1. TŘÍD A DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

   12.–13. 4. 2021 od 13.00 do 17.00 hodin

Vzhledem k tomu, že nevíme, jaká bude v tomto termínu 
epidemiologická situace, nemůžeme prozatím určit, zda 
bude probíhat jako loni – elektronickou formou – nebo 
prezenčně. Toto bude dostatečně v předstihu sděleno 

na stránkách školy.

NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ ŽÁKŮM:
•   Kvalifikovanou výuku v moderně vybavených 20 odborných   
     učebnách
•   Individuální práci speciálního pedagoga s dětmi se speciál- 
     ními vzdělávacími potřebami
•   Možnost reprezentace ve školních pěveckých sborech
•   Výuku tří cizích jazyků ( AJ, NJ, RJ)
•   Informační centrum s dětskou knihovnou
•   Stravování ve vlastní jídelně
•   Pestrý program ve školní družině
•   Odpolední zájmové kroužky (např. keramika, lego, stolní  
     tenis, mažoretky)

VÁŽENÍ RODIČE, VEZMĚTE SI S SEBOU PRŮKAZ 
TOTOŽNOSTI, RODNÝ LIST DÍTĚTE, KARTIČKU ZP DÍTĚTE, 

ROZSUDEK SOUDU O SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE
(POKUD JE TŘEBA).

ZŠ na ulici Žákovská, 
Havířov-Město

www.zakovska-havirov.cz, 
zs.zakovska@volny.cz

tel. 596411046

Základní škola Kapitána Jasioka 
Havířov-Prostřední Suchá 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče, máte doma předškoláka?

V měsíci dubnu se uskuteční zápisy do 1. třídy. Naše škola 
patří sice k menším, ale máme Vašim dětem co nabídnout. 
Moderně zařízené třídy, odborné učebny, skvělá školní dru-
žina a výborná strava ve vlastní školní jídelně. Již několik let 
se také věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Naše škola je bezbariérová. Pořádáme pro žáky řadu 
akcí, jsme zapojeni do několika projektů. Máme velkou školní 
zahradu s venkovní učebnou, malým školním arboretem, cvi-
čítky a fit stezkou. U nás se žáci nenudí.

Rádi uvítáme Vaše děti na naší škole. 

Den v maskách
na ZŠ Kapitána Jasioka
Havířov-Prostřední Suchá              
Každý rok touto dobou žije 
naše škola Karnevalem. 
V letošním roce nám to 
pandemie nedovolila. Zku-
sili jsme tedy něco nové-
ho. V pátek 19. února jsme 
zažili zábavnou školní výuku ve třídách – Den v maskách. 

Během dopoledne jsme připravili soutěže v tělocvičně, kde se 
třídy postupně vystřídaly za dodržení hygienických pravidel. 

Mgr. Růžena Bajerová
ředitelka školy

 

Střední škola a Základní škola,
Havířov-Šumbark, 
příspěvková organizace
Školní 601/2, Šumbark,
736 01 Havířov

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
V období od 1. dubna do 30. dubna 2021 bude probíhat zápis 
do 1. ročníku základní školy a 1. ročníku základní školy speciální. 
Bližší informace o způsobu podání žádosti o přijetí k povinné 
školní docházce budou uveřejněny na webových stránkách školy 
www.ssazs-havirov.cz.

Pro školní rok 2021/2022 nabízíme vzdělávací programy pro 
žáky s různým stupněm mentální úrovně:

•   ŠVP pro základní vzdělávání, Škola bez bariér, čj. SSZ 
    SHa/00396/2016 (pro žáky s lehkým mentálním postižením)

•   ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky 
    se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér;  
    čj. ZŠ Ma  344/2010

•   ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky 
    s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením   
    více vadami, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/2010

Mgr. Luboš Just
ředitel školy
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UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO ČÍSLA

9. 4. 2021

Heim jednoduše
Zjednodušit klientům život a být jim po ruce, kdykoli nás 
potřebují. To je naše cesta, jak vytvořit dokonalý domov.

V mobilní aplikaci
Můj domov

se zaregistrovalo téměř

Naše klientská linka
je zdarma. Za rok

přijmeme přes

8 000 100 000
uživatelů hovorů

800 111 050
heimstaden.cz

eimstaden_follow_inz_linka_2021-02_radnicni-listy_93x130_01_vystup.indd   1 10/03/2021   13:09

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

DORUČÍME DO
60 MINUT

ELEKTRO | NÁBYTEK

ELEKTRO 
Z PRODEJNY 
AŽ DOMŮ

nábytku-5% SLEVA
Více informací na 724 661 022, OKAY, NP Havířov, Před Tratí

Platí pouze v prodejně OKAY Havířov

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M. 
a Mgr. Sylwia Niemiec
Vážení klienti a obchodní partneři,
dáváme na vědomí, že se stěhujeme 
a od 01.05.2021
poskytujeme právní služby
na nové adrese advokátní kanceláře
i kanceláře insolvenčního správce
Tajovského 1660/2c
736 01 Havířov-Podlesí
www.advokati-havirov.cz
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si Vás dovoluje  
pozvat na  

který se uskuteční  
 

 

 individuální přístup k žákům 
 využití školního poradenského pracoviště 
 využívání moderních metod při výuce, školní projekty 
 zajímavé hodiny při práci na interaktivní tabuli 
 výuku anglického jazyka a hry na flétnu formou kroužku 
 výukové programy pro čtení, matematiku a prvouku 
 aktivity na rozvoj pohybových dovedností 
 možnost ranní i odpolední školní družiny v moderně zařízených 

odděleních nabízejících přitažlivou a různorodou činnost 
 

Prosíme rodiče, aby si s sebou donesli  
občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz pojištěnce dítěte. 

      Další informace o naší škole naleznete na www.zssvobody.cz 

 turistický, dopravní, přírodovědný, basketbalový, gymnastický, keramický,  
kroužek pohybových aktivit, házené, deskových her 

 od 1. ročníku: kroužek anglického jazyka, hry na flétnu, zumby 

Požadavky:
• středoškolské vzdělání s výuč- 
  ním listem v oboru elektro
• kvalifikace dle vyhlášky
  č. 50/1978 Sb. §6
• schopnost číst schémata
  a vyhodnotit chyby
• logické uvažování, manuální   
  zručnost
• týmový hráč
• zodpovědný přístup k práci
• uživatelská znalost PC

Výhodou:
• praxe v oboru
• předchozí zkušenost z podniků/ 
  firem poskytujících služby
  veřejnosti 

Nabízíme:
• stabilní práci na plný úvazek
• výše tarifního platu
   garantovaná zákonem
• dovolená o výměře 5 týdnů 
• příspěvky zaměstnavatele
  z FKSP na stravné, penzijní
  připojištění, volnočasové aktivity
• odměny při pracovních 
  a životních výročích

Bližší informace: 

Jan Veselý, vedoucí střediska 
mobil: 737 456 700 

p. Tillhonová, mzdová účetní
telefon: 727 805 919

SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
Havířov, příspěvková organizace hledá pozici:
Elektrikář – údržbář
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