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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 Plnír-
ny, 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, 
Moskevská, Na Dolanech, Na Fojtství, Na Lánech, Na Osi-
nách, Na Polanech, Na Prostředňáku, Na Stezce, Nad Tera-
sou, 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.

HARMONOGRAM SVOZU 
BIOODPADU
od rodinných domů v období 
od 12. 04. 2021 do 26. 11. 2021

SBĚR NEBEZPEČNÝcH 
ODPADů A STARéHO
žELEZA / JARO 2021

UPOZORNĚNÍ: Přistavení sběrné nádoby v den svozu je nutno za-
jistit nejpozději do 6 hodin ráno. Využívat uvedené sběrné nádoby 
k ukládání jiného druhu odpadu, než pro který jsou určeny, je zaká-
záno. Nádoby s jiným odpadem, či odpad uložený mimo tyto sběrné 
nádoby, nebudou odvezeny! Také upozorňujeme na zákaz přetěžo-
vání nádob, taková nádoba nebude vyvezena. Vyjde-li svozový den 
na sváteční den, budou zbývající svozové dny v tomto týdnu posunu-
ty na následující pracovní dny a poslední svozový den bude sobota.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝcH KLIMATIcKÝcH PODMÍNEK, ZEJMéNA 
V LETNÍcH MĚSÍcÍcH, BUDE HARMONOGRAM OPERATIVNĚ ZMĚ-
NĚN, A TO NAPŘ. NA INTERVAL SVOZU BIOODPADU cO 14 DNÍ.

Statutární město Havířov organizuje pro své občany sběr nebez-
pečných odpadů a starého železa.

Mezi nebezpečné odpady patří např. zbytky barev, laků, ředidel, 
odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí, zbytky čisticích 
prostředků z domácností, kyseliny, staré a nepoužité léky, baterie, 
veškerá elektronika, mobily, PVC (instalatérské trubky, linoleum, 
některé dětské hračky). Patří sem i obaly znečištěné nebezpečný-
mi látkami.

Nebezpečné odpady stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je 
zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad.

Sběr nebezpečných odpadů bude organizován formou POJÍZDNé 
SBĚRNY, která bude přistavena na vybraných místech a v době dle 
níže uvedeného harmonogramu:

Městská část Termín Čas Místo přistavení

MĚSTO,
PODLESÍ

07. 5. 2021
13:30–15:30 1. máje

(parkoviště)

16:00–18:00 PERMON
(parkoviště)

14. 5. 2021
13:30–15:30 Moskevská 

(garáže za OMV)

16:00–18:00 Balzacova
(parkoviště)

15. 5. 2021
8:00–10:00 Na Nábřeží

(pod Labužníkem)

10:30–12:30 Hálkova
(garáže)

žIVOTIcE 21. 5. 2021
13:30–15:30

Na Dolanech
(u přečerpávací

stanice splaškové 
kanalizace)

16:00–18:00 Padlých hrdinů 
(zvonice)

BLUDOVIcE 22. 5. 2021

8:00–10:00 Rodinná
(garáže)

10:30–12:30
Květná

(u přečerpávací
stanice splaškové 

kanalizace)

PROSTŘEDNÍ 
SUcHÁ 28. 5. 2021

13:30–15:30
Na Pavlasůvce 

(železniční
stanice)

16:00–18:00 Kpt. Jasioka 
(ZŠ)

DOLNÍ
DATYNĚ 29. 5. 2021

8:00–10:00 J. Kotase (točna)

10:30–12:30 Datyňská
(U Sosáka)

DOLNÍ SUcHÁ 04. 6. 2021
13:30–15:30 Lazecká

(u lesa)

16:00–18:00 Nad Tratí x 
Prachatická
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Kvetoucí kontejnerové 
stanoviště v Havířově
Science-fiction
nebo nová cesta?

Havířov má letos v plánu 
postavit tři velká parkoviště 
a navázat tak na systema-
tické navyšování 
parkovacích míst ve městě

Moderní dřevěný obklad, kve-
toucí záhony, krmítko pro ptá-
ky, edukativní barevné bubliny 
o třídění odpadu. I tak může 
vypadat kontejnerové stanoviš-
tě. Vkusný doplněk městského 
prostoru na ulici Beethovenova, 
který zapadá do místa mezi dět-
ským parkem a odpočinkovou 
zónou Na Nábřeží, byl instalo-
ván koncem loňského roku.  

„Chtěli jsme vytvořit něco nové-
ho. Něco, co bude plně funkční 
a zároveň změní tradiční před-
stavu o vzhledu kontejnerových 
stanovišť. Prostřednictvím barev-
ných bublin si každý, zejména děti, 
které si hrají nedaleko, mohou 
doplnit znalosti o třídění odpadu 
a bavit je určitě bude i pozorování 

ptáčků u krmítka. Dospěláci pak 
ocení číselné označení každého 
kontejnerového místa v Havířo-
vě, které ulehčí případné hlášení 
problémů,“ říká vedoucí odbo-
ru komunálních služeb Iveta 
Grzonková a dodává: „Za dob-
ře odvedenou práci při realizaci 
nového kontejnerového místa 
děkuji spolupracujícím kolegům 
z odboru komunálních služeb, 
zejména Hance Jarkové, která se 
o tento pilotní projekt s láskou 
stará. Všichni chceme, aby bylo 
naše město krásnější, a v to samé 
doufáme i u našich občanů. Pro-
to věříme, že se vymazlené nové 
kontejnerové stanoviště nestane 
terčem vandalů.“ 

-OKS-

Tři lokality a zhruba 300 no-
vých parkovacích míst. Město 
naslouchá občanům a problém 
s parkováním řeší. Už během 
dubna začala realizace parko-
viště nad Letním kinem, kde 
vznikne 117 parkovacích stání. 
Další parkoviště vznikne v are-
álu bývalé Základní školy Má-
nesova s kapacitou asi 90 míst. 
To třetí na ulici Majakovského, 
které nabídne 77 míst k parko-
vání, a které se bude financovat 
z úspor. Náklady na plánovanou 
výstavbu tří nových parkovišť 
se pohybují okolo 22 milionů 
korun.

„Letos v únoru jsme otevřeli první 
velké parkoviště v přednádražním 
prostoru, kde je k dispozici 134 
nových parkovacích míst. Myslím 
si, že tím lokalita získala novou 
dynamiku a pro občany je to sa-
mozřejmě přínos. Také lokalita 
nad Letním kinem dlouhodobě 
parkoviště potřebuje, takže mě 
těší, že už brzy bude sloužit na-
šim občanům. Mám radost také 
z realizace parkoviště na ulici 
Majakovského. Peníze, které na 
výstavbu použijeme, jsme ušetřili 
rozvážným a pečlivým postupem 
při jiných výběrových řízeních,“ 
uvedl havířovský primátor 
Josef Bělica.                                       -red-

Statutární město Havířov
si Vás dovoluje pozvat na

PIETNÍ AKT
u příležitosti oslav

76. výročí osvobození.

Kladení věnců se uskuteční
dne 7. května 2021

od 9:00 hodin

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

se zahájením u kostela sv. Anny v Havířově-Městě. Následně 
budou položeny kytice v Havířově-Šumbarku na hřbitově

u Pomníku obětem 2. světové války a vzpomínky obětem 1. světové 
války, v Havířově-Prostřední Suché u Pomníku padlých

rudoarmějců, v prostorách hřbitova u Památníku obětem první
a druhé světové války, u Pomníku obětem hitlerovského fašismu,

u Pomníku obětem koncentračních táborů a Pomníku s hroby 
sovětských válečných zajatců, v Havířově-Životicích u pomníku 

neznámého vojína SSSR a Památníku životické tragédie,
v Havířově-Bludovicích, ZŠ Selská u Památníku polským padlým 

v 1. světové válce.
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POHO 2030
a příležitost pro Vás

Ulice Šumbarská
se už za pár měsíců
dočká chodníku

V Havířově je v dubnu 
nařízena celoplošná
deratizace

Píše se rok 2030 a pohornické 
území mezi Karvinou, Havířo-
vem a Orlovou se stalo místem, 
kam lidé směřují za aktivním od-
počinkem, územím nových pra-
covních příležitostí a územím, 
kde jsou využívány energeticky 
nenáročné, bezuhlíkové techno-
logie a obnovitelné zdroje. Vše 
v souladu s udržitelným rozvo-
jem. Takový je krajský transfor-
mační projekt POHO 2030. 

POHO 2030 se zaměřuje na růz-
né projekty. Jedná se například 
o cyklostezky, konverze dolů, 
vybudování kulturně vzdělá-
vacího parku u dolů Gabriela 
a Barbora, či rekultivace a vybu-
dování mobiliáře v okolí šikmé-
ho kostela. 

Dnes je rok 2021 a je tady pří-
ležitost pro Vás. V pohornické 
krajině žije přes sto tisíc obyva-
tel, bez kterých by se program 
POHO 2030 neposunul dál. Vá-
žíme si Vás, a proto jsme připra-
vili POHO Příležitost. Jedná se 
o unikátní možnost zapojit se 

do transformace krajiny, ve kte-
ré žijete. V pohornické krajině 
je mnoho míst, která můžeme 
společně rozvíjet – Karvinské 
moře, šikmý kostel, letní kino 
Orlová, parkoviště Dolu Lazy či 
prostory ve Staré Orlové. 

Proč se zapojit?
Máte nápad nebo poskytujete 
služby či činnost, kterou by-
chom mohli tato místa vylepšit? 
Máte možnost Vaše nápady re-
alizovat! Kdo se může zapojit? 
Kdokoliv. Ať už jste jednotlivec, 
spolek, neziskovka nebo sku-
pinka.

co pro to musím udělat?
Vyplnit krátký dotazník na webu 
www.poho2030.cz nebo nás 
můžete kontaktovat emailem 
info@msid.cz. My Vám s realiza-
cí nápadu pomůžeme a společ-
ně tak můžeme krajinu rozvíjet.

Jan Tabášek
Moravskoslezské Investice

a Development

Bezpečnost občanů, v tomto 
případě hlavně dětí, především. 
Lidé se na občanskou komisi 
obraceli s žádostmi o vyřešení 
bezpečnosti pohybu podél stá-
vající místní komunikace Šum-
barské, mezi ulicemi chrpová 
a Prachatická v katastrálním 
území Šumbark a Dolní Suchá. 
chodník ve zmíněné lokalitě 
by používaly hlavně děti k bez-
problémovému přemisťování 
z autobusové zastávky do ZŠ 
Moravská.  Realizace chodníku 
začne už koncem dubna a stát 
by měla, společně s přeložkami 
veřejného osvětlení, vodovodu 
a třemi výhybnami, necelých 
9 milionů korun.

„Celková délka nového chodníku 
představuje cca 290 metrů. Jed-
ná se o úzkou místní komunikaci, 
jednopruhovou obousměrnou, ke 
které v rámci projektu vybudu-
jeme hned tři nové výhybny. Vý-
hybna je rozšířené místo úzké ko-
munikace, kde se mohou vyhnout 
protijedoucí vozidla. Stavba dále 
počítá s přeložkou stávajícího 
vedení veřejného osvětlení, pře-
ložkou vodovodu a stavbou nové 
dešťové kanalizace. Pokud půjde 
všechno podle plánu a počasí do-
volí, tak nový školní rok začneme 
s nových chodníkem na Šumbar-
ské,“ popisuje plány na realizaci 
náměstek pro dopravu a chytré 
město Bohuslav Niemiec.

-red-

V průběhu měsíce dubna pro-
běhne na území města Havířo-
va speciální celoplošná ochran-
ná deratizace nařízená Obecně 
závaznou vyhláškou č.7/2020. 
Do této deratizace by se měli 
povinně zapojit všichni vlastní-
ci nemovitostí ve městě. Odbor 
komunálních služeb provede 
deratizaci ploch veřejných pro-
stranství v majetku města Ha-
vířova. 

„Kontrola a následná deratizace 
bude provedena zejména kolem 
kontejnerových stanovišť a také 
tam, kde jsme se v minulosti opa-
kovaně setkali s výskytem potka-

nů, které jsme likvidovali celoroč-
ně v rámci běžné deratizace. Také 
v letošním roce již evidujeme ně-
kolik podnětů od občanů,“ uvedla 
vedoucí odboru komunálních 
služeb Iveta Grzonková. 

Další speciální ochranná derati-
zace je nařízena v průběhu mě-
síce října letošního roku. Běž-
nou deratizaci ploch veřejných 
prostranství bude odbor komu-
nálních služeb dle zjištěných 
výskytů potkanů zajišťovat 
v průběhu celého roku.

-OKS-
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Městská policie ocenila 
nejlepší strážníky
loňského roku

Ze všeobecně známých důvodů 
se letošní oceňování nejlepších 
strážníků a nejúspěšnějších 
zásahů roku 2020 konalo v ko-
morním duchu. Ředitelem MP 
Bohuslavem Murasem a pri-
mátorem města Havířova Jo-
sefem Bělicou byli dekorováni 
Stužkou Za zásluhy o bezpeč-
nost Jaromír Třetina, Dalibor 
Haramia, Jiří Marek za zadrže-
ní pachatelů loupeže. Dušan 
Glezgo a Jozef Danihel za za-
držení pachatelů, kteří přecho-
vávali omamné a psychotropní 
látky. Lukáš Červený, Ladislav 
Stejskal, Martin Čech a Ra-
dim Kaspar za zadržení osob 
hledaných Policií ČR. Jaromír 
Šlachta a Jozef Danihel za inici-
ativní provádění kontrol při do-
držování opatření v souvislosti 
s pandemií SARS-CoV-2. Karel 
Ďurkáč a Pavel Ocieczek pak za 
nejčastěji vykonávanou službu 
na odběrovém místě v NsP Ha-
vířov. Stužku Za Statečnost si 
vysloužili Vladislav Zajac, Vilém 
Čepička, Radim Kaspar za zadr-
žení osoby ozbrojené střelnou 
zbraní ve veřejném prostoru. 
Stužkou Za záchranu lidského 
života se mohou pyšnit Lukáš 
Vrobel, Vladislav Zajac, Ivo Mrá-
zek a Patrik Cikrle, kteří zabrá-
nili dvěma ženám v sebevraž-
dě skokem z mostu pod vlak. 
Miloš Majtner, Daniel Šimurda 
a Tomáš Pasterny za záchranu 
podchlazeného seniora visícího 

z terasy a neschopného pohy-
bu. Stužka Strážník roku 2020 
patří Martinovi Čechovi. Oceněn 
je za celoroční kvalitní, iniciativ-
ní a nadprůměrné plnění všech 
úkolů MP Havířov. Strážníci 
a zaměstnanci byli tradičně oce-
ňováni i za dlouholetou službu, 
a to za 10, 15, 20 a 25 let.

Celkem strážníci v roce 2020 
odhalili 19 409 přestupků, což 
bylo oproti roku 2019 o 2 076 
přestupků méně. Tento pokles 
byl způsoben hlavně vyhláše-
ním nouzového stavu a ome-
zením provozu restauračních 
zařízení. Pomocí Městského 
kamerového dohlížecího sys-
tému bylo strážníky zadrženo 
15 osob podezřelých ze spá-
chání trestného činu a na zá-
kladě zjištění pomocí kame-
rového systému bylo řešeno 
288 osob podezřelých ze spá-
chání přestupků. Dále bylo 
kamerami zjištěno a zazname-
náno 11 dopravních nehod, na 
základě zjištění pomocí kamer 
byla poskytnuta pomoc 67 oso-
bám.

Městská policie Havířov měla 
k 31. 12. 2020 průměrný přepo-
čtený stav 124 zaměstnanců 
a její rozpočet činil po úpravách 
přibližně 99 milionů korun.

MP Havířov

Zápis dětí k předškolnímu 
vzdělávání do MŠ
v Havířově pro školní rok 
2021/2022

Zápisy proběhnou od 3. do 14. 5. 2021. Konkrétní čas zápisu 
stanoví ředitelky mateřských škol a najdete jej na webových 
stránkách a vývěskách každé MŠ.
Zápisy budou probíhat v MŠ bez osobní přítomnosti dětí a jejich 
zákonných zástupců.
Zákonný zástupce doručí k přijetí k předškolnímu vzdělávání na 
vybranou MŠ:
- žádost o přijetí (vzor žádosti najdete na webu MŠ),
nezbytnými přílohami žádosti jsou:
- prostá kopie rodného listu dítěte
(rodný list lze odeslat dálkovým způsobem),
- evidenční list s potvrzením od lékaře (povinnost očkování se 
netýká dětí, které začnou plnit povinné předškolní vzdělávání)
Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí 
zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře 
a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato po-
vinnost se netýká dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání.
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ (vč. příloh) 
doručí zákonný zástupce jedním z následujících způsobů:
- datovou schránkou,
- emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  (nelze jen poslat prostý email),
- poštou nebo do poštovní schránky umístěné na budově MŠ,
- osobním podáním v MŠ. 
Pokud bylo podání učiněno jinými technickými prostředky 
(např. e-mailem bez uznávaného el. podpisu, telefaxem apod.), 
je nutné do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jed-
ním z výše uvedených způsobů. Upřednostňujte podání přihláš-
ky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v MŠ.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí 
doložit své oprávnění dítě zastupovat.
Sledujte informace a pokyny MŠ, do které dítě hodláte zapsat, 
na jejích webových stránkách a vývěskách. Při vlastním zápisu 
dbejte pokynů zaměstnanců MŠ.
Ředitel MŠ přednostně přijímá děti, které před začátkem škol-
ního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s místem trva-
lého pobytu v příslušném školském obvodu spádové mateřské 
školy.
V Havířově školské obvody stanovuje Obecně závazná vyhláš-
ka č. 1/2018, kterou najdete na webové adrese: https://www.
havirov-city.cz/skolstvi-kultury/informace-odd-skolstvi/obec-
ne-zavazne-vyhlasky-o-vymezeni-skolskych-spadovych
POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, 
KTERé DOSÁHNOU DO 31. 8. 2021 PĚTI LET. -red-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Strážník roku 2020 / Martin Čech



aktuality 6

www.havirov-city.cz facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

Hotel MORAVA***, Luhačovice
1. turnus/40 osob          1. 6.–10. 6. 2021
2. turnus/40 osob        10. 6.–19. 6. 2021

Spoluúčast na úhradě pobytu:   
5.130,- / osoba s příjmem do 12.000,-
5.640,- /osoba s příjmem od 12.001,-
     
Pobyty zahrnují:
 ubytování ve dvoulůžkových pokojích
        s vlastním sociálním zařízením 
 stravování formou plné penze 
 6x léčebně-rehabilitační procedura
 taneční večer s živou hudbou
 dopravu autobusem 
 lázeňský poplatek 

Podmínky pobytů: 
a) trvalé bydliště na území města Havířova k datu zápisu i k datu    
     odjezdu na rekondičně-ozdravný pobyt
b) poživatel starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu   
     třetího stupně 
c) zdravotní stav nevylučuje účast na rekondičně-ozdravném
     pobytu – vlastní zodpovědnost

d) osoba osamělá, tzn. vdova/vdovec, rozvedená/ý, svobodná/ý   
     nebo osoba žijící společně s manželem, ale druhý z manželů je   
     osobou nesoběstačnou pobírající příspěvek na péči II., III. nebo
     IV. stupně
e) neúčastnil se rekondičně-ozdravného pobytu organizovaného   
     statutárním městem Havířov
f)  v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené  
     pod písmenem e) a mohou se zúčastnit pobytů osamělí občané,  
     kteří absolvovali pobyt pro osamělé občany naposledy v roce 2018
g) pokud se kapacita nenaplní ani podle písmene f), upouští se od  
     podmínky pod písmenem d) s navýšenou spoluúčastí o 1.000,- 
     /manželská dvojice

POBYTY JSOU ORGANIZOVÁNY BEZ DOPROVODNÝcH PRAcOVNÍKů

Zápis proběhne dne 6. května 2021 od 09:00 do 12:00 hodin 
v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov- 
Podlesí (autobusová zastávka „Bezručova“ – linka č. 403, 409 a 412). 

Upozorňujeme, že každý příchozí může zapsat pouze jednu osobu! 

Další informace poskytne pí. Kubíčková 🕿596 803 162, Magistrát
města Havířova, odbor sociálních věcí – budova F, 1. patro, kan-
celář č. 110.

Hotel AMBRA****, Luhačovice
18. 6.–24. 6. 2021 (turnus pro 40 osob)

Spoluúčast na úhradě pobytu:   
6.280,- Kč/ osoba
     
Pobyt zahrnuje:
 ubytování ve dvoulůžkových pokojích
        s vlastním sociálním zařízením 
 stravování formou plné penze   
 denně vstup do wellness zóny (bazén a Whirlpool)
 7 léčebných procedur
 lázeňský poplatek 
 dopravu autobusem 

Podmínky pobytů: 
a) trvalé bydliště na území města Havířova k datu zápisu i k datu   
     odjezdu na rekondiční pobyt
b) poživatel starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu   
     třetího stupně
c) zdravotní stav nevylučuje účast na rekondičním pobytu
     – vlastní zodpovědnost (předpoklad dobré fyzické zdatnosti)

d) občané, kteří se pobytů pro seniory nikdy nezúčastnili 
e) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené 
pod písmenem d) a mohou se zúčastnit pobytů občané, kteří absol-
vovali tuzemský pobyt naposledy v roce 2018 
f) pokud nebude kapacita naplněna za výše uvedených podmínek,  
    upouští se od podmínek bodů d) a e).

POBYT JE ORGANIZOVÁN BEZ DOPROVODNÝcH PRAcOVNÍKů

Zápis proběhne dne 20. května 2021 od 09:00 do 12:00 hodin 
v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov-Podlesí 
(autobusová zastávka „Bezručova“ – linka č. 403, 409, 412). 

Upozorňujeme, že každý příchozí může zapsat pouze jednu osobu! 
(toto se netýká pouze manželských párů)

Další informace poskytne pí. Kubíčková 🕿596 803 162, Magistrát
města Havířova, odbor sociálních věcí – budova F, 1. patro, kan-
celář č. 110. 

Zároveň oznamujeme, že odbor sociálních věcí připravuje pro se-
niory a osoby se zdravotním postižením další rekondiční pobyty, 
o kterých budete informováni v následujících radničních listech. 

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

Statutární město Havířov, odbor sociálních věcí pořádá 
rekondiční sedmidenní tuzemské pobyty seniorů

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat panu náměstkovi primátora pro ekonomiku a správu majetku, panu Ing. Ondřeji Baránkovi za nezišt-
nou pomoc, vstřícný přístup a kladné vyřízení mého vleklého problému. 

Jiří Růžička / senior z Havířova
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Ve čtvrtek 25. března převzali z rukou vedení města ocenění za 
svou činnost a největší úspěchy havířovští učitelé, žákyně a ko-
lektiv. Předávání proběhlo v Kině centrum u příležitosti blížícího 
se Dne učitelů. Slavnostní podvečer za normálních okolností 
doprovází bohatý kulturní program, za těch momentálních přís-
ná protiepidemická opatření.

Oceněným učitelům i úspěšným žákům za město Havířov srdeč-
ně gratulovala náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová, 
která uvedla: „Pedagogických pracovníků jsem si vždy velmi vážila. 
Po mnohaměsíční distanční výuce už i ti, kteří o důležitosti peda-
goga při procesu vzdělávání pochybovali, vědí, jak moc je osobnost 
učitele pro naše děti důležitá a jak moc je práce pedagogických pra-
covníků mnohdy nedoceněná. Všem kantorům a kantorkám děkuji 
za dobře odvedenou práci v nestandardních podmínkách a oceně-
ným ze srdce gratuluji.“ Osobně poblahopřát oceněným přišla 
také náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká.

Ocenění v kategorii Kolektiv základní školy získal Houslový ko-
morní soubor „TRIJKO“ ze Základní umělecké školy Bohuslava 
Martinů. Ve složení Valérie Gajanová – housle, Jan Františák – 
housle, Štěpán Novotný – klavír. Oceněni byli za úspěšnou repre-
zentaci města Havířova. Za pouhé dvouleté působení souboru 

již malí muzikanti přivezli ocenění, například 1. místo v krajském 
kole soutěží MŠMT ČR a také 1. místo na mezinárodní soutěži 
v komorní hře K. Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě.

V kategorii žák střední školy cenu získala Denisa Niemczyko-
vá, studentka oboru „Sociální činnost“ Střední školy, Havířov
-Prostřední Suchá. Oceněna byla za aktivitu, vynikající studijní 
výsledky a lásku k oboru, který si vybrala. Aktivně se angažuje 
v charitativních a sociálních projektech, a úspěšně tak rozšiřuje 
své schopnosti, vědomosti a dovednosti, aby mohla pomáhat 
druhým. V době nouzového stavu koná pracovní povinnosti 
v Centru sociálních služeb Český Těšín.

Ocenění učitelů plaketou Jana Amose Komenského patřilo 
Dagmar Hejdové ze ZŠ Gorkého Havířov, Markétě Foniokové ze 
ZŠ Karolíny Světlé Havířov, Aleně Kabelíkové ze ZŠ a MŠ Na Ná-
břeží Havířov, Pavle Nesvadbové ze ZŠ Školní Havířov, Jaroslavu 
Drlíkovi ze ZŠ Moravská Havířov, Andree Bajerové z Vyšší od-
borné školy a Střední školy DAKOL, Dagmar Bolkové ze Střed-
ní školy Havířov-Prostřední Suchá, Andreji Lehotskému ze ZUŠ 
Bohuslava Martinů Havířov-Město, Heleně Neuwirthové ze ZUŠ 
Leoše Janáčka Havířov-Podlesí a Miroslavě Turecké z MŠ Bal-
zacova Havířov.

Město Havířov ocenilo vynikající pedagogy a žáky za rok 2020

Bc. Miroslava Turecká, ředitelka MŠ BalzacovaHouslový komorní soubor „TRIJKO“ ,  ZUŠ Bohuslava Martinů
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PŘEHLED AKTUALIT /  AKcE 05 – 06 / 2021
                  1. 5. 2021 – zábava – cESTY DO BAREV HISTORIE – zrušeno, náhradní termín bude zveřejněn 
     2. 5. 2021 – koncert – HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK – přeloženo na 18. 10. 2021 
  12. 5. 2021 – koncert – 4TET – přeloženo na 20. 4. 2022
  19. 5. 2021 – divadlo – ÚVĚR – přeloženo na 23. 3. 2022
    6. 6. 2021 – divadlo – BOžSKÁ SARAH (původně 21. 1. 2021) – hledá se náhradní termín
  14. 6. 2021 – divadlo – ScéNY Z MANžELSKéHO žIVOTA – přeloženo na 2. 11. 2021  

Vstupenky na zrušená představení s náhradním termínem zůstávají v platnosti.
Děkujeme za pochopení a shovívavost.

Více na www.mkshavirov.cz

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

Město Havířov ocenilo osobnosti společenského života za rok 2020
22. dubna 2021 - velký sál - Kino centrum Havířov

OSOBNOST A KOLEKTIVY V SOcIÁLNÍ NEBO ZDRAVOTNÍ OBLASTI
OSOBNOST V SOcIÁLNÍ NEBO ZDRAVOTNÍ OBLASTI
Ladislav Solana - bývalý vedoucí azylového domu Armády spásy pro muže
- za dlouholetou a obětavou činnost pro osoby v nepříznivé sociální situaci 
KOLEKTIV V SOcIÁLNÍ NEBO ZDRAVOTNÍ OBLASTI
ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum Havířov - kolektiv dobrovolníků 
- za dlouhodobou a přínosnou dobrovolnickou činnost na území města 
Havířova a mimořádnou pomoc potřebným v epidemiologické situaci v ČR
Domov seniorů Havířov, p. o., středisko LUNA - kolektiv pracovníků
- za mimořádné nasazení a obětavou činnost celého kolektivu zaměstnanců 
v době vyhlášení nouzového stavu v ČR, kteří velkou měrou přispívali nejen 
zdravotní péčí, ale také poskytovali nemalou psychickou oporu svým klientům
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havířov-životice 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město
- za dobrovolnou hasičskou činnost, kterou se zasloužili o pomoc svým spo-
luobčanům, kteří se ocitli v ohrožení zdraví či života, zejména za náročný zá-
sah u požáru bytu v Havířově-Šumbarku na ul. Slovenského národního povstá-
ní dne 18. 5. 2020

KULTURNÍ OBLAST 

OSOBNOST KULTURY
Bc. Hana Dvořáková - kronikářka
- za obětavé naplnění poslání kronikáře psaním historie města Havířova

OBLAST VOLNOČASOVÝcH AKTIVIT

OcENĚNÍ ZA DLOUHODOBOU PRÁcI S DĚTMI A MLÁDEžÍ
Bc. Eva Kiedroňová - ředitelka střediska volného času Havířov - ASTERIX
-  za dlouhodobý rozvoj volnočasových aktivit ve městě Havířově a mimořád-
né nasazení v epidemiologické situaci v ČR

SPORTOVNÍ OBLAST

ZASLOUžILÝ PRAcOVNÍK TĚLOVÝcHOVY A SPORTU
Čestmír Švagřík (fotbal, FK Gascontrol Havířov, z. s.)
- za celoživotní aktivní práci ve prospěch havířovského fotbalu
Jaroslav Rutter (vzpírání)
- za celoživotní aktivní práci ve prospěch havířovského vzpírání

cENA MĚSTA HAVÍŘOVA ZA ROK 2020

Jako nejvyšší ocenění havířovským občanům za jejich dlouholetý aktivní 
přínos městu uděluje město Havířov cENU MĚSTA HAVÍŘOVA.  
Mgr. Hana Čadová - vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Havířov, o.p.s.
- za rozvoj dobrovolnické činnosti na území města Havířova a okolních měst 
a za mimořádnou organizaci pomoci potřebným osobám v době epidemiolo-
gické situace v ČR
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POZVÁNKA NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY VÝSTAV / www.mkshavirov.cz

Významné dny měsíce ve znamení Býka a Blíženců
1. 5.  • Svátek práce
3. 5.  • Mezinárodní den svobody tisku
  • Den Slunce
4. 5.  • Den hasičů
5. 5.  • Mezinárodní den porodních asistentek
  • Den Evropy
6. 5.  • Světový den astmatu
8. 5.  • Světový den Červeného kříže
  • Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj      
    život během druhé světové války
12. 5.  • Den matek
  • Mezinárodní den ošetřovatelek
  • Mezinárodní den podpory nemocných
    s chronickým únavovým syndromem
13. 5.  • Světový den koktejlů aneb Lufťákovo den
  • Mezinárodní den Falun Dafa
15. 5.  • Mezinárodní den rodiny
  • Světový den proti mozkové mrtvici
16. 5.  • Evropský den Slunce 

17. 5.  • Mezinárodní den proti homofobii 
  • Světový den informační společnosti
18. 5.  • Mezinárodní den muzeí
20. 5.  • Světový den včel
21. 5.  • Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj
  • Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních území
22. 5.  • Mezinárodní den pro biologickou diverzitu
24. 5.  • Evropský den parků
25. 5.  • Ručníkový den
  • Mezinárodní den ztracených dětí
  • Týden solidarity s národy bez správního teritoria
  • Den Afriky
  • Mezinárodní den počítačů
29. 5.  • Mezinárodní den mírových jednotek OSN
30. 5.  • Evropský den melanomu
  • Svátek sousedů
31. 5.  • Světový den bez tabáku
 • Den otevírání studánek 

Akademický malíř

KAREL
LEPÍK

Galerie Radost

OHLÉDNUTÍ
obrazy

ROmAN 
SEDLáK

Výstavní síň
Viléma Wünscheho

S Vůní benzínu
výstava obrazů 
pražského malíře
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Po roce s covidem v havířovské nemocnici: 
testujeme – očkujeme – léčíme
Je to více než rok, co jsme se 
museli začít učit žít s novým ti-
chým nepřítelem – virem SARS-
coV-2. Vstoupil do našich životů 
na začátku března 2020. První 
pacient v Havířově byl testova-
ný v rámci výjezdového týmu 
8. března 2020, 17. března 
2020 bylo vytvořeno odběro-
vé místo, na kterém se prv-
ní den otestovalo 8 osob. Po 
roce běžně testujeme na PcR 
testy i 200 osob denně. Od 
května se začali testovat sa-
moplátci. Za více než rok jsme 
otestovali téměř 40 tisíc osob 
na PcR testy, 10 tisíc na anti-
genní testy. Naočkovali jsme 
k dnešnímu datu více než 10 ti-
síc občanů. S diagnózou covid 
-19 jsme hospitalizovali téměř 
1.700 pacientů. 

co se děje dnes?

Testujeme každý pracovní den 
v odběrovém centru v budově 
infekčního oddělení PcR i anti-
geny.

V současné době v rámci dia-
gnostiky stále probíhá testo-
vání PCR metodou, která je 
široce rozšířenou molekulárně 
diagnostickou metodou k de-
tekci genetického materiálu – 
nukleové kyseliny viru v biolo-
gickém materiálu. Metoda PCR 
je velmi přesná, vzorek k detekci 
koronaviru se odebírá výtěrem 
z nosohltanu a krku. Na slizni-
ci horních cest dýchacích se 
koronavirus vylučuje, odtud se 
může kapénkami šířit na ostat-
ní jedince. Odborně odebraný 
vzorek se odesílá do labora-
toře, výsledky bývají zpravidla 
k dispozici do 24–48 hodin. 
Jejich výhodou je přesnost 
a odhalení pozitivity ještě před 
propuknutím příznaků. PCR 
testování buď indikuje lékař 
nebo KHS, k tomuto testování 
se mohou telefonicky do ha-
vířovské nemocnice objednat 
i samoplátci, cena vyšetření vč. 
vydání mezinárodního certifi-
kátu je 1.500 Kč, platba probíhá 
pouze kartou na místě. Provoz-
ní doba PCR testování je každý 
pracovní den od 7:00 do 15:00 
hodin. 

Antigenní test je na rozdíl od 
PCR velmi rychlé vyšetření, 
které je hrazeno pojišťovnou 
jednou za pět dní bez předcho-

zí indikace lékařem. Stačí se 
jednoduše zarezervovat přes 
rezervační systém Reservatic. 
Antigenní test detekuje virové 
bílkoviny. Tyto tzv. „rapid anti-
gen testy“ odhalují nemocné 
na vrcholu infekce, kdy je v těle 
nejvyšší koncentrace těchto 
bílkovin. Právě u takových lidí 
je nejvyšší riziko přenosu náka-
zy na jiné osoby. Provozní doba 
odběrového centra na antigen-
ní testy je v budově infekčního 
oddělení každý všední den od 
8:00 do 16:00 hodin. 

Nejste si jisti, jestli jste pro-
dělali covid-19? Potřebujete 
zjistit, jaká je vaše imunita vůči 
tomuto onemocnění?

Test na protilátky odhaluje 
míru protilátek u osob, které 
již prodělaly Covid-19, nebo 
se z nemoci úspěšně zotavují. 
Protilátky nejsou přítomny na 
začátku onemocnění. Vyšetře-
ní probíhá formou odběru krve 
v odběrové místnosti v 1. patře 
hlavní budovy nemocnice, kam 
se zájemce může dostavit kte-
rýkoli pracovní den od 6:00–
10:30 hodin dopoledne. Cena 
za tento test je 450 Kč, platba 
probíhá pouze kartou na místě.

Očkování ve velkoOČKU.

Na začátku ledna jsme na na-
šem infekčním oddělení začali 
očkovat proti Covid-19. Po-
stupně jsme očkovací prostory 
přesunuli do hlavní budovy ne-
mocnice. Nové velkokapacitní 
očkovací centrum bylo ve spolu-
práci s Magistrátem města Ha-
vířova spuštěno v březnu v hale 
Slávie, jeho kapacita je až 1000 
osob/den v závislosti na dodáv-
kách vakcín. Jsme rádi, že dnes 
na očkování v Havířově již té-
měř nečekáte, po přihlášení do 
rezervačního systému Minister-
stva zdravotnictví dostávají zá-
jemci termín řádově v počtu dní. 
V současné době se v souladu 
se strategií MZ mohou hlásit 
občané 80+, 70+, 65+, chronicky 
nemocní pacienti (kteří dosta-
nou speciální kód do systému 
od svého lékaře – specialisty), 
zdravotníci, zaměstnanci so-
ciálních služeb, pedagogové 
a členové IZS. Zároveň byla ve 
spolupráci s Magistrátem měs-
ta Havířova zřízena dvě pora-
denská centra k očkování, která 

využívají především senioři, kte-
ří nemají přístup k počítači pro 
registraci na očkování. Jedno 
z nich je ve vstupní hale nemoc-
nice, druhé přímo na Magistrátě. 
Léčíme monoklonálními proti-
látkami.
Jsme jedno ze tří pracovišť 
v Moravskoslezském kraji, kde 
nově léčíme vysoce rizikové pa-
cienty v časné fázi onemocnění 
Covid-19. Po dohodě s praktic-
kým lékařem nebo příslušným 
specialistou jsou tito pacienti 
odesílání na naše infekční od-
dělení. Zde aplikujeme tzv. mo-
noklonální protilátky (preparáty 
Bamlanivimab a Regn-COV2), 
které jsou určeny k jednorázové 
aplikaci. Obě se podávají nitro-
žilně formou infúze, která kape 
po dobu jedné hodiny. Další ho-
dinu zůstává pacient na místě 
ke sledování. Indikaci k léčbě 
musí mít vždy pacient ve for-
mě zprávy od svého praktika 
nebo specialisty, kde se uvá-
dí, s jakou diagnózou přichází 
a zároveň datum výsledku po-
zitivního PCR testu. Důležité je 
vědět, že doba trvání příznaků 
Covid-19 nesmí u těchto osob 
přesáhnout 7 dní a že jejich 
stav musí být vyhodnocen jako 
lehký, nevyžadující hospitaliza-
ci ani léčebné podávání kyslí-
ku. Cílem této léčby je, aby se 
pacient nedostal vzhledem ke 
svému závažnému základnímu 
onemocnění do těžkého stádia 
onemocnění Covid-19. 
Děkujeme za vaše milá slova, 
která nás již více než rok drží 
nad vodou.
Covid-19 změnil život nás 
všech, omezil také mnoho čin-
ností, které byly v nemocnici 
běžné, přinesl spoustu změn, 
kterým se museli naši zdravot-
níci přizpůsobit. Celý rok jste 
byli s námi i vy, vaše podpora, 
a hlavně milá slova, která nás 
držela nad vodou. Díky tomu 
všemu máme energii trávit 
celý den v ochranných oble-
cích, dáváte nám sílu rozdávat 
úsměvy i přes roušky a přitom 
zachraňovat životy. Děkujeme 
za všechny milé vzkazy, jako 
je tento nejnovější, který nám 
přišel.
„Chtěla bych jménem svým a své 
rodiny velice poděkovat veškeré-

mu personálu na infekčním od-
dělení Vaší nemocnice. Během 
týdne se nám obrátil život o 180 
stupňů. Prarodiče byli hospitali-
zováni s nákazou COVID-19, dě-
deček bohužel tento boj prohrál 
a babička zůstala na Vašem od-
dělení sama. Váš úžasný perso-
nál plný empatických sestřiček, 
sanitářů a doktorů dal sílu nejen 
nám, ale především naší babičce, 
která přišla o manžela a dostává 
se z této smutné zprávy. Protože 
je tato situace naprosto „šílená“ 
nejen pro nás, mladé lidi a děti, 
ale i pro seniory, kteří žijí pro nás 
- s námi, kteří potřebují přede-
vším kontakt a to verbální ko-
munikaci. Díky nim jsme věděli, 
že babička, maminka a zároveň 
prababička je v těch nejlepších 
rukou!

Musím konstatovat, že se všich-
ni zaměstnanci naprosto úžas-
ně, mile, s přehledem, s em-
patií, ochotou a láskou k této 
práci, postarali nejen o zlepšení 
jejího zdravotního stavu, ale také 
o duševní pohlazení, oporu, kte-
rou právě naše babičky, praba-
bičky, maminky našich mami-
nek potřebuji (především v této 
smutné době) a tu naše babič-
ka v tuto chvíli potřebovala. Na 
Vašem oddělení ji s naprostým 
přehledem a bravurností dostala. 
Při doporučení a hodnocení Vaší 
nemocnice nebudeme šetřit su-
perlativy!

Velké díky ještě jednou za úžasně 
odvedenou práci Vašich zaměst-
nanců.“ Mgr. Kateřina Mikešová, 
vnučka. 

Důležitá telefonní čísla:

Testování PcR, antigen:
731 054 641

Test na protilátky z krve/odbě-
rová místnost:
596 491 340

Očkovací centrum velkoOčko: 
704 683 315

Poradenské centrum k očkování: 
705 604 518

PhDr. Irma Kaňová, PhD.
manažer pro vztahy

s veřejností a marketing,
NsP Havířov
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Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město
www.knihovnahavirov.cz

Sledujte naše webové stránky www.knihovnahavirov.cz, kde 
najdete aktuální informace o případných omezeních provozu 
a platných opatřeních. Děkujeme za pochopení.

PůJČOVNA PRO DOSPĚLé, SVORNOSTI

14. 5. od 9:00 do 12:00 – Jak na to. Potřebujete poradit, jak 
zacházet s chytrým telefonem, čtečkou nebo tabletem? Přijďte, 
rádi vám pomůžeme.

18. 5. v 17.00 – Finsko. Přednáška Josefa Hanibala. Po úspěš-
né přednášce o Norsku nás Josef Hanibal seznámí se zají-
mavými místy další severské země. Navštivte s námi Finsko 
– zemi tisíce jezer.

V případě nepříznivé epidemiologické situace se beseda usku-
teční on-line.

POBOČKA OBČANSKÁ, DOLNÍ DATYNĚ

Po celý měsíc si můžete prohlédnout novou výstavku prací dětí 
z místní MŠ na Občanské ulici.

PůJČOVNA PRO DĚTI, ŠRÁMKOVA

Tvoříme knižní hrdiny. Stále máte možnost zúčastnit se 12. 
ročníku 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 odměněny!

Poděkování
havířovské nemocnici

Jste senior a doléhá na 
Vás samota? Neváhejte 
navštívit naše charitní 
centrum pro seniory 
v Havířově!

V polovině ledna jsem onemoc-
něl covidem-19. Po 14 dnech se 
onemocnění zhoršilo natolik, že 
jsem s dechovou nedostateč-
ností a s vysokými horečkami 
byl převezen do havířovské 
nemocnice na Covidové od-
dělení. Zde mi diagnostikovali 
oboustranný zápal plic, který 
zasáhl 80 % objemu plic. Díky 
třítýdenní intenzivní péči jsem 
boj se zápalem vyhrál a byl 
propuštěn domů, kde pokračuji 
s doléčováním. Chtěl bych tou-
to cestou poděkovat veškeré-
mu personálu nemocnice, který 
se s plným nasazením, s vědo-
mím, že sami se mohou nakazit 
a ohrozit tím svůj život, oběta-
vě stará o všechny pacienty 
s tímto závažným onemocně-
ním.  Děkuji panu primáři Petru 
Strakošovi a všem z oddělení 

neurologie, kteří mě svým op-
timistickým přístupem pod-
porovali v léčení a psychicky 
povzbuzovali. Obdivuji jejich 
statečnost a velmi těžkou prá-
ci nejen fyzicky ale i psychicky. 
Snad nám všem toto nelehké 
období co nejdříve skončí. Ješ-
tě jednou DĚKUJI za navrácení 
do života.

V. Soukup, Havířov

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat lékaři p. Olegu Slyvkovi za 
léčebnou péči, laskavý přístup 
po dobu ošetřování, chirurgic-
ké ambulanci č. 3 Nemocnice 
s poliklinikou Havířov. Rovněž 
bych chtěla poděkovat i sestřič-
ce za pomoc při úkonu. Kéž by 
takových lékařů a zdravotních 
sester bylo více.

Marie Sliwková, Havířov

Jsme nepobytové zařízení, které 
poskytuje sociálně aktivizační 
službu seniorům a osobám se 
zdravotním postižením. Nabízí-
me příjemné, rodinné prostředí 
a aktivity, které pomohou udržet 
a zlepšit Vaši vitalitu, přispějí 
k plnohodnotnému prožití Va-
šeho života. Samozřejmostí je 
také pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obsta-
rávání osobních záležitostí.

Najdete nás v Havířově-Šum-
barku, na ulici Lomená 228/11, 
v areálu střediska pro děti 
a mládež DON BOSKO. Jsme 
tu pro Vás každé pondělí, úterý 
a pátek od 9:00 do 14:30 hod.

ZDE JE NÁŠ STÁLÝ PLÁN AKTIVIT

PONDĚLÍ:

9:00–10:00 DÁMSKÝ KLUB 
10:00–11:00 TRÉNINK PAMĚTI 

11:00–12:00 KLUB ANGLICKÉHO  
        JAZYKA 
11:00–13:00 RUČNÍ PRÁCE 
13:00–14:30 AKTIVIZAČNÍ  
         HRY 
ÚTERÝ: 

9:00–10:30 DÁMSKÝ KLUB 
10:30–13:00 RUČNÍ PRÁCE 
13:00–14:30 AKTIVIZAČNÍ  
         HRY
12:00–14:00 2X MĚSÍČNĚ  
                         BOWLING 
PÁTEK: 

9:00–10:30 DÁMSKÝ KLUB 
10:30–13:00 RUČNÍ PRÁCE 
13:00–14:30 AKTIVIZAČNÍ HRY 

(ZA PĚKNÉHO POČASÍ VÝLETY 
DO OKOLÍ)

Znáte Ozvěny z oratoře?
Ozvěny z oratoře slouží jako 
čtvrtletní časopis, který středis-
ko CSVČ sv. Jana Boska vydává 
pravidelně téměř 30 let. Slouží 
jako poděkování všem dob-
rodincům a přátelům díla sv. 
Jana Boska v Havířově. Pokud 
Ozvěny z oratoře neznáte, máte 
možnost je sledovat delší dobu 
také v elektronické podobě na 
tomto odkazu: www.csvc.cz/
ozveny-z-oratore/.

Proč je dobré sledovat tento 
čtvrtletník? Odpověď zní: proto-
že zde najdete zajímavé příbě-
hy, myšlenky, vzpomínky a další 
zajímavosti ze života střediska 
včetně příběhů a zážitků stře-
diskových pedagogů.

V případě zájmu o tištěnou ver-
zi čtvrtletníku si jej můžete ob-

jednat na e-mailu: sekretariat@
csvc.cz a vyzvednout na jedné 
z našich poboček.

DON BOSKO
Haškova 1475/1, 736 01 Havířov-Město, 596 810 145, 
sekretariat@csvc.cz, www.csvc.cz
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Racketlon v Havířově

Porušování pravidel

Atletika Havířov 1965 
úspěšná na Mistrovství ČR

Racketlon je čtyřboj ve spor-
tech s raketou – stolním tenise, 
badmintonu, squashi a tenise.

Racketlonový zápas se skládá 
ze čtyř setů, jeden v každém 
sportu. Celkový vítěz zápasu je 
ten, který získá nejvíce bodů.

Racketlonový klub Havířov, z.s.  
v letošním roce plánuje uspo-
řádat dva turnaje pro širokou 
veřejnost od juniorské až po se-
niorskou kategorii. Také bude 
pořádat letní racketlonové pří-
městské tábory bez věkového 
omezení.

Pilotní turnaj by se měl usku-
tečnit koncem května a bude se 
konat pod záštitou pana Mgr. 
Daniela Vachtarčíka, radního 
pro sport. Hrát se bude v Národ-

ním centru stolního tenisu, kte-
ré bylo vybudováno za finanční 
podpory města Havířova a bylo 
slavnostně otevřeno v polovině 
září minulého roku v Havířo-
vě-Šumbarku. Právě v tomto 
sportovním centru jsou ideální 
podmínky pro budoucí racket-
lonové turnaje, jak pro širokou 
veřejnost, tak hlavně pro děti 
a mládež. Pro ambiciózní hráče 
se na podzim připravuje národ-
ní turnaj ze série Czech Tour. 
V současné době racketlon 
i nadále expanduje, stává se 
známým sportem a jsou pořá-
dány rozmanité turnaje v růz-
ných koutech světa.

Roman Fojtík
Racketlonový klub Havířov

Milí občané města Havířova, 
mladí sportovci, jsme velmi 
rádi, že máme po letech krás-
né funkční hřiště, které bude 
sloužit  nejen našim žákům, 
ale i sportovní veřejnosti. Velmi 
nás ovšem mrzí, že v součas-
né době je „využíváno“ jedinci, 
kteří se evidentně neumí k ta-
kovému sportovnímu zařízení 
chovat!!! Někteří si sice přijdou 
zasportovat, ale hřiště opouš-
tějí jako by odcházeli ze sklád-
ky smetí. Jiní se zde zdržují ve 
velkých skupinách, aniž by měli 
záměr jakkoliv sportovat, kouří 
a odhazují nedopalky doslova 

kamkoliv, nechávají na zemi 
plastové láhve nebo různé ple-
chovky od nápojů a zůstává po 
nich neskutečný nepořádek!!! 

APELUJEME NA VŠEcHNY:
Neničte, prosíme, nové moderní 
hřiště, které má v našem měs-
tě sloužit především dětem ke 
sportování. Dlouhou dobu teď 
musely sedět doma, chovejme 
se tak, aby – až to bude zase 
možné – bylo kam vyběhnout 
nebo kde si kopnout do míče. 
DĚKUJEME!!!

ZŠ 1. máje
Havířov

Havířovská atletika zazname-
nala s příchodem nového roku 
významný milník – kluby AK 
Havířov a TJ Start totiž po dlou-
hých přípravách spojily síly a do 
roku 2021 vstoupily jako jeden 
silný oddíl pod názvem Atleti-
ka Havířov 1965. Byť je z něj 
jasně patrný odkaz a respekt 
k bohaté historii královny spor-
tů ve městě, sportovci oddílu 
žijí především současností 
a přes nelehkou dobu se sna-
ží reprezentovat na maximální 
možné úrovni. Český atletický 
svaz vybojoval několik výjimek 
pro pořádání předních sportov-
ních akcí v čele s Mistrovstvími 
ČR. Za AH1965 se představili 
nejdříve Tereza Mrázková a On-
dra Staś na březnovém MČR 
dorostu a juniorů v hale. Terka 
si ve své „republikové“ a traťo-

vé premiéře došla v závodě na 
3 km chůze dorostenek pro 
skvělé 8. místo v osobním ma-
ximu 18:18,64. Ondra Tereze 
zdatně sekundoval, když ve 
skoku dalekém juniorů vybojo-
val velmi solidní 10. příčku za 
výkon 623 cm. Dubnového MČR 
mládeže v přespolním běhu se 
zúčastnil Sebastián Šemrák, 
který na terénní 2 km dlouhé 
trati v soutěži mladších žáků 
doběhl pro krásné 12. místo ze 
70 závodníků v čase 7:52. Pro 
Sebíka se jedná o významný 
počin především proto, že patřil 
mezi nejmladší závodníky a ve 
svém ročníku doběhl dokonce 
třetí. Děkujeme všem za vzor-
nou reprezentaci.

Tomáš Kopecký
Atletika Havířov 1965

R A c K E T LO N
Racketlonový klub Havířov, z. s.

22. 5. 2021
SKST Havířov

Stolní tenis / Badminton / Tenis
Přihlášky: do 19. 5. 2021
na adresu: roman.fojtik@softtenis.cz
nebo jiri.salamon@softtenis.cz

Přihlášku je možné stáhnout na facebooku: 
Racketlonový klub Havířov

Pro bližší informace volejte: 773 641 524, 732 104 299

Příští – PředPrázdninové – číslo radničních listů je jako stvořené
ke zveřejnĚní vašich letáků na PřímĚstské letní tábory Pro dĚti.

Pokud nějaký pořádáte, leták s potřebnými informacemi nám pošlete do redakční pošty
na adresu: redakce@havirov-city.cz do termínu uzávěrky červnového čísla 10. 5. 2021.
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Virtuální mobilita na GKH

Zimní den
na SŠ a ZŠ Školní

ZUŠ Bohuslava Martinů
má nové logo S ročním zpožděním proběh-

lo na Gymnáziu Komenského 
setkání žáků a učitelů zapoje-
ných do projektu EDGE v rámci 
programu Erasmus+, ovšem jen 
online. Jednalo se o prezentace 
a ukázky práce žáků z příslušné 
fáze projektu, což byla konkrét-
ně témata diskriminace a neza-
městnanost. Dozvěděli jsme se 
o míře nezaměstnanosti v jed-
notlivých zemích, o příkladech 
diskriminace na trhu práce, ve 
škole i v běžném životě, porov-
nali mzdové ohodnocení v růz-
ných státech EU i rozdíly v pla-
tech mužů a žen. Bylo úžasné 
vidět, jak se žáci bez problémů 
zhostili funkce anglicky hovo-
řících moderátorů pro meziná-
rodní publikum čítající na sto 
osob z pěti partnerských škol. 
Velkou výhodou virtuální mobi-
lity byla také účast hostů, které 
bychom jinak těžko viděli osob-
ně. Mohli jsme si tak vychutnat 
přednášku sociologa z Amnesty 
International, poslechnout si 
emotivní zpověď gender fluid 

studenta z Plzně a probrat ak-
tuální stav lidských práv v USA 
se sympatickou dívkou ze státu 
Arkansas. Mezi nejoblíbenější 
aktivity však patřily kvízy, hry 
a soutěže, které si žáci sami při-
pravili pro své kamarády. Díky 
příjemné atmosféře a vhodně 
zvolenému programu jsme si 
více než 25 hodin u počítačů 
užili, ale na poslední mobilitu 
v červnu v Polsku bychom už 
opět raději jeli vlakem.

Mgr. Dalimil Šebesta
Gymnázium Komenského

Havířov-Město

Naše škola v rámci speciálních 
tříd každoročně pořádá Zimní 
olympiádu – Sportujeme pro 
radost. Během projektového 
vyučování si žáci speciálních 
tříd dle svých individuálních 
možností a schopností zkoušejí 
různé sportovní disciplíny. Je 
to také příležitost pro společně 
strávené dopoledne a vzájemné 
setkání žáků rehabilitačních, 
speciálních a autistických tříd 
ve škole. Vzhledem k nynější 
epidemiologické situaci jsme 
toto tradiční dopoledne nemoh-
li uskutečnit. Vystřídali jsme 
aktivity v rámci školy za rado-
vánky v zimní přírodě a využili 
jsme lednové sněhové nadílky. 
Naše třída 1. S se vydala stavět 

sněhuláka. Žáci si také vyzkou-
šeli hod na cíl a nelehkou chůzi 
ve sněhu. Ve třídě jsme pokra-
čovali stejným tématem. Sně-
huláka jsme tentokrát netvořili 
ze sněhu, ale v rámci výtvarné 
výchovy z papíru.

Celé dopoledne se nám krás-
ně vyvedlo. Unavení ale veselí 
jsme mohli své zážitky sdělit ro-
dičům. Někteří žáci pokračovali 
i odpoledne v zimních radován-
kách a radili svým sourozen-
cům, jak sněhuláka postavit. 
Využili tak nabyté dovednosti 
z projektového vyučování.

Mgr. Michaela Sasoňová
Střední škola a Základní škola, 

Havířov-Šumbark

V letošním roce slaví naše ško-
la 65 let. Logo výročí vytvořila 
J. M. Muchová (tř. uč. A. Raben-
seifner). V lednu se naši žáci 
Š. Novotný (tř. uč. O. Honsová) 
a T. Šplíchalová (tř. uč. J. Paclo-
vá) účastnili klavírního festivalu 
Gradus ad Parnassum. Velmi se 
také radujeme, jelikož jsme zís-
kali nové pianino značky Petrof 
v rámci veřejné sbírky „Piana do 
škol“, kterou vyhlásila Nadace 
Komárek Family Foundation. 
Hudební nástroj bude umístěn 
v Galerii výtvarného oboru. 
Chtěli bychom vyjádřit velké po-
děkování samotným organizá-
torům a všem, kteří se do sbírky 
zapojili. Blahopřejeme také na-
šim žákům, kteří uspěli u talen-

tových zkoušek na střední umě-
lecké školy – výtvarný obor: 
T. Geislerová (tř. uč. D. Štefko-
vá), K. Schimanietzová (tř. uč. 
J. Gerda), J. Bystroń (tř. uč. M. 
Oczková), A. Králová, V. Žalská 
(tř. uč. L. Klezla), hudební obor:  
K. Gawlasová (tř. uč. L. Pajur-
ková) – Janáčkova konzervatoř 
v Ostravě. Paní učitelka L. Kuče-
rová obdržela ocenění našeho 
zřizovatele, Moravskoslezské-
ho kraje, za dlouhodobou tvůrčí 
pedagogickou činnost. 

Mgr. art. Jan Soukup
statutární zástupce ředitelky

Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů

Havířov-Město

ZÁPIS NOVÝcH žÁKů BUDE SPUŠTĚN
od 1. května 2021

na adrese https://zusbm-havirov.cz/talentove-zkousky/

Talentové zkoušky se následně uskuteční ve dnech: 
24.–26. 5. 2021 hudební obor

27. a 28. 5. 2021 výtvarný, taneční a literárně dramatický obor. 

Situace se může každým dnem měnit, a proto talentové 
zkoušky bude nutné přizpůsobit nařízením Vlády a MŠMT. 

Prosím, sledujte naše webové stránky www.zusbm-havirov.cz. 
Jak tvoříme v distanční výuce, můžete shlédnout

na Facebooku nebo webových stránkách naší školy.

Těšíme se na Vás!
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Jaro v MŠ HorymírovaMŠ Emila Holuba:
Ukliďme Podlesí

Poděkování
za přátelskou
a kolegiální spolupráci

Ač to za okny zatím nevypa-
dalo, jaro se k nám kvapem 
blížilo. Školky utichly, protože 
covidová epidemie je 27. úno-
ra všechny uzavřela. V naší 
školce to však bylo jiné. Dětské 
hlásky a smích se z ní ozývaly 
pořád. To proto, že jsme jako 
krizová školka zajišťovali péči 
o děti rodičů vybraných profesí, 
bez kterých bychom se během 
lockdownu neobešli. Pro děti 
to bylo často velice náročné. 
Sešly se zde děti, které musely 
uprostřed školního roku opustit 
důvěrně známá prostředí svých 
škol, učitelky i kamarády. To si 
celý náš kolektiv uvědomoval 
a snažil se vytvořit pohodové 
prostředí, aby se zde děti cítily 
co nejlépe. Učitelky si připravo-
valy pestrý program a společně 

jsme se těšili na Velikonoce. 
S dětmi jsme venku pozorovaly 
první příznaky jara, povídaly si 
o velikonočních tradicích. Ná-
stěnky se plnily sněženkami, 
slepičkami a beránky, zdobila 
se vajíčka, nacvičovaly veliko-
noční koledy. Jaro děti přivítaly 
s nadějí, že než přejde do léta, 
vrátí se do svých školek. Po-
děkování patří všem. Dětem 
i jejich rodičům, že se dokázaly 
přizpůsobit nové situaci, učitel-
kám, které zajišťovaly distanční 
výuku i vzdělávání přítomných 
dětí a kuchařkám, školnici 
i účetní, které zajišťovaly vše 
nezbytné, včetně dobré nálady. 

Bc. Bohumila Frejvoltová Kohutová
MŠ Horymírova

Havířov

Tak se jmenovala akce, kterou 
jsme zorganizovali v rámci celo-
republikového projektu „Ukliď-
me Česko“. Stav přírody v okolí 
MŠ, poházený nebezpečný od-
pad, ale také ekologie, ke které 
se snažíme děti z naší školky 
vést. Několik málo důvodů, 
které nás přivedly k myšlence 
připojit se k této akci. Rozhodli 
jsme se využít sílu sociálních 
sítí, nazpívat motivační song, 
rozvěsit letáčky ve městě a tím 
oslovit širokou veřejnost. Jeli-
kož situace nepřála kontaktním 
akcím, vyrobili jsme pytlomaty, 
tj. boxy, ze kterých si lidé mohli 
vzít pytle k úklidu a také mapu 
s trasou, která nám umožnila 
účastníky rozptýlit po celém 

Podlesí. Účast dobrovolníků 
překonala veškerá naše očeká-
vání a počet více než padesáti 
přinesených pytlů s nejrůzněj-
ším odpadem nám ukázal, že 
akce byla nejenom úspěšná, 
ale také nutná. Děkujeme všem, 
kteří se k nám přidali a společně 
s námi pomohli uklidit Podlesí. 
Moc si toho vážíme a jsme rádi, 
že se ukázalo, že lidem z Haví-
řova na přírodě záleží.

Monika Lorenczyk
učitelka

MŠ E. Holuba
Havířov-Podlesí

Dětský domov Havířov by touto 
cestou velmi rád poděkoval ře-
diteli ZŠ Karolíny Světlé, panu 
Mgr. Jiřímu Kotaškovi, za přá-
telskou a kolegiální spolupráci.
V době, kdy jsme se potýkali 
s nedostatkem kvalitních note-
booků, které byly a jsou důležité 
pro distanční výuku, nás pan ře-
ditel „založil“ formou výpůjčky 
notebooky ze zdrojů své školy 
do doby, než se nám podařilo 
získat notebooky vlastní. Vel-
mi nám to usnadnilo situaci 
a díky této pomoci jsme nemu-
seli dělat provizorní řešení, ale 

distanční vyučování mohlo pro-
bíhat v důstojných podmínkách 
bez organizačních zádrhelů 
a improvizací. Spolupráce na-
šeho dětského domova s pa-
nem ředitelem je dlouhodobá 
a nám se opět potvrdilo, že je to 
profesionál na svém místě. A za 
to mu ještě jednou patří velké 
DĚKUJEME…

Mgr. Ladislava Hilbertová
ředitelka

Dětský domov a ŠJ Havířov
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vÝkUP kovového odPadU Přímo od vás
Zajišťujeme ekologickou likvidaci

www.odvozsrotu.cz / TEL: 727978881

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

MKS/21

MKS/21

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO ČÍSLA

10. 5. 2021

PůjčUjeme stroje 
na čištĚní koberců

zn. Kärcher. Slušná cena.
tel. 774 299 902
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„Velmi důležité je i v pojištění malých a střed-
ních podnikatelů (SME) správné nastavení 
jeho parametrů. Rozhodně by se podnikatelé 
ani v této době neměli nechat unášet sna-
hou ušetřit na pojistném za cenu omezení 
rozsahu pojistného krytí,“ upozorňuje na 
častou chybu manažerka kanceláře Havířov  
pojišťovny Kooperativa Pavla Jurošková.
Jak by tedy měli podnikatelé postupovat, 
aby získali kvalitní pojištění?
Řešením je komplexní, flexibilní, ale také 
jasné a srozumitelné pojištění. Určitě bych 
doporučila poradit se se specialistou, aby 
majitel firmy či živnostník opravdu na nic ne-
zapomněl. Je nezbytné důkladně zanalyzo-
vat potřeby podnikatele a správně nastavit 
parametry pojistné smlouvy. My toto řešíme 
pomocí nástroje - tzv. průvodce, který prak-
ticky eliminuje rizika plynoucí z  nesprávně 
nastavených parametrů pojistné smlouvy.
Museli jste svůj produkt upravit na dnešní 
„on-line“ dobu?
On-line doba pokročila, takže jsme se roz-
hodli naše pojištění SME převést na online 
platformu pro pojišťovací poradce. V podsta-
tě to znamená, že jsme využili výhody, které 
v sobě nese online platforma a zároveň jsme 
zachovali vysokou variabilitu možných řeše-
ní, kterou segment pojištění SME vyžaduje. 
Reagovali jsme na současnou situaci, kdy je 
osobní setkávání stále obtížnější a díky nové 
verzi je možné využít distanční způsob sjed-
návání pojištění, tj. “bez nutnosti se potkat“ 
a uzavřít pojistnou smlouvu formou prodeje 
na dálku nebo podepsáním zaručeným di-
gitálním podpisem. Jako další obrovskou 
výhodu vnímám, že je možné individualizovat 
podmínky dané pojistné smlouvy. 
Rozšířili jste i nabídku rizik, proti kterým 
pojištění podnikatele chrání?
Ano, mezi nová rizika, která je možné po-
jistit, patří například zkáza zásob, pojištění 
nedokončené stavební výroby, zatečení at-
mosférických srážek, přepětí nebo podpětí, 
či připojištění pro vodné stočné. Přibylo i 

připojištění za-
jímavých asis-
tenčních služeb. 
Můžete nám 
tato rizika tro-
chu více před-
stavit? 
Určitě, snažili 
jsme se připra-
vit něco nového 
pro širokou 
škálu podnikání, 
služby, obchody 
nebo i dopravce. 
Například připojiš-
tění zkázy zásob nejčastěji využijí obchody 
s  potravinami. Škody jim budeme hradit 
v  případě poruchy chladícího zařízení nebo 
výpadku elektrické energie. Autobazary 
nebo autosalony si pak mohou připojistit 
motorová vozidla s přidělenou registrační 
značkou, a to jako movité předměty. Budou 
tak mít jistotu, že v případě jejich poškození 
v showroomu nebo na prodejní ploše získají 
od pojišťovny odpovídající náhradu. A napří-
klad pojištění odcizení a vandalismu si mo-
hou podnikatelé rozšířit také třeba o lešení, 
to jistě ocení stavební firmy, případně odci-
zení mobilního elektronického zařízení z mo-
torového vozidla nebo i škody po sprejerech. 
A to, předpokládám, ocení všichni. 
Zmiňovala jste asistenční služby. Jak mo-
hou pomoci?
Asistenční služby si mohou připojistit ve 
dvou variantách. V té základní získají dva asi-
stenční zásahy ročně, kde jim zajistíme pří-
jezd, práci technika spojenou s odstraněním 
nouzové situace, následně i základní úklid 
místa pojištění. A to do limitu 5000 Kč na 
jeden zásah. V rozšířené variantě pak navíc 
mohou využít ještě i právní a daňovou asis-
tenci v podobě telefonické konzultace nebo 
IT konzultace, včetně opravy nebo úpravy 
SW počítače prováděné IT technikem cestou 
vzdáleného připojení.  

PAVLA JUROŠKOVÁ Z POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA:
PODNIKATELÉ BY NA POJIŠTĚNÍ NEMĚLI ŠETŘIT 
ZA KAŽDOU CENU 

Pavla Jurošková  
– manažerka kanceláře 

Havířov pojišťovny 
Kooperativa

- SVĚTOVÝ DEN VČEL - 20. KVĚTNA -

KURZ CHOVU 
MATEK

VČELA POD 
MIKROSKOPEM

15. KVĚTNA 2021
od 9:00 hodin

20. KVĚTNA 2021
od 14:00 hodin

ZÁŽITKOVÉ ODPOLEDNEkurz povede přítel Jaroslav HECZKO

Návštěvníci budou mít příležitost:
o besedovat se včelařem
o zhlédnout DVD mikroskopických 

snímků včely
o zhlédnout preparáty včely přímo pod

mikroskopem
o podívat se do včelstva přímo v úlu

Každý účastník  akce 
„Včela pod mikroskopem“ 
se dostane do slosování     
o sklenici medu, které se 
uskuteční v 18.00 hodin.

- POZOR -
Do včelařského areálu se dostanete brankou z parkoviště před katolickým kostelem sv. Markéty v Havířově-Bludovicích.

U  PŘ Í LEŽ ITOST I  TOHOTO DN E  PŘ IPRAVUJE
VČELAŘS KÝ KROUŽEK AMBROŽÍCI  HAVÍŘOV

VE VČELAŘSKÉM AREÁLU ZÁMECKÝ DVŮR


