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Vážené dámy a vážení pánové, 
 

po roce tady máme opět Vánoce. V tomto období má většina z nás příležitost alespoň na několik 
dní zastavit kolotoč všedních dní naplněných prací, povinnostmi a někdy i starostmi.

Rok 2020 byl praštěný, dramatický, nebezpečný a velmi napínavý. Myslím si, že rok 2021, 
na který už všichni netrpělivě čekáme, bude přesně takový, jaký si ho uděláme.

A já Vám přeji, ať je nový rok tím nejlepším rokem, jaký jste ještě nezažili, plný zdraví, štěstí 
a pohody pro Vás i Vaše nejbližší.

Z pozice náměstkyně pro školství a kulturu bych chtěla poděkovat všem ředitelkám a ředite-

lům příspěvkových organizací za jejich svědomitou práci v covidové době, přeji všem dostatek 

energie pro období příští a děkuji za to, že se na Vás můžu spolehnout.
 

Jana Feberová,

náměstkyně pro školství a kulturu

Vážení a milí spoluobčané,
 

při přemýšlení, co Vám popřát, jsem se vrátila o několik let zpět. Už v první třídě jsme se učili psát 
písmenka a spojovat je do slov. Naučili jsme se psát „zdraví“, „štěstí“, „radost“, „spokojenost“, 
„rodina“, „přátelé“ a spoustu dalších krásných slov. Učili jsme se vnímat a chápat význam těchto 

napsaných písmenek ... a učíme se to dodnes. 

A také jsme se naučili, že každý člověk touží po tom „MÍT“ a věci kolem sebe jsme často vnímali 
jako samozřejmé.

Letošní rok byl pro mnoho z nás velmi těžký a obtížný. Více než kdy dříve. „MÍT“ pro každého z nás 
získalo zcela nový význam. Proto bych Vám k letošním Vánocům a do nového roku chtěla popřát, 
abyste především „MĚLI“. Měli zdraví, měli štěstí a spokojenost, měli radost. Měli naději, měli rodinu 
a přátele, protože bez nich je náš život neúplný, smutný a jednotvárný. 

Stanislava Gorecká, 
náměstkyně pro sociální oblast

Havířovští občané,
letos toužíme po klidných Vánocích víc než kdy před tím.

Přeji Vám krásné sváteční dny, pohodu a pozitivní myšlení.
Dětem přeji splněná přání pod vánočním stromečkem a nám všem 

rodinu u jednoho stolu, pokud to bude alespoň trochu možné.

Rok 2020 k nám nebyl příliš přívětivý, ale my jsme se nedali.
Společně jsme všechno zvládli a s nadějí vyhlížíme rok nový.
Věřím, že rok 2021 bude plný nových zážitků, dobrých zpráv

a přátel. Nesmí chybět pevné zdraví a špetka štěstí.

Přeji Vám rok splněných přání, 
protože si to zasloužíte.

Josef Bělica,
primátor města

Vážení a milí Havířované, milí přátelé,
 

K letošním Vánocům bych Vám rád a ze srdce popřál kromě zdraví hodně pohody v kruhu 

rodinném a hodně úsměvů. Především úsměvů Vašich blízkých a bližních. Osobně si myslím, 
že úsměv je lék na všechny starosti a strasti a nejlepší vakcína. Vám i Havířovu do příštího 
roku přeji hodně spokojených občanů –  já za sebe  slibuji, že proto budu dělat maximum. 

 

S úctou Ondřej Baránek,
náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
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Milí Havířované, 
 

rád bych Vám popřál pohodové, klidné a krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.
Během Vánoc můžeme bilancovat, vzpomínat, přemýšlet, ale také si odpočinout.

Věřím že ten příští rok, který nás čeká již nebude takový smutný, ale naopak radostný
a že se máme všichni společně na co těšit. 

Přeji nám všem do příštího roku hodně radosti, nadšení a hlavně, abychom mohli být spolu.

S úctou Bohuslav Niemiec,
náměstek pro investice a chytré město

Přání pro rok 2021, 
 

to snad máme všichni stejné, aby byl lepší než rok 2020. Současně si přeji, aby magistrát 
nemusel omezovat osobní kontakty s veřejností, přestože po celou dobu nouzového stavu byly, sice 

za obtížnějších a méně komfortních podmínek, úřední záležitosti klientů vyřizovány.
 

Milan Menšík,
tajemník magistrátu

Milí spoluobčané,
 

blíží se vánoční svátky a konec roku 2020. Byl to přelomový rok, který byl neobvyklý, jiný, 
náročnější...

Nečekaná situace nás vedla k zamyšlení, jak vysokou hodnotu má zdraví.

Proto bych Vám rád popřál, ať Vám atmosféra Vánoc vykouzlí úsměv na tváři a ať prožijete
příjemné chvíle v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku 2021 Vám přeji, ať vstoupíte plni zdraví, radosti, lásky, elánu a pozitivních myšlenek.

Vše jen to dobré přeje

Daniel Vachtarčík,
radní pro sport
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Ocenění osobností
společenského života 
statutárního města
Havířova v roce 2020 

Památník obětem
havířovského důlního
neštěstí našel své
místo na hřbitově
v Havířově-Šumbarku

V prosinci roku 2019 vedení 
města Havířova rozhodlo, že se 
památník připomínající tragédii 
na Dole Dukla přesune na nové 
místo. Během let se totiž are-
ál bývalého Dolu Dukla změnil 
v průmyslovou zónu a památník 
si zasloužil důstojnější místo. 
Náklady spojené s přesunutím 
památníku si vyžádaly částku 
necelých 300 tisíc korun.

Jako nejvhodnější místo tiché 
památky na velkou důlní tragédii 
byla nakonec vybrána lokalita 
hřbitova v Havířově-Šumbarku. 
Pak už na řadu přišli mistři ře-

meslníci a pustili se do práce. 
„Nejdřív bylo třeba památník ro-

zebrat, vyčistit, odstranit starý 
cement,“ popisuje postup kame-
ník Roman Sedlák a pokračuje: 
„dále jsme ho zrenovovali a zase 
sestavili zpátky. Kámen se musí 
oživit, aby byl pěkný.“

Kamenná deska obsahuje se-

znam jmen všech 108 horníků, 

kteří při tragické události v roce 
1961 zemřeli. Právě u pomníku 
si bývalí havíři, vedení města Ha-

vířova a široká veřejnost každo-

ročně neštěstí připomíná.

„V úvahy připadaly čtyři možné 
lokality,“ líčí hledání vhodného 
místa pro památník náměstek 
pro investice a chytré město 
Bohuslav Niemiec a pokračuje: 
„památník je nově umístěn na 
centrálním hřbitově v Havířo-

vě-Šumbarku, hned vedle staré 
smuteční síně, a je samozřejmě 
přístupný veřejnosti. Jsem si jist, 
že jsme po konzultaci se všemi 
partnery vybrali důstojné pietní 
místo pro tichou vzpomínku na 
památku této velké tragédie.“

Přesun z původního místa 

v areálu průmyslové zóny Duk-

la v Dolní Suché po technické 
stránce zajistilo město Havířov, 
náklady pokryla společnost 
Asental Land.

-red-

Za přísných protiepidemických 
opatření se v pondělí 7. 12. 2020 
předávala ocenění osobnostem 
společenského života statutární-
ho města Havířova za rok 2019. 
Pravidelně se tak děje vždy na 
jaře, ale všeobecně známá situ-

ace to nedovolovala. Jde o oce-

nění v oblasti zdravotní, kulturní, 
školské, sociální, volnočasových 
aktivit, společensky prospěných 
aktivit a oblast sportovní.

Cenu města Havířova – nejvyšší 
ocenění za aktivní přínos města - 

za rok 2019 si odnesla zdravotní 
sestra Vanda Foltynová z Neu-

rochirurgické ambulance NsP za 
dlouhodobě vynikající pracovní 
nasazení, obětavost a vstřícnost 
k pacientům.

Čestné občanství – nejvyšší po-

cta města – Jaroslavovi Bábovi, 
reprezentanu České republiky 

v atletice ve skoku vysokém, me-

dailistovi Olympijských her, halo-

vých mistrovství světa a Evropy 

a bývalému občanovi Havířova. 
-red-

POZVÁNKA
V pondělí 25. ledna 2021 se v KD Radost koná
17. zasedání Zastupitelstva města Havířova.
Začátek jednání je naplánován na 15 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti. Bezpečnostní režim se bude
řídit podle aktuálně platných opatření v souvislosti s pandemií 

onemocnění COVID-19.
Omezený počet občanů bude moci zasedání zastupitelstva sledovat 
v přímém přenosu velkoplošné projekci umístěné 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.

Cenu města Havířova si odnesla zdravotní sestra Vanda Foltynová

Čestné občanství převzala maminka Jaroslava Báby
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Cestující, pozor!
Od 13. prosince 2020
se mění názvy některých 
zastávek MHD

Všem cestujícím tímto sdělujeme, že statutárním městem Havířov 
byla s účinností od 13. prosince 2020  schválena změna názvů auto-
busových zastávek na území města Havířova v tomto rozsahu:

Výše uvedená změna názvů zastávek se fyzicky promítne v jízdních 
řádech linek Městské hromadné dopravy Havířov i meziměstských 

autobusových linek, které těmito zastávkami projíždějí, schválených se 
stejnou účinností, tedy od 13. prosince 2020.

Upozorňujeme proto cestující, že s touto informací je nutno pracovat 
při vyhledávání dopravního spojení linkami veřejné autobusové do-
pravy.

-oks-

Havířov v odklízení neužívaných vozidel a vraků z ulic 
nepolevuje

Ke zvýšení pravomocí města při 
odstraňování dlouhodobě neu-
žívaných vozidel a odstavených 
vraků na komunikacích výraz-
ně pomohla nová legislativa 
a město Havířov ji plně využívá. 
V letošním roce odbor komunál-
ních služeb řešil 60 zjištěných 

a oznámených podnětů a dal-
šími se momentálně zabývá. 
Zatím poslední odtah proběhl 
25. listopadu 2020 na ulici Jose-
fa Hory. Šlo o odtažení a likvida-
ci vozu bez registrační značky.

„Vozidlo, které není opatřeno re-

gistrační značkou, je považováno 
za „věc“ umístěnou na komunikaci 
bez povolení silničního správní-
ho úřadu a po předchozím řízení 
může být z veřejného prostranství 
odstraněno,“ vysvětluje vedou-
cí odboru komunálních služeb 
Iveta Grzonková.

Dalším důvodem k odtahu vo-

zidla je minimálně půl roku pro-

padlá technická kontrola. Vlast-

ník komunikace by měl možnost 
takové auto odtáhnout v případě, 
že na výzvu k jeho odstranění ne-

bude majitel vozidla reagovat, po 
cca půl roce může město Havířov 
řešit prodej vozidla ve veřejné 
dražbě.

Poslední kategorií jsou vraky vo-

zidel, zjevně technicky nezpůso-

bilých k provozu, to znamená vo-

zidel v dezolátním stavu. Pokud 
majitel vozidla nereaguje na vý-

zvy k odstranění, město Havířov 
na náklady vlastníka vrak ekolo-

gicky zlikviduje.

„Podněty přicházejí jak od obča-

nů Havířova, tak od komunálních 
služeb či Městské policie, za což 

děkujeme. V řešení bylo tento rok 
60 podnětů, z čehož 40 konkrét-
ních vraků už bylo vyřešeno. A bu-

deme v tom dále pokračovat, pro-

tože tato auta zabírají místa pro 
vozy občanů, kteří by je opravdu 
využívali,“ uvedl náměstek pro in-
vestice a chytré město Bohuslav 
Niemiec.

Před změnou legislativy zákon 
umožňoval odtah vraku pouze 

v případě, že měl silně poškoze-

nou karoserii, nebo mu chyběl mo-

tor. Silnice a veřejná parkoviště se 
tak stávala místem pro bezplatné 
uskladnění nepotřebného a často 
zcela opuštěného majetku. 

-oks-

Původní název zastávky:  Nový název zastávky:
Havířov, Město, škola Mánesova Havířov, Město, Mánesova
Havířov, Město, radnice  Havířov, Město, Magistrát
Havířov, Podlesí, hotel Merkur Havířov, Podlesí, Merkur
Havířov, Podlesí, Dlouhá třída lesopark Havířov, Podlesí, lesopark
Havířov, Město, u fontány Jitřenka Havířov, Město, Jitřenka

Úklid spadaného listí 
v havířovských ulicích 
míří do finále, vše je připra-
veno na sněhovou nadílku.

Pracovníci veřejně prospěšných 
prácí provádějí úklid veřejného 
prostranství města po celý rok. 
Mezi každoroční podzimní práce 
patří úklid spadaného listí. Dle 
potřeby se pro zajištění bezpeč-
né schůdnosti průběžně sfouká-
vá listí z chodníků a poté se shra-
bává ze zeleně a odváží. Letos na 
podzim se začalo s úklidem listí 
o čtrnáct dní později než minulý 
rok, jelikož většina listí spadala 
ze stromů téměř najednou až po 
větších deštích.

„Určitě stojí za zmínku, že jsme na 
některých ulicích (např. 1. máje, 
Sukova, J. Vrchlického, Na Ná-

břeží, Opletalova, Školní a další) 
zaznamenali činnost občanů, kteří 
sami shrabávali listí ve svém okolí, 
čímž velmi pomohli při podzim-

ním úklidu města. Těmto obča-

nům bychom rádi poděkovali za 
jejich zájem. Stejně tak děkujeme 
i pracovníkům veřejně prospěš-

ných prací, jejichž práce je pro 
město velkým přínosem,“ uvedl 
náměstek pro investice a chytré 
město Bohuslav Niemiec a dodal, 
„a zároveň všem přeji klidné a ve-

selé prožití vánočních svátků a do 
nového roku pevné zdraví.“ 

Zaměstnanci veřejně prospěš-

ných prací jsou momentálně při-
praveni na sníh, jelikož pomocné 
práce při odklízení sněhové nadíl-
ky jsou též v jejich kompetenci. 
Pokud se sněhu nedočkáme, i tak 
budou mít práce víc než dost. Za-

měří se na úklid černých skládek 
a nepořádku v lesích a parcích. 

-red-
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Dolní Suchá se vytouže-
ného multifunkčního
hřiště u mateřské školy 
dočkala. Děti si vyhrají, 
dospělí zacvičí

Studentka z Havířova
postavila letiště
budoucnosti

Cesta k hřišti u mateřské školy 
na ulici U Školy v Havířově-Dolní 
Suché byla dlouhá, ale s dobrým 
koncem. Páska zbrusu nového 
hřiště byla přestřižena 27. listo-
padu 2020 za přítomnosti vede-
ní města Havířova. Sportoviště, 
které přišlo na 6 milionů korun, 
je k dispozici všem zájemcům 
o pohyb pod širým nebem.

Už před rokem 2014 vyjádřila 
občanská komise požadavek na 
hřiště v Dolní Suché a od té doby 
se hledal vhodný pozemek. Na-

šel se a městem byl zakoupen 
koncem roku 2018. Hned nato 
byl zpracován projekt a poté se 
přistoupilo k realizaci. 
„Troufám si říct, že nové hřiště 
tvoří dominantu, jakousi náves 
celé místní části Dolní Suché, 
a občany je vnímáno velmi pozi-
tivně. Jsou tam herní prvky pro 
malé i větší děti. Nejen dospělé 
pak potěší  posilovací stroje,“ 
neskrývá nadšení náměstek pro 
investice a chytré město Bohu-
slav Niemiec.
Již zmíněné posilovací stroje 
pomohou s procvičováním klou-

bů, svalů či lepšímu fungování 
kardiovaskulárního a pohybo-

vého systému. Oddechovou zó-

nou je pak zastřešený altánek, 
vhodný jak pro posezení, tak pro 
možná kulturní a jiná vystoupení 
dětí z blízké mateřské školy.
Investorem nového multifunkč-

ního hřiště v Dolní Suché bylo 
město Havířov a šlo o částku 

6 milionů korun. 
Více vysvětluje primátor Ha-
vířova Josef Bělica: „Vedení 
radnice dlouhodobě investu-

je do městské infrastruktury 

a my jsme se rozhodli investovat 
i do okrajových částí města, což 
bylo v minulosti velmi zanedbá-

váno. Takže tato stavba nového 
multifunkčního hřiště v lokalitě 
Dolní Suchá navazuje na rekon-

strukci mateřské školy, která se 
nachází v bezprostřední blízkos-

ti, a myslím si, že celá ta měst-
ská část si zasloužila opravdu 
kvalitní zázemí, jak pro děti ve 
školce, tak pro jejich mimoškol-
ní aktivity. Hřiště je to krásné 

a ku prospěchu všech.“ 
-red-

V roce 2021 pokračuje sběr separovaného skla (např. láhve od ná-

pojů, skleněné nádoby, tabulové sklo), separovaného papíru (spo-

lečně s papírem třídíme i obaly z materiálu tetrapack např. obaly od 
džusů, mléka apod.), a separovaných plastů (PET lahví). Vzhledem 

k tomu, že svoz bude prováděn od 6:00 hod., je vhodné igelitové pyt-
le přistavit k popelové nádobě den předem. Svoz bude organizován 
v níže uvedených termínech:

Občanům, kteří zaplní plastový pytel (barevně rozlišený pro jednot-
livé vytříděné složky) a předají ke svozu, bude při svozu provedena 
výměna za prázdný plastový pytel.

HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu - 
plasty, papír, sklo
u rodinných domků
v Havířově v roce 2021

u rodinných domků v Havířově v roce 20

pokračuje sběr (např. láhve od nápojů, skleněné 
(společně s papírem třídíme i o

materiálu tetrapack např. obaly od džusů, mléka apod.), a separovaných plastů
lahví). Vzhledem k tomu, že svoz bude prováděn od 6:00 hod., je vhodné igelitové 
pytle přistavit k popelové nádobě den předem. Svoz bude organizován v níže 

PLASTY Sběrný den středa 
městská část  Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město 

  20. 1. 17. 2. 17. 3. 21. 4. 19. 5. 16. 6. 21. 7. 18. 8. 

  15. 9. 20. 10. 
18.11. 
čtvrtek 15. 12. 

 
      

městská část  Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark 

  27. 1. 24. 2. 24. 3. 28. 4. 26. 5. 23. 6. 28. 7. 25. 8. 
  22. 9. 27. 10. 24. 11. 22. 12. 

    
        PAPÍR Sběrný den středa 
městská část  Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město 

  6. 1. 3. 2. 3. 3. 7. 4. 5. 5. 2. 6. 7. 7. 4. 8. 
  1. 9. 6. 10. 3. 11. 1. 12. 

 
      

městská část  Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark 

  13. 1. 10. 2. 10. 3. 14. 4. 12. 5. 9. 6. 14. 7. 11. 8. 
  8. 9. 13. 10. 10. 11. 8. 12. 

 
      

        SKLO Sběrný den čtvrtek 
městská část  Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město 

  11. 2. 1. 4. 20. 5. 8. 7. 26. 8. 14. 10. 2. 12.  
městská část  Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark 

  18. 2. 8. 4. 27. 5. 15. 7. 2. 9. 21. 10. 9. 12. 

Harmonogram svozu Bioodpadu od rodinných domků bude probíhat v termínu 
od  

a bude zveřejněn v samostatné složce "Harmonogram svozu BIO 20 " 
na webových stránkách statutárního města Havířova a Radničních listech. 

Studentka ze SPŠS Haví-
řov usiluje o postup do finále 

14. ročníku soutěže Stavby 

z vlnité lepenky. Úkolem bu-

doucí stavařské generace bylo 
navrhnout a vytvořit originál-
ní model letištního terminálu 

a ukázat jeho vnitřní uspořádání. 
To vše výhradně z vlnité lepenky. 
O tom, které modely postoupí do 
finále, rozhodla odborná porota 

4. prosince 2020. Finalisté mají 
šanci bojovat o ceny v hodnotě 
40 000 Kč. Do letošního roč-

níku (posunutého z tradičního 
termínu v první polovině roku) 

ovlivněného „koronavirovou kri-
zí“ a také situací ve školských 
zařízeních se přihlásilo 18 škol 
z celé České republiky. Fotogra-

fie hotových staveb nakonec po-

řadatelům odeslalo sedm škol.

Ondřej Coufal

-oks-

Harmonogram svozu Bioodpadu od rodinných domků bude probíhat 
v termínu od 12. 4. 2021 - 26. 11. 2021 a bude zveřejněn v samostatné 

složce „Harmonogram svozu BIO 2021“ na webových stránkách 

statutárního města Havířova a Radničních listech.
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PŘEHLED AKTUÁLNÍCH ZMĚN V PROGRAMU
V návaznosti na platná omezení konání kulturních akcí v období říjen – prosinec 2020 došlo k úplnému zrušení programů nebo přesunům

na jiné termíny. VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ V NÁHRADNÍCH TERMÍNECH ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
INSTRUKCE PRO VRÁCENÍ VSTUPENEK:

VSTUPENKY ZAKOUPENÉ V POKLADNÁCH MKS HAVÍŘOV JE MOŽNO VRACET DO 22. 12. 2020 A OD 4. 1. 2021 DO 1. 2. 2021
V POKLADNĚ KULTURNÍHO DOMU PETRA BEZRUČE

VSTUPNé ZA TRVALE ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ ZAKOUPENé PŘES ON-LINE SySTéM
bude vráceno převodem na účet na základě zaslání čísla účtu a on-line vstupenky zpět na adresu 

sekretariátu MKS Havířov: sekretariatmks@mkshavirov.cz do 1. 2. 2021
PŘEDSTAVENÍ V NOVÝCH TERMÍNECH

Hana Zagorová a Petr Rezek – koncert – 2. 5. 2021
Marek Jelínek - Dobroběžník v Africe – přednáška – 4. 3. 2021

Kafe u Osmanyho – zábavný pořad – 29. 3. 2021
Harmonické melodie – benefičního koncert – 18. 4. 2021

Osm eur na hodinu – divadlo – 30. 9. 2021
Arnošt Vašíček – Tajemné fenomény – přednáška –  8. 4. 2021

KD PETRA BEZRUČE
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Klub přátel hornického muzea pobočka Havířov  
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov

pořádají
11. 1. 2021 v 16.30 hod.

v loutkovém sále KDPB besedu
s Mgr. Martinem Strakošem,

Národní památkový ústav v Ostravě
Název přednášky:

Nová města v Evropě a Havířov

Vážení diváci a návštěvníci kulturních akcí, dle stanovených opatření k epidemické situaci COVID-19 bude
programová nabídka na měsíce prosinec 2020 a leden 2021 aktuálně zveřejňována na:

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

6. ledna / 17.30 hodin
loutkový sál KDPB / Přednáška s meditací
BÝT MOCNÝM MÍSTO NE-MOCNÝM
VÝZVY NOVÉHO ROKU
provází RENÁTA ROWENA GŘÍBKOVÁ
Vstupné: dospělí 250,- / děti do 15 let 125,-

TVÁŘE
PETRA

RYCHLÉHO
31/1/2021

19 hodin

Vstupné do 22. 12. 2020: 190 Kč, 210 Kč, 230 Kč
Vstupné od 6. 1. 2021: 240 Kč, 260 Kč, 280 Kč

Petr Rychlý vypráví historky nejen ze zákulisí divadla
a televize, ale i veselé příběhy z vlastního života.



kultura 8

www.mkshavirov.cz facebook - Kino Centrum Havířov

KD PETRA BEZRUČE

KD LEOŠE JANÁČKA

KD RADOST

GALERIE CENTRUM

PŘIPRAVUJEME
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Výstavní síň Viléma Wünscheho / Otevřeno: po–pá 12 – 18 h.,
so, ne 14 – 18 h. / Vstupné: 30 Kč, děti, mládež, ZTP, senioři 15 Kč

HAVÍŘOVSKÝ VÝTVARNÝ SALON
12. přehl ídka prací  výtvarníků našeho města
Pokračuje z prosince 2020 od 4.1. do 24. 1. 2021

Galerie Maryčka
Otevřeno: po – pá 14 – 18 h.

FrANTIšeK
LuKAšÁK

SVět
MýcH
bAreV

5. 1.–29. 1. 2021
Vstupné dobrovolné

3. 2. 2021 / 17.30 hodin, loutkový sál KDPB
Být MOcNýM MÍStO NE-MOcNýM
LÉČENÍ SRDEČNÍ ČAKRY / přednáška s meditací
provází RENÁTA ROWENA GŘÍBKOVÁ
Vstupné: 250 Kč / děti do 15 let 125 Kč

10. 2. 2021 / 19.00 hodin, velký sál KDPB
NA ZLAtÉM JEZEŘE / Ernest Thompson / divadlo
Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, 
Marika Procházková, Vasil Fridrich / Jan Teplý ml.,
Jaromír Nosek / Karel Zima...
Vstupné do 22. 12. 2020: 340 Kč, 380 Kč, 400 Kč
Vstupné od 6. 1. 2021: 390 Kč, 430 Kč, 450 Kč
11. 2. 2021 / 18.00 hodin, Kino Centrum
FOtOGRAF NA cEStÁcH
– SPLNěNý SEN JIŘÍHO KOLBABY
Exotická diashow s přednáškou JIŘÍHO KOLBABy
Vstupné od 6. 1. 2021: 250,-Kč, studenti: 220,-Kč
Vstupné do 22. 12. 2020: 200 Kč, studenti:170 Kč
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Z PROFESIONÁLNÍ dOMÁcÍ HUdEBNÍ ScÉNY SNAd NENÍ JMÉNO,
KtERÉ BY HAVÍŘOV NEUVÍtAL

Karel Gott, Michal David, Marek Eben, Jaroslav Nohavica, Miroslav Žbirka, Marek Ztracený, David Koller, Pavol Habera, Josef Vojtek, 
Mikolas Josef, Václav Neckář, Ben Cristovao, Dalibor Janda, Jiří Korn, Josef Laufer, Petr Muk, Vojtěch Dyk, Xindl X, Rytmus, Sebastian, 

Michal Hrůza, Petr Bende, Roman Vojtek, Petr Vondráček, Daniel Hůlka, Ladislav Křížek, František a Jan Nedvědovi, Leoš Mareš,
Tomáš Klus, Daniel Nekonečný, Vašo Patejdl, Dan Bárta, Vladimír Hron, Petr Kolář...

Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Věra Špinarová, Dara Rolins, Petra Janů, Hana Zagorová, Marie Rottrová, Heidy Janků, Ewa Farná,
Tereza Mašková, Anna K, Lenka Dusilová, Aneta Langerová, Marta Jandová, Jana Kirschner...

Kabát, Kryštof, Elán, Nightwork, 4TET, Team, Olympic, Desmod, Hradišťan, Wohnout, Chinaski, Mandrage, Tatabojs, Mňága a Žďorp, 
Divokej Bill, Jelen, Slza, Mirai, Čechomor, Horkýže Slíže, Tři sestry, Mig 21, Lunetic, Tublatanka, Buty, Yo Yo Band, No Name, Citron, 

Katapult, Monkey Bussines, Priessnitz, J.A.R., Vypsaná fixa, Visací zámek, Kučerovci, Wanastowi Vjecy...

Dagmar Patrasová, Maxim Turbulenc, Jitka Molavcová, Stanislav Hložek Michal Nesvatba, Pavel Novák, Jan Přeučil a Eva Hrušková, 
Míša Růžičková, Jaroslav Uhlíř, Petra Černocká, Heidy Janků, Lollipopz a Kája dětem s Bambuláčkem, L.O.L. Surprise, Hopsalín,

Kašpárek v rohlíku, Spejbl a Hurvínek, Albertík, , Hornická kapela, Dechová hudba Hasičanka, dechový orchestr Náladička, Veselí starci,
Duo Yamaha, Veselá Trojka, Eva a Vašek, Kollárovci

SPOUStU ZAHRANIčNÍcH PROFESIONÁLŮ HUdEBNÍ ScÉNY VYStOUPILO
NA HAVÍŘOVSKýcH PÓdIÍcH

Clean Bandit, James Blunt, Apocalyptica, John Newman, Sabaton, Natalie Imbruglia, Nightwish, Guano Apes, Within Temptation, 
Bonnie Tyler, Saxon, Lordi, Paul Young, Status Quo, Suzi Quatro, Europe, The Sweet, Slade, Uriah Heep, Umberto Tozzi, Modern Talking, 
Boney M, Hammerfall, Chris Norman, Drupi, Nazareth, Kalinka, Alexandrovci, Lady Pank, Omega, Stratovarius, Helloween, Lou Bega, 

Alphaville, Scooter a další...

BOHAtÉ ZAStOUPENÍ HEREcKýcH LEGENd, KONcERtNÍcH MIStRŮ
A RENOMOVANýcH VýtVARNÍKŮ NEBYLO V PROGRAMOVÉ NABÍdcE VýJIMKOU
Dagmar Pecková, Eva Urbanová, Peter Dvorský, Pavel Šporcl, Ivan Ženatý, Václav Hudeček, Adam Plachetka, Štefan Margita,

Gabriela Demeterová, Jan Svěcený, Kateřina Chroboková, Filharmonie Ostrava, Zlín, Olomouc, Big Band Felixe Slováčka,
Boom Band Jiřího Dvořáka, Melody Makers Ondřeje Havelky...

Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová, Miroslav Horníček, Simona Stašová, Jan Tříska, Jiří Langmajer,

Juraj Kukura, Karel Heřmánek, Josef Dvořák, Jaroslav Satoranský, Jan Kanyza, Hana Maciuchová, Josef Somr, Petr Rychlý, Petr Kostka,
Jana Hlaváčová, Pavel Zedníček, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak,  

Zlata Adamovská, Iva Janžurová, Tatiana Dyková, Ivana Chýlková, Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, Jana Švandová, Ljuba Krbová,
Filip Blažek, Ivan Trojan, Jan Čenský, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Miroslav Donutil, Karel Roden, Pavel Trávníček, Veronika Freimanová,
Zuzana Bydžovská, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Jan Hrušínský, Rudolf Hrušínský, Bára Hrzánová, Marek Vašut, Jíří Bartoška, 
Boleslav Polívka, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Eva Vejmělková, Vojtěch Dyk, Marta Vančurová, Štěpánka Haničincová, Jan Přeučil, Marek Eben, 

Jaroslava Adamová, Ladislav Mrkvička, Jiří Krampol, Karel Šíp, Václav Postránecký, Petr Nárožný, Miroslav Krobot, Martin Dejdar...

Karel Gott, Vladimír Renčín, Vladimír Suchánek, Jiří Winter Neprakta, Věra Tošenovská, Oldřich Kulhánek, Jan Saudek, Zdeněk Miler,
Josef Liesler, Stanislav Holý, Kurt Gebauer, Ivan Mládek, Vladimír Jiránek, Lucie Seifertová, Adolf Born, David John Lloyd ...

PRIORItOU HAVÍŘOVA, BYLO A JE tAKÉ KULtURNÍ VYŽItÍ
PRO VŠEcHNY VěKOVÉ SKUPINY OBYVAtEL.

MěStSKÉ KULtURNÍ StŘEdISKO HAVÍŘOV děKUJE VŠEM ZA POdPORU
KULtURNÍHO A UMěLEcKÉHO ŽIVOtA V NAŠEM MěStě A těŠÍ SE NA 

SEtKÁNÍ S VÁMI V NOVÉM ROcE ...

HAVÍŘOV     – dYNAMIcKÉ, AKtIVNÍ
A KRÁSNÉ MÍStO PRO ŽIVOt ...

NEJMLAdŠÍ MěStO V REPUBLIcE 
ŽIJE KULtUROU ...

NAdcHÁZÍ čAS VÁNOčNÍ ...
PŘIPOMEŇME SI SYMBOLIcKY KULtURNÍ HIStORII MěStA 21. StOLEtÍ ...
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Konec roku z pohledu psychiatra aneb pár 
doporučení, jak nebýt z Vánoc na prášky
Štědrý den klepe na dveře. Pro 
mnohé z nás jsou oslavy klidu 
a míru vykoupeny hodinami 
úklidu, nákupů a příprav na 
dokonalé chvíle. Existuje ně-
jaký ideální recept na to, jak 
si Vánoce užít ve skutečném 
štěstí, abychom se ze všech 
příprav na ně nezbláznili? Na 
tuto otázku odpovídá primář 
psychiatrického oddělení haví-
řovské nemocnice MUDr. Mi-
chal Samson se svým týmem 
s doporučením:

Prožijte Vánoce především 
podle svých představ.

Pro naše předky byly Vánoce 
příležitosti, kterou celý rok ne-

měli, tudíž najíst se dosyta, po-

dávalo se 12 pokrmů, Vánoce 
byly rámovány rituály, rybí šu-

pina pod talířem, aby v příštím 
roce byly peníze, překrajování 
jablíček jako předpověď zdraví 
a úspěchu v následujícím roce, 
stromeček, dárky, očekávání 
první hvězdy před zasednutím 

k bohatému stolu. 

Rituály stanoví rámec toho, 
že jisté věci děláme v jistý čas 

a předem předepsaným způso-

bem, což má velký dopad pak 
v každodenním životě, rituály 
strukturují naše každodenní 
činnosti, zde máme hranice 

a prostor, v němž se cítíme 
bezpečně. Jejich absence pak 
mohou způsobovat to, že se 
nemáme nejen o co opřít, ale 

i na co těšit. Rituály rámcují naše 
prožívání světa a mají vliv na to, 
zda se v něm cítíme bezpečně, 
zda nám svět a naše existence 

v něm dává smysl, nebo zda 
toto absentuje. Pocit smyslu-

plnosti je důležitým činitelem 
majícím vliv na naše psychické 
zdraví.

Vánoce, coby tradiční svátky, 
vnášejí tedy do našich životů 
rytmus a řád. Dodržování tradic 
je žádoucí a pro mnohé může 
být duševně očistné. Ale klid-

ně můžete jít proti davu a bořit 
zavedené zvyklosti, důležité je 
vaše štěstí a spokojenost vaší 
rodiny. Jestli bude na štědro-

večerní večeři kapr, nebo řízek, 
není důležité, stejně jako to, 
jestli jste stihli pořádně naleš-

tit všechna okna nebo provést 
stoprocentní předvánoční úklid 
v každé skříni. Čím dál víc 

z nás se rozhodne před všemi 
svátečními nástrahami a poža-

davky na dokonalé štěstí utéct 
do poklidu jiné než domácí des-

tinace. I takto to může být v po-

řádku, pokud se v tomto modu 
cítíme být šťastni.

V současné, především mate-

riálně založené společnosti, se 
vánoční svátky staly pro mnohé 
přehlídkou marnosti a závodem 
v nakupování, což vede s blíží-
cím se Štědrým dnem k nárůstu 
napětí v rodinách a k nezpo-

chybnitelnému stresu jednotliv-

ců. Kdo z nás si alespoň jednou 
neřekl: Nevím, co mám koupit 
k Vánocům své ženě, muži, dě-

tem, protože buď všechno mají, 
nebo nic nepotřebují (anebo 
si nic nezaslouží…). Často se 
setkáváme i s tím, že bychom 
chtěli našim blízkým dopřát 
dárky, které si nemůžeme do-

volit. Tato těžce výbušná směs 
často spouští dekompenzace 
fyzické a/nebo psychické. 

Pokud máme jasno v tom, co 
je skutečně důležité, nastavme 
si své tempo a neklaďme na 
sebe příliš velké nároky. Jen tak 
se můžeme vyhnout psychické 
nepohodě. Neměli bychom za-

pomínat na vděčnost, protože 
vděční lidé zažívají méně úz-

kostí a sami sebe považují za 
zdravější oproti běžné populaci.  
Vděčnost zvyšuje štěstí a redu-

kuje depresi. Pokud jsme šťast-
ni, dokážeme se lépe rozhodo-

vat a vše nám jde lépe.

Pokud si chceme vánoční svát-
ky užít, je dobré dodržovat živo-

tosprávu, najít si čas na aktivity, 
které nás nabíjejí, odměňovat 
se. Procházka v přírodě nám 
dá také sílu zvládnout například 
všechny krásné, ale často psy-

chicky náročné rodinné sváteč-

ní návštěvy.

Také vzpomínky na příjemné 
zážitky a pocity nám mohou 
pomoci udržet myšlenky, aby-

chom se ze svátků „nezbláz-

nili“. Važme si toho, co máme, 
protože je pozdě vážit si toho, 
co jsme měli.

Snad vás potěší zpráva, že 

o Vánocích je paradoxně nižší 
výskyt sebevražd, než v jiných 
obdobích roku. Stejně tak opro-

ti všeobecným přesvědčením 
nenarůstá počet hospitalizací 
na psychiatrických odděleních.

A na úplný závěr: „Zachovej řád 
a řád zachová Tebe.“ A taky si 
dopřejte luxus být štědří, proto-

že akt štědrosti přispívá k vyšší 
radosti a spokojenosti. Štědrost 
v pravém smyslu neznamená 
zahrnovat druhé drahými dary. 
Štědrost znamená konat dobro. 
Nabídnout pomoc někomu blíz-

kému, vykonat za něj jakýkoliv 
čin laskavosti.  

Je to zvláštní paradox, ale tím 
nejlepším způsobem, jak zís-

kat vlastní štěstí, je rozdávat ho 
ostatním a to nejen o Vánocích.

NAŠI INTERVENTI

Na psychiatrickém oddělení ha-

vířovské nemocnice jsou vyško-

leny dvě interventky první psy-

chické pomoci, které nabízejí 
pomoc pozůstalým a druhotně 
zasaženým. Pomáhají projít 
těžkou životní situací, poradí 
s otázkami posledního rozlou-

čení, jak projít obdobím truchle-

ní apod. Tuto pomoc poskytují 
především pozůstalým, kterým 
zemřel blízký člověk v havířov-

ské nemocnici, ale pokud to 
kapacity dovolí, poskytujeme in-

tervenční podporu i lidem mimo 
nemocnici.

KRIZOVÁ LINKA POMOCI 
PRO BLÍZKé PACIENTŮ    

Linka je určená těm, kteří obdr-
želi nepříznivou zprávu o zdra-

votním stavu svého blízkého, 
neměli možnost být s nemoc-

ným a rozloučit se s ním, přišli 
o blízkou osobu, jsou se svou 
bolestí a obavami sami, mají 
sami výrazný strach z nemoci, 
potřebují hovořit o tom, co dál, 
nebo potřebují sdílet své emoce.

Kontakt na krizovou linku je: 
227 272 225.
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DON BOSKO
Haškova 1475/1, 736 01 Havířov - Město, 596 810 145, 
sekretariat@csvc.cz, www.csvc.cz

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

Program se vzhledem k omezením a nařízením vlády může změnit.
Středisko Město (Haškova 1)
provoz denně 15.00–19.00

12. 1.   18.00 Turnaj ve vybíjené na ZŠ 1. máje
15.–16. 1.  Víkendovka „Pařmeni na horách“.
  Cena 150 Kč. Čeká nás pařba na PC, PS4 VR a výlet,  
  možná i za sněhem
26. 1.   15.00 Turnaj o ceny v Beat Saber 
29.–30. 1.  Víkendovka „Víkendový trojboj“.
  Cena 230 Kč. Sportovní aktivity a výlet do aquaparku
  Bohumín
29. 1.   16.30 Don Bosko slaví.
   Odpoledne plné soutěží a zábavy
Středisko Šumbark a Valdocco (Lomená 9)
provoz denně 15.00–19.00

  4. 1.  18.00 Novoroční turnaj v hoverballu   
  7. 1.  15.00 Turnaj ve vybíjené  
13. 1.  16.00 Novoroční přebor ve stolním tenise  
21. 1.  16.00 Turnaj družstev ve stolním tenise  
22. 1.  18.00 Kinect – turnaj 
28. 1.  16.00 Novoroční parkourový trojboj 
Klub Maják (Boženy Němcové 3) 
14. 30 Malý Maják, 17. 30 Velký Maják

  4. 1. 15.00 Zima na zahradě střediska 
  7. 1. 15.00 Novoroční dílničky 
13. 1. 15.00 Soutěž AZ-kvíz 
15. 1. 15.00 Malujeme sněhuláka 
19. 1. 15.00 Turnaj ve stolním tenise 
20. 1. 15.00 Turnaj ve stolním fotbálku 
27. 1. 15.00 Hrajeme kostky 

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město
www.knih-havirov.cz

Od 1. 2. 2021 bude zrušena pobočka v Havířově-Životicích. Děkujeme 
za pochopení a budeme se těšit na vaši návštěvu v ostatních pobočkách 
Městské knihovny Havířov.

Expozice Historie psaná uhlím ukončila k 31. 12. 2020 svou činnost ve 
Společenském domě Reneta na Dlouhé třídě. V současné době probíhá 
stěhování expozice do náhradních prostor na Pavlovově ulici, kde done-
dávna sídlila pobočka Muzea Těšínska Musaion a ještě dříve Hudební 
oddělení Městské knihovny Havířov. Stěhování do nových prostor nám 
přinese možnost rozšíření provozní doby, a tedy i zkvalitnění nabízených 
služeb. O termínu otevření expozice vás budeme informovat na webo-
vých stránkách knihovny.

AKCE PRO DĚTI

POBOČKA SEIFERTOVA

18. 1. ve 14.00 LISTování novými knihami pro děti.

AKCE PRO DOSPĚLé

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ SVORNOSTI

27. 1. v 17.00  Z jiného světa. Vernisáž výstavy obrazů Bohumily 

  F. Kohutové. Výstava potrvá do 19. 2. 2021.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLé SVORNOSTI
13. 1. od 9.00 do 12.00  Jak na to II. Potřebujete poradit s čtečkou,  
   tabletem nebo chytrým telefonem? Přijďte  
   s nimi do knihovny a my vám pomůžeme.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLé ŠRÁMKOVA

13. 1.–10. 3. Jiná perspektiva. Výstava fotografií a obrazů Romany
  Večeřové a Josefa Kutaje.

28. 1. v 17.30 Debata s Robertem Šlachtou.

K-KLUB ŠRÁMKOVA

14. 1. v 18.00 Japonsko. Cestopisná přednáška havířovského muzi- 
  kanta a jazykového nadšence  Jakuba Krakowczyka.

19. 1. v 16.30 Kurz černého drátování.
  Výroba drátkovaného hrnku. Cena kurzu 190 Kč.
  Nutná rezervace místa na tel. 597 317 221
  či e-mailem klub@knih-havirov.cz

27. 1. v 16.30 Novoroční setkání dobrovolníků.

POBOČKA SEIFERTOVA

22. 1. v 17.00 I ty nejmenší sny se mohou stát skutečností. 
  Vernisáž výstavy obrázků, pohlednic a knižních záložek 

  Evy Walové.

POBOČKA U JESLÍ
25. 1. v 9.00 Posezení nad knihami. Knižní klub.

Výše uvedené akce se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické 
situace. Sledujte, prosím,  webové stránky knihovny, kde se dozvíte aktu-
ální informace ohledně konání akcí.

Středisko M. Kudeříkové
15. 1. 15–17 hod.  „Workshop v Asterixu“ – nabízíme činnosti  
   v tvořivých a počítačových dílnách.
   Přihlášky pouze na e-mail:
   lenka.svecova@svcha.eu
Volná místa v těchto kroužcích:

Tvořílkové: pondělí (15–16.30 hod.), Cvičmíč: středa (15–16 hod.),
Dancing: úterý (17–18 hod.), Dřevomodeláři: středa (17–19 hod.),
Malujeme, kreslíme s Matějem: středa (16–18 hod.)
Šikulové: čtvrtek (15–17 hod.)
Info na: lenka.svecova@svcha.eu

Reload: pondělí (14.45–16.45 hod.), Tvorba PC her: úterý (14.45–16.45 hod.), 
Elektro lego: úterý (16–18 hod.), Počítačové sítě a systémy: čtvrtek (17–19 hod.)
Info na: jiri.salamon@svcha.eu

Středisko Na Nábřeží
Volná místa v těchto kroužcích:

Taekwon-do I.: středa (16.25–17.25 hod.), Taekwon-do II.: středa (17.30–19 hod.)
Up&Down Elite (street dance pro dospělé): pondělí (18.15–19.15 hod.)
Jóga pro dospělé: středa (18.30–19.30 hod.)
Info na: lucie.vachulova@svcha.eu

Domácí mazlíčci – nemůžou mít děti doma své vlastní zvířátko nebo jich 
máte málo? U nás si to mohou vynahradit a naučit se, jak o ně pečovat.
Kroužek pro děti a jejich psy – v kroužku se děti naučí, jak vycvičit pejska, 
aby poslouchal, jak se o něj starat, psím trikům a mnoha dalším dovednostem.
Info na: katerina.dzumanova@svcha.eu, mobil: 774 147 160

SportAsterix: pondělí (17–19 hod.), Výtvarníček: úterý (15.30–17 hod.)
Keramická tvorba: pondělí (15–16.30 hod.), Keramika dospělí: úterý (17–19 hod.)
Info na: tomas.mendl@svcha.eu, mobil: 736 158 153
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Moderní formy výuky 
na GKH

Na podzim jsme si na Gymná-

ziu Komenského v Havířově 
připomněli Evropský den jazy-

ků, jehož cílem je podporovat 
studium cizích jazyků v jakém-

koli věku, a to jak ve škole, tak 

i mimo ni. Jednou z cest, jak 
toho dosáhnout, je realizace 
metody výuky zvané CLIL, tedy 
začleňování cizího jazyka do 
hodin jiných vyučovacích před-

mětů. Občas tak u nás zazní 
anglická slova například během 
matematiky, biologie, výtvarné 
či hudební výchovy. Další pod-

pora studia cizích jazyků probí-
há díky zapojení do programu 
Erasmus+, z něhož jsou finan-

covány výměnné pobyty našich 
žáků na partnerských školách 
a zahraniční jazykové kurzy pro 
učitele, kteří si tak nejen zdoko-

nalují jazykové dovednosti, ale 
také objevují nejnovější vzdě-

lávací trendy. V nově schvále-

ném projektu „CLIL@GKH“ se 
pak uskutečňuje tzv. stínování, 
kdy se několik pedagogů chys-

tá týden mapovat metodologii 
edukace na zahraničních ško-

lách v Belgii, Španělsku, Pol-
sku a na Slovensku. Distanční 
vzdělávání nám umožnilo využít 
jedinečnou příležitost přizvat 
do online vyučování atraktivní 
hosty ze zahraničí a hodiny špa-

nělštiny i francouzštiny tak do-

provázejí lektorky z Venezuely 
a Nikaraguy. Konverzace online 
dnes není překážkou ani pro ro-

dilé mluvčí z USA a Kanady, pů-

sobící u nás již druhým rokem.

Mgr. Dalimil Šebesta
Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2,
příspěvková organizace 

Dobrý den, rádi bychom se po-

chlubili velkým úspěchem naše-

ho boxera Davida Poláka, který 
se v termínu od 25. listopadu do 
3. prosince 2020 účastnil ME ka-

detů a kadetek v Sofii ve váze do 
80 kg. David v boji o postup do 
semifinále porazil tvrdým K.O. ve 
třetím kole chorvatského boxera 
Juru Kunice. V postupu do finále 
porazil 4:1 ukrajinského Dzhama-

la Kullieva. Ve finále se David utkal 
s ruským boxerem Turtubaevem 
Daniialem a prohrál nejtěsněj-
ším výsledkem 3:2. David Polák 
z Box Havířov se stal již podruhé 
VICEMISTREM EVROPY v boxu do 
váhy 80 kg pro rok 2020.

Box Havířov

Úspěchy svěřence Boxu 
Havířov

Komunitní centrum
je zde pro Vás

Charitní centrum pro
seniory v Havířově

Přijměte pozvání do komunit-
ního centra Havířov vedeného 
paní Karlou Hanákovou. Přijďte 
si udělat radost i v těchto neve-

selých časech. Těšit se můžete 
na pravidelná klubová setkání 
s bohatým programem nebo 
na oblíbené tréninky paměti, na 
kterých zábavnou formou pro-

cvičíte svou bystrost pomocí za-

jímavých her. Procvičit se může-

te také díky společenským hrám 
a soutěžím nebo můžete získat 
nové informace na besedách, 
které se zaměřují na různá té-

mata. Milovníci cizích jazyků si 
přijdou na své – centrum pořádá 
lekce angličtiny, které jsou vel-
mi oblíbené. Pokud preferujete 

aktivnější činnosti, můžete zvo-

lit vycházky s holemi nordic wal-
king alias severskou chůzi, díky 
které rozpohybujete své tělo 

a poznáte nové přátele. Další 

aktivitou jsou cvičení vedená vy-

školenou cvičitelkou pro začá-

tečníky a pokročilé, na kterých 
se můžete těšit na základní prv-

ky jógy nebo na cviky, díky kte-

rým zlepšíte svou celkovou kon-

dici. Inspiraci do kuchyně jistě 
najdete na kurzu vaření. Chce-

te-li se zúčastnit rekondičního 
pobytu, máte možnost – cent-
rum pořádá každoroční pobyty 
s bohatým programem. Více se 
dozvíte na webu komunitního 
centra Havířov www.civilky.cz/
kc-havirov

Za vedení komunitního centra 
děkujeme paní  Karle Hanákové 
a celému kolektivu KC Havířov.

Klientům děkujeme za projeve-

nou přízeň.

Navštivte naše centrum pro se-

niory, které se zaměřuje na ak-

tivní stáří a zdravý životní styl 
seniorů. Umožňuje seniorům 
seberealizaci v zájmové a tvůrčí 
činnosti, podporuje pohybovou 
aktivitu seniorů, společná setká-

vání a navazování nových přátel-
ství. Samozřejmostí je i pomoc 

v oblasti uplatňování práv, opráv-

něných zájmů a při obstarává-

ní osobních záležitostí. Naše 
centrum je denní, nepobytové 
zařízení, jedná se o bezplatnou 
registrovanou sociální službu, 

která je určena pro seniory ve 
věku od 65 let a osoby s těles-

ným postižením a chronickým 
onemocněním od 27 let. Najde-

te nás na adrese: ul. Lomená 11, 
Havířov-Šumbark.



www.havirov-city.cz

ostatní 13

facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

Nové šatny pro žáky
ZŠ 1. máje

Výročí semináře
z chemie jsme oslavili 
komorně …

Poděkování
Městské policii Havířov

Hrajeme si s víčky
Na Základní škole 1. máje byla 
ukončena rozsáhlá rekonstruk-

ce šatních prostor. Již před 
rokem se nám podařilo získat 
velkorysý sponzorský dar, díky 
kterému jsme zajistili šatní 
skříňky pro žáky I. stupně. Nyní 
na začátku tohoto školního 
roku se svých skříněk dočkali 
také žáci II. stupně.  

Moderní skříňky vystřídaly sta-

ré šatní klece, které byly využí-

vány po celou dobu existence 
budovy naší školy. Celý interiér 
šaten je nyní prostorný a přede-

vším bezpečný pro více než 600 
našich žáků.

Děkujeme za úžasný sponzor-
ský dar.

Mgr. Magdalena Kolasová
výchovná poradkyně ZŠ 1. máje, 

Havířov-Město

Přestože v letošním roce nebu-

de probíhat chemická olympiá-

da, která má v ČR dlouholetou 
tradici, komorně jsme oslavili 
se zájemci o chemii (žáky zá-

kladních škol) výročí našeho 
semináře. Seminář z chemie 
pro žáky základních škol Ha-

vířova pořádá naše škola již 
patnáct let. U jeho zrodu stála 
naše kolegyně a kamarádka 
RNDr. Alexandra Grabovská, 
Ph.D., která se sama dlouhodo-

bě věnovala mnoha žákům se 
zájmem o přírodní vědy. Dnes 
již není bohužel mezi námi, pro-

to jsme na ni alespoň vzpomně-

li. Žáci vyřešili několik rébusů 

k chemickým prvkům a rovni-
cím, ve druhé části se pak bed-

livě soustředili na praktickou 
práci s názvem „Ekologická 
katastrofa v kádince“. Strávili 
tak příjemné odpoledne na naší 
škole s krásnou přírodní vědou.

Děkujeme městu Havířov za 
dotaci, kterou poskytlo na re-

alizaci naší akce, a taktéž fir-
mě PODA, a.s., za upomínkové 
předměty. 

Mgr. Aleš Chupáč
Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, p.o.

Chtěla bych moc poděkovat 
Městské policii Havířov, že po-

řádají kurzy sebeobrany “Ženy 
naučte se bránit“. Zúčastnila 
jsem se v září 2019. Moc mi 
pomohl, jelikož jsem se dostala 
do situace, kdy jsem se muse-

la bránit a díky kurzu jsem to 
dokázala. Vřele doporučuji že-

nám! Zároveň bych chtěla po-

děkovat zaměstnanci jedné zá-

silkové služby (snad PPL), který 
pachatele zadržel a zavolal PČR, 
a já jsem už neměla příležitost 
mu poděkovat osobně. Situace 
se stala v listopadu 2020 a na-

štěstí pro mě dopadla dobře. 
Takže ještě jednou děkuji!

Karla Doušová

My, děti ze školky „U kamarádů“ 
na ul. Čelakovského, do škol-
ky stále přinášíme víčka z PET 
lahví. Často si z nich na kober-
ci stavíme, tvoříme, vyrábíme 

ozdoby, učíme se třídit barvy. 
Letos jsme se rozhodli v rám-

ci celoročního projektu „Bar-
vy, barvy, barvičky a plastové 
lahvičky“ vyzdobit si obrázky 

z víček přímo plot naší školky. 

Práce nás bavila a paní učitel-
ky nám obrázky zažehlily a po-

mohly připevnit na plot. Už by 
potřeboval opravit, tak je ales-

poň veselejší a hezčí. Co říkáte ?

Uršula Kuliková
Mateřská škola „U kamarádů“

Čelakovského 4/1240
Havířov-Podlesí
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Na chvíli archeologem 
aneb „Cookie vykopávky“ 
na ZŠ Moravská

Lucerničky
pro dobrou náladu 

Záchrana ježečků

Žáci 6. B měli možnost si vy-

zkoušet, jaké je to být na chvíli 
archeologem. V rámci distanč-

ní výuky  prováděli archeologic-

ké „vykopávky“. Materiálem pro 
archeologický průzkum  se sta-

la cookie sušenka a cennými 
artefakty čokoládové lupínky. 
Právě tyto lupínky děti opatrně 
„vykopávaly“ za pomoci párát-
ka. Nesměl chybět ani zápis 

o této  pečlivé práci. Na rozdíl 
od skutečného archeologa si 
žáci za odměnu mohli své vy-

kopávky i drť sníst.
Mgr. Hamtáková

Náš malý kamaráde broučku, 
jdi už klidně spát, na jaře se 
nám vrátíš zas! V mateřské  
škole Sadová učitelé společně 
s dětmi poznávali život brouč-

ků, tvořili pro broučky domečky 
z přírodnin, hledali a pozorovali 
je v přírodě, povídali si pohád-

ky. Ani rodiče nezaháleli a vy-

ráběli doma společně s dětmi 
lucerničky pro broučky, které 
jsme měli rozsvítit na tradič-

ní podzimní slavnosti. Každá 
lucernička byla krásná a jedi-
nečná. Z čeho lucerny vyráběli? 
Co doma nebo venku našli – ze 

sklenic, přírodnin, listí, obrázků, 

ubrousků, krajek, špagátů.  Le-

tošní rok je v mnoha ohledech 
jiný a i když kvůli zhoršující se 
epidemiologické situaci, k po-

řádání zahradní akce nedošlo, 
rozsvícené lucerničky ozdobily 
prostory vstupní haly a rozve-

selily naši podzimní náladu. 
Děkujeme tímto všem rodičům, 
kteří si našli čas a v této neleh-

ké době přispěli k vytvoření po-

zitivní a příjemné atmosféry.

Zuzana Kubenková,
zástupkyně ředitelky

MŠ Sadová

Jednoho podzimního dne ob-

jevily děti na školní zahradě 
Mateřské školy Balzacova dva 
malinké ježečky. Protože byli 
opravdu malincí a bez ježčí 
maminky, rozhodly se, že se 

o ně postarají. Jenže, ouha, 
ježci nechtěli nic jíst. Paní uči-
telky se společně s dětmi radily 
a radily, až padl nápad, zavolat 
záchrannou stanici. Záchran-

ná stanice Dům přírody Poodří 
Bartošovice, nám předala kon-

takt na pana Imricha Bitteru 

z Havířova, který o nalezená 
volně žijící zvířata pečuje. Poté 
šlo již vše velmi rychle – ježky 
jsme předali do správných ru-

kou. Jsme moc rádi, že existují 
lidé, kteří pomáhají zvířátkům, 
když potřebují rychlou pomoc 

a hlavně, vědí jak na to. Při pře-

dávání jsme se dozvěděli, že 
starost o takto malá „mláďátka“ 
není vůbec jednoduchá, krmivo 
něco stojí. Tu nastala naše pří-
ležitost pomoci. Rozhodnutí 
bylo také rychlé – uspořádali 

jsme sbírku kočičího krmiva, 
které ježečci baští a moc jim 
chutná. Za krátkou chvilku děti 
nosily mnoho granulí, konzerv 

a kapsiček. Krmivo bylo předá-

no do správných rukou panu 
Imrichu Bitterovi. To bylo ra-

dosti, když přivezl dětem za-

chráněné ježky ukázat. Ti sami 
poznali, jak je o ně dobře posta-

ráno – vždyť o pořádný kus po-

vyrostli. Děti si ježky prohlédly, 
dozvěděly se o nich mnoho 
zajímavostí a záchrana ježečků 
skončila radostí z toho, že udě-

laly dobrý skutek.

Když jsme zapalovaly s dětmi 
první svíci adventu – Svíci na-

děje, zavzpomínaly děti na jež-

ky s nadějí, že po přezimování 
uvidí „ježčí klubíčko“…

Mgr. Zuzana Synková,
učitelka Mateřská škola

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

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

STĚHOVÁNÍ
KOŽNÍ + LYMFO ORDINACE

www.zdravakuze.cz

596 811 810

Točna LidickáMHD

(Havířov – Šumbark)

Bus č.: 402, 404, 408, 410,

412, 414, 440, 461

Auto: Lidická 886/43

(Havířov – Šumbark)

GPS 49.7991256N, 18.4011897E

KOŽNÍ + LYMFO ORDINACE
®

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO ČÍSLA

8. 1. 2021

PRONÁJEM 

 KANCELÁŘÍ A SKLADŮ 
v budově Autoškoly Pollak 

Moskevská 1440/24a, Havířov - Město 

Tel.: 603 374 376          
    …opravdu jiná 

          autoškola…  
 

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

sekretariat.as@seznam.cz 
www.autoskolapollak.cz 
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Vážení čtenáři Radničních listů, 
měsíc leden se nese ve znamení 
novoročních přání a předsevze-

tí. Za naši školu bychom Vám 
chtěli popřát hlavně pevné zdra-

ví, štěstí a ať je rok 2021 napl-
něn pochopením, vzájemnou 
úctou a spokojeností. A jaké 
jsme si dali předsevzetí my? 
Potkávat na chodbách naší ško-

ly spokojené žáčky, kteří mají 
úsměv na tváři, těšící se do hu-

debního, výtvarného, tanečního 
a literárně-dramatického oboru. 
Na našich webových stránkách 
www.zusbm-havirov.cz a na fa-

cebookovém profilu školy jsme 
si pro Vás připravili novoroč-

ní pozdrav. Srdečně zveme ke 
zhlédnutí.

Kolektiv zaměstnanců
ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov

Studentská 11/1198
73601 Havířov

Čtyřletá a osmiletá
forma vzdělávání
www.gsh.cz
Dny otevřených dveří:

9. 1. 2021
sobota 8.30–12.00 hod.

Gymnázium,
Havířov-Podlesí, p. o.

špičkově vybavené od-

borné učebny, laboratoře, 
moderní sportovní areál 
a krásný školní dvůr

v posledním ročníku stu-

dia 12 hodin volitelných 
seminářů, široká nabídka 
zájmových kroužků (bridž, 
debatní klub aj.)

ředitelství gymnázia






