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Havířovu se daří 
odstraňovat autovraky 
z ulic města

Havířovští kickboxeři 
zabodovali na 
Mistrovství ČR
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Příloha COVID-19 
uvnitř
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Městská policie má nové termovize, 
strážníkům pomohou při hledání 
ztracených osob i ochraně majetku
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Rekonstrukce 
přednádražního prostoru 
dál úspěšně pokračuje

Jedna z velkých investičních 
akcí města Havířova „Rekon-
strukce přednádražního prosto-
ru Havířov“ odstartovala v únoru 
2020, hotova má být přesně za 
rok. Jak se přednádražní prostor 
v Havířově mění na moderní ter-
minál si byli během kontrolního 
dne prohlédnout také havířov-
ský primátor Josef Bělica a ná-
městek pro investice a chytré 
město Bohuslav Niemiec.

„Už se nemůžu dočkat, až bude 
všechno hotovo a my budeme 
moci nádraží a přednádraží 
plně užívat. Součástí projektu je 
i nová zeleň, kamerový a infor-
mační systém, mobiliář, osvět-
lení, zastřešení autobusových 
zastávek, nově vznikne taky 134
parkovacích míst. Jsem rád, že 
vidím, že všechno klape tak jak 
má,“ popsal primátor Havířova 
Josef Bělica.

Přestupní uzel bude kombinovat 
nejen autobusovou a železniční, 

ale i osobní a cyklistickou do-
pravu. Myšleno je i na chodce, 
opravy se dočkají všechny při-
lehlé chodníky a vzniknou nové 
přechody. Práce na předná-
dražním prostoru se koordinují 
s pracemi na výpravní hale, kte-
ré provádí Správa železnice. 
I když je to někdy složité a práce 
na straně u podjezdu se pozdr-
žely, konečný termín dokončení 
zatím není ohrožen.

Termíny hlídá a v číslech rád 
hovoří náměstek primátora pro 
investice a chytré město Bohu-
slav Niemiec: „Předpokládaná 
cena rekonstrukce je ve výši cca
119 milionů korun a celková pod-
pora ve formě dotací z Evropské 
unie je přiznána ve výši 100 mi-
lionů korun. Těší mě, že se do-
držuje jak finanční, tak časový 
plán. Je vidět, že kus práce je už 
za námi, ale ještě kus před námi.“

-red-

Havířovu se daří z ulic 
města odklízet autovraky

Kronika města Havířova 
za rok 2019 je hotová, 
občané do ní mohou 
opět nahlížet

Odtahování odstavených auto-
mobilů a vraků z ulic, silnic a par-
kovišť je teď ale snazší. K jejich 
rychlejšímu odstraňování po-
mohla nová legislativa. Během 
několika posledních měsíců 
z Havířova zmizelo zhruba dva-
cet vraků vozidel, a díky tomu 
se tak povedlo uvolnit potřebná 
parkovací místa. Další desítky 
případů jsou pak momentálně 
v řešení.

„Za změnu legislativy jsme rádi 
a hned po této změně jsme při-
stoupili k odstraňování autovra-
ků z našich parkovišť. Buďto na 
podnět odboru komunálních slu-
žeb města, jako správce komu-
nikací, nebo na podnět občanů 
či Městské policie Havířov. Na 
základě toho se nám už poved-
lo odstranit dvacet autovraků 
a aktuálně se teď řeší dalších pa-
desát případů,“ uvedl náměstek 
pro investice a chytré město 
Bohuslav Niemiec.

Vedoucí odboru komunálních 
služeb Iveta Grzonková k tomu 
dodala: „Nejčastěji je řešeno od-
stranění vraků vozidel odstave-
ných na místních komunikacích, 
odstranění vozidel z místních 
komunikací, na kterých není 
umístěna registrační značka 
a odstranění vozidel odstave-
ných déle jak 6 měsíců bez plat-

né technické kontroly na míst-
ních komunikacích.“ V letošním 
roce Odbor komunálních služeb 
Magistrátu města Havířova, 
jako správce místních komuni-
kací, zatím řešil 55 zjištěných 
a oznámených podnětů. Ve vět-
šině případů se podaří po jed-
nání s majitelem vozidla zajistit 
odstranění vozidla bez platné 
technické kontroly, případně 
vraku, přímo majitelem vozidla. 
Pokud majitel vozidla nekomu-
nikuje, po půl roce město Ha-
vířov na náklady vlastníka vrak 
ekologicky zlikviduje.

Před změnou legislativy zákon 
umožňoval odtah vraku pouze 
v případě, že měl silně poško-
zenou karoserii nebo mu chyběl 
motor. Silnice a veřejná parko-
viště se tak stávaly místem pro 
bezplatné uskladnění nepotřeb-
ného a často zcela opuštěného
majetku. Nově vlastník komuni-
kace provozovatele automobilu 
nejprve vyzve, aby vozidlo pod-
robil pravidelné technické pro-
hlídce nebo je odstavil jinam. 
Pokud by provozovatel nereago-
val, může město odstranit vůz 
na náklady provozovatele po 
dvou měsících.

 -red-

Důležité události roku města 
Havířova budou díky kronice 
navždy zaznamenány. Kronika 
za rok 2019 je právě teď už 
k nahlédnutí veřejnosti, a to 
jak v elektronické, tak tištěné 
podobě.

Do tištěné verze havířovské kro-
niky mohou zájemci nahlížet na 
Odboru školství a kultury Magis-
trátu města Havířova, 3. patro, 
dveře A 308, vždy první pracovní
pondělí v měsíci v čase od 8 do 
17 hodin. V budově magistrátu 
bude kronika uložena po dobu 
10 let. Poté Kronika města Ha-
vířova poputuje do Státního 
okresního archivu Karviná.

Elektronická verze kroniky je 
k dispozici na webových strán-
kách kronikahavirov.cz.

-red-
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V květnu 2020 nemocnice 
v Havířově zahájila rekonstruk-
ci šaten pro své zaměstnance 
za bezmála 17 milionů korun. 
První etapa nových šaten pro 
212 zdravotníků byla slavnost-
ně předána na konci září.

Dlouhodobě nevyhovující šatny 
ze začátku sedmdesátých let 
nesplňovaly hygienické ani tech-
nické požadavky. Díky financo-
vání zřizovatele Moravskoslez-
ského kraje a města Havířova 

se prvních 212 zaměstnanců 
dočkalo nových šaten a sociál-
ních zařízení. Symbolický klíč 
od šaten zaměstnancům slav-
nostně předal hejtman Morav-
skoslezského kraje Ivo Vondrák 
a primátor města Havířov Josef 
Bělica.

„Už bylo na čase dopřát personá-
lu naší nemocnice vzhlednější, 
funkčnější a důstojnější zázemí 
pro jejich náročné zaměstnání. 

Obzvláště v těchto dnech je na 
ně vyvíjen enormní tlak, takže si 
nové pracovní prostory více než 
zaslouží. Myslím na ně, vážím si 
jich a děkuji jim za skvělou práci 
a obětavost. Rekonstrukce šaten 
v havířovské nemocnici tím ale 
nekončí. Má před sebou další 
etapu, která bude dokončena 
v listopadu tohoto roku. Do-
savadní náklady města činily 
3 miliony korun,“ uvedl havířovský 
primátor Josef Bělica.

Rekonstrukce šaten zahrnovala 
jak stavební práce, kdy bylo zce-
la vyměněno sociální zázemí, 
vzduchotechnika i sanitární vy-
bavení, tak byly šatny vybaveny 
novým nábytkem a ostatními 
vybavovacími předměty. Další 
etapa rekonstrukce šaten pro 
celkem 254 zaměstnanců bude 
dokončena a předána zaměst-
nancům na konci listopadu to-
hoto roku.

-red-

Městská policie Havířov nově 
disponuje osmi binokulárními 
termovizemi za 900 tisíc ko-
run. Strážníci je využijí denně, 
například při práci v těžko pří-
stupných místech pro pěší hlíd-
ky a autohlídky v okrajových 
oblastech města. Město Haví-
řov využilo k pořízení termovizí 
investičního programu Minis-
terstva vnitra ČR „Podpora bez-
pečnosti v obcích v souvislosti 
s migrací.“

„Havířov se dlouhodobě snaží zvy-
šovat bezpečnost v ulicích města. 
Nové termovize Městské policie 
Havířov patří mezi moderní špič-
kovou techniku, která je momen-
tálně na té nejvyšší úrovni. Tento 
projekt se celý podařilo financovat 
z prostředků ministerstva vnitra. 
Jsem moc rád, že se to povedlo, 
protože tato technika je opravdu 
mobilní a kvalitní,“ uvedl při před-
stavení nových termovizí havířov-
ský primátor Josef Bělica.

Zlepšováním a modernizací 
technické vybavenosti městské 
policie a používáním nových 
technologií chce město přispět 
ke zvýšení bezpečnosti také 
v sociálně vyloučených lokali-
tách, nepřehledných okrajových 
částech města zasažených 
bývalou důlní činností a také 
k většímu pocitu bezpečí ob-
čanů města. Hlídky městské 
policie termokamery využívají 
téměř denně, například při ob-
hlídkách zahrádkářských osad, 
kontrolách parkovišť nebo ga-
ráží. Termokamery strážníkům 
pomáhají i při hledání pohře-
šovaných či hledaných osob. 
Termovize mají dosah až jeden 
kilometr, při napojení například 
na mobilní telefon je s nimi 
možné pořídit fotografii nebo 
videozáznam prohlíženého pro-
storu.

„Už v roce 2008 jsme pořídili jed-
nu termokameru za 55 tisíc ko-
run a velice se při práci v terénu 
osvědčila. Pomohla nám vyhledá-
vat osoby, kontrolovat parkoviště 
nebo zahrádkářské osady. Nemu-
síme nic obcházet, termovize je 
natolik citlivá, že na mnoho me-
trů odhalí člověka či zvíře. Proto 
jsme termokamer nově pořídili 
osm a hned při jejich testovaní 

se policistům podařilo najít ote-
vřenou garáž. Teplý vzduch, který 
proudil ven a na termokameře se 
vybarvil do oranžova, prozradil, že 
majitel zapomněl zavřít dveře,“ 
uvedl ředitel Městské police Ha-
vířov Bohuslav Muras a dodal: 
„V budoucnu bychom chtěli za-
pracovat na centralizaci městské-
ho kamerového dohlížecího sys-
tému a modernizovat kamery.“

Osm termovizí dodala na zákla-
dě výběrového řízení brněnská 
firma STK Slatina a.s. 888 tisíc 
korun, celou pořizovací částku, 
pokryla získaná dotace z Minis-
terstva vnitra ČR.

-red-

Zdravotníci z havířovské nemocnice se přestěhovali 
do nových šaten

Městská policie Havířov pořídila nové termovize, 
strážníkům pomohou v terénu například při hledání 
osob nebo zlodějů

Foto: Petr Sznapka
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Na křižovatce u hotelového
domu Merkur v Havířově
už svítí semafory

Mateřská škola v Havířově
-Bludovicích bude mít  
další třídu

Denní stacionář organi-
zace Santé Havířov má 
divadelní soubor, který 
v konkurenci boduje

Mateřská škola s polským jazy-
kem vyučovacím v Havířově-Blu-
dovicích bude mít druhou třídu. 
V současnosti navštěvuje školku 
na Selské ulici 24 dětí, do další 
třídy pak bude moci docházet až 
25 dětí. Vybudování nového zá-
zemí pro děti by mělo stát zhruba 
1,5 milionu korun. Finančně se 
bude na realizaci nové třídy podí-
let také Polská republika.

Důvodem otevření další třídy 
v mateřské škole s polským vy-
učovacím jazykem jsou kapacit-
ní důvody. V současnosti školku 
navštěvuje 24 dětí, zájem rodičů 
je ale daleko vyšší. „Dětí je moc 
a místa málo, proto jsme o roz-
šíření kapacit zařízení intenzivně 
jednali také s polskou konzulkou 
Izabellou Wołłejko-Chwastowicz, 
která přislíbila, že pokud se i my 
budeme podílet na investicích 
pro vytvoření nového oddělení, 

Polská republika přispěje část-
kou 30 tisíc euro (v přepočtu cca 
800 tisíc korun). To se stalo a  na 
investiční akci rozšíření oddělení 
mateřské školy půjde z rozpočtu 
města Havířova částka ve výši 
750 tisíc korun,“ uvedla náměst-
kyně pro školství a  kulturu Jana 
Feberová.
Vybudování druhé třídy vyžaduje 
částečnou rekonstrukci přízemí 
školy, přemístění školní družiny, 
sekretariátu a sborovny. Celkové 
náklady projektu budou 1,5 mili-
onu korun. S rekonstrukcí by se 
mělo začít v květnu 2021, skon-
čit by pak měla přesně za rok.
Novou třídu vítá i vedoucí učitel-
ka Mateřské školy Selská He-
lena Indrová: „V naší mateřské 
školce již delší dobu chybí druhé 
oddělení. Jsme oblíbeni pro rodin-
nou atmosférou. Snažíme se ne-
jen položit základy celoživotního 

Křižovatka ulic Studenská, 
Dlouhá třída a Okrajová v  Ha-
vířově-Podlesí má nové sema-
fory. Výstavba dalšího světelně 
signalizačního zařízení začala 
v  červnu a skončila na konci 
září. Realizace projektu stála 
8 milionů korun.
Stříhání pásky si nenechal ujít 
ani havířovský námětek pro 
investice a chytré město Bo-
huslav Niemiec, který vysvětlil, 
proč byla nová křižovatka v  Ha-
vířově nutností: „Konečně je tato 
křižovatka světelná. V minulosti 
jsme měli požadavky od občanů 
a občanských komisí na zabez-
pečení této křižovatky nějakým 
řešením. Ať už kruhovým objez-
dem, případně světelnou signali-
zací, protože v ranních hodinách, 
kdy rodiče vozili děti do školy, 
tady vznikaly nebezpečné situ-
ace, tak právě z těchto důvodů 
jsme tuto světelnou křižovatku 
zřídili. Celkové náklady na tuto 
křižovatku se pohybují kolem 
8 milionů korun a věříme, že vyře-
ší problém napojení jednotlivých 
jízdních pruhů na komunikaci.“

Další projekty, které mají pomo-
ci plynulé dopravě v Havířově, 
jsou v plánu. Intenzivně se řeší 
doprava a průjezd Havířova 
projektem „Chytré a bezpečné 
křižovatky“, který by měl dopo-
moci k tomu, že Havířov bude 
moderním městem. „Například 
když vjede vozidlo záchranné 
služby do provozu, tak bude 
mít preferenci a tu trasu, kterou 
projede, projede pokaždé na 
zelenou. Všechny křižovatky se 
postupně zapnou do zeleného 
módu,“  upřesnil náměstek pri-
mátora pro investice a chytré 
město Bohuslav Niemiec.
Do projektu „Chytré a bezpečné 
křižovatky“ je v tuto chvíli zapo-
jeno deset světelných křižova-
tek s tím, že tři křižovatky bu-
dou kompletně rekonstruovány, 
sedm křižovatek bude připojeno 
na telematické prvky. Celá in-
vestice bude zhruba 35 milionů 
s tím, že dotace z Evropské unie 
by měla pokrýt 85 % nákladů.

-red-

Klientům denního stacionáře 
centra ambulantních a pobyto-
vých sociálních služeb Santé 
Havířov rozhodně nechybí chuť 
tvořit a hrát si. Nadšení pra-
covníci Santé společně s  nimi 
provozují úspěšný divadelní 
soubor POKUS TÓNY, který 
byl za rok 2019 nominován na 
Zvláštní cenu Mosty. Toto oce-
nění každoročně uděluje již od 
roku 2003 Národní rada osob 
se zdravotním postižením ČR za 
mimořádnou aktivitu nebo čin 
ve prospěch občanů se zdravot-
ním postižením.
„Nejen že hraní divadla klientům 
se středně těžkým až těžkým po-
stižením pomáhá, ale moc je to 
baví,“  popisuje ředitelka centra 
sociálních služeb Santé Michae-
la Rosová  a pokračuje: „Divadelní 
činnost provozujeme už delší dobu 
a moc nás těší, že naši snahu a prá-
ci můžeme sdílet i s ostatními. Je 
úžasné to, co naši klienti dokáží, ale 
taky to, že zaměstnanci za pomoci 

klientů si dělají kulisy sami. Od vel-
kého oblouku, až po poslední rů-
žičku. Prostě musíte se někdy přijít 
podívat.“
Činnost divadelního souboru za-
čala malými scénkami s cílem vy-
pracovat se na vystupování před 
širší veřejností. Díky úsilí souboru 
a podpoře vedení stacionáře se 
podařilo během dvou let nazkou-
šet a odehrát pět divadelních her. 
„Nominaci soubor nakonec sice 
neproměnil, ale to nevadí. Hraní 
divadla rozvíjí u  klientů stacioná-
ře jejich komunikační dovednos-
ti a  dělá je šťastnými, a to je to 
hlavní,“ dodala ředitelka centra 
Michaela Rosová.

-red-

Foto: Petr Sznapka

vzdělávání všem dětem podle je-
jich možností, zájmu a potřeb, ale 
taktéž vést děti k odpovědnosti 
za své chování. Nedílnou součás-
tí našeho programu je také regio-
nální edukace, která je založená 
na prožitcích dítěte a uspokojuje 
potřebu poznání. Věřím, že roz-
šíření naší školky bude přínosné 
nejen pro budoucnost školy, udr-
žení vzdělávání v polském jazyce 
a kvalitní nabídkou předškolního 
vzdělávání pro dětí i rodiče z Ha-
vířova, ale také pro rozvíjení spo-
lupráce mezi Českou a  Polskou 
republikou.“

Nová třída bude primárně zamě-
řena na výuku jazyků, kde základ 
budou tvořit čeština a polšti-
na. Děti budou vedeny českou 
a  polskou učitelkou, seznamo-
vat se budou také s  anglickým 
jazykem.
Základní a mateřská škola s pol-
ským jazykem vyučovacím na 
Selské ulici v  Havířově-Bludo-
vicích je nejstarší školou v  Ha-
vířově, aktuálně ji navštěvuje 
89   dětí, 24 v  mateřské škole 
a 65 v základní škole.

-red-



aktuality 5

www.havirov-city.cz facebook - Ha ov-CITY

Klub přátel hornického 
muzea v Ostravě ocenil 
dlouholetou spolupráci  
s Městskou knihovnou 
Havířov

Mění se číslo bankovního 
účtu pro placení poplatku 
za odpady

Sportovně-taneční 
akce Havířov v pohybu 
se přesouvá na příští rok

Pamětní medaili za dlouholetou 
spolupráci a podporu převzali 
zástupci Městské knihovny Ha-
vířov na výroční plenární schůzi 
Klubu přátel hornického muzea 
v Ostravě.
V Havířově vznikla v  roce 2012 
stálá výstavní expozice věnovaná 
historii města Havířova a historii 
hornické činnosti na území měs-
ta, jejíž správou je pověřena měst-
ská knihovna. „Nutno říct, že jsme 
se zpočátku tohoto spojení trochu 
obávali, navíc o muzejnictví a hor-
nictví jsme toho v knihovně věděli 
pomálu. Ale naše obavy byly zby-
tečné. Bývalí havíři a členové Klu-
bu přátel hornického muzea v Os-
travě, zejména členové pobočky 
Havířov, se velmi aktivně zapojili 
do příprav a potom i do provozu 
výstavní expozice, byli připraveni 

s  odborným výkladem pro pří-
padné zájemce,“ popsala začátky 
spolupráce knihovny s  klubem 
ředitelka knihovny Dagmar Čun-
tová.
V  rámci vzájemné spolupráce 
pořádá knihovna spolu s klubem 
řadu besed, kulturních akcí, disku-
sí i setkání bývalých zaměstnan-
ců Dolu František a Dolu Dukla či 
promítání hornických dokumen-
tárních a instruktážních filmů. Ve 
spolupráci s  Nadací Landek se 
podařilo vydat i několik publikací 
a brožurek, např. 2 díly humorných 
historek „Grilování kuřat v  dole“, 
„Katalog hornické umělecké tvor-
by“, básně J. Minky a v neposled-
ní řadě „Důl Dukla v  proměnách 
času.“

Jitka Varkočková, 
Městská knihovna Havířov

Upozorňujeme občany, že od 
1. ledna 2021 dojde ke změ-
ně bankovního účtu pro pla-
cení místního poplatku za 
komunální odpad. Platby s při-
děleným variabilním symbolem 
proto směřujte na účet číslo  
19-1721604319/0800. Poplatníci 
platící formou SIPO či v hotovos-

ti na pokladně Magistrátu města 
Havířova budou mít změnu v plat-
bě zahrnutou automaticky.
V letošním roce je možné uhradit 
poplatek za psa, odpad a zvlášt-
ní užívání veřejného prostranství 
do 31. prosince 2020.

-red-

Havířov připravil k 65. výročí 
oslav založení města už počtvr-
té ojedinělý projekt s názvem 
„Havířov v pohybu 2020.“ Spor-
tovní a taneční událost, která 
se měla konat na přelomu lis-
topadu a prosince tohoto roku, 
se z  důvodu zhoršující epide-
miologické situace přesouvá na 
příští rok.
Do akce s názvem Havířov v po-
hybu 2020, která se měla konat 
ve dnech 30.  11. - 3. 12. 2020, 
se zapojilo 23 mateřských škol, 
9 škol základních, 2 základní 
umělecké školy a 19 sportov-
ních subjektů. Unikátní podíva-
ná, skládající se z  pohybových 
skladeb, tanců, cvičení a ukázek 
některých sportů za doprovodu 
hudby, se měla konat v Městské 
sportovní hale Havířov a před-
stavit se na ní mělo, stejně jako 
v roce 2015, zhruba tisíc účinku-
jících.
Od začátku roku se na akci při-
pravovaly nejen děti, ale také vý-
konnostní a vrcholoví sportovci, 
handicapovaní sportovci a se-
nioři, kteří chtěli prezentovat své

dovednosti.  „Z důvodu nepřízni-
vého vývoje epidemiologické si-
tuace a počtu nahlášených účast-
níků akce nelze v tomto roce, 
bohužel, „Havířov v pohybu“ usku-
tečnit a je nutné jej přesunout 
na příští rok. Bezpečnost dětí 
a  všech účastníků je pro město 
Havířov naprostou prioritou. Vě-
řím, že tímto krokem ochráníme 
zdraví našich dětí i  všech účast-
níků,“ uvedl havířovský radní pro 
sport Daniel Vachtarčík.
Celoměstská akce „Havířov 
v pohybu“, do které město in-
vestuje 1,5 milionu korun, by 
se měla uskutečnit v roce 2021 
v termínu 1. 12. – 3. 12. „Věřím, 
že se společně za rok uvidíme 
a akce proběhne minimálně se 
stejným úspěchem jako v přede-
šlých letech,“  doplnil  radní pro 
sport Daniel Vachtarčík.
Sportovně-taneční projekt Haví-
řov v pohybu se konala poprvé 
v roce 2005. Poté následovaly 
další dva ročníky, v roce 2010 
a  2015.

-red-

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Havířov 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 

PPIIEETTNNÍÍ  AAKKTT 
ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  uuccttěěnníí  ppaammááttkkyy  oobběěttíí  vváálleekk  

  
ddnnee  1111..  lliissttooppaadduu  22002200  vv  1111::0000  hhooddiinn  

  
uu  ppaamměěttnníí  ddeesskkyy  ppřřeedd  kkoosstteelleemm  ssvv..  AAnnnnyy    

  
vv  HHaavvíířřoovvěě--MMěěssttěě..  

  
  

 

PIETNÍ AKT
při příležitosti uctění památky obětí válek
dne 11. listopadu 2020 v 11:00 hodin 
u pamětní desky před kostelem sv. Anny 
v Havířově-Městě.

UPOZORNĚNÍ:
Z důvodů hygienických opatření proti šíření onemocnění 
COVID-19 bude pietní akt probíhat v omezeném režimu.
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MAP II představuje další 
z mnoha vzdělávacích 
aktivit pro žáky ZŠ

Výtěžek ze vstupného  
exhibičního fotbalového 
utkání šel na dobrou věc

Poznáváme Havířov a jeho okolí 
s MAPíkem
MAPík si pro děti 3. a 4. tříd zá-
kladních škol v Havířově připravil 
novinku. V rámci projektu Míst-
ní akční plán rozvoje vzdělávání 
v  ORP Havířov II vznikl pracovní 
sešit s názvem „Havířovem a jeho 
okolím s MAPíkem“. Přestože jsou 
aktivity pracovního sešitu priorit-
ně zaměřeny na rozvoj čtenářské 
gramotnosti, hravou formou na-
pomohou také k uvědomění si 
regionální identity žáků. Pracovní 
sešit navazuje na aktivitu Pohádky 
hrou, která byla v rámci ORP Ha-
vířov realizována v minulém škol-
ním roce. Právě při realizaci Po-
hádek hrou vznikla myšlenka na 
vytvoření učebního materiálu pro 
žáky 1. stupně ZŠ. A podařilo se. 
V tuto chvíli je pracovní sešit distri-
buován do základních škol v ORP 
Havířov. A nezbývá než doufat, že 
práce s ním bude přínosná jak pro 
žáky, tak pro pedagogy. 

Mgr. Pavla Nesvadbová, 
vedoucí Pracovní skupiny čtenář-
ská gramotnost projektu MAP II

Polytechnické workshopy
Díky projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání v ORP Havířov 
II jsme se 17. září 2020 zúčastnili 
již druhého workshopu na SŠTO 
Lidická v Havířově-Šumbarku. 
Naši žáci měli možnost si vy-
zkoušet několik řemesel – insta-
latérské, kominické, klempířské, 
zednické a tesařské práce. Této 
možnosti jsme stoprocentně vyu-
žili a měli jsme obrovskou radost 
z našich výrobků – do školy jsme 
si donesli námi vyrobené obkla-
dy, dřevěné podložky pod horké 
nápoje, osobně vyrobené štětce 
a  příště budeme dokončovat ro-
bota z plastových trubek. Nebyla 
to žádná legrace, mnoho věcí bylo 
náročných. O to větší byla naše 
radost, když se nám vše povedlo. 
Už teď se těšíme na další (bohu-
žel poslední) workshop, který by 
se měl uskutečnit v listopadu. 

Mgr. Růžena Bajerová, 
ředitelka ZŠ Kpt. Jasioka 

a vedoucí Pracovní skupiny  
občanské kompetence projektu 

MAP II

Dětský domov Sluníčko Haví-
řov a Centrum sociálních služeb 
Santé Havířov dostaly z exhibič-
ního fotbalového utkání hvězd 
SIGI teamu a od fotbalového 
klubu MFK Havířov výtěžek ze 
vstupného. Pro obě instituce to 
znamenalo 15 tisíc korun.
První zářijová neděle patřila v Ha-
vířově fotbalu. Na místním fotba-
lovém stadionu se sešli fandové 
sportu, aby si vychutnali nevšed-
ní podívanou. České fotbalové 
hvězdy Antonín Panenka, Horst 
Siegl, Ladislav Vízek, Ivan Hašek 
a další jejich neméně známí ko-
legové, pod názvem SIGI team, 
přijeli změřit síly s domácími bor-
ci. Výtěžek ze vstupného, který 
činil 30  tisíc korun se rozdělil na 
dvě půlky a putoval do Dětského 
domova Sluníčko a Centra sociál-
ních služeb Santé.
„Já za nás za všechny mohu jen 
a jen poděkovat, že jste si na nás 
vzpomněli. Tyto peníze využijeme 
pro naše klienty a určitě dáme vě-

dět, co jsme za ně pořídili,“ takto 
za dar v podobě 15 tisíc korun po-
děkovala ředitelka Santé Michaela 
Rosová.
Také v dětském domově Sluníčko 
vyvolal finanční dar nadšení. Ředi-
telka Ladislava Hilbertová to oko-
mentovala slovy: „Moc děkuji, je to 
krásná částka a jsem ráda, že naše 
spolupráce s MFK Havířov trvá tak 
dlouho, už šestý rok. A že na nás 
myslíte nejenom s penězi, ale že se 
pravidelně navštěvujeme a děláme 
tak našim dětem radost.“

-red-
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KD PETRA BEZRUČE

KD RADOST

FOIBOS BOOKS, Moravskoslezský kraj 
a Magistrát města Ostravy

Vás srdečně zvou 

na komentovanou prohlídku výstavy 
a prohlídku Nové radnice

z cyklu Putování po stavbách architektů 
v Moravskoslezském kraji

ve středu 16. 9. 2020 od 16:00
sraz 15:45 v hale Nové radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava

Provází Petra Willerthová.

Kapacita míst na prohlídce omezena, rezervace míst 
na mail: produkce@foibos.cz nebo mob. 775 234 343.

Výstava v prostorách Nové radnice potrvá od 15. 9. do 2. 10. 2020.

Pořádá: Za finanční podpory a spolupráce:
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11. listopadu / 17.30 hodin
loutkový sál KDPB / Přednáška s meditací
BÝT MOCNÝM MÍSTO NE-MOCNÝM
druhá čakra - sexualita, vztahy, cítit se dobře na zemi
provází RENÁTA ROWENA GŘÍBKOVÁ
Vstupné: dospělí 250,- / děti do 15 let 125,-

5. listopadu / 18.00 hodin
loutkový sál KD Petra Bezruče

MONGOLSKO
Oohromná země s ohromnými možnostmi.
Přednáška Tomáše Kubeše
Vstupné: 80,- / studenti 70,-

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

pořádají
9. 11. 2020 v 16.30 hod.

v loutkovém sále KDPB besedu
s Mgr. Martinem Strakošem,

Národní památkový ústav v Ostravě
Název přednášky:

„Nová města ve střední Evropě a Havířov“

23. listopad 2020 v 19.00 hod.
velký sál KD Petra Bezruče

Vstupné: 380 Kč, 400 Kč, 420 Kč

Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová nebo 
Daniela Šinkorová, Antonín Procházka nebo Zbyšek Pantůček

Divadlo Sputnik při MKS Havířov Vás zve na premiéru irské
komedie nejen o lidech ze západního pobřeží Maya

V loutkovém sále KD Petra Bezruče / vstupné: 100 ,-

John MillingTon Synge
– hrdina záPadu / 14.11.2020 v 19:00

KD LEOŠE JANÁČKA

vý
st

av
a

TĚŠÍNSKé DIVADLO 
do konce roku 2020 
v Havířově nehraje, 
program přesouvá 

do roku 2021.



kultura 8

www.mkshavirov.cz facebook - Kino Centrum Havířov

KINO CENTRUM
GALERIE CENTRUM  (vstup volný)

4. 11. - 29. 11. 55 leT aTleTiKy 
VÝSTaVa neJÚSPĚŠnĚJŠÍho SPorTu V haVÍŘoVĚ

Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkscentrum.cz

PŘIPRAVUJEME

2. 12. 2020 / 19.00 hodin, velký sál KDPB
KaFe u oSManyho - náhradnÍ TerMÍn
ZAKOUPENé VSTUPENKY NA 15. 10. 2020
ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.Více na www.mkshavirov.cz 
Originální talkshow populárního módního návrháře 
kubánského původu Osmanyho Laffity.
Moderuje Eva Decastelo. Jako host sopranistka 
Michaela Gemrotová / Vstupné: 260,- / 280,- / 300,-

6. 12. 2020 / 15.00 hodin, loutkový sál KDPB
PohádKoVá MiKuláŠSKá nadÍlKa / pro děti
A je tady Mikuláš! Loutková pohádka, která plynule 
přechází do klasické Mikulášské nadílky pro děti.
Balíčky s nadílkou pro děti přijímáme na informacích 
KD Petra Bezruče od 25. 11. 2020. Vstupné: 100,-

9. 12. 2020 / 19.00 hodin, KD Radost
adVenTnÍ KonCerT
- indi Stivín - kontrabas, alice Springs - klavír
Recitál jednoho z nejnadanějších kontrabasistů mladé 
generace z muzikantského rodu Stivínů.
Vstupné: 270,- / Senioři: 220,- / Děti, studenti: 220,-
9. 12. 2020 / 17.30 hodin, loutkový sál KDPB
BÝT MoCnÝM MÍSTo ne-MoCnÝM
- ZÁŠTITA KRISTOVY LÁSKY
přednáška s meditací / provází Renáta Rowena Gříbková
Vstupné: 250,- / děti do 15 let 125 ,-
10. 12. 2020 / 18.00 hodin, loutkový sál KDPB
TaJeMnÉ FenoMÉny
Přednáška Arnošta Vašíčka
Vstupné: 100,- / studenti: 90,-

27. 11.                                              
13:30-18:00    TRžNICE TRADIC
                          A PROGRAMOVÁ VLOČKA            
          PRO DěTI 
16:00-17:00    Tereza MAŠKOVÁ
18:00-19:00    Marek ZTRACENý

28. 11.                                              
12:00-18:00    TRžNICE TRADIC
                          A PROGRAMOVÁ VLOČKA            
          PRO DěTI 

17:00-17:15        SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ  
                VÁNOČNÍHO STROMU
                                   OHňOSTROJ

17:30-18:30    David KOLLER
19:30-20:30     QUEENIE

29. 11.                                                  
12:00-18:00    TRžNICE TRADIC
                          A PROGRAMOVÁ VLOČKA            
          PRO DěTI
15:00-16:00    Michal PROKOP,
                          Luboš ANDRŠT,
                          Jan HRUBý trio
17:00-18:00    LOKOMOTIVA
                          s Petrem VONDRÁČKEM
          - Vánoce s Elvisem Presleym
19:00-20:00    SEBASTIAN

       30. 11.
       13:30-18:00    TRžNICE TRADIC

                          A PROGRAMOVÁ VLOČKA            
                 PRO DěTI 
16:00-17:00    Vláďa HRON
18:00-19:00    POKÁČ

HISTORICKÁ TRŽNICE • BETLéM  
JEŽÍŠKOVA POŠTA • ZVĚŘINEC
UKÁZKA LIDOVÝCH TRADIC A DALŠÍ

Více na ww.mkshavirov.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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VELKÝ SÁL                                               

4. 11. v 17.00 h.
DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie, rodinný, USA 2020, 98´, 
přístupný, české znění.

Vstupné: 140 Kč �

4. 11. v 19.30 h.                                 P
PRO BALÍK PRACHŮ
Akční/ thriller, USA 2020, 92´, do 15 
let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �

5., 6. a 8. 11. v 17.00 h.                   P
MAxINOŽKA 2
Animovaný/ rodinný, Belgie/ Francie 
2020, 89´, přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �

5., 6. a 8. 11. v 19.30 h.                    P
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Komedie/ drama, Česko/ Slovensko 
2020, 104´, do 12 let nevhodný, čes-
ké znění.

Vstupné: 150 Kč �

7. 11. v 18.45 h.                               P
MET RIGOLETTO
Záznam z MET opery v New Yorku, 
148´, titulky.

Vstupné:  350 Kč

8. 11. v 10.00 h.
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ 
POKLAD
Animovaný/ komedie, USA/ Indie 
2019, 90´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 

9. – 11. 11. v 17.00 h.                      P
ČERVENÝ STŘEVÍČEK 
A 7 STATEČNÝCH
Animovaný/ rodinný, Jižní Korea 
2020, 83´, přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �

9. 11. v 19.30 h.
BÁBOVKY
Komedie/ drama, Česko 2020, 97´, 
do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �

10. a 11. 11. v 19.30 h.                   P
GREENLAND: POSLEDNÍ úKRYT
Akční/ thriller, Velká Británie/ USA 
2020, 119´, do 12 let nevhodný, ti-
tulky.

Vstupné: 160 Kč � 

12. – 15. 11. v 17.00 h.                     P
THE CRAFT: MLADé ČARODĚJKY
Drama/ fantasy, USA 2020, 95´, do 
12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �

MALÝ SÁL                                                
15. 11. v 10.00 h.
ZAKLETé PÍRKO
Pohádka, Česko 2019, 94´, přístup-
ný, české znění.

Vstupné: 50 Kč
16. 11. v 17.00 h.
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný/ rodinný, USA 2020, 
105´, přístupný, dabing.

Vstupné: 120 Kč 

17. – 18. 11. v 17.00 h.                     P
SMEČKA
Drama, Česko 2020, 94´, přístupný, 
české znění.

Vstupné: 150 Kč �

19. – 22. 11. v 17.00 h.                      P
DUŠE

Animovaný/ komedie, USA 2020, 
100´, přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �

19. – 22. 11. v 19.30 h.                     P
VEČÍREK
Komedie, Česko 2020, 90´, do 12 let 
nevhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč
22. 11. v 10.00 h.
ZAPOMENUTÝ PRINC
Dobrodružný/ komedie, Francie 
2020, 102´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 
23. 11. v 17.00 h.
HURÁ DO DŽUNGLE
Animovaný/ rodinný, Německo 
2019, 84´, přístupný, dabing.

Vstupné: 100 Kč 
23. 11. v 19.30 h.
AFTER: PŘIZNÁNÍ
Romantický, USA 2020, 106´, do 12 
let nevhodný, titulky.

Vstupné:  120 Kč 

24. – 25. 11. v 17.00 h.
TROLLOVé: SVĚTOVé TURNé
Animovaný/ komedie, USA 2020, 
91´, přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �

24. – 25. 11. v 19.30 h.                   P
SLEČNA BESTIE
Komedie/ horor, USA 2020, 110´, do 
12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �

26. – 29. 11. v 17.00 h.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka/ fantasy, Česko 2020, 
112´, přístupný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �

26. – 27. 11. v 19.30 h.                      P
KAREL
Dokument, Česko 2020, 127´, 
přístupný, české znění

Vstupné: 150 Kč �

28. a 29. 11. v 19.30 h.                    P
MATKY

Komedie/ romantická, Česko 2020, 
do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �
29. 11. v 10.00 h.
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY
PÍSNIČKY
Animovaný/ rodinný, Rusko 2020, 
78´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 

30. 11. v 17.00 h.
MULAN 
Akční/ dobrodružný/ rodinný, USA 
2020, 106´, přístupný, dabing.

Vstupné: 120 Kč  

30. 11. v 19.30 h.                              P
DELETE HISTORY
Komedie, Francie/ Belgie 2020, 
110´, přístupný, titulky.

Vstupné: 120 Kč 

MALÝ SÁL                                            

FILMOVÝ KLUB

10. 11. v 17.00 h.                             P
PIJAVICE
Drama, Srbsko/ Chorvatsko 2019, 
93´, do 15 let nepřístupný, titulky.

17. 11. v 17.00 h.                             P
CHLAST
Drama, Dánsko 2020, 117´, do 15 let 
nepřístupný, titulky.

24. 11. v 17.00 h.                              P
UNDINE

Romantický, Německo/ Francie 
2020, 92´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

P - premiéra                                  � sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os                            sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os
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Svůj boj s rakovinou jsem vyhrála!
Hodgkinův lymfom – zhoubné 
nádorové onemocnění lymfatic-
kých uzlin je diagnóza, kterou 
umí léčit na Oddělení klinické 
hematologie havířovské nemoc-
nice. 
Přesně před rokem jste si v Rad-
ničních listech mohli přečíst 
příběh dnes jednadvacetileté 
slečny Lucie Vášové, které toto 
onkologické onemocnění v Ha-
vířově diagnostikovali a zároveň 
léčili. Lucka si v průběhu léčby 
ze strašáka jménem rakovina 
udělala kamaráda. Jak vypadá 
její příběh dnes, po dvou letech 
léčby? 
„Chtěla bych poděkovat celému 
kolektivu hematologického oddě-
lení a hematologické ambulance 
za velkou pomoc v mém boji s ra-
kovinou. Společně jsme to zvládli. 
Po sérii chemoterapií a ozařování 
je výsledek skvělý. Znovu jsem 
nastoupila do školy a bez ome-
zení mohu dělat vše, co mě baví 
a co mám ráda. Narostly mi vlasy 
a mám úžasného přítele. Nemoc 
mi hodně vzala, ale i mnohé dala. 
Poznala jsem spoustu skvělých 
a hodných lidí a pochopila jsem, 
co je v životě skutečně důležité. 
Nic z toho by nešlo bez pomoci 
a podpory mé rodiny, které také 
tímto děkuji.“ 
Lucčin příběh je jedním z mnoha, 
které se každý den odehrávají na 
hematologicko-onkologickém 
oddělení havířovské nemocnice. 
Primář hematologického odděle-
ní, MUDr. David Starostka, Ph.D., 
je nejen velký odborník, ale také 
člověk se srdcem na správném 
místě.
Pane primáři, jaké onkologic-
ké diagnózy na vašem oddělení 
nejčastěji léčíte? Jakou máte 
úspěšnost léčby?
Nejčastějšími zhoubnými nádory 
krvetvorby jsou lymfomy (zhoub-
né nádory lymfatických uzlin 
a jiných lymfatických tkání), leuké-
mie (zhoubné nádory vycházející 
z kostní dřeně a šířící se do krve) 
a mnohočetný myelom (zhoubný 
nádor postihující zejména kosti). 
Dále léčíme pacienty s myelo-
dysplastickým syndromem, což 
je onemocnění charakteristické 
poruchou vyzrávání kostní dřeně. 
Časté jsou také myeloprolifera-
tivní choroby, které se vyznačují 
zmnožením některých typů bílých 
krvinek, červených krvinek nebo 
krevních destiček. Řadu těchto 
nemocí umíme úplně a doživotně 
vyléčit u drtivé většiny pacientů, 
u jiných dokážeme nemoc dlouhá 
léta účinně kontrolovat a výrazně 
prodloužit pacientovi život. Ně-

které choroby, například akutní 
leukémie u starších pacientů, však 
není možno vyléčit ani s využitím 
nejmodernějších léčebných mož-
ností.
Jakou diagnostiku v rámci vy-
šetření a léčby máte k dispozici 
a nejčastěji používáte?

Základním vyšetřením v hema-
tologii je krevní obraz. Již toto 
jednoduché vyšetření může vést 
k diagnóze závažného onemoc-
nění. V případě nádorů krvetvorby 
jsou nutná další speciální vyšetření 
krve, kostní dřeně nebo jiné ode-
brané tkáně, a to mikroskopické 
vyšetření, průtoková cytometrie 
a genetika. Histologické vyšetření 
se provádí s využitím mikroskopu 
na oddělení patologie. Průtokový 
cytometr máme v naší hematolo-
gické laboratoři, slouží ke stanove-
ní podrobného profilu nádorových 
buněk. K určení rozsahu postižení 
nádorem a zejména pak ke zhod-
nocení odpovědi na léčbu slouží vy-
šetření PET-CT, které se provádí ve 
Fakultní nemocnici Ostrava. Toto 
citlivé vyšetření kombinuje zobra-
zení pomocí rentgenového záření 
s metabolickým hodnocením vy-
užívajícím radioaktivní látku, která 
se pacientovi podává do žíly. Právě 
toto vyšetření ukáže, jak úspěšná 
byla naše léčba u slečny Lucie.

Co všechno pomáhá v léčbě on-
kologických pacientů?
Základem léčby v onkologii je 
správně zvolená chemoterapie, 
imunologická či biologická léč-
ba nebo ozařování. Tyto léčebné 
přístupy se však neobejdou bez 
podpůrné léčby, která zahrnuje po-
dávání léků zmírňujících následky 
chemoterapie, transfúze červe-
ných krvinek a krevních destiček, 
výživová opatření a léčbu kom-
plikací chemoterapie. V tomto 
ohledu je nesmírně důležitá rychlá 
a účinná léčba infekcí, které mo-
hou mít u pacientů s oslabenou 

imunitou velmi závažný průběh. 
Své místo má u onkologických 
pacientů také léčba bolesti, fyzio-
terapie a lázeňská léčba.

Jakou roli, podle vás, hraje 
v léčbě nádorových onemocnění 
obecně psychika?
Známou skutečností je souvislost 
psychiky a imunity. Čím lepší je 
psychický stav pacienta, tím lépe 
dokáže jeho imunitní systém bo-
jovat s nádorovým onemocněním. 

Proto je pro pacienty tak důležitá 
podpora jejich blízkých a pozitivní 
přístup k léčbě. 
Existuje nějaká ideální prevence, 
jak předcházet onkologickým 
onemocněním?
V tomto ohledu je důležitý zejmé-
na zdravý životní styl s pestrou di-
etní stravou a dostatkem pohybu. 
Rovnováha mezi prací a odpočin-
kem, životní optimismus a harmo-
nické vztahy mají blahodárný vliv 
na psychické zdraví. Nesmíme 
zapomínat také na pravidelné pre-
ventivní prohlídky, jejichž součástí 
je vždy vyšetření krevního obrazu.
Je něco, co byste rád vzkázal 
čtenářům Radničních listů?
Čtenářům Radničních listů přeji 
v prvé řadě pevné zdraví. Dovo-
lím si je také pozvat na benefiční 
koncert Harmonické melodie na 
podporu havířovské hematologie, 
který se uskuteční 15. 11. 2020 
v KDPB v Havířově. 
 

PhDr. Irma Kaňová, PhD.,
manažer pro vztahy

s veřejností a marketing,
NsP Havířov
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DON BOSKO
Haškova 1475/1, 736 01 Havířov - Město, 596 810 145, 
sekretariat@csvc.cz, www.csvc.cz

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

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

Středisko Město (Haškova 1) provoz denně 15.00–19.00

10. 10. 18.00 hod.  Turnaj ve vybíjené – pro děti ZŠ (tým min 5 členů z toho 
1 kapitán), turnaj jednotlivců (na závěr), sportovní oble-
čení a obuv do tělocvičny ZŠ 1. Máje

10. 11. 15.00 hod. Turnaj FIFA20 na PS4
13.–14. 11.  Pařmenská víkendovka – Hurá na hory. Cena 150 Kč. 

Budeme pařit na PC a uděláme si výlet do Beskyd.
27. 11. 17.00 hod.  Týmové soutěžení „Minute to win“
28. 11. 12.00 hod.  Adventní dílničky – výroba adventních věnců, svícny, vá-

noční přáníčka, výroba svíček a andílků, jednotlivé výrob-
ky budou zpoplatněny, občerstvení zajištěno

Volná místa v zájmových útvarech: 
Hranostaj, Stolní tenis, Míčovky, Florbal, Šprtec, Mladý kuchtík, Tvoření 
s Luckou, Dramaťák, Zlatý jehelníček, Keramika, Výtvarníček, Veselá vařeč-
ka, Virtuální realita, 3D tisk, Hip-Hop , Just Dance, Zumba Mix

Středisko Šumbark a Valdocco (Lomená 9) provoz denně 15.00–19.00
02. 11. 15.00 hod.  Turnaj ve streetballu
04. 11. 15.00 hod.  Podzimní přebor ve stolním tenise
05. 11. 15.00 hod.  Parkourové variace
06. 11. 16.00 hod.  Silový trojboj v posilovně
06.–07. 11.  Víkendovka „Music weekend“
11. 11. 15.00 hod.  drakiáda
13.- 14. 11.  Víkendovka „Kdo si hraje nezlobí“
18. 11. 17.00 hod.  karaoke show
19. 11. 17.00 hod.  kinect -turnaj
20.–22. 11.  „Víkendové soustředění ve stolním tenise“  

SHM Brno – republikový turnaj
27.–28. 11.  Víkendovka „Barevný podzim“

Klub Maják (Boženy Němcové 3) provoz denně 14.30 Malý Maják,  
17.30 Velký Maják
  3. 11. 15.00 hod.  Podzimní tvoření
  4. 11. 15.00 hod.  Turnaj ve hře pexeso
11. 11. 15.00 hod.  Turnaj ve hře kostky
19. 11. 15.00 hod.  Turnaj v tanečních podložkách
20. 11. 15.00 hod.  Hrajeme šachy
27. 11. 15.00 hod.  Výroba adventních věnců

Nabídka kroužků a kurzů ve školním roce 2020/2021

Stále si můžete vybírat z široké nabídky zájmových útvarů (sportovní, vý-
tvarné, keramické, taneční, přírodovědné, rukodělné aj.) a kurzů, jejichž vý-
běr naleznete na webových stránkách www.asterix-havirov.cz

I v této době pracujeme na aktivitách, o kterých budou členové zájmových 
útvarů informováni, a kterých se budou moci účastnit prostřednictvím vi-
deonahrávek, návodů pro výrobu a řadu dalšího, zveřejněných na našich 
webových stránkách.

Těšíme se na další společné zážitky.
Kolektiv pracovníků SVČ Asterix, Havířov.

Vzhledem k nejistému vývoji situace okolo koronaviru sledujte, prosím, 
webové stránky knihovny, kde se dozvíte aktuální informace o případ-
ných změnách termínů akcí.

AKCE PRO DĚTI
DĚTSKé ODDĚLENÍ SVORNOSTI
26. 11. v 16.00 Škola naruby. Vyhodnocení čtenářské soutěže.
27. 11. v 15.30 Den pro dětskou knihu. Zábavné odpoledne s Harrym 
 Potterem pro děti od 7 let.
Nábor dětí do kroužku programování. Děti se naučí ovládat Ozoboty 
a hrát deskovou hru Scottie Go!. Podrobné informace o termínech a při-
hláškách najdete na webu knihovny.

POBOČKA SEIFERTOVA
11. 11. v 15.00  Podzimní dílnička.
23. 11. ve 14.00  LISTování novými knihami pro děti.

AKCE PRO DOSPĚLé
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ SVORNOSTI
  5. 11. v 17.00  Šikmý kostel. Beseda se spisovatelkou Karin Lednickou. 
 Vstupné 60 Kč. Rezervace vstupenek od 26. 10.
11. 11. v 18.00  Zářivá paleta Karla Harudy. Vzpomínkový večer  
 s Mgr. Miladou Kaďůrkovou a hercem NDM Ostrava 
 Miroslavem Ratajem.
12. 11. v 17.00  Kurz pro spokojené já.
18. 11. v 18.00  Musica a Tre. Koncert souboru. Vstupné 70 Kč. 
 Rezervace od 2. 11.
24. 11. v 15.00  Zentangle - vánoční ozdoby. Rukodělky s Ivetou  
 Janouškovou.
25. 11. v 17.00  S paletou po krajině. Vernisáž výstavy obrazů 
 Petra Havla a Otty Dedka.

POBOČKA ŠRÁMKOVA
V rámci oslav 65. výročí knihovny si můžete projít místa, která jsou pro 
veřejnost běžně nedostupná. Těšit se můžete na ukázkovou besedu 
v dětském oddělení, polygrafický workshop v K-klubu a lekci obalování 
knih v dospělém oddělení.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLé ŠRÁMKOVA
25. 11. v 17.00  Příběhy knih. Výstava fotografií žáků ZUŠ Bohuslava 
 Martinů pod vedením paní učitelky BcA. Lucie Klezla, 
 Dis. Výstava běží od 18. 11. 2020 do 6. 1. 2021.
26. 11. v 17.00  Blanka Hošková. Beseda se spisovatelkou, spojená 
 s autogramiádou a prodejem knih. Vstupenky v ceně 
 50 Kč rezervujte na tel. 597 317 219 nebo emailu
 dospeli@knih-havirov.cz.

K-KLUB ŠRÁMKOVA
  6. 11. v 15.30  Halloween. Horory, pokusy a výroba slizu. Pro mládež 
 od 12 let.
18. 11. v 17.30  Váránasí v Indii. Přednáška, promítání a vystoupení 
 na Sitár. Vstupné 100 Kč.
19. 11. v 16.30  Kurz černého drátování. Výroba náhrdelníku z chirur-

gické oceli s korálky za 250 Kč nebo s minerály za 
280 Kč. Rezervace e-mailem na klub@knih-havirov.cz 
nebo na tel. 597 317 221.

POBOČKA SEIFERTOVA
25. 11. v 17.00  Líná zahrada Jardy Drlíka, aneb Zahrada není jen na 
 jídlo.
27. 11. v 17.00  I ty nejmenší sny se mohou stát skutečností. Vernisáž 

výstavy obrázků, pohlednic a knižních záložek Evy 
Walové. Výstava běží již od 1. 11. 2020.

POBOČKA U JESLÍ
23. 11. v 9.00  Posezení nad knihami. Knižní klub.
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Havířovské dorostenky 
excelovaly na domácím 
šampionátu

Obrovský úspěch 
Havířovského oddílu 
kickboxu na letošním 
Mistrovství České 
republiky v kickboxu

Víte, jak se leze na 
Gymnáziu Komenského 
v Havířově? No přece 
světově!

V Havířově se bojovalo o tituly 
mistrů republiky ve stolním te-
nisu dorostu pro rok 2020. Akce 
proběhla za zpřísněných hygie-
nických podmínek, obě katego-
rie byly rozděleny, v sobotu hráli 
dorostenci, v neděli pak bojova-
ly o titul dorostenky.

Neděle skončila obrovským 
úspěchem domácích hráček, 
když ve finále proti sobě na-
stoupily Klára Hrabicová a Nela 
Hanáková. Věkem mladší Nela 
Hanáková sice začala lépe, ov-
šem po dramatické sedmisetové 
bitvě se nakonec z titulu rado-
vala Klára Hrabicová. Finálový 
souboj se pochopitelně musel 
obejít bez trenérů, na druhé stra-
ně obě hráčky spolu denně tré-
nují a znají se velmi dobře. Toho 
využila Nela Hanáková, která se 
do starší oddílové spoluhráč-
ky pustila bez nervů a vyhrála 
úvodní dva sety. Pak se ovšem 
Hrabicová herně zlepšila a srov-
nala na 2:2. Pátý set skončil po 
sérii neproměněných setbolů na 
stranách obou hráček 20:18 ve 
prospěch Hrabicové. „Bylo to ne-
konečně dlouhé. Nela nepromě-
nila spoustu šancí, já jsem stále 
dotahovala a cítila jsem šanci. 
Nechtěla jsem to vzdát. Moc mi 
tahle koncovka pomohla. Ale byl 
to boj až do konce. Věřila jsem od 
začátku, že můžu vyhrál, i  když 
Nela odehrála skvělý turnaj. Za-
čala jsem být od třetího setu víc 
aktivní a nepouštěla jsem ji tolik 
do hry. To byl základ. Mám z ví-
tězství obrovskou radost a jsem 
spokojená i s předvedenou hrou,“ 

usmívala se po finálovém zápa-
se Klára Hrabicová.

Stříbrná medailistka Nela Haná-
ková nemusela příliš smutnit. 
Dotáhla to v turnaji dál, než si 
zpočátku sama myslela. Po-
vzbudila ji především výhra nad 
Annou Klempererovou ve čtvrt-
finále. „Tohle byl asi těžší zápas, 
než pak s Janou Vašendovou. 
Hrálo se o medaili, to jsou vždycky 
větší nervy. Moc mi pomohla i  ta 
hrstka našich trenérů, kteří se mě 
snažili povzbudit. Přece jen, hrály 
jsme doma. V semifinále už jsem 
našla vnitřní klid a ten zápas s Ja-
nou mi prostě sednul,“ hovořila 
o cestě do finále Nela Hanáková. 
V něm vzala Kláře Hrabicové prv-
ní dva sety a  byla jí až do konce 
vyrovnanou soupeřkou. „Na za-
čátku třetího setu jsem asi trochu 
ztratila koncentraci. S Klárkou se 
moc dobře známe, takže to bylo 
o  maličkostech. A proměněných 
koncovkách.“ K sedmi nepromě-
něným setbolům v pátém setu už 
jen dodala: „Nevím, myslím, že se 
mi tohle ještě nikdy nestalo a dou-
fám, že už nestane. Mám ale i tak 
ze stříbrné medaile obrovskou ra-
dost.“ Mezi dorostenci se už tolik 
domácím hráčům nedařilo. Do 
bojů jich zasáhlo celkem sedm, 
nejdál se dostal Aleš Rusnák, kte-
rý se probojoval až do čtvrtfinále. 
V něm ale podlehl pozdějšímu 
vicemistrovi republiky Františku 
Onderkovi. Titul vybojoval Šimon 
Bělík z TTC Ostrava 2016.

Jaroslav Odstrčilík

Oddíl kickboxu SK Kick Wolf 
Team Havířov pod vedením tre-
néra Maria Bortoliho se zařadil 
na letošním Mistrovství České 
republiky v  kickboxu konaném 
v  Teplicích mezi jedny z nejú-
spěšnějších oddílů v tatami dis-
ciplínách a z celkového počtu 
63 klubů v pořadí klubů obsadil 
krásné 5. místo!
Tým 6 fighterů vybojoval celkem 
5 titulů mistrů republiky, dva 
vicemistry a jedno třetí místo. 
Mistry republiky se stali žáci 
Tobias Swaczyna (LC do 47 kg), 
Dominik Majerčík (LC do 42 kg), 
Adam Janek (LC nad 69 kg), 
Adam Neděla (KL nad 69 kg) 
a junior Viktor žíla (KL do 74 kg). 
„Velkého úspěchu dosáhl klub 
i  ve světové konkurenci. V břez-
nu Adam Janek a Viktor Žíla na 
největším a nejprestižnějším tur-
naji v kickboxu, na Světovém po-
háru WAKO Irish Open v Dublinu, 
vybojovali dvě bronzové medai-
le,“ doplnil úspěchy klubu jeho 
předseda Radim Janek.

Uvedené výsledky havířovského 
kickboxu nejsou podle trenérů 
z  Kick Wolf Teamu náhodné, ale 
jsou zúročením celoroční nároč-
né přípravy.
„Závěrem chci poděkovat statu-
tárnímu městu Havířov za jeho 
finanční podporu, bez které by 
klub neměl odpovídající podmín-
ky pro trénink a sportovní rozvoj 
svěřenců a nedosahoval by tak 
skvělých sportovních úspěchů. 
Za to mu patří velké díky,“ doplnil
Radim Janek.

-red-

Určitě všichni znáte Adama 
Ondru, českou senzaci sportov-
ního lezení. Hodně se však v po-
slední době mluví také o Elišce 
Adamovské, letošní absolventce 
Gymnázia Komenského.
Eliška sbírá jednu medaili za dru-
hou, ale zvládá i své studijní povin-
nosti, po úspěšné maturitě začala 
studovat Masarykovu univerzitu 
v Brně. Má vylezeno sedm cest 
v obtížnosti 8c a řadu vynikajících 
umístění doma i  v zahraničí. Za-
tím nejlepšího ocenění dosáhla 
v roce 2018 na Mistrovství světa 
mládeže v Moskvě, kde obsadila 
úžasné 4. místo, stejně jako o rok 
později v italském Arcu. Rok 2019 
znamenal pro Elu vítězství v cel-
kovém hodnocení Evropského 
poháru mládeže a titul juniorské 

vicemistryně Evropy. Letos zís-
kala zlato na Evropském poháru 
juniorů v  německém Augsbur-
gu, o dva dny později stejný kov 
na Mistrovství ČR v  boulderingu 
mezi juniorkami i ženami. Titul 
vybojovala i ve své hlavní disciplí-
ně, v lezení na obtížnost. Skvěle si 
vede i další studentka Gymnázia 
Komenského Markéta Janošová, 
která na MČR získala zlatou me-
daili ve své kategorii a z Augsbur-
gu přivezla stříbro. Eliščin mladší 
bratr Adam má v lezení našlápnu-
to k podobným výsledkům. Všem 
gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších skvělých výkonů.

PhDr. Petr Šimek, 
Gymnázium, Komenského 2, 

Havířov-Město
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Anděl Páně na Zelené

Gymnázium, 
Havířov-Podlesí, p. o.

„Sýkorku“ ocenil hejtman 
Moravskoslezského kraje

Pedagogický sbor ZŠ Zele-
ná z  Životic připravil nevšední 
soutěž pro žáky a jejich rodiny 
s názvem 3 v 1. Jedno slunečné 
podzimní odpoledne tak patři-
lo rodinným týmům složeným 
vždy ze tří členů – žáka, rodiče 
a dalšího příbuzného.

„Tématem akce, která se kona-
la na Zelené po pěti letech, byla 
pohádka Anděl Páně. Všichni 
zaměstnanci základní školy byli 
oblečeni v kostýmech filmových 
postav. Na školní zahradě tak 
byli k vidění čert Uriáš, anděl Pe-
tronel nebo panna Marie s Jose-
fem,“ přiblížila téma akce ředitel-

ka ZŠ Zelená Blanka Helštýnová. 
Každá z postav měla na starost 
jedno stanoviště, kde mohlo 
25 soutěžících týmů sbírat body. 
Ty se pak sečetly a  nejlepší tři 
týmy byly odměněny věcnou 
cenou. V kostýmech však dora-
zili i soutěžící, dvě ceny tak byly 
připraveny pro rodinné týmy, je-
jichž masky nejvíce zaujaly po-
řadatele. A i když vyhrát nemoh-
la všechna družstva, rozhodně 
si různorodé soutěže všichni  
účastníci moc užili.

Tomáš Chudý, 
ZŠ Zelená, Havířov-Životice Studentská 11/1198

736 01 Havířov
Čtyřletá a osmiletá forma vzdě-
lávání www.gsh.cz
Dny otevřených dveří:
19. 11. 2020 
čtvrtek 8.30 – 11.30 hod.
2. 12. 2020 
středa 15.00 – 18.30 hod.
9. 1. 2021 
sobota 8.30 – 12.00 hod.
• špičkově vybavené odborné 

učebny, laboratoře, moderní 
sportovní areál a krásný škol-
ní dvůr

• v posledním ročníku studia 
12  hodin volitelných seminá-
řů, široká nabídka zájmových 
kroužků (bridž, debatní klub aj.)

ředitelství gymnázia

Střední škola Havířov-Šum-
bark, Sýkorova 1/613, pří-
spěvková organizace získala 
1. místo v  každoroční soutěži 
vyhlašované hejtmanem Mo-
ravskoslezského kraje spolu 
s Radou kvality ČR. „Cena hejt-
mana kraje za společenskou 
odpovědnost“ zahrnuje oblast 
sociální, ekonomickou a  envi-
ronmentální.

Ve všech uvedených oblastech 
se škola může pochlubit bo-
hatou činností. Spolupracuje 
s  mnohými charitativními or-
ganizacemi a finančně přispí-
vá třeba na charitativní sbírku 
Světluška pro nevidomé a  zra-
kově postižené, Srdíčkové dny 
pro děti postižené, děti onkolo-
gicky nemocné na sbírku Fond 
Sidus nebo zvířata v Zoo Ostra-
va. Dohromady loni žáci a za-
městnanci přispěli na potřebné 
částkou 32 828 korun. Letos se 

samozřejmě pomáhá taky. A to 
nejen finančně. Přímo ve škole 
probíhá potravinová sbírka pro 
azylový dům v  Havířově. Stu-
denty “Sýkorky”, jak se střední 
škole podle názvu ulice fami-
liárně říká, mimořádně zajímá 
také ekologie. Pořádají ekolo-
gické pobyty, uklízí ulice měs-
ta i rybníky. Také spolupracují 
s  odborem školství havířovské-
ho magistrátu na akci „Den 
Země“ s programem pro žáky, 
děti i širokou veřejnost s  ná-
zvem „Zelená věda.“ Studenti 
dokonce natočili několik filmů 
s ekologickou tematikou, které 
jsou k zhlédnutí na dni otevře-
ných dveří a už brzy je lidé bu-
dou moci vidět i na stránkách 
školy.

Mgr. Chytilová Alena, 
Střední škola Sýkorova, 

Havířov-Šumbark

Jednota Havířov 
Československé obce 
legionářské uspořádala 
branný závod dětí  
základních škol

Jednota Havířov Československé 
obce legionářské uspořádala na 
konci září na hřišti základní školy 
Marie Pujmanové závod družstev 
žáků 8. tříd havířovských základ-
ních škol. Branného závodu se 
účastnilo 13 družstev složených 
ze tří chlapců a jedné dívky.

Děti se do soutěžení zapojily se 
značným úsilím a většinou do-
sahovaly velmi dobrých výsled-
ků jak při střelbě ze vzduchovky, 
malorážky, luku a laserové pis-
tole, tak i při tělesné namáhavé 
disciplíně, ale i ve znalostech 
z  nedávné historie, zdravovědy, 

a požární ochrany. V  branném 
závodu zvítězilo družstvo ze ZŠ 
Gorkého, na druhém místě se 
umístilo družstvo ze ZŠ Pujma-
nové a na třetím místě družstvo 
ze ZŠ Kudeříkové.
Výbor Jednoty Havířov Čes-
koslovenské obce legionářské 
srdečně gratuluje vítěznému 
družstvu a vyjadřuje přání, aby-
chom se opět sešli za rok při 
podobné akci, a to s ještě větší 
účasti.

prap. v z. Petr Kaňa 
předseda Jednoty Havířov ČsOL
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Včelky do školky

Ženský pěvecký sbor 
Canticorum ruší letošní 
jubilejní 20. koncert
Duchovní hudby

Mistrovství ČR dětí 
v lezení na obtížnost 
ovládly děti z Havířova

Základní škola 
Školní strávila dva 
dny v Terezíně

Naše třída Kamarádů z MŠ Šva-
binského v Havířově se zúčast-
nila v  rámci místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání MAP 
projektu „Včelky do školky“. 
Na konci září jsme navštívili 
včelařský areál Zámecký dvůr 
v Havířově-Bludovicích.
Včelař Jiří Vavřík nás zavedl do 
svého včelího ráje. Vyslechli 
jsme si zajímavé povídání o ži-
votě a chovu včel a o trpělivé 
práci včelaře. Z  povídání bylo 
poznat, že s  námi mluví zku-
šený včelař, který dokáže děti 
zaujmout svým vyprávěním. 
V  samotném areálu jsme si 
prohlédli úly, včelařské nářadí, 
hmyzí hotel, bylinkový pahorek, 
včelařskou knihovnu i včelař-
ský vůz, kde mají děti z kroužku 
Ambrožíků své zázemí. Nejvíce 
děti zaujal úl, takzvaný klát, ve 
kterém bylo vidět za sklem, jak 
včelky žijí v  dutině stromů bez 
zásahu člověka. Třešničkou 
na dortu bylo, když si všechny 
děti mohly nasadit včelařský 
klobouk se síťkou, do které si 
schovaly ruce, a mohly si z blíz-

ka prohlédnout živé včelky pří-
mo v úlu. Děti mohly také ochut-
nat med přímo ze včelích buněk 
v  rámku. V  mikroskopu si pak 
děti prohlédly preparát včelího 
žihadla. Rovněž slyšely i o prv-
ní pomoci při bodnutí včelky 
a jak se má správně odstranit 
žihadlo. V  areálu u včeliček se 
nám moc líbilo a věřím, že děti 
došly k poznání, že přírodu stojí 
za to chránit a pomáhat jí.

 Bc. Dana Gavlasová, 
učitelka MŠ Švabinského 

„Duhový korálek“

Vážení příznivci sborového zpě-
vu a tradičního koncertu Du-
chovní hudby v  Havířově, který 
každoročně pořádá Ženský pě-
vecký sbor Canticorum při MKS 
Havířov pod vedením Vítězslava 
Soukupa, Vám s lítostí oznamu-
je, že z  důvodu situace virové 
nákazy COVID-19 jsme byli nu-

ceni koncert, který se měl konat 
21. listopadu 2020, zrušit.
Přejeme Vám pevné zdraví a tě-
šíme se na setkání s Vámi v lis-
topadu příštího roku.

Canticorum,
sbormistr Vítězslav Soukup

Letošní složitou situaci jsme 
vyřešili intenzivním tréninkem 
ve venkovním prostředí. Děti 
z havířovského kroužku spor-
tovního lezení se v září vydaly 
na Mistrovství České republiky 
do Zlína. 
Mariana Janošová získala titul 
Mistryně ČR v kategorii dívek 
do 14 let, Daniel Galuška si 
odvezl bronz v kategorii kluků 

do 10 let a Filip Zlámal obsadil 
skvělé 4. místo v kategorii kluků 
do 14  let. Další děti absolvova-
ly regionální závody a i zde to 
cinkalo zlatem. Všem dětem, 
které trénují v Havířově, děkuji 
za skvělé výsledky a chuť tré-
novat, ostatním přeji ať neztrácí 
motivaci.

Trenér Martina Janošová, 
TJ Banik Karviná

V rámci projektu Šablony II moh-
li žáci naší školy 10. a 11. září 
vyrazit na exkurzi do Terezína. 
Místo na nás dýchalo smutkem, 
jeho pohnuté osudy nás proná-
sledovaly na každém kroku. 
První den nás čekala úvodní 
přednáška o historii Terezína 
doplněná ukázkami propagandi-
stického filmu Město darované. 
Následovala prohlídka Hlavní 
pevnosti. Měli jsme možnost 
prohlédnout si dětský domov 
pro chlapce, na jehož půdě byla 
tajně provozována škola, ubika-
ce pro židovské vězně v Magde-
burských kasárnách a vnitřní 
část opevnění Hlavní pevnosti. 
Navštívili jsme židovskou syna-
gogu, která byla za války v Tere-
zíně tajně provozována. Večer 
nás čekala prohlídka podzem-
ních chodeb Hlavní pevnosti.

Druhý den byl ještě náročnější. 
Dopoledne nás čekalo hledání 
domů podle mapy a historické fo-
tografie, pořízení fotografie sou-
časné podoby objektů, poslech 
výpovědí pamětníků. A nakonec 
jsme viděli Malou pevnost, ve kte-
ré byla za 2. světové války věznice 
pražského gestapa.
A jak se v Terezíně líbilo dětem?
„Celý Terezín mi přišel velice 
smutný.“ (Laura) „Nejvíc se mi 
líbilo podzemí, bavilo mě chodit 
v  podzemí s  lucernou.“ (Natal) 
„Líbily se mi chodby v  podzemí 
a obranný systém Terezína. Kdy-
by je někdo napadl, ubránili by 
se.“ (Dominik) „Nejvíc mě zaujal 
hřbitov, protože jsem si nedokázal 
představit, jak moc lidí v Terezíně 
umřelo.“ (Mirek).

Mgr. Pavla Nesvadbová, 
ZŠ Školní 1/814
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Hlavní třída 73, Havířov
Telefon (nepřetržitá služba)
607 11 33 11 / 800 21 42 21

Webové stránky:
www.anubis-ps.cz
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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 

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA 10. 11. 2020

MĚSTSKÉ KulTurnÍ STŘediSKo haVÍŘoV VyhlaŠuJe VÝBĚroVÉ ŘÍzenÍ na PoziCi inForMáTor.
Podmínky: Minimální vzdělání: SOU, k životopisu dále doložte doklad o dosaženém vzdělání a výpis z rejstříků trestů
Pracovní poměr: DPP, DPČ  uzávěrka do 20. 11. 2020 na sekretariát MKS Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město

tel: 596 808 013  email: sekretariat@mkshavirov.cz 

MKS/20

Na ulici Kuncovka 7, Horní Suchá. Bližší informace 775 661 262.
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pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Havířov 99.0 FM | 107.3 FM | R-OVA

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz
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