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Školní hřiště v areálu
Základní školy 1. máje
je po rekonstrukci.
Má nový trávník,
běžecký ovál i doskočiště.   
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Na přání občanů došlo v ulici Beethovenova 
a Fibichova ke změně systému parkování, díky 
tomu by se zde mělo jezdit bezpečněji
V letošním roce došlo k obno-
vě povrchu parkovacích stání 
a přitom také ke změně sys-
tému parkování na ulici 
Beethovenova a ulici Fibichova 
v Havířově. Ke změně systému 
parkování vedly havířovský ma-
gistrát podněty občanů. Lidé 
si přáli, aby se v této lokalitě 
jezdilo pomaleji a tím pádem 
i bezpečněji. 

Navržené a následně reali-
zované šikmé parkování se 
systémem couvání do parko-
vacího místa je výrazně bez-
pečnější než šikmé parkování 
s vjížděním přední částí vozidla 
do parkovacího místa. Jak popi-
suje vedoucí havířovského od-
boru komunálních služeb Iveta 
Grzonková: „Tím, že řidič může 

při couvání do parkovacího místa 
omezit ostatní účastníky silnič-
ního provozu, dojde ke snížení 
rychlosti a k daleko přehlednější 
dopravní situaci. Při parkování 
vozidel couváním má řidič vozi-
dla po celou dobu přehled o situ-
aci za svým vozidlem.“

Výjezd přední částí vozidla 
z parkovacího místa je pak mno-
hem snazší než v případě, že 
z parkovacího místa řidič couvá. 
Při výjezdu přední částí vozidla 
má řidič mnohem lepší výhled, 
což v případě couvání z parkovi-
ště nelze zajistit, zejména zapar-
kuje-li vedle vozidlo, které tento 
výhled znesnadňuje.

-red-

Sýkorka mění název školyVánoční čas v Havířově
Střední škola Sýkorova v Havířo-
vě-Šumbarku začala psát svou 
historii v roce 1950. Za těch 70 
let svého působení na pomysl-
ném trhu středních odborných 
škol doznala mnoha změn 
a z typicky hornického učili-
ště Dolu Dukla se přeměnila 
v moderní technickou střední 
školu. Postupně se specializo-
vala, až se zaměřila na tři ob-
lasti vzdělávání – elektrotech-
niku, strojírenství a informační 
a komunikační technologie – 
a nyní, v roce 2020, je jednou 
z nejvýznamnějších středních 
odborných  škol v okrese Kar-
viná. Je nositelem certifikátu 
„Kvalitní škola“ i „Ceny hejtmana“ 
za společenskou odpovědnost.
A právě tato profilace nás při-
měla k tomu, abychom změnili 
a zároveň zpřesnili název naší 
školy – od 1. ledna 2021 tedy 

ponese „Sýkorka“ název nový 
– Střední škola polytechnická, 
Havířov-Šumbark, příspěvková 
organizace.
V posledních letech jsme díky 
mnoha projektům a ve spoluprá-
ci se zřizovatelem vybudovali 
spoustu nových elektrolabora-
toří, dílen, jazykových učeben, 
zmodernizovali jsme výuku od-
borného výcviku, a ještě zdaleka 
jsme neskončili…
Zveme všechny k prohlídce 
naší střední školy na Dny ote-
vřených dveří, které plánujeme 
na 3. prosince od 14.00 hod. 
a 16. ledna od 9.00 hod.

Simona Daňhel Sudacká
pedagog SŠ Sýkorova

Havířov- Šumbark

Těsně před první adventní ne-
dělí, v pátek 27. listopadu, se 
krátce po setmění postupně 
na celém území města rozzá-
ří světelná vánoční výzdoba. 

I přes současnou nelehkou dobu 
se rozsvítí populární habrová 
alej kolem Hlavní třídy. Více než 
300 symbolů, girland a převěsů 
tak zpříjemní atmosféru adven-
tu a vánočních svátků. Jako ka-
ždý rok i letos budou statutární 
město Havířov zdobit tři vánoční 
stromy, které budou umístěny 
na třech náměstích, a to na ná-
městí Republiky v části Město, 

na náměstí Moravská v části 
Šumbark a na náměstí Nad Te-
rasou v části Podlesí.  Každo-
ročně město připravuje novinky, 
aby podpořilo vánoční atmosfé-
ru ve městě, do vánočního kabá-
tu bude nově zahaleno Kyvadlo 
s fontánou na náměstí Republi-
ky a v centru města budou nové 
vánoční symboly.

Krásné a klidné Vánoce Vám 
přeje odbor komunálních služeb 
Magistrátu města Havířova.

-OKS-

POZVÁNKA
V pondělí 14. prosince 2020 se v KD Radost koná

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

Jednání je přístupné veřejnosti. V případě platnosti bezpečnostních 
opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, bude jed-
nání zastupitelstva probíhat v omezeném bezpečnostním režimu.
Omezený počet občanů bude moci zasedání zastupitelstva sledovat 

v přímém přenosu na velkoplošné projekci, která bude umístěna 
v přízemí budovy. Omezen je počet občanů, kteří mohou

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

k vystoupení v písemné podobě.
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V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 
se zaměstnanci havířovského 
magistrátu zúčastnili při pří-
ležitosti Mezinárodního dne 
za odstranění chudoby potra-
vinové sbírky, kterou uspořá-
dal Magistrát města Havířova 
ve spolupráci s Potravinovou 
bankou v Ostravě. Za pět dní 
se úředníkům podařilo na-
sbírat téměř 300 kilogramů 
trvanlivých potravin. Ty budou 
určeny havířovským občanům 
v nepříznivé sociální situaci.

Sbírky potravinové pomoci pro 
potřebné se havířovský magis-
trát účastnil již potřetí. Letos 
zaměstnanci nashromáždili 276 
kilogramů trvanlivých potravin. 
„Odbor sociálních věcí se rozho-
dl sbírku opět uspořádat, protože 
věříme, že díky naší pomoci může 
Potravinová banka v Ostravě rea-
lizovat své poslání, tedy pomáhat 
s odstraňováním chudoby a hladu 
a pomáhat lidem v nouzi. Věříme, 

že nasbírané potraviny pomohou 
zlepšit kvalitu života lidem, kteří 
to opravdu potřebují,“ uvedla ke 
sbírce potravin Andrea Zach, 
manažerka sociálních služeb 
havířovského magistrátu. 

Mezi nejčastěji donesené po-
traviny patřil cukr, těstoviny, olej 
a cukrovinky pro děti. Dále lidé 
nosili rýži, luštěniny, konzervy, 
paštiky, polévky, mouku, ovesné 
kaše a vločky. Všechny potravi-
ny pak byly v tomto týdnu odve-
zeny do ostravské potravinové 
banky. 

Odbor sociálních věcí děkuje 
všem kolegyním a kolegům za 
jejich ochotu, štědrost a aktivní 
zapojení do sbírky. Velmi si vá-
žíme toho, že se i v této nelehké 
době našlo tolik lidí, kteří chtěli 
pomoci druhým. Děkujeme!

-red-

Práce na rekonstrukci školního 
hřiště v areálu Základní školy 
1. máje v Havířově-Městě začaly 
v srpnu roku 2020,  a na začátku 
listopadu téhož roku už je  ho-
tovo. Milovníkům pohybu bude 
sloužit nový povrch fotbalového 
hřiště či běžecké dráhy a k dis-
pozici bude i nová odpočinková 
zóna. Rozsáhlá rekonstrukce si 
vyžádala investice něco málo 
přes 7 milionů korun.

Toho, co bylo nutno vylepšit, 
nebylo málo. Fotbalové hřiště 
má nový umělý travní koberec 
a branky pro malou kopanou 
s kovovými zábranami, doplněný-

mi odnímatelnou sítí. Na běžec-
kou dráhu byl instalován  elas-
tický dvouvrstvý vodopropustný 
sportovní povrch. Součástí bě-
žecké dráhy je doskočiště, které 
bylo rekonstruováno kompletně. 
Namontováno bylo nové odra-
zové prkno a kolem doskočiště 
byly osazeny speciální obrubníky 
s pryží. Proběhla též výměna 
sportovního mobiliáře a odvod-
nění celého hřiště. Novinkou je 
zřízení odpočinkové plochy. Škol-
ní hřiště v areálu Základní školy 
1. máje je připraveno sloužit pro 
potřeby školy i veřejnosti.

-red-

Zaměstnanci magistrátu 
nasbírali v rámci
potravinové sbírky
téměř 300 kilogramů 
trvanlivých potravin

Chodci pozor!
Konečné úpravy
přednádraží si vyžádaly
od 10. listopadu úpravu
pěšího koridoru

Školní hřiště v areálu
Základní školy 1. máje je 
po rekonstrukci. Má nový 
trávník, běžecký ovál
i doskočiště

Stavba havířovského přednádraží již pokročila do konečné fáze 
a je nutno začít pracovat na konečných terénních úpravách pozem-
ků. Od úterý 10. listopadu proto došlo k drobné úpravě obchůzí tra-
sy v rámci přednádraží. Pěší koridor se přemístil k nové výpravní 
hale na již zrealizovanou plochu za věžovým domem. Trasa byla 
řádně značena. -red-

Foto: Petr Sznapka
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O malé byty je stále 
velký zájem, další
vznikly rozdělením
velkometrážních bytů

Nadační fond
TEPLO NA DLANI opět 
plní dětská vánoční přání

Střed města je v areálu 
havířovské nemocnice
Znát přesný střed města je pro 
někoho informace důležitá, pro 
jiného nepotřebná, ale určitě 
pro všechny vzrušující a zají-
mavá. Havířov už svůj přený 
střed zná. Najdete ho v areálu 
havířovské nemocnice.

Do pátrání se zapojil vedoucí 
odboru školství a kultury Pavel 
Hamza, „Pro výpočet nejoptimál-
nější trasy při dopravě dětí na po-
hybovou výchovu jsme najednou 
stáli před otázkou, která mateř-
ská škola stojí nejblíže teoretic-
kému středu města. Ale neznali 
jsme střed Havířova. Trošku 
jsme otázkou na jeho nalezení 
zaskočili i kolegyni Janu Bulavo-
vou z oddělení územního pláno-

vání. Dokázala se však s úkolem 
úspěšně a rychle poprat“.

Střed města Havířova tedy leží 
v areálu havířovské Nemocnice 
s poliklinikou na parcele číslo 
2230/24.

-red-

Blíží se konec roku a s ním čas 
adventu, lásky, společných chvil 
s rodinou, dětských úsměvů, 
a také spousty dárků pod vá-
nočním stromečkem. Pokud pí-
šete Ježíškovi, můžete napsat 
také do Nadačního fondu TEP-
LO NA DALNI, který bude i le-
tos Ježíškovi v plnění dětských 
přání v Havířově pomáhat. Děti 
si mohou vybrat z několika dár-
ků, a pokud svůj vysněný dárek 
v nabídce nadačního fondu ne-
najdou, mohou si o něj jednodu-
še napsat. Napište, proč zrovna 

vaše děti si svůj dárek zaslouží 
pod vánočním stromečkem. Je-
žíškovi pověřenci vyberou nejza-
jímavější příběhy, které budou 
oceněny vybraným vánočním 
dárkem. 

Více o tomto projektu, včetně in-
formací, kam dopis pro Ježíška 
odeslat, najdete na webových 
stránkách nadačního fondu 
www.teplonadlani.cz.

Michaela Dvorská,
projektový manažer

Nadační fond TEPLO NA DLANI

Městská realitní agentura už 
dříve reagovala na zvýšenou 
poptávku po menších bytech 
v Havířově a začala upravovat 
dispozice velkometrážních bytů 
s pěti a více pokoji na menší.  
V letošním roce kromě přebu-
dování některých jednotek pro 
nájemní bydlení v ubytovně na 
Šumbarku byly rozděleny dvě 
velké pětipokojové bytové jed-
notky ve stejné části města. 
Letos do zmíněných realizací 
vložil vlastník bytového fondu, 
město Havířov, přes 4 miliony 
korun.

Jednatel MRA Róbert Masarovič 
to upřesnil: „Konkrétně se jedná 
o byt 5+1 v ulici Mládí 1143/20, 
kde vznikly dva byty o velikosti 
2+1. Tato úprava stála téměř 740 
tisíc korun. Další dva byty 2+1 
místo jednoho o velikosti 5+1 
jsou v ulici E. Destinové 1166/16. 
Tato změna dispozic si vyžádala 
přibližně 684 tisíc korun.“ 

Před několika měsíci se Měst-
ská realitní agentura rozhodla 
přebudovat v ubytovně tři patra 
na standardní nájemní bydlení. 
Nákladem přibližně 2,5 milionu 
korun byla zrekonstruována část 
této ubytovny. Jednalo se o pat-
náct jednotek. 

„Tam došlo ke kompletní re-
konstrukci. Vybourané je bývalé 
umakartové bytové jádro, které je 
nově vyzděné, a vznikla zde pěk-
ná koupelna, vyměněno je soci-
ální zařízení, nainstalovaná nová 
kuchyňská linka. Je to krásný, 
plnohodnotný byt, který má klient 
sám pro sebe. Zájem o samostat-
né byty projevili i lidé z ubytovny,“ 
řekl jednatel MRA Jiří Lankočí.

-red-

Aktuální přehled bytů v Havířově 
pod správou MRA

TYP BYTU POČET
0+1 601
0+2 302
0+3 1
1+1 441
1+2 2666
1+3 3210
1+4 376
1+5 79
1+6 1

Celkem 7677
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O havířovské mateřské 
školy je během nouzového 
stavu stále větší zájem

Doba roušková
na MŠ Čelakovského

Město připravuje
vánoční posezení
pro osamělé seniory

Mateřské školy jsou na rozdíl od 
škol základních stále v provozu. 
V případě školek zřizovaných 
statutárním městem Havířov 
tomu není jinak. Zájem rodičů 
o umístění malých ratolestí bě-
hem nouzového stavu do ma-
teřských škol roste. Na začátku 
listopadu je navštěvovalo 1 186 
dětí.

„Aktuální čísla počtu dětí v našich 
MŠ zjišťuje odbor školství a kul-
tury pravidelně, mapujeme i per-
sonální zajištění pedagogických 
i nepedagogických pracovníků 
v jednotlivých MŠ.  Ke dni 23. říj-
na  docházelo do našich školek 
940 dětí, 4. listopadu bylo v našich 
školkách již 1186 dětí“, uvádí ná-
městkyně pro školství a kulturu 
Mgr. Jana Feberová.

Ve všech mateřských školách pla-
tí zpřísněná hygienická opatření. 
K zajištění nezbytné péče o děti 

zaměstnanců krizové infrastruktu-
ry v Moravskoslezském kraji jsou 
v případě zhoršené epidemiologic-
ké situace  v našem městě určeny 
MŠ Havířov – Město Horymírova 
a MŠ Havířov - Šumbark Mládí, 
schváleny rozhodnutím  hejtmana 
Moravskoslezského kraje.

Nyní se nám vracejí děti do prv-
ních a druhých tříd ZŠ, avšak ma-
teřské školy jsou jediným typem 
škol, kde není přerušen jejich pro-
voz na základě rozhodnutí vlády 
ČR. Rozhodnutí, zda mateřská 
škola bude uzavřena či nikoliv, 
řeší ředitelky ve spolupráci s hy-
gienickou stanicí. Se  zřizovate-
lem vyhodnocují situaci a potřeb-
nost zachování provozu zejména 
s ohledem na bezpečnost a zdraví 
dětí a zaměstnanců mateřských 
škol.

-red-

Když na jaře propukla pandemie 
Covid-19, nikdo z nás si nemyslel, 
že doba roušková bude trvat celý 
rok a možná ještě déle… Když 
se ze školky postupně vytratily 
všechny děti, začali jsme s nad-
šením šít roušky. Šili všichni : uči-
telky, asistentky, uklízečky, dokon-
ce i pan zahradník.  Naše roušky 
putovaly do domova důchodců, 
ale více než 100 roušek jsme ušili 
přímo pro naše školkové děti a je-
jich sourozence. Roznášeli jsme 
je dětem do schránek, rozváželi 

těm přespolním, abychom se 
navzájem podpořili. Našim ško-
lákům jsme posílali úkoly a vyba-
vili je kvalitními pastelkami – ale 
praktická příprava byla už jen na 
rodičích. Doufáme a věříme, že 
doba roušková brzy pomine a my 
se zase budeme scházet na spo-
lečných akcích.

Uršula Kuliková
MŠ „U kamarádů“,

Čelakovského 4/1240,
Havířov-Podlesí

Odbor sociálních věcí organizuje 
vánoční posezení pro osamělé 
seniory za účasti vedení měs-
ta Havířova. Akce se uskuteční 
v Kulturním domě Radost v Haví-
řově 21. prosince 2020 od 12.30 
hodin. Pro účastníky bude připra-
ven kulturní program, občerstvení 
a vánoční balíček. Spoluúčast 
seniora činí 50 Kč. Zápis zájem-
ců se uskuteční 4. prosince 2020 
v Městském klubu seniorů, Stu-

dentská 9a, Havířov-Podlesí, od 
10.00 hodin. Účast na této akci je 
limitována počtem míst, kdy před-
nost budou mít zájemci, kteří se 
vánočního posezení v minulých 
letech neúčastnili. 

KONÁNÍ ZÁPISU I AKCE SAMOT-
NÉ JE ZÁVISLÉ NA AKTUÁLNÍ 
SITUACI A OMEZENÍCH VYHLÁ-
ŠENÝCH V RÁMCI PANDEMIE 
COVID - 19. -red-

Ulice Výletní
v Havířově-Šumbarku 
bude dlouhodobě uzavřena
V termínu od 2. listopadu 2020 
do 30. dubna 2021 je uzavřena 
ulice Výletní v Havířově-Šum-
barku. Důvodem uzavírky je re-
alizace stavby rozšíření místní 
komunikace ulice Výletní, včet-
ně chodníku. Stavební práce 
probíhají po etapách.

Realizace první etapy probíhá 
v termínu od 2. listopadu 2020 
do 31. ledna 2021, v úseku ulice 

Nová po ulici Čapí hnízdo. Druhou 
etapou je úsek ulice Čapí hnízdo 
po ulici U Jelena v termínu od 
1. února 2021 do 30. dubna 2021. 
Objízdná trasa a označení uza-
vírky je vyznačeno přechodným 
dopravním značením. Investorem 
stavby je statutární město Havířov. 

-red-
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Havířov si cení dárců 
krve, přihlaste se!

Vánoční smažení
bez výčitek

Město Havířov si velmi váží svých 
občanů, dárců krve, kteří ochotou 
darovat krev – nejcennější tekuti-
nu – vyjadřují svůj hluboce lidský 
postoj ke spoluobčanům. Patří 
jim nejen slova díků těch, kterým 
pomohli zachránit život, ale i celé 
naší společnosti. Vedení statutár-
ního města Havířova každoročně 
vyjadřuje dárcům krve poděková-
ní za tento vysoce humánní čin 
předáním dárkových poukazů 
na čipovou kartu a bezplatnou 
přepravu v systému městské hro-
madné dopravy ČSAD Havířov na 
rok, v němž jsou dárci oceněni, 
a dále permanentku v hodnotě 
1 000 Kč na aktivity, akce či služ-
by poskytované příspěvkovými 
organizacemi města.   
Město Havířov bude bezpříspěv-
kové dárce krve za rok 2020 oce-
ňovat počátkem roku 2021. Údaje 
k ocenění získává od oblastních 
spolků Českého červeného kříže 
v Ostravě, Frýdku-Místku (pod něj 
spadá odběrové místo Havířov) 
a Karviné. ČČK evidují tyto data-
báze dárců:
1) Ocenění ČČK každoročně:
• Zlatá medaile prof. MUDr. Jana  
Janského za 40 bezpříspěvko-
vých odběrů krve

• Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpří-
spěvkových odběrů krve
• Zlatý kříž 2. třídy za 120 bezpří-
spěvkových odběrů krve
• Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezpří-
spěvkových odběrů krve

2) Oceňování ČČK jednou za dva 
roky:

• Plaketa ČČK Dar krve - Dar živo-
ta za 250 odběrů
Statutární město Havířov oceňuje 
bezpříspěvkové dárce za kaž-
dých dalších 50 odběrů, to zna-
mená, že dárce, který byl oceněn 
za 250 odběrů, může další oce-
nění získat za 300, 350, 400, 450 
a 500 odběrů. 
Z uvedeného důvodu žádáme 
občany, kteří dosáhli výše zmí-
něné počty odběrů (a nebyli za ně 
doposud oceněni), aby se přihlá-
sili na Magistrát města Havířova
-odbor školství a kultury, odděle-
ní dotací a volnočasových aktivit, 
u paní Lucie Gorecké, DiS. (596 
803 135, gorecka.lucie@havirov-
city.cz). K zápisu do databáze 
oceňovaných budete potřebovat 
potvrzení ČČK o dosažených od-
běrech, popř. odběrovou kartič-
ku, a doklad totožnosti.
 -red-

Vánoční období je neodmyslitelně 
spojeno s výborným jídlem. Ať už 
pro štědrovečerní tabuli smažíte 
rybu, kuře nebo bílé klobásky, jis-
tě při tom spotřebujete nemalé 
množství oleje či tuku. Ve fritéze 
nebo na pánvi ho každoročně 
použijeme několik litrů a pak pře-
mýšlíme, co s ním uděláme: 
a) do odpadkového koše?
b) do toalety? 
c) do kontejneru na sběr oleje?
Správná odpověď je za c). V Ha-
vířově se již od loňského roku 
nacházejí popelnice určené po 
sběr použitých jedlých olejů 
a tuků, kterých je v současné 
době 60. Ať už tedy použijete olej 
nebo sádlo, odneste tuk do po-
pelnice. Je to skutečně jednodu-
ché, olej slijete do plastové lahve 
a až půjdete vyhodit balicí papíry 
od dárečků, vezměte plnou láhev 
s sebou. Kde najdete svou nejbliž-
ší popelnici se dozvíte na webu 
tridimolej.cz. 

Proč je vlastně užitečné olej tří-
dit? Jednak zabráníte ucpání od-

padů v domácnosti, stejně jako 
ucpání celých kanalizačních sítí. 
Vánoce jsou pro čističky odpad-
ních vod náročné období, protože 
kromě vody přitéká také obrov-
ské množství olejů a tuků, které 
ztěžují správné přečištění vody. 
Náklady na čištění odpadních 
sítí by se mohly lépe využít jinde. 
Jedlé tuky a oleje se recyklací 
také stávají hodnotnou surovinou 
pro výrobu biopaliv 2. generace 
a letadlového paliva. 

-OKS-
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Vážení diváci a návštěvníci kulturních akcí, dle stanovených opatření k epidemiologické situaci COVID-19 bude programová 
nabídka na měsíc prosinec aktuálně zveřejněna na: www.mkshavirov.cz, www.kinocentrum.cz a fb: Kino Centrum Havířov 

21. ledna 2021 / 19.00 hodin / KD Petra Bezruče
BOŽSKÁ SARAH / John Murrell
Slavná hra o posledním létě proslulé herečky.
Hrají herci Divadla Kalich Praha:
Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor Orozovič
Vstupné: 390 Kč, 430 Kč, 450 Kč
Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 340 Kč, 380 Kč, 400 Kč

25. ledna 2021 / 19.00 hodin
KD L. Janáčka

NOVOROČNÍ KONCERT

6. března 2021 / 19.00 hodin / KD Petra Bezruče
DEŠTIVÉ DNY / Keith Huff
Americké drama je hrou o přátelství a zároveň
kriminálním příběhem. 
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Vstupné: 510 Kč, 530 Kč, 550 Kč
Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 460 Kč, 480 Kč, 500 Kč

26. dubna 2021 / 19.00 hodin / KD Petra Bezruče
DNES VEČER OVULUJI
Monolog - zpověď aneb příběh ženy, která chtěla dítě.
Komorní scéna Divadla Kalich.
Hraje: Iva Pazderková
Vstupné: 340 Kč, 360 Kč, 380 Kč
Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 290 Kč, 310 Kč, 330 Kč

7. března 2021 / 15.00 hod. / KD Leoše Janáčka
KOLLÁROVCI
Jedinečný koncert oblíbené slovenské kapely.
Vstupné: 350 Kč, 370 Kč, 390 Kč
Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 300 Kč, 320 Kč, 340 Kč

31. ledna 2021 / 19.00 hod. / KD Petra Bezruče
TVÁŘE PETRA RYCHLÉHO
Hudebně-zábavná show plná známých písní nejen 
z televizního pořadu tv nova „Tvoje tvář má známý hlas“
Vstupné: 240 Kč, 260 Kč, 280 Kč
Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 190 Kč, 210 Kč, 230 Kč 
10. února 2021 / 19.00 hod. / KD Petra Bezruče
NA ZLATÉM JEZEŘE / Ernest Thompson 
Romantická komedie upřímně dojímá i baví.
Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková, 
Vasil Fridrich / Jan Teplý ml., Jaromír Nosek / Karel Zima...
Vstupné: 390 Kč, 430 Kč, 450 Kč
Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 340 Kč, 380 Kč, 400 Kč

19. května 2021 / 19.00 hod. / KD Petra Bezruče
ÚVĚR / Jordi Galcerán
Do finančních záležitostí nikdy nezatahujte ženu.
Hrají: Martin Zounar a Filip Blažek
Vstupné: 390 Kč, 430 Kč, 450 Kč
Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 340 Kč, 380 Kč, 400 Kč 

11. února 2021 / 18.00 hod. / Kino Centrum
FOTOGRAF NA CESTÁCH
- SPLNĚNÝ SEN JIŘÍHO KOLBABY
Exotická diashow s přednáškou JIŘÍHO KOLBABY.
Vstupné: 250,-Kč, studenti: 220,-Kč
Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 200 Kč, 170 Kč 

14. června 2021 / 19.00 hod. / KD Petra Bezruče
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA / Ingmar Bergman
Milostné vztahy procházejí nejrůznějšími fázemi
- od okouzlení až po brutální rvačku. 
Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Barbara
Lukešová, Kamil Halbich / Vasil Fridrich
Ze záznamu: Simona Stašová
Vstupné: 390 Kč, 430 Kč, 450 Kč
Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 340 Kč, 380 Kč, 400 Kč

Filharmonie B. Martinů Zlín
a Cigánski Diabli

„OHNIVÁ KLASIKA“
Vstupné: 550 Kč

 Vstupné 2. - 22. 12. 2020: 500 Kč

RADOST PRO VAŠE BLÍZKÉ DÁRKEM, KTERÝ POTĚŠÍ
- VÁNOČNÍ VĚRNOSTNÍ KARTA

SE ZAKOUPENÍM KULTURNÍHO POŘADU
BONUSY ZAKOUPENÍ:

• zvýhodněná cena vstupného na pořady z vánočního balíčku
• v případě zrušení pořadu zůstává finanční částka na kartě bez časového omezení

• poplatek za Vánoční věrnostní kartu 0 Kč

Vánoční věrnostní karta bude k prodeji od 2. 12. do 22. 12. 2020 v pokladně KD Petra Bezruče.
Standardní forma prodeje uvedených pořadů bude zahájena 6. 1. 2021. Více na www.mkshavirov.cz

Čas dárků
a splněných přání

Vánoční programový balíček
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NEJLEPŠÍ „KOLEKTIV ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VÍCELETÉHO 
GYMNÁZIA“ ZA ROK 2019:

Milan Kolář, Jakub Zatloukal, Štěpán Urbańczyk,
Gymnázium, Havířov-Podlesí,příspěvková organizace
Kolektiv získal ocenění za úspěšnou reprezentaci města Havířova 
v krajském kole odborné soutěže Geologické kladívko (1. místo). 
Natálie Rašková, Anežka Kopecká, Barbora Lacinová, Kristýna Menšíková, 
Eliška Kubíčková, Magdaléna Pezdová,
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Kolektiv basketbalistek získal ocenění za opakovanou úspěšnou 
reprezentaci města Havířova na celorepublikové úrovni.

NEJLEPŠÍ „ŽÁK ZÁKLADNÍ ŠKOLY“ ZA ROK 2019:

Beáta Vonsíková,
Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Ocenění získala za 1. místo a zvláštní uznání poroty za ústní projev v kraj-
ském kole Olympiády v ruském jazyce v kategorii základních škol a vícele-
tých gymnázií a za výrazné a velmi aktivní zapojení do boje za udržitelný roz-
voj, ochranu přírodních zdrojů a klimatu a aktivizaci mládeže v tomto směru.
Matyáš Volný,
ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov, ASTERIX - středisko volného času Havířov, 
příspěvková organizace
Ocenění získal za 1. místo ve veřejných soutěžích plastikových modelářů 
v Havířově a Příboře v kategorii bojová technika.
Tereza Hamtáková,
ZŠ Moravská Havířov
Ocenění získala za obsazení 2. místa v literární soutěži „Požární ochrana oči-
ma dětí“, která je zaměřena na prevenci v oblasti požární ochrany.

NEJLEPŠÍ „ŽÁK STŘEDNÍ ŠKOLY“ ZA ROK 2019:

Robert Gemrot,
Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Ocenění získal za opakovanou úspěšnou reprezentaci města Havířova na kraj-
ské  a  celorepublikvé úrovni ve fyzikálních a matematických olympiádách.
Kamil Menšík,
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Ocenění získal za 1. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie D.

Pavel Herboczek,
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Ocenění získal za 1. místo v krajském kole a 2. místo v celostátním finále 
Olympiády ve španělském jazyce. 
Ondřej Kohut,
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Ocenění získal za dlouholetou práci nejen na poli vědomostním (repre-
zentace města v krajských kolech matematických a biologických soutě-
ží), ale i pro druhé (organizace Charitativního jarmarku 2019 ve spoluprá-
ci s organizací ADRA).
Jakub Janík,
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Ocenění získal za 2. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce - 
kategorie IIB a 1. místo v regionálním kole soutěže Jazyky hrou v anglickém 
jazyce.

NEJLEPŠÍ „PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ŠKOLY  A ŠKOLSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ“ ZA ROK 2019:

Statutární město Havířov uděluje ocenění a poděkování pedagogickým 
pracovníkům za jejich mimořádnou profesionalitu a lidský přístup v kate-
gorii „Pedagogický pracovník školy a školského zařízení“.

PaedDr. Svatopluk Novák, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 
Mgr. Dalimil Šebesta, Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2,      
příspěvková organizace  
Mgr. Ivana Petrovská, ZŠ Mládežnická Havířov 
Ing. Zuzana Klímková, Střední průmyslová škola stavební, Havířov, 
příspěvková organizace 
Mgr. Daniel Bolek, ZŠ M. Kudeříkové Havířov 
Mgr. Jiřina Vacková, ZŠ Jarošova Havířov 
RNDr. Jana Nováková, Střední škola technických oborů, 
Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 
Ludmila Porubová, Základní umělecká škola Bohuslava 
Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace 
Nikola Schovancová, ASTERIX - středisko volného času 
Havířov, příspěvková organizace

Připravený projekt zahrnoval slavnostní rozsvícení Vánočního stromu města Havířova, Mikuláše,
po celou dobu konání projektu hudební produkce, představení a spoustu dárků pro děti,

doprovodný program, ukázky vánočních tradic a prodejní tržnici.
Na základě současné situace epidemiologického vývoje pandemie COVID-19 na území ČR,

vyhlášení nouzového stavu a daných omezení pohybu osob a společenského života na území republiky 
Rada statutárního města Havířova rozhodla o nekonání projektu „Vánoční městečko Havířov 2020“.  

Zachováno zůstane pouze rozsvícení Vánočního stromu města Havířova na náměstí Republiky, 
bez doprovodného programu, jako součást vánoční výzdoby města

s instalací a nasvícením městského betlému 28. 11.2020.

Ocenění nejlepších pedagogů, žáků a kolektivů 
statutárního města Havířova v roce 2020

VÁNOČNÍ MĚSTEČKO HAVÍŘOV 2020 JE ZRUŠENO
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST  ZA ROK 2019:

OSOBNOST V SOCIÁLNÍ NEBO ZDRAVOTNÍ OBLASTI

MUDr. Jiří Burša – ARO, Nemocnice s poliklinikou Havířov 
– za celoživotní přínos pro rozvoj anesteziologické a  resuscitační péče NsP 
a celé nemocnice 

Bc. Richard Chmelík – sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Armády spásy v Havířově 
– za obětavý přístup k rozvoji komunitního života věnovaného dětem ze 
sociálně slabých rodin 

MUDr. Petra Pekárková – lékařka v oboru psychiatrie pro dospělé  
– za vysoce kvalitní, odbornou a obětavou práci v oblasti psychiatrie pro 
dospělé

KOLEKTIV V SOCIÁLNÍ NEBO ZDRAVOTNÍ OBLASTI

Kolektiv pracovníků Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace, 
středisko Helios 
– za mimořádnou kvalitu a vysokou odbornost, obětavost a vstřícnost 
v péči poskytované klientům domova seniorů

KULTURNÍ OBLAST ZA ROK 2019:

TALENT

Johanka Žofia Muchová – žákyně uměleckého oboru zpěv 
ZUŠ. B. Martinů 
– za vynikající dlouholetou reprezentaci města Havířova významnými 
úspěchy v pěveckých soutěžích v ČR i v zahraničí. 

Kristina Oravčíková – žákyně uměleckého oboru zpěv 
ZUŠ. B. Martinů 
– za dlouholetou vynikající reprezentaci města Havířova řadou úspěchů 
v celostátních pěveckých soutěžích. 

Adéla Pilariková – žákyně uměleckého oboru ve hře na housle 
ZUŠ. B. Martinů 
– za dlouholetou vynikající reprezentaci města Havířova ve hře na housle

OSOBNOST KULTURY

Mgr. Renáta Dřímalová – Městské kulturní středisko Havířov, ZUČ 
– za rozvoj kulturního života ve městě Havířově 

Bc. Pavlína Nierostková – učitelka hudby na ZUŠ L. Janáčka Havířov 
– za celoživotní přínos v oblasti zkvalitňování a rozvoje kulturního života 
a hudebního uměleckého vzdělávání nejmladší generace v Havířově 
a reprezentaci města 

BcA. David Vigner – filmový režisér 
– za mimořádný přínos v oboru kinematografie v celostátním měřítku 
a významnou propagaci města Havířova v kulturní oblasti

OBLAST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ZA ROK 2019:

OCENĚNÍ ZA DLOUHODOBOU PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Zbyněk Wittek – zástupce vedoucího, Junák – český skaut, 
středisko Havířov, z. s. 
– za rozvoj skautingu ve městě Havířově a celoživotní nezištnou práci 
s dětmi a mládeží

OBLAST OSTATNÍCH SPOLEČENSKY
PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT ZA ROK 2019:

Michal Malina – spolek ZIP, nízkoprahový Klub 3NYTY, 
projekt ZDRAVÁ MLÁDEŽ 
– za kvalitní odbornou práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů  

SPORTOVNÍ OBLAST ZA ROK 2019:

Město Havířov udělilo za rok 2019 ocenění sportovcům za příkladnou repre-
zentaci města Havířova na celostátní i mezinárodní úrovni, trenérům za dlou-
hodobé dosahování úspěšných výsledků v práci s dětmi a mládeží a zaslou-
žilým pracovníkům tělovýchovy a sportu za celoživotní aktivní práci, rozvoj 
a propagaci sportu.

SPORTOVEC ROKU
Žáci jednotlivci 
Hanáková Nela (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.) 
Andrej Choleva (atletika – běh, Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek) 
Tobias Swaczyna (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 
Denis Porubský (box,  BOX Havířov z.s) 
František Horváth (box, BOX Havířov z.s.)
Žáci družstvo 
ATS – aerobik team (aerobik – mladší děti, Maniak aerobik Havířov, z. s.)
Dorost – jednotlivci
Ondřej Horváth (box, BOX Havířov z.s.) 
David Polák (box, BOX Havířov z.s.)             
Dorost – družstvo 
ATS – aerobik team show (aerobik – dorost, Maniak aerobik Havířov, z.s.)
Družstvo dorostenek SKST – Gabriela Štěpánová, Klára Hrabicová, 
Nela Hanáková (Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.)
Junioři – jednotlivci
Daniela Petříková (karate, Karate Havířov, z.s.) 
František Polák (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z.s.) 
Kryštof Wlosok (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding, z.s.) 
Viktor Žíla (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 
Junioři – družstvo
Mažoretky KALA – mažoretkový sport, věková kategorie 14 let a výše  
(mažoretky, MKS Havířov)
Sportovní bridž - Michael Botur, Erik Klemš, Martin Melčák 
(bridž, Bridžový spolek Havířov)
Dívčí basketbalový tým U 17 (basketbal, BK Havířov, z.s.)
Dospělí – jednotlivci
Jiří Hrabal (karate, Karate Havířov, z.s.) 
Adam Horváth (karate, Karate Havířov, z.s.) 
Adam Sládeček (karate, Karate Havířov, z.s.)  
Dospělí – družstvo
Družstvo mužů – Richard Pail, Adam Sládeček, Jan Gajdoš, 
Miroslav Trnka  (karate, Karate Havířov, z.s.) 
Družstvo mužů (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, z.s.)
Trenér
Martina Šindlářová (basketbal, BK Havířov, z.s.) 
Vladimír Šeda (Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s.)
Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu
Zoltán Beňo (fotbal, Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s.) 
Ing. Stanislav Kotula (fotbal, TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s.) 
Mgr. Rudolf Šimek (atletika, kronikář havířovského sportu)

CENA MĚSTA HAVÍŘOVA ZA ROK 2019:

VANDA FOLTYNOVÁ – zdravotní sestra - Neurochirurgická ambulance NsP
– za dlouhodobě vynikající pracovní nasazení, obětavost a vstřícnost
k pacientům

ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA HAVÍŘOVA:

JAROSLAV BÁBA – bývalý občan města Havířova. Reprezentant České 
republiky v atletice ve skoku vysokém. Medailista OLYMPIJSKÝCH HER, 
HALOVÝCH MISTROVSTVÍ SVĚTA A EVROPY. 

Ocenění osobností společenského života
statutárního města Havířova v roce 2020

Ocenění osobností a kolektivů v sociální nebo zdravotní oblasti, osobností a talentů kultury, osobností
v oblasti volnočasových aktivit a v oblasti ostatních společensky prospěšných aktivit, jednotlivců

sportovců, sportovních družstev a zasloužilých pracovníků tělovýchovy a sportu.
„Cena města Havířova“ - nejvyšší ocenění za aktivní přínos městu.

„Čestné občanství“ - nejvyšší pocta města.
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Movember: muži stále podceňují
prevenci, přijďte se nechat vyšetřit
Movember je mezinárodní osvě-
tová kampaň, jejímž symbolem 
je knírek. Zaměřuje se na pre-
venci v oblasti rakoviny prosta-
ty a varlat. Dva ze tří mužů nad 
šedesát let totiž umírají právě na 
tuto diagnózu. Letos se poprvé 
oficiálně zapojila do kampaně 
Movember i havířovská nemoc-
nice, která se pyšní urologickým 
oddělením s nadregionálním 
dosahem pod vedením primáře 
MUDr. Josefa Kopeckého. Právě 
zde každý rok léčí desítky paci-
entů s touto onkologickou dia-
gnózou.
Pane primáři, jak závažná je dia-
gnóza rakovina prostaty? Proč 
je čím dál vyšší počet pacientů 
s tímto onemocněním než před 
lety?
Rakovina prostaty je nejčastějším 
zhoubným nádorem mužů. Ročně 
jím onemocní v České  republice 
téměř 7000 mužů. Pro srovnání 
– je to třikrát víc, než před 20 lety. 
Toto onemocnění je zákeřné pře-
devším v tom, že se v raném stá-
diu neprojevuje žádnými obtížemi. 
Proto tak důrazně apelujeme na 
prevenci, protože časný záchyt 
může znamenat úplné vyléčení 
pacienta. 
Proč je mužů s touto diagnózou 
čím dál tím víc? 
Především díky kvalitnější dia-
gnostice. Revoluční bylo zavedení 
krevního testu – prostatického 
specifického antigenu (PSA).  
Jeho zvýšená hladina je vodítkem 
k odhalení časných stadií karcino-
mu prostaty (CaP). Další moderní, 
ale náročnou a drahou diagnos-
tickou modalitou je magnetická 
rezonace, která se nyní do nemoc-
nice v Havířově pořizuje. 
Magnetická rezonance? 
Ano, v součastné době je to jediná 
spolehlivá zobrazovací metoda, 
která dokáže zobrazit nádor pro-
staty, jeho lokalizaci a také jeho 
omezenost na prostatu.  Pomocí 
magnetické rezonance se dá vý-
razně zlepšit výtěžnost biopsie 
prostaty (tedy odběr tkáně k histo-
logickému vyšetření).
Biopsie prostaty?  Nestačí to 
PSA, vyšetření přes konečník 
nebo magnetická rezonance? 
Definitivní diagnóza musí být 
stanovena histologicky. Všechny 
výše jmenované metody jsou jen 
pomocné a pomáhají nám vybrat 
právě pacienty s výrazným rizikem 
CaP. Přes veškerý pokrok v léčbě  
CaP je tato léčba  doprovázená 

komplikacemi a musíme mít tedy 
jistotou, že jsme diagnózu stano-
vili správně. 
Když nemám žádné potíže?
Obecně se dá říct, že většina ná-
dorových onemocnění nemá na 
začátku žádné varovné signály. 
Ale právě v začátečních stadiích 
je léčba nejúčinnější a šance na 
úplné vyléčení  vysoké. Proto je 
v rámci onkologie kladen tak vel-
ký důraz na včasnou diagnostiku.  
Léčba je méně agresivní a výsled-
ky mnohdy excelentní.
A přece jen, když se mi k lékaři 
moc nechce, můžu onemocnění 
nějak poznat?

Bohužel nikoli. V první fázi nemá 
onemocnění žádné příznaky,  poz-
ději se může projevit zhoršením 
močení, zástavou močení, krváce-
ním do moči. Pokročilé onemoc-
nění se může projevit bolestmi 
kostí (zde nádor prostaty velmi 
často metastazuje).
V kolika letech bych tedy na 
prevenci měl přijit?

Pokud v rodině nikdo v mužské 
pokrevné linii neměl karcinom 
prostaty, mělo by se první  vyšet-
ření  provést kolem  50. roku věku. 
Pokud se onemocnění v rodině vy-
skytlo, tak o pět let dříve. 

Jak  se nádor prostaty dá léčit? 
V zásadě buď operací  nebo  ozá-
řením.  Ve výjimečných případech 
jen přísným sledováním.  Léčba je 
individualizována, proto se může 
u různých pacientů lišit. Cílem 
našeho snažení je úplné vyléčení!  
Proto opakuji, je  důležité zachytit 
onemocnění včas!

Může mít pacient po léčbě nádo-
rů prostaty plnohodnotný sexu-
ální život? 

Záleží mnohdy na věku pacienta, 
pokročilosti onemocnění, zvolené 
léčebné metodě. Erekce bývá po 
operaci často výrazně zhoršená. 
Může se obnovit  až dva roky od 
operace. Naštěstí máme dnes 
účinnou léčbu. 
Jak se projevují nádory varlat?
Tady je situace úplně opačná! 
Zde je naopak základem samo-
vyšetření varlat. Varlata jsou 
uložena ve skrótu a jsou dobře 
přístupná vyšetření pohmatem. 
Zde platí, že když si muž nahma-
tá cokoli atypického, tak by se 
měl nechat vyšetřit urologem. 
Navíc se nádory varlat vyskytují 
již v mladistvém věku. 
Movember rozšiřuje kampaň 
i o prevenci zhoubných nádorů 
močového měchýře. Čím jsou 
charakteristické? Koho se týkají 
častěji, mužů nebo žen?
Nádory močového měchýře se 
vyskytují častěji u mužů. Je zde 
prokázána souvislost s kouřením.  
Zde nemáme žádný jednodu-
chý test z krve, který by nás vedl 
k podezření na nádor měchýře.  
Nejdůležitějším příznakem je krev 
v moči.  
Jaká je prognóza u pacientů 
s těmito urologickými onkolo-
gickými diagnózami? 

Budu se opakovat, protože je to 
zásadně důležité. Prognóza při 
včasném záchytu  je velmi dobrá. 
Je zde naděje úplného vyléčení. 
Například u nádorů varlat před 40 
lety umíralo  80 % mužů, nyní se 
vyléčí cca 90 %!! Čím dříve nemoc 
zachytíme, tím může být méně ag-
resivní léčba. 
Jaké preventivní programy těch-
to onemocnění nabízíte pacien-
tům v havířovské nemocnici?
Nejen v rámci listopadového 
Movemberu mohou zájemci 
o preventivní vyšetření přijít 

do naší urologické ambulance 
prakticky kdykoli a bez omeze-
ní věkem i bez doporučení od 
praktického lékaře. Je lepší při-
jít dvakrát zbytečně, než jednou 
pozdě. Všem pacientům předá-
me základní informace, absol-
vují základní pohovor, základní 
vyšetření včetně vyšetření krve.  
Další preventivní programy jsou 
většinou v souvislosti s „Dny 
onkologické prevence“ a „Dny 
otevřených dveří“ .
K jakým běžným i případně nad-
standardním preventivním vy-
šetřením se může pacient sám 
objednat?
Některé pojišťovny mají pro své 
klienty balíčky prevence. Taktéž 
řada praktických lékařů je do pro-
gramů prevence zapojena.  Dále 
se pacienti mohou objednat k uro-
logickému vyšetření v nemocniční 
urologické ambulanci. 
Co může v rámci prevence udělat 
každý pacient sám, aby urologic-
kým onkologickým onemocně-
ním předcházel?
Není žádná specifická primární 
onkologická prevence. Všeobec-
ně se doporučuje dodržovat živo-
tosprávu. Tedy nekouřit, hlídat si 
váhu, sportovat, snažit se být po-
zitivně naladěn. 
Co nového připravujete na uro-
logickém oddělení pro své paci-
enty?
Nyní se připravuje  k provozu mag-
netická rezonance, která by měla  
zlepšit jak diagnostiku, tak sledo-
vání pacientů s nádorem prostaty. 
V říši snů zůstává přání pořídit do 
nemocnice robotický operační 
systém. 
 

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

INFORMACE PRO DĚTI, RODIČE, KAMARÁDY… 
I v této nelehké době se snažíme být aktivní, a tak na našich webo-
vých stránkách www.asterix-havirov.cz naleznete řadu nápadů pro 
váš volný čas strávený doma. Pod záložkou „Akce“ můžete najít 
kvízy, výtvarné aktivity, rady a nápady, ale i taneční choreografie 

k rozpohybování těla či videonávod, jak si upéct pizza šneky.

Už nyní se těšíme, že se zase brzy uvidíme. 

Lucie Bitterová a kolektiv pedagogických pracovníků SVČ Asterix, 
Havířov.

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO 
KRAJE SCHVÁLILO ŽÁDOST STŘEDISKA

VOLNÉHO ČASU HAVÍŘOV S PROJEKTEM
„Technika nás baví“

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo žádost Středis-
ka volného času Havířov s projektem „Technika nás baví“ v dotač-
ním programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit ve 

střediscích volného času a domech dětí a mládeže“. 

Za finanční prostředky získané dotací MSK bylo možné nakoupit 
vybavení  pro naše nové kroužky 3D tisku. Středisko bylo vybave-
no novou 3D tiskárnou a 3D pery, díky kterým jsme byli schopni 
rozšířit nabídku našich kroužků pro širokou veřejnost. Dále jsme 
nakoupili filamenty pro 3D tisk, které dětem vystačí na celý další 
rok. Rádi uvítáme Váš zájem o naše nové vybavení, které si můžete 

přijít vyzkoušet do kroužků nebo na akcích pro veřejnost
na středisku M. Kudeříkové 14.

Děkujeme za možnost dětem a mládeži nabídnout
zase něco nového. 

Bc. Jiří Salamon – pedagogický pracovník oddělení TE,
Asterix – SVČ Havířov, p. o. 

Jsme s vámi každý den ON-LINE! Sledujte náš web      
Rozvrh on-line aktivit v jednotlivých dnech:

Pondělí 11.00 hod. Město: on-line kvíz
   Šumbark: video „Kreativ“
 14.00 hod. zveřejnění fotek městské hry Kešky 
 14.00-15.00 hod. On-line vysílání ze Šumbarku
Úterý 09.00-12.00 hod. okno live ze Šumbarku
 11.00 hod. Město: video „Vaření s Luckou“
 16.00-17.00 hod. On-line vysílání  z Města
Středa 11.00 hod. Město: video „Tvoření s Luckou“
   Šumbark: video „Kuchtík“
 15.00-16.00 hod. On-line vysílání ze Šumbarku
Čtvrtek 11.00 hod. Šumbark: video „Sportujeme“
 16.00-18.00 hod. Město: On-live hraní her – PC Pařba
   s Jirkou
Pátek 11.00 hod. Maják: video „Zimní tvoření“
 23.00 hod. ukončení týdenního on-line kvízu

Středisko Město (Haškova 1) provoz denně 15.00-19.00 hod.
V případě otevření provozu střediska se určitě můžete těšit na Mikulášskou 
nadílku, víkendovku, adventní tvoření a Vánoční turnaj rodinných dvojic. Vše 
bude zveřejněno na webových stránkách, facebooku či instagramu!

Středisko Šumbark a Valdocco (Lomená 9) provoz denně 15.00-19.00 hod.
V případě otevření střediska se těšte na tyto akce!

04.-05.12. Víkendovka „Mikulášské  music  párty“ 
11.-12.12. Víkendovka „Vánoční wíkend“ 
18.-19.12. Víkendovka „Taneční soustředění - mladší“ 
28.-30.12.  Vánoční příměstský tábor
07.12. 18.00 hod. Turnaj v hoverballu   
09.12.   15.00 hod. Vánoční přebor ve stolním tenise  
10.12.   15.00 hod. Vánoční parkourový trojboj 
16.12.   16.00 hod. Vánoční přebor ve stolním tenise  
17.12.   17.00 hod. Kinect turnaj  

Klub Maják (Boženy Němcové 3)
provoz denně 14.30 hod. Malý Maják, 17.30 hod. Velký Maják

V případě otevření střediska pro vás připravujeme zimní a vánoční
tvoření – adventní věnce, baňky, přání, dekorace… 

Vážení čtenáři a uživatelé knihovny,
ve chvíli, kdy píšeme tyto řádky, ještě netušíme, jak se bude 
vyvíjet situace okolo Covidu-19 a jaká budou vládní opatření 
pro provoz knihoven v následujících týdnech. Z toho důvodu 
jsme se rozhodli neuvádět zde plánované kulturní či vzděláva-
cí akce na měsíc prosinec. Pokud bude situace příznivá a do-
jde ke zmírnění opatření, budeme vás o plánovaných akcích 
informovat prostřednictvím našeho Facebooku a webových 
stránek www.knihovnahavirov.cz. Najdete tam rovněž veške-
ré aktuální informace ohledně provozu, o změnách otvírací 
doby a možnostech prodloužení vašich výpůjček či rezerva-
cí. K vracení knih lze po celou dobu využívat BiblioBox před 
vstupem do ústřední knihovny na ulici Svornosti (u magis-
trátu). Tento plechový pomocník vám umožní vracet knihy 
a časopisy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Více informací o pra-
vidlech používání BiblioBoxu naleznete na našem webu v odka-
zu www.knihovnahavirov.cz/bibliobox/.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, hlavně pevné 
zdraví a optimismus. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na 
brzké setkání.

Armáda spásy
- z provozu noclehárny 
pro muže bez domova 
 Momentálně již měsíc provozu-
jeme dle doporučení vlády Čes-
ké republiky ze dne 12. 10. 2020 
naši noclehárnu v celodenním 
režimu. Je to náročné, jak pro za-
městnance, tak i pro samotné kli-
enty noclehárny. Jsme proto vel-
mi rádi za to, že i v letošním roce 
nám organizace Adra nabídla 
svou pomocnou ruku. Od listopa-
du dobrovolníci z Adry vaří třikrát 
týdně polévky právě pro klienty 
noclehárny. Náš velký dík patří 
jak samotným dobrovolníkům, 
tak i sponzorům Adry, bez nichž 
by tento projekt nemohl být rea-
lizován. V neposlední řadě děku-
jeme i samotnému vedení Adry 
v Havířově, které činilo vše pro 

to, aby se sponzoři i dobrovolníci 
našli.

V brzké době budeme rozši-
řovat provoz noclehárny také 
o tzv. „volnou židli“. Kapacita 
noclehárny je totiž už nyní zce-
la naplněna. Také v azylovém 
domě pro rodiny budeme nou-
zově nabízet noclehy ženám 
žijícím na ulici. „Volná židle“ tak 
bude v mrazivých dnech sloužit 
těm, kteří by mohli být ohroženi 
na zdraví a životě. Životy a zdraví 
všech lidí jsou pro nás důležité.

Mgr. Tomáš Kolondra, ředitel 
Armády spásy v Havířově
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Karate Havířov
- za každým vítězstvím 
je spousta tréninků a tvrdé 
práce
Stejně jako ostatní sportoviště 
a sportovní kluby ve městě kvů-
li koronaviru přerušili opět svoji 
činnost, i bojový pokřik v Sever-
ce opět utichl. Na pomyslném 
tatami opět stojí doposud ne-
přemožitelný soupeř. Ale věřte, 
že každý soupeř má své slabé 
místo – i tento. Karate je sport, 
jehož filosofie je založena pře-
devším na duchovním principu, 
na osobní disciplíně každého 
jednotlivce. To jsou zbraně, kte-
rými se dá tento soupeř porazit. 
Ale za každým vítězstvím je 
spousta tréninků a tvrdé práce.
A proto ani svěřenci klubu Kara-
te Havířov nezahálí. Letní prázd-
niny dětští karatisté z klubu 
Karate Havířov strávili tradičně. 
Koronavirová epidemie polevila, 
a tak se mohli vydat na sportov-
ní soustředění, příměstský tábor 
a na venkovní sportoviště v rám-
ci letní přípravy. 
V září odstartovaly pravidelné 
tréninky karate pro děti i dospě-
lé. Klub spustil i jednu novinku. 
Kruhové kondiční tréninky pro 
veřejnost, které dvakrát týdně 
vedou zkušení trenéři klubu.
„V září se také podařilo dvěma 
našim členům získat ocenění 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje za rok 2019. Adam Horváth 
si odnesl cenu v kategorii do-

spělých a Daniela Petříková pak 
v kategorii mládež do 19 let. 
Jsme moc rádi, že se daří na-
vazovat na velmi bohatou 
a úspěšnou historii našeho klu-
bu. Na oba naše členy jsem 
náležitě pyšná,“ okomentovala 
ocenění jejich trenérka Jana 
Bělicová. Během podzimu se 
klub Karate Havířov také stihl 
zúčastnit různých závodů, např. 
GP Brno 2020 a prvního a druhé-
ho kola NP dorostu, juniorů, U21 
a seniorů včetně Ligy družstev. 
„Všichni v klubu Karate Havířov 
pevně věříme, že soupeř, který 
proti nám teď stojí, bude brzy na 
lopatkách, a že příští rok bude 
pro nás všechny klidnější.  Že 
zůstaneme zdraví a že se bu-
deme moci plně věnovat spor-
tu, který máme tak rádi. A taky 
doufáme, že při nás budou stát 
naši podporovatelé: Statutární 
město Havířov, Moravskoslezský 
kraj, Česká unie sportu, Nadač-
ní fond „Teplo na dlani“, Haví-
řovská teplárenská společnost 
a Městská realitní agentura. Děku-
jeme všem, včetně našich členů, 
a těšíme se na další spolupráci 
v lepších časech,“ uvedla trenérka 
Bělicová. 

Oddíl Karate Havířov

Od druhého pololetí školního 
roku 2020/2021 si havířovští 
školáci pod vedením profesi-
onálních sportovních trenérů 
užijí hodiny tělocviku jinak, 
než jsou zvyklí. Podstatou 
projektu Trenéři do škol, do 
kterého se Havířov zapoju-
je, je, že na jednu hodinu tě-
locviku, ze dvou povinných, 
budou chodit profesionální 
trenéři klubů a budou děti 
učit sportovat. Do projektu se 
zatím přihlásilo 32 tříd z 15 
havířovských základních škol.
Trenéři budou dětem na ško-
lách ukazovat základy různých 
disciplín, a především pomáhat 
pedagogům probudit v dětech 
touhu se hýbat a rozvíjet jejich 
všestrannost. Před začátkem 
projektu projdou trenéři vstup-
ním školením, které bude zamě-
řeno na oblast pedagogiky, vývo-
jové psychologie a zdravovědy. 
„Do projektu Trenéři do škol se 
přihlásilo 15 sportovních klubů, 
k dispozici budeme mít 30 trené-
rů, dva z každého klubu. Proško-
lení trenéři budou od druhého po-
loletí docházet za malými dětmi 
do všech základních škol. Rad-

nici, která bude projekt finančně 
podporovat, zájem škol i sportov-
ních klubů velice těší,“ uvedla ná-
městkyně pro školství a kulturu 
Jana Feberová.
Když se o projektu dozvěděla 
Ivana Hlubinková Kožmínová, 
vedoucí klubu Maniak Aerobik 
Havířov, neváhala a zapojila se. 
„Co se týče mě, tak náš klub ur-
čitě do toho půjde, protože tam 
nejde o to vychovávat vrcholové 
sportovce, ale naučit děti milovat 
ten pohyb. Ty děti teď neumí vy-
lézt po žebříku, neumí spadnout, 
neumí se dotýkat tak nějak nor-
málně. Takže já myslím, že je to 
úžasný nápad.“
Pilotní provoz projektu Trenéři 
do škol pro děti 1. tříd by měl 
v Havířově začít od února 2021. 
Do projektu je přihlášeno 15 zá-
kladních škol a 32 tříd. Město 
chce na tento projekt přispět 
částkou 550 tisíc korun. Návrh 
na financování projektu bude 
součástí rozpočtu na rok 2021, 
o kterém rozhodne Zastupitel-
stvo města Havířova v prosinci 
letošního roku.

-red-

Trenéři do škol budou 
mít za úkol rozhýbat
havířovské děti

+420 777 602 792                               cenc@orbalhavirov.cz

PŘÍPRAVKA

Nábor začátečníků a pokročilých

 FLORBALU

 www.1sfkhavirov.cz

- ZŠ Hrubína, gymnázium Studentská, SPŠ Stavební

- září až červen, o víkendech hrajeme turnaje

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

- vybavení pro brankáře poskytujeme zdarma

- všechny děti obdrží klubovou láhev a tričko

- měsíc na vyzkoušení zdarma



www.havirov-city.cz

ostatní 13

facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

Základní škola 1. máje 
strávila den v Osvětimi

Dýňáčková zahrada

Radíme čtenářům:
Jak ušetřit v zimě za topení?

Poděkování

Netradičně k tradicím…

Dne 5. října 2020 jsme v rámci 
projektu Šablony II vyrazili na 
exkurzi do největšího vyhlazo-
vacího koncentračního tábo-
ra Auschwitz – Birkenau. Až 
do poslední chvíle, vzhledem 
k epidemiologické situaci, ne-
bylo vůbec jisté, zda se akce 
uskuteční. Nakonec se podařilo 
vše zajistit a my jsme mohli, za 
dodržování přísných hygienic-
kých pravidel, vyrazit. 
Od prvního momentu jsme si 
začali uvědomovat, že jsme 
opravdu na místě, kde se kdysi 
děly všechny ty hrozné zločiny 
proti lidskosti. Procházeli jsme 
kolem obytných bloků, ve kte-
rých jsou dnes vystaveny různé 
fotografie a majetek zesnulých. 
Nejhůře jsme snášeli pohled na 
dětské oblečení, boty a ženské 
vlasy. Potom jsme přišli k mís-
tu nazývanému stěna smrti. Ta 
byla postavena mezi blokem 

č.10 a č.11 a fungovala jako 
popravčí místo. Bylo zvláštní 
tam stát, protože ještě před 
několika desítkami let tady 
byli lidé mučeni a popravováni. 
Následovala prohlídka jediné 
dochované plynové komory 
v Osvětimi, tudy jsme prochá-
zeli beze slov. V části Birkenau 
jsme si prohlédli provizorní 
domy, ve kterých vězni žili, tro-
sky spalovacích komor a také 
památník, který zde byl po vál-
ce postaven. Viděli jsme, jak 
těžké a nelidské podmínky k ži-
votu tehdy vězni měli. Exkurze 
nám všem opravdu hodně dala 
a donutila nás se zamyslet nad 
tím, jak se dneska máme dobře. 
Myslíme si, že tábor Auschwitz 
je místo, které by měl alespoň 
jednou navštívit každý.

Vendula Navrátilová
a Karolína Chowaniecová, 9.A

ZŠ 1. máje, Havířov-Město

Bezmála 40 dýní okrášlilo kon-
cem října zahradu Mateřské 
školy Mládí. Na podnět učite-
lek se do výroby pustili rodiče 
i prarodiče spolu s dětmi, což 
bylo také účelem aktivity: spo-
lečně strávené chvíle při tvoření 
„dýňáčků“. Je neuvěřitelné, ja-
kou fantazii všichni prokázali.

Iveta Palowská,
MŠ Mládí č. 23/1147,

Havířov-Šumbark

Víte, jak v zimě snížit náklady 
za topení? Velmi často se se-
tkáváme u našich zákazníků 
s tvrzením, že ačkoli topení 
často úplně vypínají, nedaří se 
jim dosáhnout nižší spotřeby 
energií při vytápění. Je to bo-
hužel poměrně široce rozšířený 
omyl. Mnohem efektivnější je 
při odchodu z domova teplotu 
v domácnosti pouze snížit, ni-
koliv zcela vypnout radiátory. 
Jestliže necháte byt zcela vy-
chladnout, o to více pak energie 
spotřebujete, abyste jej opět vy-
topili na komfortní teplotu. Op-
timální řešení pak je nastavit re-
gulaci a nechat řízení vytápění 
na termoregulačních ventilech, 
pokud byt neopouštíte na déle 
než 12 hodin.
Správné větrání je klíčové.
S úsporami za topení souvisí 

i správné větrání, které je dů-
ležité pro udržení vhodného 
klimatu v místnostech. Větrat 
je vhodné pravidelně, nicméně 
krátce a intenzivně. Pokud vě-
tráte průběžně s okny otevře-
nými na ventilaci na dlouhou 
dobu, dojde ke zbytečnému 
prochladnutí stěn bytu. Úspory 
na vytápění přinese i udržení 
relativní vlhkosti vzduchu, kte-
rá by se měla pohybovat ko-
lem 40-50 procent. Příliš vlhký 
vzduch se daleko hůře ohřívá 
a přináší riziko tvorby plísní. 
Proto skutečně platí, že pravi-
delné intenzivní větrání snižuje 
náklady na vytápění. 

Michaela Dvorská,
PR Manager,

Havířovská teplárenská
společnost , a.s.

Obě mateřské školy v červnu 
obhájily své certifikáty a nadá-
le smí užívat loga i tituly EKO-
ŠKOLA a ŠKOLA PODPORUJÍCÍ 
ZDRAVÍ = „Balzačka i Kosmíci 
budou mít tři roky úsměv na líci.“ 
V našich školkách, už pár let,  
snažíme se zlepšit svět.
Alespoň ten blízko nás,
vždyť je na to správný čas.
Třídit odpad učíme se,
i jak chránit život v lese.
O vodě už také víme,
šetřit se s ní naučíme.
Máme titul Ekoškola,
obhájíme si ho znova!

Naše MŠ kmenová,
také obhájený titul má.
Zdravá se jí říká,
nikdo tam nekýchá.
Všichni cvičí, sportují,
v přírodě se radují.
Ředitelství z Balzačky,
v obhajobách drží palečky!
TV Polar občas pusťte,
něco o nás slyšet zkuste.
Balzačka i Kosmíci, mají úsměv 
na líci! 

Irena Funioková,
učitelka MŠ Kosmonautů

Naši jídelnu na Základní škole 
F. Hrubína v Havířově-Podlesí 
jsme byli s ohledem na naří-
zenou karanténu zaměstnan-
kyň školní kuchyně nuceni na 
přelomu září a října uzavřít. Po 
vyhodnocení situace a prozkou-
mání možností jsme se pokusili 
zajistit obědy alespoň pro děti 
školní družiny, které mnohdy 
tráví ve škole mnohem více 
času než ostatní děti. Díky neu-
věřitelně lidské reakci Vojtěcha 

Filsáka z firmy Vinamet jsme 
obdrželi pro děti školní družiny 
darem obědy na sedm dní. Pro 
představu se jedná o asi 800 
porcí.
Velmi si vážím nejen přístupu 
pana Filsáka a zaměstnanců 
jeho firmy, chtěl bych také podě-
kovat paní Ing. Evě Šillerové za 
logistické zajištění celé akce.

Mgr. Tomáš Ptáček,
ředitel školy

Olomouc a Pevnost poznání

V rámci projektu MAP II  v ORP 
Havířov – aktivity Zážitková po-
lytechnika – jsme ve čtvrtek 
8. 10. 2020  žlutým vlakem vyrazili 
na celodenní exkurzi do Olomouce 
s návštěvou Pevnosti poznání.
Žáci druhého stupně pronikli do 
tajů vesmíru a přírody. Neformál-
ní přístup ke vzdělávání, možnost 
vše si vyzkoušet a osahat zpest-

řila výuku přírodních věd na naší 
škole. Procházka mezi barokními 
a gotickými skvosty Olomouce 
doplnila exkurzi o společensko-
vědní disciplíny.

Rádi příště pojedeme znovu. 

Žáci a učitelé Základní školy 
Kapitána Jasioka

Havířov-Prostřední Suchá
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Úklid a údržba města 
pracovníky VPP

Nejkrásnější dýňové 
strašidýlko

„Horní gympl“ bilingvní

Celorepubliková akce 
„Sakura“ v Havířově

Během letního období pracov-
níci VPP prováděli úklid a čiš-
tění městských parků. V někte-
rých se vyskytovaly i brholy po 
bezdomovcích, které jsme prů-
běžně likvidovali. Odplevelová-
ní chodníků se provádělo nejen 
v okolí dětských hřišť, ale také 
ve dvorových částech po celém 
městě. Po vydatných deštích se 
čistily vpusti a česla vodotečí 
od nánosu a naplavených větví. 
Samozřejmě se průběžně po 
celou dobu provádí dezinfekč-

ní postřik dětských mobiliářů, 
odpočinkových míst a kontej-
nerových stanovišť. Před zahá-
jením školního roku jsme před 
základními a některými ma-
teřskými školami provedli od-
plevelení a vyčištění chodníku 
a přístupové plochy ke školám. 
V plném proudu je podzimní 
úklid města, včetně shrabování 
spadaného listí.

-OKS-

V měsíci říjnu jsme dali prostor 
fantazii při podzimním dýňo-
vání a vyhlásili jsme pro děti 
a rodiče našich mateřských 
škol MŠ Lípová a MŠ K. Čap-
ka soutěž o NEJKRÁSNĚJŠÍ 
DÝŇOVÉ STRAŠIDÝLKO. Rodiče 
společně s dětmi vyráběli stra-
šidýlka z dýní, kterými vytvořili 

úžasnou dekoraci a našim ma-
teřským školám dodali patřičné 
kouzlo a přenádhernou podzim-
ní atmosféru. V soutěži zvítězily 
všechny děti a za své výrobky 
byly odměněny.

Bc. Věra Novotná,
kolektiv MŠ Lípová
a MŠ Karla Čapka

Během měsíce září, kdy ještě 
probíhala výuka na středních 
školách standartní formou, při-
vítalo Gymnázium Studentská 
lektorku A. Planz z Německa. 
Tato budoucí pedagožka si 
naše gymnázium vybrala pro-
to, že škola již delší dobu ak-
tivně působí v programu Tan-
dem-Němčina nekouše a Do 
Německa na zkušenou, a také 
proto, že v našem regionu už 
dříve pobývala a má jej opravdu 
ráda. Na naší škole pracovala 
celé září, a to nejen se studenty, 
kteří se učí německy a pro které 
byla výraznou motivací v jejich 
dalším studiu, ale také pro třídu 
kvartu A připravila dvojjazyč-
né hodiny matematiky, které 

proběhly současně v němčině 
a španělštině. Tyto netradiční 
hodiny výuku oživily a studen-
ti se naučili mnoho matema-
tických pojmů a termínů hned 
ve dvou jazycích. A že při tom 
bylo živo a spousta legrace, 
to si jistě dovedete představit. 
Doufám, že se epidemiologická 
situace brzy zlepší a studenti si 
podobné zážitky budou moci 
znovu dopřát, třeba v jiných ja-
zycích a předmětech.

Mgr. K. Rozbrojová,
Gymnázium Havířov-Podlesí

V rámci „Růžového měsíce říj-
na“, který je vyhlášen „Aliancí 
žen s rakovinou prsu Praha“, 
měsícem boje proti rakovině 
prsu, pořádá naše onkologická 
organizace INNA z. s. Havířov 
každý rok různé preventivní 
akce.

Ve spolupráci s Magistrátem 
města Havířova jsme letos plá-
novaly zasadit stromky Saku-
ry v Centrálním parku. Sakury 
jsme zakoupily díky příspěvku 
„Aliance žen s rakovinou prsu 
Praha“ už dříve, a bylo dobře, 
že jsme poslechly naši intuici 
ohledně této nelehké situace 
s Covidem19, a stromky zasa-
dily po dohodě s p. Ing Kotulou 
ze Zámeckého dvora o den dří-
ve. Slavnostní akt jsme chtěly 
uskutečnit dne 22. 10. 2020 
se zástupci magistrátu, našimi 
hosty a členkami organizace 
INNA. Bohužel den předtím byl 
vyhlášen nouzový stav a muse-

ly jsme akci odvolat. Doufáme, 
že situace se uklidní a budeme 
schopny vše dokončit a připev-
nit tam také pamětní desku.  

Sakury jsou pro nás symbolem 
krásy, ženskosti a lásky. Tři 
stromky jsme zasadily proto, 
že symbolizují jednotu a spoje-
nectví – tak jako Svatoplukovy 
pruty – na naší společné cestě 
v boji proti rakovině prsu. My 
bychom chtěly Sakury považo-
vat za symbol naděje pro onko-
logické pacienty, naděje, která 
nikdy nezhasne. Každým rokem 
nám tyto stromky budou svým 
kvetením připomínat naši dlou-
hodobou třiadvacetiletou spo-
lečnou aktivitu a budou svědky 
jejich i našeho znovuzrození.

Děkujeme všem našim přízniv-
cům za pomoc a spolupráci. 

Za INNA z. s. Havířov 
Marta Marčová,

předsedkyně
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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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  www.salon-perla.cz 775 748 258 

TRADIČNÍ THAJSKÉ MASÁŽE 
V PODÁNÍ RODILÉ THAJKY

 

DÁRKOVÉ POUKAZY

Zjistěte více na kariera.provident.cz
a na telefonu 844 744 644

DĚLEJTE PRÁCI, KTERÁ SE PŘIZPŮSOBÍ VÁM
Spolupracujte  
s Providentem jako 
obchodní zástupce.  
Sami si řiďte svoji  
pracovní dobu a výši 
výdělku. Pracujte tam,  
kde to znáte.

Proč do toho jít s námi? 
Flexibilní pracovní doba
Odměna vyplácená  
každý týden 
Podpora a zázemí  
stabilní společnosti
Naučíme vás, jak na to

Co je náplní práce?
Vyhledávání nových  
zákazníků
Spolupráce s těmi stávajícími
Poskytování půjček
Výběry splátek

20289_PF_nabor_93x38.indd   1 05.11.2020   9:19

Heim s radostí
Těší nás zpříjemňovat život starším spoluobčanům. 
Péče o lidi, kteří to nejvíce potřebují, je nedílnou součástí 
našich snah vytvořit jim domov, jaký si zaslouží.

Ročně navštíví naše
komunitní centra téměř

V průběhu roku
uspořádáme až

7 000 600
lidí společenských

akcí

800 111 050
heimstaden.cz

eimstaden_follow_inz_senior_radnicni-listy_93x130_01_vystup.indd   1 10/11/2020   14:13

NOVĚ 
V HAVÍŘOVĚ
Prodej a pronájem

bytů, domů a 
pozemků.

+420 776 096 091

www.realitnikral.cz
ZVZVÝÝHODNĚĚNÝNÝ NNÁJÁJEMEM

VyVyužužití prp o popořářádádáníní
spspololečečenenskskýcýchh akakcící,, pplesesů,ů,

yy pp pp

kakarnrnevevaalů ů prp o o dědětiti,, vevečíčírkrkůů,
pp ýý pp

taanenečnčnících h kukurzrzů,ů, šškokoleleníní
pp

aa prp ezentatacece firremm.
ObO jeektkt jje e plplněně bbezezbabariiéré ový. 

pp

www.mkshavirov.cz

SPOLEČENSKÝ DŮM
NABÍDKA PRONÁJMU

91/20

KOUPÍME BYT 1+1
V HOTOVOSTI. 

TEL.: 776 096 091
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Střední škola a Základní škola
Školní 601/ 2, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
Střední škola s dlouholetou tradicí nabízí žákům základních 

a speciálních škol:

• TESAŘSKÉ PRÁCE
• ZEDNICKÉ PRÁCE
• STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (KUCHAŘSKÉ PRÁCE)
• PRODAVAČSKÉ  PRÁCE
• PEČOVATELSKÉ PRÁCE
• AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE
• ZAHRADNICKÉ PRÁCE
• Praktická škola jednoletá
• Praktická škola dvouletá

Studium ukončené závěrečnou zkouškou.

Organizujeme kurz základního vzdělání. Součástí školy je 
sportovní komplex, vstup do tohoto zařízení je pro žáky školy 
zdarma (tělocvična, bazén, sauna,  tness) a školní jídelna. 
Poskytujeme příspěvek na získání řidičského oprávnění 

skupiny A a B.

Den otevřených dveří:
26. 11. 2020 a 14. 1. 2021 od 8.30 do 16.00
 596 809 120 I  skolni@ssazs-havirov.cz

www.ssazs-havirov.cz

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

Gymnázium
Havířov-Město
Komenského 2, p.o.

od 8 do 13 hodin

sobota 9. ledna 2021

Den 
otevřených 
dveří

• naši žáci vás provedou odbornými učebnami s kvalitním 
 multimediálním vybavením
• seznámíme vás s možnostmi studia, s kritérii pro přijímací 
 řízení apod.
• učitelé a současní žáci jsou připraveni zodpovědět  
 vaše dotazy
• ve školním roce 2021/2022 otevíráme 2 třídy čtyřletého 
 a 1 třídu osmiletého studia

Zveme vás na „DOLNÍ GYMPL“
www.gkh.cz

Vážení čtenáři Radničních listů, 
školní rok 2020/2021 pro nás 
začal nevesele. Sotva naši žáci 
zasedli do lavic, museli jsme 
zahájit dle nařízení vlády ČR 
distanční výuku. Výuku a další 
aktivity se snažíme prezentovat 
na našem facebookovém profi-
lu a webu školy www.zusbm
-havirov.cz . Věřte, že by se naši 
pedagogové chtěli vrátit do tříd 
a osobně předávat žákům své 
zkušenosti, znalosti a pomysl-
ně vést jejich ruku skrze umění. 
Chtěli bychom poděkovat všem 

žákům naší školy, jejich rodi-
čům a zákonným zástupcům, 
kteří naši školu v tomto těžkém 
období podporují úsměvem „na 
dálku“, srdečným pozdravem 
do webkamery a na mikrofon. 
Za celou naši školu vám pře-
jeme krásné prožití vánočních 
svátků.

Mgr. art. Jan Soukup,
statutární zástupce ředitelky,

Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů, 

Havířov-Město, Na Schodech 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO
HAVÍŘOV DĚKUJE

SKUPINĚ ČEZ
ZA PODPORU

PŘI ROZSVÍCENÍ
MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO

STROMU S BETLÉMEM
NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

V HAVÍŘOVĚ.

PODĚKOVÁNÍ


