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Floriánek spolu s vedením 
města přivítal havířovské 
prvňáčky 

Poděkování primátora
poctivé nálezkyni   

Havířov se zapojil
do prestižního
Mezinárodního výzkumu 
dospělých PIAAC  

To, že člověk ztratí peněženku 
se stává. To, co už se tak často 
nestává je, že se mu v pořádku 
i s celým vnitřním obsahem vrá-
tí. V případě, že peněženku na-
jde paní Hedvika Swiderová, je to 
jistota. Právě paní Hedvika jed-
noho letního dne našla v ulicích 
Havířova ztracenou peněženku. 
Podle dokladů v ní se sama 
rozhodla vypátrat majitele, ale 
jelikož nebyl doma, nalezenou 
peněženku odevzdala na Měst-
skou policii Havířov. Majitel pe-
něženku jistě postrádal, jelikož 
v ní byla větší finanční hotovost, 
a též peníze v cizí měně. Policie 
následně peněženku šťastnému 
majiteli předala. Když se primá-
tor Havířova Josef Bělica o po-
ctivé nálezkyni dozvěděl, paní 
Hedviku pozval na magistrát na 
návštěvu, osobně ji poděkovat 
a obdaroval ji malými dárky. 

„Paní Hedvika je pro mě hrdinou 
všedního dne. Pro ni bylo její jed-
nání samozřejmostí, ale kolem 
sebe vidíme, že takové čestné 
chování samozřejmostí není,“ 
pronesl na adresu nálezkyně 
primátor.  

-red- 

Během září 2022 až července 
2023 probíhá v Havířově pres-
tižní Mezinárodní výzkum do-
spělých PIAAC, který pořádá 
Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). 
Česká republika se výzkumu 
účastní společně s více než 
30 zeměmi z celého světa. Vý-
zkum realizuje Národní peda-
gogický institut ČR z pověření 
Ministerstva školství. 

Na vybrané domácnosti se 
v této době obrátí tazatelé vý-
zkumných společností STEM/
MARK a MEDIAN. Rozhovor 
s tazatelem trvá přibližně dvě 
hodiny. Každý respondent obdr-
ží za účast ve výzkumu finanč-
ní odměnu 800 Kč. Pro úspěch 
výzkumu je zásadní, aby se co 
nejvíce oslovených domácnos-
tí do výzkumu zapojilo, neboť 
jsou vybrané právě ony a podle 
mezinárodní metodiky nemo-
hou být nahrazeny. Data budou 
uchována jako přísně důvěrná, 
budou zpracována hromadně 
a použita výhradně pro účely vý-
zkumu. Cílem výzkumu je zjistit, 

jak jsou občané v jednotlivých 
zemích připraveni na výzvy sou-
časné doby, jako jsou změny na 
trhu práce či rostoucí využívání 
digitálních technologií v práci 
i mimo ni. Výzkum se proto 
zajímá o pracovní zkušenosti 
a vzdělávání, ale i o uplatňování 
různých dovedností v každoden-
ním životě. Výsledky výzkumu 
dají zpětnou vazbu českému 
vzdělávacímu systému, uká-
ží, kde jsou naše silné a slabé 
stránky a kde je vhodné upravit 
vzdělávání tak, aby lépe odpo-
vídalo našim současným potře-
bám. Podrobnosti o výzkumu 
a kontaktní údaje jsou uvedeny 
na stránkách www.piaac.cz. 

-red-

Ve čtvrtek 1. září začal nejen 
pro havířovské žáky nový škol-
ní rok. Letos to byla premiéra 
pro 674 prvňáků ve 32 prvních 
třídách. Na ZŠ Gorkého kromě 
pedagogů prvňáky vítal také 
havířovský primátor Josef Bě-
lica s náměstkyní pro sociální 
oblast Stanislavou Goreckou, 
na ZŠ Marie Pujmanové ná-
městkyně pro školství a kulturu 
Jana Feberová, na Polské škole 
náměstek pro investice a chyt-
ré město Bohuslav Niemiec, na 
ZŠ Mládežnická náměstek pro 
ekonomiku a správu majetku 

Ondřej Baránek a na ZŠ 1. máje 
radní pro sport Daniel Vachtar-
čík. Nikdo z vedení města nepři-
šel s prázdnou, a tak na děti če-
kaly malé dárky s logem města, 
jako například kniha, batůžek, 
pouzdro nebo reflexní prvky. 
Veselým společníkem pak byl 
maskot Floriánek, který měl pro 
každého prvňáka nějaké to cuk-
rátko. Na dalších školách v Ha-
vířově pak prvňáčky vítali také 
někteří zastupitelé a členové 
školské komise.

-red-

Statutární město Havířov
si Vás dovoluje pozvat na

PIETNÍ AKT
u příležitosti připomenutí

104. výročí
Dne vzniku samostatného Československa.

Pietní akt se uskuteční
dne 27. října 2022

v 10:00 hodin
u pamětní desky

před kostelem sv. Anny v Havířově-Městě.
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Modernizace výtahů v městských bytech spěje
do úspěšného konce. Nové výtahy mají moderní 
design, jsou tiché a rychlé  

Moderní třídička odpadu bude stát mezi bývalými 
doly František a Dukla   

Zbývá vyměnit už jen 25 výtahů a bude zavr-
šen nejvýznamnější počin města Havířova 
v oblasti bytového fondu za posledních 35 
let, který se týkal plošné výměny nevyhovu-
jících výtahů v městských bytech. Startuje 
poslední etapa smělého plánu, který se po-
dařilo v rekordním čase úspěšně naplnit jak 
po stránce finanční, tak logistické. Finanční 
nákladnost se vyšplhala na zhruba 190 mi-
lionů korun.  

„Cílem poslední fáze zahrnující výměnu 25 vý-
tahů za 39,5 milionu korun je zajistit bezpeč-
nější a komfortnější provoz výtahů. Nové vý-
tahy disponují nemálo přednostmi, jsou větší, 
vejde se do nich více osob, více uvezou, a také 
jsou rychlejší, ale při provozu mnohem tišší. 
Jsou řízeny moderním mikroprocesorovým 
systémem s mnoha bezpečnostními prvky. 
V maximální možné míře přispějí k bezbarié-
rovému přístupu k bytovým jednotkám. Tam, 
kde to je možné, dochází ke zvětšení výtahu, 
takže se do něj vejde invalidní vozík nebo ko-
čárek,“ vyjmenoval výhody nových výtahů pri-
mátor Havířova Josef Bělica. 

Během výměny výtahu se celý dům stá-
vá součástí stavby, kdy dochází bohužel 
k omezení pohodlí obyvatel, protože staveb-
ní práce se neobejdou bez bourání, vrtání 
a hluku. Harmonogram je ale připravený 
tak, aby se snížila odstávka výtahu na mi-
nimum.  Konkrétní informace o současném 
stavu a plánovaném postupu montáže se 
nájemníci dozvídají s předstihem z vývěsek 
na nástěnkách.  

„Lidé tak získají přehled o chystaných pracích 
a době, jak dlouho budou jednotlivé práce vy-
konávány. Seniorům z vyšších pater nabízí 
MRA po dobu odstávky výtahu bezplatnou 
pomoc při dovozu nákupu nebo asistenci 
méně pohyblivým občanům při přesunu dolů 
po schodech,“ řekl jednatel Městské realitní 
agentury Jiří Lankočí. 

„To, co se povedlo v Havířově, nemá v rámci 
republiky obdoby. Když se zrodil plán na vý-
měnu všech výtahů v jednom zátahu, spous-
ta oponentů pochybovala o tom, že se to 
podaří, a že takto obrovskou akci nemůžeme 
zvládnout. Vše jsme ale měli precizně připra-
veno a zajištěno. Práce na sebe navazovaly, 
postupovalo se plynule bez prodlení, někte-
ré výtahy byly dokonce vyměněny dříve. Rok 
2022 se zcela jistě zapíše do dějin města 
Havířova, vždyť za posledních 35 let se jedná 
o nejzásadnější počin v oblasti investic do 
bytového fondu,“ přiblížil jednatel Městské 
realitní agentury Róbert Masarovič. 

Poslední etapa výměny výtahů v Havířově se 
týká domů na ulicích Astronautů 9, Dělnická 
18, Lipová 17, Makarenkova 10, nám. Repub-
liky 2, Pavlovova 10, Pavlovova 6, Uzavřená 
13, Dlouhá 91, Klicperova 1, Klicperova 3, 
Hlavní třída 67, Hlavní třída 69, Horymírova 
2, Horymírova 4, Horymírova 6, Mánesova 
42, Mánesova 50, Mánesova 52, Mánesova 
54, Švabinského 1, Švabinského 5, Školní 32, 
Školní 39.

-red-

Centrum pro využití komunálního odpadu, 
havířovská společnost CEVYKO, může začít 
realizovat všechny kroky pro výstavbu mo-
derního zařízení na zpracování komunálního 
odpadu zejména pro oblast Karvinska a No-
vojičínska. Společnost získala pro projekt 
vhodné pozemky v rekultivovaném území 
v Havířově-Prostřední Suché mezi bývalý-
mi černouhelnými doly František a Dukla. 
Zahájení výstavby plánuje CEVYKO v roce 
2025 a uvedení centra do provozu pak v roce 
2026. 

Zákon o odpadech pomocí poplatků ovliv-
ňuje cenu za ukládání využitelného a zbyt-
kového odpadu na skládky. Tyto poplatky se 
každoročně zvyšují až do výše 1850 korun 
za tunu v roce 2029. Po tomto roce začne 
platit zákaz skládkování využitelných od-
padů, tedy i směsných komunální odpadů. 
A i proto se v Havířově začne stavět moderní 
technologické zařízení pro efektivní zpraco-
vání komunálního odpadu CEVYKO. Akciová 

společnost definitivně určila lokalitu pro vý-
stavbu. Pozemky společnost odkoupí od ak-
ciové společnosti Asental. Pozemky v loka-
litě Burianovka v Havířově-Prostřední Suché 
jsou po rekultivaci kalových nádrží mezi bý-
valými doly Dukla a František. Tyto pozemky 
jsou dle územního plánu určeny pro těžký 
průmysl. Lokalitu je možné dobře napojit na 
dopravní infrastrukturu s maximalizací od-
klonu dopravy z obytných oblastí. Zároveň 
je lokalita dostatečně vzdálená od obytných 
oblastí. Rozlohou a charakterem má lokalita 
potenciál budoucího rozvoje například v ob-
lasti cirkulární ekonomiky a obnovitelných 
zdrojů energie. 

V současné době probíhá příprava podkla-
dů pro převod pozemků. Zároveň byly za-
hájeny práce na aktualizaci dokumentace 
procesu EIA pro novou lokalitu. Následo-
vat bude zpracování stavební projektové 
dokumentace a stavební řízení. Vzhledem 
k nové lokalitě a výrazným cenovým změ-

nám na trhu bude provedena aktualizace 
studie proveditelnosti. Zahájení realizace 
stavby je plánováno na 1. pololetí roku 2025 
a zahájení provozu je plánováno na podzim 
2026. 

Společnost CEVYKO a.s 

PŘED VÝMĚNOU

PO VÝMĚNĚ
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SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY, KDO RÁDI TVOŘÍ, DO NOVÉHO 

KROUŽKU  

pod vedením paní  

CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Horymírova 9, Havířov

Centrum volnočasových aktivit, Horymírova 1511/9, Havířov-Město 

srdečně zve prarodiče s vnoučaty (a nejen je)     
na soutěžní prázdninové bramborové setkání: 

   „BRAMBORIÁDU“ 
 

Kdy: 27.10. 2022 

Start: 10:00 hod. v CVA  

Startovné: 3 brambory/osoba 
 

V  CÍLI  ODMĚNA  VŠEM:  BRAMBORY  NA  GRILU! 

 
 

   

Gratulujeme
paní Anně Gasparicsové
k neuvěřitelným
101. narozeninám!  

Přesně v den narozenin paní 
Anny 23. srpna vyrazil do Do-
mova seniorů Luna v Havířově 
s kyticí a gratulací primátor 
Josef Bělica. Přivítala ho roz-
tomilá dáma s úsměvem na 
rtech, tak jako minulý rok, kdy jí 
primátor gratuloval ke kulatým 
stým narozeninám. I letos měla 
oslavenkyně chuť si povídat 
a z návštěvy a dárků měla ne-
skrývanou radost. 

Paní Anna Gasparicsová se na-
rodila v Maďarsku roku 1921. 
V dospělosti se přestěhovala do 
Havířova, kde se vdala, prožila 
pěkné manželství, během kte-
rého se jí narodilo celkem pět 
dětí. Paní Anna byla celý život 
ženou v domácnosti, ráda cho-
dila do společnosti a do přírody. 
Do Domova seniorů v Havířově, 
na středisko Luna, nastoupila 
dne 7. dubna 2011. Svůj volný 
čas tráví na pokoji, ráda sleduje 

televizi, převážně hudební kanál 
Šlágr a sport. Zároveň má ráda 
společnost a je ráda všude tam, 
kde jsou lidé. Zúčastňuje se 
různých aktivit a setkání, často 
je v kontaktu se svým vnukem, 
který ji pravidelně navštěvuje.  
Miluje hudbu, ráda si zazpívá 
s ostatními nebo i sama ve 
svém pokoji. Potěší ji, když 
může pobýt venku na terase 
nebo v zahradě. I přes vysoký 
věk a zdravotní stav je neustá-
le veselá, pozitivní, usměvavá 
a dokáže se radovat ze života. 
Jejím poznávacím znamením 
je šátek na hlavě, který den-
ně nosí, a také díky němu o ní 
zaměstnanci Domova seniorů 
– středisko Luna – hovoří jako 
o kouzelné babičce. Všichni 
věříme, že za rok budeme moci 
oslavit její 102. narozeniny. 

-red-
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Falconyterapie v Domově 
seniorů Helios 

Učitelé senioři na hradě 
Bouzov  

Rodinné hry v Domově
seniorů Luna 

Poděkování
do Domova seniorů Luna 

„Konečně se můžeme navštěvo-
vat!“ to byla slova, která často 
zaznívala v našem domově se-
niorů, když přišlo „pocovidové“ 
rozvolnění. A tak jsme si my za-
městnanci řekli, že si společné 
chvíle musí naši klienti a jejich 
rodiny, po téměř dvouleté pau-
ze, opravdu užít. Pozvali jsme 
rodinné příslušníky, kamarády 
a dobrovolníky ADRY, aby každý 
se svým seniorem strávil pří-
jemné odpoledne při rodinných 
hrách. Co se pod tímto názvem 
skrývalo? Vytvořené týmy si 
vyzkoušely několik disciplín, 
mezi něž patřily: ruské kužel-
ky, slalom na invalidním vozí-
ku, vědomostní soutěž, hádání 
předmětů hmatem, šipky, trefa 
míčkem do plechovek nebo 
skládání papírové čepice. Při pl-

nění těchto soutěží si naši klien-
ti i jejich týmoví spoluhráči užili 
spoustu zábavy a hravé odpole-
dne rychle uteklo. V některých 
družstvech se přirozeně spojilo 
i několik generací – prababička, 
dcera, vnučka a pravnučka! Pří-
jemnou atmosféru rodinného 
odpoledne podtrhlo navíc pěk-
né slunné počasí. Na závěr si 
všichni pochutnali na sladkých 
dobrotách, které připravily naše 
uživatelky, opekli si špekáčky na 
ohni a společně zazpívali známé 
písně s kytarou. Tak zase za rok, 
ale bez covidu! 

Barbora Gerátová
aktivizační pracovnice
Domova seniorů Luna   

Pár větami bych chtěla podě-
kovat celému obětavému per-
sonálu v Domově pro seniory 
Luna Havířov za jejich těžkou 
a obětavou každodenní práci. 
V prázdninových parných dnech 
se nám snažili zpříjemnit léto 
různými akcemi, a že jich ne-
bylo a není málo. Opékání buř-
tů, den na vesnici, kdy za námi 
přijela zvířátka, soutěže rodin 
a mnoho dalších. Velký dík patří 
paní Gerátové a panu Brunkovi, 

kteří jsou páteří těchto akcí, kde 
nám vyhrává také živá hudba 
v jeho podání. Samozřejmě 
všem pracovníkům domova, 
kteří jsou zapojeni do těchto 
akcí, ať už dovozem a odvozem 
nechodících seniorů do svých 
pokojů nebo podáváním občer-
stvení, patří jen a jen velké po-
děkování. Jsme s vámi rádi.                              

Marie Vaculíková
obyvatelka domova 

Mezi lidmi panuje povědomí 
o canisterapii, felinoterapii či 
hipoterapii, ale že existuje i fal-
conyterapie? To jsme nevěděli 
ani my, dokud za námi nepřijela 
slečna Tori se svými sovičkami 
Rozárkou a Arielkem, přesněji 
– výrečky bělolícími. Jedná se 
o terapii pomocí dravců a sov, 
i zde se využívá pozitivního 
působení dravce nebo sovy 
na zdraví člověka. Seznáme-
ní s Rozárkou a Arielkem pro-
běhlo v jídelně, kdy slečna Tori 
o sovičkách vyprávěla seniorům 
– co obnáší jejich chov, čím se 
živí, jak dlouho žijí… Uživatelé si 
sovičky hladili, měli je na svých 
rukách a bylo vidět a i slyšet, že 
se jim to velmi líbí.  

Druhá část falconyterapie pro-
bíhala v pokojích jednotlivých 

uživatelů, kdy sova u postele či 
v posteli uživatele dokáže vytáh-
nout člověka z letargie, předává 
mu energii, napomáhá při rozvo-
ji či udržování jemné motoriky. 
A tak tomu bylo i v případě 
Arielka, který dokázal doslo-
va rozsvítit oči seniorů, ti si ho 
hladili, vzali na ruce i do postele 
a v jednom případě dokonce 
naše uživatelka Arielkovi zpíva-
la, a tomu se to líbilo! Návštěva 
sovích kamarádů zpříjemnila 
všem přítomným jedno všední 
dopoledne. Pevně věříme, že 
toto není jejich poslední návště-
va u nás. 

Gabriela Kunčická
vedoucí útvaru sociální

a přímé péče
Domova seniorů Helios   

Havířovští učitelé senioři využili 
tradiční prázdniny a zorgani-
zovali jednodenní výlet do sou-
sedního Olomouckého kraje. 
Hlavním cílem byl hrad Bouzov. 
Toto mohutné středověké sídlo 
s osmipatrovou hláskou, které 
bylo sídlem řádu německých ry-
tířů, nás okouzlilo jednak svým 
romantickým vzhledem a nemé-
ně také svým vnitřním vybave-
ním. Stejnému okouzlení pod-
lehli zřejmě i filmaři, kteří zde 
natočili řadu oblíbených pohá-
dek, z nichž jmenujme alespoň 
„O princezně Jasněnce a léta-
jícím ševci“, kde je zachycena 
právě bájná věž. Po prohlídce 
hradu jsme se vydali směrem na 

Loštice, známé svými tvarůžko-
vými produkty. Zde jsme zavítali 
do Muzea tvarůžků, a hlavně si 
nakoupili tyto labužnické výrob-
ky v jejich firemní prodejně. Po-
tom jsme se vydali do posled-
ního cíle naší cesty-na zámek 
Úsov. Zaujala nás zde bohatá 
historie zámku, sbírka rodu Li-
chtenštejnů, lesnické a lovecké 
muzeum a kolekce zbraní ob-
sahující trofeje z celého světa. 
Unavení, ale spokojení a plní zá-
žitků jsme se zase vrátili zpátky 
domů do Havířova. 

Vilém Uher
předseda Klubu

učitelů seniorů města Havířova 
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ADRA hledá muzikanty   

…a nejen je. Zveme vás na ško-
lení zájemců o dobrovolnickou 
činnost, které se koná v pondělí 
24. října v 15:30 hodin v prosto-
rách DC ADRA na Hlavní třídě 
2/4 v Havířově.  

Téměř v každém domově pro 
seniory i v dalších zařízeních, 
kde působí naši dobrovolníci, je 
klavír. Možná čeká právě na vás. 
A nemusí to být jen klavír. Jestli 
rádi hrajete na jakýkoliv hudeb-
ní nástroj podporující relaxaci 
a příjemné rozjímání, přijďte 
seniorům a dalším uživatelům 
zahrát pár skladeb. Nemusíte 
být profesionál, to nejdůležitější 
je mít kromě nástrojů naladěné 
a otevřené své srdce. Neznáte 
noty ani nehrajete na žádný hu-

dební nástroj? Nevadí. Uvítáme 
každého, kdo se rád rozdělí se 
svým volným časem a přijde 
ostatní potěšit svou návštěvou, 
popovídáním, čtením, společ-
nou procházkou, nebo třeba 
doučí děti z pěstounských rodin 
matematiku. Máte dítě do šesti 
let a chtěli byste dobrovolničit 
společně s nimi? Zapojte se do 
klubu Adráček. Dobrovolnickou 
pozici vám ušijeme na míru! 
Těšíme se na vás. Pro více in-
formací kontaktujte koordiná-
torku dobrovolníků Martinu Höl-
blingovou na telefonním čísle 
732 965 659. 

Dobrovolnické centrum
ADRA Havířov 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI V ČR, Z.S. 

Základní organizace Havířov zve občany postižené
civilizačními chorobami ve dnech

7.–12. listopadu 2022
na rekondiční pobyt v Hodoníně v hotelu Krystal.

Cena pobytu je 6 600 Kč a bližší informace na:
www.civilky.cz a na telefonním čísle 737 016 794,

paní Karla Hanáková, předsedkyně ZO Havířov KARDIO. 

Charita Český Těšín zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat již tradičně v rámci

14. Týdne sociálních služeb ČR.

V období od 3. do 9. října 2022 můžete navštívit
kteroukoliv naši službu. V těchto dnech Vás seznámíme 

s činností a fungováním služeb a rádi odpovíme na veške-
ré Vaše dotazy. Konkrétní informace najdete na webových 
stránkách Charity Český Těšín www.ceskytesin.caritas.cz 

a stránkách Týdne sociálních služeb ČR  
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.  

Těšíme se na Vás
Charita Český Těšín s působností v Havířově 
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KD PETRA BEZRUČE
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ČESKÁ SCÉNA
25. 10. 2022  v 19.00 hod. – HAA
MILUJU TĚ, ALE...
JOE DIPIETRO, JIMMY ROBERTS
Režie: Roman Meluzín

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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KD RADOST

PŘIPRAVUJEME

KD LEOŠE JANÁČKA
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

7. listopadu 2022 / 19.00 hodin / velký sál KD Petra Bezruče
ČTYŘI DOHODY / JAROSLAV DUŠEK / DON MIGUEL RUIZ
21. listopadu 2022 / 19.00 hodin / velký sál KD Petra Bezruče
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL / TALKSHOW ZBIGNIEWA CZENDLIKA
29. listopadu 2022 / 19.00 hodin / velký sál KD Petra Bezruče
VÁNOCE OSMANYHO LAFFITY / TALKSHOW OSMANYHO LAFFITY

GALERIE KINA CENTRUM
Otevřeno denně od 10 do 20 hodin (vstup volný)

1. 10.– 31. 10. 2022
EVROPSKÉ FILMY
VÝSTAVA PLAKÁTŮ
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KINO KINO

VELKÝ SÁL

1.a 2. 10. v 17.00 h.                              
BUKO

Komedie/ drama, Česko/ Slovensko 
2022, 112´, přístupný, české znění.

Vstupné: 140 Kč 
1. a 2. 10. v 19.30 h.                            
SPOLU
Drama, Česko 2022, 117´, do 12 let ne-
vhodný, české znění. Vstupné: 130 Kč 
3. 10. v 19.30 h.                                    
KONEC LÉ TA S  HOROREM
ÚSMĚV
Horor, USA 2022,
117´, do 15 let
nepřístupný, titulky.
Vstupné: 130 Kč  

6.–9. 10. v 17.00 h.                                 
ZOUFALKY
Komedie, Lotyšsko/ Česko 2021, 101´, 
přístupný, české znění.

Vstupné: 130 Kč 
8. a 9. 10. v 19.30 h.                             
TŘI TISÍCE LET TOUHY
Fantasy/ drama, Austrálie/ USA 2022, 
108´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 140 Kč   
11. a 12. 10. v 19.30 h.                        
ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE

Komedie, Francie 2022, 83´, do 12 let 
nevhodný, dabing. Vstupné: 130 Kč 
13.–16. 10. v 17.00 h.                         
WEBSTEROVI VE FILMU

Animovaný/ rodinný, Česko/ Sloven-
sko 2022, 65´, přístupný, českié znění.

Vstupné: 130 Kč 

15. a 16. 10. v 19.30 h.                         
HALLOWEEN KONČÍ
Horor, USA 2022, 111´, do 15 let nepří-
stupný, titulky.

Vstupné: 130 Kč
19. 10. v 17.00 h.                                  
CIRKUS MAXIMUM
Rodinná komedie, Česko 2022, 97´, pří-
stupný, české znění. Vstupné: 110 Kč
22. a 23. 10. v 19.30 h.                         
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Vztahová komedie, Česko 2022, 105´, 
do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 130 Kč
25. a 26. 10. v 19.30 h.                       
BLACK ADAM

Sci-fi/ fantasy, USA 2022, 125´, do 12 
let nevhodný, titulky. Vstupné: 130 Kč
27. 10. v 17.00 h.                                 
ENNIO
Hudební/ životopisný, Itálie 2021, 156´, 
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 130 Kč
   

28. a 29. 10. v 17.00 h.                         
PRINC MAMÁNEK
Pohádka, Česko 2022, 90´, přístupný, 
české znění. Vstupné: 130 Kč

30. 10. v 15.00 h.                                      
KRÁLOVSKÁ OPERA:
MADAME BUTTERFLY
Opera z Londýna, 190´, titulky.

Vstupné: 250 Kč

31. 10. v 17.00 h.                                    
ŠOUMEN KROKODÝL

Komedie/ rodinný, USA 2022, 122´, pří-
stupný, dabing. Vstupné: 120 Kč 
MALÝ SÁL

1. a 2. 10. v 18.00 h.                               
KDE ZPÍVAJÍ RACI
Romantický/ drama, USA 2022, 125´, 
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 120 Kč  
5. 10. v 18.00 h.                                    
JÁ JSEM ZLATAN

Drama, Švédsko 2021, 100´, do 12 let 
nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč

PŘEHLÍDKA FILMŮ 
6. 10. v 18.00 h.                                      
UDÁLOST   
Drama, Francie 2021, 100´, do 15 let 
nepřístupný, titulky.
7. 10. v 18.00 h.                                    
PACIFICTION
Drama, Francie/ Španělsko/ Portugal-
sko 2022, 165´, do 12 let nevhodný, 
titulky.
8. 10. v 18.00 h.                                     
R.M.N.
Drama, Rumunsko/ Francie/ Belgie 
2022, 125´, do 12 let nevhodný, titulky.
9. 10. v 18.00 h.                                    
CHLAPEC Z NEBE
Drama, Švédsko 2022, 126´, do 15 let 
nepřístupný, titulky.
10. 10. v 18.00 h.                                   
SVATÝ PAVOUK
Kriminální/ drama, Dánsko/ Němec-
ko/ Švédsko 2022, 116´, do 15 let ne-
přístupný, titulky.
11. 10. v 18.00 h.                                 
ALCARRAS
Drama, Španělsko/ Itálie 2022, 120´, 
do 12 let nevhodný, titulky.
12. 10. v 18.00 h.                                 
ČERNÉ BRÝLE
Horor/ mysteriózní, Itálie/ Francie 
2022, 86´, do 15 let nepřístupný, titulky.
Jednotné vstupné BE2CAN: 100 Kč

17. a 19. 10. v 18.00 h.                       
BĚŽNÁ SELHÁNÍ

Drama, Česko/ Maďarsko/ Itálie 2022, 
85´, do 15 let nepřístupný, dabing.

Vstupné: 120 Kč (17. 10. 100 Kč)
20. a 21. 10. v 18.00 h.                        
VÁLEČNICE
Historický/ drama, USA 2022, 125´, do 
15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 120 Kč
22. a 23. 10. v 18.00 h.                      
IL BOEMO
Hudební/ životopisný, Česko/ Itálie 
2022, 140´, do 15 let nepřístupný, 
česká verze. Vstupné: 130 Kč
24. a 26. 10. v 18.00 h.                      
DOBRÝ ŠÉF

Komedie, Španělsko 2022, 119´, do 15 
let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 120 Kč (24. 10. 100 Kč) 
27. a 28. 10. v 18.00 h.                       
VRAŽDA V LONDÝNĚ
Historický/ thriller, USA 2022, 98´, do 
15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 130 Kč
FILMOVÝ KLUB

4. 10. v 18.00 h.
Předpremiéra
TROJÚHELNÍK SMUTKU

Drama, Švédsko/ Francie 2022, 142´, 
do 15 let nepřístupný, titulky.
11. 10. v 18.00 h.
ALCARRAS
Drama, Španělsko/ Itálie 2022, 120´, 
do 12 let nevhodný, titulky.
18. 10. v 18.00 h.
TICHÁ ZEMĚ
Drama, Polsko/ Itálie/ Česko 2021, 
113´, do 15 let nepřístupný, titulky.
25. 10. v 18.00 h.
UTAMA
Drama, Bolívie/ Uruguay 2022, 87´, do 
12 let nevhodný, titulky.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PESTRÉ ŘÍJNOVÉ PREMIÉRY, O KTERÉ NESMÍTE PŘIJÍT
PODROBNÁ DENNÍ NABÍDKA VŠECH FILMŮ A POHÁDEK NA: www.mkshavirov.cz/kino/ a také na facebooku: Kino Centrum Havířov
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV 
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město www.knihovnahavirov.cz

PRO DĚTI 
PŮJČOVNA PRO DĚTI, ŠRÁMKOVA 
5. 10. v 15.30 Vlci (ne)jsou potřební. Veselé scénické čtení. 
12. 10. v 10.00 Bookstart – Od brblání k povídání.
  Setkání rodičů a dětí ve věku od 0 do 3 let. 
  Nutná rezervace na tel. 597 317 223 nebo
  e-mailu prodeti@knih-havirov.cz. 
PŮJČOVNA PRO DĚTI, SVORNOSTI 
7. 10. v čase 14–17.00 Roboherna. Zábavné programování   
   vybraných robotů. 
POBOČKA J. SEIFERTA 
19. 10. v 9.30  Bookstart - Není zoubek jako zoubek.
  Čtení a aktivity pro děti od 2 do 5 let.  
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
3.–8. 10. Knižní jarmark ve vestibulu knihovny
  na ul. Svornosti.
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, SVORNOSTI
5. 10. v 18.00  Seznámení přírodovědce
  Miloslava Nevrlého se Sluneční písní.
  Literárním pořadem provází Mgr. Milada
  Kaďůrková a herec Miroslav Rataj.
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, SVORNOSTI 
5. 10. v 17.00 Marokánky a jiné básně.
  Beseda se spisovatelem Jaromírem Šlosarem. 
6. 10. v 17.30  Kineziologický kurz Jaroslava Mažguta. 
10. 10. v 18.00 Fotoklub Havířov.
  Zahájení výstavy k 20 letům činnosti. 

Psychologie na každý den. Cyklus přednášek s Mgr. Adélou Plač-
kovou se uskuteční v termínech 4. 10., 11. 10., 18. 10. a 25. 10. 
2022 od 16.30 hod. Cena kurzu 200 Kč. 
Kurz trénování paměti pro pokročilé. Kurz probíhá ve středy 
12. 10.–30. 11. od 9 hod. Cena kurzu 200 Kč. Hlaste se na e-mailu 
studovna@knih-havirov.cz.  
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, ŠRÁMKOVA 
24. 10. v 17.30  Aleš Palán. Literární beseda. Vstupné 50 Kč. 
K-KLUB, ŠRÁMKOVA 
13. 10. v 16.30  Kurz drátování pod vedením Šárky Dvořákové. 
  Vánoční hvězda. Rezervace na tel. 597 317 221
  nebo e-mailu klub@knih-havirov.cz.
  Cena kurzu je 230 Kč. 
14.–15. 10.  Book!Con vol. 3. Zveme všechny fanoušky
  fantasy, sci-fi a young adult literatury na  3. ročník
  Book!Conu. Podrobný program najdete na
  www.knihovnahavirov.cz/bookcon-2022/  
POBOČKA J. SEIFERTA 
4. a 6. 10. celý den Knižní jarmark. 
5. 10. v 18.00  Kyrgyzstán – drsná panenská příroda.
  Cestovatelská přednáška Robina Hilla.  
11. 10. v 17.00  Mechové náramky. Tvořivý kurz pro dospělé. 
  Vstupné 150 Kč. Nutná rezervace na tel.
  597317225 nebo e-mailu seiferta@knih-havirov.cz.  
EXPOZICE HISTORIE PSANÁ UHLÍM, PAVLOVOVA  
31. 10. v 17.00 Důl Dukla v proměnách času 2.
  Křest vzpomínkové brožury o zrušeném dole. 

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

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

STŘEDISKO M. KUDEŘÍKOVÉ, volná místa v těchto kroužcích:
ŠIKULOVÉ: čtvrtek (16.30-18.00 hod.)
HRAVÁ JÓGA PRO DĚTI: pondělí (17.00-18.00 hod.)
PŘEDŠKOLÁČEK: středa (16.00-17.00 hod.)
BAREVNÁ PALETA: čtvrtek (16.30-18.00 hod.)
Info na: lenka.svecova@svche.au, tel.: 732 981 882
DŘEVOMODELÁŘI: středa (17.00-19.00 hod.)
PLASTIKOVÍ MODELÁŘI: středa (16.00-18.30 hod.)
LETEČTÍ MODELÁŘI: středa (16.30-18.30 hod.)
KLUB LETECKÝCH MODELÁŘŮ: pondělí (16.30-18.30 hod.)
KUCHTÍK – M. KUDEŘÍKOVÉ: středa (15.00-17.00 hod.)
NOVINÁŘSKÝ KROUŽEK: čtvrtek (17-18 hod.)
SBOROVÝ ZPĚV: středa (17.00-18.30 hod.)
NEXT AEROBIC STYLERS KIDS: úterý (15.00-16.00 hod.)
RELOAD: čtvrtek (15.00-17.00 hod.)
3D MODELOVÁNÍ A TISK: pondělí (17.00-19.00 hod.)
KRESLENÍ 3D PERY: středa (17.00-18.00 hod.)
ELEKTRO LEGO: úterý (16.00-18.00 hod.)
LEGO ROBOT: středa (16-18hod.)
TAEKWON-DO M. KUDEŘÍKOVÉ: pondělí (15.00-17.00 hod.)
Info na: lenka.byrtusova@svcha.eu, tel.: 739 669 560

STŘEDISKO NA NÁBŘEŽÍ, volná místa v těchto kroužcích:
CHOBOT: středa (17.00-19.00 hod.)
PSÍ TLAPKY: čtvrtek  (14.30-17.00 hod.)
VOŘÍŠCI: středa (17.00-19.00 hod.)
PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU: pondělí (17.00-19.00 hod.)
AGILITY FITNESS: pondělí (15.30-18.00 hod.)
DOGFITNESS: úterý (16.45-18.15 hod.)
Info na: katerina.dzumanova@svcha.eu, tel.: 774 147 160

Bližší informace se dozvíte u uvedených kontaktů nebo na:
www.asterix-havirov.cz, najdete nás také na Facebooku:
Asterix – středisko volného času Havířov, p. o.
(https://www.facebook.com/AsterixHavirov)

SPORTOVNÍ KROUŽKY 
FLORBAL  /  ST 17,30–18,45 / Věk 8–17 let / 300 Kč / pololetí 
MÍČOVKY / ÚT 18,00–19,00 / Věk 8–17 let / 300 Kč / pololetí 
SEBEOBRANA POKROČILÍ / ST 18,00–19,00 /  Věk 13–17 let /
200 Kč / pololetí 
SPORŤÁČEK / ST 14,00–15,00 / Věk 7–10 let / 300 Kč / pololetí 
TANEČNÍ KROUŽKY  
JUST DANCE 2 / ČT 18,00–19,00 / Věk 7–17 let / 200 Kč / pololetí 
STEPMANIA / ČT 17,00–18,00 / Věk 7–17 let / 0 Kč / rok 
ZUMBA / ÚT 16,00–17,00 / Věk 7–17 let / 200 Kč / pololetí 
HIP-HOP / ÚT 17,00–18,00 / Věk 10–17 let / 200 Kč / pololetí 
TVŮRČÍ KROUŽKY 
KERAMIKA / ST 17,00–19,00 / Věk 8–17 let / 300 Kč / pololetí 
MALÝ CHOVATEL / ST 15,00–17,00 / Věk 7–17 let / 300 Kč / pololetí 
MOZAIKA 1 / PO 14,00–15,00 / Věk 4–7 let / 200 Kč / pololetí 
MOZAIKA 2 / ST 15,30–16,30 / Věk 10–14 let / 0 Kč / rok 
TVOŘENÍ S LUCKOU 1 / ÚT 17,00–18,00 / Věk 8–17 let / 300 Kč / pololetí 
TVOŘENÍ S LUCKOU 2 / ÚT 18,00–19,00 / Věk 8–17 let / 300 Kč / pololetí 
TVOŘÍLEK / PÁ 15,00–16,00 / Věk 6–15 let / 300 Kč / pololetí 
VÝROBA ŠPERKŮ / PO 16,00–17,00 / Věk 8–17 let / 300 Kč / pololetí 
POČÍTAČOVÉ KROUŽKY 
3D TISK VELCÍ / ST 18,00-19,00 / Věk 13-17 let / 0 Kč / rok
BEAT SABER 1 / PO 16,00-17,00 / Věk 9-17 let / 200 Kč / pololetí
BEAT SABER 2 / ÚT 15,00-16,00 / Věk 9-17 let / 200 Kč / pololetí
LEGOBOTI 2 / ST 17,00-18,00 / Věk 11-16 let / 0 Kč / rok
ONLINE SVĚT / ST 15,00-16,00 / Věk 8-14 let / 0 Kč / rok
RESTART / ÚT 16,00-17,00 / Věk 7-14 let / 0 Kč / rok
ROBLOX / PÁ 15,00-16,00 / Věk 7-14 let / 200 Kč / pololetí
VELKÝ YOUTUBER / PO 17,00-18,00 / Věk 12-18 let / 0 Kč / rok
VIRTUÁLNÍ REALITA 1 / ST 18,00-19,00 / Věk 9-17 let / 200 Kč / pololetí
VIRTUÁLNÍ REALITA 2 / PÁ 16,00-17,00 / Věk 9-17 let / 200 Kč / pololetí
OSTATNÍ KROUŽKY 
DRAMAŤÁK / PO 18,00-19,00 / Věk 7-17 let / 200 Kč / pololetí
MOZKOVNA / PÁ 16,00-17,00 / Věk 9-13 let / 200 Kč / pololetí



www

ostatní 11

facebook - Nemocnice Havířov – oficiální.nemocnicehavirov.cz

Interní obory léčí víc, než jen 
nemoci srdce
Otevření interního oddělení ha-
vířovské nemocnice se datuje 
k samotnému zahájení provozu 
a slavnostnímu přestřižení pás-
ky v roce 1969. Na to, kterými 
chorobami se interní oddělení 
zabývá, ale také co je zde nové-
ho, odpovídá primář MUDr. Fran-
tišek Pokorný, který zde pracuje 
od roku 2005. Poslední čtyři roky 
toto oddělení vede.

Jaká onemocnění se léčí na in-
terním oddělení naší nemocnice?

Zcela zásadní pro pochopení na-
šeho zaměření je přiblížení, až 
propojení těchto termínů: interní 
oddělení a obor vnitřní lékařství. 
Přídavné jméno zmíněného obo-
ru optimálněji vystihuje pole pů-
sobnosti – zabýváme se choro-
bami absolutní většiny vnitřních 
orgánů. Pro jejich výčet bychom 
si museli Radniční listy rezervo-
vat na celý rok, proto uvedu vše 
jen rámcově s ohledem na tzv. 
podobory – nemoci srdce a cév, 
nemoci plic, krevní onemocně-
ní, některé imunitně podmíněné 
stavy, onemocnění zažívacího 
traktu včetně postižení jater 
a slinivky břišní, poruchy led-
vin, vnitřního prostředí i výživy, 
řešíme také problematiku krev-
ních tuků, cukrovky, chorob žláz 
s vnitřní sekrecí a akutní otravy. 
Jsme centrem biologické léčby 
u revmatických onemocnění, 
věnujeme se také osteoporóze 
– řídnutí kostí. Často lze pozo-
rovat odborný přesah do jiných 
oborů, např. do geriatrie, neuro-
logie, infekce aj. Charakteristic-
kým rysem je naše komplexnost, 
umožňující péči o pacienty, kteří 
trpí více nemocemi. Závěrem od-
povědi si (s trochou nadsázky) 
neodpustím tvrzení, že je možno 
internu označit za jakousi „holku 
pro všechno“.

Jaký je současný stav interního 
oddělení? 

Naše oddělení je, podobně jako 
celá nemocnice, každým rokem 
v lepší kondici, je zdravější, kom-
paktnější, výkonnější, přátelštější 
a bezpečnější. Je to především 
díky pracovnímu nasazení a zá-
jmu celého našeho týmu, před 
kterým musím opakovaně smek-
nout. Velkou oporu cítíme také ve 

vedení nemocnice. Máme velice 
šikovné mladé lékaře, kteří jsou 
vždy příslibem do budoucna. Hlá-
sí se k nám stále více studentů 
na různé stáže. Domnívám se, 
že po letech nezájmu by se náš 
obor mohl dostat zpět na výsluní. 
Moc mě také těší, že jsme nadále 
schopni poskytovat nepřetržitou 
endoskopickou pomoc v případ-
ně krvácení do zažívacího traktu.

Jak velký je interní tým a jaké 
spektrum péče poskytuje?

Aktuálně máme 32 lékařů, další 
kolegové nám pomáhají s po-
hotovostními službami a 84 ne-
lékařů. Mimo širokou nabídku 
ambulantní všeobecné i specia-
lizované péče máme pro hospi-
talizované pacienty k dispozici 
dvě standardní jednotky (každá 
s kapacitou 25 lůžek) a jednotku in-
tenzivní péče (9 lůžek). Úzce spolu-
pracujeme s lůžkovým oddělením 
geriatrie a hematologie. Jak vyplývá 
z podstaty vnitřního lékařství, je 
obsah i objem naší péče enormní 
a namísto výčtu podrobností bych 
zde spíše zmínil, že pozorujeme 
určitou změnu spektra našich paci-
entů. Jde o narůst akutních i dlou-
hodobých následků konzumace 
alkoholu (otravy, pokročilé/nevrat-
né jaterní poruchy) a také je větší 
počet pacientů s nedostatečným 
sociálním (domácím) zázemím.

Na jaké novinky se na interním 
oddělení můžeme těšit?

V poslední době došlo ke zna-
telnému navýšení objemu po-
skytované kardiologické péče. 
Získali jsme akreditaci v oboru 
gastroenterologie. Během „tvrd-
ší“ covidové doby jsme byli zá-
kladním kamenem intenzivní 
péče o infekční/plicní pacienty. 
Nově se podílíme na provozu 
obezitologického centra. Jsme 
opět lépe přístrojově a technicky 
vybaveni. Na jednotce intenzivní 
péče máme nový monitorovací 
systém s možností měření srdeč-
ního výdeje bez zásahu do paci-
enta, získali jsme přenosný ultra-
zvukový přístroj. Na standardním 
oddělení máme zcela nová lůžka, 
dálkový monitorovací systém 
a ultrazvukový přístroj. V gastro-
enterologické části máme nově 
ultrazvukový přístroj s možnos-

tí přesnějšího popisu jaterních 
poškození. V ambulanci funkční 
diagnostiky jsou nové záznam-
níky k domácímu sledování sr-
dečního rytmu. Brzy budeme mít 
k dispozici nový kostní denzito-
metr. Dokončuje se rekonstrukce 
části interních ambulancí. Mů-
žeme být spokojení také se zvy-
šující se erudicí lékařů. Musím 
zmínit ale i smutnější, byť přiro-
zenou, záležitost: po 46 letech 
plného pracovního nasazení letos 
v září odejde do zaslouženého 
důchodu lékařka z gastroentero-
logického pracoviště MUDr. Jana 
Čajánková; žádná slova zde nyní 
nedokážou vyjádřit, jak velkou 
úctu a vděk k paní doktorce cítíme.   

Jaké máte plány s interním 
oddělením do budoucna?

Budeme dále pracovat především 
na kvalitě odborné péče a průběž-
ném personálním posilování. Sto-
jíme o akreditaci z diabetologie. 
Hodláme usilovat o rozvoj v ob-
lasti kardiologie, abychom mohli 
provádět vyšetření věnčitých/sr-
dečních tepen pomocí výpočetní 
tomografie. Rádi bychom v brzké 
době rekonstruovali celé pracovi-
ště gastroenterologů. Bude potře-
ba naplánovat také nové sanitární 
prostory na 2. lůžkové stanici. Za 
stěžejní úkol trvale považuji vý-
chovu mladých kolegů, založenou 
na předávání zkušeností, spoje-
ných s jejich odborným růstem 
a extrémně důležité je také kon-
tinuální vylepšování pracovních 
podmínek všech zaměstnanců 
interního oddělení. 

Jaké jsou vaše profesní sny 
a přání, které byste si tajně přál, 
aby byly realizovány?

Pokud jde o mé profesní sny, byl 
bych rád, kdybychom se ještě 
lépe naučili individualizovat naše 
medicínské postupy, tedy ještě 
lépe je šít na míru každého pa-
cienta. Byl bych rád, kdybychom 
celkově na globální úrovni zlep-
šili přístup k farmakoterapii, aby 
pacienti, trpící větším počtem 
nemocí, nemuseli užívat hromady 
léků. Mým přáním je, abychom se 
naučili nevidět vše jen černo-bíle. 
Jak řekl Johannes Kepler – „Kdo 
nepochybuje, nemá ani jistotu“, je 
nutno naučit se přemýšlet, často 
existuje více cest než jedna, mno-
ho věcí je relativních. 

Mám i obecné sny a přání, aby-
chom k sobě chovali více respek-
tu a současně rozumně upravili 
míru tolerance, aby lidé dokázali 
odůvodněně změnit názor, aby 
byl asertivní přístup nadále spo-
jen s uměním naslouchat a nalézt 
kompromis. Mám pocit, že roste 
agresivita, která se snaží za aser-
tivitu skrýt. Velkým přáním, věřím 
nejen mým, je, aby už nám dopřál 
pokoj covid i vraždící mocipáni, 
prahnoucí vstoupit do světových 
dějin. Byl bych rád, kdybychom 
využívali raději ten lepší, pozitivní 
úhel pohledu a taky se více smáli.

PhDr. Irma Kaňová, PhD.
manažer pro vztahy

s veřejností a marketing,
Nemocnice Havířov, p. o. 
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Nejvyšší titul z mistrovství 
světa pro mažoretky KALA 

Bezpečné prázdniny 2022 
si užilo přes sto dětí 

Předposlední srpnový víkend vr-
cholilo v Praze mistrovství světa 
v mažoretkovém sportu – IX. The 
World Championship Majorettes 
Sports 2022. Po dva dny se na 
startu vystřídalo více než 3 tisíce 
závodnic z různých zemí světa 
ve čtyřech věkových kategoriích 
a 20 disciplínách, od baton přes 
pom-pom, flag, clasic baton až 
po mace, ve všech věkových 
kategoriích, od nejmladších ka-
detek až po starší seniorky. Kon-
kurence byla vysoká, ale přesto 
jsme po roční pauze v konkuren-
ci uspěly. Havířovské mažoret-
ky KALA MKS Havířov dostály 
své pověsti vynikajících výkonů 

a vybojovaly jednu zlatou, jednu 
bronzovou medaili, dále obsadily 
pět dalších příček do 10. místa. 
Všech 7 soutěžních skladeb tak 
bylo oceněno buď medailí, nebo 
diplomem s dobrým umístěním. 
Dívky pod vedením choreografek 
a trenérek Lenky Charvátové 
a Radky Klimkové ve vysoké 
konkurenci soutěžících potvrdi-
ly kvalitu, která k havířovskému 
mažoretkovému sportu a hlavič-
ce KALA MKS Havířov neodmys-
litelně patří. 

Kamila Švidrnoch
trenér a vedoucí souboru  

V průběhu měsíců července 
a srpna si přes sto dětí ve čty-
řech prázdninových turnusech 
vyzkoušelo na velkém doprav-
ním hřišti své znalosti a do-
vednosti aktivního účastníka 
silničního provozu. Cílem pro-
jektu Bezpečné prázdniny bylo, 
v souvislosti s prázdninami, 
snížit riziko nehodovosti a zra-
nění dětí v silničním provozu, 
upozornit děti na nebezpečné 
situace a případná rizika silnič-
ního provozu, se kterými se mo-
hou setkat. Děti byly seznámeny 
se základními pravidly chování 
v silničním provozu, s doprav-
ními značkami a pravidly bez-
pečné jízdy na kole, kterou si 
následně, pod dohledem ml. in-

spektorek prevence MP Havířov, 
vyzkoušely praktickými jízdami 
na kole a koloběžkách. Preven-
tivní projekt z oblasti dopravní 
výchovy s názvem Bezpečné 
prázdniny také pro období letoš-
ních letních prázdnin připravila 
skupina prevence Městské po-
licie Havířov. Tento projekt je již 
několik let v rámci spolupráce 
se střediskem volného času AS-
TERIX realizován pro havířovské 
děti různých věkových kategorií, 
které se účastní příměstských 
táborů. 

Monika Krpelíková
projektová manažerka

Městské policie Havířov

ČTVRTEK: 19–20 HODIN 
Aerobik + pilates+ posilování /Alice/ 

ÚTERÝ: 18–19 HODIN 
Veselé cvičeni pro nenáročné /Lída/ 
Lehké aerobní cvičení + posilování /Pavla/ 

Na vzpěračské hale dopoledne 
PONDĚLÍ: 10–11 HODIN 
Zdravotní cvičeni pro nenáročné /Lída/ 

ZŠ Kpt. Jasioka Havířov-Suchá   
PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 16:45 HOD.
Zdravotní cvičení /Blanka, Sylva/ 

ZŠ Žákovská Havířov-Město 
ÚTERÝ OD 17 HODIN  
Lehké zdravotní cvičení /Dáša/

TJ BANÍK HAVÍŘOV 
Cvičení žen na ZŠ K. Světlé pro školní rok 2022–23
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Za pomoc děkuje kolektiv
MŠ U Topolů    

Havířovské děti na táboře 
absolvovaly cestu kolem 
světa   

Rády bychom touto cestou 
moc poděkovaly zaměstnanky-
ním jedné oblíbené havířovské 
drogerie v centru města za po-
moc při pracích na naší školní 
zahradě. Konec prázdnin je ve 
školách a školkách hektický, 
takže se nám hodila každá vol-
ná ruka. I díky těmto prima dá-

mám se nám vše povedlo včas 
dokončit a připravit se na nový 
školní rok u nás v Havířově-Pro-
střední Suché, v Mateřské škol-
ce U Topolů. 

Za kolektiv MŠ
Jitřenka Kostovčíková   

Také letošní rok asi 30 havířov-
ských chlapců a dívek táboři-
lo v podsadových stanech na 
Vysočině. Tentokrát si všichni 
vyzkoušeli cestu kolem světa 
za 80 dní, když každý den po-
myslně navštívili jiný region, od 
Anglie, přes Orient a Ameriku 
ve stopách Philease Fogga ze 
slavného románu. Děti z Haví-
řova tak mohly zažít jedinečné 
kouzlo spojení s přírodou a díky 

učení pomocí zážitků z každo-
denního života si vyzkoušely 
praktické věci. Některé si tak 
třeba samy poprvé připravily 
a uvařily polévku na kamnech. 
Skautský tábor byl realizován za 
finanční podpory statutárního 
města Havířova.

Pavel Kadlec
zástupce vedoucího

skautského střediska

+ 420 608 426 058

FLORBAL 
pro  KLUKY I HOLKY   5 - 13 let

První měsíc ZDARMA! 
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Úspěšný rok na Gymnáziu 
Komenského  

Jiří Pavlík ze SŠTO Lidická 
v Bruselu   

Malovaná zídka
MŠ Kosmonautů
a ZUŠ Leoše Janáčka   

Pedagogové ze ZŠ
Mládežnická na Maltě  

Po dvou letech neustálého od-
kládání jsme dovršili spolupráci 
mezi Základní uměleckou ško-
lou Leoše Janáčka – výtvar-
ným oborem a naší mateřskou 
školou. Stará zídka na školní 
zahradě potřebovala nový nátěr, 
ale nejen tak ledajaký. Po oslo-
vení paní ředitelky ZUŠ začala 
spolupráce s výtvarným oborem 
pod vedením paní učitelky Lu-
cie K. Žáci nakreslili 24 návrhů 
na zadané téma „Les“, my jsme 
je předložili našim dětem a ro-
dičům a ti hlasováním rozhodli 
o vítězi. Během jednoho dne se 
nám zídka doslova proměnila 
před očima – od základních ša-

blon, vybarvování podkladu až 
po závěrečné stínování s detaily, 
se kterými musela být paní uči-
telka stoprocentně spokojená. 
Lesní zvířata v podobě vlka, zají-
ce, veverky, datla, jelena jsou tak 
velkolepé, až se obdivovatelům 
tajil dech a rozhodně nešetřili 
chválou. Poděkování patří také 
dětem, které obětovaly svůj vol-
ný čas a vytvořily pro nás laiky 
opravdu krásné umělecké dílo.   

Ivana Potyková, ředitelka školy 
MŠ Kosmonautů 

MALTA to není jen ostrov plný 
historie, malebných zákoutí, 
slunce, moře a pláže, ale po-
slední dobou také řada škol za-
bývajících se výukou angličtiny 
a pořádáním metodických kurzů 
pro učitele. Naše Základní škola 
Mládežnická realizuje v pořadí 
již čtvrtý projekt Erasmus+, kte-
rý je financován z prostředků 
EU. V rámci klíčové aktivity kur-
zy jsem si zvolila mobilitu v ja-
zykové škole jazykovou školu 
ETI a kurz s názvem Boost your 
ICT skills.  Cílem kurzu bylo nás 
seznámit s celou řadou volně 
dostupných technologií a uká-
zat nám, jak je efektivně využít 

ve výuce. Musím říci, že jsem se 
rozhodně nenudila a během týd-
ne si vyzkoušela řadu věcí - tvo-
řit myšlenkové mapy, křížovky 
a kvízy, hrát Kahoot, tvořit příbě-
hy a e-booky, využívat všechny 
možnosti IT tabulí a řadu dalších 
aktivit, které určitě vyzkouším ve 
výuce. Po škole pak nastal čas 
objevovat krásy míst, která na 
Maltě rozhodně stojí zato na-
vštívit. Hlavní město Valletta, 
kouzelné uličky Mdiny, tajemné 
jeskyně nebo některou z mnoha 
pláží na ostrově. 

Jarmila Pezdová
učitelka 

Rok 2022 je ve škole naplněn 
snahou vrátit se k předcovido-
vým poměrům a obnovit boha-
tou školní i mimoškolní činnost 
žáků i vyučujících. Velmi nás 
těší, že se v rámci velkého ná-
vratu opět mohlo uskutečnit 
tradiční ocenění práce pedago-
gů v rámci města, kraje i České 
republiky. U příležitosti oslav 
Dne učitelů v pondělí 28. března 
ocenili zástupci města Havířova 
učitele a žáky za úspěchy v roce 
2021. Naše kolegyně Jindřiška 
Janečková převzala pamětní 
medaili za dlouholetou kvalitní, 
tvůrčí, pedagogickou a výchov-
nou činnost. O den později byl 
mezi dvaceti vyznamenanými 
pedagogickými pracovníky Mo-
ravskoslezského kraje ohodno-
cen i Dalimil Šebesta za velmi 

úspěšnou dlouhodobou projek-
tovou i pedagogickou činnost. 

A konečně ocenění nejvyšší. 
Ve čtvrtek 25. srpna 2022 byly 
V Praze uděleny Medaile MŠMT. 
Stříbrnou medaili 1. stupně, ob-
držela Monika Bouchalová za 
dlouhodobou práci na rozvoji 
školství ve městě Havířov i v šir-
ším regionu. Lze připomenout 
organizaci mimoškolní činnosti 
žáků a fyzikálních soutěží. 
Snahu o spolupráci středních 
a základních škol v oblasti pří-
rodních věd a navazování spo-
lupráce s vysokými školami 
a vědeckými institucemi. Úsilí 
o popularizaci přírodních věd 
u mladé generace.  

Petr Šimek
ředitel Gymnázia Komenského 

Náš žák Jiří Pavlík byl vybrán 
Evropskou komisi, aby jako je-
diný z České republiky repre-
zentoval naši vlast v Bruselu 
20. září 2022 na akci „Erasmus+ 
35 let – 35 zkušeností“. Jirka 
je absolventem několika stáží 
v projektu Erasmus+ a stal se 
tváří Euroučňů (EuroApprentice 
Network) na naší škole pro rok 
2022. Po úspěšném národním 
setkání v Praze a online meziná-
rodním setkání v červnu tohoto 
roku byl vybrán, aby se zapojil 
do každoročního setkání, které 
se bude na mezinárodní úrovni 
konat v Praze. Cílem setkání je 
umožnit Euroučňům sdílet zku-
šenosti ze stáží s dalšími lidmi 

s podobnými zážitky, navzájem 
se učit a tím posílit společnou 
identitu v rámci sítě EuroAppren-
tice Network. Forma prezentace 
našich aktivit prostřednictvím 
Euroučně je velice zajímavá 
a pro všechny zúčastněné pří-
nosná. Věříme, že nás Jiří Pavlík 
bude skvěle reprezentovat a sta-
ne se inspirací pro ostatní.  

Martin Fišer
zástupce ředitele 
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VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU PŘÍMO OD VÁS
Zajišťujeme ekologickou likvidaci

www.odvozsrotu.cz / TEL: 72797888149/22 MKS/22
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www.topkoncerty.cz

Chřipka, klíšťovka, pneumokok? 
Chraňte se očkováním. Nově i v Ostravě.

PŘIJĎTE SI PRO 
PREVENCI ZDARMA*

* Očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. | V našich očkovacích centrech očkujeme klienty uvedených smluvních pojišťoven:  
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111), Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201),  Česká průmyslová zdravotní  
pojišťovna (205), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Revírní bratrská pokladna,  zdravotní pojišťovna (213).

545 123 321 www.ockovacicentrum.cz

Více informací získáte v očkovacích centrech Avenier: 

   Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka 7, Ostrava
   Hornická poliklinika, Sokolská třída 81, Ostrava

Objednejte se ještě dnes:

194x134 mm, spad

věk 65+ očkování proti chřipce
věk 65+ očkování proti pneumokokům
věk 50+ očkování proti klíšťové encefalitidě

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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PŘÍJEM INZERCE:
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inzerce@mkshavirov.cz
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