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Město Havířov vynakládá obrovské prostředky na 
zvelebování bytového fondu a zvyšování komfortu 
v městských bytech, nájemci tak uspoří výrazné částky 
Rozsáhlé sanace kromě toho, 
že zcela proměňují estetický 
vzhled domů a mají vliv na 
zlepšení hlukové izolace, tak 
také výrazně snižují náklady na 
vytápění. Nájemníci havířov-
ských městských bytů budou 
mít díky těmto úsporám plnější 
peněženky, dostanou zpět 48 
milionů korun. 

Město Havířov vynaložilo v po-
sledních třech letech zhruba 
250 milionů na rozsáhlé sanace 
průměrně pěti obytných domů 
ročně, dalších zhruba 100 mi-
lionů korun na sanace zdravot-
ních středisek a od loňského 
roku investuje do výměny výta-
hů. Letos díky vyššímu počtu 
zateplených objektů a příznivé 
zimě dostanou nájemníci z vy-
braných záloh na topení peníze 
zpět. „Budeme vracet přes 48 

milionů korun (konkrétní částka 
činí 48 144 932 Kč), a to 6 338 
nájemníkům. To je v průměru 
7 600 korun na jeden byt,“ řekl 
jednatel Městské realitní agen-
tury Róbert Masarovič. 

„Finanční úspory byly znatelné 
už po výměně starých dřevěných 
oken, která netěsnila a unikalo 
jimi teplo. Díky dokončení vý-
měny oken mělo na konci roku 
2017 už 99,5% městských bytů 
vyšší standard bydlení, zby-
tek byl realizován v průběhu 
roku 2018,“ připomněl jednatel 

MRA Jiří Lankočí. Ve srovnání 
jsou uvedeny dva stejné domy, 
a to jeden na ulici Čelakovského 
1594/2 B, který byl v roce 2018 
sanován, a pak srovnatelný dům 
Jedlová 495/6, který sanován 
doposud není. V následující ta-
bulce je srovnání nákladů na to-
pení u obou domů za rok 2019 
a v roce 2017. Patrný je poměr 
za topení za rok 2019, kdy byl už 
dům sanovaný, a v roce 2017, 
kdy ještě nebyl. „Z toho je vi-
dět, že sanace domů mají pro 
jejich obyvatele smysl. Domy 

jsou po výměně oken, zateplení 
a s novou fasádou energeticky 
méně náročné,“ doplnil jednatel 
Róbert Masarovič.

Mgr. Simona Součková,
tisková mluvčí MRA

Odpadová společnost CEVYKO zveřejnila studii EIA.
Ta je dalším důležitým milníkem při výstavbě centra 
zpracování komunálních odpadů

Havířov instaluje další dětské mobiliáře

Odpadová společnost CEVYKO, 
a.s. zveřejnila studii EIA, která 
je dalším důležitým krokem při 
budování centra pro zpracování 
komunálních odpadů. Zařízení, 
do kterého by se měl svážet 
odpad nejen z Havířova, ale 
také z širšího okolí, by mělo být 
uvedeno do provozu v 1. polovině 
roku 2024 v areálu bývalého 
Dolu Dukla.
V rámci realizace projektu spo-
lečnosti CEVYKO v současné 
době probíhají přípravné, pro-
jektové a administrativní práce. 
Před samotnou realizací výstav-
by musí proběhnout celá řada 
administrativních činností jako 

proces EIA, územní a stavební ří-
zení, veřejné soutěže na dodava-
tele. „Cílem projektu CEVYKO je 
vybudovat moderní centrum, kte-
ré umožní zapojeným městům 
a obcím dlouhodobě řešit proble-
matiku komunálních odpadů ne-
jen v souladu s legislativou, ale 
také s maximální možnou mírou 
materiálového nebo energetické-
ho využití těchto odpadů,“ přiblí-
žil fungování společnosti Václav 
Zyder, ředitel společnosti CEVYKO, 
a.s. Problematika komunálních 
odpadů a omezení skládkování 
se netýká pouze směsných, ale 
i dalších druhů komunálních 
odpadů. Projekt CEVYKO proto 

bude zpracovávat směsné ko-
munální odpady, separované 
komunální odpady jako papír 
a plast a vybrané složky velko-
objemových komunálních odpadů 
např. nábytek, okna, atd. „Chce-
me, aby byly jednotlivé složky 
co nejlépe využity a komunální 
odpad se tak skutečně dostal 
do cirkulární ekonomiky. Pro-
to musí zařízení být flexibilní 
a umět v čase reagovat na vý-
voj trhu a technologií. Jedině 
tak může být řešení dlouhodobě 
udržitelné. Důležitou činností 
bude také osvěta, vzdělávání 
a komunikace s veřejností,“ uvedl 
havířovský primátor Josef Bělica. 

„Chceme, aby byl projekt moder-
ní, transparentní a cena za zpra-
cování odpadů byla na co nejniž-
ší možné úrovni při zachování 
vysokého standardu zpracování. 
Proto je projekt čistě municipální 
bez soukromého investora. Ten 
by logicky vyžadoval zisk, kte-
rý by musel být promítnutý do 
ceny. Věříme, že tímto projektem 
získáme dlouhodobé a stabilní 
řešení problematiky komunálních 
odpadů, nad kterým budeme mít 
přímou kontrolu,“ doplnil havířov-
ský náměstek pro ekonomiku 
a správu majetku Ondřej Baránek.

-red-

Tak jako v minulých letech i 
letos se připravuje instalace 
nového dětského mobiliáře do 
dvorových  částí města. Na nové 
herní sestavy se děti mohou těšit 
v Havířově-Šumbarku na ulici 
Nákupní 15 a ulici V. K. Klicpery 
5,  v Havířově-Městě na ulici Žá-

kovská 10 nebo v Havířově-Blu-
dovicích na ulici A. Jiráska 13. 
K doplnění stávajícího mobiliáře 
dojde také na  ulici Oblouková, 
a to v rámci projektu z Partici-
pativního rozpočtu „Pohybem 
ke zdraví“.  Vlastní realizace 
proběhnou v závislosti na klima-

tických podmínkách v průběhu 
letních měsíců.

Odbor komunálních služeb
Magistrátu města Havířov
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Cestujícím ve stanici Haví-
řov začaly začátkem července 
sloužit nové odbavovací pro-
story, které vznikly v dosavadní 
provozně administrativní části 
výpravní budovy. Tím zároveň 
skončila první část rekonstruk-
ce celého objektu, která začala 
v loňském roce. 

Rekonstrukce výpravní budovy 
probíhá ve dvou etapách. První 
zahrnovala především vybudo-
vání nové odbavovací haly pro 
cestující a zázemí pro doprav-
ce. „Nový odbavovací prostor 
vznikl odborným vybouráním 
stávajících konstrukcí, což ve 
výsledku umožnilo vytvořit zce-
la novou dimenzi tohoto nepříliš 
velkého prostoru. Díky tomu je 
hala vzdušná a navozuje pocit 
volnosti,“ říká generální ředitel 
Správy železnic Jiří Svoboda.

„Jsem rád, že se nám zhruba 
před čtyřmi lety podařilo najít 
společnou řeč, která přispěla 
k tomu, že jsme dnes mohli 
otevřít novou moderní výpravní 
budovu. Teď začne další etapa, 
ve které bude rekonstruována 

stará odbavovací hala, a to jak 
z venkovní části, tak také uvnitř. 
Město Havířov se bude na rekon-
strukci haly v bruselském stylu 
podílet jako realizátor vnitřních 
prostor. Už nyní probíhají pro-
jekční práce, předpokládáme, že 
do oprav město investuje zhruba 
40 milionů korun. Po rekonstruk-
ci bychom bývalou nádražní halu 
chtěli využít jako multifunkční 
prostor pro kulturu a sport,“ uvedl 
k rekonstrukci havířovského ná-

draží primátor města Havířova 
Josef Bělica.

Současně s dokončením první 
etapy byl zřízen provizorní pří-
stup cestujících na jednotlivá 
nástupiště. Vzhledem k tomu, 
že město Havířov souběžně pro-
vádí přestavbu autobusového 
terminálu, je trasa provizorního 
přístupu vedena od zastávek 
autobusů kolem výškového 
obytného domu ke stávajícímu 

staveništi a odtud podél kolejí 
k výpravní budově.
V souvislosti se zahájením na-
vazující etapy prací nebude pří-
stupná původní odbavovací hala 
ani vstup do podchodu. Tento 
provizorní stav by měl podle pro-
jektu trvat do konce stavby, tedy 
do konce května příštího roku. 
Druhá etapa prací zahrnuje kro-
mě rekonstrukce vstupu do pod-
chodu také vybudování WC pro 
veřejnost. Dále dojde k výměně 
střešního pláště za současného 
zachování stávajícího podhledu. 
Budova dostane novou skleně-
nou fasádu na obou průčelích 
objektu a vymění se rovněž 
okna.

Rekonstrukce havířovské výprav-
ní budovy z 60. let minulého sto-
letí začala vloni v květnu, s jejím 
ukončením se počítá v květnu 
příštího roku. Celkové investič-
ní náklady stavby dosahují 157 
milionů korun, financování zajiš-
ťuje Státní fond dopravní infra-
struktury.

-red-

Cestujícím v Havířově se na vlakovém nádraží 
otevřela nová odbavovací hala

Na křižovatce u hotelového domu Merkur v Havířově 
se budují semafory
V druhé polovině června zača-
la v Havířově výstavba dalšího 
světelně signalizačního zaří-
zení. Semafory bude vybavena 
křižovatka ulic Studentská x 
Dlouhá třída x Okrajová v Haví-
řově-Podlesí. Realizace výstav-
by bude probíhat do září toho-
to roku a bude stát 8 milionů  
korun.

„Tato výstavba zajistí hlavně vět-
ší bezpečnost silničního provozu 
na tomto místě, kdy je zde velice 

hustý provoz zejména v ranních 
a odpoledních hodinách. Sou-
částí této výstavby je i úprava 
stávajícího dopravního značení,“ 
uvedl náměstek pro investice 
a chytré město Bohuslav Niemiec.

„V rámci výstavby se nepřed-
pokládá uzávěrka silnice, bude 
pouze instalováno přechodné 
dopravní značení, které počítá 
v případě potřeby se svedením 
dopravy do jednoho pruhu a sní-
žením rychlosti. Co se týká chod-

ců, při provádění zemních prací 
může dojít ke krátkodobému 
omezení osob, případně vozidel 
v přístupu na pozemky dotčené 
stavbou,“ doplnila Iveta Grzonková 
vedoucí komunálních služeb 
havířovského magistrátu. Mini-
malizace těchto omezení bude 
řešena zřízením přechodových 
lávek a přejezdů.

-red-
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Bezpečné pískoviště 
2020

Havířov získá do svého 
vlastnictví budovu
krytého bazénu
v Havířově-Šumbarku

Každý rok v rámci preventivních 
projektů Městské policie Haví-
řov probíhá akce nazvaná Bez-
pečné pískoviště, jejíž prioritou 
je zvyšování bezpečnosti dětí, 
hrajících si na pískovištích, dět-
ských mobiliářích a hřištích. 
Hlavní cílem této prázdninové 
akce je totiž předcházení úra-
zovosti či poranění dětí riziko-
vými předměty např. injekčními 
stříkačkami, skleněnými střepy,
zbytky léků, plechovkami či os-
trými předměty.

Proto v období od 1. července 
do 19. srpna oddělení prevence 
Městské policie Havířov bude 
provádět kontrolu napříč celým 
městem. „I když se množství na-
lezeného infekčního odpadu kaž-
doročně na území našeho města 
snižuje, riziko onemocnění stále 
trvá. Sběrem jehel se městská 
policie zabývá celoročně při běž-
né hlídkové činnosti, ale často 
také při cílených opatřeních, kdy 
je sběr injekčních stříkaček jejich 
hlavním úkolem. Předcházejí tak 
nebezpečí, jemuž jsou vystaveny 
hlavně děti, ale bezpochyby také 

domácí zvířata jako psi a koč-
ky,“ sdělil k této problematice 
Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov. 

Do obdobné celostátní akce 
„JEHLA“, která se koná vždy 
v dubnu a vyhlašuje ji pražská 
městská policie, se již několik 
let zapojuje i MP Havířov. Tato 
jednodenní preventivní akce 
je zaměřena na sběr infekční-
ho materiálu a jeho likvidaci. 
V letošním roce se poprvé kvů-
li výskytu koronavirové nákazy 
a nouzového stavu nekonala.

A důležitá rada na závěr!

Pokud použitou injekční stří-
kačku nebo jehlu naleznete, 
rozhodně není vhodné ji zvedat 
nebo s ní jakkoliv manipulovat. 
Prostřednictvím tísňové linky 
156 přivolejte městskou policii. 
Strážníci jsou vybaveni ochran-
nými pomůckami a speciálními 
boxy na infekční odpad. Zajistí 
jeho odborný sběr i následnou 
likvidaci.

Bc. Monika Krpelíková,
projektový manažer MP Havířov

V rámci dohod a několikaměsíč-
ních jednání vedení města Haví-
řova s vedením Moravskoslez-
ského kraje byly na červnovém 
jednání Zastupitelstva města 
Havířova projednány vzájemné 
převody nemovitostí. 

Město Havířov koncem roku 
2020 získá do svého majetku 
budovu krytého bazénu s tě-
locvičnou na ulici Opletalova 
v Havířově-Šumbarku. „Vede-
ní města Havířova dlouhodobě 
usilovalo o získání tohoto ob-
jektu do majetku města v rámci 
záměru vybudovat v této lokalitě 
rozsáhlý sportovní areál a navá-
zat tak na již existující fotbalové 
hřiště a tenisové kurty. Jedná se 
o velmi dobrý závěr těchto jedná-
ní, proto zastupitelé města Haví-
řova souhlasili s převodem ma-
jetku města na Moravskoslezský 
kraj,“ uvedl náměstek pro ekono-
miku a správu majetku Ondřej 
Baránek.

Na základě těchto dohod získá 
Moravskoslezský kraj z majetku 
města Havířova budovu bývalé 
mateřské školy, včetně zasta-
věných pozemků a navazující 
zahrady na ulici Aloise Jiráska 
v Havířově-Podlesí. Budova je 
dlouhodobě využívána jako de-
tašované pracoviště Základní 
umělecké školy Bohuslava Mar-
tinů. Moravskoslezský kraj je 
zřizovatelem a provozovatelem 
této umělecké školy.

Zastupitelé města Havířova 
i zastupitelé Moravskoslezské-
ho kraje souhlasili, že objekty 
budou sloužit nejméně po dobu 
10 let od uzavření smluv pro 
účely sportu, školství a vzdělá-
vání, kultury, sociálních služeb, 
státní správy, samosprávy a za-
jištění bezpečnosti občanů.

-red-

Zapojte se do tvorby
pohornické krajiny
Karvinska, vyplňte
dotazník POHO2030
POHO2030 je samostatný kraj-
ský program, do kterého jsou 
zapojené významné společnosti, 
organizace, subjekty nebo jed-
notlivci z území POHO i z celého 
regionu. Společnou vizí všech 
zapojených aktérů je přeměnit 
pohornickou krajinu Karvinska 
na prosperující území s pestrým 
a udržitelným životem.

Zajímá nás váš názor na zmí-
něné území, jaké jsou vaše 
představy o jeho proměně, pří-

padně, jak byste se chtěli do 
celého procesu proměny zapojit.

Dotazník je k dispozici na 
www.poho2030.cz/dotaznik. 
Jeho vyplnění vám zabere 
nanejvýš 10 minut a nám po-
může získat cenné informace.
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Pomozte městu v boji
s potkany

Známe vítězné projekty 
participativního rozpočtu 
2020

Psi na veřejném
prostranství vedení
na vodítku už nebudou
muset mít náhubekNejen mírné zimy v posledních 

letech vytvořily vhodné pod-
mínky pro přežití a množení 
potkanů. Rovněž přístup někte-
rých občanů, kteří vhazují zbyt-
ky jídla do kanalizací, zakládají 
černé skládky kolem kontejne-
rových stanovišť, případně na 
veřejná prostranství pokládají 
potravu pro zdivočelé kočky, 
holuby či jiná zvířata, je důvo-
dem, proč se ve městě potka-
nům dobře daří.

Přes veškerou snahu omezit 
počet těchto hlodavců pravidel-
ně prováděnou běžnou ochran-
nou deratizací, jsou v některých 
částech města patrné známky 
přemnožení, což potvrdily nejen 
stížnosti a oznámení občanů 
města, ale i vlastní zjištění pra-
covníků Magistrátu města Haví-
řova z pravidelných kontrol.

„Máme ve městě několik loka-
lit,  kde je možné potkany vidět 

i za bílého dne. Jejich likvidace 
v rámci běžné deratizace nemá 
dlouhodobý účinek, a proto je 
zde potřeba deratizaci provádět 
opakovaně. Z toho důvodu chce 
město vyhlásit na podzim speci-
ální celoplošnou deratizaci, která 
by mohla být účinnější i proto, že 
bychom ve speciální deratizaci 
pokračovali i v následujícím roce 
a povinně by se do ní zapojili 
i všichni vlastníci nemovitostí ve 
městě,“ uvedla vedoucí odboru ko-
munálních služeb Iveta Grzonková.

Každý může přispět k omezení 
výskytu těchto škodlivých hlo-
davců minimálně tím, že bude 
udržovat čistotu kolem kontej-
nerových stanovišť a nebude po-
hazovat potraviny na plochách 
veřejných prostranství.

Odbor komunálních služeb
Magistrátu města Havířov

Během června probíhalo hlaso-
vání o projektech přihlášených 
do participativního rozpočtu 
města Havířova pro rok 2020. 
Do hlasování postoupilo celkem 
12 projektů z pěti městských 
částí. Lidé si mohli vybrat, kte-
rému projektu dají svůj hlas.
„Projekty, které usilovaly o realiza-
ci, se většinou zaměřují na obnovu 
či výstavbu dětských hřišť, realiza-
ci volnočasových zón a umístění 
sportovních prvků v Havířově,“ 
přiblížil projekty přihlášené do le-
tošního ročníku participativního 
rozpočtu havířovský náměstek 
pro investice a chytré město Bo-
huslav Niemiec.
Část města Dolní Suchá neměla 
žádný projekt. Část města Pro-
střední Suchá měla pouze jeden 
projekt „Dětské a workout hřiště, 
zastřešené posezení“, o kterém 
se nehlasovalo, tudíž se tento 
projekt stal automaticky realizo-
vatelným. Taktéž část města Dol-
ní Datyně přihlásila pouze jeden 
projekt „Stan pro všechny“, který 
již byl zrealizován.
Dalšími vítěznými projekty se staly:
Víceúčelové hřiště pro děti a mládež 
– Havířov-Město

Dvě workoutová hřiště
– Havířov-Podlesí
Pohybem ke zdraví Údolí Stružník 
– Havířov-Bludovice
In-line ovál – Havířov-Šumbark
Kdo si hraje, nezlobí (Moderniza-
ce dětského hřiště u ZŠ Zelená) 
– Havířov-Životice
Celkem hlasovalo 1 841 občanů, 
oproti loňskému roku tedy hlaso-
valo o 497 občanů více.
Pro rok 2020 bylo na projekty 
v rámci participativního rozpoč-
tu uvolněno z rozpočtu města 
5 milionů korun. -red-

Nová obecně závazná vyhláš-
ka, kterou schválili na svém 
posledním jednání zastupitelé 
města Havířova, upravuje pravi-
dla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Havířově 
a vymezuje prostory pro jejich 
volný pohyb. Do nové vyhlášky 
byly zapracovány také poža-
davky občanů.

Nová vyhláška, která začala 
platit v druhé polovině čer-
vence, upravuje pravidla pro 
pohyb psů na veřejném pro-
stranství. Podle nové úpravy 
mohou být psi vedeni na vodít-
ku bez náhubku. „Vycházíme 
ze zkušenosti z minulých let, 
kdy jsme zjistili, že se za dobu 
platnosti původní vyhláška 
dostala do povědomí občanů 
a lidé jsou si vědomi povinnos-
ti zabezpečit svého psa mi-

nimálně vedením na vodítku, 
proto už teď nebude nutné, aby 
měl pes i náhubek,“ uvedl haví-
řovský náměstek pro investice 
a chytré město Bohuslav Niemiec.

Vznikla nová plocha pro volný 
pohyb psů

Na základě požadavku obča-
nů byla nově zřízena plocha 
v lokalitě mezi ulicí Chrpová 
a Šumbarská v Havířově-Šum-
barku. V současné době je tedy 
pro pejskaře v Havířově k dispo-
zici celkem 11 ploch pro volný 
pohyb psů. Navíc plocha mezi 
ulicí Svatopluka Čecha a Máne-
sovou byla v loňském roce vyba-
vena prvky pro psí agility. Letos 
má město v plánu agility prvky 
vybavit i plochu na ulici Jaroslava 
Seiferta.

-red-

Havířov rozšíří městský 
kamerový systém 
a strážníci městské policie
dostanou termovizi
V lednu letošního roku byly 
městu Havířovu schváleny tři 
žádosti o dotace z investiční-
ho programu Ministerstva vni-
tra ČR „Podpora bezpečnosti 
v obcích v souvislosti s migrací“, 
a to v celkové výši 2 150 000 Kč. 
Havířov z těchto dotací pořídí 
pro strážníky městské policie 
termovizi a rozšíří městský 
kamerový systém.

Městský kamerový dohlížecí 
systém, ve kterém je aktuálně 
v provozu 33 stacionárních 
kamerových bodů, 1 mobilní 
kamerový bod a kamerový sys-
tém v mobilních služebnách, se 
rozšíří o 4 kamerové body. Tyto 
kamery, které by se měly v Haví-
řově objevit na konci září 2020, 
budou umístěny v lokalitách 
Havířov-Město na ulici Jaselská 
a Na Nábřeží, v Havířově-Podlesí 
na ulici Okrajová a v Havířově- 
Šumbarku na ulici Marie Pujma-
nové.

Termovizi, kterou využijí stráž-
níci při práci v terénu, by pak 
Městská policie Havířov měla 
z těchto dotací pořídit nejpoz-
ději do konce srpna. „Zvyšo-
váním technické vybavenosti 
a pořízením nových moderních 
technologií pro výkon práce na-
šich strážníků dochází ke zkva-
litňování operativních zásahů, 
zvláště v součinnosti s Policií ČR 
a ostatními složkami integro-
vaného záchranného systému,“ 
uvedl ředitel Městské policie 
Havířov Bohuslav Muras.

-red-

Vizualizace víceúčelového hřiště
pro děti a mládež - Havířov-město
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Nový chodník
Na Pavlasůvce zvýší
bezpečnost chodců

V září se bude v Havířově 
konat hromadné očkování 
psů proti vzteklině

V Havířově-Prostřední Suché 
na ulici Na Pavlasůvce měs-
to Havířov nechalo vybudovat 
nový chodník. Během 2 měsíců 
zde Technické služby Havířov 
položily 200 metrů betonové 
dlažby.
„V této části chodník úplně 
chyběl. Proto jsme se rozhodli, 
a také na žádost občanské komi-
se Prostřední Suché, chodník vy-
budovat. Technické služby měs-
ta to stihly za 2 měsíce. Jsem 

rád, že se nám daří i s pomocí ta-
kovýchto investic zlepšovat život 
občanů v našem městě,“ uvedl 
primátor Havířova Josef Bělica.
Po celé délce chodníku bylo pro 
lepší viditelnost chodců nainsta-
lováno také 5 stožárů veřejného 
osvětlení. Stavba chodníku stá-
la 3 miliony korun, realizátorem 
výstavby byly Technické služby 
města Havířova.

-red-

Náhradní termín červnové-
ho hromadného očkování psů 
proti vzteklině, které bylo zru-
šeno kvůli nepříznivému vývoji 
onemocnění COVID-19 na Kar-
vinsku, se bude konat ve čtvr-
tek 10. září od 14 do 16 hodin. 
Očkování proběhne už tradičně 
na ulici Selská v areálu Základní 
kynologické organizace č. 038.

Za očkování proti vzteklině 
majitel psa zaplatí 160 korun. 
„Upozorňujeme občany, že pes 
musí být nejméně jeden týden 
před očkováním odčerven proti 
vnitřním parazitům. Se psem se 
k očkování může dostavit pouze 
osoba starší 15 let, která předlo-
ží očkovací průkaz psa s vyzna-
čením identifikačního čísla čipu. 
Zvíře také musí být opatřeno 
náhubkem a být vedeno na vo-
dítku,“ upřesnila podmínky očko-

vání Jana Vichrová, referentka 
odboru komunálních služeb.

Upozorňujeme také, že dle no-
vely zákona č. 166/1999 Sb. 
o veterinární péči v platném 
znění, je očkování proti vztekli-
ně platné, pouze pokud je pes 
označen čipem, případně či-
telným tetováním provedeným 
před 3. červencem 2011.

-red

Občané Havířova skvěle 
zareagovali na zavedení 
sběru jedlých olejů
a tuků z domácností
Od loňského července, kdy byl 
sběr jedlých olejů a tuků z domác-
ností zaveden, bylo do 30 kusů 
speciálních poplenic, které patří 
společnosti TRAFIN OIL, a.s. až 
do konce června letošního roku 
odevzdáno celkem 6 422 kg upo-
třebených olejů a tuků.
„Z porovnání odevzdaného 
množství není pochyb, že o tří-
dění je mezi občany zájem, ne-
boť množství odevzdaných olejů 
a tuků se každý kvartál zvyšuje. 
Proto také od letošního července 
byly popelnice na tuky rozmístě-
ny ještě na dalších 30 místech,“ 
uvedl náměstek pro investice 
a chytré město Bohuslav Niemiec.
Bohužel se stále opakují i případy, 
kdy se v označených popelni-
cích objevuje komunální odpad 
nebo nežádoucí nebezpečný 
odpad jako je motorový, hydrau-
lický nebo převodový olej.
Pro lepší informovanost občanů 
společnost TRAFIN OIL letos 
připravuje pro naše občany 
seriál, který bude vycházet 

od září do prosince v Radnič-
ních listech. V něm se čtenáři 
dozví vše o tom, proč bychom 
měli oleje třídit, co vlastně do 
černých popelnic s oranžovým 
víkem vhazovat, co se s vytřídě-
ným olejem děje, odkud vlastně 
olej na náš stůl přichází a jaký 
je jeho životní cyklus.

-red-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
2. POLOLETÍ 2020

Statutární město Havířov spolu s Komisí pro občanské
záležitosti Rady města Havířova nabízí rodičům možnost

slavnostního uvítání dítěte do života v obřadní síni na Zámku
v Havířově, K Zámečku 2/243, Havířov-Město, tel. 596 811 463.

červenec srpen září říjen listopad prosinec

x x 13. 9.
20. 9.

4. 10.
18. 10.

8. 11.
29. 11. 13. 12.

Objednání obřadů – osobně, e-mailem nebo telefonicky:
odbor školství a kultury Magistrát města Havířova

Bc. Blanka Mandáková, kancelář A-316,
mandakova.blanka@havirov-city.cz, tel. 596 803 132

nebo v případě nepřítomnosti 
Lucie Gorecká, DiS., kancelář A-316a,

gorecka.lucie@havirov-city.cz, tel. 596 803 135
Podmínkou účasti na obřadu je trvalý pobyt dítěte na území města 

a maximální věk dítěte 2 roky (platí pouze pro rok 2020). 
Obřady se konají vždy v neděli v dopoledních hodinách

od 9.30 hod., v půlhodinových intervalech.
Rodiče si mohou k dítěti zvolit kmotry, kteří spolu s rodiči podepisují

pamětní list o konání akce. Také si mohou přizvat další rodinné
příslušníky i jiné hosty. Fotografování a pořizování videozáznamů 

je možné vlastní technikou.
Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním obřadu. 

Obřady jsou zdarma.
Z důvodu epidemiologické situace byly obřady od měsíce března

do konce měsíce června zrušeny. Rodiče, jejichž obřady se nekonaly, 
mají možnost objednat se v některém z výše uvedených

náhradních termínů.
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4. září 2020 / 19.00 hodin, Společenský dům
HITY Z KAZEŤÁKU
- POP STARS Abba/Boney-M / retro diskotéka
nejlepší disco zábava v rytmu 60. - 90. let.
Diskžokej JIŘÍ HALÁK
Vstupné: 199 Kč, na místě 250 Kč
Doprodej vstupenek.

10.-12. září 2020 / 9.00 - 18.00 hodin,
Společenský dům
PRODEJNÍ VÝSTAVA
KAKTUSŮ A SUKULENTŮ / výstava
Vstupné: dospělí 20,- / děti 10,-

12. září 2020 / 19.00 hodin, velký sál KDPB
KDES TO BYL(A) V NOCI / divadlo
Alan Ayckbourn
Hrají herci Divadla Bez zábradlí Praha:
Dana Morávková, Rudolf Hrušínský, Ljuba Krbová/
Jana Švandová, Zdeněk Žák a další
Vstupné: 380 Kč, 400 Kč, 420 Kč
Doprodej vstupenek.

16. září 2020 / 19.00 hodin, KD Radost
MAREK KOZÁK - klavír /varhany / koncert
Vstupné: 200 Kč / Senioři: 150 Kč /
                 Děti, studenti: 150 Kč
Doprodej vstupenek

24. září 2020 / 19.00 hodin / velký sál KDLJ / koncert
HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM! BAND
JIŘÍHO DVOŘÁKA 
Vstupné: 490 Kč, 590 Kč, 690 Kč, 790 Kč 
Doprodej vstupenek

30. září 2020 / 19.00 hodin, velký sál KDPB / koncert
JIŘÍ PAVLICA, HANA A PETR ULRYCHOVI,
JAVORY BEAT & HRADIŠŤAN
Vstupné: 440 Kč, 550 Kč, 720 Kč 
Doprodej vstupenek 

07. října 2020 / 19.00 hodin, velký sál KDPB
LAKOMEC / divadlo / Molière
Hrají herci Divadla Kalich Praha: Pavel Zedníček a další
Předprodej vstupenek od 24. 8. 2020 od 14.00 hodin

15. října 2020 / 19.00 hodin, velký sál KDPB
KAFE U OSMANYHO / talkshow Osmanyho Laffity
Moderuje Eva Decastelo. Jako host sopranistka Michaela Gemrotová  
Předprodej vstupenek od 24. 8. 2020 od 14.00 hodin

20. října 2020 / 19.00 hodin, velký sál KDPB
ETIKETA NENÍ VĚDA / one man show Ladislava Špačka
O etiketě vážně i vesele  
Vstupné: 390 Kč
Předprodej vstupenek zahájen.

LETNÍ KINO - PLNÉ ČESKÝCH FILMOVÝCH HITŮ      ZAČÁTKY V SRPNU OD 21.00 

1. 8. ve 21.00 h.
3BOBULE
Komedie, Česko 2020, 100 ,́ přístup-
ný, české znění.

Vstupné: 110 Kč 

4. 8. ve 21.00 h.                                  P
VELKé DOBRODRUžSTVÍ MALé 
PANDY
Animovaný/ rodinný, Rusko/ USA 
2019, 84 ,́ přístupný, dabing.

Vstupné: 110 Kč

5. 8. ve 21.00 h.
MEKY
Filmový portrét, Česko 2020, 80 ,́ 
přístupný, české znění.

Vstupné: 110 Kč

6. 8. ve 21.00 h.                                   P
TROLLOVé: SVěTOVé TURNé
Animovaný/ komedie, USA 2020, 91 ,́ 
přístupný, dabing.

Vstupné: 120 Kč 

7. 8. ve 21.00 h.                                   P
AVA: BEZ SOUCITU
Akční/ thriller, USA 2020, 96 ,́ do 12 
let nevhodný, titulky.

Vstupné: 120 Kč

8. 8. ve 21.00 h.                           P
VZPOMÍNKY NA ITÁLII
Romantický/ komedie, Itálie 2020, 
94 ,́ do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 120 Kč

11. 8. ve 21.00 h.                        P
ZTRACENý BřEH
Úsměvný dokument, Česko 2019, 
78 ,́ přístupný, české znění.

Vstupné: 100 Kč

12. 8. ve 21.00 h.
TéMěř DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
Komedie, Německo 2019, 111 ,́ do 
15 let nepřístupný, dabing.

Vstupné: 110 Kč 

13. 8. ve 21.00 h.                                P
CASTING NA LÁSKU
Komedie/ romantická, Česko 2020, 
83 ,́ do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 120 Kč 

14. 8. ve 21.00 h.                                 P
KRYCÍ JMéNO LEV
Akční/ komedie, Francie 2020, 96 ,́ 
přístupný, titulky.

Vstupné: 120 Kč

15. 8. ve 21.00 h.
#JSEMTADY
Komedie, Francie/ Belgie 2019, 98 ,́ 
přístupný, titulky.

Vstupné: 110 Kč 

18. 8. ve 21.00 h.                                 P
LOLA
Road-movie, Belgie/ Francie 2019, 
90 ,́ do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 100 Kč

19. 8. ve 21.00 h.
DEŠTIVý DEN V NEw YORKU
Komedie/romantický, USA 2019, 92 ,́ 
do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 90 Kč 

20. 8. ve 21.00 h.                                P
HURÁ DO DžUNGLE
Animovaný/ rodinný, Německo 2019, 
84 ,́ přístupný, dabing.

Vstupné: 120 Kč

21. 8. ve 21.00 h.                        P
ŠARLATÁN
Drama, Česko/ Irsko/ Polsko 2020, 
118 ,́ do 12 let nevhodný, české 
znění. 

Vstupné: 120 Kč 

22. 8. ve 21.00 h.                        P
JESKYNě
Drama, Thajsko/ Irsko 2019, 104 ,́ do 
12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 110 Kč

25. 8. ve 21.00 h.
CASTING NA LÁSKU
Komedie/ romantická, Česko 2020, 
83 ,́ do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 120 Kč 

26. 8. ve 21.00 h.
SCOOB!
Animovaný/ rodinný, USA 2020, 93 ,́ 
přístupný, dabing.

Vstupné: 110 Kč 

27. 8. ve 21.00 h.                        P
ŠTěSTÍ JE KRÁSNÁ VěC
Komedie, Česko 2020, 99 ,́ přístupný, 
české znění.

Vstupné: 130 Kč 
28. 8. ve 21.00 h.
V SÍTI 18+
Dokument, Česko 2019, 100 ,́ do 18 
let nepřístupný, české znění.

Vstupné: 100 Kč

29. 8. ve 21.00 h.
NEž SKONČÍ LéTO
Úsměvné drama, Austrálie 2019, 
117 ,́ přístupný, titulky.

Vstupné: 100 Kč

ZMěNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Pokladna KDPB otevřena od 24. 8. 2020. 
Pokladna Kina Centrum a Letního kina je v srpnu otevřena vždy 30 minut před filmovou projekcí.

POKUD BUDE CELý DEN ČI VEČER DEŠTIVé NEBO SYCHRAVé POČASÍ, PROJEKCE SE PřESOUVÁ DO KINA CENTRUM SE STEJNýM 
ZAČÁTKEM OD 21:00 HOD. ZAKOUPENÁ VSTUPENKA JE PLATNÁ PRO OBě KINA.
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2. 8. v 19.30 h.                              P
JAK BýTI DOBROU žENOU
Komedie/ drama, Francie/ Belgie 
2020, 108´, do 12 let nevhodný, 
titulky.

Je to vtipný a satirický pohled na 
věčný příběh o hledání rovnosti 
žen a mužů. Příběh filmu se ode-
hrává na sklonku 60. let minulého 
století na poklidném francouz-
ském pohraničním maloměstě. 
V hlavní roli Juliette Binoche.

Vstupné: 140 Kč �

3. 8. v 19.30 h.                              P
V SÍTI 18+
Dokument, Česko 2019, 100´, do 
18 let nepřístupný, české znění.

Experiment Víta Klusáka otevírá 
tabuizované téma zneužívání dětí 
na internetu. Ve filmu uvidíme 
3 herečky, 3 pokojíčky a 2458 
sexuálních predátorů, u kterých 
poznáme jejich taktiku. V této 
„osmnáctkové“ verzi je vše odkry-
to kromě tváří predátorů.

Vstupné: 100 Kč

9. 8. v 17.30 h.                              P
TROLLOVé:
SVěTOVé TURNé 3D
Animovaný/ komedie, USA 2020, 
91´, přístupný, dabing.

Stoprocentně pozitivní trollí holka 
Poppy povýšila na královnu. Své 
zemi vládne tancem a zpěvem 
až do šokujícího odhalení. Popoví 
Trollové nejsou jedinými obyvateli 
planety. Existují i Techno Trollové, 
Country Trollové nebo Rockoví 
Trollové.

Vstupné: 3D 170 Kč �

10. 8. v 19.30 h.                             P
DéMON ZATRACENÍ
Horror, USA 2019, 95´, do 15 let ne-
přístupný, titulky.

Tisíc let stará čarodějnice vylezla 
ze své skrýše v kořenech stromů. 
Těžko ji poznáte, může žít v kůži 
někoho jiného. A živí se výhradně 
dětmi. Tento film byl na začátku 
léta šestkrát za sebou na prvním 
místě v USA v návštěvnosti.

Vstupné: 120 Kč

16. 8. v 19.30 h.                            P
TENET
Akční/ sci-fi, USA/ Velká Británie 
2020, 150´, do 15 let nepřístupný, 
titulky.

Nové super dílo filmového vizio-
náře Christophera Nolana. V něm 
má hlavní hrdina jako zbraň jediné 
slovo – TENET. V temném světě 
mezinárodní špionáže se bojuje 
o záchranu celého světa. Přitom 
pro tuto komplikovanou výpravu 
neplatí žádná pravidla pro ča-
soprostor.

Vstupné: 170 Kč �

17. 8. v 19.30 h.                            P
CASTING NA LÁSKU
Komedie/ romantická, Česko 2020, 
83´, do 12 let nevhodný, české znění.

Komedie o tom, jak všichni po-
řádní chlapi vymřeli! Neúspěšnou 
herečku začne podvádět manžel. 
Ona to nechce vzdát a rozhod-
ne se najít někoho, před kým její 
manžel zbledne závistí!

Vstupné: 120 Kč 

23. 8. v 17.30 h.                              P
MULAN 3D
Akční/ dobrodružný/ rodinný, USA 
2020, 106´, přístupný, dabing.

Císař Číny vydá nařízení, aby 
v armádě sloužil vždy jeden muž 
z každé rodiny. Nemocného otce 
zastoupí v přestrojení nejstarší 
dcera Mulan. Na každém kroku 
musí využívat vnitřní sílu, až si za-
slouží respekt vděčného národa. 
Ve filmu se objeví Gong Li a také 
Jet Li v roli císaře.

Vstupné: 180 Kč �
 
24. 8. v 19.30 h.                             P
ŠARLATÁN
Drama, Česko/ Irsko/ Polsko 2020, 
118´, do 12 let nevhodný, české 
znění. 

Strhující koprodukční drama re-
žisérky Agnieszky Hollandové 
(Hořící keř), ukazuje na pozadí 
dobových událostí příběh výjimeč-

ného muže, obdařeného léčitel-
skými schopnostmi. Inspirací byl 
skutečný osud slavného léčitele 
Jana Mikoláška. V hlavní roli otec 
a syn Trojanovi.

Vstupné: 130 Kč

30. 8. v 17.30 h.                            P
KřUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný/ rodinný, USA 2020, 
105´, přístupný, dabing.

Zásadní roli ve filmu hrají kouzel-
né sušenky, jaké by chtěl prostě 
každý. Sušenky mají tvar zvířátek 
a mají moc vás proměnit právě 
v to zvíře, které sníte.

Vstupné: 150 Kč �

31. 8. v 19.30 h.                             P
ŠTěSTÍ JE KRÁSNÁ VěC
Komedie, Česko 2020, 99 ,́ přístupný, 
české znění.

Výhra balíku peněz v loterii roz-
hodně člověku změní život. Otáz-
ka je jak moc. Čenda (Karel Zima) 
s Janou (Petra Hřebíčková) jsou 
nezaměstnaní. Všude mají dluhy 
a nejčastější návštěvou u nich je 
exekutor. Vše ale změní farářem 
požehnaný loterijní tiket.

Vstupné: 130 Kč

ZMěNA PROGRAMU VYHRAZENA

KINO CENTRUM

CLUB CENTRUM

GALERIE CENTRUM  (vstup volný)                                                                STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KINA CENTRUM

P - premiéra                                  � sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os                            sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os

Animované filmy – výstava plakátů od 1. 8. do 31. 8. 2020

VýSTAVA FOTOGRAFIÍ VE FOYER
Damian Kožušník - „50 mm“, od 1. 7. do 31. 8. 2020 

19. ročník soutěže amatérských hudebníků Líheň
7., 14. a 21. srpna vždy od 19.00 hod.

Vstup ZDARMA / více informací na www.lihen.cz

18+
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Havířovská nemocnice má
za sebou úspěšný rok
Co všechno se podařilo změnit 
a na co se teprve mohou těšit 
pacienti a návštěvníci? Na otáz-
ky odpovídá ředitel Ing. Norbert 
Schellong, MPH
Pane řediteli, jak byste zhodnotil 
posledních dvanáct měsíců fun-
gování havířovské nemocnice?  
Pro některé změny je v nemoc-
nici rok velmi krátká doba, na 
druhou stranu se i za rok dá stih-
nout spousta dílčích opatření, 
náprav, dosáhnout malých, ale 
i větších změn. 
Koncem loňského roku jsme 
dokončili strategii nemocnice 
do roku 2030. Strategie vznika-
la za pomoci všech klíčových 
lékařských i nelékařských od-
borníků v naší nemocnici, kteří 
k ní mohli promlouvat a navrho-
vat opatření pro všechna oddě-
lení v naší nemocnici. Ta byla 
průběžně projednávaná s mými 
poradci v lékařské radě, kterou 
jsem, nejen pro tyto účely, usta-
novil. Jaké kroky budeme podni-
kat, jakou cestou budeme kráčet 
a jaké mají být cíle naší nemoc-
nice, nejsou doménou jednoho 
lídra, ale měli by se na nich podí-
let všichni zaměstnanci. Pokud 
tomu tak bude, nepochybuji, že 
se jednotlivé cíle budou úspěšně 
naplňovat.
Jaké jsou vize a plány pro 
rozvoj nemocnice?
Pokud se nám podaří naplňo-
vání našich cílů, které jsme si 
stanovili, je naše nemocnice 
opravdu na dobré cestě stát se 
špičkovou krajskou nemocnicí, 
protože si to vzhledem ke své 
struktuře zdravotní péče a port-
folia služeb zaslouží.
Chci, abyste věděli, že nemáme 
jiné ambice, než být nejlepší ne-
mocnicí nejenom v našem kraji.
Co je pro dosažení této vize 
potřeba udělat?
Chceme být prosperujícím 
zdravotnickým zařízením. To 
znamená, že budeme rozvíjet 
kvalitu služeb a spektrum péče, 
musíme zvrátit ekonomický pro-
pad, který rok co rok nemocnice 
prohlubuje. Snažíme se zabez-
pečit, aby veškeré zdroje, které 
náš zřizovatel uvolňuje, nešly 
na úhradu provozních nákladů, 
ale do nových technologií, lůžek 
pro pacienty, kompenzačních 
pomůcek, nových operačních 
programů, ale také do zlepšení 
pracovního prostředí.

Co se v nemocnici za poslední 
rok podařilo a co ne?
Ekonomika
Během posledních měsíců loň-
ského roku se nám podařilo 
zvednout produkci, otevřít dlou-
ho omezená lůžka a tím zvrátit 
ekonomickou katastrofu. Snížit 
ztrátu o bezmála 20 mil. Kč. 
V tomto trendu jsme měli po-
kračovat i letos, avšak někdy 
zasáhne ruka osudu. Výpadky 
v produkci zaviněné celosvěto-
vou pandemií nám zkřížily ces-
tu, jak dosáhnout lepšího hos-
podářského výsledku. Nicméně 
i při současné epidemiologické 
situaci věřím, že všechno jed-
nou skončí a my budeme moci 
opět, stejně jako loni, obnovit 
na podzim veškeré své kapacity 
a tím nejen začít pečovat o dlou-
ho odkládané pacienty, ale opět 
vylepšit celkovou ekonomiku 
nemocnice.
Investice
Jak jistě většina návštěvníků 
naší nemocnice zaznamenala 
nejen kvůli nadměrnému hluku, 
ale i omezenému pohybu a prů-
chodu v nemocnici, podařilo se 
nám v rekordně krátkém čase 
zahájit několik naplánovaných 
investičních akcí, které dlouho 
takzvaně spaly a mnohdy byly 
z (ne)pochopitelných důvodů 
odkládány:
- na podzim se dočkáme nových 
šaten pro zaměstnance, které 
již dlouho neplnily svoji funkci 
a byly hanbou naší nemocnice. 
Těžko si představit, že vkráčím 
s úsměvem na ambulanci mezi 
pacienty po každodenní ranní ru-
tině a převlékání se v prostředí, 
které by ani hollywoodský horor 
nevymyslel:),

- do nemocnice budeme vcházet 
novým, zrekonstruovaným ves-
tibulem, dočkáme se rozšířené 
lékárny, bankomatu KB, vybu-
dujeme zákoutí, kde si budou 
moci pacienti v klidu vypít kávu 
a setkávat se. Vylepšíme prosto-
ry bufetu, kde si od podzimu bu-
dete moci vybrat z nabídky naší 
nové cukrářky. Imobilní pacienti 
se dočkají důstojných nájezdo-
vých ramp,
- v letních měsících přivítáme 
naši psychiatrii v monobloku 
nemocnice, kde se přestěhu-
je na necelé dva roky, zatímco 
bude probíhat rekonstrukce je-
jich oddělení a budovy, jejímž 
cílem je nejen kultivace pacient-
ských a zaměstnaneckých pro-
stor, ale také zkvalitnění péče 
o nové ergoterapeutické progra-
my. Hlavně ale rozšíření o další 
lůžkovou stanici, která zásadně 
ovlivní pozitivní hospodaření 
naší nemocnice,
- do konce prázdnin zkvalitníme 
ambulantní prostředí našich 
diabetiků a dalších odborných 
ambulancí vytvořením nové-
ho ambulantního traktu v části 
dnes již bývalého radiologického 
oddělení. Stará lůžková stanice, 
kde doteď tyto ambulanci sídlí, 
se stane právě dočasným azy-
lem pro lůžkovou psychiatrii.  
Do budoucna zde rozšíříme ná-
slednou péči, která by ve struk-
tuře lůžkových kapacit měla být 
větší. Ta by se měla specializo-
vat na paliativní péči a tím po-
kračovat v další etapě zavádění 
moderního přístupu k pacien-
tům a rodinám vyžadujícím mul-
tioborový, ale i sociální a citlivěj-
ší přístup,

- nejpozději koncem podzimu ote-
vřeme nejdříve pilotně, a potom 
od ledna příštího roku v ostrém 
provozu, magnetickou rezonan-
ci. V rekordně krátkém čase se 
podařila nejen schválit na mi-
nisterstvu přístrojovou komisí, 
a to za pouhé 4 měsíce od podá-
ní žádosti, ale i vysoutěžit doda-
vatele stavby a samotného pří-
stroje, zároveň také nasmlouvat 
výkony klíčovými zdravotními 
pojišťovnami. Tato skutečnost 
mě těší o to víc, protože naše ne-
mocnice usilovala o magnet již 
v roce 2004. Za tento obrovský 
úspěch chci poděkovat celému 
týmu, který se mnou celou akci 
připravoval, zejména všem pri-
mářům, ekonomům a oddělení 
zdravotních pojišťoven. Všichni 

víme, že tato nová diagnostika, 
které se nám zatím dostávalo 
pouze na vyžádání, naši nemoc-
nici posune po odborné stránce 
velmi výrazně kupředu a zvýší 
její prestiž.
A neúspěchy? Asi to bude vypa-
dat divně, ale ono opravdu toho, 
co se nepodařilo, zase tolik není. 
Jsou to samozřejmě drobnos-
ti, které není nutno zmiňovat, 
o tom, jak nám pandemie ovlivní 
produkci a ekonomiku nemocni-
ce, jsem se již zmínil. Ale přece 
jen..., zatím se naší nemocni-
ci nepodařilo prolomit bariéry 
komise a odborné společnosti 
ohledně institucionalizace ma-
mografického screeningu v naší 
nemocnici. A bohužel to vypadá, 
že do této uzavřené komunity se 
nám nepodaří proniknout. Je to 
velká škoda, protože naše ne-
mocnice oproti jiným centrům 
screeningu, disponuje komplexní 
péčí od poradny přes mamodia-
gnostiku a operativu až po labo-
ratoře a případnou onkologickou 
chemoterapii. V praxi to zname-
ná, že přicházíme o stovky vý-
konů, velké peníze a pacientky. 
Strašně mě to štve... A budu dě-
lat maximum, abychom alespoň 
částečně tyto fáze jinak kom-
plexní péče v Havířově postupně 
navyšovali.
Jsem na naše zdravotníky hrdý!
Naše nemocnice z důvodu celo-
světové pandemie, ale i současné-
ho lokálního epidemiologického 
ohniska, prošla a stále prochází 
velmi náročným obdobím, dle ko-
legů, kteří jsou v nemocnici déle 
než já, možná i nejnáročnějším 
obdobím za poslední léta. Myslím 
si, že od půlky března podali naši 
zdravotníci obdivuhodný výkon, vi-
děl jsem v praxi, jak fungují jednot-
livé týmy v krizi, jak se umí semk-
nout, za což jim patří můj obdiv. 
Naše nemocnice ukázala, že není 
obyčejnou periferní nemocnicí, 
naše nemocnice upoutala pozor-
nost, o naší nemocnici se mluví 
pozitivně. 

Věřím, že do budoucna budeme 
pokračovat už jen v tomto pozitiv-
ním trendu!

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

PROGRAM NA SRPEN 2020
Příměstský tábor pobočky Město
BAREVNÉ LÉTO  Termín: 17. 8. – 21. 8. 2020                          Cena: 1300 Kč
Tábor je vhodný pro děti od 8 – 15 let, které mají zájem o výtvarné a kreativní aktivity.
Program: Budeme malovat na vodě, vyrábět mozaikové kameny a šperky. 
Navštívíme Skalka family park a při pěkném počasí půjdeme k vodě.
Příměstské tábory pobočky Šumbark
VE JMÉNU KRÁLE  Termín: 17.  8. – 21.  8.  2020                Cena: 700 Kč (300 Kč)
Čeká nás: vydejte se na rytířskou cestu plnou dobrodružství a výletem na 
tajemný hrad.
SPORTOVNÍ TÝDEN Termín: 24.  8. – 28.  8.  2020             Cena: 900 Kč (400 Kč)
Čeká nás: poznáním netradičních sportovních disciplín, setkání s úspěšný-
mi sportovci, výlety.
Přihlášky a informace o táborech získáte na sekretariátu organizace 
tel: 596 810 145, nebo na střediskovém webu: www.csvc.cz/letni-primest-
ske-tabory-2020/
Zájmové útvary od září 2020:
Pobočka Město (Haškova 1):
sportovní: Stolní tenis začátečníci a pokročilí, Míčové hry, Sportovní hry, 
Sebeobrana, Šprtec, Florbal
taneční: Just dance, Stepmánia, Dramaťák, Hip Hop
kreativní: Tvoření s Luckou, Výtvarníček, Kreativky, Veselá vařečka, Mladý 
kuchtík, Keramika
PC: internet klub, Beat Saber, Virtuální realita, 3D tisk
ostatní: Klub maminek, Pojď si hrát, Hry s Tomem, Klubový den, Klub týmák, 
Dobrovolníci
Pobočka Šumbark (Lomená 9):
sportovní: stolní tenis začátečníci a pokročilí, Míčové hry, Vybíjená, Posilovna, 
Kondiční strečink, Fit klub, Florbal, Fit Kids, Taekwondo, Parkur, Basket, 
taneční: I´V Dance Mini, Mix, Junior, Aerobic, Tanec, Cvičení s míči a náči-
ním
kreativní: Kreativ klub, Malování, Modelářský klub, Filmotéka, Veselá pas-
telka, Kuchař, Tvořílek
PC: PC-Doučování, Minecraft, Kinect, Klub logických her, Truckmania
ostatní: Help Team
Pobočka Maják (Boženy Němcové 3):
sportovní: Stolní tenis začátečníci a pokročilí, Sportovní a míčové hry, 
Biliard, Hranostaj, Zahrada hrou
taneční a hudební: Dancing, Romské tance, Mladí hudebníci, Hravé zpíván-
ky, Taneční podložky
kreativní: Malovánky, Všeználek, Kreslení, Výtvarníček,
PC a vědomostní: Počítačový klub, Deskové hry, Klub zábavné logiky 
a desk. her, Badatelský klub
 

Provozní doba Městské knihovny o letních prázdninách
Uzavřeny jsou pobočky v Prostřední Suché, Dolních Datyních, 
Životicích, Havířově-Bludovicích a Gen. Svobody na Šumbarku. 
Obslouženi budete v ostatních pobočkách.
Sledujte www.knihovnahavirov.cz.

AKCE PRO DěTI

DěTSKé ODDěLENÍ ŠRÁMKOVA
Vždy v čase 9 - 11 a 13 - 15 hod. Každý den vás čeká jiný druh 
aktivit.
03. 8. - 07. 8. Vesmír a mimozemšťané
10. 8. - 14. 8. Komisař Vrťapka
17. 8. - 21. 8. Mimoni
24. 8. - 28. 8. Pravěk

DěTSKé ODDěLENÍ SVORNOSTI

06. 8. v 15 hod. Hokus pokus. Experimenty v knihovně.
13. 8. v 13 hod. Cesta kolem světa. Program pro děti od 7 do 11 let.     
                 Nutná rezervace. Vstupné: 10 Kč.
27. 8. v 9 a v 15 hod.  Kvak a žbluňk. Scénické čtení.
V pondělky 3. 8., 10. 8. a 31. 8. v 15 hod. Letní čtenářský kroužek  
           ne/závislých čtenářů.
HUDEBNÍ ODDěLENÍ SVORNOSTI

3. 8. v 10 hod. Muzikohraní. Představení Orffových nástrojů.  
  Pro děti do 10 let.
12. 8. od 9 do 12 hod. Kdo si hraje, nezlobí.
   Vzdělávací hračky pro děti od 3 do 5 let.

19. 8. od 9 do 12 hod. Kdo si hraje, nezlobí. 
   Vzdělávací hračky pro děti od 6 let.

AKCE PRO DOSPěLé

PŮJČOVNA PRO DOSPěLé, SVORNOSTI
3. 8. v 18 hod.  Krakow - Na skok v metropoli Malopolska. 
            Zahájení výstavy Fotoklubu Havířov.

PŮJČOVNA PRO DOSPěLé, ŠRÁMKOVA

Svět pod rouškou. 11. ročník fotosoutěže pro amatéry. Max. 2 
fotografie spolu s kontaktními údaji  zasílejte do 30. 8. 2020 
na email dospeli@knih-havirov.cz.

K-KLUB, ŠRÁMKOVA

24. 8. v 10 hod.      Den technologií. 3D tiskárna a Ozoboti.
25. 8. v 16.30 hod.   Kurz drátování. Makovice jako zápich nebo věšák.   
    Cena včetně materiálu 180 Kč. 
   Rezervace: 597317221 nebo klub@knih-havirov.cz
27. 8. od 14 do 18 hod.  SwAP. Výměna oblečení, knih, potřeb do 
                               domácnosti, šperků, prostě všeho, co už vám
          není k užitku. Odnést si můžete cokoliv
          ZDARMA. Akce se koná ve spolupráci s Adrou.
13. 8. v 13 hod. Dračí hlídka. Přijď si zahrát fantasy hru přímo s jejími tvůrci.

POBOČKA SEIFERTOVA

Každé úterý od 9 do 11 a od 13 do 15 hod.  Retrohraní.
Hraní her, kterými se bavili vaši rodiče i prarodiče. Malování křída-
mi na chodníku.

NABÍDKA KROUžKŮ A KURZŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Zveme rodiče i děti na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 9. od 9 do 12 a od 14 do 18 hod.

Od 15. 7. si můžete vybírat z široké nabídky zájmových útvarů
a kurzů, jejichž přehled naleznete na webových stránkách

www.asterix-havirov.cz

Zároveň bude zpřístupněno on-line přihlašování
do zájmových útvarů.

Postup, jak se přihlásit, naleznete rovněž
na webových stránkách Asterixu.

Celý kolektiv pracovníků Asterix – SVČ Havířov
vám přeje krásné prázdninové dny a budeme se těšit

na viděnou v novém školním roce
2020/2021.
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Z rozpočtu města Havířova 
se v 2. kole dotací
rozdělilo 4,7 milionu korun

Havířovský útulek Max
nabízí službu psího
penzionu

Havířov bude mít další 
sběrný dvůr

Kam s přebytečným odpa-
dem? Do sběrného dvora!

Zastupitelé města Havířova 
schválili na svém 14. zasedání 
dotace pro společenské, kul-
turní, osvětové nebo sportovní 
činnosti a akce, jejichž orga-
nizátoři si zažádali o podporu 
z městského rozpočtu. V rámci 
druhého kola dotačního řízení 
bylo podáno 22 žádostí v mi-
mosportovní sféře a 15 žádostí 
ve sportovní sféře.

Do sportovní oblasti poputuje 
v rámci druhého kola dotační-
ho řízení z městského rozpočtu 
1,3 milionu korun. Pro mimo-
sportovní sféru zastupitelé 
odsouhlasili ve druhém kole do-
tačního řízení poskytnutí dotací 
v celkovém objemu 3,4 milionu 
korun. 

„Pěti sportovním subjektům byla 
poskytnuta dotace na jejich ce-
loroční činnost a dalším pěti na 
jednotlivé projekty. Mezi projekty 
podpořenými dotací z rozpočtu 
statutárního města Havířova je 
například již tradiční běžecký 
závod Havířovská desítka,“ uvedl 
radní pro sport Daniel Vachtarčík. 
V mimosportovní oblasti byla 

podpora ve 2. dotačním kole 
směřována do sociální, kulturní 
a školské oblasti a také do zdra-
votnictví, kde byla poskytnuta 
nejvýznamnější podpora. Mezi 
kulturními projekty Zastupitel-
stvo města Havířova podpořilo 
například oslavu 100. výročí 
vzniku Kroužku krojovaných hor-
níků Dolu František. 

V rámci prvního kola dotačního 
řízení pro rok 2020 bylo podáno 
172 žádostí v mimosportovní 
sféře a 90 žádostí ve sportovní 
sféře. Do sportovní oblasti puto-
valo z městského rozpočtu 31,3 
milionu korun. Pro mimospor-
tovní sféru zastupitelé odsou-
hlasili v prvním kole dotačního 
řízení finance v celkovém obje-
mu téměř 11,4 milionu korun. 
„Z těchto peněz se podpoří čin-
nost a akce subjektů ze sociální, 
kulturní nebo školské oblasti, 
oblasti partnerských vztahů, pre-
vence kriminality a protidrogové 
prevence a také oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdraví,“ uvedla 
náměstkyně pro školství a kulturu 
Jana Feberová.

-red-

Nový sběrný dvůr vyroste na ulici 
Selská v Havířově v areálu býva-
lé sběrny. Tento areál zakoupily 
v loňském roce Technické služ-
by Havířov, ty také budou reali-
zátorem stavby. Přestavba bude 
probíhat od jara roku 2021. Třetí 
sběrný dvůr na území města by se 
pak měl otevřít na podzim téhož 
roku.

Vybudovat třetí sběrný dvůr se 
město Havířov rozhodlo na zá-
kladě „Koncepce odpadového 
hospodářství města Havířova,“ 
která poukázala na to, že stáva-
jící počet a kapacita sběrných 
dvorů není dostačující. „Stávající 
sběrné dvory na ulicích Karvin-
ská a Jarošova jsou nárazově 
přetížené a v posledních letech 
jsme občas nuceni omezovat 
provoz sběrných dvorů z důvo-
du naplnění kapacity. Otevření 
nového sběrného dvoru pro ob-
čany města je dlouhodobý cíl, 
který však není jednoduché zre-
alizovat. Jsme rádi, že se nám 
podařilo získat lokalitu, která je 
legislativně i geograficky vhodná 
pro tyto účely, a můžeme koneč-

ně přistoupit k realizaci tohoto 
cíle,“ uvedl provozní náměstek 
havířovských technických slu-
žeb Václav Zyder.

Třetí sběrný dvůr se otevře na 
podzim 2021 na ulici Selská 
v Havířově. V rámci přestavby, 
která začne na jaře příštího roku, 
dojde k úpravě budovy, zpevně-
ných ploch, oplocení a vjezdu. 
„V rámci přípravy areálu chceme 
využít nejnovější trendy. Jedná 
se zejména o možnosti edukace 
a třídění, aby bylo možné co nej-
více odpadů následně využít. Zá-
roveň chceme areál upravit tak, 
aby byl dobře zakomponován 
do prostředí a co nejméně rušil 
okolí,“ vysvětlil Václav Zyder. 
Celkové náklady na vybudování 
a vybavení sběrného dvoru bu-
dou 3,5 milionu korun. Přestav-
bu budou financovat ze svých 
prostředků Technické služby 
Havířov, které budou sběrný 
dvůr provozovat v rámci systé-
mu odpadového hospodářství 
města Havířov.

 -red-

Nejeden z nás řešil otázku kam 
s nábytkem nebo jiným objemným 
odpadem z domácností, který už 
dosloužil. Jako první se nabízí ten 
pro nás nejjednodušší způsob. 
Odložit vše před dům k popelnici, 
nejlépe večer, aby se sousedé ne-
zlobili, protože se jim tímto jedná-
ním zhorší kvalita bydlení. Pohled 
na černou skládku u popelnic není 
zrovna to, co by občané chtěli vi-
dět z okna svého bytu. Navíc od-
ložením odpadu mimo popelnici 
se fyzická i právnická osoba do-
pustí přestupku, za který může 
být ve správním řízení uložena 
pokuta až do výše sto tisíc korun.

„Dlouhodobě se snažíme šířit 
mezi veřejností osvětu o třídění 
a správném nakládání s odpa-
dy. A přestože jsme za tu dobu 
zaznamenali u občanů velký po-
krok, stále se na  sídlištích po-
týkáme s odloženým objemným 
odpadem. Jen v loňském roce 
svezly Technické služby Havířov 
od kontejnerů zhruba 520 tun ob-

jemného odpadu,“ řekla vedoucí 
odboru komunálních služeb Iveta 
Grzonková.

Kam tedy vyhodit objemný od-
pad, tedy skříně, sedačky, poste-
le, televize? Je to velmi snadné! 
Tento odpad se odevzdá zcela 
bezplatně do dvou sběrných 
dvorů, které na území města 
provozuje společnost Technické 
služby Havířov a.s. 

žijme v čistém městě, udělejme 
alespoň to málo pro sebe, své 
spoluobčany a životní prostředí. 
Každý odpad, který vyproduku-
jeme, uložme tam, kam patří!

 Odbor komunálních služeb 
Magistrátu města Havířov

Od 1. července 2020 nabízí útu-
lek Max službu hlídání psů. 

„Nabízíme ubytování pro psy ve 
zděné budově, každý kotec má 
pak vlastní výběh. Poskytujeme 
krátkodobé i dlouhodobé hlídá-
ní psů a venčení několikrát den-
ně, podle požadavku majitele, 
v příznivém počasí také pobyt ve 

venkovním výběhu. Pokud to pej-
sek dovolí, nezapomínáme ani 
na hlazení a mazlení, “ přiblížila 
službu psího penzionu vedoucí 
útulku Max Dagmar Polaková.

Další informace o penzionová-
ní psů naleznete na webových 
stránkách www.utulekhavirov.cz. 

-red-
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V době pandemie
COVID-19 získala ZŠ Zelená 
čtvrtý titul Ekoškoly

Všechno zlé je k něčemu 
dobré

Online s paní konzulkou 
aneb jedna netradiční 
hodina na ZŠ Selská

I přes nelehké období, které 
zasáhlo nás všechny, se nám 
podařil jeden výjimečný počin. 
Už počtvrté jsme totiž získali 
vysoce ceněný titul Ekoškoly. 
Cesta k němu nebyla jednodu-
chá, o to více si úspěchu ceníme.

K obhajobě jsme se přihlásili 
v únoru a ani jsme nedoufali, že 
se nám podaří v době pande-
mie titul obhájit ještě v letošním 
školním roce. Ale stalo se. Na 
získání dalšího titulu Ekoškola 
jsme se důsledně připravova-
li po celé čtyři roky. Již získání 
3. titulu v roce 2016 bylo hodně 
zavazující. Průběžně jsme usi-
lovně plnili stanovené cíle, které
jsme si vytýčili. Do měsíčních 
plánů byly zařazovány akce ce-
loškolní, třídní a školní družiny, 
které směřovaly k plnění pod-
mínek mezinárodního programu 
Ekoškola a čtvrté obhajoby titu-
lu Ekoškola. 

Naším cílem bylo udržovat eko-
logický provoz školy, plnit úkoly 
celoročního projektu „Les ve 
škole,“ zapojit se do činnosti 
Ekotýmu, Ekotýmáčku a Mysli-
veckého kroužku, pořádat sbě-

rové týdny, sledovat a čistit tok 
Životického potoka. 

Každoročně na podzim se děti 
zapojily do sběru kaštanů a ža-
ludů, myslivcům jsme odevzdali 
3 909 kg plodů. Během týdnů 
sběru jsme odevzdali 10 275 kg 
papíru a kartonu, 374 kg baterií 
a 750 kg elektrozařízení. 

Zapojili jsme se do „Soutěže 
s panem Popelou“, kterou pořá-
dá společnost FCC ČR pro školy 
a školky po celé republice. Z cel-
kového počtu přihlášených 197 
škol jsme letos získali 61. místo. 
Pokračovali jsme v adopci pan-
dy červené v ZOO Ostrava. 

Jak napsali naši žáci: „Ekoškola 
je jeden velký pytel plný spousty 
věcí o přírodě. Třídili jsme odpad, 
udržovali čistotu, zhasínali svět-
la, šetřili vodou, správně větrali, 
neplýtvali potravinami, využívali 
jsme odpadní materiály, pou-
žívali výrobky šetrné k přírodě, 
sponzorovali pandu červenou 
v ZOO Ostrava, vysadili stromy 
v lese a vykonávali mnoho jiných 
činností prospěšných pro přírodu.“ 

Mgr. Blanka Helštýnová

Mateřská škola Karla Čapka 
a Mateřská škola Lípová vy-
užily období uzavření mateř-
ských škol z důvodu pandemie 
COVID-19 k jejich zvelebování. 
Všichni učitelé a ostatní pra-
covníci školy se snažili udělat 
prostředí mateřských škol i jejich 
okolí pro děti ještě atraktivnějšími.

Došlo nejen k úpravám interiéru, 
ale také k vybudování nového 
pocitového chodníčku na zahra-
dě MŠ K. Čapka. „Chodníček je 

zhotoven z přírodních materiá-
lů: písku, kamínků, dřeva, šišek, 
a slouží k tomu, aby si děti 
vyzkoušely chůzi na různých ty-
pech povrchů,“ přiblížila Klára 
Kozielová z MŠ Karla Čapka. 
Jako první chodníček otestovaly 
paní učitelky, ale hned po zno-
vuotevření mateřských škol se 
k němu vrhly děti a stojí na něj 
frontu.  

Kolektiv MŠ K. Čapka

Když společnost zasáhne ne-
čekaná situace, musí se někdy 
přistoupit k neobvyklým řeše-
ním. V březnu se téměř z ho-
diny na hodinu uzavřely školy, 
avšak ve vyučování bylo třeba 
nějakým způsobem pokračo-
vat. Na ZŠ Selská s polským ja-
zykem vyučovacím jsme se roz-
hodli pro distanční výuku. Kluci 
a děvčata však nebyli pone-
cháni pouhému samostudiu. 
Naopak, učitelé se snažili o pra-
videlnou komunikaci se svými 
svěřenci, a to i méně obvyklou 
formou.

Kupříkladu žáci druhého stupně 
zažili netradiční virtuální setkání 
s konzulkou Polské republiky, paní 
Isabellou Wołłejko-Chwastowicz. 
Pečlivě připravená hodina 
se skládala z několika částí. 
Zúčastnění žáci nejdříve zmínili 
osobní setkání s paní konzulkou 
v prvním pololetí, poté následo-
vala část edukativní – žákovská 
prezentace medailonků osmi 
polských držitelů Nobelovy 

ceny. Nakonec se slova ujala 
sama paní konzulka a pouta-
vě vyprávěla mládeži o svých 
osobních setkáních s některými 
oceněnými. Celé setkání po-
stupně nabývalo neformálního 
charakteru. Netradiční hodina 
se žákům i učitelům velmi líbila, 
pro mnohé to byl silný zážitek. 
Děkujeme, paní konzulko.  

Tomáš Labudek,
ředitel Základní

a Mateřské školy Selská
s polským jazykem vyučovacím

Základní umělecká škola L. Janáčka v Havířově vyhlašuje
na 27. srpna 2020 přijímací řízení do všech uměleckých oborů

pro nové zájemce o studium ve školním roce 2020/2021.
On-line přihlášku a další informace naleznete na www.zuslj-havirov.cz 

nebo na tel. číslech: 596 411 064 nebo 607 208 729.
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Statutární město Havířov, odbor sociálních věcí MMH pořádá

rekondiční sedmidenní tuzemské pobyty seniorů
Hotel Harmonie     12. 9. - 18. 9. 2020
Luhačovice – 44 osob
Spoluúčast na úhradě pobytu:       3.470 Kč / osoba
Objekt není zcela bezbariérový. Hotel Harmonie má jídelnu v patře 
(cca 20 schodů).

Hotel Neptun     12. 9. - 18. 9. 2020
Malá Morávka – 44 osob
Spoluúčast na úhradě pobytu:      2.145 Kč / osoba
Objekt není bezbariérový. Hotel Neptun nemá výtah, k recepci vede 
20 schodů.

Hotel Mesit               12. 10. - 18. 10. 2020
Horní Bečva – 44 osob
Spoluúčast na úhradě pobytu:      4.290 Kč / osoba

Pobyty zahrnují:
► ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním   
     zařízením
► stravování formou plné penze
► vstup do wellness centra (Hotel Neptun má v ceně jednorázový  
     vstup do sauny nebo whirlpool, Hotel Harmonie a Hotel Mesit   
     má v ceně vstup do wellness zóny a jednorázovou masáž)
► rekreační poplatek
► dopravu autobusem

Podmínky pobytů:
a) občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu   
     zápisu i k datu odjezdu na rekondiční pobyt
b) poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu  
     třetího stupně
c) zdravotní stav nevylučuje účast na rekondičním pobytu – vlastní  
     zodpovědnost (předpoklad dobré fyzické zdatnosti)
d) občané, kteří se pobytů pro seniory nikdy nezúčastnili
e) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené  
    pod písmenem d) a pobytů se mohou zúčastnit občané, kteří ab- 
    solvovali tuzemský pobyt naposledy v roce 2017
f) pokud nebude kapacita naplněna za výše uvedených podmínek,  
    upouští se od podmínek bodů d) a e).

POBYTY JSOU ORGANIZOVÁNY BEZ DOPROVODNýCH PRACOVNÍKŮ

Zápis proběhne dne 12. srpna 2020 od 9.00 do 12.00 hodin 
v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov – Pod-
lesí (autobusová zastávka „Bezručova“ – linka č. 403, 409, 412). 
Upozorňujeme, že každý příchozí může zapsat pouze jednu osobu! 
(Toto se netýká manželských párů.)

Další informace poskytne p. Kubíčková, tel. 596 803 162, Magis-
trát města Havířova, odbor sociálních věcí – budova F, 1. patro, 
kancelář č. 110.

Statutární město Havířov, odbor sociálních věcí MMH pořádá
rekondičně-ozdravný sedmidenní pobyt pro osoby se zdravotním postižením

Lázeňský dům Balnea****, Slatinice u Olomouce
Termín: 14. 9. - 20. 9. 2020
Spoluúčast na úhradě pobytu: 3.390 Kč / osoba

Pobyt zahrnuje:
► ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zaří- 
     zením
► stravování formou plné penze
► vstupní lékařskou prohlídku
► 3x vstup do bazénového centra
► 7x léčebně rehabilitační proceduru
► dopravu nízkopodlažním autobusem
► lázeňský poplatek

Podmínky pobytu:
občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu zá-
pisu i k datu odjezdu na rekondičně-ozdravný pobyt
poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 
třetího stupně
zdravotní stav nevylučuje účast na pobytu – vlastní zodpovědnost
občan je osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením 

(průkaz ZTP) nebo osobou, která je podle zákona o sociálních 
službách považována pro účely příspěvku na péči za osobu 
závislou na pomoci jiné osoby ve II. stupni závislosti. Občan 
je osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou 
průvodce (průkaz ZTP/P) nebo osobou, která je podle zákona 
o sociálních službách považována pro účely příspěvku na péči za 
osobu závislou na pomoci jiné osoby ve III. nebo IV. stupni závislosti
v případě nutného doprovodu osob se ZTP musí osoba doprová-
zející splňovat bod písmene a), b) a její zdravotní stav nesmí vylu-
čovat pomoc doprovázené osoby. V případě doprovodu u osoby 
se ZTP/P musí osoba doprovázející splňovat bod písmene a) 
a její zdravotní stav nesmí vylučovat pomoc doprovázené osoby.

POBYT JE ORGANIZOVÁN BEZ DOPROVODNýCH PRACOVNÍKŮ

Zápis proběhne dne 26. srpna 2020 (středa) od 8.00 do 10.00 
hodin v budově Magistrátu města Havířova, odbor sociálních věcí, 
kancelář F 110 – 1. patro. 

Upozorňujeme zájemce, že budova F (odbor sociálních věcí) 
je veřejnosti přístupná nejdříve od 7.30 hod.

Další informace poskytne p. Kubíčková, tel. 596 803 162.

a)

b)

c)
d)

e)

Po mimořádně úspěšném prvním ročníku 
projektu „Havířov zpívá gospel“ Vás srdečně 
zveme k účasti na gospelu letošním. Zpí-
váte rádi? Chcete zažít atmosféru velkého 
koncertu? Loni jste zaváhali a později litova-
li? Přidejte se letos k nám! Projekt „Havířov 
zpívá gospel 2020“ hledá do svého sboru 
amatérské zpěváky z řad obyvatel města 
Havířova!

K zapojení není třeba žádných výjimečných 
schopností, stačí láska ke zpěvu a ochota 
zodpovědně se zúčastnit nácviků. Spodní 
věková hranice je 16 let, horní hranice není 
stanovena.

Projekt proběhne v listopadu 2020 a bude 
zakončen koncerty první adventní neděli 
29. listopadu v KD Leoše Janáčka.

Bližší informace o projektu a registrace: 
od 1. srpna 2020 na: www.eskhavirov.cz/
gospel nebo na facebookové stránce pro-
jektu. V případě dotazů pište na:
gospel@eskhavirov.cz.

Alena Chovancová,
členka organizačního týmu

Havířov bude opět zpívat gospel! Přidáte se?
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Ochrana a ohleduplnost k životnímu prostředí mají ve Skandi-

návii dlouhou tradici. Protože příroda je tím nejdůležitějším, co 

kolem sebe máme.

Stejně zodpovědně přistupujeme ke svému okolí i v Česku. Proto 

jsme se rozhodli, že do sedmi let omezíme vytápění pevnými 

palivy a tím i množství emisí vypouštěných do ovzduší. Navíc 

výrazně navýšíme investice do zateplení svých domů. A díky 

tomu naši klienti ušetří za topení.

To je naše cesta, jak vytvořit domov.

Zateplování budov
Snižování emisí v regionu

Heim
pro budoucnost

heimstaden_emise_inz_radnicni_listy_havirov_93x130_01_vystup.indd   1 08/06/2020   17:37 
      Vaše úklidová firma

• úklid společných prostor obytných domů,
• školy, školky, LŠU, dětské domovy aj.,
• zdravotnická zařízení, např. ordinace lékařů a společných čekáren včetně

předepsaných dezinfekcí,
• veterinární ordinace,
• pravidelné i jednorázové úklidy potravinářských provozů,
• kancelářské a prodejní prostory,
• provozovny autoservisů.

Používáme profesionální a speciální čistící přípravky, dle nejnovějších
norem,které nejsou vyráběny na bázi chlóru, využíváme parní metodu

čištění a chráníme tak ve všech ohledech naše životní prostředí i vaše zdraví.

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv.
Tel. 725929394, 608709293, email: uklid@lumirsokol.com, www.lumirsokol.com

Od nás dostanete profesionální úklid za slušné ceny:
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54/20
56/20

57/20

53/20
55/20

Příjem inzerce: tel. 596 808 039,  e-mail: inzerce@mkshavirov.cz
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Fotbalový klub
MFK Havířov nezahálí 
ani o prázdninách
a na září chystá novinky

Práce s rodinami a dětmi 
školáky

Ve fotbalovém klubu MFK Haví-
řov se pracuje i o prázdninách. 
Neustále probíhají nábory dětí 
tak, aby se děti ke sportu dosta-
ly i o prázdninách a nezahálely 
doma. 
Pro své členy připravuje klub již 
druhý fotbalový kemp, kde děti 
zažijí spoustu dřiny, ale i radosti 
z fotbalu. Rozvinou své fotbalo-
vé dovednosti a naučí se novým 
věcem.
Od září MFK Havířov zahájí 
spolupráci s FC Baník Ostrava, 
kdy tento nejvýznamnější klub 
na Moravě otevře v Havířově 
fotbalovou akademii. Spolu-
práce bude napříč kluby od 
nejmenších Benjamínků až po 
A tým mužů.

První zářijový týden pak do Ha-
vířova přijede slavný SIGI TÝM, 
který odehraje zápas proti týmu 
složeného z bývalých hráčů 
MFK Havířov a současného 
týmu hokejistů AZ Havířov. Za 
SIGI TÝM nastoupí jeho kapitán 
Horst Siegl a spousta dalších 
známých osobností, nejen z řad 
fotbalistů, jako například Ladi-
slav Vízek, Ivan Hašek, Sagvan 
Tofi, Jakub Kohák a další. Takže 
se máme na co těšit!

Miroslav Matušovič,
Sportovní manažer
klubu MFK Havířov

Armáda spásy v rámci sociál-
ních služeb poskytuje pomoc 
rodinám s dětmi prostřednic-
tvím sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. Tato služba 
pomáhá řešit finanční a bytové 
problémy, problémy spojené 
s rozvodem, rozchodem part-
nerů, výchovné a v neposlední 
řadě i vzdělávací problémy dětí. 
Práce s rodinami probíhá am-
bulantní i terénní formou v při-
rozeném prostředí klientů. 
Školní problematika tvoří nema-
lou část naší práce a v těchto 
těžkých časech, kdy celosvěto-
vě bojujeme s COVID pandemií, 
byla tato práce o to těžší. Naši 
klienti se totiž často nacházejí 
v situaci, kdy nemají přístup k in-
ternetu, nemají kredit - nemohou 
telefonovat. Z těchto a z řady 
jiných důvodů vázla následná 
komunikace mezi školou a naši-
mi klienty.
Když jsme si tuto skutečnost 
uvědomili, začali jsme klienty 
kontaktovat a informovat se, jak

probíhá jejich komunikace se 
školou. Ve většině případů jsme 
byli nuceni dojednat mezi ško-
lou a rodiči formu další spolu-
práce. Fungovali jsme jako pro-
středníci a dojednávali způsob 
dodání učebnic, pracovních se-
šitů a listů a domácích úkolů.
Od 11. května byla naše služba 
opět vládou povolena i v terénní 
formě, takže jsme začali dochá-
zet ke klientům znovu osobně. 
Zjistili jsme, že v mnoha pří-
padech nedocházelo k žádné 
školní přípravě, rodiče a jejich 
děti karanténu pojali jako prázd-
niny. Čekal nás nelehký úkol po-
moci dětem zanedbanou látku 
a úkoly dohnat. V některých pří-
padech se nám to podařilo lépe, 
v jiných hůře. Máme však nadě-
ji, že pokud budeme moci být 
v osobním kontaktu s rodinami 
i nadále, situace bude jen lepší.

Bc. Martina Potyšová,
vedoucí ambulantních

a terénních služeb

Redakce upozorňuje organizace a kluby pracující s dětmi a mládeží na území města Havířova, že v příštím čísle mohou zveřejnit nábory 
nových členů pro nadcházející školní rok. Materiály je možno zasílat do 12. srpna na adresu redakce@havirov-city.cz


