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aktuality sport kultura ostatní
Město nabízí podni-
katelům zasaženým 
COVID-19 finanční 
výpomoc

Letní koupaliště 
Jindřich hostilo závody 
ve skoku do vody

Mezinárodní výtvarná 
soutěž „Krásná jako kvítka“ 
letos ukáže poledních
30 let dětské tvorby

Lékař radí co dělat,
když nás bolí ucho
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Havířov se pustil do oprav
městských bytů, v části
Havířov-město investuje
45 milionů korun
strana 3

Foto: Petr Sznapka



aktuality 2

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

Vylévání jedlých tuků do 
kanalizace způsobuje její 
ucpávání, může snížit 
i kvalitu vyčištěné vody
Technickým službám Havířov, 
které provozují veřejnou ka-
nalizaci ve městě, dělá vrásky 
na čele jedlý tuk hromadící se  
v kanalizaci. Na ten se pak na-
balují další nečistoty a dochá-
zí k ucpávání potrubí. Tuk pak 
způsobuje problémy i při čištění 
vody, kdy výsledkem je snížení
kvality vyčištěné vody.

„Problémy nám dělají jedlé tuky 
a oleje z přípravy jídel, které lidé 
spláchnou do kanalizace. Ve sto-
kách pod městem pak dochází 
k ochlazení odpadní vody a srá-
žení tuků na stěnách přípojek 
či kanalizačních stok. Na tento 
usazený tuk se dále nabalují růz-
né nečistoty, jako jsou ubrousky, 
hygienické potřeby nebo hadry. 
Tato kombinace může vytvo-
řit bariéru, a tím způsobit pro-
blémy nejen provozovateli, ale 
i samotnému občanovi, protože 
tím dojde k ucpání kanalizace 
a případnému zatopení nemovi-
tosti vodou z ní,“ uvedla vedoucí 
střediska kanalizací Technických 
služeb Havířov Šárka Pětvalská. 
Při rozkladu tuků v kanalizaci 
navíc vzniká také nepříjemný 
zápach, který se kanalizačními 
poklopy může šířit do okolí.

Tuk způsobuje problémy i v sa-
motném procesu čištění na čis-
tírnách odpadních vod. S určitým 
množstvím tuků si čistírna doká-

že poradit, ale při větším množ-
ství může tuk negativně ovlivnit 
složení bakterií, které odpadní 
vodu čistí. Na čistírně se pak 
snižuje kvalita vyčištěné vody.

Jedlé oleje a tuky by proto 
v žádném případě neměly být 
do kanalizace vylévány. „Tuky 
a oleje mohou lidé sbírat do 
nádob a ty pak následně ode-
vzdat ve sběrných dvorech nebo 
vhodit do černých popelnic 
s oranžovým víkem, které jsou 
rozmístěny  po městě,“ přiblížil 
možnosti správné likvidace 
tuků Václav Zyder, zástupce ře-
ditele Technických služeb Ha-
vířov. A náměstek pro investice 
a chytré město Bohuslav Nie-
miec doplnil: „Separace jedlých 
tuků a olejů místo vylévání do 
kanalizace nám pomůže ochránit 
kanalizaci od zbytečných škod 
a zvyšování nákladů na údržbu.“

-red- 

Město Havířov nechalo na 
radnici nainstalovat schránky 
pro zastupitele města
Město Havířov nechalo na rad-
nici nainstalovat schránky pro 
zastupitele města. S jejich po-
mocí chce zefektivnit práci 
a zlepšit služby týkající se po-
skytování a předávání informací 
směrem k zastupitelům města.

Nainstalované poštovní schrán-
ky jsou jmenovitě určeny pro 
všechny zastupitele města 
Havířova. Všech 43 schránek 
je umístěno ve vestibulu haví-
řovského magistrátu a občané 

i pracovníci magistrátu tak teď 
mají možnost případné dotazy 
nebo jakoukoliv písemnost vlo-
žit do těchto schránek. Zastu-
pitelé si pak písemnosti mohou 
vyzvednout kdykoli v době, kdy 
je budova úřadu otevřená.

-red-
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Město Havířov se pustilo do roz-
sáhlých sanací obytných domů 
na ulici 1. máje č. p. 2 za více 
než 25 milionů korun a na ulici 
Dlouhá třída č. p. 34 – č. p. 42 
v městské části Havířov-Město 
přibližně za 20,1 milionu korun.
„Celkem to bude stát přes 45,1 
milionu korun včetně DPH. Opra-
vy obytných domů spočívají ve 
zlepšení tepelně-technických 
vlastností budovy a zvýšení kom-
fortu bydlení nájemníků,“ přiblížil 
jednatel MRA Róbert Masarovič. 
„Vzhledem k rozsahu provádě-
ných prací se neobejdeme bez 
spolupráce nájemníků hlavně při 
koordinaci prací, které omezují 
pohyb nebo při dodržování bez-
pečnosti na stavbě. Všem děku-
jeme za spoluúčast,“ poděkoval 
za součinnost jednatel MRA Jiří
Lankočí.

Sanace obytného domu na uli-
ci 1. máje 2 zahrnuje zateplení, 
rekonstrukci balkonů, hydroizo-
laci spodní stavby, zateplení 
střešního pláště, kompletní vý-
měnu rozvodů vody a odpadů 
v bytech, GO elektro společných 

prostor, výměnu vstupních dveří 
a schránek. Instalace nového vý-
tahu proběhne ve dvou fázích – 
od 7. do 21. září bude fungovat 
původní výtah v omezeném pro-
vozu, odstávka je naplánována 
od 21. září do 19. října. Součástí 
sanace obytného domu na ulici 
Dlouhá třída č. p. 34 – č. p. 42 
v městské části Havířov-Město 
je například úprava předních 

a zadních vstupů a komplet-
ní rekonstrukce balkonů. Dům 
bude zateplen, dojde k výměně 
výlezů na střechu a dešťových 
svodů, rekonstrukci bleskosvo-
dů, úpravě topení a regulace. 
Nové osvětlení společných pro-
stor bude reagovat na pohyb, 
u předních vstupů budou instalo-
vána nová zvonková tabla včet-
ně domácího vrátného. „Město 

Havířov vynaložilo v posledních 
třech letech zhruba 250 milionů 
do rozsáhlých sanací průměrně 
pěti obytných domů ročně. Letos 
díky vyššímu počtu zateplených 
objektů a příznivé zimě dostali 
nájemníci z vybraných záloh na 
topení peníze zpět. Vraceli jsme 
48 milionů korun,“ zdůraznil jed-
natel Městské realitní agentury 
(MRA) Róbert Masarovič.

Mgr. Simona Součková,
mediální zástupkyně MRA

Město Havířov se pustilo do rozsáhlých sanací 
obytných domů v části Havířov-Město

Bývalá výpravní budova 
v Havířově prochází 
rekonstrukcí
Bývalá výpravní budova vlakového nádraží v Havířově prochází re-
konstrukcí. Až bude hotová měla by sloužit jako multifunkční pro-
stor pro kulturu a sport. Zatím, ale musí její prosklená fasáda stejně 
jako vnitřní interiéry projít proměnou. Nového zasklení by se měla 
hala dočkat na konci prázdnin. -red-

Veřejnost může podávat 
návrhy na udělení ocenění 
a Ceny města Havířova
Statutární město Havířov 
každoročně oceňuje osobnosti 
v různých oblastech společen-
ského života a uděluje Cenu 
města Havířova. 

O udělení obou ocenění rozhodu-
je Zastupitelstvo města Havířova.  
Návrh na udělení ocenění nebo 
Ceny města Havířova za rok 2020 
je nutné podat písemně s pod-
pisem navrhovatele na adresu: 
Magistrát města Havířova, odbor 
školství a kultury, Svornosti 86/2, 
736 01 Havířov-Město, do 30. září 

2020, vyjma návrhů na ocenění 
v oblasti školství, které budou 
předkládány do 30. listopadu to-
hoto roku.

Formuláře jsou ke stažení na 
webových stránkách města Ha-
vířova nebo je rovněž možné si 
je vyzvednout na odboru školství 
a kultury Magistrátu města Ha-
vířova, kde mohou navrhovatelé 
získat i případné další informace.

-red-

POZVÁNKA
Jednání Zastupitelstva města Havířova je naplánováno na 

pondělí 21. září 2020 od 15:00 hod.
v sále Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.

Interpelace a dotazy občanů jsou zařazeny hodinu
po zahájení jednání.

Upozorňujeme občany na nutnost předkládat příspěvky
k vystoupení v písemné podobě.
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Havířov vyhlásil druhé 
kolo finanční pomoci 
podnikatelům zasaženým
opatřeními proti
onemocnění COVID-19

Hledají se vánoční stromy, 
které po čas vánoční ozdobí 
havířovská náměstí

Rada města Havířova v srpnu 
rozhodla o vyhlášení dalšího 
kola poskytnutí bezúročné fi-
nanční výpomoci podnikate-
lům, kteří podnikají na území 
města, a kteří museli z důvodu 
nouzového stavu vyhlášené-
ho vládou České republiky dne 
12. března 2020 omezit nebo 
úplně zastavit svůj provoz.

O zápůjčku si mohou podnikající 
fyzické a právnické osoby žádat 
až do pátku 4. září 2020. Ma-
ximální poskytnutá částka pro 
jednoho žadatele je 20 tisíc ko-
run. Bezúročnou zápůjčku pak 
příjemci musí splatit nejpozději 
do 31. prosince 2021. Finanč-
ní podpora bude poskytnuta 
pouze na základě vyplněné žá-
dosti, kterou zájemci naleznou 
na webových stránkách města. 

Společně s ní připojí žadatel 
kopii dokladu, která potvrzuje 
užívání provozovny na území 
města Havířova. Vyplněnou po-
depsanou žádost lze podat pro-
střednictvím datové schránky, 
e-mailem nebo osobně na eko-
nomickém odboru Magistrátu 
města Havířova.

O přiznání podpory na základě 
podané žádosti rozhodne zářijové 
Zastupitelstvo města Havířova.

-red-

Jako každý rok i letos statutár-
ní město Havířov hledá vhodné 
vánoční stromy, které přibližně 
od konce listopadu až do svátku 
Tří králů ozdobí tři havířovská 
náměstí. Vánoční stromy, které 
dosahují výšky okolo dvanácti 
metrů, instaluje město na ná-
městí Republiky v centru města, 
náměstí Nad Terasou v městské 
části Havířov-Podlesí a na ná-
městí Moravská v městské části 
Havířov-Šumbark.

Stalo se již tradicí, že alespoň 
jeden ze stromů získá měs-
to Havířov darem od majitelů 
domků či zahrad v Havířově. 
„Lidé nabízejí městu jehličnany 
nejčastěji proto, že strom svým 
vzrůstem ohrožuje bezpečnost 
okolí. Jehličnan, který město bě-
hem Vánoc nazdobí a vystaví na 
svém náměstí, musí ale splňo-
vat určité podmínky,“ uvedl refe-
rent odboru komunálních služeb 
havířovského magistrátu Boris 
Břenek a doplnil: „Výška stro-

mu musí dosahovat minimálně 
12 metrů, tvar koruny musí být 
symetrický a musí být pro měs-
to dostupný, a to ať už z hlediska 
kácení, nakládky nebo převozu.“

S nabídkou vánočního stromu 
se mohou lidé obracet na odbor 
komunálních služeb až do 15. 
října.

Kontakt: e-mail:  Brenek.Boris@
havirov-city.cz , tel. 596 803 279

Vánoční stromy v roce 2019 
darovali:

► Vánoční strom umístěný na 
náměstí Republiky darovala 
Mateřská škola U Topolů z Pro-
střední Suché.

► Na náměstí T. G. Masaryka 
stál strom darovaný rodinou Pa-
wlasovou z Prostřední Suché.

► Náměstí Nad Terasou zdobila 
jedle ze zahrady pana Petra Do 
z části Havířov- Město.

-red-
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Havířov stále nabízí 
občanům návratnou 
finanční výpomoc 
na výměnu kotlů
Úspěšní žadatelé o dotaci na 
výměnu zdroje vytápění v rám-
ci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. 
výzva“, kteří již mají uzavřenou 
smlouvu o poskytnutí dotace 
s Moravskoslezským krajem 
a provedou výměnu zdroje vytá-
pění nejpozději do 30. listopadu 
2021, mohou požádat statutární 
město Havířov o poskytnutí ná-
vratné finanční výpomoci.
Žádosti vlastníků nemovitostí na 
území Havířova jsou přijímány 
průběžně až do 31. května 2021 
v kanceláři B-414, 4. patro, 
po předchozí dohodě na tel.: 

606 840 937 nebo e-mailu:
kotliky@havirov-city.cz.
Více informací získáte na
www.havirov-city.cz/finance-dotace
Tento projekt je spolufinanco-
ván Státním fondem životního 
prostředí České republiky na 
základě rozhodnutí ministra ži-
votního prostředí. www.sfzp.cz 
www.mzp.cz

-red-

V sobotu 1. srpna se u Památ-
níku životické tragédie konalo 
pietním shromáždění, které bylo 
věnováno 76. výročí popravy 36 
občanů Životic a okolních obcí 
hitlerovskými okupanty. Pietního 
aktu, který připomíná tragédii, 
která se udála v roce 1944, se 
zúčastnili významní hosté, mezi 
kterými byl například ministr 
obrany ČR Lubomír Metnar.
Z důvodů hygienických opat-
ření proti šíření onemocnění 

COVID-19 probíhal pietní akt 
v omezeném režimu.

-red-

Moravskoslezský kraj 
v průběhu září 2020 
pořádá „Dny rodin“

U Památníku životické 
tragédie se konalo pietní 
shromáždění

Moravskoslezský kraj v průbě-
hu září 2020 pořádá „Dny rodin“, 
které se uskuteční na různých 
zajímavých a atraktivních mís-
tech v Moravskoslezském kraji. 
Cílem akce je rozšířit povědomí 
o náhradní rodinné péči, zvýšit 
informovanost mezi občany 
a především motivovat a získat 
další příznivce a žadatele ná-
hradní péče. 

„Dny rodin“ se uskuteční na níže 
uvedených místech:

► 12.09.2020 – Zámek Nová   
      Horka

► 13.09.2020 – Dolní oblast   
      Vítkovice – Malý svět techniky
► 19.09.2020 – Hrad Sovinec
► 20.09.2020 – Archeopark –  
     Chotěbuz
► 26.09.2020 – Hrad Hukvaldy
► 27.09.2020 – Zámek Kravaře

Doprovodný program bude za-
jištěn v čase od 13:00 do 17:00 
hodin, volné vstupy v běžné ote-
vírací době.

Srdečně Vás zveme k účasti.
-red-

Městská policie Havířov 
ruší v tomto roce kurzy
sebeobrany pro ženy

Zpíváte rádi ? Chcete zažít 
atmosféru velkého koncertu ?

PŘIDEJTE SE !

REGISTRACE
SPUŠTĚNA

W W W . ES K H AV I R OV . C Z / G O S P E L

Záštitu přijal primátor města  Havířov,
Ing. Josef Bělica, MBA

Untitled-1.indd   1 8/15/2020   12:19:18 AM

V souvislosti s rozsáhlou pan-
demií nemoci COVID-19, která 
stále v Moravskoslezském kraji 
vyžaduje mimořádná opatření 
k ochraně zdraví, bylo vedením 
městské policie rozhodnuto 
o zrušení letošních kurzů „Ženy, 
naučte se bránit – 2. stupeň“ 
a jejich přesunu na rok 2021.

Hlavním důvodem rozhodnutí 
o odstoupení od tohoto úspěš-
ného projektu pro letošní rok, po 

zvážení všech okolností a mož-
né druhé vlny nákazy, je ochrana 
zdraví nejen samotných účast-
nic, ale také strážníků, kteří jsou 
jako lektoři samotného výcviku 
v přímém kontaktu s účastni-
cemi. V rámci realizace tohoto 
projektu není možné zachovat 
určená hygienická opatření. Po-
kud se situace s koronavirovou 
nákazou uklidní, proběhnou kur-
zy již na jaře 2021.

-red-

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ    

zve všechny hravé děti a jejich dospělácký doprovod na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO RODINY S DĚTMI
 

KDY: 18. 9. 2020 od 15:00 hod.
 KDE: Centrum volnočasových aktivit,

ul. Horymírova 1511/9, Havířov-Město.
Pro děti a jejich doprovod je připraveno malé občerstvení 

a zábavný program. 
 Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky 

na Magistrátu města Havířova, odboru sociálních věcí, oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí, budova F.

Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Folwarczná, kancelář č. 208, tel.: 596 803 452
Bc. Petra Krupičková, kancelář č. 212, tel.: 596 803 460

Akce je kapacitně omezena, přihlášky přijímáme do 4. 9. 2020.
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Finanční dar ve výši 250 000,- 
převzal formou voucheru 
z rukou předsedy správní rady 
Nadačního fondu TEPLO NA 
DLANI Bc. Radima Hanzela 
MSc., MBA ředitel havířov-
ské nemocnice Ing. Norbert 
Schellong, MPH. Tento finanční 
dar bude využit na zkvalitnění 
vybavení urologického oddě-
lení, což ocení nejen zdravot-
nický personál, ale především 
pacienti.
„Cítíme zodpovědnost vůči měs-
tu, v němž dodáváme tepelnou 
energii a snažíme se zvyšovat 
kvalitu života obyvatel města 
Havířova v různých oblastech. 
Správní rada nadačního fondu 
neváhala podpořit urologické 
oddělení havířovské nemocnice, 
kde si jeho zástupci sami zvolí 
efektivní využití daru ke zlepše-
ní vybavení pro péči o své paci-
enty,“ uvedl ředitel Havířovské 
teplárenské společnosti, a.s. 
a předseda správní rady Nadač-
ního fondu TEPLO NA DLANI 
Bc. Radim Hanzel, MSc., MBA. 
„Jsme vděčni všem dárcům, kte-
ří nám pomáhají a podporují nás. 

Finanční dar z Nadačního fondu 
TEPLO NA DLANI plně využijeme 
na urologickém oddělení, které 
má díky výkonům i odborníkům, 
v čele s primářem MUDr. Jose-
fem Kopeckým, nadregionální 
přesah. Věřím, že zkvalitnění 
vybavení na oddělení urologie 
ocení především naši pacienti,“ 
dodává Ing. Schellong.

Michaela Dvorská,
projektový manažer

Nadační fond TEPLO NA DLANI

Nadační fond TEPLO NA 
DLANI podpořil nemocnici 
s poliklinikou v Havířově

Předseda správní rady Nadačního 
fondu TEPLO NA DLANI

Radim Hanzel předává řediteli
havířovské nemocnice Norbert

Schellongovi finanční dar

I toto léto je noclehárna 
pro lidi bez domova plně 
obsazena

Vyzkoušejte si s instruktory 
lezeckou stěnu zdarma

Armáda spásy v Havířově pro-
vozuje noclehárnu pro lidi bez 
domova již více než dvacet let, 
od roku 2009 pak na adrese Na 
Spojce 2 v budově, kde je provo-
zován i azylový dům pro muže.
Přestože největší nápor zájem-
ců o noclehárnu je v zimních 
měsících a mrazivých dnech, tak 
v posledních letech zaznamená-
váme zvýšený počet uživatelů 
služby noclehárny obecně, což 
se potvrzuje i v tomto letním ob-
dobí, kdy je služba téměř každý 
den plně obsazena. Během roku 
se stává, že z důvodu naplně-

nosti služby musíme zájemce 
o noclehárnu odmítnout a ten 
tak zůstává na ulici. V mrazi-
vých dnech těmto lidem nabízí-
me alespoň volnou židli v teple 
noclehárny, aby venku neumrzli.
Uživatelům noclehárny nabí-
zíme postel, sprchu, polévku, 
vlídné slovo a zájem našich za-
městnanců, kteří nabízejí pod-
poru každému uživateli a moti-
vují jej k řešení jeho nepříznivé 
životní situace.

Mgr. Tomáš Kolondra,
ředitel Armády spásy v Havířově

Na lezecké stěně v tělocvičně 
na ulici Palackého si mohou zá-
jemci zdarma vyzkoušet lezení 
pod vedením instruktorů Správy 
sportovních a rekreačních zaří-
zení Havířov (SSRZ). V sobotu 
5. září 2020 pořádá SSRZ 
Havířov v této tělocvičně Den 
otevřených dveří.

Návštěvníci mohou přijít v době 
od 9.00 do 12.00 hodin. Připra-

veno pro ně bude několik cest 
lezení s různými stupni obtíž-
nosti. Lezci na nich mohou 
prokázat svou sílu, obratnost 
a mrštnost i předvídavost. Tě-
šíme se na zájemce z řad dětí 
i dospělých. Bližší informace 
o lezecké stěně v tělocvičně Pa-
lackého jsou na
www.ssrz.cz.

-red-

SO 8. 8. 16:30 (ODJ. 13:00) BUS RÝMAŘOV – MFK HAVÍŘOV
NE 16. 8. 10:15 MFK HAVÍŘOV – KARVINÁ B
NE 23. 8. 16:30 (ODJ. 13:00) BUS BRUNTÁL – MFK HAVÍŘOV
NE 30. 8. 10:15 MFK HAVÍŘOV – HEŘMANICE
SO 5. 9. 16:00 (ODJ. 14:00) DĚTMAROVICE – MFK HAVÍŘOV
NE 13. 9. 10:15 MFK HAVÍŘOV – TŘINEC B
NE 20. 9. 15:30 (ODJ. 13:30) POLANKA n. O. –  MFK HAVÍŘOV
NE 27. 9. 10:15 MFK HAVÍŘOV – NOVÝ JIČÍN
SO 3. 10. 15:00 (ODJ. 13:00) VÍTKOVICE – MFK HAVÍŘOV
NE 11. 10. 10:15 MFK HAVÍŘOV –  FRÝDLANT n. O.
NE 18. 10. 14:30 (ODJ. 12:30) BOHUMÍN – MFK HAVÍŘOV
NE 25. 10. 10:15 (ODJ. 7:45) BUS OPAVA B – MFK HAVÍŘOV
NE 1. 11. 10:15 MFK HAVÍŘOV – FRENŠTÁT p. R.

 

ĚLENÍ 
VŠEM MILOVNÍKŮM PŘÍRODY

 A VČELAŘSTVÍ ZVLÁŠŤ 

Zámecký dvůr vám bude k dispozici 
po celý školní rok 2020 – 2021 

Pokud budete mít zájem poznávat tajemství života včel, seznámit se 
s činnos� včelaře při ošetřování včelstev během celého včelařského roku, 
poznat včelařské nářadí a pomůcky, přijďte na první informa�vní schůzku, 
kde se domluvíme kdy a v kolik hodin se budeme scházet. 

První informa�vní schůzka se bude konat: 

 Kdy: v úterý 15. září 2020 v 16.00 hodin 

 Kde: Včelařský areál Zámecký dvůr 
(do areálu se dostanete brankou z parkoviště 
před katolickým kostelem sv. Markéty 
v Havířově-Bludovicích) 

Na těchto pravidelných schůzkách se rovněž dozvíte o včelích nemocech, 
poznáte anatomii včely, mikroskopování, apiterapii, vyzkoušíte si dýchání 
úlového vzduchu, seznámíte se s rostlinami významnými z včelařského 
hlediska. Ve včelařském areálu vám je k dispozici včelařská knihovna 
se 126 �tuly včelařských knih včetně včelařských časopisů a zahraničních 
překladů a desítky DVD. V areálu je možno vidět několik historických úlů, 
du�nu stromu obývanou včelami tzv. klát a také bylinkový pahorek a 
naučnou zahrádku. 

Rád Vás uvítám 

 

Jiří Vavřík 
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov 

 

 

 

 

SDĚLENÍ
VŠEM MILOVNÍKŮM PŘÍRODY

A VČELAŘSTVÍ ZVLÁŠŤ

Včelařský areál 
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O    Z    N    Á    M    E    N    Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Primátor města Havířova podle § 15 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční 
      

v pátek 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 a v sobotu 3. 10. 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb v jednotlivých volebních okrscích 
města Havířova jsou určené volební místnosti pro voli-
če podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy před okrsko-
vou volební komisí prokáže svou totožnost a státní ob-

čanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky. Volič, který se 
dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

4. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb (v případě ztráty nebo poško-
zení obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti). 

        Havířov 5. srpna 2020                               Ing. Josef Bělica, MBA
                                                                                           primátor města
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Voleb.    část  Havířov - Město
okrsek 
1. ZUŠ Bohuslava Martinů Na Schodech 1 Havířov - Město
2. Asterix - Středisko volného času Havířov Na Nabřeží 41        Havířov - Město
3. Základní škola a Mateřská škola    Na Nábřeží 49 Havířov - Město
4. Základní škola a Mateřská škola    Na Nábřeží 49      Havířov - Město
5. ZUŠ Bohuslava Martinů Sadová 29 Havířov - Město
6. Základní škola                        Gorkého 1 Havířov - Město
7. Základní škola                             Gorkého 1 Havířov - Město
8. Základní škola Gorkého 1 Havířov - Město
9. Multigenerační centrum Lučina Hlavní třída 45 Havířov - Město
10. Multigenerační centrum Lučina Hlavní třída 45 Havířov - Město
11. Multigenerační centrum Lučina Hlavní třída 45 Havířov - Město
12. Církevní stř. volného času

sv. Jana Boska v Havířově                Haškova 1 Havířov - Město
13. SANTÉ - Centrum ambulantních 

a pobytových soc. služeb Lípová 12 Havířov - Město
14. Společenský dům Reneta             Dlouhá třída 19 Havířov - Město
15. Mateřská škola Lípová 15 Havířov - Město
16. Vysoká škola PRIGO, z.ú. Vítězslava Nezvala 1 Havířov - Město
17. Vysoká škola PRIGO, z.ú. Vítězslava Nezvala 1 Havířov - Město
18. Mateřská škola Karla Čapka 8 Havířov - Město
19. Základní škola a Mateřská škola    Na Nábřeží 49   Havířov - Město
20. Společenský dům Reneta            Dlouhá třída 19 Havířov - Město
21. Společenský dům Reneta             Dlouhá třída 19 Havířov - Město
22. Střední průmyslová škola 

elektrotechnická Makarenkova 1 Havířov - Město
23. Základní škola                           1. máje 10a Havířov - Město
24. Základní škola                          1. máje 10a Havířov - Město
25. Základní škola                      1. máje 10a Havířov - Město
26. Školní jídelna                             Majakovského 8a Havířov - Město
27. Základní škola                           Žákovská 1 Havířov - Město
28. Základní škola                            Žákovská 1 Havířov - Město
29. Denní a pobytové služby pro seniory Moskevská 1f Havířov - Město
30. Mateřská škola Švabinského 7 Havířov - Město
31. Klub Bambino Astronautů 9 Havířov - Město
32. Základní škola                             Marušky Kudeříkové 14 Havířov - Město
33. Mateřská škola Horymírova 7 Havířov - Město
34. Asterix - Středisko volného času Havířov Marušky Kudeříkové 14 Havířov - Město
35. Základní škola              Marušky Kudeříkové 14 Havířov - Město
Voleb.    část Havířov - Bludovice
okrsek 
36. Mateřská škola Přímá 8                            Havířov - Podlesí
37. Základní škola a Mateřská škola 

s polským jazykem vyuč. Selská 14                         Havířov - Bludovice
38. Základní škola a Mateřská škola Frýdecká 37 Havířov - Bludovice
Voleb.    část Havířov - Podlesí
okrsek
39. Základní škola                       Mládežnická 11 Havířov - Podlesí
40. Základní škola                     Mládežnická 11 Havířov - Podlesí
41. Základní škola Františka Hrubína 5 Havířov - Podlesí

42. Školní jídelna, Hotelová škola
a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Tajovského 2 Havířov - Podlesí

43. Školní jídelna, Hotelová škola
a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Tajovského 2 Havířov - Podlesí

44. Gymnázium Studenská 11 Havířov - Podlesí
45. Školní jídelna, Hotelová škola 

a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Tajovského 2 Havířov - Podlesí
46. Kulturní dům Leoše Janáčka Dlouhá třída 46 Havířov - Podlesí
47. Kulturní dům Leoše Janáčka Dlouhá třída 46 Havířov - Podlesí
48. Mateřská škola Emila Holuba 7 Havířov - Podlesí
49. SANTÉ - Denní stacionář Čelakovského 4 Havířov - Podlesí
50. Střední průmyslová škola stavební Kollárova 2 Havířov - Podlesí
51. Střední průmyslová škola stavební Kollárova 2 Havířov - Podlesí
52. Základní škola                          Karolíny Světlé 1 Havířov - Podlesí
53. Základní škola                          Karolíny Světlé 1 Havířov - Podlesí
54. ZUŠ Leoše Janáčka J. Vrchlického 1a Havířov - Podlesí
55. ZUŠ Leoše Janáčka J. Vrchlického 1a       Havířov - Podlesí
Voleb.    část  Havířov - Šumbark
okrsek 
56. Střední škola                              Sýkorova 1 Havířov - Šumbark
57. Základní škola                      Školní 1 Havířov - Šumbark
58. Základní škola                      Školní 1 Havířov - Šumbark
59. Klub důchodců Wolkerova 4 Havířov - Šumbark
60. Základní škola Jarošova 33 Havířov - Šumbark
61. Základní škola                             Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
62. Mateřská škola Mládí 23 Havířov - Šumbark
63. Základní škola                             Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
64. Základní škola                       Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
65. Základní škola                           Marie Pujmanové 17 Havířov - Šumbark
66. Základní škola                         Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
67. Základní škola               Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
68. Základní škola               Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
69. Základní škola                            Generála Svobody 16 Havířov - Šumbark
70. Mateřská škola Moravská 14 Havířov - Šumbark
71. Základní škola                            Moravská 29 Havířov - Šumbark
72. Základní škola                            Moravská 29 Havířov - Šumbark
Voleb.    část Havířov - Prostřední Suchá
okrsek 
73. Příčná Offices s.r.o. (býv. Rekultivace a.s.) Dělnická 41 Havířov - Pr.Suchá
74. Základní škola Kapitána Jasioka 57 Havířov - Pr.Suchá
75. Střední škola Kapitána Jasioka 50 Havířov - Pr.Suchá
76. Základní škola Kapitána Jasioka 57 Havířov - Pr.Suchá
Voleb.    část Havířov - Dolní Suchá
okrsek 
77. Mateřská škola U Školy 17                        Havířov - Dol. Suchá
Voleb.    část Havířov - Životice
okrsek 
78. Základní škola a Mateřská škola Zelená 2 Havířov - Životice
Voleb.    část Havířov - Dolní Datyně 
okrsek
79. Správní budova Občanská 1                      Havířov - Dol. Datyně

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
Odbor kancelář primátora

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Magistrát města Havířova bude ve dnech 3. 9. – 10. 10. 2020 v sou-
vislosti s výkonem volebního práva vydávat občanské průkazy bez 
strojově čitelných údajů.

K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu 
ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu je občan povi-
nen předložit potvrzení o občanském průkazu, 2 fotografie a rodný list.

V případě, že si občan současně požádá o vydání občanského průkazu 
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, zaplatí 
správní poplatek 100,- Kč, dle položky 8 písm. f) Sazebníku zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

V případě skončené platnosti OP předloží občan původní OP a 2 foto-
grafie. Takto vydaný občanský průkaz má platnost 1 měsíc ode dne 
jeho vydání.

Žádosti o vyhotovení občanských průkazů i již vyhotovené občanské 
průkazy si občané mohou podat a vyzvednout v přízemí budovy C 
Magistrátu města Havířova, na odboru vnitra a živnostenském úřadu, 
oddělení správních a dopravněsprávních evidencí, v běžných úředních 
hodinách.

V týdnu před konáním voleb do Zastupitelstva MSK a do Senátu 
Parlamentu ČR (I. kolo) v následujících hodinách:

Pondělí  28. 9. 2020 zavřeno (státní svátek)
Úterý  29. 9. 2020 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Středa  30. 9. 2020 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Čtvrtek  1. 10. 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Pátek  2. 10. 2020 od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Sobota  3. 10. 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

V týdnu před konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR (II. kolo) 
v následujících hodinách:
Pondělí  5. 10. 2020 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Úterý  6. 10. 2020 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Středa  7. 10. 2020 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Čtvrtek  8. 10. 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Pátek  9. 10. 2020 od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Sobota  10. 10. 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Ve výše uvedené podtržením zvýrazněné pracovní době jsou pracov-
níci na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů připraveni 
přijímat žádosti o občanské průkazy a rovněž i žádosti o nový cestovní 
doklad, a to nejen z důvodu výkonu volebního práva (občan si může 
rovněž vyzvednout již vyhotovený občanský průkaz popř. vyhotovený 
cestovní doklad).

(1) Voliči, který nebude moci volit do Zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
v územním obvodu kraje je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastu-
pitelský úřad, na jeho žádost VOLIČSKÝ PRŮKAZ.

(2) Volič zapsaný ve stálém seznamu voličů vedeném Magistrátem 
města Havířova může požádat o vydání voličského průkazu ode dne 
vyhlášení voleb do Zastupitelstva MS kraje, a to

- OSOBNĚ na Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, odboru vnitra 
a živnostenském úřadu, v přízemí budovy C, přepážka č. 9 a 10 (vy-
volávací systém – tlačítko „voličské průkazy“), v úředních hodinách 
(pondělí a středa 8.00 –17.00 hod., čtvrtek 8.00 – 14.00 hod., úterý 
a pátek 8.00 –12.00 hod.), nejpozději však do 30. 9. 2020 do 16.00 hod.,
- nebo na tuto adresu PÍSEMNÝM PODÁNÍM s ověřeným podpisem 
voliče
- nebo V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zaslané prostřednictvím datové 
schránky doručené nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. nejpozději 
do 25. 9. 2020.

3) Magistrát města Havířova voličský průkaz nejdříve 15 dnů před 
dnem voleb, tj. od 17. 9. 2020, předá osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče nebo zašle v elek-

tronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele o voličský 
průkaz, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu prostřednictvím 
poštovních služeb.

4) VOLIČSKÝ PRŮKAZ vydaný pro volby do Zastupitelstva MSK 
opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do zastupitelstev krajů 
ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou 
vyhlášeny volby a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trva-
lému pobytu.

UPOZORNĚNÍ K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PRO SENÁT 
PARLAMENTU ČR:
VOLIČSKÝ PRŮKAZ pro hlasování do Senátu (I. a II. kolo) vydávají 
obecní úřady v Albrechticích, v Horní Suché a v Těrlicku voličům při-
hlášeným k trvalému pobytu v jejich územním obvodu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Sená-
tu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vol-
by vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do voleb-
ního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na 
území České republiky.

Informace pro občany k vydávání občanských průkazů pro volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje konané ve dnech 2. – 3. 10. 2020 a pro volby do Senátu
Parlamentu České republiky konané v obcích Albrechtice, Horní Suchá a Těrlicko

ve dnech 2. – 3. 10. 2020 ( I. kolo) a 9. – 10. 10. 2020 ( II. kolo)

INFORMACE OBČANŮM
K VYŘÍZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KONANÉ VE DNECH 2. – 3. 10. 2020
(§ 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nabídka prodeje plošiny 
pro imobilní osoby

Miss Karkulka číslo 30 
se blíží!

„Krásná jako kvítka…“
– to nejlepší za 30 let

Ekonomický odbor Magistrátu města Havířova nabízí k prodeji funkč-
ní plošinu pro imobilní osoby. Více informací poskytne ekonomický 
odbor, Květoslava Dudová, tel.: 596 803 241.

-red-

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Na Schodech 1, 
Havířov-Město, příspěvková organizace,

tel: 596 813 128, 775 675 595
www.zusbm-havírov.cz , email – sekretariat@zusbm.cz

VyhlAšujE tAlENtOVé ZKOušKy dNE: 4. 9. 2020
v těchto oborech:

hra na příčnou flétnu ♫ hra na fagot ♫ hra na klarinet
hra na saxofon ♫ hra na pozoun ♫ hra na kytaru

hra na akordeon ♫ hra na bicí nástroje
Komplexní výtvarná tvorba

Tvůrčí fotografie a Nová média
Pohybová tvorba (tanec)

Více naleznete na adrese:
http://zusbm-havirov.cz/talentové-zkousky

Kdo vystřídá Valerii Kaňovou 
z Havířova na trůnu pro Miss 
Karkulku? To se dozvíme letos 
v listopadu, kdy se uskuteční už 
30. volba nejšikovnější a nejv-
tipnější středoškolačky okresu 
Karviná – Miss Karkulka VES-
NA Tours 2020. Slečny, které na 
Karvinsku bydlí nebo zde studují 
střední školu, se mohou už teď 
hlásit na mail jiri.jekl@post.cz 
Na vítězku letošního ročníku 
čeká mimo jiné dovolená u moře. 
A to je báječné! Takže se přihlaste 
do Miss Karkulky VESNA Tours 
2020 už dnes!!!

Neobvyklý pohled přináší letos 
v září mezinárodní dětská výtvar-
ná soutěž v oboru kresby a grafiky 
„Krásná jako kvítka…“pořádaná 
ZŠ Frýdeckou. Přinese totiž výběr 
prací z 30 let existence soutěže 
a předvádí na nich jednotlivé vý-
tvarné techniky. Výstava ukazuje 
celou škálu výtvarného tvoření. 
Od obyčejné kresby tužkou, kte-
rá ale může utvořit plnohodnotné 
výtvarné dílo, po složité techniky 
tisku, které zaujmout technickou
dokonalostí a časovou nároč-
ností. Nejmladším vystavujícím 
dětem jsou 4 roky, nejstarším 15 
let. Dětští autoři obrázků z 90. let 
jsou dnes již dospělí.

Obrázky jsou doprovázené ko-
mentářem, který upozorní na mi-
mořádné rysy každého díla. Lze 
odhadovat, jak autor přemýšlel, 

sledovat, jak se snažil vyjádřit my-
šlenku, obdivovat grafické myšle-
ní, trpělivost a tvořivost dětí. Vy-
staveny budou také obrázky, které 
něčím zvláštním zaujaly a udivily 
technickým provedením, origina-
litou nebo neobvyklou kompozicí. 
U některých výtvarných děl hraje 
prim barva, jiné zapůsobí pečlivou 
černobílou kresbou, další předvá-
dějí zvláštní výtvarné efekty.

Výstavu je možné navštívit 
od 1. září do 1. října 2020 ve Vý-
stavní síni Viléma Wünscheho 
v Kulturním domě Leoše Janáčka 
v Havířově ve všedních dnech od 
10 do 18 hodin, o víkendech mezi 
14. a 18. hodinou.

Mgr. Jiřina Sivá,
ředitelka ZŠ Frýdecké

a kurátorka výstavy

foto: Rostislav Mžik

Valerie Kaňová - Miss Karkulka 
VESNA Tours 2019

Vanda Sedláková (5 let), Mám ráda koně, MŠ Horní Brusnice
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Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město, https://knihovnahavirov.cz/

Virtuální Univerzita 3. věku pokračuje zimním semestrem v obo-
rech Klenoty barokního sochařství v českých zemích (29. 9. v 9.00) 
a Genealogie (5. 10. v 9.00) Studia se mohou účastnit občané ČR 
důchodového věku nebo invalidní důchodci.
Více informací v Hudebním oddělení a na tel. 597 317 212.

AKCE PRO DĚTI

POBOČKA SEIFERTOVA

16. 9. v 10.00    Kamínky z prázdnin. Malování na kamínky.
21. 9. v 10.00    Čtení s příběhem pro nejmenší děti.
21. 9. ve 14.00  LISTování novými knihami pro děti.

AKCE PRO DOSPĚLÉ

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ SVORNOSTI

2. 9. v 16.00   Melodie barev. Vernisáž výstavy obrazů Markéty  
Evjákové. Akce se koná v rámci 26. ročníku festivalu Dny umění 
nevidomých na Moravě ve spolupráci se SONS ČR,
z. s., oblastní odbočka Havířov-Orlová.

10. 9. ve 14.00  Koncert Radka Žaluda v doprovodu Filipa Moravce. 
Akce se koná v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 
ve spolupráci se SONS ČR, z. s., oblastní odbočka Havířov-Orlová.

23. 9. v 18.00    Dva světy. Vernisáž výstavy obrazů Romany 
Večeřové a Petry Nytrové Gallové.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ SVORNOSTI

7. 9. v 18.00 Krakow – Na skok v metropoli Malopolska.
Zahájení výstavy Fotoklubu Havířov.

8. 9. v 18.00    Relaxační kurz J. Mažguta.
10. 9. v 17.00  Kurz pro spokojené já.
15. 9. v 17.00 Gruzie vytesaná ze skály. Přednáška Jiřího Kaláta 
K-KLUB, ŠRÁMKOVA

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ ŠRÁMKOVA

Od 9. 9. Svět pod rouškou.
Výstava fotografií z 11. ročníku fotosoutěže pro amatéry.

K-KLUB ŠRÁMKOVA

8. 9. v 16.30 Shamballa.
Výroba náramku drháním (macramé) pod vedením Šárky Dvořákové.
Cena 180 Kč.

16. 9. v 18.00 Madagaskar – Země krále Jelimána.
Cestovatelská přednáška Kateřiny Kašákové.
Vstupné 110 Kč / osoba přes smsticket.cz v předprodeji.
Vstupné 130 Kč / osoba na místě v den akce.

29. 9. v 17.30 Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou.
Vstupenky v ceně 50 Kč lze rezervovat na tel. 597 317 219
nebo emailu dospeli@knih-havirov.cz.

POBOČKA U JESLÍ

21. 9. v 9.30 Posezení nad knihami. Čtenářský klub.

POBOČKA GEN. SVOBODY

21. 9. v 10.00 Slavnostní otevření zrekonstruované pobočky.
V programu vystoupí děti z MŠ Petřvaldská.
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KD PETRA BEZRUČE SPOLEČENSKÝ DŮM

PÁTEK 4. 9. 2020
ZAČÁTEK OD 19.00 h.

HOSTÉ
VEČERA

POP STARS
ABBA / BONEY-M

SPOLEČENSKÝ DŮM HAVÍŘOV

FOTOBUDKA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: ONLINE - WWW.MKSHAVIROV.CZ

199 Kč
PŘEDPRODEJ

VSTUPNÉ:
VSTUPNÉ NA MÍSTĚ

250 Kč

DISKŽOKEJ JIŘÍ HALÁK
DISCO ZÁBAVA V RYTMU 60. - 90. LET

RETRO DEKORACE A POHOŠTĚNÍ

ČESKÁ SCÉNA

POLSKÁ SCÉNA
8. 9. 2020 v 19:00 - HAP-5
ZBRODNIE SERCA
Beth Henley / Reżyseria: Petr Kracik

22. 09. 2020 v 19:00 - HAA-5, VRA-5
ŠAKALÍ LÉTA / Režie: Peter Gábor
Petr Šabach - Ivan Hlas - Petr Jarchovský - Jan Hřebejk - Miroslav Hanuš
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ěž Městské kulturní středisko Havířov
Taneční klub 
a Taneční škola Flodur-Floduráček Havířov z. s.
pořádají a zvou na

Městské kulturní středisko Havířov
Taneční klub 
a Taneční škola Flodur-Floduráček Havířov z. s.
pořádají a zvou na

Moravskoslezská taneční liga

soutez ve spolecenském tanciˇ ̌  ˇ 
“O POHÁR 
  MĚSTA HAVÍŘOV”

20. 9. 2020 od 9 hodin
Společenský dům Havířov

Více na www.csts.cz
Vstupné: 200 Kč
děti do 15 let  a senioři od 65 let: 80 Kč

Standardní 
a latinskoamerické tance 
v kategoriích
   děti I, II    junioři I a II D, C, B
   dospělí E, D, C, B

KAKTUSŮ A SUKULENTŮ

10. 9. - 12. 9. 2020

Městské kulturní středisko Havířov
Klub kaktusářů MKS Havířov

9.00 - 18.00 hod.

SPOLEČENSKÝ DŮM HAVÍŘOV

Vstupné: dospělí 20,- / děti 10,-
www.mkshavirov.cz  / www.kaktusarihavirov.cz

9. září / 17.30 hodin
loutkový sál KDPB / Přednáška s meditací
BÝT MOCNÝM MÍSTO NE-MOCNÝM
provází Renáta Rowena Bittová
Vstupné: dospělí 200 Kč,
                 děti do 15 let 100 Kč

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

pořádají
14. 9. 2020 v 16.30 hod.

v loutkovém sále KDPB besedu
s Mgr. Renátou Zemanovou,

zástupkyní spolku Krajina břidlice, z.s.
Název přednášky: Flascharův důl po 100 letech ožívá
Téma přednášky: Historie těžby břidlice na Odersku
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VElKý sÁl                                            

1. 9. v 17.00 h. a 2. 9. 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 časoprostor.

Vstupné: 170 Kč �

1. 9. v 19.30 h. a 2. 9. v 17.00 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: 160 Kč �

3. 9. v 17.00 h.
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný/ rodinný, USA 2020, 
105´, přístupný, dabing.
Zásadní roli ve filmu hrají kouzelné 
sušenky, jaké by chtěl prostě každý. 
Sušenky mají tvar zvířátek a mají 
sílu proměnit vás právě v to zvíře, 
které sníte.

Vstupné: 150 Kč �

3. – 4. 9. v 19.30 h.                          P
AFTER: PŘIZNÁNÍ
Romantický, USA 2020, 106 ,́ do 12 
let nevhodný, titulky.

Po úvodním úspěšném filmu After: 
Polibek přichází do kin pokračová-
ní. Hodná dívka Tessa a tajemný 
Hardin se propadli do osudové lás-
ky. Hardin býval krutý, uměl dívky 
využít a odkopnout. Teď je to on, 
kdo by mohl skončit se zlomeným 
srdcem.

Vstupné: 160 Kč �

4. – 6. 9. v 17.00 h.                            P
MULAN 2D
Akční/ dobrodružný/ rodinný, USA 
2020, 106´, přístupný, dabing.

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

Vstupné: 160 Kč �

5. – 6. 9. v 19.30 h.
HAVEL
Drama, Česko 2020, 100´, do 12 let 
nevhodný, české znění.
Je to příběh z časů disentu, kdy 
Václav Havel ještě nebyl slavnou 
osobností. Film se soustředí na Ha-
vlův bouřlivý osobní život, kterému 
dominuje boj za pravdu a správnou 
věc. V centru všeho je pak neobvyk-
lý a o to silnější vztah s manželkou 
Olgou. V titulní roli exceluje aktuální 
držitel Thálie Viktor Dvořák.

Vstupné: 150 Kč �

6. 9. v 10.00 h.
JEŽEK SONIC
Komedie, USA 2020, 100´, přístupný, 
dabing.
Modrý superrychlý ježek Sonic patří 
k největším videoherním legendám. 
Proto vznikla komedie, v níž bude 
hrdina rychlostí blesku prchat před 
svým neúnavným pronásledovate-
lem Doktorem Robotnikem.

Vstupné: 50 Kč 

7. – 9. 9. v 17.00 h.
HURÁ DO DŽUNGLE
Animovaný/ rodinný, Německo 
2019, 84´, přístupný, dabing.
Když do hluboké džungle zavítá 
návštěvník z vesmíru, zvířátka jsou 
nadšena, protože jim předá schop-
nost umět mluvit. To ale ještě netu-
ší, že ve skutečnosti byl mimozem-
šťan vyslán, aby ovládl celou jejich 
planetu.

Vstupné: 130 Kč �

7. 9. v 19.30 h.
CASTING NA LÁSKU
Komedie/ romantická, Česko 2020, 
83´, do 12 let nevhodný, české znění.
Komedie o tom, jak všichni pořádní 
chlapi vymřeli! Neúspěšnou hereč-
ku začne podvádět manžel. Ona to 
nechce vzdát a rozhodne se najít 
někoho, před kým její manžel zbled-
ne závistí!

Vstupné: 120 Kč 

8. – 9. 9. v 19.30 h.                            P
MULAN 2D
Akční/ dobrodružný/ rodinný, USA 
2020, 106´, přístupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �

10. – 13. 9. v 17.00 h.                       P
DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie, rodinný, USA 2020, 98´, 
přístupný, české znění.

Rodinná komedie s filmovými 
hvězdami popisuje nelítostnou vál-
ku vnuka s dědou, kterého hraje 
Robert de Niro. Když se k nim děde-
ček přistěhoval, vnuk musel dědovi 
přenechat svůj pokoj. A protože se 
s tím nemohl smířit, vypukl ostrý 
souboj.

Vstupné: 150 Kč �

10. – 13. 9. v 19.30 h.                         P
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie, Česko 2020, 88´, do 12 let 
nevhodný, české znění.

Na skupinové psychoterapii se 
u doktora setkají tři ženy zralého 
věku. Liší se sice svými profesemi, 
ale problém mají stejný – nevěra 
manželů. Spontánně se rozhodnou, 
že lepší než drahý doktor, bude lev-
ná pomsta. A s tou si navíc vzájem-
ně vypomůžou.

Vstupné: 160 Kč �

13. 9. v 10.00 h.
LASSIE SE VRACÍ
Dobrodružný/ rodinný, Německo 
2020, 100´, přístupný, dabing.
Nejslavnější pes filmové historie se 
vrací do kin! Dvanáctiletý chlapec a 
jeho věrná psí kámoška Lassie jsou 
proti své vůli rozděleni a Lassie je 
převezena až na druhý konec země. 
Z nového domova ale uteče a vydá 
se na neuvěřitelně odvážnou a ně-
kdy i zábavnou cestu zpátky.

Vstupné: 50 Kč
14. – 16. 9. v 17.00 h.
VZHŮRU ZA SNY
Animovaný/ rodinný, Dánsko 2020, 
81´, přístupný, dabing.
Co kdyby se ukázalo, že svět noč-
ního snění má podobu hollywood-
ských filmových studií? A že každý 
z nás tam má vlastní filmový štáb 
a režiséra svých snů? Přesně tohle 
tajemství objeví dvanáctiletá Mína.

Vstupné: 140 Kč �

14. 9. v 19.30 h.
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 sexuál-
ních predátorů, u kterých poznáme 
jejich taktiku. V této „osmnáctkové“ 
verzi je vše odkryto kromě tváří pre-
dátorů.

Vstupné: 100 Kč 

15. 9. v 19.30 h.                               P
KRAJINA VE STÍNU
Drama/ historický, Česko 2020, 135 ,́ 
do 15 let nepřístupný, české znění.

Kronika lidí z jedné malé vesnice 
v pohraničí vláčené dějinami třicá-

KINO CENTRUM
GALERIE CENTRUM  (vstup volný)

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

1. 9. - 30. 9. Mgr. josef Pintér – Ze života havířova
výstava fotografií někdejšího kronikáře a dlouholetého reportéra Havířovského deníku k 65. výročí založení města

Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkshavirov.cz
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tých, čtyřicátých a padesátých let 
minulého století. Život ve vsi pro-
bíhal vždy v pospolitosti. Pak ale 
přišla doba, kdy je nutné si vybrat, 
kdo je Rakušan, Němec a kdo je 
Čech. Svou osudovou epopej nato-
čil Bohdan Sláma v černobílé verzi.

Vstupné: 160 Kč �

16. 9. v 19.30 h.                           P
NOVÍ MUTANTI
Fantasy/ akční, USA 2020, 95´, do 
12 let nevhodný, titulky.

Pět mladých lidí se zvláštními 
schopnostmi je zavřeno na tajném 
místě. Bojují nejen se svými hříchy 
z minulosti, ale hlavně, aby zachrá-
nili sami sebe. Marvel mění žánr su-
perhrdinů – tentokrát je to hororové 
zabarvení.

Vstupné: 150 Kč �

17. – 20. 9. v 17.00 h.                      P
MÁŠA A MEDVĚD:
MÁŠINY PÍSNIČKY
Animovaný/ rodinný, Rusko 2020, 
78´, přístupný, dabing.

Okouzlující animované příběhy ne-
rozlučné dvojice s pořádnou por-
cí písniček! Máša je neposedné 
děvčátko, které žije v lese ve staré 
železniční stanici. Jejím nejlepším 
kamarádem je dobrosrdečný med-
věd, který má plné packy práce, aby 
napravoval Mášiny lumpárny.

Vstupné: 150 Kč �

17. – 18. 9. v 19.30 h.                   P
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Akční/ komedie, Velká Británie/ USA 
2020, 131´, do 15 let nepřístupný, 
titulky.

Zatímco se sebranka nejhorších 
tyranů a geniálních zločinců připra-
vuje rozpoutat válku, jež má zahubit 
milióny lidí, jeden muž musí vyhrát 
závod s časem a zastavit je. V tom-
to filmu se staneme svědky zrodu 
první nezávislé tajné služby.

Vstupné: 160 Kč �

19. a 20. 9. v 19.30 h.
ŠARLATÁN
Drama, Česko/ Irsko/ Polsko 2020, 
118 ,́ do 12 let nevhodný, české znění.
Strhující koprodukční drama reži-
sérky Agnieszky Hollandové (Ho-
řící keř), ukazuje na pozadí dobo-
vých událostí příběh výjimečného 
muže, obdařeného léčitelskými 
schopnostmi. Inspirací byl sku-
tečný osud slavného léčitele Jana 
Mikoláška. V hlavní roli otec a syn 
Trojanovi. 

Vstupné: 160 Kč �

20. 9. v 10.00 h.
LEDOVÁ SEZóNA:
ZTRACENÝ POKLAD
Animovaný/ komedie, USA/ Indie 
2019, 90´, přístupný, dabing.
Po vzoru slavných hrdinů Indiana 
Jonese a především Johnyho En-
glishe se roztržitý lední medvěd 
Norm vydává z pohodlí domova ko-
lem světa na velké dobrodružství. 
Po svém boku bude mít nezničitel-
né chlupaté kámoše lumíky.

Vstupné: 50 Kč

21. – 23. 9. v 17.00 h.                        P
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka/ fantasy, Česko 2020, 
112´, přístupný, české znění.

Princeznu Ellenu od narození pro-
vází příslib mocné kletby. Ta se má 
naplnit v den Elleniných dvacátých 
narozenin, jakmile zapadne slun-
ce. Hrají Eliška Křenková, Martin 
Dejdar, Martin Písařík a další.

Vstupné: 160 Kč �
21. 9. v 19.30 h.
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Komedie, Německo 2019, 111´, do 
15 let nepřístupný, dabing.
Jiskřivá komedie od tvůrců populár-
ní řady „Fakjů pane učiteli“. 

Vstupné: 100 Kč 

22. a 23. 9. v 19.30 h.
TENET
Akční/ sci-fi, USA/ Velká Británie 
2020, 150´, do 15 let nepřístupný, 
titulky.

Vstupné: 170 Kč �

24. – 26. 9. v 17.00 h.
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
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: 150 Kč �

24. – 26. 9. v 19.30 h.
BÁBOVKY
Komedie/ drama, Česko 2020, 97´, 
do 12 let nevhodný, české znění.

Příběhy hrdinů filmu nám ukáží, že 
některá setkání dokáží navěky změ-
nit život. Natočeno podle knižního 
bestselleru Radky Třeštíkové. Hrají 
Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, 
Jana Plodková, Marek Taclík, Táňa 
Pauhofová, Jiří Langmajer a spous-
ta dalších.

Vstupné: 160 Kč �

29. a 30. 9. v 17.00 h.
SCOOB!
Animovaný/ rodinný, USA 2020, 93´, 
přístupný, dabing.
Film nás zavede na samotný začá-
tek přátelství Scoobyho a Shaggy-
ho a konečně na velkém plátně uvi-
díme i mladé detektivy, kteří založili 
srandabandu Záhady s.r.o. Zločin 
totiž nikdy nespí a tak parta brzy 
zjišťuje, že pravým klíčem k záhadě 
může být právě Scooby.

Vstupné: 140 Kč �

29. a 30. 9. v 19.30 h.                        P
NADĚJE
Drama/ romantický, Norsko 2019, 
126´, do 12 let nevhodný, titulky.

Toto drama dává své hrdince 
v plné síle jen slabou naději, když 
lékaři den před vánocemi zjistí, že 
má neléčitelný nádor. V hlavní roli 
filmová hvězda Stellan Skarsgard 
(Mamma Mia, Thor, Avengers nebo 
Černobyl).

Vstupné: 150 Kč �

MAlý sÁl                                        

FILMOVÝ KLUB

15. 9. v 17.00 h.                              P
Obnovená premiéra
LONI V MARIENBADU
Drama/ romantický, Francie/ Itálie 
1961, 94´, přístupný, titulky.

Muž přichází do barokního hotelu 
na setkání se ženou, která si ale na 
nic nevzpomíná. V okázalém síd-
le se odehrává surrealistické dra-
ma založené na hře s realitou, sny 
a představami. Na MFF v Benátkách 
v roce 1961 získal film Zlatého lva.

22. 9. v 17.00 h.
KRÁLOVÉ VIDEA
Dokument, Česko 2020, 82´, přístup-
ný, české znění.

Tento dokument zavede diváka 
zpět do časů rychlodabingu a ne-
legálních domácích videoprojekcí. 
Film natočil karvinský rodák Lukáš 
Bulava a osobně jej uvede. Ve fil-
mu uvidíme Františka Fuku, Danu 
Hábovou, Ondřeje Neffa a spoustu 
dalších legend dabingu.

29. 9. v 17.00 h.
PRAVDA
Drama/ komedie, Japonsko/ Francie, 
2019, 106´, přístupný, titulky.

Třaskavé setkání scénáristky se 
svou matkou, slavnou francouz-
skou herečkou. Dokáží obě ženy 
opět vytvořit láskyplné rodinné pou-
to mezi sebou? Film natočil japon-
ský klasik Hirokazu Kore´eda a film 
otevíral vloni MFF v Benátkách.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkshavirov.cz
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07. října 2020 / 19.00 hodin, velký sál KDPB
LAKoMec / Molière / divadlo
Hrají herci Divadla Kalich Praha: Pavel Zedníček a další
Předprodej vstupenek od 24. 8. 2020 od 14.00 hodin

07. října 2020 / 17.30 hodin, loutkový sál KDPB
bÝt MocNÝM MÍSto Ne-MocNÝM
LÉČBA 1. ČAKRY, NOHY, UKOTVENÍ, ŽIVOTNÍ SMĚR
přednáška s meditací / provází Renáta Rowena Bittová
Vstupné: 250 Kč / děti do 15 let 125 Kč

14. října 2020 / 18.00 hodin, loutkový sál KDPB
MAreK JeLÍNeK – DobroběŽNÍK v AFrIce
Afrika? Co si o nás myslí? A my o ní? / přednáška
Vstupné: 80 Kč / studenti 70 Kč

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.

23. listopadu 2020 / 19.00 hodin, velký sál KDPB
oSM eUr NA hoDINU / Sébastien Thiéry / divadlo 
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová nebo
Daniela Šinkorová, Antonín Procházka nebo Zbyšek Pantůček
Předprodej vstupenek od 23. 9. 2020 od 14.00 hodin

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 KDLJ
koncert
JIŘÍ PAvLIcA, hANA A Petr ULrYchovI,
JAvorY beAt & hrADIŠŤAN
Vstupné: 440 Kč, 550 Kč, 720 Kč 
Doprodej vstupenek 

KONCERTNÍ SEZONA

PŘIJĎTE MEZI NÁS

KD LEOŠE JANÁČKA

KD RADOST PŘIPRAVUJEME
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KURZY
Městské kulturní středisko Havířov 2020/2021

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

HUDEBNÍ POHYBOVÉ PRAKTICKÉ

POHYBOVÁ VÝCHOVA  PRO DĚTI A MLÁDEŽ
JAZYKOVÉ

www.mkshavirov.cz
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Lékař radí na aktuální téma:
Když nás bolí ucho
Konec prázdnin a návrat dětí 
do školy je často doprovázen 
nepříjemnými potížemi – bo-
lestmi ucha.  Důvodů může být 
několik – od přehnaného čiště-
ní uší, po koupání na koupališti 
nebo v moři, ale příčiny mohou 
být i virově – bakteriální.
Primářka havířovského ORL 
oddělení, MUDr. Eva Mrázková, 
Ph.D., doporučuje, kdy se vy-
dat s bolestí ucha k lékaři a co 
můžeme v rámci prevence 
zvládnout sami doma.
Paní primářko, co máme dělat, 
když nás začne bolet ucho?
Nejdřív bychom se měli pokusit 
zjistit, jak a kde nás ucho bolí. 
Pokud je bolest ucha taková, 
že je typická reakcí na dotek 
při zatahání za boltec nebo po-
citem bolesti při kousání, může 
být projevem ucpaného zevního 
zvukovodu.  Tato bolest může 
být doprovázená zvýšenou tep-
lotou, svěděním, výtokem nebo 
zalehlým uchem. 
Co může být příčinou záně-
tu zvukovodu, existuje nějaká 
prevence?
Nejčastější příčinou bývá přeh-
naná hygiena, měli bychom si 
všichni zapsat za uši, že ucho 
se uvnitř nečistí! Má totiž samo-
čistící schopnost. Prevence je 
snadná – po každém koupání 
je dobré jen vytřít ucho ruční-
kem, maximálně používat ušní 
olejové kapky nebo sprej podle 
návodu.
Co když nás ucho začne bolet 
a bolest neustupuje?
Při bolesti spočívá domácí léčba 
v nakapání dezinfekčních kapek 
do ucha. Dále obvykle stačí uži-
tí léku proti bolesti např. para-
cetamolu nebo ibuprofenu dle 
příbalového letáku. Pokud bo-
lest neustupuje, doporučujeme 
navštívit lékaře. Ten při otoku 
a teplotách předepíše antibio-
tické kapky event. antibiotika 
v  tabletách. Léčba nekompliko-
vaného zánětu zevního zvukovo-
du trvá přibližně týden.

Čím je typický zánět středního 
ucha?
Zánět středního ucha je častou 
nemocí z nachlazení. Nejčastěji 
se s ním setkáváme u dětí, často 
při návratu po prázdninách zpět 
do dětských kolektivů. Začíná 
nejčastěji jako virová infekce 
(rýma nebo jiné onemocnění 
horních cest dýchacích), která 
postupuje z nosu a nosohltanu 
do středního ucha Eustachovou 
trubicí. Ta zajišťuje vyrovnávání 
tlaku a vypouštění normální se-
krece ze středního ucha. U dětí 
není dostatečně vyvinuta, je té-

měř vodorovná, krátká a otevře-
ná, což je příčinou snadnějšího 
zanesení infekce do středouší.
Jak zánět středního ucho pro-
bíhá?
Samotné onemocnění probíhá 
v několika fázích. Nejprve díky 
zánětu nosu a nosohltanu do-
chází k otoku a uzavření slucho-
vé trubice. Ve středním uchu 
vzniká podtlak. To se projevuje 
pocitem zalehnutí ucha, tlakem 
v uchu a bolestí. V druhé fázi 
dochází k ronění tekutiny ve 
středním uchu a příznaky se ze-
silují, bolest narůstá. V další fázi 
vzniká hnisavá sekrece, bolest 
se dále stupňuje. V poslední fázi 
dochází k hojení zánětu s ústu-
pem bolesti.
Zánětu středního ucha většinou 
předchází virová infekce horních 
cest dýchacích a na ni může na-
sednout infekce bakteriální, ale 
často se setkáváme s kombina-
cí tj. virově – bakteriální infekcí. 
Kromě bolesti a zalehnutí patří 
k příznakům zánětu středního 
ucha také zvýšená teplota. 
Při virové infekci je rýma čirá 
či hlenová a bubínek je zarudlý, 
prosáklý. Ve druhé fázi, kdy do-
chází k ronění tekutiny ve střed-
ním uchu, vyklenutí bubínku, kte-
rý je v tomto momentu potřeba 
propíchnout, je sekrece ze stře-
douší serosní či hlenová. Větši-
nou se jedná o virovou infekci. 
Jestliže je výtok hlenohnisavý 
nebo hnisavý, jedná se o bakte-
riální infekci. 
Co je cílem léčby u zánětu stře-
douší?
Cílem léčby je zmírnit příznaky 
a urychlit hojení. U virových in-
fekcí a počátečních stádií zá-
nětu můžeme v rámci domácí 
léčby podat léky proti teplotě 
a zánětu jako například para-

len nebo ibuprofen. Doporučuje 
se řádně smrkat, odsávat hleny 
z nosu, u nejmenších dětí polo-
hovat tak, aby mohly hleny od-
cházet z nosohltanu, tj. hlavu mít 
mírně zvýšeně. Snažíme se snížit 
otok nosní sliznice tím, že apliku-
jeme nosní kapky. Alternativou 
může být použití Vincentky nebo 
roztoku s mořskou solí. Častou 
chybou je, že když ucho začne 
bolet, okamžitě utíkat do nemoc-
nice, aniž by se podaly léky proti 
bolesti a teplotě. Lékař pak často 
diagnostikuje jen počínající zá-
nět. Ucho není potřeba vždy „pí-
chat“. Pokud domácí léčba neza-
bere, je potřeba navštívit lékaře, 
který obvykle ještě podá celkově 
antibiotika.
Jak můžeme preventivně před-
cházet zánětu středního ucha?
Obecně je základní prevencí 
u všech onemocnění posilování 
imunitního systému. Je důležité 
dbát na správnou životosprávu, 
pitný režim, větrání. Platí všech-
ny zásady, které jsme se naučili 
v posledních měsících v souvis-
losti s koronavirem: dbát na hy-
gienu, zejména mytí a dezinfekci 
rukou, používání kapesníku při 

kašli, nekašlat do dlaně a volné-
ho prostoru apod. 
Zánět středního ucha vzniká 
u dětí s rýmou. Příčinou opakova-
ných rým, zánětů středního ucha 
a s tím spojenou nedoslýcha-
vostí u dětí do šesti let je často 
zvětšená nosní mandle. Pokud 
se mandle odstraní, dítě se nau-
čí dýchat nosem, ubývá četnosti 
opakovaných zánětů a kolísání 
sluchu. Tento zákrok provádíme 
u nás v havířovské nemocnici.  
U dospělých se nejčastěji setká-
váme se zánětem středního ucha 
u osob s poruchou imunity, nádo-
rovým onemocněním, cukrovkou či 
jiným systémovým onemocněním. 
Zavedením očkování proti pneu-
mokokům ubylo závažných kom-
plikací, které se zánětem střední-
ho ucha byly spojeny. Zejména 
se jedná o záněty mozkových 
blan, zápaly plic a těžkou nedo-
slýchavost či hluchotu. 

PhDr. Irma Kaňová, PhD.,
manažer pro vztahy

s veřejností a marketing,
NsP Havířov
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NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Zveme rodiče i děti na Den otevřených dveří 8. 9. od 9 do 12 a od 14 do 18 hod. na obou střediscích.

ASTERIX - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU www.asterix-havirov.cz, info@svcha.eu
Na Nábřeží 23/41, Havířov-Město, tel: 596 811 175, M. Kudeříkové 1143/14, Havířov-Město, tel: 596 811 031

KROUŽKY VE STŘEDISKU NA NÁBŘEŽÍ
odd. Estetické výchovy
Tomáš Mendl
e-mail: tomas.mendl@svcha.eu
tel: 596 811 175, mobil: 736 158 153

Keramická tvorba: 800,- 
po: 15.00 – 16.30 hod.
Keramika dospělí: 2000,- 
út: 17.00 -19.00 hod.
SportAsterix: 700,- 
po: 17.00 – 19.00 hod.
ART přípravka: 1350,- 
čt: 16.30 – 18.00 hod.
Kytara: 800,-, st: 16.00 – 17.00 hod.
Hodinka výtvarné zábavy: 800,- 
st: 15.00 – 16.30 hod.
Výtarníček: 750,-, út: 15.30 – 17.00
Keramická tvorba: ZŠ Moravská,
ZŠ 1. máje, ZŠ G. Svobody: 800,- 
zahájení ZÚ: září 2020.
ZÚ Babyny, Latinskoamerické tance, 
Standardní tance
Bližší informace k latinským a standardním 
tancům: Mgr. Lenka Roiková – 603 836 383

odd. Tělesné výchovy
Bc. Mirka Rapouchová
e-mail: mirka.rapouchova@svcha.eu, 
mobil: 605 164 255
Bc. Kateřina Kristianová
e-mail:katerina.kristianova@svcha.eu,
mobil: 731 659 001
Bc. Lucie Vachulová
e-mail:lucie.vachulova@svcha.eu,
mobil: 734 737 826
tel.: 596 811 175
Informační schůzky proběhnou na
ul. Na Nábřeží 23/41, H. - M.

Up&Down MINI: 750,-
po + st: 17.00 – 18.00 hod.
Up&Down KIDS – začátečníci: 850,- 
po + st: 15.30 – 17.00 hod.
Up&Down KIDS - pokročilí: 850,-
út + čt: 15.30 – 17.00 hod.
Up&Down JUNIORS – začátečníci: 850,-
po + st: 15.30 – 17.00 hod.
Up&Down JUNIORS – pokročilí: 850,- 
po + st: 17.00 – 18.30 hod.
Up&Down TEENS: 850,-
út + čt: 17.00 – 18.30 hod.
Up&Down ELITE – tan. lekce pro dospělé: 800,-
út + čt: 17.00 – 18.30 hod.
Up&Down LADIES: 750,-
pá: čas bude upřesněn v září.
Florbal – ZŠ 1. Máje: 750,-
út: 15.00 – 16.30 hod.
Basketbal – ZŠ 1. Máje: 700,-
út: 16.30 – 18.00 hod.
Stolní tenis: 850,-
út: 16.00 – 17.00 hod. 
Základy sebeobrany: 700,-
st: 15.30 – 16.30 hod. 
Taekwon-do I.: 700,-
st: 16.30 – 17.30 hod. 
Taekwon-do II.: 750,- 
st: 17.30 – 19.00 hod.
Badminton I.: 800,-, út: 17.15 – 18.15 hod.

Badminton II.: 800,-, čt: 15.30 – 16.30 hod. 
Badminton III.: 800,-, út: 18.15 – 19.15 hod. 
Badminton IV.: 800,-, čt: 18.30 – 19.30 hod.
Badminton V.: 800,-, čt: 17.30 – 18.30 hod.
Badminton VI.: 800,-, čt: 16.30 – 17.30 hod. 
Kuchtík: 800,-, čt: 15.30 – 17.30 hod. 
Next Aerobic Stylers: 750,-, zahájení ZÚ: 
bude upřesněno na info schůzce.
Jóga pro dospělé: 700,-
zahájení ZÚ: bude upřesněno v září.
Zdravověda: 750,-
zahájení ZÚ: bude upřesněno v září.

odd. Přírodovědné a předškolní činnosti
Nikola Schovancová 
e-mail: nikol.schovancova@svcha.eu
tel.: 596 811 175, mobil: 605 466 675

KROUŽKY – TERMÍNY KONÁNÍ BUDOU 
UPŘESNĚNY V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Železniční modeláři: 850,-
čt: 17.00 – 19.00 hod.
Chobot: 750,- 
po: 17.00 – 19.00 hod.
Chlupáči: 700,-
Voříšci I. (pokročilí): 800,- 
Voříšci II. (začátečníci): 800,-
Psí tlapky: 850,-
Psí školka: 850,-
Kurz agility: Pes musí mít základní 
poslušnost a musí být ovladatelný, 2.250,-
Dogfitness: 850,-
Přírodníček: 750,-
Zábavná angličtina: 850,-
Povídálek – logopedie hrou: 800,-
Cvičení rodičů s dětmi „Rarášek I.“: 800,- 
út + čt: 9.00 – 9.45 hod.
Cvičení rodičů s dětmi „Rarášek II.“: 800,- 
út + čt: 10.00 – 10.45 hod.

KROUŽKY VE STŘEDISKU M. KUDEŘÍKOVÉ
odd. Modelářství
Lenka Vaculíková
e-mail: lenka.vaculikova@svcha.eu
tel: 596 811 031, mobil: 734 713 526

Letečtí modeláři: 1200,-
út: 15.30 - 17.30 hod.
Plastikový modeláři: 1100,-
st: 16.00 – 18.30 hod.
Dřevomodeláři: 1100,-
st: 17.00 - 19.00 hod.
Holky a kluci v akci: 800,-
čt: 15.00 - 17.00 hod.
Šikulové: 750, -
čt: 15.00 - 17.00 hod.
Základy hry na kytaru: 800,-
čt: 16.00 - 17.00 hod. začátečníci,
      17.00 - 18.00 hod. pokročilí.
Malujeme, kreslíme s Matějem: 700,-
st: 16.00 - 18.00 hod.
Divadelní a dramatický: 700,- 
pá: 15.00 - 17.00 hod.

odd. Keramiky
Lenka Švecová
e-mail: lenka.vavreckova@svcha.eu
tel: 596 811 031, mobil: 732 981 882

Klubíčko: 800,-, po: 16.45 – 17.45 hod.
Dancing: 700,-, út: 17.00 – 18.00 hod.
Pohybové hry: 700,-, st: 16.00 – 17.00 hod.
Cvičmíč: 700,-, st: 15.00 – 16.00 hod.
Hravá flétna: 800,-, út: 16.00 – 17.00 hod.
Tvořílkové: 900,-, po: 15.00 – 16.30 hod.
Keramika děti - pondělí: 900,-
po: 15.00 – 16.30 hod.
Keramika děti - čtvrtek: 900,-
čt: 15.00 – 16.30 hod.
Správná holka: 850,-, út: 15.00 – 16.30 hod.
Artterapík: 600,-, út: 17.00 – 18.00 hod.
Mladý záchranář: 600,-, pá: 15.30 – 17.30 hod.
Keramická dílna: pro mládež a dospělé, 
vždy 16.30 – 19.00 hod., cena: 2000,- 
zahájení: pondělí 21. 9., středa 23. 9.
a čtvrtek 17. 9.

odd. Výpočetní techniky
Bc. Jiří Salamon
e-mail: jiri.salamon@svcha.eu
tel: 596 811 031, mobil: 732 104 299

Tvorba PC her: 820,-, út: 15.00 – 17.00 hod.
Počítačové sítě a systémy: 820,- 
čt: 17.00 – 19.00 hod.
Reload: 820,-, po: 15.00 – 17.00 hod.
Minecraft: 820,-, út: 17.00 – 19.00 hod.
Klub PC her: 820,-, st: 15.00 – 17.00 hod.
Reload začátečníci: 820,-
čt: 15.00 – 17.00 hod.
3D modelování a tisk: 820,-
po: 17.00 – 19.00 hod.
Kreslení 3D pery: 650,-, st: 16.00 – 17.00 hod.
PC pro nejmenší: 600,-, st: 17.00 – 18.00 hod.
Elektro Lego: 900,-, út: 16.00 – 18.00 hod.
Lego Robot: 900,-, st: 16.00 – 18.00 hod.
Taekwon-do MK: 800,-, čt: 17.00 – 19.00 hod.
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Na ledové ploše v Havířově 
se opět trénuje, příprava 
ledu trvala 11 dnů

Havířovské centrum 
stolního tenisu se
slavnostně otevře už v září

Koupaliště Jindřich
v Havířově připravilo 
ve středu 5. srpna 2020
odpolední překvapeníObnovená ledová plocha zimní-

ho stadionu v Havířově přivítala 
hokejisty a další uživatele v nad-
cházející sezoně. Zaměstnanci 
Správy sportovních a rekreač-
ních zařízení Havířov (SSRZ) ji 
připravovali v průběhu července.
Led z minulé sezony byl rozpuš-
těný letos v březnu.
„Nejprve se tři dny vychlazuje 
betonová deska, která se poté 
jemně mlží až do vzniku jedno-
ho centimetru ledu. Ta se srov-
ná rolbou a pak se na povrch 
nanáší speciální bílá barva na 
ledové plochy. Na řadu přichází 
znovu půlcentimetrový nános 
ledu vzniklého z mlžení vodou,“ 
vysvětlil technologický postup 

ředitel SSRZ Havířov Radek 
Podstawka. Na vzniklé vrstvy 
se následně pokládají čáry buly, 
brankoviště a další ze speciální-
ho papíru a ty se znovu opatrně 
zamlžují tak, aby se nezvlnily, 
případně od ledu neodlepily. 
Reklamy na ploše nasmlouvané 
hokejovým klubem AZ Havířov 
pak na led umisťuje specializo-
vaná firma. Pokladené reklamy 
je nutné znovu zastříkat vodou 
do konečné tří až tří a půl centi-
metrové tloušťky ledu. Celý pro-
ces trvá přibližně 11 dnů.

Eva Wojnarová,
Správa sportovních

a rekreačních zařízení Havířov

Centrum stolního tenisu, kte-
ré se oficiálně otevře už v září 
a bude prvním takto specializo-
vaným zázemím v České repub-
lice, vyrostlo takzvaně na zelené 
louce. Svými parametry je hala 
srovnatelná s nejmodernější-
mi sportovními zařízeními pro 
národní centra stolního tenisu 
v Evropě.
I když oficiálně se hala otevře 
až na podzim, vnitřní část spor-
toviště už začali za zpřísněných 

hygienických podmínek hráči vyu-
žívat. V červenci v hale trénovaly 
například ženské reprezentační 
týmy Polska a Maďarska, které 
přijely na společné soustředění. 
Výstavba Centra stolního tenisu 
stála přes 110 milionů korun, ná-
klady byly hrazeny prostřednic-
tvím dotací Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, statutár-
ního města Havířova, Moravsko-
slezského kraje a klubem SKST 
Havířov.

-red-

Odpoledne po 15. hodině návštěv-
níci Letního koupaliště Jindřich 
v Havířově mohli vidět poprvé, po 
znovuotevření koupaliště, zajíma-
vou sportovní akci, a to skoky do 
vody z věže o výšce 10 metrů.

V té době se tam konalo exhibič-
ní turné nazvané Cool Highjump 
Tour. Exhibiční vystoupení nejlep-
ších skokanů do vody z velkých 
výšek otevřel primátor města Ha-
vířova Josef Bělica, který se také 
zúčastnil dalšího doprovodného 
programu. V exhibičních blocích 
návštěvníci koupaliště zhlédli 
náročné skoky z  věže proložené 
ještě náročnějšími akrobatickými 
prvky. 

Divákům se představilo osm nej-
lepších mužů, mezi nimi se sluší 
jmenovat Jana Bílého a Denise 
Vantucha. Stejně náročné akroba-
tické prvky předváděly i dvě ženy, 
Valentýna Volopichová a Monika 
Nováková. Pořadatelé nejen že 
zajistili kvalitní exhibici, ale také 
moderátoři popisovali jednotlivé 
prvky, které skokani předváděli. 
Připraven byl i doprovodný otužu-
jící program v nesmírně studené 
vodě, až ti, kteří si otužení vyzkou-
šeli, dech popadali.
Odpoledne na Letním koupališti 
Jindřich v Havířově se vydařilo. 
Návštěvníci se v dalších letních 
a teplých podzimních dnech mají 
na co těšit.

Josef Zajíc
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Přijímáme do těchto věkových kategorií: 

Minikadetky – 4 – 7 let
Kadetky – 8 – 11 let 
Juniorky – 12 – 14 let
Seniorky – 15 a více let

Neváhej a přidej se 
k nám. Stačí, když 
vyplníš online přihlášku 
na našich webových 
stránkách a My už ti 
pošleme veškeré 
informace.

www.mazoretkykira.cz

nebo zavolej: 

732109944

737968314

Mažoretky KIRA           pořádají:

@KIRA_majorettes@mazoretkykira

1. 9. - 30. 9. 2020

TJ Slovan Havířov
hodnotí svou činnost
a nabírá nové hráče
V Havířově máme oddíl házené 
a svou pilnou prací s mládeží 
a vzděláváním trenérů dostal od-
díl vysokého ohodnocení od Čes-
kého svazu házené. Chceme roz-
šířit naši základnu o nové hráčky 
a hráče. Naším úkolem je dostat 
děti od počítačů a telefonů znovu 
ven na hřiště. Tento úkol se nám
daří naplnit.
Naším záměrem je, že děti do 
15 let věku by měly umět základy 
všech sportů pro jejich individuál-
ní a výkonnostní růst. Na našich 
trénincích učíme děti házenou 
a všechny ostatní sporty. Tento 
tréninkový trend využíváme po 
celou dobu a máme úspěchy. 
Naši nejmenší získali stříbrnou 
medaili na Přeborech ČR v kate-
gorii minižactva. Za zmínku stojí, 
že naše činnost je teprve třetím 
rokem. Hlavním důvodem úspě-
chu je nezaměřovat se na jeden 
druh sportu, ale rozvíjet práci 
celého těla. Je to tvrdá práce 
a hodně obětovaných hodin tre-
nérů, kteří jsou spjati s házenou 
v Havířově. Stále se naši trenéři 
sebevzdělávají, abychom dětem 

dali všechno, co je v našich silách.

HÁZENÁ – NÁBOR
DO DÍVČÍHO NEBO

CHLAPECKÉHO DRUŽSTVA
Máte doma dítě ročník 2015 

a starší? Přiveďte jej mezi další 
házenkářské naděje. Zábava, 

která dává smysl v každém věku. 
Naučíme se nejen házenou, ale 

také základy atletiky, gymnastiky 
a ostatních míčových sportů. 

Navíc pozná spoustu nových ka-
marádů. Pozor, házená je jeden 

z nejtěžších sportů vůbec a silně 
formuje osobnost.

KDE: ZŠ Marie Pujmanové,
          Havířov–Šumbark

KDY: Denně od září 2020
          od 16:00 hod. do 17:30 hod.

KONTAKT: Tomáš Bárta,
tel.: 725 583 282,

Tréninky se můžou průběžně 
měnit, sledujte facebook:

Házená Pujmanové
Děkuji vám všem za zkoušku 

našeho všestranného kroužku.

Předseda oddílu
Tomáš Bárta
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 !!! PØIJÏ MEZI NÁS  !!!

 FOTBALOVÝ ODDÍL
POØÁDA

pøijïte si vyzkoušet FOTBALOVÝ TRÉNINK

TJ SLOVAN v  Havíøovì Šumbarku

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 604 308 225

 !!! PØIJÏ MEZI NÁS  !!!

vezmìte rodièe a uvidíme se na høišti 

www.tjslovanhavirov.sklub.cz

PRO DÌTI OD 4 LET
VELKÝ NÁBOR TALENTU

Sportovní klub SPortU Pro vŠechNY havířov
zahajuje cvičení tai-či pro dospělé.

Kontakt: Miroslav Brutvan, 604 151 068, Mibrut@seznam.cz
Začínáme 7. 9. 2020

Cvičí se každé pondělí ve dvou kurzech
Od 16:00 do 17:30 a 17:30 do 19:00 hod.

v tělocvičně Gymnázia na ul. Studentská Havířov-Podlesí
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Odpovědnost ke komunitám, s kterými sdílíme společný prostor. 

Potřeba postarat se o ty, kteří se starali o nás a teď si zaslouží 

naši pozornost a péči. To je pro nás Skandinávce naprosto 

přirozená věc.

A stejně přirozená by měla být i v Česku. Proto jsme se rozhodli 

vytvořit pro naše klienty nad 65 let a další skupiny nájemníků 

místo, kde budou mít vše, co potřebují a kdykoli to potřebují.

Jejich nový domov.

Bydlení 65+

Heim
zodpovědně

eimstaden_senior_inz_radnicni_listy_havirov_93x130_02_vystup.indd   1 13/08/2020   09:15

Hlavní třída 73, Havířov
Telefon (nepřetržitá služba)
607 11 33 11 / 800 21 42 21

Webové stránky:
www.anubis-ps.cz

 
      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:

59/20

64/20

60/20

62/20

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA 10. 9. 2020

jazyková škola 

      zahajuje 

  2020/2021 
     zápis do zimního semestru  

   Bližší informace:  

     www.MluvteAnglicky.cz 

email: ostrava@topschool.cz 
tel.: 774 163 173  

      Anglicky 4x rychleji 

66/20

69/20

CHATAŘI, CHALUPÁŘI, ZAHRÁDKÁŘI,
KUTILOVÉ - POZOR

Firma Plastic Europe s.r.o.
vrací recyklovaným plastům nový život.

Podílíme se na výrobě řady produktů z recyklovaného plastu.
K prodeji nabízíme za bezkonkurenční ceny následující výrobky:

- plastové přepravky různých barev (rozměr 60x40x22 cm),
- plastová vědra (tloušťka stěny 2 mm),
- velkoobjemová nádoba 130 l (šířka stěny 4 mm),
- plastové palety (např. pro stavbu vyvýšených samozavlažo   
  vacích záhonů a kompostérů – s montáží poradíme, různé  
  typy záhonů máme vystaveny v sídle firmy Plastic Europe  
  s.r.o. ul. Železničářů 1593/10, Město 736 01 Havířov – po  
  telefonické domluvě možná nezávazná konzultace).

Veškeré informace o našich výrobcích najdete na interneto-
vých stránkách: www.prepravka-vedro.cz

Objednání nezávazné návštěvy a prohlédnutí si našich 
výrobků a  samozavlažovacích záhonů po předchozí 

telefonické domluvě na  tel. číslech: 
777 917 043 (od 7:00 do 13:00)
777 117 923 (od 7:00 do 17:00)
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Havířov 99.0 FM  107.3 FM  R-OVA

SOUTĚŽ

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Ostrava

 

Nákup nad 200 Kč = zdarma los Kolo štěstí s možností okamžité výhry
Nákup nad 500 Kč = obdržíte 15% slevovou kartičku na další nákup

Papírnictví a výtvarné potřeby OPTYS
Fibichova 227/21, Havířov

www.optys.cz

Přijďte si nakoupit školní potřeby a získáte

Obalíme každý sešit i učebnici

3 000 Kč
U nás každý může vyhrát

MěStSKé KULtUrNÍ StŘeDISKo hAvÍŘov vYhLAŠUJe vÝběrové ŘÍZeNÍ NA PoZIcI INForMÁtor.
Podmínky: Minimální vzdělání: SOU, k životopisu dále doložte doklad o dosaženém vzdělání a výpis z rejstříků trestů

Pracovní poměr: DPP, DPČ  Uzávěrka do 15. 9. 2020 na sekretariát MKS Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město
tel: 596 808 013  email: sekretariat@mkshavirov.cz 

61/20
65/20

67/20
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