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Město schválilo pomoc 
obcím postiženým
ničivým tornádem

Krásné lokality města
ve videoklipu

Znak města Havířova 
byl po mnoha letech
zařazen do registru
komunálních symbolů

Statutární město Havířov po-
skytlo obcím na jižní Moravě, 
které na konci června zasáhlo 
ničivé tornádo, finanční pomoc 
ve výši 350 tisíc korun. Finanční 
pomoc formou dotační podpory 
jednotlivým obcím schválila na 
svém jednání dne 19. července 
Rada města Havířova.

Obce mohou pro zaslání finanč-
ní podpory či daru využít trans-
parentní účet Jihomoravského 
kraje nebo zaslat finanční obnos 
konkrétním postiženým obcím. 
Město Havířov se rozhodlo po-
skytnout dotační podporu na-
přímo všem kriticky zasaženým 
7 obcím, kdy každá obec ob-
držela částku 50.000 Kč, kte-

ré využijí po zklidnění situace 
a vyhodnocení aktuálních po-
třeb např. na obnovu, opravu či 
pořízení nového majetku poško-
zeného živelní katastrofou.

Nejničivější tornádo v historii 
naší země, které se 24. červ-
na 2021 prohnalo oblastí jižní 
Moravy na pomezí Břeclavska 
a Hodonínska, zcela zpustošilo 
7 obcí. Jednalo se o silné tor-
nádo doprovázené savými víry, 
které dosáhlo síly F4, což je dru-
hé nejsilnější možné. Katastrofa 
si vyžádala 6 obětí, několik set 
osob bylo zraněno, zcela zniče-
no bylo více než 1 200 objektů 
a další stovky poškozeny.

-red-

2. 9. 2021 v 18:00  se ve velkém 
sále Kina Centrum v Havířově 
koná premiéra netradičního vi-
deoklipu hudebního tělesa The 
Strings v krásných lokalitách 
města Havířova, kterého se ujal 

filmový režisér David Vigner. 
Slavnostní večer doplní výstava 
fotografií z natáčení ve foyer 
kina, kterou je možno si prohléd-
nout od 2. 9. do 9. 9. 2021.

-red-

Statutární město Havířov na zá-
kladě své vnitřní kontroly zjis-
tilo, že v registru komunálních 
symbolů chybí historický znak 
města. Hned po tomto zjištění 
se havířovský primátor Josef 
Bělica vypravil za předsedou 
Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky Rad-
kem Vondráčkem a požádal ho 
o udělení znaku města a jeho 
následné zařazení do registru 
komunálních symbolů.

„Když při interním šetření vyšla 
chyba najevo, okamžitě jsem se 
rozhodl jednat. Havířovský znak 
byl již 1. listopadu 1967 schvá-
len radou města a 18. prosince 
1969 také v komisi pro městské 
znaky při Archivní správě minis-
terstva vnitra ČSSR. V registru 

komunálních symbolů nicméně 
reprezentuje statutární město 
Havířov pouze jeho vlajka. To se 
rozhodně musí napravit. Znak je 
pro každé město velmi důležitým 
symbolem, protože je nositelem 
příběhu o vzniku města či obce, 
jeho rozvoji, životě místních oby-
vatel i významných událostech. 
Podoba obecních znaků a sym-
bolů se odvíjí od historie obce 
a promlouvají do ní také míst-
ní tradice. Každý znak a vlajka 
obce, města či městyse zvyšuje 
prestiž a autoritu úřadu nejen 
před významnými návštěvami 
z ČR i zahraničí, ale i před sebou 
samým,“ vysvětluje havířovský 
primátor Josef Bělica.

-red-

U Památníku životické 
tragédie se konalo
pietní shromáždění

Zveme občany
na setkání s primátorem

V sobotu 7. srpna se u Památ-
níku životické tragédie konalo 
pietní shromáždění, které bylo 
věnováno 77. výročí popravy 
36 občanů Životic a okolních 
obcí hitlerovskými okupanty. 

Pietního aktu k tragédii v roce 
1944 se zúčastnili význam-
ní hosté, mezi kterými byl také 
ministr obrany České republiky 
Lubomír Metnar.

-red-

V pondělí 27. září 2021 se koná 
8. osobní setkání primátora 
Josefa Bělici s občany města Ha-
vířova. Začátek setkání Ptejte se 
primátora bude v 18 hodin v kul-
turním domě Radost v Havířově.
Své dotazy můžete posílat i předem 
na email primakan@havirov-city.cz, 
přednost však budou mít dotazy 
položené osobně na místě. Setkání 
proběhne v souladu se všemi plat-
nými opatřeními. Prosíme o jejich 
dodržování. 

-red-
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Havířovské koupaliště 
Jindřich oslavilo
60. narozeniny.
Dárkem jsou nová hřiště 
pro plážový volejbal

Město Havířov a ČEZ 
ESCO založily společný 
podnik, který městu
pomůže zbavit se uhlí

Tři hrací plochy – čtvrté hřiště 
se dá vytvořit po vytažení šesti 
sloupků, na které se upevňuje 
síť – každá o rozměrech 18x26 
metrů. Hrací plocha 8x16 metrů 
s celkovým množstvím použité-
ho písku 890 tun. To jsou para-
metry hrací plochy pro plážový 
volejbal, která se skládá ze tří 
hřišť a nachází se v areálu ha-
vířovského Letního koupaliště 
Jindřich. Slavnostní uvedení 
do provozu proběhlo ve středu 
21. července 2021 za přítom-
nosti vedení města. 

„U nás v Havířově je možno si 
vybrat z mnoha sportovních ak-
tivit. Plážový volejbal získává na 
popularitě, navíc k létu a teplým 
dnům neodmyslitelně patří. Pro-
to jsme se rozhodli jedno takové 
sportoviště vybudovat v areálu 
koupaliště Jindřich. Věřím, že 
návštěvníci koupaliště si plážový 
volejbal oblíbí a léto si na kou-
pališti Jindřich užijí se vším, co 
k tomu patří. Třeba už příští rok 

budeme v tomto sportu pořádat 
turnaj,“ těší se radní pro sport 
Daniel Vachtarčík.

„Hřiště pro plážový volejbal se 
otevírá v roce významného ju-
bilea havířovského koupaliště 
Jindřich. Před rovnými 60 lety 
1. července 1961 se konalo slav-
nostní otevření plovárny, kdy 
byl přístupný rekreační bazén 
o rozměrech 60x30 metrů s vodní 
dětskou skluzavkou a se dvěma 
skokanskými můstky. Za tu dobu 
koupaliště prošlo ohromnou mo-
dernizací a nová plážová hřiště 
jsou toho důkazem. Vybudování 
této letní sportovní atrakce při-
šlo na necelých 8 milionů korun,“ 
dodal náměstek pro ekonomiku 
a správu majetku Ondřej Baránek. 

Provoz beachvolejbalových 
hřišť se bude řídit provozní do-
bou koupaliště. Více informací 
na www.ssrz.cz

-red-

Statutární město Havířov 
a společnost ČEZ ESCO založi-
ly společný podnik, který městu 
pomůže s modernizací energeti-
ky. Prvním krokem bude trans-
formace teplárenství v Havířově 
směrem od uhlí k ekologičtějším 
zdrojům. Smlouvu o prodeji ak-
cií podepsali primátor Havířova 
Josef Bělica a generální ředitel 
ČEZ ESCO Kamil Čermák.

„Naším cílem je kvalitně připravit 
přechod od uhlí k „zelenějšímu“ 
teplárenství, abychom zajistili 
pro dnešní obyvatele i příští ge-
nerace lepší životní prostředí 
ve městě, a zároveň zachovat 
rozvody centrálního zásobování 
teplem, které umožní dodávat 
teplo lidem i firmám za dobrou 
cenu. Ve společnosti ČEZ ESCO, 
která je lídrem v této oblasti a má 
bohaté zkušenosti také ze zahra-
ničí, jsme našli toho nejlepšího 
partnera,“ řekl primátor Havířova 
Josef Bělica s tím, že městu zů-
stává možnost ovlivňovat cenu 
tepla a prostřednictvím městem 
vlastněné Havířovské tepláren-
ské společnosti (HTS) bude mít 

kontrolu i nad jeho distribucí zá-
kazníkům.

„Rozvody HTS doplníme o de-
centralizované plynové kotelny, 
kogenerační jednotky a fotovol-
taické elektrárny, aby byl nový 
systém zásobování teplem efek-
tivnější a ekologičtější. Jako nej-
větší poskytovatel energeticky 
úsporných řešení v Česku máme 
bohaté zkušenosti s provozo-
váním a modernizací tepláren-
ských soustav, proto městu rádi 
pomůžeme vykročit směrem 
k „ozelenění“ a zlepšení služeb 
pro obyvatele,“ vysvětlil generální 
ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Po oficiálním založení společ-
ného podniku teď přijde na řadu 
zpracování podnikatelského plá-
nu, podpis akcionářské smlouvy 
a nastavení reálného fungování 
nové firmy. Do budoucna chce 
ESCO Havířovu pomáhat nejen 
s teplárenstvím, ale také s pře-
chodem na moderní energetiku 
založenou na obnovitelných 
zdrojích, energetických úspo-
rách a chytrých řešeních. 

-red-

POZVÁNKA
V pondělí 20. září 2021 se v KD Radost koná
21. zasedání Zastupitelstva města Havířova.
Začátek jednání je naplánován na 15 hodin.

Zasedání je přístupné veřejnosti. Interpelace a dotazy
občanů jsou zařazeny hodinu po zahájení zasedání

v 16 hodin. Prosíme všechny občany, aby
dodržovali preventivní hygienická pravidla

v souvislosti s nemocí covid-19.
Upozorňujeme občany na nutnost předkládat příspěvky

k vystoupení v písemné podobě. -red-
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Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická kulturní dům nově na:
Havířov, Prostřední Suchá, U Hřiště

Upozorňujeme cestující veřejnost, že v souvislosti se změnou účelu 
užívání objektu v blízkosti stávající autobusové zastávky „Havířov, Pro-
střední Suchá, Dělnická kulturní dům“ dojde ke změně tohoto názvu 
zastávky nově na: 

Havířov, Prostřední Suchá, U Hřiště
s účinností změny od 29. 08. 2021.

V termínu od účinnosti této změny je proto nutné nový název za-
stávky použít také při hledání dopravního spojení prostřednictvím 
webového vyhledávače.  -OKS-

Hokejisté A týmu
AZ Havířov si užívají
vylepšené zázemí, včetně 
nových hokejových boxů

Změna názvu zastávky

Pohybem ke zdraví
Údolí Stružník I. etapa 
dokončena

Očkovací centrum
od 1. září už jen
v havířovské nemocnici

Konec hokejové sezóny byl ide-
ální příležitostí pro modernizaci 
kabiny hokejistů A týmu AZ Haví-
řov ve Víceúčelové hale Havířov. 
Po návratu na led na ně čekala 
vymalovaná kabina, nová pod-
laha, nové stanoviště brusírny 
bruslí, vyměněné vstupní dveře 
a dveře do sociálního zázemí, 
a hlavně nové úložné boxy na 
výstroj. Úpravy přišly na necelý 
milion korun. 
O modernizaci zázemí pro ho-
kejisty A týmu se postarali za-
městnanci Správy sportovních 
a rekreačních zařízení Havířov. 
Ti konkrétně dodali nový stůl 
s odpadkovými koši, které vyjíž-
dějí uprostřed stolu a vhoz do 
těchto košů je přes otvory upro-
střed desky stolu.
 

„Staré dřevotřískové hokejové 
boxy už nutně potřebovaly výmě-
nu. Nové boxy jsou vyrobené z vy-
sokotlakého laminátu HPL, který 
je extrémně odolný. Bylo dodáno 
22 kusů hráčských a 2 kusy bran-
kářských boxů. Cena všech boxů 
je 702 526 korun. Každý z hráčů 
má svůj osobní box, do kterého 
si ukládá svou hokejovou výstroj. 
Když se víko boxu zavře, slouží 
jako sedadlo,“ popsal nejzásad-
nější změnu v hokejové kabině 
vedoucí provozu víceúčelové 
haly Radim Kalus. 
Mezi další úpravy patří odsávání 
vzduchotechniky nebo výměna 
starých zářivkových svítidel za 
úspornější LED panely.
 

 -red-

Jedním z vítězů loňského hlaso-
vání o projektech přihlášených 
do participativního rozpočtu 
města Havířova byly sportovní 
prvky pro Údolí Stružník v Havířo-

vě-Bludovicích. První etapa pro-
jektu Pohybem ke zdraví Údolí 
Stružník byla před pár týdny do-
končena. 

-OKS-

Od 1. září 2021 dojde k přemístě-
ní havířovského očkovacího cen-
tra z Víceúčelové haly Slávie do 
areálu  Nemocnice Havířov, p. o.  
na Dělnická 1132, Havířov-Měs-

to. Pro další informace využijte  
webovou stránku www.nsphav.cz 
nebo telefonní číslo 596 491 111

-red-

Původní stav šaten
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Vystoupení hudebního 
tria GENERATIONS
díky projektu
JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Pan Adolf Pawlas oslavil 
stovku v plné kondici!

Zdravotní přednášky
v našich seniorcentrech

Pozor na podomní prodejce

Jestlipak víte, co jsou to Ježíško-
va vnoučata? Tento projekt vznikl 
na podzim roku 2016. Novinářka 
Olga Štrejbarová si při jednom 
svém natáčení uvědomila, že 
opuštění lidé tvoří často až třeti-
nu obyvatel domovů pro seniory. 
Vánoční dárek nedostali mnohdy 
roky a období svátků pro ně bylo 
spíš časem prázdnoty než rados-
ti. Rozhodla se to změnit. Nápad 
byl na světě. Každý rok se najde 
spousta dobrovolníků, kteří přání 
splní a dárek zafinancují.
Ani naše středisko Helios ta-
kovýto dárek neminul. Bohužel 
– z důvodu epidemie Covid-19 
jsme jej „obdrželi“ až v letním 
období, konkrétně 22. 7. 2021. 
A o jaký dárek šlo?
Se svým vystoupením k nám 
zavítala hudební skupina Ge-

nerations z Ostravy, jejíž členy 
tvoří jedna zpěvačka, houslistka 
a hráč na kytaru. Poslechli 
jsme si nám všem známé písně 
– např. Podívej, kvete růže, Zlaté 
střevíčky, Boty proti lásce, Život 
je jen náhoda a mnoho dalších. 
Zazněly také písně v anglickém 
jazyce. Podobné vystoupení 
jsme v našem domově ještě ne-
měli možnost vidět. Kombinace 
kytary, houslí a velmi hezkého 
zpěvu se líbila, a to dokonce tak, 
že vystupující několik písní přida-
li. Snad budeme mít v budoucnu 
to štěstí a malé hudební trio nás 
opět poctí svou návštěvou.

Chodilová Radka
aktivizační pracovnice střediska 

Helios Domov seniorů Havířov, p. o. 

V Charitních centrech pro senio-
ry v Havířově a v Českém Těšíně, 
proběhly v měsíci červnu před-
nášky paní Kantorové na téma: 
Játra – čistička našeho organi-
smu. Klienti se tak mohli dozvě-
dět informace o důležité funkci 
tohoto orgánu pro naše zdraví 
a o možnostech, jak si udržovat 
játra zdravá. To vše na bázi pří-

rodní léčby, při udržování správné 
životosprávy. Jako pokaždé při 
těchto přednáškách proběhla dis-
kuse a debata na přilehlá téma-
ta. Klienti si tak mohli pohovořit 
o svých zdravotních potížích 
a obdrželi cenné rady.

Mgr. Stanislav Laža, vedoucí 
Charitního centra pro seniory

V poslední době se v Havířově opět množí případy, kdy podomní prodej-
ci – především energií – obcházejí byty a pod různými zástěrkami se 
snaží zejména starší občany, přinutit k podpisu smluv o změně dodava-
tele energií. Podomní a pochůzkový prodej je na území města Havířova 
ZAKÁZÁN, a to podle článku 3, bod 9, Nařízení č. 9/2020 (9/OKS/2020), 
kterým se vydává tržní řád. Úplné znění nařízení naleznete na https://
www.havirov-city.cz/odbor-pravnich-služeb/články. Proto doporučuje-

me nepouštět cizího člověka do bytu, neukazovat mu žádné doklady ani 
faktury, nejednat, pokud možno osamoceně a určitě nic nepodepisovat. 
Začne-li Vám takový člověk u dveří bytu nebo na veřejném prostranství 
nabízet službu nebo zboží, neváhejte kontaktovat Městskou policii Haví-
řov na telefonním čísle 156. Budou-li občané v oznamování podomních 
prodejců důslední, podomní prodejci si rychle uvědomí, že jim na území 
města Havířova hrozí postih až do výše 100.000 Kč (§ 4 odst. 1 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších změn) 
a začnou se Havířovu vyhýbat. -red-

V havířovském SeniorCentru 
oslavil 100. narozeniny pan 
Adolf Pawlas, skaut tělem 
i duší, který celý život praco-
val s mašinami a umí sedm ja-
zyků. Popřát mu přišla rodina, 
personál domova i zástupci 
města Havířova. 
Příběhem Adolfa Pawlase, sym-
patického a komunikativního 
pána, který má jen synovce 
s manželkou, se prolínají loko-
motivy a skauti. Po gymnáziu 
musel během války dělat v dole 
a poté začal pracovat jako topič 
lokomotivy. Postupně se stal 
strojvůdcem parní lokomotivy, 

směnovým mistrem, mistrem, 
a nakonec i vedoucím. 
Celoživotním koníčkem jsou pak 
pro oslavence skauti. V SeneCu-
ra SeniorCentru Havířov ho taky 
pravidelně jeho přátelé skauti 
navštěvují a v duchu skautské 
organizace také proběhla celá 
oslava. 
Pan Adolf nemá děti a nikdy 
nebyl ženatý, zato však podle 
svých slov vytancoval nespočet 
dívek. Procestoval celou Evropu 
a domluví se sedmi jazyky včet-
ně francouzštiny a latiny! Panu 
Adolfovi srdečně gratulujeme!
 

-red-



aktuality 6

www.havirov-city.cz facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

Od července přibyly další 
nádoby na tříděný odpad

Třídění kuchyňských
olejů v Havířově je opět
o něco snadnější!

Sběr nebezpečných
odpadů a starého železa
PODZIM 2021

V průběhu července bylo do 
kontejnerových stanovišť do-
dáno dalších 90 černých sběr-
ných nádob s oranžovým víkem 
na sběr použitých jedlých olejů 
a tuků z domácností a 80 hně-
dých sběrných nádob na biolo-
gické kuchyňské odpady rostlin-
ného původu.

„Stále se snažíme zajistit obča-
novi, aby cestu s odpadem k té 
správné separační nádobě měl 
co nejkratší,“ vysvětluje vedou-

cí odboru komunálních služeb 
Iveta Grzonková a dodává: „Po-
kud bude dobrá využitelnost, bu-
deme kontejnerová stanoviště 
doplňovat o další nádoby. Při-
pravujeme také mapový přehled 
všech kontejnerových stanovišť, 
ve kterých jsou jednotlivé ná-
doby na separovaný odpad roz-
místěny, aby si občan jednoduše 
zjistil, kde je to nejbližší místo 
k odložení daného druhu od-
padu, pokud před jeho domem 
zrovna není.“ 
Abychom mohli účinně třídit 
a tím minimalizovat skládkování 
vytříděného odpadu, je sběrná 
síť pro tříděný odpad na kontej-
nerových stanovištích od letoš-
ního července tvořena ze 423 
modrých nádob na tříděný sběr 
papíru a nápojových kartonů, 
487 žlutých nádob na sběr plas-
tů, 271 zelených „zvonů“ na sběr 
skla, 70 šedých „zvonů“ na sběr 
kovů, 150 černých nádob s oran-
žovým víkem na sběr použitých 
jedlých olejů a tuků z domác-
ností a 86 hnědých sběrných 
nádob na biologické kuchyňské 
odpady rostlinného původu. 
Sběr tříděného odpadu je dopl-
něn také o pytlový sběr od ro-
dinných domků a ve sběrných 
dvorech.

-OKS-

Naše město se dlouhodobě drží 
na prvním místě mezi obcemi 
v objemu vytříděného oleje. Při 
zatím posledním červnovém 
svozu bylo nasbíráno téměř 
1,5 tuny olejů a tuků. Díky zá-
jmu občanů došlo od července 
k dalšímu navýšení počtu popel-
nic – tedy k zahuštění sběrné 
sítě pro zkrácení vzdálenosti 
k nejbližší popelnici, aby třídění 
kuchyňských olejů a tuků bylo 
zas o něco jednodušší. 

Kromě nesporných benefitů pro 
odpadní potrubí v domácnos-
tech třídění s sebou přináší pro 
Havířov i benefit finanční. Čím 
více kuchyňských olejů a tuků 
občané vytřídí, tím nižší jsou 
náklady města na zajištění této 

služby. Ušetřené prostředky se 
tak mohou použít jinde, např. 
k opravám kontejnerových sta-
novišť.

Najít si nejbližší místo, kam mů-
žete naplněnou lahev použitého 
oleje odnést, je u nás jednodu-
ché. Stačí se podívat na naši 
interaktivní mapu popelnic na 
tříděný olej, kterou najdete na 
www.tridimolej.cz v sekci Mapa 
popelnic. Až objevíte tu svou, 
můžete si také spustit naviga-
ci k vybrané popelnici, třeba ve 
svém mobilním telefonu. Důle-
žité je, aby byla láhev opravdu 
plastová – nikdy nepoužívejte 
sklo, které se po vhození do 
sběrné popelnice rozbíjí.

-OKS-

Statutární město Havířov organizuje pro své občany sběr nebez-
pečných odpadů a starého železa.
Mezi nebezpečné odpady patří např. zbytky barev, laků, ředidel, 
odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí, zbytky čisticích 
prostředků z domácností, kyseliny, staré a nepoužité léky, baterie 
a akumulátory, veškerá nekompletní elektronika, PVC (instalatérské
trubky, linoleum, některé dětské hračky). Patří sem i obaly znečiště-
né nebezpečnými látkami.
Nebezpečné odpady je zakázáno ukládat do nádob na směsný  
odpad. Nebezpečné odpady lze odevzdat do sběrných dvorů nebo do 
POJÍZDNÉ SBĚRNY, která bude přistavena na vybraných místech 
a v době dle níže uvedeného harmonogramu:

Městská část Den Čas Místo
přistavení

MĚSTO,
PODLESÍ

PÁ 1. 10. 2021 13:30–15:30 
Elišky

Krásnohorské 
(parkoviště)

16:00–18:00 
Dlouhá třída 

(Permon
- parkoviště)

SO 2. 10. 2021 8:00–10:00 
Moskevská

(u garáží poblíž 
ČSPH OMV)

10:30–12:30 Balzacova
(parkoviště)

PÁ 8.10. 2021 13:30–15:30 
Hálkova

(parkoviště
u parčíku)

ŽIVOTICE
PÁ 8. 10. 2021 16:00–18:00 

Na Dolanech
(u přečerpací 

stanice  splaškové 
kanalizace)

SO 9. 10. 2021 8:00–10:00 Padlých hrdinů 
(zvonice)

BLUDOVICE

SO 9. 10. 2021 10:30–12:30 Hraniční
(u lesa)

PÁ 15. 10. 2021 13:30–15:30
Květná

(u přečerpací 
stanice splaškové  

kanalizace)

16:00–18:00 Rodinná
(garáže)

SO 16. 10. 2021 8:00–10:00 
Mezidolí

x Datyňská
(U Sosáka)

DOLNÍ DATYNĚ SO 16. 10. 2021 10:30–12:30 J. Kotase (točna)

PROSTŘEDNÍ 
SUCHÁ

PÁ 22. 10. 2021 13:30–15:30 Na Pavlasůvce
(železniční stanice)

16:00–18:00 Kpt. Jasioka (ZŠ)

SO 23. 10. 2021 8:00–10:00 Nový Svět
x U Pískovny

DOLNÍ SUCHÁ

SO 23. 10. 2021 10:30–12:30 Lazecká (u lesa)

PÁ 29. 10. 2021 13:30–15:30 Nad Tratí
x Prachatická

16:00–18:00 U Školy (u ZŠ)
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Včelařský kroužek Ambrožíci zve všechny milovníky přírody a včelařství zvlášť na 

ZAMYKÁNÍ ÚLŮ 
V sobotu 11. září ve 14 hodin

ve včelařském areálu Zámecký dvůr. 

Připraven je bohatý kulturní program ve stylu country.
Na návštěvníky bude čekat též pohoštění z grilu, med, medovina, kolo štěstí

a další doprovodný program.
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10.00 - Setkání u sochy sv. Barbory u Obecního úřadu v Horní Suché
10.30 - Slavnostní mše svatá v katolickém kostele svatého Josefa
11.30 - Slavnostní pochod k Hornickému Domečku
12.30 - Stužkování spolkových praporů

            od 14.00 - Kulturní program, slovo hostů, občerstvení, volná zábava 
 

Pro účastníky, v časech od 8 do 10 a od 14 do 16 hodin, je zajištěna prohlídka těžního betonového skeletu Dolu František. 
Seznam účastníků slavnosti i seznam zájemců o prohlídku těžního skeletu zasílejte na kkhfrantisek@email.cz do 31.8.2021. 

                                                                                   

                                                                                         Těšíme se na setkání s Vámi, ZDAŘ BŮH!!! 

1921-2021
 

18. září 2021
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Podle nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, 
účinného od 02. 08. 2021, již NELZE v souvislosti s výkonem vo-
lebního práva VYDÁVAT OBČANSKÉ PRŮKAZY bez strojově čitel-
ných údajů, tj. tzv. „volební občanské průkazy na počkání“. Tato 
možnost byla novým zákonem zrušena. 

Podle nového zákona lze vydat občanský průkaz ve zrychleném 
režimu, a to buď ve lhůtě do 24 hodin s vyzvednutím na Minis-
terstvu vnitra ČR v Praze, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů 
s vyzvednutím v místě podání žádosti. 

Upozorňujeme proto všechny občany, kteří chtějí hlasovat ve 
volbách do Poslanecké sněmovny PČR konaných ve dnech 
08.–09. 10. 2021, aby si zkontrolovali platnost svých občanských 
průkazů a ty si včas vyměnili za nové platné doklady.

Nový občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žá-
dosti (§ 23 odst. 1). Občan může požádat o vydání OP i ve zkrá-
cené lhůtě do 5 pracovních dnů (500 Kč). Občan také může požá-
dat o vydání OP v pracovních dnech do 24 hodin (1 000 Kč), tento 
OP si ovšem musí osobně vyzvednout na Ministerstvu vnitra ČR 
v Praze.

Žádosti o vyhotovení občanských průkazů i již vyhotovené občan-
ské 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 Poslanecké sněmovny PČR pak 
v následujících hodinách:

Pondělí 4. 10. 2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Úterý 5. 10. 2021 od 8.00 hod. do 12.00 hod.   
Středa 6. 10. 2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Čtvrtek 7. 10. 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Pátek 8. 10. 2021 od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Sobota 9. 10. 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Ve výše uvedené podtržením zvýrazněné pracovní době jsou pra-
covníci na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů připra-
veni 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. vy-
hotovený cestovní doklad).

(1) Voliči, který nebude moci volit do Poslanecké sněmovny PČR ve 
svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu v územním obvodu 
nebo ve zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě 
zastupitelský úřad, na jeho žádost VOLIČSKÝ PRŮKAZ.

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlá-
šení voleb do okamžiku uzavření volebních seznamů úřad příslušný 
podle místa jeho trvalého bydliště, a to:

– OSOBNĚ na Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, odboru vnitra 
a živnostenském úřadu, v přízemí budovy C, přepážka č. 9 a 10 (vyvo-
lávací systém – tlačítko „voličské průkazy“), v úředních hodinách (pon-
dělí a středa 8.00–17.00 hod., čtvrtek 8.00–14.00 hod., úterý a pátek 
8.00–12.00 hod.), nejpozději však do 06. 10. 2021 do 16.00 hod.

– nebo na tuto adresu PÍSEMNÝM PODÁNÍM s ověřeným podpisem 
voliče doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 
do 01.10.2021.

– nebo PODÁNÍM V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zaslaným prostřednic-
tvím datové schránky doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. nejpozději do 01. 10. 2021.

3) Magistrát města Havířova voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. od 23. 09. 2021, předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče nebo za-
šle v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele 
o voličský průkaz, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu pro-
střednictvím poštovních služeb.

4) VOLIČSKÝ PRŮKAZ vydaný pro volby do Poslanecké sněmovny 
PČR opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sně-
movny v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě ve zvláštním voleb-
ním okrsku.

K VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ V OBDOBÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

KONANÝCH VE DNECH 8.–9. 10. 2021

INFORMACE OBČANŮM
K VYŘÍZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÝCH VE DNECH 8.–9. 10. 2021

(§ 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů)

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Když dobře slyšet není 
samozřejmost

Střípky z Armády spásy: 
Zlomit hůl nebo vytrvat

Organizace Mikasa
pomáhá autistům,
pomoci můžete i Vy

Komunitní centrum 
zvládlo pandemii

Doba pandemie změnila životy 
nám všem. Osobám se sníže-
nou kvalitou sluchu a neslyšícím 
však mimo omezení, která zaží-
váme všichni, přináší překážky, 
které si slyšící veřejnost neumí 
ani představit. Pro osoby se slu-
chovým postižením a seniory, 
kteří ztrácí sluch vlivem věku, 
se zásadně zkomplikovaly i běž-
né každodenní situace, např. ko-
munikace v obchodech, s úřady 
i v nemocnicích. Roušky jsou to-
tiž pro jejich komunikaci velkou 
překážkou. Tlumí hlasový pro-
jev, možnost sledovat mimiku 
i výraz obličeje, a může tak lehce 
dojít ke komunikačnímu šumu 
a následnému nepochopení 
situace. 

Mnoho lidí je smířeno s tím, že 
ve stáří budou potřebovat brý-
le, horší je však představa, že 
nebudou slyšet jako dříve a bu-
dou muset horší sluch nějakým 
způsobem kompenzovat. Pokud 
máte i vy potíže se sluchem, 
neváhejte se na nás obrátit. 
V rámci sociálních služeb 
Tichého světa nabízíme pod-
poru nejen seniorům, ale všem 
osobám se sluchovým posti-
žením při vyřizování různých 
úředních či osobních záležitostí. 
Naši pracovníci mohou za klien-
ty přijet kamkoliv po Moravsko-
slezském kraji, či se s nimi spojit 
online.  
Všechny naše služby jsou zdar-
ma. V případě zájmu nebo ja-
kéhokoliv dotazu nás neváhejte 
kontaktovat. Adresa pobočky: 
Zeyerova 110/12, Ostrava 702 00. 
Tel. 702 158 110. 

Markéta Body
konzultant
Tichý svět

Život na ulici člověka změní. 
Jedna z hlavních změn, která po 
pár dnech, týdnech či měsících 
přichází, je nevěřit druhým. Kole-
ga bezdomovec je nejednou ka-
marád jen na krátkou dobu. Na 
čas, kdy má daný člověk jídlo, 
oblečení, postavení v komunitě 
osob bez domova, peníze nebo 
alkohol. Teplá letní noc a obloha 
plná hvězd. Romantika pro nás, 
kteří se máme, kam vrátit. Pro 
nás, kteří máme DOMOV. Pro 
osobu bez domova je to další 
noc o strachu. Strachu, že po 
probuzení nenajde svůj posled-
ní majetek – jednu igelitovou 
tašku svých osobních věcí. Stra-
chu o své zdraví, že se někomu 
znelíbí a v zimě, že se nedožije 
rána. Heslo terénních pracovní-
ků „vytrvat“ přináší do života ne-
jedné osoby bez domova naději 
a víru v lepší zítřky. To se také 
stalo u pana Maxe. Muže, kte-
rý několik let žil na ulici. Muže, 
který se uzavřel do svého svě-
ta a přestal věřit lidem a také 
v lepší zítřky. Ztracená důvěra 
se buduje krok po kroku. Daný 

muž řekl první ano, když sou-
hlasil se zapojením do projektu 
pomoci lidem na ulici. Půjčil si 
nouzový přístřešek iglou a pře-
žil další zimu. Poté našel odva-
hu říci dost a požádal o pomoc 
sociální služby Armády spásy. 
Nyní má svoji postel v azylovém 
domě. Za podpory sociálních 
pracovníků se učí věřit v dobro, 
posiluje odpovědnost za sebe 
a svůj život. Díky veřejné služ-
bě začal upevňovat ztracené 
pracovní návyky. Nyní v zrcadle 
může zahlédnout muže, který se 
po několika letech znovu usmí-
vá a věří, že může žít život, který 
žijí jeho vrstevníci. Na pomyslné 
dveře klepe naděje v lepší zítřky, 
nalezení práce a možnost mít 
klíče od svého bytu.

Děkuji terénním pracovníkům, 
že jsou vytrvalí a znovu a zno-
vu mluví s lidmi bez domova 
o možnosti změny z bezdomov-
ce v občana, souseda či kolegy 
v práci. 

 Mgr. Tomáš Kolondra
ředitel Armády spásy v Havířově

Nezisková organizace Mikasa 
z.s. pracuje s lidmi s autismem, 
jejich rodinami a okolím. Během 
měsíce srpna a září realizuje 
tato organizace kampaň na 
Homesharing za účelem zís-
kání hostitelů. Homesharing je 
sdílená péče o dítě s autismem 
a vzhledem k nedostatečné síti 
služeb pro děti i dospělé s au-
tismem, pomůže rodičům uleh-
čit v náročné péči o jejich děti. 
Jde o novinku v České republice 
převzatou z Irska. Jde o formu 
podpory směřovanou jak na 
děti s autismem, tak na jejich 
rodiče. Jedná se o více či méně 
pravidelné odlehčení rodinám 
s dětmi s autismem v náročné 

péči. Hostitelé na určitou dobu 
přebírají péči o dítě s autismem 
za rodiče, a tím jim umožňují 
odpočinek a prostor pro nabrá-
ní nových sil. Díky hostitelství 
získávají hostitelé nové zážitky, 
zkušenosti a prostřednictvím 
dítěte s autismem také jiný po-
hled na svět. Dítě s autismem 
pak získává nové prožitky, do-
vednosti, kamarády a zvyšuje se 
jeho tolerance ke změnám. Více 
informací o organizaci Mikasa 
z.s. a Homesharingu naleznete 
na https://mikasazs.cz/aktivita/
homesharing/.

Kateřina Novosadová
administrativní pracovník

MIKASA z.s.

Havířovské komunitní centrum 
vedené paní Karlou Hanákovou 
vás zve na svou prázdninovou 
a tradiční činnost, která nebyla 
přerušena ani během pandemie. 
Pandemie přesunula některé ak-
tivity komunitního centra do on-
line prostoru a centrum se stalo 
opravdovou komunitou pro vět-
šinu klientů – v online i offline 
významu. Vedoucí centra, paní 
Hanáková, se klientům věno-
vala, pomáhala a podávala jim 
aktuální informace o činnosti 
a o pandemii. Klienti byli eduko-
váni jak rozpoznat fake news, 
jak mít správně nasazenou rouš-
ku a další. Dále probíhaly online 
tréninky paměti, kvízy, blahopřá-
ní jubilantům nebo byly klien-
tům zaslány pozvánky na online 
představení. Rekondiční pobyty, 
které se těší velké oblibě, se 
v tomto roce konat budou 

stejně, jako oblíbené cvičení. 
Osobně, telefonicky a e-mailem 
havířovské centrum poskytuje 
právní poradenství, je schopno 
předat příslušné kontakty a také 
vám zajistit doprovod na úřad 
nebo k lékaři. Více se dozvíte na 
webu komunitního centra Haví-
řov www.civilky.cz/kc-havirov.

Za vedení komunitního centra 
děkujeme paní Karle Hanákové 
a celému kolektivu KC Havířov.
Klientům děkujeme za projeve-
nou přízeň.

V případě zájmu se můžete ob-
rátit na e-mail:
spcch.kahaK@centrum.cz.

Za podporu projektu Centrum 
služeb a komunitní centra 2021 
děkujeme Úřadu vlády ČR.

Martina Křtěnová
SPCCH Havířov



www.havirov-city.cz

ostatní 10

facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

Základní škola Havířov-Podlesí 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace

nabízí pro školní rok 2021/22 
kurzy cizích jazyků pro děti a dospělé.

Naši kvalifikovaní lektoři vyučují jazyk anglický, německý a ruský.
Výuka probíhá v prostorech naší školy, vždy 1x týdně

v odpoledních hodinách.
Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Kontaktujte nás telefonicky: 737 645 070
nebo e-mailem: andrea.kovarova@zsmladeznicka.cz

www.mladezka.cz

Vážení rodiče, chcete smysluplně a kreativně
vyplnit volný čas svých dětí? Přihlaste je k nám!
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
vyhlašuje v následujících dnech přijímací řízení
pro nové žáky pro školní rok 2021/2022
Stačí na našich webových stránkách www.zuslj-havirov.cz 
vyplnit on-line přihlášku a zarezervovat si termín, který vám 
vyhovuje. Zde také naleznete podmínky přijímacího řízení, ale 
i veškeré informace o naší škole a nabízených oborech.
Informovat se můžete i telefonicky na čísle: 569 411 064  
Těšíme se na vás!

Akce pro děti „UKLIĎ SI 
DVOREK“ se povedla

Ocenění nejlepších
žáků na Gymnáziu
Komenského v Havířově 
– JAmKom 2021

Havířov má 32 nových 
kouzelníků aneb
„Když skauti tábořili“

Odpadky a vůbec vše nepotřeb-
né – to samozřejmě nepatří do 
míst, kde si hrají děti. A proto-
že jsou prázdniny, rozhodla se 
Městská policie Havířov reali-
zovat preventivně výchovnou 
akci pro děti, kterou připravili 
Asistentky prevence kriminality 
s oddělením prevence.

Akce se konala 21. 7. 2021 
v městské části Havířov-Šum-
bark a jejím hlavním cílem bylo 
zapojit děti do úklidu nepořád-
ku ve dvorových částech mezi 
domy. Konečným záměrem 
však bylo nejen úklidem veřejné-
ho prostranství přispět ke zlep-

šení prostředí obyvatel žijících 
v této lokalitě, ale také dětem vy-
světlit, proč je důležité udržovat 
čistotu a pořádek.

Celkem se do akce zapojilo na 
čtyřicet dětí, které společně 
s pracovnicemi městské policie 
provedly úklid parku B. Němco-
vé a jeho okolí. Na malé účastní-
ky na konci čekala sladká odmě-
na, kterou pro ně strážnice samy 
upekly a pro nejlepší pomocníky 
byly připraveny drobné upomín-
kové dárky. 

Městská policie Havířov

„Skauting pro všechny“ a „Buď 
připraven“! Tato hesla naplnili 
skauti havířovského skautské-
ho střediska letos beze zbyt-
ku, když v sobotu 17. července 
2021 vyrazili na stanový tábor 
do Čáslavic v kraji Vysočina.
Tým vedoucích letos připra-
vil celotáborovou hru v duchu 
Harryho Pottera. Na cestě do 
Bradavic děti doprovázel mimo 
jiné i Hagrid, v samotných Bra-
davicích na studenty čar a kou-
zel čekal sbor profesorů v čele 
s Albusem Brumbálem a za po-
mocí moudrého klobouku byly 
rozřazeny do jednotlivých kole-
jí. Podobně jako známe z knih 
a filmů, musely děti bojovat 
s nástrahami, které na ně při-
chystal Lord Voldemort – např. 
hledaly kámen Mudrců, bojovaly 
s baziliškem a ničily deník Toma 

Raddla, utkaly se v Turnaji Tří 
kouzelníků a v samotném závě-
ru tábora musely bránit Brada-
vice. V rámci tvůrčích činností 
si děti vyrobily kouzelné hůlky 
a přítele k nezaplacení – Dobby-
ho, vyráběly Pobertův plánek 
a s pomocí profesora Křiklana 
vařily lektvary.
Letního skautského tábora ha-
vířovského střediska se zúčast-
nilo 32 kluků a holek do 15 let 
a tým vedoucích čítal 10 osob. 
Tábora se zúčastnil rovněž Mar-
tin na invalidním vozíčku. Mezi 
nástrahy posledních let patří pří-
prava bezlepkové stravy. S tím 
vším si tým vedoucích dokázal 
poradit. Děkujeme všem účast-
níkům za bezva tábor a těšíme 
se na setkání při naší pravidelné 
činnosti od září!

Dominik Pustówka

Ve více než padesátileté historii 
školy bychom našli mnoho žáků, 
kteří dosahovali výborných stu-
dijních výsledků a reprezento-
vali gymnázium ve znalostních, 
dovednostních i sportovních 
soutěžích. A mezi těmi mnoha 
bylo několik opravdu výjimeč-
ných, kteří opakovaně vítězili 
v krajských kolech a umísťovali 
se na čelních pozicích v celo-
státních a mezinárodních sou-
těžích. Úspěšně reprezentovali 
nejen Gymnázium Komenského, 
ale také město Havířov, Morav-
skoslezský kraj a Českou repub-
liku. 

A právě pro takové výjimečné 
studenty jsme se rozhodli zalo-
žit tradici opravdu prestižního 
ocenění, které by bylo udělová-

no na konci každého školního 
roku jednomu zástupci čtyřleté-
ho či vyššího stupně osmiletého 
studia a jednomu zástupci nižší-
ho stupně osmiletého studia. 

Cena dostala název JAmKom 
a tvoří ji originální výtvarný pa-
mětní list, hodnotná věcná cena 
a finanční odměna. 

Prvními nositeli výroční ceny
se stali:

JAmKom 2021 v kategorii
Senior: Robert Gemrot (oktáva)

JAmKom 2021 v kategorii
Junior: Lucie Židková (kvarta).

PhDr. Petr Šimek
Gymnázium Komenského 2

Havířov



kultura 11

www.mkshavirov.cz facebook - Kino Centrum Havířov

KAKTUSŮ A SUKULENTŮ

9. 9. - 11. 9. 2021

Klub kaktusářů MKS Havířov

9.00 - 18.00 hod.

KULTURNÍ DŮM LEOŠE JANÁČKA

Vstupné: dospělí 20,- / děti 10,-

www.mkshavirov.cz
www.kaktusarihavirov.cz

KD PETRA BEZRUČE

ČESKÁ SCÉNA
21. 9.  v 19.00 - HAA / Režie: Petr Kracik
ŠUMAŘ NA SRŘEŠE
Podle originálu Sholem Aleichem Stories, se svolením Anrolda Perla

POLSKÁ SCÉNA
22. 9.  v 19.00 - HAA / Reżyseria: Petr Kracik
SKRZYPEK NA DACHU
Na podstawie oryginału Sholem Aleichem Stories, za zgodą Anrolda Perla
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30.9.
19:00 hod.

TAjemNé feNOméNy
Přednáška arnošta Vašíčka
23. září 2021 v 18:00 hod. / loutkový sál
Vstupné: 100 Kč, děti 90 Kč

Svítící netvoři – Tajemství jednorukých – Nevysvětlitelná zmizení
–  S puncem podivností –  Létající přízraky – Šokující objevy

– Jeskyně bestií – Hrůza mezi nebem a zemi…..

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

pořádají
13. 9. 2021 v 16:30 hod.

v loutkovém sále KDPB besedu
s Mgr. Bc. Liborem Morcinkem,

1. zástupce ředitele Městské policie v Havířově.
na téma „ Veřejný pořádek a činnost Městské policie v Havířově“

KD LEOŠE JANÁČKA

Vstupné: 380 Kč, 400 Kč, 420 Kč
Původní termín 23. 11. 2020 / vstupenky zůstávají v platnosti

14. září 2021 v 20:00 hod.
Vstupné: 550 Kč
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KURZY 2021/2022

KD RADOST

GALeRIe KINA CeNTRUm

KD LEOŠE JANÁČKA
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2. 9. – 9. 9. 2021 / ZÁŽITEK Z NATÁČENÍ
výstava fotografií – videoklip Havířov a The Strings
Pojďte nahlédnout do atmosféry filmového natáčení videoklipu,
prožít okamžiky s účinkujícími a podívat se na průběh natáčení
očima fotografů Petra a Vojtěcha Sznapky. Oba zachytili kouzlo 
okamžiků a poskytli tyto záběry pro výstavu.

11. 9.– 31. 10. 2021
HISTORIE HAVÍŘOVSKÉHO VOLEJBALU
Volejbalová akademie Havířov
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2. 9.  v  18.00 h.
SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA
NETRADIČNÍHO VIDEOKLIPU
HAVÍŘOV A THE STRINGS
Režie: David Vigner

Vstupné: 50 Kč
5. 9. v 17.00 h.
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/ dobrodružný, Česko 2020, 
90 ,́ přístupný, české znění.

Vstupné: 140 Kč �  
5. 9. v 19.30 h.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
Dobrodružný/ fantasy, USA 2021, 
132 ,́ do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �
6.  9. v 17.00 h. 3D                                  P
7. a 8. 9. v 17.00 h. 2D
SHANG-CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTECH
Akční/ fantasy, USA 2021, 121 ,́ do 
12 let nevhodný, 3D dabing, 2D titulky.

Vstupné 3D: 150 Kč 
Vstupné 2D: 160 Kč �

6. 9. V 19.30 h.
PRVOK, ŠAMPóN, TEČKA A KAREL
Komedie, ČR 2021, 118 ,́ do 12 let ne-
vhodný, české znění.

Vstupné: 130 Kč 
7. a 8. 9. v 19.30 h.
ZÁTOPEK
Drama/ životopisný, Česko/ Sloven-
sko 2020, 130 ,́ přístupný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
8. 9. v 9.30 h.
ŠARLATÁN
Drama, Česko/ Irsko/ Polsko 2020, 
118 ,́ do 12 let nevhodný, české znění. 

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
9. , 11. a 12. 9. v 17.00 h.                           P
10. 9. v 16:30 h. 
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný/dobrodružný, USA 2021, 
107 ,́ přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč �
9. 9. v 19.30 h. a 10. 9. v 19.00 h.    P
AFTER: TAJEMSTVÍ
Romantický, USA 2021, XX ,́ do 12 let 
nevhodný, dabing.

Vstupné: 160 Kč �
11. a 12. 9. v 19.30 h.                            P
JEDINĚ TEREZA
Romantická komedie, Česko 2021, 
102 ,́ přístupný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
12. 9. v 10.00 h.
TOM & JERRY
Animovaná/ komedie, USA 2021, 
101 ,́ přístupný, dabing. 

Vstupné: 50 Kč
13. 9. v 17.00 h.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, Česko 2021, 97 ,́ přístupný, 
české znění. Vstupné: 130 Kč 
13. 9. v 19.30 h.
FREE GUY
Akční/ dobrodružný, USA 2021, 108 ,́ 
do 12 let nevhodný, dabing.

Vstupné: 130 Kč 
14.  a 15. 9. v 17.00 h.
KRÁLÍČEK PETR
BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný/ rodinný, USA 2020, 93 ,́ 
přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč � 

14. a 15. 9. v 19.30 h.                           P
CESTA DOMŮ
Komedie/ drama, Česko 2021, 92 ,́ 
do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �
15. 9. v 9.30 h.
TICHÝ SPOLEČNÍK
Komedie/ drama, Česko 2020, 100 ,́ 
do 12 let nevhodný, české znění. 

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
16., 18. a 19. 9. v 17.00 h.
17. 9. v 16.30 h.
DIVOKÝ SPIRIT
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 89 ,́ 
přístupný, dabing.

Vstupné: 140 Kč �
16., 18. a 19. 9. v 19.30 h.
17. 9. v 19.00 h.
ZELENÝ RYTÍŘ
Fantasy/ drama, USA/ Irsko 2021, 
130 ,́ do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 170 Kč �
19. 9. v 10.00 h.
DUŠE 
Animovaný/ rodinný/ hudební, USA 
2020, 100 ,́ přístupný, dabing. 

Vstupné: 50 Kč
20. 9. v 17.00 h.
DRAČÍ ZEMĚ
Animovaný/ rodinný, Mauricius/ USA 
2020, 92 ,́ přístupný, dabing.

Vstupné: 100 Kč 
20. 9. v 19.30 h.
BLACK WIDOW
Akční/ dobrodružný/ sci-fi, USA 2021, 
133 ,́ do 12 let nevhodný, dabing.

Vstupné: 120 Kč 
21. a 22. 9. v 17.00 h.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Animovaný/ komedie, USA 2021, 95 ,́ 
přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč � 
21. a 22. 9. v 19.30 h.
PRVOK, ŠAMPóN, TEČKA A KAREL
Komedie, ČR 2021, 118 ,́ do 12 let ne-
vhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
22. 9. v 9.30 h.
OKUPACE
Komedie/ drama, Česko 2021, 90 ,́ 
do 15 let nepřístupný, české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
23., 25. a 26. 9. v 17.00 h. 
24. 9. v 16.30 h                              
LUCA
Animovaný/ dobrodružný, USA 2021, 
100 ,́ přístupný, dabing.

Vstupné: 140 Kč �
23. 9. v 19.30 h. a 24. 9. v 19.00 h.
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/ dobrodružný, Česko 2020, 
90 ,́ přístupný, české znění.

Vstupné: 130 Kč �  
25. a 26. 9. v 19.30 h.                            P
ZBOŽňOVANÝ
Komedie/ drama, Česko 2021, 99 ,́ 
do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
26. 9. v 10.00 h.
MOŘE KOUZEL
Animovaný, Rusko 2020, 83 ,́ přístup-
ný, dabing. 

Vstupné: 50 Kč 

27. 9. v 17.00 h.
ExPEDICE: DŽUNGLE
Dobrodružný/ rodinný, USA 2020, 
127 ,́ přístupný, dabing.

Vstupné: 120 Kč  
27. 9. v 19.30 h.
RYCHLE A ZBĚSILE 9
Akční, USA 2021, 145 ,́ do 12 let ne-
vhodný, titulky.

Vstupné: 120 Kč 
28. – 29. 9. v 17.00 h.
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 88 ,́ 
přístupný, dabing.

Vstupné: 150 Kč �
28. 9. v 19.30 h.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, Česko 2021, 97 ,́ přístupný, 
české znění.

Vstupné: 160 Kč �
29. 9. v 19.30 h.                                 P
Předpremiéra
30. 9. v 19.30 h.
Premiéra
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/ krimi, Velká Británie/ USA 
2021, 163 ,́ do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 190 Kč �
29. 9. v 9.30 h.
MATKY
Komedie/ romantika, Česko 2020, 
95 ,́ do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
30. 9. v 17.00 h.
ChlupáčCi
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 84 ,́ 
přístupný, dabing.

Vstupné: 130 Kč � 

MALÝ SÁL                                               

1. 9. v 18.00 h.
MATKY
Komedie/ romantika, Česko 2020, 
95 ,́ do 12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 140 Kč �
5. a 8. 9. v 18.00 h.                                  P
ATLAS PTÁKŮ
Drama, Česko/ Slovinsko/ Slovensko 
2021, 90 ,́ do 12 let nevhodný, české 
znění.

Vstupné: 160 Kč �
6. 9. v 18.00 h.
CHLAST
Drama, Dánsko 2020, 117 ,́ do 15 let 
nepřístupný, titulky.

Vstupné: 90 Kč
9. a 10. 9. v 18.00 h.
SHOKY & MORTHY:
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
Komedie, ČR 2021, 103 ,́ do 12 let ne-
vhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �
11. a 12. 9. v 18.00 h.                              P
RODINU SI NEVYBEREŠ
Komedie, Francie 2021, 92 ,́ do 12 let 
nevhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �
13. 9. v 18.00 h.                                     P
DELETE HISTORY
Komedie, Francie/ Belgie 2020, 110 ,́ 
přístupný, titulky.

Vstupné: 100 Kč 
15. 9. v 18.00 h.                                       P
KLÍCKA

Drama, Velká Británie/ Kanada 2020, 
107 ,́ do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �
16. a 17. 9. v 18.00 h.
VEČÍREK
Komedie, Česko 2020, 90 ,́ do 12 let 
nevhodný, české znění.

Vstupné: 150 Kč �
18. a 19. 9. v 18.00 h.                                 P
MARťANSKÉ LODĚ
Romance/ drama, Česko/ Norsko 
2021, 77 ,́ přístupný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
20. 9. v 18.00 h.                                     P
SHORTA
Thriller, Dánsko 2020, 95 ,́ do 15 let 
nepřístupný, titulky.

Vstupné: 100 Kč 
22. 9. v 18.00 h.
CANDYMAN
Horor, USA 2021, 91 ,́ do 12 let nepří-
stupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �
23. a 24. 9. v 18.00 h.
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Tragikomedie, Slovensko/ Česko 
2021, 104 ,́ do 12 let nevhodný, české 
znění.

Vstupné: 130 Kč � 
25. a 26. 9. v 18.00 h.
ZÁTOPEK
Drama/ životopisný, Česko/ Slo-
vensko 2020, 130 ,́ přístupný, české 
znění.

Vstupné: 150 Kč �
27.  9. v 18.00 h.                                     P
MARCO
Krimi/ drama, Dánsko 2021, 125 ,́ do 
15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 100 Kč 
29. 9. v 18.00 h.                                      P
QUO VADIS, AIDA?
Drama, Bosna a Herzegovina 2020, 
101 ,́ do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 130 Kč �
30. 9. v 18.00 h.                                      P
FESTIVAL PANA RIFKINA
Komedie, USA 2021, 88 ,́ do 12 let ne-
vhodný, titulky.

Vstupné: 150 Kč �
FILMOVÝ KLUB                                         
7. 9. v 18.00 h.                                       P
GOGO
Dokument, Francie 2020, 87 ,́ přístup-
ný, titulky.
14. 9. v 18.00 h.                                     P
IVAN
Drama, Slovinsko 2019, 97 ,́ do 15 let 
nepřístupný, titulky.
21. 9. v 18.00 h.                                   P
FELLINI A DUCHOVÉ
Dokument, Itálie 2020, 100 ,́ do 12 let 
nevhodný, titulky.
28. 9. v 18.00 h.                                     P
JAN WERICH:
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...
Filmový portrét, Česko 2021, 105 ,́ 
přístupný, české znění.
Vstupné: 100 Kč, členové FK 80 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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



www.havirov-city.cz

ostatní 14

facebook - facebook.com/oficialni.profil.Havirova

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV 

Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město www.knihovnahavirov.cz

PRO DĚTI

PŮJČOVNA PRO DĚTI, ŠRÁMKOVA

15. 9. v 10.00 Bookstart – S knížkou do života.
                         Úvodní setkání maminek a jejich mrňousků
                         v rámci stejnojmenného projektu.

PRO DOSPĚLÉ

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, SVORNOSTI

  2. 9. v 15.30   Vernisáž výstavy soch nevidomé sochařky
            Marianny Jánošíkové Machalové.
10. 9. ve 14.00 Koncert nevidomých hudebníků Barbory Janové  
              (zpěv) v doprovodu Miroslava Orsága (akordeon).
29. 9. - 22. 10.  Mé oblíbené motivy.
            Výstava obrazů Maří Magdaleny Čechové.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, SVORNOSTI

Od září budou probíhat středeční počítačové kurzy pro seniory. 
Hlaste se na e-mailu dospeli@knih-havirov.cz, tel. 597 317 215 
nebo osobně. Počet míst je omezen.

K-KLUB, ŠRÁMKOVA

13. 9. v 17.30 Trash Hero. Beseda s Martinem Špaldoněm,
                         zakladatelem karvinské základny celosvětové
                         organizace zabývající se ekologií.
22. 9. v 16.30 Kurz černého drátování s lektorkou Šárkou
                         Dvořákovou. Rezervace na tel. 597 317 221,
                         e-mailu klub@knih-havirov.cz nebo osobně.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, ŠRÁMKOVA

14. 9. v 17.30 Letem Havířovem 2020.
                         Beseda s kronikářkou města v K-klubu.

Od 6. 9. budou vystaveny fotografie z fotosoutěže, do konce září 
můžete hlasovat pro vítěze.
Hledáme zájemce o kurz Trénování paměti, který proběhne 
od 4. 10. do 8. 11. 2021 vždy v pondělí. Jedná se o 6 lekcí po 1,5 
hodině. Kurzovné je 300 Kč.
Hlaste se na e-mailu dospeli@knih-havirov.cz nebo osobně.

POBOČKA J. SEIFERTA

13. 9. v 10.00 Sejdeme se „Na terase“.
                         Seznámení s knižními novinkami pro dospělé.
22. 9. v 9.30    Hrátky s mrňátky „Na terase“.
                         Čtení a hraní pro nejmenší děti.
24. 9. v 17.00  I ty nejmenší sny se můžou stát skutečností.
                          Vernisáž výstavy Evy Walové.

POBOČKA GEN. SVOBODY

22. 9. v 10.00 Knižní hodinka. Povídání nejen o knižních novinkách 
                        pro dospělé čtenáře.
24. 9. v 9.00   Miniklub. Poprvé v knihovně, povídání, čtení, hraní
                         pro děti.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Od konce září začíná podzimní část soutěže Křížovkářská liga. 
Soutěž je určena pro osoby od 60 let. Po dobu 10 týdnů budou 
křížovky zdarma k vyzvednutí v MIC.

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
si vás dovoluje pozvat na křest monografie

Už neuvěřitelných dvacet let fan-
dí havířovští, a v posledních le-
tech i zahraniční, fanoušci ama-
térským hudebníkům z celého 
světa díky soutěži amatérských 
hudebníků LÍHEŇ! Soutěž, která 
díky podpoře města Havířova 
v Havířově vznikla a má do-
dnes své stálé místo letos slaví 
20. jubileum a opět přinese 
spoustu kvalitní muziky jejím 
milovníkům. Od počátku, kdy 
probíhala jen v Havířově, se roz-
rostla do celé Evropy, ale své 
stálé místo měla vždy v Haví-
řově. Po několika klubech loni 
poprvé proběhla v podzemních 
prostorách Kina Centrum přímo 
v centru města – v Clubu Cent-
rum – a ve stejných prostorách 
proběhne i letos. ZDARMA zde 
budou moci návštěvníci na 

první kola zamířit pravidelně 
každý pátek počínaje 10. zářím. 
Po základních, čtvrtfinálových 
a semifinálových kolech pak 
proběhne Velké finále za účasti 
čtyř nejlepších skupin. Soutěžní 
koncerty vždy tří kapel různých 
hudebních stylů budou probíhat 
pravidelně od 20.30 hod. a kom-
pletní program a další informa-
ce k soutěži najdou zájemci na 
www.lihen.cz a FB profilu soutěže. 

Marek Slonina
ředitel a zakladatel

soutěže

Kulturní dům Radost
22. září 2021, od 17.00 hodin

Akce je pod záštitou Mgr. Jany Feberové
– náměstkyně primátora pro školství a kulturu.

Zveme širokou veřejnost na setkání s autorem, významným 
českým grafikem a malířem, který v Havířově tvořil v letech 
1964–2012. Umělec je považován za významného tvůrce 
současné světové výtvarné tvorby. Za svou práci získal již 

více než 60 mezinárodních cen. 

Monografie je průřezem všemi kategoriemi jeho tvůrčí činnos-
ti od grafiky, malby, užitého umění, kresleného humoru, až po 
tvorbu užité grafiky. Je zde 282 reprodukcí, mnoho stran tex-
tu autorových úvah. Monografie je pozoruhodná i autorovými 

glosami či informacemi k jednotlivým reprodukcím. 

Kniha je dílem umělce a kolektivu spolupracovníků.
Součástí publikace je menší originální grafický list.

Město Havířov je významným sponzorem publikace a je zde 
velké množství prací a úvah, které mají k Havířovu úzký vztah.

Soutěž hudebníků LÍHEň 
letos slaví 20 let!

Klubu filatelistů v Havířově
nabízí možný odběr novinek českých známek. Objednání

a odběr známek zajišťuje v Klubu novinkář, pan Jaromír Sládek
v lichá pondělí na výměnných schůzkách

v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově.
Termíny konání výměnných schůzek jsou 13. 9. 2021,

27. 9. 2021, 11. 10. 2021. vždy od 14.00 do 16.30.hodin.
Rádi přivítáme nové zájemce o filatelii v našem Klubu filatelistů 

Havířov, Ing. Petr Mazoch, předseda Klubu filatelistů Havířov.

PAVEL HLAVATÝ
- TVORBA 1964–2020
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Havířovská chirurgie:
nahradí operatéry roboti?
Chirurgický obor je v havířovské 
nemocnici od jejího založení. Za 
více než padesát let prošlo třemi 
lůžkovými stanicemi přes sto ti-
síc pacientů. Jen za posledních 
deset let zde bylo hospitalizová-
no na 25 tisíc pacientů. K chirur-
gii nepatří jen lůžkové oddělení, 
ale také ambulance, kterých má 
nemocnice v současné době 
šest.  Po chirurgických opera-
cích jsou pacienti v péči Mezio-
borové jednotky intenzivní péče, 
která disponuje desíti lůžky pro 
všechny chirurgické obory. Ne-
zbytnou součástí chirurgie je 
osm moderních operačních sálů.
Jedním z lékařů, kteří patří mezi 
stálice na havířovském chirur-
gickém nebi, je primář tohoto 
oddělení MUDr. Martin Sedláček, 
MBAce, který zároveň zastává 
funkci náměstka pro léčebnou 
péči. 
Pane primáři, co je nového v ha-
vířovské chirurgii?
Nedávno jsme otevřeli zmoder-
nizovaný urgentní příjem, jehož 
součástí jsou i chirurgické am-
bulance. Nejen, že je celý trakt 
moderní, ale především ušetří 
pacientům čas. Od samotného 
vstupu mají na dohled zdravotní-
ky, kteří se jich na recepci ujmou 
a nasměrují je podle jejich potíží 
do správné ambulance. 
Pokud jde o lůžkovou péči a ope-
rační výkony je naše chirurgie 
personálně stabilizovaná, patří-
me také v naší nemocnici mezi 
ta špičková oddělení, která jsou 
akreditována pro specializační 
vzdělávání lékařů. To znamená, 
že máme takové množství skvě-
lých lékařů – školitelů, že naše 
pracoviště může být zařazeno 
mezi vzdělávací centra a po-
máhat tak rozšiřovat kvalifikaci 
mladým lékařům v chirurgických 
oborech. Mě osobně je nejbližší 
traumatologie, která je nejen mou 
specializací, ale také celoživot-
ním profesním koníčkem. 
Jaké operační techniky v sou-
časné době převládají?
Jednoznačně je to laparoskopie. 
Pro pacienty je výrazně šetrněj-
ší nejen při samotném zákroku, 
ale je u nich také daleko menší 
riziko pooperačních komplikací 
a rychlejší rekonvalescence. 
U nás tuto techniku ovládá větši-
na operatérů. Plně se věnujeme 
břišní chirurgii. Dominují operace 
kýly, žlučníku a slepého střeva. 
Plně laparoskopicky také operu-
jeme celé tlusté střevo a žaludek. 

Jediné orgány, které u nás s ohle-
dem na velmi specifické poža-
davky na vybavení neoperujeme, 
jsou slinivka břišní a játra.  
Jaké jsou novinky v traumatolo-
gii a ortopedii?
Naše chirurgie je vedena miniin-
vazivním směrem. Pokud jde 
například o traumatologii, máme 
plné spektrum možností operací 
všech dlouhých kostí a kloubů. 
Nově jsme zavedli operaci patní 
kosti po traumatu. Dříve se tyto 
operace dělaly pouze ve velkých 
traumatocentrech, my je umí-
me udělat i u nás. Máme plné 
spektrum implantátů, provádíme 
nitrodřeňové hřebování, kdy za-
vedeme kovový implantát přímo 
do kosti.
Přestože nemáme plnohodnotné 
ortopedické oddělení, ve kterém 
bychom mohli provádět celkové 
náhrady velkých kloubů, podaři-
lo se nám v posledním roce náš 

chirurgický tým posílit o špičkové 
ortopedy. Díky nim provádíme 
celou řadu artroskopických ope-
rací, hlavně kolenních a ramen-
ních kloubů. Našim přáním je, 
abychom mohli i my v Havířově 
provádět do budoucna velké orto-
pedické operace. Jsme na to při-
praveni jak po stránce personální, 
tak máme vybaveny operační 
sály i potřebné lůžkové kapacity. 
Snad nám dá co nejdřív posvě-
cení Ministerstvo zdravotnictví 
i zdravotní pojišťovny. Naše 
velká spádová oblast obyvatel, 
o kterou pečujeme, by si to určitě 
zasloužila.
Jste schopni rozšířit operativu 
v rámci vybavení operačních 
sálů?
Z našich osmi operačních sálů 
je jich v provozu sedm, denně 
je využito v průměru pět sálů. 
Takže kapacitu na rozšíření ope-
rativy rozhodně máme. Zároveň 
máme připravenou strategii pro 
pooperační péči, jsme schopni 
v podstatě ze dne na den začít 
s ortopedickými operacemi. 

Jaké další chirurgické obory 
máte ambici rozvíjet?
Rozšířili jsme ordinační hodiny 
naší mamologické ambulance, 
cílem je ženám poskytnout plný 
servis v tomto oboru. U nás jsme 
totiž schopni poskytnou ženám 
vše pod jednou střechou. Máme 
ambulantní lékaře i zkušené ope-
ratéry, rentgenology pro diagnos-
tiku nálezů. Disponujeme jednou 
z největších patologií v MS kraji, 
která umí diagnostikovat jak již 
odebrané preparáty, tak přímo 

na operačním sále. Navíc máme 
v naší nemocnici vlastní onkolo-
gickou ambulanci se stacioná-
řem, ve kterém jsou onkologové 
z FN v Ostravě. Tito specialisté 
jsou schopni poskytovat onkolo-
gickou péči jak v rámci naší ne-
mocnice, tak v případě potřeby 
si je mohou převzít do fakultní 
nemocnice. 
Jaké nejnovější trendy se chys-
táte následovat?
Moc bychom si přáli, abychom 
naše operační obory obohatili 
o robotické operace. Tato tech-
nologie podporuje jeden z nejmo-
dernějších přístupů k pacientovi. 
Její obrovský přínos oproti klasic-
kým i laparoskopickým operacím 
je ještě větší přesnost i rozlišení 
jednotlivých tkání. Díky velmi spe-
ciální konstrukci tohoto přístroje 
jsou používané nástroje všestran-
ně využitelnější v rukou robota, 
než klasického operatéra. Mají 
totiž daleko víc mobilních kloubů, 
než má člověk.
Co byste přál havířovské chirurgii?
Abychom mohli operovat bez 
jakýchkoli omezení a výluk, jak 
tomu bylo v loňském roce kvů-
li covidu. Našim přáním je, aby 
všichni pacienti dostávali svou 
péči bez čekání a v co nejvyšší 
kvalitě tak, aby se po chirurgic-
kých zákrocích mohli vždy vrátit 
co nejrychleji do svého plnohod-
notného života.

PhDr. Irma Kaňová, PhD.
manažer pro vztahy

s veřejností a marketing,
Nemocnice Havířov 
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TANEČNÍ KROUŽKY 
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
Up&Down Mini 
Next aerobic stylers 
DĚTI A MLÁDEŽ 
Up&Down Kids – začátečníci 
Up&Down Kids – pokročilí  
Up&Down Juniors 
Up&Down Unite 
Latinskoamerické tance 
Standartní tance 
Babyny – tance  

 
  750Kč/rok 
  700Kč/rok 
 
  850Kč/rok 
  850Kč/rok 
  850Kč/rok 
  850Kč/rok 
  750Kč/rok 
  700Kč/rok 
  750Kč/rok 

DOSPĚLÍ 
Up&Down Elite 

 
  800Kč/rok 
 

KERAMICKÉ A VÝTVARNÉ KROUŽKY 
DĚTI A MLÁDEŽ 
Keramika děti pondělí  
Keramika děti čtvrtek 
Keramika ZŠ Moravská 
Keramika ZŠ G. Svobody 
Keramičtí Žížaláci PO 
Výtvarníček 
Barevná paleta 
Malování na kamínky 
Art Paleta – přípravka SUŠ 
Kresleníčko 
Hodinka výtvarné zábavy 
DOSPĚLÍ 
Keramika studio dospělí 
Keramika dospělí pondělí 
Keramika dospělí středa 
Keramika dospělí čtvrtek 

 
  920Kč/rok 
  920Kč/rok 
  800Kč/rok 
  800Kč/rok 
  800Kč/rok 
  900Kč/rok 
  800Kč/rok 
  700Kč/rok 
1400Kč/rok 
   800Kč/rok 
1000Kč/rok 
 
2000Kč/rok 
2000Kč/rok 
2000Kč/rok 
2000Kč/rok 
 

SPORTOVNÍ KROUŽKY 
DĚTI A MLÁDEŽ 
Základy sebeobrany 

 
           700Kč/rok 

Taekwon-do I. 
Taekwon-do II. 
Taekwon-do MK 
Stolní tenis 
Badminton I. – VI. 
Asterix Sporťák s Matějem 

           700Kč/rok 
           750Kč/rok 
           800Kč/rok 
           850Kč/rok 
           800Kč/rok 
           700Kč/rok 
 

OSTATNÍ KROUŽKY 
NEJMENŠÍ A PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
Cvičení rodičů s dětmi I. 
Cvičení rodičů s dětmi II. 
Fit máma 
DĚTI A MLÁDEŽ 
Divadelní a dramatický 
Správná holka 
Veselé cvičení 
Hra na kytaru 
Kuchtík 
Vařílkové 
Malý stavitel 
Veselé pokusy 
Létání se závodními drony 

 
 1000Kč/rok 
 1000Kč/rok 
 1000Kč/rok 
 
   700Kč/rok 
   900Kč/rok 
   600Kč/rok 
   850Kč/rok 
   900Kč/rok 
   900Kč/rok 
   750Kč/rok 
   900Kč/rok 
 1700Kč/rok 

DOSPĚLÍ 
Jóga pro dospělé 

 
   700Kč/rok 
 

POČÍTAČOVÉ A TECHNICKÉ KROUŽKY 
DĚTI A MLÁDEŽ 
Počítačové sítě a systémy 
Tvorba PC her 
Reload začátečníci 
Reload 
Klub PC her 
Minecraft 
3D modelování a tisk 
Kreslení 3D pery 
Elektro Lego 
Lego Robot 

 
                       820Kč/rok 
                       820Kč/rok 
                       820Kč/rok 
                       820Kč/rok 
                       820Kč/rok 
                       820Kč/rok 
                       820Kč/rok 
                       820Kč/rok 
                       900Kč/rok 
                       900Kč/rok 
 KYNOLOGICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY 

DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÍ 
Chobot 
Voříšci  
Poslušný pejsek 
Psí tlapky 
Dogfitness 
Kurz agility 

 
   750Kč/rok 
   800Kč/rok 
   850Kč/rok 
   850Kč/rok 
   850Kč/rok 
 2500Kč/rok 

MODELÁŘSKÉ KROUŽKY 
DĚTI A MLÁDEŽ 
Železniční modeláři  
Dřevomodeláři 
Plastikoví modeláři 

 
             850Kč/rok 
          1150Kč/rok 
          1150Kč/rok 

Letečtí modeláři 
Malý kutil 

          1250Kč/rok 
          1180Kč/rok 

Více informací na: 

www.asterix-havirov.cz 
FB: Asterix – středisko volného času Havířov, p.o. 

e-mail: info@svcha.eu 
Pobočka Na Nábřeží (NN) – tel.: +420 596 811 175 

Pobočka M. Kudeříkové (MK) – tel.: +420 596 811 031 
 

DO KROUŽKŮ SE MŮŽETE JIŽ NYNÍ PŘIHLAŠOVAT 
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KROUŽKY
od září 2021

všechny kroužky najdete na webu www.csvc.cz

Základy sebeobrany, Soutěžní hodinka, Zlatý jehelníček, Věda je cool,
Legoboti, Malý youtuber, 3D tisk, Virtuální realita

Stolní fotbal, Famfrpál, Šipky, Music klub, Dramaťák
Holčičiny, Bibi Chef, Zlatý jehelníček, Picasso, Šikovné ruce
Staň se youtuberem, Legoboti, PC-Roblox, Věda je cool, Cinema,
Bingo, Poznávání přírody, Zlatý bludišťák

Překonej sám sebe, Hýbej se, Cirkusáci Majáci
Buď IN, Šikovné ruce, Zlatý jehelníček
3D tiskárna, Video klub, Minecraft, Předškoláci

Město (Haškova 1)

Šumbark (Lomená 9)

Maják (Boženy Němcové 3)

NOVÉ
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Racketlonový turnaj se líbil

Vodácký camp Skiklubu 
Slavia na Otavě

Dixi jsou mistryně světa!

Dne 20. 6. 2021 se v Havířově 
odehrál pilotní Racketlonový 
turnaj „Otevřené mistrovství Ha-
vířova“. Turnaj uspořádal Rac-
ketlonový klub Havířov v krásné 
nové hale SKST Havířov – Šum-
bark a zúčastnilo se ho více než 
30 spokojených hráčů. Mezi 
juniory zvítězil ostřílený „rac-
ketloňák“ Michal Fojtík, který ve 
finále porazil Viléma Stráníka. 
Na třetím místě skončila Melča 
Tomková před Magdou Tomico-
vou. V ženském finále zvítězila 

Hana Kohutová ze Sviadnova 
nad domácí hráčkou Janou 
Vrátnou. V kategorii mužů nad 
45 let zvítězil ve finále Dan Klus 
nad Jiřím Karasem. Třetí místo 
vybojoval Milan Messerschmidt 
z Třince. V kategorii mužů po-
tvrdil svou kvalitu dlouholetý 
účastník racketlonových turna-
jů Patrik Žák z Frýdku-Místku, 
který ve finále porazil ambicióz-
ního Davida Skulinu z Ostravy. 
V boji o třetí místo zvítězil Vašek 
Bujnoch z Brušperku nad domá-
cím Petrem Vlkem. Petr získal 
ocenění za nejlépe umístěné-
ho havířovského hráče v muž-
ské kategorii. Díky patří městu 
Havířov za podporu a také 
panu radnímu pro sport Danielu 
Vachtarčíkovi, který převzal nad 
celým turnajem záštitu. Podle 
ohlasů byl turnaj kvalitní, jak po 
sportovní, tak i po organizační 
stránce. Další turnaj se odehraje 
v Havířově 4. září 2021, tento-
krát se bude soutěžit v deblech 
a mixech.

Roman Fojtík
ředitel turnaje

Ani v létě nezahálíme. Skiklub 
Slavia Havířov, z. s.  i přes všech-
ny překážky a epidemiologická 
opatření zorganizoval vodácký 
camp na řece Otavě pro děti 
z havířovských škol a jejich ro-
diče. Jelo se z Radešova do 
Strakonic a cestou zbyl čas i na 
prohlídku hradu Rábí s ukázkou 
dravých ptáků. Na závěr čekal 
nováčky slavnostní obřad –„Pa-
sování na vodáky.“ Bylo to su-

pééér a tak to příští rok určitě 
zopakujeme. Takže ahóóój za 
rok na Dunajci. A koho zajímají 
fotky a informace o našich dal-
ších aktivitách, najde je v naší 
fotogalerii na stránkách www.
skiklub.eu,  případně na telefonu 
731 414 197.

Skiklub Hana Šimková
Skiklub

Měsíc květen byl pro nás víc 
než úspěšný. Zúčastnily jsme 
se dvou velkých soutěží.

První byl CMA šampionát, kde 
se téměř všechny naše sesta-
vy dostaly do pomyslné TOP 6. 
Bronzovou medaili si vytančila 
seniorská sólistka Petra Nawa-
laná, ale také seniorská mini-
formace. Druhou významnou 
soutěží bylo Mistrovství světa 
asociace MIA. Zde byla děvča-
ta opravdu úspěšná a dokázala, 
že patří mezi špičku ve svém 
oboru. Získaly jsme 6 zlatých, 
3 stříbrné a 1 bronzovou me-
daili. Titul Mistryně světa si od-
nesla juniorská sólistka Adriana 
Tichá, juniorské duo Anežka 
Klimšová a Natálie Hulenková  
a také juniorská miniformace. 
Také naše trenérky se staly Mis-
tryně světa, a to Petra Nawalaná 
sólo baton a Lucie Řepecká sólo 

acrobatic. A neposlední řadě 
také seniorská miniformace si 
v soutěži zasloužila a vytančila 
titul Mistr světa. Vícemistryní 
světa se stala úspěšná Jana 
Zádrapová v kategorii sólo ba-
ton junior a v disciplíně 2 hůlky 
Amálie Kožušníková v kategorii 
sólo junior. Naše trenérky Petra 
Nawalaná a Natálie Křižáková si 
v kategorii duo senior zasloužily 
bronzové medaile.

Všem mažoretkám moc gra-
tulujeme a doufáme, že i další 
závody budou minimálně stejně 
úspěšné! Pokud i ty se chceš 
stát úspěšnou mažoretkou ne-
váhej nás kontaktovat a staň se 
členem velké DIXI rodiny!!!

Lucie Řepecká
Lenka Nawalaná

TOP Mažoretky DIXI
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Turnaj se koná pod záštitou radního pro sport, Mgr. Daniela Vachtarčíka

DEBLOVÝ TURNAJ
V RACKETLONU
Racketlonový klub Havířov, z. s.

 Termín: sobota 4. 9. 2021
 Místo: SKST Havířov (Opletalova 1293/8c, Havířov – Šumbark)
 Sporty: stolní tenis, badminton, tenis
 Kategorie: muži čtyřhra muži 45+ čtyřhra
    ženy čtyřhra míšená čtyřhra
    junioři čtyřhra

 Přihlásit se může i hráč bez spoluhráče do deblu.
 Časový harmonogram: 8:30 registrace, 9:00 výklad pravidel,
             9:30 začátek turnaje
 Startovné: junioři 300,-  ženy 400,-  muži 450,- 
 V ceně startovného: sportoviště, míče, organizace, využití šaten a sprch,
 občerstvení, ceny pro vítěze všech kategorií, zapůjčení sportovního vybavení
 Míče: Stolní tenis: DHS, JOLA
   Badminton: Wilson, Babolat (vlastní péřový má přednost)
   Tenis:  Wilson US Open

   Přihlášky: do 1. 9. 2021 na adresu roman.fojtik@softtenis.cz nebo
     jiri.salamon@softtenis.cz
      
     Přihlášku je možné stáhnout na facebooku:
     Racketlonový klub Havířov.
     Pro bližší info volejte: 773 641 524, 732 104 299    
     Všichni hráči odehrají minimálně 3 utkání.
     Pořadatel určí počet kategorií a hrací systém před turnajem  
     podle počtu zaregistrovaných hráčů.
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Přijďte otestovat nový olympijský sport 

 

Horolezecký oddíl TJ Baník Karviná  

ve spolupráci se  

Správou sportovních a rekreačních zařízení  Havířov  

vás zvou na Den otevřených lezeckých stěn 
 

Termín: sobota 4.9.2021 od 9 do 15 hodin 

Místo: lezecká stěna ve skateparku, ul. Lázeňská v Havířově                                            
(v případě nepříznivého počasí Tělocvična Palackého, ul. Palackého v Havířově) 

Vstup zdarma, materiál a instruktoři zajištěni. 

Sportovní lezení je sport, který je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, správný 
tělesný rozvoj a zlepšení fyzické i psychické odolnosti.  

 
 
 
 
 

+ 420 608 426 058

FLORBAL 
pro  KLUKY I HOLKY   5 - 13 let

První měsíc ZDARMA! 
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NÁBOR
DO

ODDÍLU
FLORBALU

KLUB
KDE
JSOU
DĚTI
HLAVNÍ
PRIORITOU

www.1sfk-havirov.cz  tel. 777 602 792
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VÝTVARNÝ ATELIÉR MARTINA PAWERY 
 přijímá nováčky do kurzu kresby a malby 

Toužíte se naučit malovat a kreslit?  Není 
 nic jednoduššího  –  přihláste se do kurzu 

    a časem to dokažete ! 
• Pohodové a tvůrčí prostředi  
• Individuální přistup ke každému 
• Příprava  na vysoké a střední školy 
• 500 Kč/měsíc dospělí a 300 Kč děti 

   Tel. 775 851 274     Věk nerozhoduje ! 
 

 

inzerce / 71/21

inzerce / 73/21
inzerce / 65/21

Mezinárodní dopravce společnost LEVITrans s.r.o. přijme
do svého týmu řidiče skupin B na plachtové dodávky

a sk C na SOLO vozidla.

Dopravcům s plachtovými dodávkami a soly 12-18 tun
s čelem nabízíme vytížení.

Více info na webu www.levitrans.cz nebo na telefonu 
602602990 nebo emailem na info@levitrans.cz

CHCEŠ SE STÁT MAŽORETKOU
A ZAŽÍT NĚCO NOVÉHO?

CHCEŠ SE STÁT MAŽORETKOU
A ZAŽÍT NĚCO NOVÉHO?
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VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU PŘÍMO OD VÁS
Zajišťujeme ekologickou likvidaci

www.odvozsrotu.cz / TEL: 727978881

RADNičNÍ liSTY - periodický tisk územního samosprávného celku statutárního města Havířova, měsíčník, č. 9/21, vydavatel: Městské kulturní středisko Havířov, 
Hlavní třída 31a, Havířov-Město, IČO: 00317985, příjem inzerce 596 808 039, inzerce@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz,

registrováno pod č. j. MK ČR E 11005 redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, den vydání 25. 8. 2021,
uzávěrka příštího čísla 8. 9. 2021, náklad 36 000 ks, tisk: Tiskárna Kartis + Co, s.r.o., distribuce - Pošta - Havířov 1, N E P R O D E J N É
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PRONÁJEM 
 KANCELÁŘÍ A SKLADŮ 

v budově Autoškoly Pollak 
Moskevská 1440/24a, Havířov - Město 

Tel.: 603 374 376 

         
    …opravdu jiná 

          autoškola…  
 

HAVÍŘOV  *  KARVINÁ  *  ORLOVÁ * ČESKÝ TĚŠÍN 
tel.: 596 411 160, mobil: 722 007 939 

sekretariat.as@seznam.cz 
www.autoskolapollak.cz 

Jak se Kooperativě daří zvládnout ak-
tuální kalamity s tisíci škodami?
Klíčové pro nás je pomoci rychle a účinně. 
Například na jižní Moravě jsme nečekali, 
až se o škodě dozvíme. Okamžitě po ka-
lamitě jsme klientům poslali SMS jak 
posupovat a kam volat. Ve čtvrtek uhodilo 
tornádo a již v pátek a sobotu likvidátoři 
aktivně obvolali kompletní seznam všech 
540 našich klientů v místě tornáda a 
130 z  nich telefonát okamžitě využilo 
k  nahlášení škody. Již od pátku byly zá-
sadně posíleny prohlídky na místě týmy 
techniků, likvidátorů a dalšími skupinami 
pracovníků. 
Oceňují klienti rychlost řešení škod?
Hrozně moc. Škody vždy řešíme okamžitě 
a denně jsme prohlédli desítky nemovi-
tostí. A nejen vyplácíme škody, ale také 
pomáháme doporučeními, radami a ko-
legové na jižní Moravě i fyzicky tam, kde 
je třeba. Zlaté pravidlo pojištění konec-
konců říká, že kvalitu pojišťovny nejlépe 
poznáte podle toho, jak rychle a kvalitně 
řeší škody.
Jak často by měl klient pracovat se 
smlouvou, aby byl stále dobře pojištěn?
Určitě by bylo dobré se jednou za 3-4 
roky nad smlouvou zamyslet. Obávám se, 
že řada klientů nemá svůj majetek pojiš-
těním dostatečně chráněn a smlouvu o 
pojištění nemovitosti již řadu let neaktu-
alizovala. Problémem je zejména nízká 
pojistná částka, tedy maximální výše 
odškodného (tzv. pojistného plnění), které 
od pojišťovny v  případě škody obdržíte. 
Určitě existuje řada případů, kdy neodpo-
vídá růstu cen stavebních prací ani cenám 
materiálů. Kdokoli tuto pochybnost má, 
ať zavolá nebo se staví nebo pošle mail a 
společně s naším pojišťovacím poradcem 
se na smlouvu podívá. Navíc máme zcela 
nový produkt pojištění majetku s  řadou 
výhod. Takže se určitě vyplatí, abychom 

to společně vyřešili.
Když mám škodu, jak je nejlepší postu-
povat?
Nejlepší je udělat základní dokumenta-
ci – takže vyfotit škody třeba na mobilní 
telefon. A pak škodu ohlásit na call centra 
pojišťoven, on-line nebo na přepážce. Co-
koli je pro klienta nejjednodušší. Důležité 
je, že Kooperativa, ale i další pojišťovny, 
vyplácejí okamžitě zálohy na škody – tře-
ba na sanační práce. 
Za jak dlouho je pojišťovna schopna po-
slat peníze na účet?
Po nahlášení škody mohou mít v  zásadě 
klienti zálohu druhý den.
Pomáháte i jinak?   
Kromě výplaty pojistného plnění se Ko-
operativa rozhodla pomoci sbírkou, do 
které přispívají zaměstnanci Kooperati-
vy, naši výhradní obchodní zástupci i za-
městnanci dceřiných firem a jejich rodinní 
příslušníci. Zatím se podařilo shromáždit 
přes 1,6 milionu Kč. 

KAREL POLZER Z POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA:

POJIŠŤOVNU DĚLÁ TO, JAK DOBŘE 
ŘEŠÍ ŠKODY

Karel Polzer
 – regionální ředitel Ostrava Jih

 
 

 
UKÁZKOVÉ 

LEKCE 

ZDARMA

- kurzy Italštiny a Angličtiny
- mluvíte od první lekce
- žádný stres ani úkoly
- pohodová atmosféra
- 15 lekcí/90 min
- malé skupiny 3 až 5 studentů

studio na Palackého 2, Havířov
tel: 608 828 689, www.chcimluvit.cz

buong
iorno

caffè

bello

ciao!

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA 8. 9. 2021
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Vstupné a další informace podrobně na www.mkshavirov.cz
Technická podpora:Oficiální pivo: Mediální partner:

SSRZ
H A V Í Ř O V

21.45 Chinaski 
23.15 Lucie 
Interaktivní zábavní zóny pro děti i dospělé
Vědomostní soutěže „Chytrý kvíz“

17.00 Mirai 
18.30 Inekafe 
20.15 Rybičky 48

13.00 Hradišťan & Jiří Pavlica  
14.30 No Name    
16.15 Ewa Farna    
17.45 Ben Cristovao                      
19.15 Marek Ztracený                      
21.15 Kryštof                     
23.15 Horkýže Slíže
00.15 Ohňostroj: „Naděje, síla...“    

Interaktivní zábavní zóny pro děti i dospělé
Vědomostní soutěže „Chytrý kvíz“

13.30 Divadlo Loutkový svět
16.00 Michal Nesvadba
17.30 Hopsalín

od 13.00 Pohádková dětská farma 


