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Veřejnost může podávat 
návrhy na udělení ocenění 
a Ceny města Havířova

Začal nový školní rok, 
havířovské prvňáčky 
v lavicích přivítali 
zástupci města

Statutární město Havířov každo-
ročně oceňuje osobnosti v růz-
ných oblastech společenského 
života a uděluje Cenu města Ha-
vířova. o udělení obou ocenění 
rozhoduje Zastupitelstvo města 
Havířova. 

Návrh na udělení ocenění nebo 
Ceny města Havířova za rok 
2021 je nutné podat písemně 
s podpisem navrhovatele na ad-
resu: 

Magistrát města Havířova, od-
bor školství a kultury, Svornosti 

86/2, 736 01 Havířov-Město, do 
30. září 2021, vyjma návrhů na 
ocenění v oblasti školství, které 
budou předkládány do 30. listo-
padu tohoto roku. 

Formuláře jsou ke stažení na 
webových stránkách města Ha-
vířova nebo je rovněž možné si 
je vyzvednout na odboru škol-
ství a kultury Magistrátu města 
Havířova, kde mohou navrhova-
telé získat i případné další infor-
mace.

-red-

Nový školní rok začal 1. září 
také pro žáky havířovských 
škol. Letos to byla premiéra 
pro 604 prvňáků ve dvaatřiceti 
prvních třídách. Pozdravit nové 
žáky přišli také vedoucí před-
stavitelé města.

Dvě první třídy otevřeli například 
na ZŠ Gorkého v Havířově-Měs-
tě, kam prvňáčky přišel přivítat 
primátor města Havířova Josef 
Bělica společně s náměstkyní 

pro školství a kulturu Janou Fe-
berovou. K radosti všech dětí 
je doprovodil také maskot haví-
řovských floristických slavností 
Floriánek. Pro každého prvňáč-
ka město připravilo malý dárek 
s logem města. Děti dostaly kni-
hu, batůžek, pouzdro a reflexní 
prvky. Na dalších školách v Ha-
vířově pak prvňáčky vítali další 
zástupci města.

-red-

Jako každý rok, budou mít jed-
notlivci, spolky, kluby, zájmová 
sdružení a ostatní neziskové 
subjekty s kvalitními a prospěš-
nými nápady či záměry, i letos 
možnost získat na svou činnost 
nebo projekt dotaci z rozpočtu 
statutárního města Havířova. 
Jejich poskytování se řídí Zá-
sadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města 
Havířova, které určují dva řádné 
termíny pro doručení žádostí 
o poskytnutí dotace:

- nejpozději do 31. 10.
(pro následující kalendářní rok)
- nejpozději do 31. 3.
(pro projekty v daném roce)
 

Žádosti o dotace přijímá odbor 
školství a kultury Magistrátu 
města Havířova. K žádosti musí 
být přiloženy všechny povinné 
doklady dle přílohy č. 1 Zásad 
pro poskytování dotací z rozpoč-
tu statutárního města Havířova. 
Plné znění zásad včetně všech 
souvisejících formulářů je zve-
řejněno na webových stránkách 
města v sekci Životní situace:

https://www.havirov-city.cz/
zivotni-situace/dotace/posky-
tovani-dotaci-z-rozpoctu-sta-
tutarniho-mesta-havirova.

-red-

OZNÁMENÍ pro žadatele 
o dotace z rozpočtu
statutárního města 
Havířova na rok 2022

Statutární město Havířov
si Vás dovoluje pozvat na

PIETNÍ AKT
u příležitosti připomenutí

103. výročí
Dne vzniku samostatného Československa.

Pietní akt se uskuteční
dne 27. října 2021

v 10:00 hodin
u pamětní desky

před kostelem sv. Anny v Havířově-Městě.

Účastníky pietního aktu prosíme o dodržování všech stanovených hygienických 
opatření dle aktuálních nařízení k zamezení šíření nákazy nemoci covid-19.
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Havířovské děti vyberou 
jméno nově zrekonstruo-
vané železniční budově

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

Obměna výpočetní
techniky v havířovských
školách a školkách

Rekonstrukce havířovského že-
lezničního nádraží vstupuje do 
své poslední fáze. Jde o pře-
měnu interiéru výpravní budovy 
na sportovně-společenské cen-
trum, o kterou se během násle-
dujících měsíců postará město 
Havířov, a děti o nový název bu-
dovy. Proto Magistrát města Ha-
vířova vyhlásil soutěž pro místní 
školy. Nový název výpravní bu-
dovy by měl být znám začátkem 
příštího roku.

Nové jméno budou vybírat děti ze 
17 základních škol zřizovaných 
městem a ze 7 základních škol 
ze spádových oblastí. Z každé 
základní školy vzejdou dva návr-
hy, za první a druhý stupeň, které 
bude posuzovat desetičlenná ko-
mise. Ta bude složena z vedení 
Magistrátu města Havířova. Na 
školu, která vymyslí vítězný ná-
zev, čeká odměna.

„Vzhledem k budoucímu význa-
mu budovy pro pořádání spor-
tovních i kulturních akcí většího 

charakteru, by bylo vhodné toto 
sportovně-společenské centrum 
pojmenovat. V plánu je realiza-
ce hřišť na volejbal, badminton, 
basketbal, několika bowlingových 
drah, lezecké stěny a v plánu je 
i lyžařský trenažér. Prostory haly 
disponují i uzamykatelnou skla-
dovací plochou vhodnou jako 
úschovna vybavení pro případné 
jiné společenské akce. Repre-
zentační charakter budovy je zá-
roveň možno využít k pořádání 
společenských událostí, jako jsou 
koncerty, divadelní představe-
ní, přednášky, výstavy, projekce 
nebo galavečery. Hlavně to ale 
znamená, že kompletní, nesmírně 
náročná rekonstrukce havířov-
ského železničního nádraží se 
nám pomalu, ale jistě blíží do vel-
kého finále. Pokud půjde všechno 
podle plánu, obyvatelé Havířova 
by mohli nové centrum plně vyu-
žívat již příští rok,“ říká havířov-
ský primátor Josef Bělica.

-red-

Jako každý rok i letos hledá sta-
tutární město Havířov vhodné 
vánoční stromy, které během ad-
ventu ozdobí havířovská náměs-
tí. Vánoční stromy instaluje měs-
to na náměstí Republiky v centru 
města, náměstí Nad Terasou 
v městské části Havířov-Podlesí 
a na náměstí Moravská v měst-
ské části Havířov-Šumbark. Sta-
lo se již tradicí, že alespoň jeden 
ze stromů získá město Havířov 
darem od majitelů domků či za-
hrad v Havířově.

„Lidé nabízejí městu jehličnany 
nejčastěji proto, že strom svým 
vzrůstem ohrožuje bezpečnost 
okolí. Jehličnan, který město 
během Vánoc nazdobí a vystaví 
na svém náměstí, musí splňo-
vat určité podmínky. Výška stro-
mu musí dosahovat minimálně 
12 metrů, tvar koruny musí být 
symetrický a musí být pro město 
dostupný, ať už z hlediska kácení, 
nakládky nebo převozu,“ uvedl 
referent odboru komunálních 

služeb havířovského magistrátu 
Boris Břenek.

S nabídkou vánočního stromu 
se můžete obracet na odbor ko-
munálních služeb až do 15. října 
2021.

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

-red-

Již pátým rokem probíhá na 
Magistrátě města Havířova in-
tenzivní obměna výpočetní infra-
struktury za efektivní a moderní 
systémy a přístroje, které výraz-
ně zrychlují komunikaci mezi 
úředníky a občany. Jde o vyspě-
lé komunikační systémy, které 
vyhovují dnešním požadavkům 
a taky nové počítače, na kterých 
mohou zaměstnanci magistrátu 
vyřizovat požadavky občanů ke 
spokojenosti všech. Aby mohla 
být ICT komunikace na požado-
vané úrovni i v rámci základních 
a mateřských škol, sešel se před 
pár týdny primátor města Josef 
Bělica v havířovském Kulturním 
domě Radost s řediteli školských 
zařízení. Téma diskuse byla nová 
koncepce ICT technologie ve 
všech školách a školkách zřizo-
vaných městem.

Podobně jako na magistrátě 
čeká havířovské školy výmě-
na zastaralých datacentrových 
technologií za nové, aby byly 

výkonnější a zároveň energe-
ticky výrazně úspornější. Půjde 
o dodávky nového hardwarového 
a softwarového vybavení, též 
bude potřeba instalovat nové op-
tické trasy a pořídit nové obsluž-
né a informační systémy.

„Uvedení obměny výpočetní tech-
niky do praxe není jednoduchou 
záležitostí. Je nutné v prvé řadě 
postavit infrastrukturu, jak tomu 
bylo v případě magistrátu, a na di-
gitalizaci se řádně připravit, jinak 
to nebude fungovat a výsledný 
efekt bude opačný. Protože jed-
na věc je efektivně komunikovat 
v digitální podobě, k čemuž určitě 
směřujeme, ale druhá věc je, mít 
na to hardwarové a softwarové 
vybavení tak, aby bylo dlouho-
době udržitelné, spravovatelné 
a funkční,“ říká k digitalizaci škol 
a školek v Havířově primátor 
Josef Bělica.

-red-
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GALAVEČER
– SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA 
videoklipu The Strings
v režii Davida Vignera

HTS v létě realizovala 
rekonstrukce rozvodů 
tepla

Druhý zářijový den měli možnost 
diváci prožít emoce společně 
s hudebním tělesem The Strings, 
které představilo svůj první video-
klip na slavnostním galavečeru. 
Kino Centrum bylo slavnostně 
vyzdobeno, v galerii hosty víta-
la výstava fotografií z natáčení 
a ve velkém sále Kina Centrum na 
červeném koberci uvedl natoče-
ný videoklip sám filmový režisér 
David Vigner. Večerem bravurně 
provázel Rastislav Širila, který si 
pozval na jeviště také primátora 
Josefa Bělicu a náměstkyni Janu 
Feberovou, aby je vyzpovídal, jak 
se jim projekty The Strings líbí. 
Kromě videoklipu se diváci poba-
vili také u filmu o filmu, ve kterém 
se mohli podívat do zákulisí na-
táčení, ale také si poslechnout, 
jak to vnímali sami účinkující. 

Promítání navíc střídal živý kon-
cert, což bylo organizátorsky ná-
ročnější všechno dobře připravit. 
Hudba nezná hranice Havířov 
ve spolupráci s MKS Havířov 
se toho zhostili skvěle, a tak při 
závěrečné skladbě všech účin-
kujících se některým tajil dech 
a jiným ukápla i slzička štěstí. 
Na jevišti se objevili nejen všich-
ni členové The Strings, ale také 
všichni sportovci, kteří se zvedli 
ze zadních řad hlediště, aby živě 
ukázali svou radost a právem 
hrdost za své kluby, které repre-
zentují. Jedna divačka tento ve-
čer popsala slovy: “Působilo to 
na mě, že jsme všichni šťastní 
dohromady v jednom krásném 
městě.“ 

Iveta Kočí Palkovská

Krátké období mimo topnou se-
zonu je pro každou teplárenskou 
společnost optimální časový 
úsek pro realizaci plánovaných 
rekonstrukcí rozvodů, za úče-
lem udržení technické kondice 
systému centrálního zásobování 
teplem tak, aby po zbytek roku, 
především pak v zimě, systém 
zajistil spolehlivé dodávky tepla 
všem odběratelům. Havířovská 
teplárenská společnost, a.s. 
v letošním roce realizovala hned 
několik investičních akcí na tech-
nologiích sekundárních rozvodů 
tepla s cílem minimalizace po-
ruch v zimních měsících, kdy je 
technologie vytápění v provozu 
nepřetržitě. 
„Přestože samotné rozvody jsou 
jen část komplexního systému, 
a práce mimo otopnou sezonu 
zahrnují periodické ověřování, 
kalibrace a výměny stovek měři-
čů tepla, výměny ventilů, údržbu 
strojního zařízení i elektronických 

regulačních systémů, podařilo 
se nám na různých pracovištích 
v okolí ulic Mládežnická, Mos-
kevská, Slezská a u ZŠ Žákov-
ská vyměnit jak v objektech, tak 
ve venkovních výkopech, pře-
dizolované i nerezové potrubní 
systémy v celkovém objemu 
1 572 metrů rozvinuté délky,“ 
uvedl Ladislav Moravec, tech-
nický náměstek společnosti 
HTS. 
 
Všechny prvky systému cent-
rálního zásobování teplem jsou 
v současné době technicky při-
praveny na nadcházející topnou 
sezonu 2020–2021.
 

Michaela Dvorská
PR Manager

V pondělí 4. října 2021 

otevíráme charitativní ADRA obchod na ulici

NÁRODNÍ TŘÍDA 594/20

736 01 HAVÍŘOV - MĚSTO

POZOR ZMĚNA

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA 

PO   9:00 - 17:30

ÚT   9:00 - 16:00

ST    9:00 - 17:30

ČT    9:00 - 16:00

PÁ    9:00 - 15:00

polední přestávka 12:00 - 12:30 

Obchod bude přestěhován 

z ulice Dlouhá třída 1043/59a, 

kde od 4. 10. 2021 bude pouze sociální šatník, jehož

provozní doba zůstává nezměněná.
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O    Z    N    Á    M    E    N    Í
O  DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLEB  

DO  POSLANECKÉ  SNĚMOVNY  PARLAMENTU ČESKÉ  REPUBLIKY
Primátor města Havířova podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se uskuteční 

v pátek 8. 10. 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 a v sobotu 9. 10. 2021 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, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který 

se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

4. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních dů-
vodů (mimo onemocnění covid-19) obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

5. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb (v případě ztráty nebo poškození, obdrží 
volič hlasovací lístky ve volební místnosti).

        Havířov 16. srpna 2021                               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. Městská knihovna Havířov             Pavlovova 2 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. Společenský dům Reneta             Dlouhá třída 19 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. Hotelová škola

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

a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Tajovského 2 Havířov - Podlesí
44. Gymnázium Studentská 11 Havířov - Podlesí
45. 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. Základní škola a Mateřská škola Občanská 11                    Havířov - Dol. Datyně

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

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

pořádají 11. 10. 2021 v 16:30 hod.
v loutkovém sále KDPB besedu

Revírní bratrská pokladna – rozsah služeb a novinky v pojištění 
přednáší: pracovník Revírní bratrské pokladny

Informace o vrácení vstupného na www.mkshavirov.cz

D i va d e l n í  p ře d s t ave n í  D N E S  OV U LU J I
!!! Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO !!!

Dobroběžník

v Africe

středa 6. říjen 2021 v 18:00 hod.
KD Petra Bezruče (loutkový sál)

Cena: 80 Kč, děti 70 Kč

Přednáška Marka Jelínka
Afrika?

Co si o nás myslí?
                            A my o ní?

Cestovatel a fotograf Marek

Jelínek zve na své povídání

 o třetím kontinentu projetém

   na koloběžce.

MEDITACE ZA PLANETU ZEMI
5. října / 3. listopadu / 1. prosince
od 17.30 hodin / loutkový sál KDPB
Provází Renáta Rowena Gříbková
Vstupné: dospělí 250 Kč
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KD RADOST

SPOLEČENSKÝ DŮM

GALERIE KINA CENTRUM

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU
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11. 9. – 31. 10. 2021 / Volejbal – 100 let
otevřeno v době promítání kina (vstup volný)

    15. 10 2021

v 18 hodin
    15. 10 2021

v 18 hodin

vstupné: 229,- / 249,- / 269,-

Kulturní dum Leoše Janácka

2. 11. 2021, 19.00 hodin / KD Petra Bezruče
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

6. 11.  2021, 18.00 hodin / KD Leoše Janáčka
KOLLÁROVCI

11. 11. 2021, 18.00 hodin / Kino Centrum
FOTOGRAF NA CESTÁCH - SPLNĚNÝ SEN JIŘÍHO KOLBABY

24. 11.  2021, 19.00 hodin / KD Petra Bezruče
TVÁŘE PETRA RYCHLÉHO

vý
st

av
a

KD LEOŠE JANÁČKA
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KINO KINO

1.- 3. 10. v 17.00 h.                              P
100 % VLK
Animovaný/ komedie, Austrálie 2020, 
96´, přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč �  
1.- 3. 10. v 19.30 h.                                 P
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/ krimi, Velká Británie/ USA 2021, 
163´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 190 Kč �  
3. 10. v 10.00 h.
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Animovaný/ rodinný, Jižní Korea 2020, 
92´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 
4. 10. v 17.00 h. a v 19.30 h.
ZELENÝ RYTÍŘ
Fantasy/ drama, USA/ Irsko 2021, 
130´, do 15 let nepřístupný, titulky.

Vstupné: 140 Kč 
5. a 6. 10. v 17.00 h.
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný/ rodinný, USA 2020, 93´, 
přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč � 
5. 10. v 19.30 h.
ZÁTOPEK
Drama/ životopisný, Česko/ Slovensko 
2020, 130´, přístupný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
6. 10. v 9.30 h.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, Česko 2021, 97´, přístupný, 
české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč

6. 10. v 19.30 hod.                              P P
PřEDPREMIéRA
KAREL
Dokument, Česko 2020, 127´, přístup-
ný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
7., 8. a 10. 10. v 17.00 h.
SHANG-CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTENECH
Akční/ fantasy, USA 2021, 121 ,́ do 12 let 
nevhodný, dabing.

Vstupné: 160 Kč �
7., 8. a 10. 10. v 19.30 h.                      P
KAREL
Dokument, Česko 2020, 127´, přístup-
ný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
9. 10. v 18.45 h.                                      P
MET Boris Godunov
Přímý přenos z New Yorku, 140 ,́ titulky.

Vstupné:  350 Kč
10. 10. v 10.00 h.
MAxINOŽKA 2
Animovaný/ rodinný, Belgie/ Francie 
2020, 89´, přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 
11. 10. v 17.00 h. a v 19.30 h.
AFTER: TAJEMSTVÍ
Romantický, USA 2021, 99´, do 12 let 
nevhodný, dabing.

Vstupné: 130 Kč 
12. a 13. 10. v 17.00 h.                           P
MYšI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný/ komedie, Česko/ Francie/ 

Polsko/ Slovensko 2021, 87´, přístup-
ný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
12. a 13. 10. v 19.30 h.
ZBOŽňOVANÝ
Komedie/ drama, Česko 2021, 99´, do 
12 let nevhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
13. 10. v 9.30 h.
NOVÁ šICHTA
Dokument, Česko 2020, 91´, do 12 let 
nevhodný, české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
14. 10. v 17.00 h. 3D dabing               P
15. 10. v 17.00 h. 2D dabing
16. a 17. 10. v 19.30 h. 2D titulky
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční/ dobrodružný, USA 2021, 120´, 
do 12 let nevhodný, dabing a titulky.

Vstupné 3D: 190 Kč � 
Vstupné 2D: 170 Kč �

14. a 15. 10. v 19.30 h.                          P
16. a 17. 10. v 17.00 h.
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/ dobrodružný, Česko 2020, 
90´, přístupný, české znění.

Vstupné: 140 Kč �  
17. 10. v 10.00 h.
DIVOKÝ SPIRIT
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 89´, 
přístupný, dabing. Vstupné: 50 Kč 
18. 10. v 17.00 h. a v 19.30 h.
PRVOK, šAMPóN, TEČKA A KAREL
Komedie, ČR 2021, 118´, do 12 let ne-
vhodný, české znění. Vstupné: 130 Kč 
19. 10. v 17.00 h.
MIMI šÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný/dobrodružný, USA 2021, 
107´, přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč �
19. 10. v 19.30 h.
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/ krimi, Velká Británie/ USA 2021, 
163´, do 12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 190 Kč �
20. 10. již v 16.00 h. 2D dabing     P P
20. 10. v 19.30 h. 2D titulky
PřEDPREMIéRA
DUNA
21. a 22. 10. v 19.30 h. 2D dabing    P
24. 10. v 19.30 h. 3D dabing
Duna

Dobrodružný/ sci-fi, USA 2021, 155´, 
do 12 let nevhodný, dabing a titulky.

Vstupné 3D: 190 Kč � 
Vstupné 2D: 170 Kč �

20. 10. v 9.30 h. 
VEČÍREK
Komedie, Česko 2020, 90´, do 12 let 
nevhodný, české znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
21., 22. a 24. 10. v 17.00 h.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Animovaný/ komedie, USA 2021, 95´, 
přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč � 
23. 10. v 18.45 h.
MET Fire Shut Up In My Bones
Přímý přenos z New Yorku, 160 ,́ titulky.

Vstupné:  350 Kč

24. 10. v 10.00 h.
RAYA A DRAK
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 107´, 
přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 
25.  10. v 17.00 h. 3D                              P
26. a 27. 10. v 17.00 h. 2D
ROZBITÝ ROBOT RON
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 107´, 
přístupný, dabing.

Vstupné 3D: 160 Kč  
Vstupné 2D: 170 Kč �

25. 10. v 19.30 h.
KAREL
Dokument, Česko 2020, 127´, přístup-
ný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
26. a 27. 10. v 19.30 h.                           P
HALLOwEEN ZABÍJÍ
Horor, USA 2021, 105´, do 15 let nepří-
stupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �
27. 10. v 9.30 h.
ATLAS PTÁKŮ
Drama, Česko/ Slovinsko/ Slovensko 
2021, 90´, do 12 let nevhodný, české 
znění.

Vstupné: 100 Kč, senioři 60 Kč
28. – 31. 10. v 17.00 h.                        P
SEAL TEAM:
PÁR SPRÁVNÝCH TULEňŮ
Animovaný/ komedie, Jihoafrická re-
publika 2021, 98´, přístupný, dabing.

Vstupné: 160 Kč �
28. a 29. 10. v 19.30 h.
POSLEDNÍ SOUBOJ
Historický/ drama, USA 2020, 145´, do 
12 let nevhodný, titulky.

Vstupné: 170 Kč �  
30. a 31. 10. v 19.30 h.                          P
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie, Česko 2021, 90´, do 12 let 
nevhodný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
31. 10. v 10.00 h.
CHLUPÁČCI
Animovaný/ rodinný, USA 2021, 84´, 
přístupný, dabing.

Vstupné: 50 Kč 
MALÝ SÁL                                               
1. – 3. 10. v 18.00 h.                              P
FESTIVAL PANA RIFKINA
Komedie, USA 2020, 88´, do 12 let ne-
vhodný, titulky. Vstupné: 150 Kč �
4. a 6. 10. v 18.00 h.                                   P
MINUTA VĚČNOSTI
Drama, Česko 2021, 81´, přístupný, 
české znění.

Vstupné: 160 Kč  �
(4. 10. pouze 130 Kč)

 

7. 10. v 18.00 h.                                     P
TITAN
Drama, Francie/ Belgie 2021, 108´, do 
15 let nepřístupný, titulky.
8. 10. v 18.00 h.                                      P
UVOLNIT PĚSTI
Drama, Rusko 2021, 97´, do 12 let ne-
vhodný, titulky.
9. 10. v 18.00 h.                                     P
MAINSTREAM

Drama/ komedie, USA 2020, 94´, do 12 
let nevhodný, titulky.
10. 10. v 18.00 h.                                   P
MILUJ SVÉHO ROBOTA
Komedie/ sci-fi, Německo 2021, 105´, 
do 12 let nevhodný, titulky.
11. 10. v 18.00 h.                                        P
SNĚŽIT UŽ NIKDY NEBUDE
Drama, Polsko/ Německo 2020, 116´, 
do 12 let nevhodný, titulky.
12. 10. v 18.00 h.                                     P
U PETROVOVÝCH ŘÁDÍ CHŘIPKA
Drama, Rusko/ Francie/ Německo/ 
Švýcarsko 2021, 145´, do 12 let ne-
vhodný, titulky.
13. 10. v 18.00 h.                                 P
ZAČÁTEK
Drama, Gruzie/ Francie 2020, 125´, do 
12 let nevhodný, titulky.

Jednotné vstupné: 100 Kč

14. – 17. 10. v 18.00 h.                           P
LÁSKA NA šPIČKÁCH
Romantická komedie, Česko 2021, 
94 ,́ přístupný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
18. a 20. 10. v 18.00 h.                          P
ZPRÁVA
Historický/ válečný, Slovensko/ Česko/ 
Německo 2021, 94 ,́ do 12 let nevhodný, 
české znění. Vstupné: 160 Kč �

(18. 10. pouze 130 Kč)
21. – 24. 10. v 18.00 h. P
KRYšTOF
Drama, Česko 2021, 101 ,́ do 15 let ne-
přístupný, české znění.

Vstupné: 160 Kč �
25. a 27. 10. v 18.00 h.                            P
MOJE SLUNCE MAD
Animovaný/ drama, Česko/ Slovensko/ 
Francie 2021, 85 ,́ do 12 let nevhodný, 
české znění. Vstupné: 160 Kč �

(25. 10. pouze 130 Kč)
28. 10. v 18.00 h.                                     P
PAROŽÍ
Horor, USA 2021, 99 ,́ do 15 let nepří-
stupný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �
29. – 31. 10. v 18.00 h.                           P
PARALELNÍ MATKY
Drama, Španělsko 2021, 120 ,́ do 12 let 
nevhodný, titulky.

Vstupné: 160 Kč �

FILMOVÝ KLUB                                         

5. 10. v 18.00 h.                                  P
JABKA
Drama/ komedie, Řecko/ Polsko/ 
Slovinsko 2020, 90 ,́ do 15 let nepří-
stupný, titulky.
19. 10. v 18.00 h.                                P
ADA
Balada, Island/ Švédsko/ Polsko 
2021, 106 ,́ do 15 let nepřístupný, ti-
tulky.
26. 10. v 18.00 h.                                P
MILAN KUNDERA:
OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI
Dokument, Česko 2021, 95 ,́ přístup-
ný, 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.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV 
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město www.knihovnahavirov.cz

PRO DĚTI
PŮJČOVNA PRO DĚTI, šRÁMKOVA
6. 10. v 15.30 Pan Lišák má knihy rád. Scénické čtení.
13. 10. v 10.00  Bookstart - S knížkou do života.
POBOČKA GEN. SVOBODY
6. 10. v 9.00  Beseda s Radanou Sladkou.
  Autorské čtení havířovské spisovatelky.
22. 10. v 9.00 Podzimní Miniklub.
PŮJČOVNA PRO DĚTI, SVORNOSTI
9. 10. od 8 do 12 Výtvarná dílna.
5. 10. v 15.00 Kroužek robotiky pro holky a kluky starší 7 let.
PRO DOSPĚLÉ
4.–9. 10.  Knižní jarmark. Prodej vyřazených knih
  v knihovně na ul. Svornosti.
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, SVORNOSTI
20. 10. v 18.00  Zářivá paleta Karla Harudy.
Vystoupí Mgr. Milada Kaďůrková a Miroslav Rataj. V rámci večera 
proběhne křest knihy Milady Kaďůrkové Zůstanou solí země.
Do 22. 10. Mé oblíbené motivy.
  Výstava obrazů Maří Magdaleny Čechové.
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, SVORNOSTI
12. 10. v 17.00   Hendrixova kytara. Beseda s autorkou
  Kateřinou Dubskou. Vstupné 20 Kč.
K-KLUB, šRÁMKOVA
15.-16. 10. Book!Con vol. 2. Jsi fanda do sci-fi, fantasy

a komiksů? Těšit se můžeš na Petru Slovákovou, Kateřinu Šardic-
kou, Torena, Michaela Petruse, Pavla Bareše či Trekkies.cz. Pro 
návštěvníky starší 12 let.

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, šRÁMKOVA
7. 10. v 17.30  Beseda se spisovatelkou Blankou Hoškovou.  
  Vstupné 50 Kč.
21.10. v 17.30  Beseda s Nikolou Čajánkovou
  o její knize Sledovaná.
Celý měsíc Výstava fotografií z fotosoutěže pro amatéry.
POBOČKA J. SEIFERTA
5. a 7. 10. Knižní jarmark. Prodej vyřazených knih.
14. 10. v 18.00 Z Himaláje do Váránasí. Cestovatelská
  přednáška Petra Nazarova. Vstupné 50 Kč.
19. 10. v 17.00  Podzimní dekorace. Tvořivý kurz pro dospělé.  
  Vstupné 30 Kč. Rezervace na tel. 597317225  
  nebo e-mailu seiferta@knih-havirov.cz.
Celý měsíc  I ty nejmenší sny se můžou stát skutečností.  
  Výstava Evy Walové.
POBOČKA GEN. SVOBODY
13. 10. v 10.00  Knižní hodinka. Povídání nejen o knižních
  novinkách pro dospělé.
POBOČKA OBČANSKÁ, DOLNÍ DATYNĚ
7. 10. v 16.00  Čtení pro dospělé z knih českých autorek.
ExPOZICE HISTORIE PSANÁ UHLÍM
21. 10. v 17.00 Hornické vdovy. Beseda s autorkou Kamilou Hladkou.

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

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

Středisko Na Nábřeží, volná místa v těchto kroužcích:
Up&Down UNITE: taneční kroužek pro děti 12-18 let, pondělí + středa
              (17.30-19.00 hod.)
Up&Down ELITE (street dance pro dospělé): pondělí (18.15-19.15 hod.)
Jóga pro dospělé 2: jóga pro začátečníky od 18 let, čtvrtek (17.30-18.30 hod.) 
Info na: lucie.vachulova@svcha.eu, tel.: 734 737 826
Badminton: pro začátečníky i pokročilé
Stolní tenis: pro neregistrované hráče, středa (16.00-17.00 hod.)
Taekwon-do: výuka bojového umění pro holky a kluky 8-10 let
Základy sebeobrany: pro holky a kluky 9-15 let, středa (15.20-16.20 hod.)
Next Aerobic Stylers: tanečně-sportovní kroužek zaměřený na aerobic, pro 
děti 4-6 let, úterý (15.30-17.00 hod. na ZŠ 1. máje)
Info na: lenka.byrtusova@svcha.eu, tel.: 739 669 560
Chobot: pro děti 7-10 let se zájmem o zvířata a přírodu, pátek 
(15.00-17.00 hod.)
Psí tlapky: pro děti od 10 let, které nemohou mít doma pejska, středa 
(14.30-17.00 hod.)
Voříšci: pro děti 10-18 let, které chtějí naučit svého pejska novým kouskům, 
pondělí (17.00-19.00 hod.)
Kurz Agility: pro děti od 11 let, které se chtějí věnovat sportu agility, čtvrtek 
(15.30-18.00 hod.)
Poslušný pejsek: jak naučit pejska poslušnosti, určeno dětem od 8 let, úterý: 
15.00-16.30 hod.)
Cvičení rodičů s dětmi II. A: speciální cvičení pro nejmenší děti 0-1 rok, které 
již chodí, úterý + čtvrtek (9.00-10.00 hod.)
Cvičení rodičů s dětmi II. B: speciální cvičení pro děti 2-3 roky, úterý + čtvrtek 
(10.00-11.00 hod.)
Fit máma: cvičení pro aktivní maminky, které se chtějí dostat do formy 
a zpevnit tělo. Cvičení probíhá za přítomnosti děti, úterý + čtvrtek (11.00-12.00 hod.)
Info na: katerina.dzumanova@svcha.eu, tel.: 774 147 160

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

Zájmové útvary od září 2021 na pobočce Město (Haškova 1):
SPORT - ZÁBAVA - POHYB                                                                                 
Florbal   Středa   
Klub Týmák   Pátek   
Míčovky    Úterý    
Soutěžní hodinka  Úterý   
Stolní tenis pokročilí  Pondělí, Čtvrtek  
Stolní tenis  Středa, Čtvrtek  
Šprtec   Úterý, Pátek  
Zábavné odpoledne  Pondělí   
Základy sebeobrany  Pondělí   
TVŮRČÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY - VZDĚLÁNÍ                                                              
Dobrovolníci (sudý týden) Úterý   
Doučování (rezervace) Pondělí, Úterý   
Malý youtuber  Čtvrtek   
Mladý kuchtík   Úterý   
Keramika    Středa   
Tvoření s Luckou   Úterý    
Výtvarníček (6-10 let) Pátek   
Zlatý jehelníček  Pátek   
POČÍTAČE - TECHNOLOGIE                                                                                        
3D tisk   Úterý   
Beat Saber  Pondělí, Středa   
Legoboti   Pondělí, Čtvrtek   
Paříme na PC  Úterý   
Věda je cool  Pondělí, Čtvrtek    
Virtuální realita  Středa, Pátek  
DIVADLO - TANEC - ZPĚV                                                                                     
Dramaťák   Středa   
Hip-Hop – Street Dance  Úterý, Středa  
Just Dance   Pondělí, Středa, Čtvrtek
Mini Dance (5-7 let)  Pondělí  
Stepmania    Pondělí, Středa 
Zumba mix  Úterý   

Všechny informace o zájmových útvarech na webových stránkách
www.csvc.cz
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Porody v havířovské porodnici jsou 
díky novému přístrojovému
vybavení ještě více bezpečné

Nastávající maminky, které rodí 
v havířovské nemocnici, mají 
ještě větší jistotu, že po celou 
dobu porodu budou jak ony, 
tak jejich dítě, pod neustálou 
kontrolou. A to díky dálkové-
mu monitorovacímu systému. 
Přístrojové vybavení za 3,5 mi-
lionu korun nemocnice pořídila 
z daru města Havířova.

K čemu celý monitorovací sys-
tém slouží a kdo z něj bude nej-
víc profitovat popisuje primář 
gynekologicko-porodnického 
oddělení MUDr. Michal Mrózek.

Jaké vybavení bylo na porodni-
ci pořízeno?

Jsme velmi rádi a děkujeme 
touto cestou havířovské radnici 
za zakoupení celého systému 
monitoringu pro naši porodnici. 
Chceme fungovat jako bezpeč-
ná oáza pro porod skoro jako 
doma. My zdravotníci se sna-
žíme být v pozadí, přesto být 
odbornou jistotou pro správ-
ně odvedený porod. Hlavním 
aktérem porodu je maminka 
a tatínek. Nyní můžeme dohlí-
žet bez zbytečného rušení, jest-
li vše probíhá tak, jak má bez 
komplikací. Proto máme radost 
z nových bezdrátových mo-
nitorů, centrály, kde můžeme 
sledovat maminky ve všech 
porodních boxech najednou. Na 
novorozeneckém oddělení mají 
nový speciální monitor, který 
pomáhá v péči o děti, jež potře-
bují po porodu zvýšený dohled. 
Díky němu se takoví novorozen-
ci nemusí neprodleně převážet 
na pracoviště vyššího typu do 
jiné nemocnice. 

Jak konkrétně dálkový monito-
ring funguje?

Klasický kardiotokograf (CTG) 
patří mezi běžnou výbavu po-
rodnic. Klasický z našeho po-
hledu znamená s připojením 
pomocí kabelu, který neumož-
ňuje maminkám jinou polohu, 
než vleže nebo maximálně vse-
dě.  Takový jsme v naší porodni-
ci měli doposud i my. Teď nově 
máme CTG přístroje telemetric-
ké, tedy bezdrátové. Jejich ob-
rovskou výhodou je, že umožní 
maminkám volnost pohybu 
v průběhu monitorování. Sondy 
jsou voděodolné, to znamená, 
že se s nimi maminky mohou 
sprchovat, nebo využít porodní 
vanu či jakoukoli jinou relaxač-
ní techniku a polohu, která je 
jim příjemná. Jakmile začne 
maminka rodit, trvá i několik ho-
din, než se miminko dostane na 
svět. S těmito novými přístroji 
můžeme mít každou maminku 
pod dohledem po celou dobu 
porodu. Monitory sledují srdeč-
ní ozvy plodu, stahy dělohy mat-
ky a další pro průběh porodu 
důležité parametry. Pokud na-
stanou komplikace, zdravotníci 
mohou okamžitě zasáhnout 
díky vizuální i zvukové signali-
zaci.

Eviduje se někde záznam z těch-
to přístrojů?

Ano, nový monitoring v sobě 
kombinuje systém dohledu 
a upozornění se správou doku-
mentace o pacientce s uchová-
váním dat. Údaje o pacientkách 

se automaticky zobrazují a uklá-
dají do elektronické zdravot-
nické dokumentace. Výhodou 
tak je jednoduše dohledatelná 
informace o průběhu předcho-
zích porodů dané rodičky. Tento 
systém, společně s novými bez-
drátovými sondami kardiotoko-
grafů, zvyšuje komfort nejen 
rodičkám, ale i personálu. 

V čem je přínos nové monitoro-
vací centrály?

Centrální monitorování zajišťuje 
zdravotnickému personálu neu-
stálý přehled o všech rodičkách 
na všech porodních boxech, 
které máme. Na porodní boxy 
tedy vstupují pouze v případě 
potřeby. Nastávajícím mamin-
kám tak nabízíme daleko větší 
soukromí. Při plně vytíženém 
provozu porodní asistentky 

ocení tu skutečnost, že nemusí 
chodit kontrolovat jednotlivé ro-
dičky, zda je vše v pořádku, ale 
mohou se plně věnovat aktuál-
ně probíhajícímu porodu. Touto 
investicí se naše porodnice stá-
vá jednou z nejlépe vybavených 
v okolí, protože je možné moni-
toraci plodu a matky nekompro-
misně použít pro každý porod.

PhDr. Irma Kaňová, PhD.
manažer pro vztahy

s veřejností a marketing,
Nemocnice Havířov 
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 FOTBALOVÝ ODDÍL
POØÁDA

VELKÝ NÁBOR TALENTU
pøijïte si vyzkoušet FOTBALOVÝ TRÉNINK

TJ SLOVAN v  Havíøovì Šumbarku

BLIŽŠÍ 
INFORMACE 
NA TEL.: 608 725 870

vezmìte rodièe a uvidíme se na høišti 

www.tjslovanhavirov.sklub.cz

PRO KLUKY A HOLKY OD 4 LET

PŘIJďTE SI ZAHRÁT BADMINTON
Badmintonový klub Havířov z.s.

Vás zve tímto na badmintonový turnaj amatérů 
ve čtyřhře bez rozlišení pohlaví o Pohár města Havířova,

který se uskuteční v sobotu 16. 10. 2021
od 9.00 hodin (prezentace do 8.30)

na hale vzpírání mezi zimním stadionem
a obchodním centrem Rondo.

Přihlášky do 13. 10. 2021
nebo do naplnění kapacity turnaje na adresu

vhbadmintonliga@email.cz.
Zápisné 100 Kč/pár.

Léto s NatEli dance V Havířově proběhl
mezinárodní turnaj
mladých stolních tenistů

Věru, nestihly jsme toho málo. 
oslavily jsme společně Den dětí, 
pilně trénovaly, jak Natelky (ma-
žoretky starší), tak Natelinky 
(mažoretky mladší) a zvelebily – 
za neskutečného zapojení rodičů 
– naše nové prostory pro trénink. 
o prázdninách se díky rozvolnění 
podařilo pro holky zorganizovat 
soustředění a příměstský tábor. 
Byly to dny plné tance, her a zá-
bavy. Také jsme se vypravily do 
Dinoparku, navštívily dopravní 
hřiště a pozvaly mažoretky ToP 
DIXI, se kterými se setkáváme 
moc rády. Také jsme namalovaly 
plno putovních kamínků a splnily 

mnoho jiných úkolů, abychom ke 
konci týdne dostaly slíbenou od-
měnu, pamětní list a magnetku. 
Pro nás trenéry je odměnou 
úsměv na tváři našich děvčat. 
Děkujeme všem, kdo se zapojili 
nejen do organizace soustředění 
a příměstského tábora, ale také 
těm, kdo nás podporují po celý 
školní rok: rodičům, městu Ha-
vířov za finanční podporu a spo-
lečnosti SmVaK také za finanční 
podporu (projekt Plaveme v tom 
spolu). Moc si této podpory váží-
me!

Eva Kožušníková
trenérka NatEli dance

Třídílný seriál mezinárodních 
turnajů mladých stolních tenistů 
JooLA Satellite Tour 2021 měl 
svoji druhou zastávku v Haví-
řově. V Národním tréninkovém 
centru v Šumbarku se na dvou-
denní akci představilo přes 270 
hráčů a hráček v kategoriích 
mladšího žactva, staršího žactva 
a dorostu. 

Turnaj je tradiční možností pro 
mladé stolní tenisty a tenistky 
změřit své síly s vrstevníky nejen 
v rámci České republiky, ale také 
okolních států. I letos přijela do 
Havířova silná výprava ze Slo-
venska a zejména pak němec-
kých středisek v Niedersachse-
nu a Hessischeru. Soutěžilo se 
ve dvouhrách a následně pak 
v družstvech a v obou případech 
byli vidět také čeští zástupci. 
Dvouhru dorostenců vyhrál os-
travský Adam Štazer, hrající za 
výběr České republiky. Na zlato 

dosáhla v kategorii mladších 
žákyň také Lucie Sýkorová z Uni-
onu Plzeň. Třetí prvenství pak 
trochu překvapivě vybojovali 
hráči Ústeckého kraje v soutěži 
družstev. Dařilo se také talentům 
havířovského klubu. Ve dvouhře 
vybojovali bronz starší žák Mar-
tin Slaný a mladší žák oliver olej-
ník. Martin Slaný a oliver Balvar 
pak byli členy bronzového týmu 
výběru České republiky. 

Mládežnický turnaj Satellite Tour 
byl po červnovém WTT Youth 
Czech open druhou velkou me-
zinárodní akcí v Národním trénin-
kovém centru. Nebude ovšem 
v tomto roce rozhodně poslední. 
V první polovině října se totiž do 
Havířova sjedou nejlepší čeští 
hráči a hráčky v kategorii do-
spělých, aby bojovali o tituly na 
letošním mistrovství republiky 
jednotlivců. 

Jaroslav Odstrčilík
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Stále pozitivní a veselá 
Anna Gasparicsová oslavila 
100 let! Gratulujeme

Malování v centru
pro seniory v Havířově

Sportovní klub
SPORTU PRO VšECHNY Havířov 

zve na cvičení tai-či pro dospělé

Město Havířov spolu
s Vysokou školou PRIGO 
opět otevírá Akademii lll. 
věku

Paní Anna Gasparicsová se naro-
dila v Maďarsku 23. srpna 1921. 
V dospělosti se přestěhovala do 
Havířova, kde se vdala, prožila 
pěkné manželství, během které-
ho se jí narodilo celkem pět dětí. 
Nyní je v kontaktu se svým vnu-
kem, který jí pravidelně navště-
vuje. Paní Anna byla celý život 
ženou v domácnosti. Ráda cho-
dila do společnosti a do přírody.  
Do Domova seniorů v Havířově, 
na středisko Luna, nastoupila 
dne 7. dubna 2011. Svůj volný 
čas tráví na pokoji, ráda sleduje 
televizi, převážně hudební kanál 
Šlágr a sport. Zároveň má ráda 

společnost a je ráda všude tam, 
kde jsou lidé. Zúčastňuje se růz-
ných aktivit a setkání, kde je dob-
rým posluchačem. Miluje hudbu, 
ráda si zazpívá s ostatními nebo 
i sama ve svém pokoji. Potěší ji, 
když může pobýt venku na terase 
nebo v zahradě. I přes vysoký věk 
a zdravotní stav je neustále vese-
lá, pozitivní, usměvavá a dokáže 
se radovat ze života. Díky svému 
šátku, který denně ráda nosí na 
hlavě, o ní zaměstnanci Domova 
seniorů – středisko Luna – hovoří 
jako o kouzelné babičce.

-red-

Když venku všechno tak pěkně 
kvete, rozhodly jsme se, že si 
květy vyzdobíme a zútulníme 
i naše centrum. A protože máme 
na oknech hodně nekvetoucích 
rostlin, rozkvetly květiny pod ru-
kama našich klientek při malová-
ní květináčů. 

Malování pro radost vede 
k odbourávání stresu, zlepšuje 
koncentraci a vede k uvolnění 
a relaxaci. Navíc, pokud malová-
ní spojíme s praktickou věcí je 
radost z tvoření dvojitá. Klientky 
byly sice zpočátku malování vá-
havé a měly malé obavy, že to ne-
zvládnou, ale po chvíli zjistily, že 

zvolená technika je jednoduchá 
a namalované květináče jsou na-
konec velice pěkné. Klientky byly 
z výsledku svého tvoření tak spo-
kojené, že jsme malování květi-
náčů musely ještě zopakovat. 

Lenka Kněžíková
pracovnice v sociálních

službách v Charitním centru
pro seniory v Havířově

Slavnostním předáním certifiká-
tů absolventům A3V byl ukončen 
dne 30. června 2021 poslední 
semestr dobíhající A3V. od října 
2021 bude zahájena výuka další-
ho ročníku. Studium v rámci Aka-
demie třetího věku je dvouleté 
a zahrnuje výuku cizího jazy-
ka, obsluhy osobního počítače 
a internetu, vybraných otázek 
z oblasti sociologie, péče o zdra-
ví, práva, ekonomie, historie, geo-
grafie a další.

Akademie je určena občanům 
města Havířov ve starobním, čás-
tečně invalidním nebo invalidním 
důchodu, bez věkového omezení 
a bez dalších kvalifikačních náro-
ků. Studium je hrazeno městem, 
účastníci se podílejí pouze mini-

mální částkou 500 Kč/semestr.

Kdy: Každé úterý od října 2021  
do června 2023

Kde: V učebnách Vysoké školy  
PRIGo v Havířově, Vítězslava 
Nezvala 801/1

Informace najdete na:
https://www.vs-prigo.cz/pro-stu-
denty/ 

Jak se přihlásit: Na studijním 
oddělení u p. Kuchařové, tel.: 
603 365 984, e-mail: vs@prigo.cz

Ing. Natalie UHROVÁ, Ph.D.
Katedra ekonomie

a hospodářské politiky

Cvičí se každé pondělí ve dvou 
kurzech od 16:00 do 17:30 
a 17:30 do 19:00 hodin v tělocvič-
ně Gymnázia na ul. Studentská 
Havířov-Podlesí. 

Kontakt:
Miroslav Brutvan
Tel.: 604 151 068
Email: Mibrut@seznam.cz 
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Zš Gen. Svobody a trocha 
historie o prázdninách

Taneční skupina LIMIT 
Dance Corporation Havířov 
oslavila 20. narozeniny!

ZUš L. Janáčka Vás zve:

Zahraniční hosté na GKH
o prázdninách, dne 7. srpna 
2021, jsme se zúčastnili jako 
zástupci naší školy a zároveň 
nadšenci historie společně 
s panem učitelem Kupczakem, 
pietního shromáždění u Památ-
níku Životické tragédie, které 
se konalo k 77. výročí popravy 
36 občanů Životic a okolních 
obcí hitlerovskými okupanty.  
Pietnímu aktu kromě pozůsta-
lých byli přítomni také zástup-
ci vedení města, představitelé 
církví, delegace okolních měst 
a obcí a významní hosté. V rámci 
vzpomínkového programu jsme 
vyslechli autentické vzpomínky 
přeživších pamětníků, historický 
kontext události, zhlédli kultur-
ní program a kladení věnců. Po 
skončení oficiální části jsme rov-
něž my, žáci ZŠ Gen. Svobody, 
zapálili svíce u památníku a sym-
bolicky tak uctili památku obětí. 
Poté jsme si prohlédli výstavu 
fotografií dokumentujících míst-

ní tragédii. Velkým překvapením 
a zároveň naprosto nečekaně 
milou situací pro nás bylo osobní 
setkání s panem Bujokem, sy-
nem jednoho ze zavražděných. 

Závěrem chceme poděkovat 
MMH za možnost účasti na tom-
to pietním aktu. Zprostředkoval 
nám setkání s naším kouskem 
historie a je každoročně připo-
menutím nejen tragické události 
ze života Životic, ale také připo-
menutím myšlenky, že vzpomín-
ky a gesta již mrtvých mají pře-
trvávat.

 Mgr. R. Kupczak
a žáci tř. IX. B

Pokud se k nám chcete přidat, 
stále ještě můžete! Máme ještě 
pár místeček ve třídách:
Pinďousové 3 až 5 let
Chupachups 6 až 8 let
Skittles 9 až 11 let
Bounty 12 až 15 let a také v The 

Boys (klučičí crew) od 6 do 18 let.

Více na www.limitdc.cz
FB: Taneční skupina Limit Dance 
Corporation
Email: dany-LDC@email.cz

Těšíme se! Daniela Dostálová

12. 10. 2021 v 18 hodin v Komorním sále
- Koncert absolventů školního roku 2020/2021

26. 10. 2021 v 17 hodin v Reprezentačním sále
- Vystoupení absolventů tanečního oboru školního roku 2020/2021

Gymnázium Komenského hos-
tilo počátkem nového školního 
roku zahraniční partnery z Pol-
ska, Rumunska a Slovenska, 
kteří jsou zapojeni do projektu 
WAVES v rámci programu Eras-
mus+. Protože tématem mezi-
národní spolupráce je ekologie, 
příroda a ochrana životního pro-
středí, vyrazili jsme na prohlídku 
přečerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně. Cestou zpět jsme 
se zastavili v Karlově Studánce, 
kde je údajně nejčistší vzduch ve 
Střední Evropě. Ve Štramberku 
jsme se kromě ochutnávky míst-
ních uší take podívali do jesky-
ně Šipka a vystoupali na Trúbu. 
Důsledky důlní činnosti nám 
připomněla návštěva „Šikmého 
kostela” u Karviné, vysoké pece 
v Dolních Vítkovicích pak obraz 
industriálního kraje skvěle dopl-
nily. Ve Světě Techniky pro nás 
připravili zajímavý workshop 
o přírodě a udržitelném rozvoji 
zakončený filmem v 3D o dino-
saurech. Sběrný dvůr v areálu 
Technických služeb byl ideálním 
místem k pochopení systému 
třídění odpadu a recyklace. Pro-
cházkou kolem meandrů řeky 

Lučiny jsme došli až k Ambroží-
kům při ZŠ Frýdecká, kde jsme 
si vyslechli poutavou přednášku 
o včelařství. Všem se u nás i přes 
nepřízeň počasí moc líbilo, chvá-
lili spoustu zeleně, prostorné 
a čisté ulice. Své dojmy pak 
osobně sdělili i primátorovi měs-
ta a náměstkyni pro školství 
a kulturu, kteří nás na Magistrátu 
přijali.

Mgr. Dalimil Šebesta
Gymnázium, Havířov-Město
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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. 10/21, vydavatel: Městské kulturní středisko Haví-
řov, 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 23. 9. 2021,
uzávěrka příštího čísla 7. 10. 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

UZÁVĚRKA PŘÍšTÍHO
ČÍSLA 7. 10. 2021

77/21

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

Webové stránky:
www.anubis-ps.cz

Heim jednoduše
Zjednodušit klientům život a být jim po ruce, kdykoli nás 
potřebují. To je naše cesta, jak vytvořit dokonalý domov.

V mobilní aplikaci
Můj domov

se zaregistrovalo téměř

Naše klientská linka
je zdarma. Za rok

přijmeme přes

12 000 100 000
uživatelů hovorů

800 111 050
heimstaden.cz

eimstaden_follow_inz_linka_2021-09_radnicni-listy_93x130_01_vystup.indd   1 01/09/2021   08:58

KD LEOŠE JANÁČKA

REHABILITACE
BUCHwALDKOVÁ

METLÍKOVÁ S.R.O.
hledá na HPP

fyzioterapeutku/ta.
Více informaci na tel:

604 354 299.
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Jsme sbor zpívajících nadšenců všech věkových katogorií.
Zpíváme na soutěžích, festivalech, vernisážích, koncertech 
skladby různých žánrů a jazyků.
Pokud rády zpíváte 
a máte chuť a čas, 
přijďte mezi nás.
Znalost not není podmínkou.Znalost not není podmínkou.

Více o nás najdete na 
www.sbor-canticorum.cz

při Městském kulturním středisku Havířov

Ženský pěvecký sbor

CANTICORUM
opět zkouší od září každé úterý od 18 hodin

v KD P. Bezruče v Havířově
       

NÁBOR
Ženský pěvecký sbor

TRue account s.r.o.
Opletalova 608/2
736 01 Havířov

www.trueaccount.eu

vedení účetnictví
vedení daňové evidence
mzdová agenda

info@trueaccount.eu
+420 603 283 700

inzerce / 82/21

inzerce / 84/21


