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Téměř čtyři miliony na kulturu a volnočasové aktivity
Téměř čtyři miliony rozdělila Karviná místním organizacím, které se
věnují práci s dětmi a mládeží, pořádají kulturní akce nebo třeba usnadňují život tělesně postiženým. Dva a půl milionu šlo z Fondu primátora,
zbytek pokryl dotační program Podpora kulturních aktivit pro rok 2016.
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KARVINÁ MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU

Stromy lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej
prošla posledním

Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.
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Město rozšiřuje služby senior taxi

Senioři mohou jezdit levně a pohodlně už 6x za měsíc
Dvě jízdy měsíčně levným
taxíkem navíc budou mít od července k dispozici karvinští senioři
nad 70 let. Senior taxi je tak už
od prázdnin sveze až 6x měsíčně
(dosud 4x), cena se nemění – 15
korun za jednu jízdu. „Podařilo se nám vysoutěžit nižší cenu
za jednu jízdu a při vyšším objemu peněz za rok na tuto službu
to znamená, že můžeme dopřát
našim seniorům o dvě jízdy více.
Ti, kteří jezdí pravidelně, budou informováni mj. formou sms
zpráv, noví uživatelé se to dozví
u nás na sociálním odboru, kde se
vystavují roční uživatelské průkazy,“ upřesnil náměstek primátora
Miroslav Hajdušík. Jízdy se počítají vždy po jedné a staré průkazky jsou samozřejmě platné i pro
nový režim.
Službu město poskytuje s velkým ohlasem třetím rokem. Letos
je vyčleněno 1,2 miliónu korun,
o 200 tisíc více než vloni, soutěž
na provozovatele běžela na jaře.

Pravidla jsou stále stejná: Senior taxi smějí využívat občané Karviné nad 70 let, kteří si na magistrátě nechají vystavit jednoduchou
průkazku platnou pro kalendářní
rok. V Karviné žije více než 7400
osob ve věkové kategorii nad 70
let, z toho dnes 1697 služeb aktivně využívá. Vloni vydal magistrát
1847 průkazek. „Senioři tak mohou velmi levně a pohodlně dojet

k lékařům, do nemocnic, na magistrát města (platí pro všechny
budovy) a na městské hřbitovy.
Na průkazce mají telefonní
číslo, kde si jízdu den dopředu
objednávají. Nejfrekventovanějšími časy jsou ty ranní, kdy senioři
nejčastěji jezdí právě k lékařům.
Služba je velmi oblíbená a rozšíření jistě senioři uvítají,“ uzavřel
náměstek primátora Hajdušík.

Miroslav Hajdušík: Sociální práce si město velmi považuje
Tři ceny za sociální práci dostaly z rukou náměstka primátora Miroslava Hajdušíka tři ženy,
které věnují svůj čas těm potřebným. Město už podruhé ocenilo
pracovníky v této oblasti. Sociální organizace i veřejnost no-

minovaly celkem 14 osobností,
které se věnují službám dlouhodobě, rada města ocenila tři
z nich.
Kategorie jsou tři: profesionální sociální služby, návazné
služby a dobrovolnictví. „Roz-

hodně je třeba vyzdvihnout
lidi, kteří takto dělají něco pro
společnost navíc, je třeba jim
poděkovat za tuto těžkou, ale
hodnotnou práci,“ komentoval
náměstek primátora Miroslav
Hajdušík.

Ludmila Kratochvílová pracuje v karvinských městských sociálních službách – věnuje se pečovatelské službě více než 30 let,
především seniorům a zdravotně
postiženým. Letos se přes zjevnou vitalitu rozhodla k odchodu
do důchodu a ocenění je tak mj.
poděkováním za dlouholetou práci včetně školitelské činnosti pro
mladší kolegy.

Margita Menšíková byla
oceněna za návazné služby. Pracuje pro Svaz tělesně postižených
v ČR už od roku 1980 a kompletně se stará o chod karvinské organizace.
Zajišťuje spolku aktivně finanční prostředky, což mj. ocenil navrhovatel Erich Valík, místopředseda místního sdružení
svazu.

Kristina Unucková pracuje
jako dobrovolnice v Adře. Působí
v krajské nemocnici v KarvinéRáji a věnuje se dlouhodobě pacientům, pravidelně za nimi dochází,
povídá si s nimi a především pro
osamělé pacienty je to příjemné.
Ocenění ji překvapilo. „Musím poděkovat zaměstnancům nemocnice
a LDN a také pacientům, protože
to oni mi dodávají energii,“ řekla.

Z Business Academy do firemní praxe
Velký zájem studentů i vysokou úroveň vzniklých projektů si pochvalovali organizátoři
Business Gate Academy během
závěrečných prezentací v novém
karvinském centru.
Osm pětičlenných studentských týmů po celý zimní semestr
pracovalo na zadáních od zapojených firem a nyní výsledky své
práce předvedlo přímo zadavatelům. Projekty se zaměřovaly

na marketingovou komunikaci, e-shopy, komunikaci na sociálních
médiích a další odvětví úzce propojené jak s obory na karvinské
Obchodně podnikatelské faktultě
Slezské univerzity, tak i s podnikatelskou praxí, kterou se městské centrum pro podporu podnikání Business Gate snaží rozvíjet
a propagovat.
Více o náplni Business Gate
na www.businessgate.cz.

E-aukce energií
do 29. června
Do poslední červnové středy
je možné v infocentru pod radnicí
získat novou smlouvu na dodavatele plynu či elektřiny za výrazně
nižší ceny díky e-aukcím. Aukční
společnost nabízí již vysoutěžené
dodavatele a zájem mezi karvinskými občany je velký. Nezapomeňte přinést s sebou smlouvu se
stávajícím poskytovatelem služby,
poslední roční vyúčtování a doklad
SIPO nebo číslo účtu, z něhož energie platíte.
V sobotu 25. června 9–13 hodin,
v pondělí 27. 6. a ve středu 29. 6.
ještě v čase 9–17 hodin.

Na památku
čestného občana
Josefa Ščerby
Člen československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii, plukovník Josef Ščerba, je
od konce roku 2015 čestným občanem Karviné. Rodina, pamětníci a přátelé mu na začátku června
odhalili na původně rodinném
domě (dnes restaurace Štěrba) pamětní desku.

Kromě válečných zásluh se
Ščerba už v důchodovém věku
výrazně podílel také na rozvoji dobrovolných požárních sborů
v Karviné, pracoval mj. jako referent pro civilní a požární ochranu. V roce 1985 se přestěhoval
do Kutné Hory, poté do Prahy. Rehabilitován byl v roce 1990 a poté
povýšen do hodnosti plukovníka.

Kino Centrum ve zbrusu novém kabátě
V úterý 31. 5. zahájili primátor Tomáš Hanzel a jeho náměstek Karel Wiewiórka novou etapu
existence kina Centrum – budova
a její okolí se dočkaly velké rekonstrukce! Úvodní projekce filmu
Teorie tygra byla beznadějně plná,
také další představení v následujících dnech byla téměř vyprodaná.
Město má také stále funkční letní
kino v zámeckém parku. To zahajuje promítací sezónu v červenci.

www.karvina.cz
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Karviná získala 250 pracovních míst
V zóně Nové pole bude velká firma na dřevovýrobu
Až 250 nových pracovních
míst se chystá v Karviné vytvořit
polská firma, které město prodá
poslední volné pozemky ve druhé
etapě zóny Nové Pole. „Jednání
s firmou byla velmi rychlá, v řádu
týdnů, nabídli jsme poslední hektary Nového Pole. Zónu tímto budeme mít plnou a zároveň máme
pro Karvinou příslib až 250 nových pracovních příležitostí v lehčím zpracovatelském průmyslu.
Firma bude v Karviné vyrábět dřevěné komponenty do zahrad – nábytek a zahradní zařízení,“ netají
radost primátor Tomáš Hanzel.
Zastupitelé rozhodli, že město prodá pozemky české dceřince
Prolific CZ se sídlem v Třinci (patří polské firmě Martyna), firma se
usadí vedle GS Caltexu. „Finální
kupní smlouvu by pak zastupitelé
měli mít na stole už 13. září, hned
nato by se mohlo začít stavět,“
doplnil detaily náměstek primáto-

ra Jan Wolf s tím, že místa by tak
brzy mohla být nabídnuta také bývalým zaměstnancům OKD.
Karvinské Nové Pole město postavilo se státní dotací v roce 1998
(45 ha) a poté o 11 let později
zónu ještě o 10 ha rozšířilo. Zóna
vznikla dílem na brownfieldu, dílem na zelené louce. Je plně vybavená infrastrukturou – komunikacemi, přípojkami energií a vody.
Stačí jen stavět.
Celkově dnes v zóně u 10 firem pracuje více než 2200 lidí
v různých oblastech – při výrobě
komponentů pro automobilový
průmysl (Sejong nebo Stant Manufacturing v první etapě a GS
Caltex ve druhé etapě), výrobě
zdravotnických materiálů (Mölnlycke Health Care Klinipro), výrobě hydraulických hadic (Gates
Hydraulics), komponentů pro
jízdní kola (Shimano). V zóně sídlí také karvinská firma zabývající

se výrobou výtahů a nyní se tam
hodlá přestěhovat z jiných prostor
místní společnost, která vyrábí regály a chce rozšířit výrobu (stávající prostory v jiné části města jí
nestačí).
Firmy v zóně prakticky stále
přijímají nové zaměstnance hlavně
v technických profesích. Sejong
právě přistavuje halu a rozšiřuje
výrobu. Město v minulých letech
dobudovalo do zóny další komunikace, vloni opravilo most ve Starém Městě tak, aby po něm mohly
jezdit těžší nákladní vozy. Před dvěma lety město změnilo územní plán
tak, aby se některé firmy mohly
rozšířit a přitom aby byla zachována možnost plánovaného dobudování silnice I/67 ve směru na Bohumín a dálnici. Zóna je dostupná jak
z dálnice D1, tak druhým směrem
na Český Těšín,Třinecko, Slovensko a Polsko, kam putují například
komponenty pro auta.

Vzorní žáci si vyzkoušeli golf a dostali od města dárky
I letos se 25 nejúspěšnějších
žáků karvinských základních
škol dočkalo odměny, a to z rukou náměstka primátora Karla
Wiewiórky a vedoucí odboru rozvoje magistrátu Martiny
Šrámkové.
Své nejvzornější žáky navrhly samy školy a ocenění se mo-

hou pyšnit dlouhodobě skvělým
prospěchem, reprezentací školy
na soutěžích nebo výraznou prací
pro třídu.
Žáci si s chutí a pod dohledem trenéra zahráli v areálu Lipiny golf, dostali diplomy a dárky
a neformálně debatovali s vedením města na „golfovém“ obědě.

Magistrát dbá na potřeby klientů nejlépe v kraji
Ocenění za přívětivý a otevřený úřad převzal na začátku června
za karvinský magistrát od ministerstva vnitra tajemník Roman Nogol.
V dotazníkovém šetření se Karviná
mezi hodnocenými obcemi s rozšířenou působnosti v Moravskoslezském kraji umístila jako první!
Ministerstvo zjišťovalo úřední
dny a hodiny, informovanost občanů o tom, jaké služby pro ně úřad
vykonává. Body dostala Karviná
například za rezervační systém,
za možnost získat jakékoli formuláře prostřednictvím webu, za využití platebních karet při platbách
na úřadě nebo za vybavenost magistrátních budov čekárnami, přebalovacími pulty pro matky s dětmi
a občerstvením – voda je k dispozici
u vchodu do každé z budov.
Hodnotila se také dostupnost
materiálů jdoucích do zastupitelstva
(jsou na webu), zveřejňování smluv

a dalších dokumentů města. Celkově pozitivně byl hodnocen také
web města. „Ocenění je podle mého
názoru také výsledkem dlouhodobé
práce magistrátu i vedení města při
zlepšování služeb pro klienty a po-

chopitelně také všech zaměstnanců,
kteří se na tom podílejí,“ řekl Roman Nogol s tím, že karvinský úřad
je hodnocen velmi dobře také v opakovaných v anketách mezi klienty –
veřejností.

Cenu pro karvinský magistrát převzal tajemník Roman Nogol (uprostřed s oceněním) od náměstkyně ministra vnitra Jany Vildumetzové (vpravo uprostřed).

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
Mám velkou radost!
V posledních několika
týdnech jsme
s kolegy vedli intenzívní
jednání, jejichž výsledkem je
skvělá zpráva: Našli jsme investora pro zónu Nové pole,
který zaplní poslední hektary zóny a zároveň dá už brzy
práci 250 lidem. Tato jednání
byla velmi rychlá, zareagovali
jsme na poptávku firmy a nabídli jí evidentně nejlepší podmínky v krátkém čase. Děkuji
také kolegům na úřadě, protože to byli oni, kdo měl napilno
s přípravami všech podkladů
tak, abychom opravdu byli
rychlí a abychom to byli my,
kdo investici získá.
Plníme tím to, co jsme slíbili veřejnosti před dvěma
lety: přineseme do Karviné
nová pracovní místa. A tato
firma má další plány, hledá
spolu s námi v Karviné a okolí další pozemky, protože ten
nyní schválený závod nemá
být jediný.
Červen byl pro nás měsícem udělování cen osobnostem, které se zasloužily
nejen o povznesení kultury
a kulturní scény, ale mají zásluhy i na poli sociální práce.
Po udělení čestného občanství
sbormistryni Permoníku paní
Evě Šeinerové jsme ocenili
umělce, kteří jsou profesionálové, ale i ty, kteří jsou nadšenými amatéry.
Těm třem dámám, které dostaly ceny za sociální práci,
bych také velmi rád vyjádřil
obdiv – pomáhat těm, kteří
nejsou zdraví, musí být obecně moc těžké. A když to někdo
dělá dlouhá léta také jako dobrovolník ve volném čase, je to
obdivuhodné.
Obě skupiny oceněných
vám v medailoncích přestavujeme a děkujeme za to, že je
tady máme.
P. S. Další číslo zpravodaje
vyjde až v srpnu a bude mít
podobně jako to květnové 12
stran.
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
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Město ocenilo kulturní osobnosti
Ceny dostali umělci, pedagogové i nadšenci
Primátor města Tomáš Hanzel
a jeho náměstek Karel Wiewiórka
předali jménem města 11 osobnostem a kolektivům ceny za práci pro
kulturní scénu. Ocenili tak ty, kteří
v Karviné přispěli a přispívají k rozvoji kulturního života. „Především
chci všem oceněným poděkovat
za to, co pro město dělají. Myslím
totiž, že kultura je pro formování
a růst člověka a tím i společnosti
nesmírně důležitá,“ okomentoval
primátor. Ceny město uděluje každoročně v rámci Dnů Karviné.
Navrhovat může i veřejnost. Komu
putovaly letos?
Gabriela Szotkovská je učitelkou na ZŠ a MŠ Prameny a již 10
let pořádá úspěšnou soutěž Karvinský talent. „Těší mě, jak se soutěž
za těch deset let posunula, mezi
prvními ročníky a tím letošním je
vidět obrovský rozdíl. I na dětech je
patrné, že se účastní opravdu rády
a některé i opakovaně,“ svěřila se
nám Szotkovská.

Alena Bystroňová

Alena Bystroňová je učitelkou
na Střední průmyslové škole, kde
vyučuje průmyslové výtvarnictví
a design a již více než 20 let vede
studenty v keramickém kroužku.
„Myslím, že ta práce s hlínou trochu vyvažuje technický charakter
vzdělání a také je to dobrá relaxace.
Kroužek rozhodně nemáme problém naplnit, zájem je vždy,“ okomentovala Bystroňová.
Rudolf Fiedler je znovuzakladatelem Filmového klubu při
Regionální knihovně Karviná, je
dlouholetým předsedou Asociace
českých filmových klubů a spoluzakladatelem Letní filmové školy.
„Na začátku jsme filmový klub
obnovili, protože jsme chtěli vidět
filmy, které se nesměly promítat.
Postupně jsme prošli různými obdobími a knihovna nám byla vždy
oporou. Za ty roky mohu říct, že
vidím, jak se karvinské publikum
kultivuje,“ vylíčil Fiedler.

Blanka Nečasová je lektorkou
v taneční skupině Nicola‘s Dance
Unico, která Karvinou reprezentuje ve street dance, a významně
se zasloužila o úspěchy skupiny
jako 2. místo na světovém poháru
v Brémách v roce 2009 a 2. místo
na mistrovství ČR se skupinou Junoři A, kteří vystoupili s choreografii Blanky Nečasové a Renáty Drapové Ženy v černém.

na svém kontě řadu výstav a také
úspěšnou multiuměleckou akci
Konverzace uměním. „Teď ve spolupráci s městem připravuji výstavu
Jakuba Špaňhela a určitě budu pomáhat i u dalšího ročníku Konverzace uměním,“ slíbila Králová.

Obnova mostu
zastaví dopravu
Most přes Stonávku na hlavní silnici do Ostravy se uzavře kvůli kompletní rekonstrukci. V první etapě
od 4. do 20. 7. bude možné mostem
ještě kyvadlově projíždět, ale od 21.
7. až do 25. 8. bude most uzavřen
zcela. Poté do půlky září opět bude
po mostě omezený provoz možný.
Objížďky budou značené, zastávka
Sovinec nebude fungovat. Vlastníci
nemovitostí v ulicích U potoka a Lipiny si mohou na základě potvrzení
o vlastnictví domu na magistrátě vyřídit výjimku ke vjezdu do lokality.

Kateřina Stenchlá

Stanislav Filip

Stanislav Filip je karvinský spisovatel a řezbář. Píše poezii, říkanky a pohádkové příběhy pro děti.
Je spoluzakladatelem divadelního
souboru Harlekýn. Jedním z jeho
počinů je kniha karvinských pověstí ilustrovaná dětmi ze základních
škol. „Nemám žádný systém v tom,
kdy psát a kdy vyřezávat. Od ponku
jsi jdu odpočinout k počítači a naopak,“ sdělil Filip.
Ondřej Packan je šéfdirigentem
symfonického dechového orchestru
Májovák a fagotista v Moravskoslezské Sinfoniettě. V současnosti
studuje na Janáčkově konzervatoři
obor dirigování. Přesto, že dosáhl
významných úspěchů již ve velmi
mladém věku, cílů má před sebou
ještě spoustu. „Příští rok se hlásím
na Akademii múzických umění
do Prahy a pak bych se rád uplatnil
ve filharmonii,“ uvedl Packan.

Šárka Králová

Šárka Králová byla od roku
1999 do roku 2015 ředitelkou
obecně prospěšné společnosti Karviná 2000. Jako organizátorka má

Kateřina Stenchlá je odbornicí
na Karvinou, a to zejména na oblast
hornictví v Karviné. Nemalou měrou přispěla k vybudování výstavní
síně Muzea Těšínska v Karviné,
která je zde již od roku 1985. Zejména se pak zasloužila o realizaci stálé expozice, která se věnuje
historii našeho města pod názvem
Střípky z dějin Karviné.
Irena Hajzlerová je ředitelkou
Státního okresního archívu Karviná, kde kromě badatelské činnosti
také spolu se svými kolegy organizuje výstavy a přednášky. Je spoluautorkou knihy Zmizelá Morava
a Slezsko-Karviná. „Beru to tak, že
to není ocenění jen pro mě, ale pro
celý kolektiv archívu. Společně děláme mnoho akcí, jako jsou výstavy nebo přednášky, archív není jen
o bádání,“ připomněla Hajzlerová.
Ivana Poláková, Michaela Poláková, Veronika Štefková a Kristýna Konevalová jsou trenérkami
kolektivu Mažoretky Michelle Karviná. Ocenění si vysloužily nejen
dlouhodobým vedením kroužků,
ale také díky tomu, že svůj tým dovedly k mnoha úspěchům, a to rovněž i na republikové a mezinárodní
úrovni.
Halina Heinzová je učitelkou
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, obor klavír. Svým
žákům se věnuje nad rámec svých
povinností a její studenti vystupují na mnoha kulturních akcích
ve městě a vynikají i na evropských
a světových konkurzech. Žáci Haliny Heinzové získali v dubnu letošního roku ocenění na prestižní
mezinárodní klavírní soutěži Pro
Bohemia.

Výkopy ve městě
Do srpna běží oprava horkovodu
v Novém Městě – v Havířské a Fučíkově. Do září v Mizerově na třídě Těreškovové. Plynovod projde
do října rekonstrukcí v ulici Rudé
armády v Novém Městě. Pokládka optických kabelů – v Ráji v 10
ulicích až do září. Výkopy omezí
pohyb po místních komunikacích.

Revize kotlů
Každý majitel kotle na tuhá
paliva v domácnosti (nejen) musí
mít do konce roku 2016 ze zákona povinně provedenu revizi,
ta nesmí být starší než dva roky.
K tomu jsou ovšem odborně způsobilé osoby proškolené k provádění kontrol a jen ty smějí revizi
provést. Seznam na www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php.

Daně z domů
Město Karviná vůbec poprvé
od roku 2009, kdy to stát umožnil,
zvýšilo koeficient výpočtu daně
z nemovitostí na 2. Letos mají
vyšší daň občané 42 obcí v regionu a mnohde troj až pětinásobnou,
Karviná zvolila nejmenší možné navýšení ze zákona – 2x. Zastupitelé
pro to hlasovali vloni v září jednomyslně. Veřejnost byla informována
ihned prostřednictvím webu města
a úřední desky, v médiích se informace znovu objevila na přelomu
roku. Daň se platí do května a její
výnos jde vždy zpět do údržby města tak, aby sloužil všem.

www.karvina.cz
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Zámek Fryštát a centrum města v létě ožijí
Nechte se zámkem provést intrikánskou hraběnkou nebo svézt kočárem
Prázdninová nabídka zámku
Fryštát je pestrá, myslí na děti i dospělé. Děti potěší 3. a 9. července
akcí Hurá na prázdniny! Kompletní program obou dnů je již na webu
města, připraven je bohatý program
na zámku, v parku, ale také v přilehlém kostele Povýšení svatého
Kříže. Odpolední prohlídky zámku budou totiž opět ozvláštněny
také průchodem do kostela a jeho
prohlídkou, noční prohlídky jsou
v plánu od půl desáté dále, k tomu
je pak možné se noční Karvinou
projet v kočáře, přednost budou
mít návštěvníci prohlídek a jízdné
je jen za 20 korun. Noční prohlídky i projížďky je lepší rezervovat
a včas si vstupenky vyzvednout,
zájem je vždy velký (telefon
596 387 340 nebo mailem na zamek-frystat@karvina.cz, nebo prostě přijďte osobně předem).
Kdo si chce užít další dobrodružství, vyrazí v srpnu také
na prohlídku v noci – tu plánuje
město na sobotu 27. srpna.
Až do 17. července v přízemí
zámku uvidíte výstavu všech zám-

ků a paláců hraběcího rodu Larisch – Mönnichů. Výstava je dílem
pracovníků oddělení marketingu
magistrátu, vycházeli z dostupných zdrojů – nechybí dobové obrazy a fotografie a povídání o stavebnících či architektech paláců
v Evropě. V Karviné zůstal jen jeden, bývaly tu kdysi čtyři zámky.
Hraběnka Marie Louisa Larisch-Wallersee provází i o prázdninových víkendech po zámku
Fryštát jako tajemná postava. Zvědavým návštěvníkům prozradí,
proč ji stihla potupa a byla vykázána z císařského dvora Františka Josefa I. Zároveň jako jediná
smí otevřít i zámeckou třináctou
komnatu. Jde o celorepublikový
projekt, jehož cílem je zpestřit
prohlídky oblíbených památek
především o víkendech. Za jednu
návštěvu na každé ze zapojených
památek v ČR lze získat jeden
klíč, pokud jich návštěvník nasbírá sedm (ze sedmi zámků z deseti
zapojených do projektu), otevře se
mu na vybraném zámku ona 13.
komnata. Pokud nasbírá všech 10,

může si nechat otevřít komnatu
kdekoli.
V nadcházejícím letním období
mohou návštěvníci centra využít
také možnost prohlédnout si historické jádro města v doprovodu průvodce. Při procházkách po náměstí,
v zámeckém areálu a v přilehlých
uličkách se mohou dozvědět i mno-

Fotbalisté Karviné budou hrát od podzimu nejvyšší ligu!
Po 17 letech vybojovali fotbalisté MFK OKD Karviná nejvyšší soutěž. Od podzimu jsou
tedy v první lize a už by ji měli
zahájit na rekonstruovaném
stadionu v Ráji, který odpovídá standardům soutěže a kde
budou mít patřičný komfort
i fanoušci. Fotbalovému klubu
se velmi daří v práci s mládeží a Karviná bude mít jednu ze
sedmi celostátně podporovaných mládežnických akademií.

ho zajímavých věcí, které se k těmto
místům váží. Prohlídky lze zamluvit
v infocentru. Třešinkou na dortu
letní karvinské romantiky může být
projížďka kočárem – tradičně každý
prázdninový pátek a sobotu na náměstí od 15 do 18 hodin. Objednávejte na telefonu: 596 318 620 nebo
na e-mailu: micka@rkka.cz.

Další milión pro
karvinské hasiče
Jeden milión korun schválili zastupitelé na podporu profesionálních hasičů v Karviné – peníze mají
na investice. Postaví si výcvikové
plochy u stanice, opraví vjezd a bránu, oplocení, elektroinstalaci a sociální zázemí sloužící veřejnosti.
Profesionální i dobrovolní hasiči
prokazují veřejnosti i městu skvělé
služby a už jsme informovali, že
těm dobrovolným město letos pořídí novou techniku a louckým začne
stavět novou budovu.

Dny Karviné – letos většinou slunečno, zábava a velký zájem
Letošní oslavy založení Karviné přilákaly do centra města tisíce
diváků. Na své si tradičně přišli
milovníci všech hudebních žánrů
– tedy popové, rockové i folkové
hudby, a také vyznavači jazzu i lidových písní. Ani letos nechyběla
zvučná jména: na otevřené scéně
vystoupily skupiny Monkey Business, Tublatanka, Slza, ani letos
nechyběl Májovák s Permoníkem.
Příznivci folku zase potěšili Pavel
Dobeš a Tomáš Kotrba. Program
doplnila zábavná show na náměstí
a tradiční jízda parním vláčkem.

Tradičně vystoupil dechový orchestr Májovák. Společně
s pěveckým souborem Permoník představil průřez světovou filmovou hudbou. Tleskalo se vestoje.

V amfiteátru letního kina se během oslav vystřídala řada
známých i méně známých kapel. Zaujaly Slza, Monkey
Business, Tublatanka, Jelen i Inekafe.
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Před dovolenou zabezpečte dům

Označník zastávky
se posunul

Městská policie: nesdělujte přes sítě, že odjíždíte
Přicházejí žně, tvrdí mj. karvinská městská policie. Jste překvapeni? „Ty zlodějské žně mají
právě top sezónu. S příchodem
dovolených a prázdnin přichází
období hojnosti. Mnozí z nás odjíždějí na dovolené a své příbytky zanechávají ne vždy v ideálně
chráněném stavu,“ říká Václav
Ožana, zástupce ředitele karvinských strážníků.
Neavizujte svou nepřítomnost
doma, radí. Chlubení se na facebooku či jinde veřejně, to není právě prozíravé: Už se těším k moři,
budu tam 14 dní – a k tomu den,
čas a vaše jméno… Podobné
hlášky zní doslova jako pozvánka pro zloděje. Pozor také na to,
co na sítě píší vaše děti. „Zloději
pak stačí jen chvíli sledovat Váš
byt nebo dům, aby získal jistotu,
že v něm opravdu nikdo není. Byt
vám vykrade a ještě si v něm udělá
piknik a co může, zničí,“ pokračuje zkušený strážník. Podle něho
byste neměli o odjezdu informovat
nijak veřejně a měli byste požádat
sousedy či rodinu, aby vám občas
zašli vyvětrat, rozsvítit, vybrat
schránku nebo jinak dát okolí najevo, že váš byt mrtvý není.

Označník autobusové zastávky
Karviná-Nové Město – obchodní
dům je v místě za budovou VZP
ve směru k univerzitě od poloviny
června zrušen a vývěsky jízdních
řádů meziměstských autobusů
jsou nyní na druhém označníku
stejnojmenné zastávky poblíž obchodního domu, kde dosud zastavovaly linky MHD. Týká se linek
ve směru na Český Těšín, Nošovice, Stonavu, Horní Suchou,
Albrechtice a Třinec. Jízdní řády
městských autobusů jsou pak nově
na třetím označníku.

Karviná má nové
partnerské město

Dětem hrozí o prázdninách více úrazů – i na to strážníci pamatují a dětem
na karvinských školách vysvětlují, na co si dát pozor.

Pomoci může i technika. Umí
ve vašem bytě rozsvítit, simulovat
televizi nebo zapnout rádio. Vypadá to, jako by v bytě někdo byl
a o to jde.
Pevné zabezpečovací dveře už
jsou dnes téměř samozřejmé, dob-

ré zámky také, fólie proti rozbití
oken je dobré mít alespoň v přízemí.
Elektronické systémy jsou pak
o něco dražší, ale také dostupné.
Tam je jen třeba dbát na ochranu
dat proti zneužití.

Kaili v čínské provincii Guizhou se stalo partnerským městem
Karviné – rozhodli o tom zastupitelé. Dvě delegace z Kaili pobývaly v červnu ve městě i v našem
kraji. Města počítají se spoluprací
škol a kulturních zařízení včetně
kulturní výměny, ale také s nabídkou pro cestovní ruch. Hosté stihli
i koncert na Dnech Karviné (na fotografii poté s primátorem).

Karvinští strážníci zamířili opět přesně!
Obrovský úspěch zaznamenali
sportovní střelci mužstva Městské
policie Karviná na přeboru O putovní pohár starosty města Česká
Třebová. Družstva obecních, městských policií a Policie ČR se utkala
v disciplínách imitujících praktické
použití střelné zbraně v podmínkách policejní práce. A nejlépe mířila Karviná! První místo z celkově
patnácti soutěžících mužstev ob-

Hledám nového majitele
Psí útulek, ul. Brožíkova, Karviná–Darkov, tel.: 602 520 826

GORO, pes, 11 let, černý.
Majitelka zemřela. Velmi dobrá
kondice a moc hodný.

LEON, pes, 1 rok,
černo-hnědý

sadili strážníci karvinské městské
police Lukáš Balicki (na snímku)
a Michael Rumpel – ten se stal také
nejlepším individuálním střelcem
závodů. Na dalších stupních vítězů
byli následováni reprezentanty MP
Blansko a MP Přerov. Karvinští platí za špičku ve střeleckých soutěžích
už mnoho let. Druhé místo v soutěži
družstev pak získali strážníci v soutěži v Mikulově před pár dny.

Město ocenilo
dárce krve
Na tři desítky dobrovolných
dárců krve se opět na počátku
června sešly v obřadní síni Městského domu kultury Karviná, aby
převzaly ocenění z rukou náměstka primátora Miroslava Hajdušíka.
Podle počtu odběrů byli jednotliví
dárci oceněni celkem ve třech kategoriích, všichni darují krev dobrovolně mnoho let a na oceněních
se s nimi i město potkává často.
Celkem 32 oceněných si pak odneslo mj. poukázku na regeneraci
do Lázní Darkov.

Školy v opravě
Město se během letošních
prázdnin opět pustí do oprav školních budov.
Půjde o dokončení nových rozvodů elektřiny a vody, opravy sociálních zařízení a zázemí, opravy
střech, výměnu oken, opravy jídelen a kuchyní, ale také malování.
Některé zahrady u školek čekají
úpravy.
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Kulturní a sportovní akce | červenec – srpen 2016
Kulturní akce
1. 3.–18. 9.
Výstava: „Když Evropou
nesla se secese“

Secese ovlivnila životní styl
a módu na konci 19. a začátku 20.
století. Její těžiště se nacházelo
v dekoraci a užitém umění.
Muzeum Těšínska, Masarykovo
náměstí, Karviná–Fryštát.
1. 7.–31. 8.
Výstava: Havířov – 60 let
a pořád nejmladší

Výstavu je přístupná v pondělí
a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek
od 8:00 do 14:00 hodin.
Výstavní síň Státního okresního
archivu Karviná, Karviná–Fryštát.
1.–31. 7.
Namaluj město

Nakreslete dům, kostel, zámek,
radnici, kašnu, park nebo zahradu, která se vám v Karviné nejvíce
líbí, soutěž pro děti a mládež.
Místo konání: Muzeum Těšínska,
Masarykovo náměstí, Karviná–
Fryštát.
7. 7.–25. 8., 9:00–11:30
Prázdninové čtení
na pohádkovém koberci

Předčítání, povídání, soutěže
a hry. Koná se každý čtvrtek.
Středisko polské literatury RKK,
Masarykovo náměstí, Karviná–
Fryštát.
7. 7.–31. 8.
Knihovnická holubice

Soutěž o nejoriginálnější pohlednici zaslanou či přinesenou
na oddělení pro děti a mládež.
Adresa pro doručení pohlednice:
Regionální knihovna Karviná,
Oddělení pro děti a mládež, Centrum 2299/16, Karviná–Mizerov,
734 11).
Regionální knihovna Karviná–
Mizerov.
7. 7.–31. 8.
A co bylo dál?

Prázdninová soutěž o nejkrásnější
příběh, který se stane součástí započatého vyprávění.
Oddělení pro děti a mládež, Regionální knihovna Karviná–Mizerov.

11. 7., 15:30
Vrabčák Edith – divadlo
Silesia

Vstupné: 60 Kč. Společenský sál,
Rehabilitační sanatorium Lázní
Darkov, Karviná–Hranice.
12. 7. a 2. 8., 9:00
Diskuzní klub

Středisko polské literatury RKK,
Masarykovo náměstí, Karviná–
Fryštát.
13. 7., 20. 7.
a 27. 7., 10:00–12:00
Staň se šampionem

Turnaj v hraní deskových a společenských her. Oddělení pro děti
a mládež, Regionální knihovna
Karviná–Mizerov.
13. 7.–19. 8.
Výstava obrazů Renaty
Filipové: „Plasty“

Slavnostní vernisáž výstavy se
koná ve středu 13.7.2016 v 17:00
hodin. Středisko hudby a umění Regionální knihovny Karviná,
Masarykovo náměstí, Karviná–
Fryštát.
14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8.
a 18. 8., 10:00–11:30
Knihomolické cestování

Soutěž, hry, výroba Amuletu
z rychleschnoucí hmoty. Středisko knihovnických a informačních
služeb RKK, oddělení pro děti
a mládež, Karviná–Nové Město.
15. 7. a 19. 8., 18:30
Hudební večer s INOU –
hudební léto.

Park u kavárny Rosa (15. 7.), Park
u Společenského domu (19. 8.)
15. 7., 18:30
Šlágry Zdeňka Krásného –
hudební léto.

Park u Společenského domu Lázní
Darkov, Karviná–Darkov.
20. 7., 9:00–17:00
Farmářské trhy

Centrální tržiště, Karviná–Fryštát.
22. 7., 5. 8. a 19. 8., 18:30
Country kapela Šviháci –
hudební léto

Park u kavárny Rosa (22.
7.), Park u Společenského
domu Lázní Darkov (5. 8.),
Park u kavárny Rosa (19. 8.).

22. 7., 18:30
Kapela Rytmus – hudební léto

Park u Společenského domu Lázní
Darkov, Karviná–Darkov.
23. 7., 16:00–17:30
U nás v Balónkově

25. 8., 10:00–11:30

Velká cestovatelská soutěž o ceny.
Soutěže, kvízy. Středisko knihovnických a informačních služeb
RKK, oddělení pro děti a mládež,
Karviná–Nové Město.

Zábavné odpoledne pro rodiče
s dětmi Účinkují: klauni z Balónkova. Pořádá MěDK, Karviná–
Nové Město.
Vstup: zdarma. Masarykovo náměstí, Karviná–Fryštát.

26. 8., 18:30

29. 7., 18:30
Heligonka Václava Fajfra
a písně J. Nohavici
– hudební léto

26. 8., 18:30
Country kapela Drops –
hudební léto

Park u kavárny Rosa, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná–Hranice.
1.–31. 8.
Za poznáním Těšínského
Slezska

Určování kulturních památek jednotlivých měst pro děti a mládež.
Muzeum Těšínska, Masarykovo
náměstí, Karviná–Fryštát.
5. 8. a 12. 8., 18:30
Koncert heligonkářů
– hudební léto

Park u kavárny Rosa, Karviná–
Hranice (5. 8.), Park u Společenského domu (12. 8.)
8. 8., 15:30
Šest žen Jindřicha VIII.

Divadlo Silesia. Vstupné: 60 Kč.
Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
12. 8., 18:30
Hudební večer s J. Hellerem
– hudební léto

Park u kavárny Rosa, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná–Hranice.
15. 8., 15:30
Posezení u cimbálu

Park u kavárny Rosa, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná–Hranice.
22. 8., 15:30
Květy paní operety

Vstupné: 60 Kč. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná-Hranice.

Heligonka Václava Fajfra a písně
J. Nohavici – hudební léto.
Park u kavárny Rosa, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná–Hranice.

Park u Společenského domu lázní
Darkov, Karviná–Darkov.

Sportovní akce
1. 7.–31. 8.
Mažoretky Juventus Karviná
a Petrovické panenky

Zakládají nový soutěžní rodičovský tým s náčiním pom-pom
(třásně). Určeno pro rodiče, kteří
mají rádi pohyb a tanec a jejich
věk je nad 26 let. Začínáme v září
v Juventusu. Hlaste se emailem
do 31.8.2016 na martina.jancikova@juventus.cz.
6. 7.
MFK OKD Karviná – Wisla
Krakow

fotbalové utkání v rámci letní přípravy mužů. Stadion KOVONA,
Karviná–Nové Město.
9. 7., 11:00
MFK OKD Karviná – Zaglebie
Sosnowiec

fotbalové utkání v rámci letní přípravy mužů. Stadion KOVONA,
Karviná–Nové Město.
9. 7., 15:00
Městský běh Karvinou

12. ročník běžeckého závodu
všech věkových kategorií. Startovné 100 Kč. Masarykovo náměstí, Karviná–Fryštát.
17. 7., 9:30
Běhej s námi

Atletika pro všechny, veřejný přebor statutárního města Karviné.
ZŠ Borovského, Karviná–Ráj.
Vstupné: 30 Kč. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná–Hranice.
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