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Foťte své město
a jeho historii
Až do 19. ledna 2018 je možné fotografovat Karvinou, Havířov a polské
Jastrzębie-Zdrój v historickém kontextu
a posílat autorské fotograﬁe do soutěže.
Fotky by měly originálně zachytit historii
měst či míst v nich s historií spjatých.
Pojetí může být tradiční i neotřelé. Pohledy na zámek, kostely, parky, ale také
na místa méně známá. Soutěžit mohou
občané uvedených měst, pravidla jsou
na webu www.karvina.cz.
Nejzdařilejší fotograﬁe budou na jaře
vystaveny ve všech třech městech.
Karviná v příštím roce slaví 750 let od
první písemné zmínky a výstava bude
jednou z akcí.

Buďte s námi
on-line!
Aplikace Město Karviná má verze pro
Android a iOS a už si ji do mobilů stáhly
stovky z vás. Můžete si tak lehce vyhledat informace o městě a kdykoli zjistit,
kde a kdy na magistrátě vyřídíte své
záležitosti a co zajímavého se ve městě
děje. Podobně webové stránky města
www.karvina.cz mají už stovky lidí nastaveny i jako informační zdroj o dění
ve městě.
Jsme také na Facebooku: nastavte si
adresu Karviná – oﬁciální stránka města. Tam najdete rychlé, stručné zpravodajství i novinky, které vás mohou zajímat.

Autobusem už také
k hornické nemocnici
S novým jízdním řádem začne MHD
zajíždět také k hornické nemocnici
v Novém Městě – město tak vyhovělo
veřejnosti, která si přála nová parkovací místa v okolí nemocnice a také bližší
zastávku autobusů. K nemocnici budou
jezdit od 10. prosince linky 516 a 518.
Více na str. 2
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Karviná v plusu
Rozbory hospodaření města a jeho
příspěvkových organizací dopadly
před koncem roku výborně. Město je
v plusu 320 miliónů korun. Výborné
příjmy plus střídmé účelné výdaje
především do zvelebování města. To
je dlouhodobé motto radnice. Více
peněz šlo díky tomu letos třeba do
posílení investic (oprav komunikací,
chodníků, výstavby parkovišť, nákupu tří domů na náměstí a přípravy
nových projektů pro vaše pohodlí).
Závěrečný účet město předloží zastupitelům na jaře 2018, ale už nyní
je jasné, že bude přebytkový.

Chodníky ﬁnišují
S blížícím se koncem roku ﬁnišují
stavební ﬁrmy také s plánovanými
opravami chodníků a komunikací.
V prosinci skončí opravy chodníků
v Sovově, Cihelní nebo v ulici Na
Kopci. Letos město zvýšilo částku na
opravy na dvojnásobek – k dispozici
je 60 miliónů korun. Podařilo se už
dokončit chodník a cyklostezku podél třídy 17. listopadu a v prosinci by
měly být ukončeny práce na první
etapě velké modernizace Ciolkovského včetně chodníků a také oprava
Dvořákovy nebo Jurkovičovy.

Hezčí náměstí
V průběhu roku město postupně obnovuje poškozené obrubníky u komunikací a chodníků na Masarykově
náměstí a v jeho bezprostředním okolí.
Dělníci se v listopadu posunuli směrem
k výjezdu do Hrnčířské ulice. Obrubníky bohužel poškozují také někteří řidiči
zásobovacích aut, kteří nerespektují
šířku komunikace a najíždějí k obchodům přes obrubníky až na chodníky.
Před dokončením jsou také sanační
práce na soklu radniční budovy.

Už jen ODISky
Pouze bezkontaktní čipovou kartu
ODISka bude možné používat v autobusech veřejné dopravy v regionu
od dubna 2018. Staré karty jsou
prodlužovány o jeden měsíc, což je
doba, kdy se dá nová karta vyrobit.
Má-li ale klient na kartě nahráno delší časové jízdné (90 dnů), bude mu
karta prodloužena o potřebnou dobu.
Nabité peněžní částky na staré kartě
se vám převedou na tu novou.
Formuláře pro nové karty lze stáhnout z webu dopravce, vyplněné žádosti přijímá např. přepravní kancelář
na hlavním nádraží. www.3csad.cz

Parkoviště Louky
Malé bezplatné parkoviště u mateřské školy v Loukách město právě
dokončuje. Šest parkovacích míst
umožní pohodlně dopravit děti do
mateřinky, ale nejen to.
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Tři domy na náměstí – postup prací
V plánu jsou opět například bistro, byty, nově malé hornické muzeum
Tři historické domy na náměstí v Karviné-Fryštátě budou mít projekty potřebné
k rekonstrukci přibližně na konci roku
2018. Město domy letos koupilo ve značně zchátralém stavu a rozhodlo o jejich
opravě jak pro potřeby města, tak ke
komerčnímu využití. Zastupitelé se už
seznámili s využitím, aktuálním stavem
i plány na rekonstrukci. Podobně město
informuje také širokou veřejnost, která
nemá čas ani možnosti na jednání zajít či
si materiály na webu města dohledat.
Rada města už rozhodla o využití domů,
projektanti tedy z toho budou vycházet a zadáním bude připravit rekonstrukci včetně
dispozičního řešení všech tří domů. Obecně
se počítá s nebytovými prostorami například pro bistro či malou restauraci, pamětní
síní hornických tradic, byty či nebytovými
prostorami a kancelářemi. Právě v domě
ve Svatováclavské ulici by měly být kromě
nebytových prostor či bytů také prostory
pro potravinářské či nepotravinářské využití. Pamětní síň hornických tradic obsadí
prostřední z domů a poslední objekt v řadě
domů na náměstí bude rekonstruován pro
kancelářské využití a další nebytové prostory. „Chceme zadat rekonstrukci všech tří
domů najednou, abychom práce co nejvíce zefektivnili. Pro dům ve Svatováclavské
budeme už v průběhu projektování a oprav
hledat nájemce, tak aby byl ihned využit.
Pro další pak najdeme nájemce po dokončení rekonstrukce. Síň hornických tradic by
mělo spravovat město přímo,“ uzavřel náměstek Jan Wolf (ČSSD).

A co je nového stran zkoumání stavu
domů? V září skončil stavebně technický
průzkum. Běží statické posuzování nebo
hydrogeologický průzkum. Domy jsou zasaženy nadměrnou vlhkostí i plísněmi, i na
to se zaměří další průzkumy. Teprve na základě všech expertíz (skončit by všechny
měly ještě letos) bude možné zadat projekt
rekonstrukce a poté teprve stanovit rozpočet. „Půjde o velmi náročnou rekonstrukci,
ale to jsme věděli už v době, kdy jsme domy
kupovali. Koupili jsme levněji, než stanovil
posudek. A celou rekonstrukci chceme provést co nejefektivněji,“ zopakoval náměstek

primátora Jan Wolf. Město má na paměti
především to, že jde o památkově chráněnou zónu, a tudíž hledisko památkářů bude
poměrně zásadní. Počítá se tedy s dobou
přibližně jednoho roku potřebného pro
zpracování dokumentace a získání všech
souhlasů nutných pro rekonstrukci.
Po zadání projektu se počítá se zveřejněním vizualizací včetně budoucího využití, ale už nyní město pracuje na tom, aby
například na domy umístilo vizualizace již
naplánovaných projektů – například nového krytého bazénu (s plány na stavbu jsme
vás seznámili v minulém čísle zpravodaje).

Hrajte Action Bound Karviná/Jastrzębie-Zdrój
Poznejte skrze svůj telefon dvě města,
která toho mají společného více, než si
myslíte. Čeká vás spousta zábavy, zajímavé informace a pro ty nejrychlejší z vás
i odměna. Tak zní výzva a současně pozvánka k účasti na nové celoměstské hře
Action Bound Karviná/Jastrzębie-Zdrój,
kterou pro obyvatele i návštěvníky vytvořila města ve spolupráci se zástupci z řad
mládežnických rad. K účasti ke hře potřebujete pouze svůj chytrý telefon, kam si
zdarma stáhnete aplikaci. Poté je třeba najít startovací QR kód, umístěný na replice hý v lázeňském parku v Jastrzębie-Zdrój –
historické telefonní budky na Masarykově Dom Zdrojowy. Kromě příjemné procházky
náměstí v Karviné-Fryštátě, případně dru- po historickém jádru měst a přilehlých

parcích, kudy vás hra provede, vás čeká
řada zajímavých kvízových otázek, výzev či
úkolů, u kterých se dobře pobavíte.
Tato hra vznikla v rámci projektu Pilotní spolupráce mládežnických rad měst
Karviná a Jastrzębie-Zdrój, který byl spoluﬁnancován prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Nové jízdní řády. Autobusem přímo k nemocnici
Od 10. prosince budeme jezdit podle nových jízdních řádů a Karviná zajistila především pro klienty hornické nemocnice nové
trasy dvou linek MHD. „Vybudovali jsme na
žádost veřejnosti zastávku přímo u nemocnice. Na Zakladatelské budou stavět linky
516 a 518. Spoje linky 516 budou zajíždět
k nemocnici na konci trasy, obslouží tedy
dopravu především z nádraží. 518 pak
na začátku trasy, a sveze tedy pacienty
např. na vlak a další spoje ven města,“
říká náměstek primátora Lukáš Raszyk
(ČSSD). Jízdní řád je mj. na webu města.
U vybraných spojů je zajištěn přestup na

linku 520, a to na zastávce Ráj, Kosmonautů. Obě nové linky budou v podstatě
vedeny po trase stávajících linek č. 511
a 512 se zajížďkou ke Karvinské hornické
nemocnici. Část spojů bude právě z těchto
linek převedena, budou upraveny i odjezdy
zbylých spojů MHD z autobusového nádraží
v Karviné-Fryštátě tak, aby byla zajištěna
jejich vzájemná návaznost a lepší vazba
na vlaky (zejména na noční spoje), protože
i v novém železničním jízdním řádu dochází
k řadě změn.
Z důvodu lepší návaznosti na osobní
vlak č. 2957 pojede později spoj č. 69 lin-

ky 519, takže nově bude z autobusového
nádraží vyjíždět až ve 23:20 hodin. Z důvodu zajištění dopravy dětí do školy na
druhou vyučovací hodinu bude spoj č. 13
linky 514 opožděn o 22 minut, takže nově
pojede ze zastávky Karviná, Ráj, státní
hranice až v 8:10 hodin.
Z důvodu zajištění včasného příchodu zaměstnanců Domova Alzheimer
v Karviné-Darkově na ranní směnu bude
o dvě minuty uspíšen spoj č. 5 linky 517,
takže nově bude z autobusového nádraží
vyjíždět již v 6:32 hodin. Jízdní řády na
www.3csad.cz.

Rodinám uleví odlehčovací služba
O těžce nemocné a seniory se skvěle postarají odborníci
Karvinské sociální služby poskytují ve
středisku v Závodní ulici tzv. odlehčovací
pobytovou či denní službu pečujícím rodinám, které se starají o osoby se zdravotním postižením nebo již méně soběstačné
seniory. Zájem je velký, vytíženost téměř
stoprocentní. Zastupitelé města podpořili
odlehčovací službu Centra pomoci Galaxie, která tu městskou doplní přímo v rodinách a bude fungovat v jiných (návazných) časech. Galaxie začne svou mobilní
službu poskytovat od ledna 2018. Odlehčovací službu tedy budou moci klienti využít no-stop a budou si moci vybrat
z více časů a rozhodnout se operativněji,
zda svěří své blízké do péče ve středisku
sociálních služeb, nebo si zavolají pečovatelku k sobě domů.
Podpora ze strany města bude 20 %
nákladů služby (tj. asi 15 000 korun ročně), další dotace na základě deklarace
města může poskytnout kraj. Dnes přijatá
tzv. deklarace spoluúčasti obce je nutnou
zákonnou podmínkou, aby Galaxie mohla
vůbec dostat na službu dotace.
„Rodiny pečující o handicapované
osoby nebo seniory mohou pohodlně
využít nabídky našich městských sociálních služeb, konkrétně Denního centra
a návazné odlehčovací služby v Závodní

ulici v Karviné - Novém Městě. Tam kromě péče ve všední dny mohou rodiny své
blízké předat do kvaliﬁkované péče až na
tři měsíce. Jsou tam schopni také pečovat o nemocné v době, kdy třeba čekají
na přijetí do specializované péče v jiném
zařízení,“ připomněl náměstek primátora
Miroslav Hajdušík (KSČM). Nově tedy bude
odlehčovací službu poskytovat i karvinské
středisko Galaxie Centrum pomoci. Jejich
služba ale doplní tu městskou a nebude
pobytová. Bude totiž poskytována v odpoledních a večerních hodinách, resp. jako
denní o víkendech, ale výhradně v domácnostech klientů. Rodiny tak budou mít
od ledna 2018 na výběr – v pracovní dny
mohou přenechat od 6 do 16 hodin péči
Dennímu centru služeb v Závodní ulici.
Budou si ale moci už od 15 hodin zavolat

přímo domů pečovatelku Galaxie a využít
jejích služeb až do 22 hodin, o víkendech
pak od 7 do 22 hodin.
„Pečující osoba může přeci také onemocnět, může jet na dovolenou či potřebuje odpočinek a může se spolehnout na to,
že svěřuje příbuzného k nám do špičkové
péče i na delší dobu. Naše odlehčovací
služba má k dispozici čtyři lůžka a školený
personál, který se dokáže výborně postarat
i o osoby s psychickými či fyzickými handicapy, “ přiblížila nabídku města ředitelka
Sociálních služeb Karviná Blanka Dadoková s tím, že o službu je velký zájem. Mezi
klienty patří například nemocní s Alzheimerem nebo jinými formami stařeckých
demencí. Ubytování a strava přijde na 290
korun denně, dále jsou hrazeny úkony
péče dle potřeby klienta.
Sociální služby Karviná aktuálně navíc
školí pečující osoby, jak správně provádět
osobní hygienu, polohovat klienta, jaké
kompenzační pomůcky ulehčí péči apod.
Na projekt s názvem „Umění pomáhat, zn.
kvalitně“ dostaly městské sociální služby
dotaci z EU. Kurz péče o těžce nemocné
s podporou města pak od září opět organizuje také karvinská střední zdravotnická
škola, tam jde o víkendové semináře přímo ve škole.

Dětský koutek v zámeckém parku slaví úspěch!
Oblíbené dětské hřiště v parku Boženy
Němcové už má za sebou v novém hávu
prvních pár týdnů – a velký úspěch! Město vystavělo koutek zcela nově. Dřevěné
domky a další prvky jsou propojeny lanovím nebo žebříky. Hřiště má více sekcí pro
děti různého věku. Přibyly lavičky, koše,
prostě vše, co slouží pohodlí rodičů či
jiných návštěvníků místa, kteří si zrovna

nebudou chtít vyzkoušet domečky nebo
dráhu mezi nimi. Město ponechalo několik starších dřevěných prvků z původního
koutku – symbolů slovanských bohů (totemů), které vhodně doplňují ty nové. „Staré
hřiště opravdu dosloužilo jak z hlediska
modernosti a potřeb dětí, tak materiálově, opravy se už prodražovaly a byly stále
častější. Nyní se stavělo po letní hlavní

sezóně, takže letní provoz koutku byl
normálně zachován. Zdlouhavá jsou totiž
mj. výběrová řízení a projektová příprava
a před létem jsme opravdu začínat nechtěli. Ohlasy jsou dnes ale senzační a já
jsem rád,“ netají radost náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD). Bohužel vandalové
koutek pokreslili zhruba týden po otevření,
opravu dá město k úhradě pachatelům.

Technické služby: Na zimu máme vše připraveno
Stroje v pohotovosti, sůl ve skladu
(157 tun), inertní posypy (20 tun) také.
K tomu kromě vlastních lidí také pomocníci z veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Technické služby města jsou
na příchod zimy připraveny. Plán zimní
údržby najde i veřejnost na webu města,
což umožní každému přesvědčit se o tom,
jaké povinnosti má přímo město a kdo
bude například uklízet silnice státu nebo
kraje. Úklid hlavních silničních tahů je

vždy na vlastnících – ŘSD (státu) a kraji,
resp. krajské silniční správě.
Město je připraveno opět vyrazit do
terénu při prvním sněžení a postupně dle
priorit uklízet vlastní komunikace a chodníky od hlavních tahů po okrajové části.
Rozhoduje vytíženost dané komunikace
a lokality. Součástí zveřejněných plánů
jsou i zodpovědné osoby, popis technického zázemí apod. V terénu bude jako
jindy v roce veřejná služba – čistí zastáv-

ky i chodníky. Podobně parta veřejně prospěšných pracovníků se bude orientovat
primárně na úklid sněhu na veřejných prostranstvích, kde pomůže i menší technika.
„Máme k dispozici dostatek techniky i posypových materiálů. Naše technické zázemí je už dnes univerzální – v létě mohou
stroje čistit ulice, v zimě plužit a shrabovat
sníh, stačí jen tzv. přepřáhnout. Šetříme
tím městu peníze,“ říká ředitel Technických služeb Karviná Zbyněk Gajdacz.

Jak to vidí primátor
Vážení a milí spoluobčané,
píšu vám jeden
z posledních sloupků „Jak to vidí primátor“ v této funkci. Předně bych
vám rád poděkoval
za podporu, které
se mi od vás dostalo v parlamentních
volbách. Velice si vážím vašich hlasů.
Do Poslanecké sněmovny jsem se
rozhodl kandidovat díky bohatým zkušenostem z komunální politiky. Té se
věnuji již 16 let a musím uznat, že jsem
za tu dobu zažil a viděl spoustu věcí. Celou řadu problémů, které jsme chtěli na
komunální úrovni dát do pořádku, prostě
vyřešit nešlo. Štve mě bezmoc, že se na
nás všichni dívají jako na to město na
okraji republiky. Problémy, které máme,
se na centrální úrovni neřeší. Na jednu
stranu se v Karviné udělalo hodně práce a v mnohém se změnila k lepšímu,
na druhou stranu zůstaly i nedořešené
věci. Náš hlas ne vždy byl slyšet. Proto
jsem se rozhodl kandidovat a pomáhat
nejen našemu městu a občanům z jiné
perspektivy.
Jdu do sněmovny s tím, že citelně
vnímám problém s nepřizpůsobivými
občany. Na národní úrovni se téměř
neřeší. A pokud ano, pak bez znatelného dopadu na náš region. Jsem přesvědčen, že pravidla se mají dodržovat.
Slušní lidé nesmějí doplácet na ty, kteří
nic nerespektují. Sociální dávky se mají
vyplácet jen těm, kteří si plní své povinnosti a jsou opravdu sociálně potřební.
Sociální systém tady má být pro ty, co
v životě neměli štěstí, pro hendikepované, pro mladé rodiny s dětmi, pro seniory
a jejich důstojný život. Ne ovšem pro
programově nepracující a pro ty, co nedodržují pravidla hry.
Ve sněmovně se chci zasazovat o narovnání podmínek tak, aby slušný člověk,
který celý život pracoval nebo pracuje,
neměl pocit hořkosti a diskriminace.
Zachování bezplatné veřejné zdravotní péče i sociálních služeb považuji
za samozřejmou věc. Stejně jako mnozí
z vás. Věřte ale, že to samozřejmé není.
Vše může být velmi rychle jinak a návrat
pak velice těžký a složitý.
Mandát poslance beru velice vážně.
Jsem přesvědčen, že dlouhodobě a přitom kvalitně se obě funkce (primátora
většího města a poslance parlamentu)
vykonávat nedají. Z tohoto důvodu jsem
se rozhodl, že během pár měsíců skončím ve funkci primátora města a Karviné
a vám občanům budu pomáhat z poslanecké lavice.
Změnit systém nebude jednoduché,
i na centrální úrovni je třeba začít nazývat věci pravými jmény tak, jak je známe
a nazýváme my tady.
Zůstávám Karviňákem, žiji tady
a mám tu svou rodinu, osud našeho
města mě pořád bude zajímat. Vím, co
naše město a region potřebují, a budu
to prosazovat.
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
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Kamerový systém hlídá vaše bezpečí

Veřejné projednání
územního plánu

Kamery už zachránily život, umí lépe rozpoznat pachatele i objekty

Odbor stavební a životního prostředí
magistrátu informuje, že má zpracován návrh nového územního plánu
Karviné, který byl upraven na základě
výsledku veřejného projednání v roce
2016. Veřejné projednání upraveného
návrhu s výkladem projektanta se
uskuteční ve středu 13. prosince od
14:00 hodin v malém sále Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Slezské univerzity v Karviné. Na veřejném projednání bude podán výklad
ke změnám, které byly provedeny od
veřejného projednání v roce 2016.
Veřejnost může do upraveného
tištěného návrhu nahlédnout až do
20. prosince na uvedeném odboru
magistrátu v budově B v ulici Karola
Śliwky 618/11. V digitální formě je návrh k dispozici na webu města v sekci
územní plán. Odůvodněné námitky pak
bude možné uplatnit do 20. prosince
2017 písemnou formou – pravidla i formuláře jsou opět na webu města.

SmVaK na síti
Severomoravské vodovody a kanalizace, které zásobují vodou také naše
město, odstartovaly provoz online nástroje, jehož prostřednictvím si mohou
zákazníci z pohodlí domova vybírat
služby – je jich zhruba 40. Na adrese
www.smvak.cz tak pohodlně uspokojí
ty, kteří nemají čas nebo jen prostě
neradi telefonují. Uspokojeni budou
například ti, kteří potřebují rozbory
vody, ale i napustit bazén na zahradě,
kteří chtějí vyvézt žumpu nebo septik,
vyčistit kanalizační přípojku, případně
pomoci najít skryté úniky vody. Aplikace umožňuje objednat služby v oblasti stavomontážní činnosti – výstavby vodovodních řadů, protlaků pod
komunikacemi, napojení vodovodní
a kanalizační přípojky na veřejnou síť,
výkopové práce a řadu dalších.

Karvinští strážníci inovují a rozšiřují kamerový systém, který dohlíží na bezpečnost
a veřejný pořádek ve městě. „Zatím jsme
vyčlenili asi šest miliónů korun, ale peněz
bude víc, bezpečí občanů je jasně naše
priorita,“ říká náměstek primátora Jan
Wolf (ČSSD).
Kromě dokonalejšího obrazu umí nová
technologie lépe identiﬁkovat sledovaný
objekt, jedoucí vozidlo nebo i útěk pachatele a jeho pohyb po městě. Zatím jsou
po Karviné rozmístěny tři desítky kamer,
přibývají nové.
Nové kamerové body jsou například už
na zastávkách u úřadu práce, vedle vysokoškolských kolejí Na Vyhlídce, na kovonském mostě.
„Strážníci nemohou být logicky non-stop
všude. Kamerový systém nám velmi pomáhá. Využíváme jej už od počátku existence

městské policie. Systém využívají kromě
nás také složky záchranného systému
a díky kamerám se již podařilo přispět k objasnění dopravních nehod, trestné činnosti
i přestupků proti veřejnému pořádku,“ říká
ředitel městské policie Petr Bičej.
A ředitel strážníků přidává i zcela konkrétní příběhy včetně záchrany života.
Kamery třeba zachytily muže, který se
skácel k zemi. „Strážníci mu tak mohli
poskytnout kvaliﬁkovanou první pomoc až
do příjezdu zdravotníků, muž měl srdeční záchvat. Dovedu si představit i situaci,
kdy by pomoc nebyla tak pohotová, jelikož
kolemjdoucí by ležícího mohli považovat za opilce a do pomoci by se nikomu
z nich nechtělo. Kamerový systém mu tak
vlastně zachránil život. Volali jsme hasiče
i záchranáře a mnohokrát jsme také pozorovali rvačku či napadení. I se zraněním.

Přehled nad situací shora operátorovi
umožnil poslat na místo dostatečný počet
hlídek a také vše zadokumentovat pro následné řešení Policií ČR. Rvačka se stala
u ubytovny Předvoj,“ říká ředitel Bičej.
Strážníci doložili záznamy i při řešení
dopravních nehod nebo dopravních přestupků. „Rozhodly tam, kde vinu popírali
všichni účastníci. Záznam kamery je v tu
chvíli neoddiskutovatelný. Popíše naprosto
přesně průběh porušení pravidel i velmi
vážných nehod. Bohužel se ale stala i taková, kde jsme tragickým následkům nemohli
zabránit a doslova jsme je viděli v přímém
přenosu,“ vzpomíná Petr Bičej.
Kamery však také pomohly odhalit pachatele ničení městského mobiliáře a majetku – poškozování a odhazování odpadkových košů, ničení laviček, stavění překážek
do cesty vozidlům nebo sprejerství.

Úředníci malovali, platili a přispěli na dobrou věc
V průběhu září a října tohoto roku se zaměstnanci některých odborů Magistrátu města
Karviné zapojili do malování obrázků pro Spolek svatá Barbora, který pomáhá dětem horníků, kteří zahynuli při práci v dolech. S myšlenkou takto pomáhat přišel Stanislav Branny
(foto zleva), předseda správní rady zastupující
Nadační fond hrajeme si. Představil malování
obrázků ve 24 políčkách, které utvoří jeden
celý obraz. Téma obrazu pro svůj odbor vždy
určili patroni – vedoucí odborů, určili také
škálu barev nebo způsoby malování. Každý
zaměstnanec si koupil své jedno políčko za
symbolickou stokorunu a během deseti minut jej vymaloval. Nebylo to tak lehké, z celého obrazu měl každý jednotlivý tvůrce vždy
odkryto jen to své čisté pole a neviděl, co namalovali ostatní. Po vymalování všech 24 polí
vznikl jeden celistvý obraz. „Bylo to zábavné
a zároveň máme senzační pocit, že pomůžeme dobré věci,“ říká za všechny vedoucí
odboru rozvoje magistrátu Martina Šrámková
(druhá zprava na fotograﬁi).
Zaměstnanci svým nadšením vytvořili celkem pět obrazů. Ty půjdou do dražby na vá-

nočním setkání pracovníků magistrátu. Spolek a konečně také výtěžek z dražby obrazů. V prosvatá Barbora pak dostane nejen výtěžek sinci převezme peníze zástupkyně spolku.
z prodeje jednotlivých políček, ale také další
Bankovní účet spolku 1657156389/0800;
dobrovolné příspěvky zaměstnanců města www.svatabarbora.cz.

Soutěžní třídění
Ve druhé polovině listopadu jste s chutí
soutěžili o recyklované dárky a trefovali se vytříděným odpadem do kontejnerů. Další soutěž na podporu třídění
s názvem Tref si svůj kontejner měla
opět úspěch, zúčastnily se stovky z vás
a na hlídky jste na stanovištích čekali
vždy s předstihem. Ještě na vás mohou kontejnery mluvit a vtipně vás nabádat ke třídění. Karviňáci třídí rok od
roku lépe a město se je snaží podpořit
soutěžemi, akcemi pro děti i osvětou.
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Drogové téma řešili strážníci i preventisté Demolice jako jediné
V rámci projektu s názvem Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských
policií v Karviné a Jastrzębie-Zdróju se
ve dnech 2. až 3. října 2017 uskutečnila
konference na protidrogové téma. Konference se konala v Petrovicích u Karviné
a cílem byla výměna zkušeností mezi
subjekty účastnícími se konference, pojmenování společných problémů a hledání jejich řešení a poznání partnera
z druhé strany hranice. Celkem se konference zúčastnilo 60 osob z české i polské
strany hranice. Jednalo se o zástupce
z veřejného i neveřejného sektoru z měst
Karviné a Jastrzębie-Zdróju a jejich okolí.
Byli zde příslušníci městské policie, státní
policie, hasiči, zástupci městských úřa-

dů, Slezské diakonie, manažeři projektu
protidrogového vlaku Revolution Train,
pedagogicko-psychologické poradny, euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński atd.
Konference byla završením společných
aktivit, které mj. zahrnuly možnost návštěvy osvětového protidrogového vlaku
pro karvinské školáky i jejich polské kamarády anebo přenos značení kol syntetickou DNA – tomu učili karvinští strážníci
své polské kolegy a za osvětu na tomto
poli mj. dostali i Cenu ministra vnitra.
Projekt získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/
15_006/0000062.

racionální řešení

Město zbouralo další dům v problémové části Karviné – Nového Města. Práce
v Mírové ulici sice ještě pokračují, ale
dům už byl zdemolován. V příštím roce
tam bude postaveno parkoviště, které
poslouží především potřebám gymnázia.
Karviné se podařilo i tentokráte získat na
demolici státní peníze, Karviná ušetřila
80 % nákladů.

Projekt s názvem Demolice domu
č. p. 1248–1251 v Karviné-Novém Městě
je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ministerstva
pro místní rozvoj.

Senior taxi je stále velmi oblíbené
Průkazky pro službu levného taxi na rok 2018 lze získat od 18. prosince
připomněl náměstek primátora Miroslav
Hajdušík (KSČM).
Průkazka mj. obsahuje i telefonní kontakty na příslušnou taxislužbu, takže je stále při
ruce. Důležité je volat včas – službu většinou
nelze sjednat těsně předtím, než senior potřebuje odjet. Starší občané nejčastěji jezdí
do obou karvinských nemocnic či k lékařům,
ale v podzimním čase také na hřbitovy. Letos
má průkazku už 1906 seniorů, což je téměř
o 300 více než před dvěma lety. Službu přitom může využít až 7786 občanů města.

I v roce 2018 budou moci karvinští senioři starší 70 let jezdit levným taxíkem. Ve
všedních dnech od 6:00 do 14:00 hodin
za 15 korun z místa bydliště k lékařům, na
úřady a na hřbitovy na území města.
„Službu nabízíme čtvrtým rokem a každoročně na ni město vyčlení milión korun,“
připomíná náměstek primátora Jan Wolf
(ČSSD). Jedna jízda znamená jeden směr,
využít služeb mohou senioři 6x do měsíce.
Pro rok 2018 je opět třeba vyzvednout
si průkazky – vydávat je magistrát bude

od 18. prosince v budově D, kde sídlí sociální odbor. Přesněji v kanceláři 210 vždy
v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:30 hodin. Mimo úřední dny se průkazky budou
vydávat po telefonické dohodě s Pavlínou
Fiedorovou – telefon 596 387 398.
„Průkazky pro senior taxi ale vydáváme
v průběhu celého roku. Limitem je jen věk
seniora – službu lze využívat od dovršeného 70. roku věku, takže v okamžiku,
kdy senior věku dosáhne, může si na magistrát pro průkazku přijít. Je to zdarma,“

Sociální služby budou
opět cílené a efektivní

Připomínka seniorského kufrování

Naplánovat skutečně efektivní a dobře zaměřené sociální služby umožní další etapa
sociologického šetření, kterou pro město
vytvoří místní fakulta Slezské univerzity. Město poskytlo univerzitě na výzkum
ﬁnanční prostředky a výsledky poslouží
účelnému sestavení komunitního plánu,
který je podkladem pro optimální nastavení škály potřebných sociálních služeb tak,
aby je rychle našel a byl spokojen každý,
kdo je bude potřebovat. Studenty – tazatele už můžete v ulicích potkat, ptají se na
to, jaké služby by pro vás byly užitečné.

V polovině listopadu se ve Spolkovém
domě v Ráji setkaly účastnice dvou turnusů seniorských retro táborů pořádaných
odborem sociálním v rámci projektu spoluﬁnancovaného Nadací OKD pod názvem
Seniorské kufrování. Setkání se neslo
v dobré náladě plné vzpomínek na různé
aktivity, které si seniorky vyzkoušely (foto).
Pro všechny účastnice byl připraven dárek
ve formě magnetky na ledničku a hrníčku,

na nichž jsou fotky všech účastnic jednotlivých turnusů.
Karvinské starší dámy jsou velmi akční
a samozřejmě se těší na další akce včetně
tábora v příštím roce.
Nedaleko Štramberka tak na táboře
pobývaly seniorky (mj. i se zdravotním
omezením), které si vyzkoušely, jak se dá
zvládat fyzická zátěž. Turnusy byly dva –
v létě a poté na začátku podzimu.

Senior Point v Ráji
Pomoc v praktických záležitostech, poradenství či zábava, to vše v klubu v Aleji a výhradně pro starší ročníky. Síť Senior Pointů v kraji
se rozrostla o karvinský. Senioři tam najdou
počítač s internetem i poradenství vždy ve
čtvrtek od 8:00 do 16:30 hodin. Mohou se
zúčastňovat různých besed a přednášek.
Čeká je klidné, přátelské prostředí a prostor,
kde si mohou posedět, popovídat, občerstvit
se. Personál jim bezplatně poskytne odborné
konzultace. V Senior Pointu se budou moci
také zaregistrovat do slevové sítě Senior Pas.

tohoto zařízení vyvézt i potřebným na Ukrajině. Do škol na Zakarpatské Ukrajině se
proto dostaly židle všeho druhu. Vybaví se
jimi společenská místnost, ale i kanceláře
školy. Děkujeme velice zastupitelům města
a vedení Karviné. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat,“ napsala Marcela Holková
ze společnosti Adra Havířov.

Terénní program chrání veřejnost
vyhlašuje výběrové řízení na místo

referent územního plánování
a stavebního řádu
(oddělení stavebního úřadu Odboru
stavebního a životního prostředí)
termín pro podání přihlášek
do 11. 12. 2017
více informací na: www.karvina.cz
(dále úřední deska – výběrová
řízení na nové zaměstnance)

Trénink paměti
Kurzy trénování paměti pořádá karvinská knihovna už několik let. Účastníci
kurzu se dozvědí, jaké mnemotechniky mohou používat pro lepší zapamatování si důležitých údajů, k dispozici
budou mít také koncentrační cvičení
a hlavně zjistí, že s jejich pamětí to
přeci jen není zase tak špatné. Základní kurz trénování paměti začíná
v multimediální učebně knihovny
v Mizerově 23. 1. 2018 v 10:00 hodin,
odpolední téhož dne od 17:00 hodin.
Každý kurz má pět lekcí a je možné
poté jít do kurzu pokračovacího.
Pokračovací kurz pro ty, kteří už základní za sebou mají, začne v knihovně už 18. ledna, opět – časy i místo
jsou stejné. Zájemci se mohou hlásit
na e-mail svatava.sukopova@rkka.cz
nebo na telefonním čísle 596 348 301.

Oblečení pomůže
snížit obavy dětí
Lékařky a sestřičky dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj nosí barevné uniformy, které
mají malé pacienty zbavit strachu
z bílého pláště. Halenky lékařek a sestřiček jsou nově potištěny veselými
dětskými motivy, které představují
pohádkové prostředí. Rodiče sestru
od lékaře rozpoznají jednoduše, sesterské oblečení má modrý podklad,
lékařské je bílé. S barevnými stejnokroji se děti setkají na oddělení dětské JIP, novorozeneckém, lůžkovém
a ve všech dětských ambulancích.

Starší nábytek dostala charita
Humanitární organizace Adra, konkrétně
dobrovolnické centrum Havířov, dostalo letos v létě darem vyřazený kancelářský nábytek od karvinského magistrátu. Ještě zachovalé kousky dnes pomohou potřebným.
„Nábytkem vybavujeme holobyty, dětské
pokoje apod. v karvinském okrese a okolí.
Se svolením vedení města jsme mohli část
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Již dva roky můžete v karvinských ulicích
potkávat sociální pracovníky z terénního
programu pro uživatele návykových látek.
Poskytovatelem sociální služby je Slezská
diakonie. Pracovníci s klienty sociální služby pracují přímo v ulicích. Cílem terénního
programu Streetwork Gabriel Karviná je
snížení počtu opakovaně používaných
a sdílených injekčních stříkaček mezi uživateli drog. K tomu dochází formou výměnného programu, což znamená, že uživatel
pracovníkům předá použité injekční stříkačky a za ně dostane čisté. Tím dochází ke
snížení rizika přenosu infekčních onemoc-

nění mezi uživateli. Dalším úkolem terénního programu je snížit riziko náhodného
přenosu infekčních onemocnění prostřednictvím sběru a bezpečné likvidace injekčních stříkaček. Pracovníci také informují
klienty o rizicích spojených s užíváním,
snaží se zvýšit jejich motivaci k abstinenci
a k případné budoucí léčbě a pomáhají řešit
jejich životní situace (práce, bydlení, ﬁnance, dluhy, rodina, vztahy, vzdělání atd.).
A aby byla sociální služba dostupná
všem, kteří ji potřebují, jsou veškeré poskytované služby poskytovány anonymně
a bezplatně.

Galaxie pomáhá
Novou pomůcku pro práci s handicapovanými klienty mají sociální
služby Denního stacionáře GALAXIE
Centrum pomoci Karviná. Interaktivní zobrazovací přístroj se jim podařilo koupit díky podoře Nadace OKD
a klienti jej využívají ke své aktivizaci,
procvičují si paměť a kognitivní funkce. Formou naučných her si oživují
a prohlubují své sociální dovednosti.
Přístroj je zdrojem široké zábavy,
kterou si klienti užívají také společně
s dětmi z MŠ Klíček.
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Školáci se učí zacházet s penězi

Vánoční jarmarky
také v režii škol

Doslova škola hrou naučí karvinské školáky lépe hospodařit

Žáci a zaměstnanci ZŠ Majakovského
si na úterý 5. prosince 2017 od 15:00
do 18:00 hodin přichystali pro širokou veřejnost akci s názvem Vánoční
tvoření. Přijďte si posedět, odpočinout
od shonu, vypít lahodnou kávu, dát si
něco sladkého na zub a třeba se i nechat inspirovat prodejní nabídkou výrobků samotných žáků. Akce se koná
ve školní jídelně ZŠ Majakovského.
Vánoční bazary a prodeje výrobků
dětí pořádají i další karvinské školy, stačí se podívat na jejich webové stránky.

Velké silvestrovské
běhání městem
Atletický oddíl TJ Jakl Karviná jako
každý rok pořádá silvestrovský běh
na 10 kilometrů. Letos to už bude
34. ročník, zváni jsou profíci i amatéři, kteří mají chuť si zimně zasportovat. Start je v 10:00 v ulici U Hřiště
poblíž fotbalového stadionu, běží se
do přilehlého lesoparku a dále po vytyčené trati. Kategorie jsou rozděleny
dle věku a samozřejmě kratší trať
bude připravena pro děti. Děti organizátoři zabaví i hrami a soutěžemi.

KaBaL liga jde
jasně do ﬁnále
KaBaL team Karviná v prostorách badmintonové haly STaRS Karviná bude
hostit v sobotu 9. prosince 2017 badmintonisty ze širokého okolí. Koná se
3. kolo KaBaL ligy 2017/2018. Předvánočně uchystal tým žehnání raket
hráčů svěcenou vodou ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Karviná
a především přítelem týmu, farářem
Przemyslawem A. Traczykem. Nemusíte být jen proﬁ hráči, pokud máte
pocit, že se vám v hraní nedaří, přijďte
si od 8:30 hodin svou vlastní raketu
nechat požehnat také. Na celý turnaj
je zvána široká veřejnost, přijďte jako
diváci vytvořit skvělou atmosféru a povzbudit 32 párů ve hře.

Romeo a Julie
V ostravském Divadle Jiřího Myrona
má 7. prosince v 18:30 hodin premiéru
výpravná hudební inscenace Shakespearovy hry Romeo a Julie. Nové
muzikálové pojetí romantického příběhu si vetklo do svého názvu „poselství
lásky”. A vychází z muzikálu na ledě se
stejným názvem, který zaujal veřejnost
(hlavně děti) už před 15 lety. Národní
divadlo moravskoslezské přichází nyní
s novou divadelní podobou muzikálu,
autorství má přitom staronové – hudba
Borise Urbánka, texty Jaromíra Nohavici, překlad Jiřího Joska. Šimon Caban
se ujal libreta a režie. Další představení
se odehrají mj. v předvánočním čase.
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Žáci všech 12 základních škol se aktivně
zapojili do projektu Karvinské hry ﬁnanční
gramotnosti. Projekt je zaměřen na žáky
druhých stupňů základních škol a vzdělává je formou deskové hry zvané Finanční
svoboda.
Dětem se věnují vždy dva speciálně proškolení pedagogové na každé škole. Díky
tomu je možné hru ve výuce využít nejen
jednorázově. S nápadem přišlo město Karviná a projekt je realizován v rámci činnosti
podnikatelského centra Business Gate, ﬁnančně se na něm podílí Nadace OKD.
Navštívili jsme základní školu Majakovského. Děti byly rozděleny do skupinek po šesti,
tvoří společně hospodařící rodinku. Prochází
rodinným životem po dobu třiceti let. Zkouší si

všechny možné situace, do kterých se běžně
lidé v hospodaření dostávají. Tomáš Kořený,
syn zakladatele této deskové hry, je průvodcem celé hry od začátku až do konce. Ta trvá
zhruba dvě a půl hodiny. Vytváří modelové
akce, se kterými se skupinky dětí musí poprat

a poradit si, spojit hlavy dohromady jako jedna rodina, najít řešení, vyjít ze situace co nejlíp. Spojení teorie s praxí nenásilnou formou
dětem osvětlí, co je to akcie, spotřebitelský
úvěr, zvýšení daní a spoustu dalšího.
„Je to zpestření hodiny, není to nudná
výuka, zábavně se děti dozví, jak hospodařit
a nakládat správně s penězi. Mohou si vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je vyjít s výplatou, dobře si peníze rozložit a nedostat se
do problémů. Myslím, že je velmi důležité,
aby děti byly ﬁnančně gramotné a získaly
znalosti. Učit se ﬁnanční gramotnosti formou
hry je pro ně určitě víc zábavné, než kdyby
se musely něco drtit zpaměti bez možnosti
si to představit,“ shrnul zástupce ředitele ZŠ
a MŠ Majakovského Aleš Homan.

Souboj o nejlepší strategii prodeje
Studenti středních škol z Karviné, Havířova a Českého Těšína změřili síly už ve třetím kole soutěže Business Gate Solutions.
Zadání znělo jasně – vytvořit všechny fáze
marketingové kampaně od analýzy až po
prezentaci, a to přímo pro reálnou ﬁrmu
Respiro. Ta se zabývá výrobou oblečení,
hraček, batohů, módních doplňků a dalšího zboží z recyklovaných materiálů.
Majitel ﬁrmy Respiro Upcycled Alchemy byl velmi zvědav, jak se pětičlenné
týmy poperou s tvorbou marketingové kampaně. Soutěž měla teoretickou
a praktickou část. K ruce měl každý tým
jako poradce studenta či studentku Obchodně podnikatelské fakulty Slezské
univerzity. Nejvíce se všichni těšili na
prezentace. Nesly se v duchu vtipnosti
i soupeření. Přece jen nachystané ceny
pro první tři vítězné týmy byly parádní.
Před diváky odprezentovat nachystanou
marketingovou kampaň a dobře prodat
vše, co v týmu nachystali během šesti
hodin, to není žádná legrace, shodli se

úplně všichni. Nakonec se prvního místa ná. Projekt se uskutečnil díky podpoře
dočkali kluci Obchodní akademie Karvi- Nadace OKD.

NA FOTOGRAFII JE vítězný tým chlapců z Obchodní akademie Karviná v doprovodu učitelky a team leadera v osobě studentky Obchodně podnikatelské
fakulty Slezské univerzity. Hlavní cenou byla poukázka na nákup výpočetní
techniky za pět tisíc korun.

PORADNA ODBORU STAVEBNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU
 Vy se ptáte, my odpovídáme.
Dnes v poradně na praktická témata spojená s odběrem vody a zacházením s ní.

K likvidaci srážkových vod vodoprávní úřad vydává závazné stanovisko
na základě posouzení hydrogeologa,
jehož posudek si stavebník objedná.
Toto stanovisko stavebník dokládá
stavebnímu úřadu k žádosti o umístění
a povolení stavby rodinného domu. Pro
žádost o vydání závazného stanoviska
není předepsán formulář a veškeré podrobnější informace získáte na Odboru
stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí Magistrátu
města Karviné.

vodních poměrů v daném území, a navrhne vhodný způsob a místo k zasakování (vsakovací jámu, vsakovací studnu,
případně jinou variantu).

Je potřeba k hloubení hydrogeologického průzkumného vrtu určeného pro
studnu povolení k odběru vody a stavební povolení?
Průzkumný vrt se nepovažuje za vodní dílo, protože se provádí pro zjištění,
zda se na předmětném pozemku nachází podzemní voda, v jaké je hloubce, jaká
je její vydatnost a jaká je kvalita vody.
Je potřeba k zasakování splaškových Vodoprávní úřad povolení k odběru vod
vod z domovní čistírny odpadních vod ani stavební povolení pro průzkumný vrt
u rodinného domu do půdních vrstev nevydává.
posouzení hydrogeologa?
Ano, pro tento způsob likvidace splaš- Příště se budeme věnovat novele staJaké povolení vodoprávního úřadu je kových vod je nutný posudek hydrogeo- vebního zákona a jejím praktickým dotřeba k likvidaci srážkových vod ze loga, jehož posudek si objedná staveb- padům.
Odbor stavební a životního
střech a zpevněných ploch u nových ník. Tento posoudí, zda zasakováním
prostředí MMK
splaškových vod nedojde k ovlivnění
rodinných domů?
Lze prodloužit dobu platnosti povolení k odběru podzemních vod ze starých studní?
Studny vybudované před 1. lednem
1955 se považují za historické a k prokázání, že se jedná o takovou studnu,
je možno využít cokoli, z čeho lze stáří
studny vyvodit (např. stavební dokumentaci k domu, výpovědi pamětníků, znalecké posudky atd.). Odběr vody z těchto
studní se považuje za povolený, a o prodloužení povolení k odběru vod tedy není
třeba žádat.

Blíží se vánoční pohádka na zámku

KRÁTCE

Vánoční strom město rozsvítí 3. prosince a po letech připravuje ohňostroj

Darujte pejskům
hračky nebo granule

Karviná pilně chystá Vánoce. Tradičně se
zdobí město tak, aby zazářilo a mělo tu
správnou atmosféru spolu se třemi stromy, které budou instalovány na náměstí,
na prostranství v centru u kostela svatého
Marka a v prostoru před kinem Centrum.
Připravuje se jarmark. Na různých místech ve městě bude několik adventních
koncertů.
Městský dům kultury připravuje na
neděli 3. prosince podvečerní rozsvícení
hlavního stromu na Masarykově náměstí – krátce před pátou hodinou se spolu
s ním rozsvítí i výzdoba po celém městě.
Kromě nedělního programu odstartuje téhož dne na náměstí i městský vánoční jarmark s typickým zbožím. „Na každý den
jarmarku připravujeme také program především pro děti. Koncerty, hry, pohádky.
Tak například hned v pondělí 4. prosince
před šestou budeme na náměstí promítat vánoční pohádky, připravujeme hrané
pohádky i oblíbené soutěže. Podvečerní
koncerty kapel potěší milovníky různých
žánrů tak, aby to prostě bylo pestré,“
přibližuje ředitelka kulturního domu Olga
Humplíková.
Start jarmarku – doprava
V den rozsvícení vánočního stromu (3. prosince) bude platit zábor
všech parkovacích míst na náměstí
za pódiem i u radnice, poté až do
skončení jarmarku (do 22. prosince) bude rezervováno pro vystupující osm míst na parkingu za
pódiem. Zábor tohoto parkoviště je
kvůli návozu stánků a jejich odvozu
v plánu také 29. listopadu a 27. prosince (opět osm míst). V den rozsvícení stromu bude také z důvodu
bezpečnosti veřejnosti omezen
vjezd na Masarykovo náměstí, a to
od křížení ul. Masarykovo náměstí
s ul. K. Śliwky v době od 11:00 do
19:00 hodin. Služba bude pouštět
pouze majitele nemovitostí v této
oblasti a po dohodě s farností povolí
odjezd farníků po ukončení mše.
Další uzavírka pak bude od křížení ul. Hrnčířské a Fryštátské přes
Hrnčířskou v době od 16:00 do
18:00 hodin.

Už potřetí pořádají studentky (bývalé
i současné) hmotnou sbírku pro pejsky
v karvinském útulku. „Předchozí dva
ročníky se setkaly s obrovským úspěchem, nasbíraly jsme s kolegyněmi
190 kg granulí, mnoho pamlsků, piškotů
a hraček, které poté byly za spoluúčasti
městské policie převezeny do karvinského útulku. Letos sbírka proběhne
14. prosince od 9:00 do 14:30 hodin
opět v prostorách Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Pejsci upřednostňují granule, pamlsky, piškoty, hračky,
vodítka, náhubky apod., nenoste ale,
prosíme, deky, protože ty útulek z hygienických důvodů nemůže brát,“ vybízí
jedna z organizátorek Ilona Krejčí.

Silvestrovský bál
Atmosféru vánočního jarmarku před
zámkem Fryštát bude dotvářet historická
tržnice, ve které se bude lít olovo, k vidění bude práce kováře na otevřené výhni,
mistrovská mincovna s ukázkami ražby,
bude možno zakoupit symbolické mince
„pod polštář“ dle starých vánočních zvyků. Na návštěvníky čekají ovčinec, pečené
kaštany, vánoční hudba, Ježíškova vánoční pošta pro přáníčka dětí i dospělých.
Stánkový prodej s tradičním vánočním
zbožím bude otevřen denně od 10:00 do
18:00 hodin, o víkendech do 19:00 hodin.
Ve středu 13. prosince pak bude možné
nakupovat vánoční potraviny, pochutiny
a další zboží od lokálních výrobců také na
dalším místě – na farmářských trzích na
centrálním tržišti. Kompletní program na
stranách 10 a 11 zpravodaje.

Pohádkové Vánoce na zámku
O prosincových víkendech bude možné
zajít na prohlídku karvinského zámku
Fryštát – prohlídky jsou vždy v sobotu
a v neděli dvě, podle výběru návštěvníků.
Ovšem pro víkend 9. a 10. prosince bude
na zámku probíhat program celodenní
a zcela speciální – letos v duchu krásných českých pohádek i tradičních Vánoc
šlechty a měšťanstva. Prohlídky budou
probíhat od 10:00 do 17:00 hodin a každou na velkém okruhu ozvláštní pohádka,
v Lottyhausu pak povídání o historických

Vánocích a pozor – narazíte tam i na dobové sportsmeny. Tvořivé dílničky pak zažijí vaše děti v zámecké galerii.

Hudební nadílka
K vánoční atmosféře patří koncerty. 5. prosince v kostele Povýšení sv. Kříže vystoupí od 19:00 Chantal Poullain, 9. prosince
tamtéž Vlasta Horváth (od 16:00 hodin),
v neděli 10. prosince v kulturním domě
uslyšíte Alfréda Strejčka spolu s hudbou
v pásmu Správně slyšíme jen srdcem
(17:00). Následuje v sobotu 16. prosince
opět večer v kulturním domě – zpěvák
a hudebník Ondřej Ruml spolu s Matej
Benko Quintetem zahraje a zazpívá písně
klasiků Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce
a Jana Wericha (18:00). V neděli 17. prosince nabídne kino Centrum slavný balet
Louskáček – představení z Velkého divadla
v Moskvě. Vánoční prázdniny budou patřit
v kině dětským představením.
A protože město Karviná slaví v příštím
roce 750 let od první písemné zmínky, je
téměř nezbytné začít s oslavami naostro
už na přelomu roku. Silvestrovský ples
obsadí 31. prosince OD Družba, na Nový
rok odpoledne zahraje v kulturním domě
Májovák a po letech se chystá velký ohňostroj v parku za zámkem, a to na Nový
rok od 18:30 večer.
Informace o všech vánočních programech na www.karvina.cz, www.medk.cz.

Práci s počítačem zvládnou hravě také senioři
Projekt už běží druhým rokem a v pláRegionální knihovna Karviná se výrazně a Regionální knihovnou Karviná, se těší
nu je jeho další pokračování i v roce 2018.
podílí na pěstování dovedností a utužování velkému zájmu z řad seniorů.
Aktivní senioři se učí ovládat základní vyvzdělanosti v našem městě. Do knihovny
bavení počítačů, práci s produkty Microse chodí nejen pro knihy, ale také za vzděsoft Ofﬁce a také práci s internetem. Mezi
láním a kultivovanou zábavou.
uchazeči jsou nejen senioři, kteří s počítaKnihovna nezapomíná ani na ty, kteří
čem nemají zcela žádné zkušenosti, ale i ti,
již mají povinnou školní docházku dávno
kteří si počítač pořídili domů a jeho ovládáza sebou – na občany důchodového věku.
ní jim činí menší problémy. Po absolvování
Ti mají díky podpoře města nyní možnost
kurzu by pak pro každého uchazeče měla
využít vzdělávání pro práci s výpočetní
být práce u počítače oddechovou záletechnikou a internetem. Projekt Šance akžitostí, při níž si sám dokáže vyhledat intivních seniorů II., který zorganizoval Svaz
formace, napsat úřední žádost nebo např.
tělesně postižených v České republice ve
vytvořit pozvánku na rodinnou sešlost.
spolupráci s Magistrátem města Karviné

Přelom roku můžete oslavit na silvestrovském městském bále, vstupenky
prodává MěDK. Ples obsadí OD Družba ve Fryštátě a na programu startu
oslav města je mj. od 19:00 hodin
hudba k tanci v podání Joker Bandu
Ivana Muchy nebo laser show.

Novoroční Májovák
Slavný karvinský dechový orchestr slaví v příštím roce 110 let a město Karviná má 750. narozeniny. Důvod k velké
oslavě hned dvojí – novoroční koncert
zahájí velkolepou sezónu v kulturním
domě. Koncert začne v 15:30 hodin
a hrát se budou mj. díla z oblasti symfonické dechové hudby, slavné ﬁlmové
melodie nebo romantické valčíky či
operní kousky. Vstupenky je možné
koupit v MěDK. Zazpívají operní sólisté
Liana Sass a Adam Grygar.

Cestujme s knihou
Další ročník akce s názvem S knihou
na cestách, kterou organizuje Sdružení
přátel polské knihy společně s Regionální knihovnou Karviná a Městskou
knihovnou v Českém Těšíně, proběhla
v říjnu. Součástí je vždy také dětská
výtvarná soutěž. Ke knize Beaty Ostrowické Anatol i przyjaciele bylo třeba
nakreslit svou představu o ději. Soutěže
se zúčastnilo 308 dětí téměř ze všech
základních škol s polským jazykem vyučovacím v rámci Těšínského Slezska.
Výstavu ilustrací dětí uvidíte od 6. do
29. prosince 2017 v prostorách knihovny na Masarykově náměstí ve Fryštátě.

Výstava obrazů
Edgara Barana
Retrospektivu k nedožitým osmdesátinám Edgara Barana nachystali nejbližší rodinní příbuzní v Mánesově síni ve
spolupráci s Městským domem kultury. Výstava obrazů a kreseb potrvá do
20. prosince.
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AKCE – VÝBĚR PRO MĚSÍC PROSINEC 2017
15. 9. 2017 – 25. 2. 2018
Výstava: Petr Bezruč
Výstava k výročí narození i úmrtí prezentuje
život a dílo velkého slezského barda a jeho
vazbu na náš region. Muzeum Těšínska,
Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.

10. 12. 17:00
16. 12. 18:00
Správně vidíme jen srdcem
Ondřej Ruml s Matek Benko Quintetem
Adventní koncert s Alfredem Strejčkem. Velký sál MěDK Karviná - Nové Město.
Malý sál MěDK Karviná - Nové Město.
19. 12. 17:00
Koncert žáků ZUŠ
11. 12. 15:30
Koncert pro fagot a klavír
ZUŠ Bedřicha Smetany – klavírní třída
Společenský sál sanatoria Lázní Darkov, Petry Tůmové. Literární salón knihovny
Karviná-Mizerov.
Karviná-Hranice.

1. 12. 18:00
Vánoční koncert
Účinkuje Ivana Dohnalová (harfa). Středisko hudby a umění knihovny, Masary- 12. 12. 17:00
kovo náměstí, Karviná-Fryštát.
Záhady a mysteria
Arnošt Vašíček se vydává po stopách
největších záhad z domova i ze světa.
2. 12. 15:30
Malý sál MěDK.
Koncert vítězů Stonavské Barborky
Vstup zdarma. Společenský sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karvi- 14. 12. 16:00
ná-Hranice.
Vánoční setkání
Veřejnost zve Obec Slováků v Karviné.
Slovenské tradice Vánoc včetně oblíbe3. 12. 15:00 a 17:00
né kapustnice. Nebude chybět přípitek
Mikuláš ve Sluníčku
Mikuláš v prostorách herny Centra pro a ochutnávka vánočního cukroví. Juvenrodinu Sluníčko, Jurkovičova 1547, Kar- tus, Karviná - Nové Město.
viná - Nové Město, www.centrum-slunicko.cz, tel.: 595 171 605
16. 12. 15:30
Permoník
4. 12. 15:30
Adventní koncert Koncertního sboru PerKvěty paní operety
moník. Kostel Povýšení sv. Kříže v KarviOdvoz do RS v 15:00 od vily Slávka, Spo- né-Fryštátě.
lečenský sál Rehabilitačního sanatoria
Karviná-Hranice.
5. 12. 9:00
Klub dyskusyjny
Diskusní klub pro zájemce o knižní novinky, zajímavou četbu a polskou literaturu. Středisko polské literatury, budova
knihovny na Masarykově náměstí.
5. 12. 16:00
Figurky ze šišek
Kreativní dílnička pro rodiče s dětmi.
Dětské oddělení, centrála knihovny Karviná-Mizerov.
6. 12. – 29. 12.
Ilustrace Beata Ostrowicka
Středisko polské literatury knihovny,
Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
6. 12. 15:00
Mikulášské hrátky
Zábavné odpoledne pro děti s Mikulášem, čertem a andělem. Dětské oddělení
knihovny Karviná-Mizerov.
7. 12. 17:30
Koncert žáků ZUŠ B. Smetany
Vstup volný. Středisko hudby a umění knihovny, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
7. 12. 17:30
Mikulášský koncert PHV
Koncertní sál ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov.
8. 12. 15:30
Karviná a místní pověsti
Mgr. Kolková. Vstup zdarma. Společenský sál sanatoria lázní, Karviná-Hranice.

ní podpořeného Nadací OKD. Malý sál
MěDK Karviná - Nové Město.
31. 12. 19:00
Silvestrovský ples města Karviné
Obecní dům Družba, Karviná-Fryštát.

Sportovní akce

1. 12. 20:15
TJ Sokol Karviná B – VŠB Ostrava B
19. 12. 17:30
Permoník
Severomoravská liga mužů, základní
Velký vánoční koncert. Velký sál MěDK, část. ZŠ Družby, Karviná - Nové Město.
Karviná - Nové Město.
2. 12. 10:00
Mikulášský turnaj dětí všech váho21. 12. 19:00
vých kategorií v judu
Vánoční koncert AveBand!
Literární salón, centrála regionální Pořádá MSK Judo Karviná. Informace tel.
knihovny, Karviná-Mizerov.
603 786 771 (Petr Rabas). Tělocvična ZŠ
Prameny, Karviná-Ráj.
27. 12. 15:30
Beseda a historii lázní
2. 12. 15:00
Společenský sál sanatoria lázní, Karvi- MFK Karviná – Bohemians Praha 1905
ná-Hranice.
Utkání 1. fotbalové ligy mužů. Městský
stadion, Karviná-Ráj.
28. 12. 10:00
Jak pejsek s kočičkou slavili
2. 12. 15:30
Pohádka pro děti od 4 let. Akce je sou- Sokol Karviná – Start Havířov
částí projektu Karvinská kulturní setká- Nadregionální soutěž kadetů U17 v basketbale. ZŠ Družby, Karviná - Nové
Město.
2. 12. 18:00
TJ Sokol Karviná – SAMBŠM Brno
Basketbal – 2. liga mužů. ZŠ Družby,
Karviná - Nové Město.
3. 12. 8:45
Sokol Karviná – BK Krnov
Nadregionální soutěž kadetů U17 v basketbale. ZŠ Družby, Karviná - Nové
Město.
3. 12. 11:00
TJ Sokol Karviná – Slovan Černá Pole
Basketbal – 2. liga mužů. ZŠ Družby,
Karviná - Nové Město.
17. 12. 10:30
HCB Karviná – Cement Hranice
Extraliga házené mužů. Hala házené,
Karviná – Nové Město.
17. 12. 11:00
TJ Sokol Karviná – TJ Start Havířov
Basketbal – 2. liga mužů. ZŠ Družby,
Karviná – Nové Město.
31. 12. 10:00
Silvestrovský běh – 34. ročník
Sportovní úroveň akce: začátečníci, rekreační, výkonnostní, vrcholoví
sportovci. Věkové kategorie účastníků: dospělí, senioři. Startovné:
150 Kč (platba předem ne). Organizuje TJ Jäkl Karviná – oddíl atletiky. Webové stránky akce: zdolej10.cz
a www.atletika-karvina.mzf.cz. Místo
konání: Karviná, u městského stadionu,
start na ulici U Hřiště, Karviná-Ráj.
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