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Ocenění dobré práce
dobrovolných hasičů

Kde najdete informace o svém městě

Dobrovolní hasiči z Karviné-Hranic přijali
pozvání primátora Jana Wolfa a na radnici
převzali ocenění za mimořádný počet výjezdů. Vloni zasahovali u nejrůznějších požárů
budov, lesních porostů nebo odstraňovali
škody po vichřicích. „Trošku mě mrzí, že
veřejnost dobrovolné hasiče až tak nevnímá, tak se aspoň touto formou snažíme tyto
skvělé chlapy zviditelnit a probrat s nimi
jejich problémy a starosti, aby jejich záslužná práce byla ještě komfortnější,“ řekl primátor Jan Wolf s tím, že město už hasičům
přislíbilo nové auto.

Zimní radovánky ve městě vítají hlavně děti
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KRÁTCE

Ocenění dlouholeté
práce katolického
kněze Stanisława
Jochymka
Farář katolické církve Stanisław Jochymek obdržel pamětní list Rady
města Karviné u příležitosti životního
jubilea a za dlouhodobou obětavou
činnost pro karvinské farníky. Ocenění
mu předal náměstek primátora Karel
Wiewiórka (KSČM) za přítomnosti tajemníka magistrátu Romana Nogola.

Medaile pro Halinu
Molinovou, ředitelku
regionální knihovny
Paní Halině Molinové, ředitelce regionální knihovny v Karviné-Mizerově, se
na 24. zasedání zastupitelstva města
dostalo ocenění za dlouholetou veřejně
prospěšnou kulturní činnost přispívající k rozvoji města a propagaci knihovnictví. Pamětní list převzala z rukou
primátora Jana Wolfa za potlesku
radních a zastupitelů. Paní ředitelka
má osobní zásluhy na tom, že se regionální knihovna změnila v moderní,
dynamicky se rozvíjející vzdělávací,
kulturní i společenské centrum, které
realizuje stovky regionálních i nadnárodních akcí. Využívá přitom nejen
ﬁnanční podporu města, ale také granty Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR, Evropské unie či
české a zahraniční nadační fondy. Díky
vizi paní ředitelky a společným cílům
s představiteli města je dnes Regionální knihovna Karviná inspirujícím místem, které městu závidí široké okolí.

Univerzita třetího věku opět láká
Senioři se zájmem o další vzdělávání mají od města zelenou
Jako novinku ve studiu univerzity třetího
věku nabídne Slezská univerzita, obchodně podnikatelská fakulta zájemcům z řad
dříve narozených studentů 1. část uceleného dvouletého rámcového programu
Využití informačních a komunikačních
technologií pro volnočasové aktivity seniorů. První nabízený modul má název
Informační a komunikační technologie
v cestovním ruchu. Jeho účastníci se seznámí s možnostmi využití ICT ve všech
podstatných aspektech cestovního ruchu
od vyhledávání informací o zajímavých
místech, plánování tras přes rezervaci
jízdenek nebo letenek, rezervaci ubytování až po sdílení multimédií a zážitků
z dovolené nebo výletu s rodinou a přáteli. V akademickém roce 2018/2019
bude výuka pokračovat cyklem Práce
s chytrým telefonem a tabletem. Účastníci se naučí ovládat zařízení s OS Android
včetně detailnějšího nastavení systému,
instalace a využívaní mobilních aplikací.
Cílem třetího semestru bude seznámit
účastníky programu s možnostmi počítačové graﬁky a videa. Posluchači se naučí

upravovat fotograﬁe, kresby a videa ve
zdarma dostupných programech a on-line
nástrojích na internetu. Dvouletý program
bude zakončen tématem Informační a komunikační technologie v historickém bádání zaměřeném na tvorbu rodokmenu,
vyhledávání informací o legionářích, první

Vítání občánků leden a únor 2018
Okamžiky ceremoniálu vítání občánků
města Karviné jsme zachytili objektivem.
Podělíme se s vámi o momentky štěstí
novopečených maminek a tatínků v měsících lednu a únoru. Další nejbližší termín

je 25. 3. 2018, obrátit se můžete na Ivanu
Poláškovou, telefon: 596 387 488, e-mail:
ivana.polaskova@karvina.cz, kancelář:
budova C, 3. patro, dveře č. 426, ul. Karola
Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát.

republice a dalších etapách naší historie.
Absolventi kurzu budou schopni sestavit
vlastní rodokmen na základě vyhledávání
v historických on-line zdrojích a vyhledat
si také informace týkající se naší historie.
„Svět kolem nás se vyvíjí, technika jde
dopředu mílovými kroky a já nechci zaostávat za mladší generací. Domnívám se,
že by mi znalost informačních technologií
mohla usnadnit život. Děti a vnoučata nemají tolik času, aby mě vše naučily. Studium na obchodně podnikatelské fakultě
považuji za smysluplně strávený čas. Už
se těším na své spolužáky,“ řekla dlouholetá posluchačka univerzity třetího věku
paní Ilona Wawrzyczková (na snímku).
Na závěr dobrá zpráva pro peněženky
karvinských zájemců o studium univerzity
třetího věku Slezské univerzity v Opavě,
obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Vedení města opět vyhovělo žádosti
univerzity a schválilo i pro letní semestr
2017/2018 poskytnutí příspěvku ve výši
300 Kč pro studenty pobírající starobní
důchod. Tito studenti tak po podání žádosti ušetří na poplatku za studium až 50 %.

SOUTĚŽ
Karvinský zpravodaj poprvé
před objektivem fotoaparátu
Představujeme
vám prvního vítěze naší fotosoutěže. Stal se
jím Aleš Vaštík.
Díky němu byl
Karvinský zpravodaj v rakouských Alpách
a nadmořské
výšce 3200 m.
Vítězi blahopřejeme. A soutěž
pokračuje se stejnými pravidly i další měsíc. Vyfoťte se s Karvinským zpravodajem
kdekoliv, jakkoliv, na zvláštním místě, na
vzdáleném místě, vtipně, zajímavě, s nápadem. Každý měsíc vybereme nej fotku doručenou na zpravodaj@karvina.cz
a výherce obdarujeme.

KONKURZ

Snídaně s primátorem chutnala
Posnídat s primátorem – toto přání si města a úředníků, kteří každý den pracují
splnili studenti Mládežnické rady Karvi- na tom, aby Karviná vzkvétala.“
ná. O své dojmy se s námi podělila jedna
z členů Katarzyna Gattnar: „Bylo osvěžující seznámit se s novým primátorem osobně. Je cennou zkušeností hovořit s politikem než koukat na jeho tvář na volebním
plakátu. Pan primátor působí jako člověk
na svém místě. Schopný ekonom, který
zaujal i lidskou tváří, obzvlášť když popisoval, jak se někdy dokážou komentáře
pesimistů na Facebooku dotknout i vedení
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Rada města Karviné vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace Základní škola
a Mateřská škola U Lesa, Karviná,
příspěvková organizace
Předpokládaný termín nástupu:
1. 8. 2018.
Termín podání písemných přihlášek:
do 12. 3. 2018.
Kvaliﬁkační požadavky a speciﬁkaci
příloh k přihlášce naleznete na webu
magistrátu: http://1url.cz/@konkurz.

Farmářské trhy nemohou chybět
I v letošním roce si milovníci kvalitních potravin přijdou na své
Mnoho obyvatel našeho města, ale i přespolních si už nedokáže představit třetí
středu v měsíci bez nákupu kvalitních
potravin a bio produktů na tradičních farmářských trzích. Nelze se však zavděčit
všem, proto jsme prověřovali možnost
přesunutí akce na centrálním tržišti ze
středy na sobotu.
Ukázalo se, že přínosy tohoto opatření
by byly nejednoznačné. Především většina osvědčených farmářů má smlouvu na
víkendový prodej jinde. Akce za účasti
těch několika zbývajících by ztratila charakter farmářských trhů – v nabídce by
chyběly zejména kvalitní uzeniny, čerstvé
koláče, bio potraviny a další produkty
prodávané výhradně na farmářských trzích. Bez ohledu na den v týdnu preferují
prodejci tohoto sortimentu ranní a dopolední prodej, kdy odpoledne není zboží tak
čerstvé a je již třeba chystat nabídku na
další den v jiném městě.
Tyto závěry potvrzuje paní Drahomíra
Frey z Orlové, kterou již od roku 2013 vídáte
u jejího stánku s bio a včelími produkty ruční
výroby: „Karviná by neměla z budování tradice ustupovat. Nemyslím si to jen já, největší obrat máme ráno a dopoledne. V poledne

to je už slabší a odpoledne se kolemjdoucí
jen dívají.“ „Víkendovými trhy jsme vázáni
jinde, ale tam zase slyšíme, že si lidé raději
přispí nebo jedou v létě k vodě,“ doplňuje
paní Bohumila Šuterová ze Štramberka, jejíž
stánek bude šestou sezónu vonět kořením,
lázeňskými oplatky a pochopitelně různými
druhy Štramberských uší.
Letošní sezónu zahájíme opět mimořádnými farmářskými trhy, které se budou
konat jako součást ekologické akce Den

Země v pátek 20. dubna. Statutární město
Karviná, jako organizátor trhů, oslovilo prodejce s požadavkem na dostatečné množství zboží, tak aby byl prodej zajištěn až do
17 hodin. Opět se můžete těšit na prodejce
a farmáře, kteří budou nabízet uzeniny, pečivo, mléčné výrobky, bio a včelí produkty,
víno z černého rybízu nebo rakytníku, koření
a další zajímavý sortiment. Poznamenejte si
tedy prosím i termíny řádných trhů a přijměte srdečné pozvání všech prodejců.

Karviná se přidala k dalším městům v regionu
vyhlášením prvních dvou bezdoplatkových zón
Karviná využila novely zákona o pomoci
v hmotné nouzi a od 16. února vyhlásila
dvě bezdoplatkové zóny, a to v lokalitách
ubytoven Majáček a Mašinka. V praxi to
znamená, že noví obyvatelé, kteří se budou chtít ubytovat v těchto lokalitách,
už nebudou mít nárok na dávku pomoci
v hmotné nouzi tzv. doplatek na bydlení.
Stávajícím příjemcům doplatku, kteří bydlí v daných lokalitách, může být i nadále
vyplácen, pokud mají platné a již uzavřené
nájemní smlouvy. Vyhlášením zón chce

město bojovat s hromaděním osob s problémovým jednáním, mezi které může
patřit narušování veřejného pořádku, přestupkové jednání, páchání trestné činnosti, drogová závislost a alkoholismus.
V obou bezdoplatkových zónách proběhla před jejich vyhlášením kontrola
městské policie, která měla za cíl zjistit,
zda se v ubytovnách nenacházejí hledané osoby. Kontrol se zúčastnil i karvinský
primátor Jan Wolf (ČSSD). „Ubytovna Majáček mě nepřekvapila, je to v podobném

duchu jak Mašinka, proto jsme se rozhodli
tady vyhlásit bezdoplatkovou zónu, což
je jeden z kroků, samozřejmě bez státu
a legislativních změn se v tom pořádek
neudělá, takže já se s tím chci podrobně
seznámit jak v terénu, tak z hlediska legislativy a budeme se snažit s tím něco udělat, aby pro ty ostatní bylo bydlení v Karviné lepší,“ řekl po jedné z kontrol primátor
města. Ubytovny budou kontrolovány dále
a je možné, že bezdoplatkové zóny budou
vyhlášeny i na jiných místech ve městě.

Děti díky příspěvku města a Nadace OKD opět lyžují
Město Karviná se jako každý rok zapo- jezdí lyžovat do ski areálu v Bukovci. „Je že je skvělé, aby děti vyjely alespoň na
jilo do ﬁnancování ozdravných a rekon- to tradiční věc a my se snažíme každý nějaké období do hor nadýchat se čerdičních pobytů pro děti. Od úvodu ledna rok v rozpočtu peníze najít. Myslím si, stvého vzduchu, ale hlavně se naučit
lyžovat. Ne každý z rodičů to má šanci
své dítě v tomto útlém věku učit,“ říká
primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). Lyžařské výcviky jsou určeny pro téměř pět
set dětí z mateřinek, ale i prvních stupňů
základních škol. „Je to stejný počet jako
v loňském roce. Letos lyžování dětí podporujeme částkou 371 tisíc korun. Rodiče přijdou lyžařské výcviky na 750 korun,
zbylé náklady nám pomáhá uhradit Nadace OKD,“ dodává náměstek primátora
Lukáš Raszyk (ČSSD). Lyžovat do hor jezdí karvinské děti už šestým rokem a lyžařských kurzů se zúčastnilo už dva a půl
tisíce z nich. Na lyžování v Bukovci navážou v létě rekondiční pobyty, které opět
proběhnou na horách. V loňském roce to
bylo v Beskydech a Jeseníkách. Karviná
zaplatila dětem s vleklými respiračními
potížemi dopravu a doprovod.

Jak to vidí primátor
Vážení a milí spoluobčané,
na přelomu ledna
a února jsem využil
celé řady příležitostí
setkat se s vámi, občany našeho města.
Musím říci, že atmosféra byla vždy
příjemná a přínosná, ale nejvíce mne
u srdce zahřála návštěva mladé generace, mládežnické rady, která byla velmi
pozitivní. Mladí lidé Karvinou vnímají jako
město s širokou nabídkou volnočasových
aktivit pro všechny, město s příležitostmi
pro seberealizaci, město, které spojují se
svou budoucností. Jejich energie, rozhled
a nadšení mi, jak se říká, dobily baterky.
Dle mého slibu, ve spolupráci s bezpečnostními složkami, detailně mapujeme
a analyzujeme bezpečnost našeho města, mimo jiné i ve vztahu k bytové problematice. Tak jak získáváme přesnější
informace, postupně připravujeme i návrhy řešení, které bych rád konzultoval
s těmi nejpovolanějšími, a to předsedy
bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Věřím, že přijmou mé
pozvání k otevřené diskusi a společně
zabráníme obchodníkům s chudobou
přivádět do našeho města nepřizpůsobivé jedince s cílem bohatnout na jejich
sociálních dávkách.
S úctou
Jan Wolf

Statistiky pocitovou
bezpečnost neznají
Statistiky Městské policie Karviná zaznamenávají snižující se počet přestupků
proti veřejnému pořádku. Tato příznivá
situace na poli bezpečnosti je výsledkem
letitých opatření realizovaných v projektech Nulová tolerance a Koordinovaná
bezpečnost. Tato opatření spočívají ve
vzájemné spolupráci všech zainteresovaných subjektů. Důležitým tématem je
i pocitová bezpečnost. Za špatnou pocitovou bezpečností stojí podle Petra Bičeje, ředitele městské policie, osoby, které
žijí uřvaným způsobem života, nepracují
a svým chováním obtěžují druhé. Tyto
osoby nemusí páchat trestnou činnost,
ale svým neurvalým chováním vytváří
pocit nebezpečí, který má negativní vliv
na slušné lidi. Téma pocitové bezpečnosti a návrhy k přijímání systémových
opatření k zlepšení situace jsou úkoly,
které vyplynuly ze schůzky primátora
města Jana Wolfa a ředitele městské
policie Petra Bičeje.
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Karviná – oﬁciální stránka města

Badmintonová událost roku klepe na dveře
Kolotoč kolem přípravy mezinárodního turnaje očima jeho ředitele Radima Slívy
Sportovní oddíl KaBaL team Karviná byl založen v roce 2011 třemi amatérskými hráči.
Jedna z hlavních myšlenek KaBaL teamu
Karviná byla najít a soustředit děti i dospělé
v našem městě, kterým se tento sport líbí,
a naučit je správně badminton. Za šest let
fungování oddílu se naše členská základna rozrostla na 145 členů. Kromě tréninku,
který probíhá čtyři dny v týdnu, jsme chtěli
dětem a dospělým tento sport ukázat na
profesionální úrovni. Je to obrovská motivace nejen pro naše členy, ale i pro ostatní kluby a amatérské hráče v okolí. Za uplynulou
sezónu naši reprezentanti Kabal teamu Karviná přivezli krásná umístění na stupních vítězů. Podařilo se jim probojovat v kategoriích
U15 a U17 na mistrovství republiky. Právě
proto jsme se rozhodli v Karviné uspořádat
velké turnaje, jako jsou Mistrovství České republiky 2015–2016, Kvaliﬁkaci družstev na
Mistrovství Evropy 2017, Mezinárodní mistrovství Czech International, kategorie Future
Series a teď Mezinárodní mistrovství KaBaL
International Karviná 2018, kategorie International Series. Jde zatím o největší a nejprestižnější turnaj, který budeme pořádat.
Mezinárodní mistrovství KaBaL International Karviná 2018 proběhne ve dnech
15.–18. 3. 2018 na hale STaRS Karviná.

Je to druhý nejvyšší turnaj v rámci světové
badmintonové tour a je dotován odměnou
pro hráče v částce 10.000 USD. Startovní
listina turnaje je nabitá hráči z 34 zemí
celého světa, např. z Dánska, Polska, Anglie, Indie, Norska, Filipín, Ruska, ale také
z České republiky. Na kurtech tak můžete
vidět 205 hráčů. KaBaL International Karviná 2018 odstartuje ve čtvrtek v 9.00 hod.
oﬁciálním zahájením a následně kvaliﬁkací
hráčů. Turnaj bude probíhat na pěti kurtech
a vyvrcholí v neděli ﬁnálovými zápasy. Během čtyř dnů se můžete těšit na dvouhru
mužů/žen, čtyřhru mužů/žen a smíšenou
čtyřhru. Na hale bude kromě zhlédnutí napínavých badmintonových zápasů možnost
využít občerstvení a nakoupit si kvalitní
badmintonové vybavení.
Těší nás, že se nám tento prestižní
turnaj podařilo uspořádat k významnému
výročí města, 750 let Karviné. Turnaj napomáhá ke kladné prezentaci města Karviné
a Moravskoslezského kraje. Karviná se tak
pomalu stává evropským, vlastně světovým srdcem badmintonu. Hráči se sem
rádi vracejí a s halou STaRS Karviná mají
další plány, např. letní trénink české reprezentace a soustředění týmů z okolních
států. Snad se nám i v budoucnu podaří

CZECH INTERNATIONAL Badminton Karviná 2017. Foto: Ladislav Kaňa

#CESKAREPRE U21
vs. Chorvatsko
23. bšezna 2018 od 16:00
Mýstský fotbalový stadion v Karviné
Více info na repre.fotbal.cz
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turnaj zopakovat. Je to velice nákladná
záležitost. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem partnerům, hlavně městu Karviná, za spolupráci. Bez jejich podpory by
turnaj takového charakteru nebylo možno
zorganizovat. Poděkování patří i všem dobrovolníkům a v neposlední řadě úzkému
týmu pořadatelů.

Tímto bychom chtěli pozvat všechny Karviňáky, aby dorazili a přišli vytvořit nádhernou sportovní atmosféru
pro všechny hráče. Ať se o nás mluví
a píše konečně jen v superlativech
v celém světě! Bližší informace najdete na stránkách www.kabalteam.cz
a www.facebook.com/kabalteam.

NA NÁVŠTĚVĚ

Jak se trénuje plavcům v oddílu Kosatky Karviná
zúčastňují plaveckých závodů a mohou tak
reprezentovat klub a město.

Plavání patří mezi oblíbené sporty dětí i dospělých v Karviné, o tom svědčí široká základna oddílu Kosatek. V tomto čísle jsme
vyzpovídali trojici trenérů Tomáše Kalužu,
Piotra Waloszka a Radomíru Zwettlerovou.
Jak jste se dostal k práci trenéra?
Tomáš Kaluža: Ve svých patnácti letech,
když jsem začal studovat střední školu,
jsem se rozhodl více času věnovat studiu
a upustil jsem od vrcholové kariéry sportovce. Plavání je má srdeční záležitost, a proto
jsem se stal trenérem, abych své zkušenosti mohl předávat mladším generacím.
Piotr Waloszek: Po ukončení aktivní kariéry amerického fotbalisty jsem se opět vrátil
ke sportu z „mládí“, ale nyní v roli trenéra.
Radomíra Zwettlerová: Naprosto přirozeně! Otec se věnoval plaveckému sportu, tím
bylo jasné, jakému sportu se budu věnovat
v mládí. Po mateřské dovolené jsem se rozhodovala, do jakého zaměstnání nastoupit,
a byla jsem oslovena nabídkou karvinské
plavecké školy. Nabídku jsem přijala, a tím
začala má kariéra trenérky plavání.
Proč vás baví zrovna tento sport?
Radomíra Zwettlerová: Na to je nejednoznačná odpověď. Domnívám se, že se
člověk ve vodním prostředí cítí příjemně,
voda je úžasný relax. Na druhou stranu je
pravda, že plavecký sport je fyzicky i psychicky náročný… ale krásný.
Piotr Waloszek: Plavání je pro mne ideálním sportem, protože se mu člověk může
věnovat celoročně. Je rozmanité jak v tré-

ninku, tak v závodech. Každý si může najít svůj plavecký styl, uplatnění najdou jak
sprinteři, tak vytrvalci a kromě individuálních
závodů jsou i závody štafet a družstev.
Tomáš Kaluža: Plavání totiž posiluje rovnoměrně celé tělo a nezatěžuje klouby a kosti.
Během mého aktivního plaveckého období
jsem poznal spoustu kamarádů z různých
částí republiky, kteří jsou mými kamarády
nadále a plavání nás stále spojuje.
Kdy jste s ním začal?
Tomáš Kaluža: K plavání mě přivedla
má maminka v pěti letech. Byl jsem temperamentní dítě a rodiče toto vnímali jako
ideální stav, jak můj temperament využít.
Piotr Waloszek: K plavání mě vedli rodiče již od útlého věku s nástupem na
základní školu. Dle jejich slov, abych se
nesoustředil na hlouposti.
Radomíra Zwettlerová: První krůčky byly
ve vodě asi ve 4 letech, kdy mě otec začal
pomalu učit plaveckým dovednostem.
Jaký je váš největší sportovní úspěch?
Piotr Waloszek: Asi nedokážu říci jen
jeden konkrétní úspěch. Vítězství i proher
jsem zažil mnoho jak ve své plavecké kariéře, tak v době, kdy jsem se věnoval americkému fotbalu. Úspěchy, kterých si vážím
nejvíce, jsou však ty s mými svěřenci.
Tomáš Kaluža: V kategoriích mladšího
i staršího žactva jsem získával umístění za
motýlkové disciplíny jak v krajských, tak i republikových závodech. Můj zatím poslední
úspěch a největší zážitek byla účast na mistrovství Evropy Masters v Londýně v létě 2016.

Jak dlouho trvá, než se člověk něco
naučí?
Radomíra Zwettlerová: Je to velmi individuální, jsou lidé, kteří se s tímto talentem narodí a pak už jej jen rozvíjejí.
Na druhou stranu je také hodně takových,
kteří musí vynaložit daleko více úsilí, aby
se vůbec něco naučili.
Tomáš Kaluža: V našem klubu plavci
absolvují plavecké kurzy trvající 5 měsíců.
Kurzy probíhají v různých stupních obtížnosti (základní, zdokonalovací, výkonnostní, kondiční). Podle fyzických dovedností
Tomáš Kaluža: Rekreačně se věnuji plavec postupuje do kurzu vyššího stupně.
mnoha odvětví sportu, jako je např. fotbal,
Mohu se přijít podívat na trénink svého
cyklistika, badminton, lyžování.
Radomíra Zwettlerová: Určitě mám dítěte?
Tomáš Kaluža: Plavecký bazén dispoi jiné aktivity, samozřejmě více sportovně
orientované, ráda lyžuji, chodím po ho- nuje proskleným vestibulem, tím pádem
mají rodiče možnost sledovat své dítě
rách, jezdím na kole.
Piotr Waloszek: V zimě je to snowboar- pěkně v suchu.
Radomíra Zwettlerová: Nemám s tím proding, v létě ﬁtness či in-line bruslení.
blém, rodiče mohou trénink vidět z vestibulu
V jakém věku mohou děti začít s tímto bazénu. Osobně se ale domnívám, že není
ideální, aby rodiče byli přítomni na tréninku.
sportem?
Piotr Waloszek: Vlastně už od miminek. Děti jsou pak roztěkané, nesoustředěné. KoJe ideálním sportem pro malé děti a pro nec konců oddíl pořádá pravidelně závody,
budoucí plavce je velkou výhodou, když kde mohou rodiče své děti vidět přímo v akci.
se s vodou seznámí v co nejútlejším věku,
Jakých závodů se váš sportovní oddíl
aby se vody nebáli.
Radomíra Zwettlerová: Čím dříve, tím účastní?
Piotr Waloszek: Účastníme se závodů
lépe, minimálně formou her a seznámením se s vodním prostředím. Dovednosti od okresní úrovně až po nejvyšší soutěže
a nácviky je potřeba budovat postupně. v ČR i zahraničí. Závody vždy vybíráme
Určitě takovou formou, aby je pohyb těšil tak, aby zapadly do našeho ročního plánu
s důrazem na kvaliﬁkační závody pro neja měly z něho radost.
Tomáš Kaluža: S plaváním lze začít již vyšší soutěže ČR.
od 6 měsíců po narození. Do našeho klubu
Děkujeme za rozhovor. V příštím čísle se
přibíráme děti od 6 let, kdy nastupují na základní školu. Základním předpokladem je, můžete těšit na odpovědi trenérů juda.
aby děti dokázaly vnímat pokyny trenéra.

Co tréninky obnáší a jak často jsou?
Tomáš Kaluža: Nejprve u začínajících
plavců nacvičujeme správnou techniku plaveckých stylů: znak, kraul, prsa a motýlek.
Jakmile plavec zvládá techniku, zaměřuje
se trenér na výbušnost a vytrvalost. Tréninky
základního a kondičního plavání trvají hodinu dvakrát týdně. U výkonnostních plavců
se četnost tréninkových hodin zvyšuje. NaVěnujete se kromě tohoto sportu ještě ším cílem je dotáhnout ty nejlepší plavce do
výkonnostního plavání, kde se pravidelně
něčemu jinému?

Stavební úpravy krytého bazénu jako jedna z priorit města
Za moderní fasádou, která se díky architektonickým prvkům stane dominantou
lokality, najdou návštěvníci řadu vylepšení. Na své si přijdou nejen závodní a rekreační plavci, ale také rodiny s dětmi
či příznivci wellness služeb. Přístavba
rekreačního bazénu s atrakcemi vytvoří
s bazénem plaveckým propojený prostor
i pro neplavce. Další novinkou je přístavba wellness centra se saunami a whi-

rlpoolem. Studie počítá i s venkovními
terasami, masážemi nebo například se
samoobslužným bufetem v místě dnešní
restaurace. Posezení se dočkáme i u samotného bazénu, kde vyroste malá tribuna. Pochopitelně dojde k modernizaci
šaten, ale také ke kompletní výměně
technologického srdce objektu se svou
vzduchotechnikou, úpravnou bazénové
vody či výměníky.

Krytý bazén slouží od roku 1987 pro
rekreaci i jako zázemí pro sportovní kluby, školy a širokou veřejnost. Návštěvníci
si zvykli, že bazén funguje celoročně, ten
však od svého zprovoznění neprošel zásadní rekonstrukcí. Vizualizace ukazují,
že se nebude jednat pouze o kosmetické
úpravy, ale o modernizaci, kterou si unikátní bazén – osm 25metrových drah mají
v republice jen tři další bazény – i jeho

návštěvníci zaslouží. Plánované úpravy
jistě zvýší zájem veřejnosti, což zohledňuje i nárůst parkovacích míst nebo pohodlná přístupová rampa. V současné době
je zpracována dokumentace pro územní
rozhodnutí a kompletují se všechny náležitosti nezbytné pro vyřízení tohoto dokladu. Stejný postup bude kontinuálně následovat i u stavebního povolení. O aktuálním
průběhu vás budeme informovat.
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Evropská dotace na boj s povodněmi

Likvidace pneumatik Česko–polský projekt dovybaví hasičské jednotky po obou březích
Nevíte, kam s nepotřebnou pneumatikou, a nejste ekologický barbar? Využijte
zákonné povinnosti prodejců pneumatik
odebírat ojeté zdarma, bez ohledu na
místo jejich zakoupení. A pokud chcete
mít ještě jistotu, že vaše pneumatiky
zbavené ráfků a bez chemického znečištění poslouží navíc dobré věci, tak si
vyberte provozovnu zapojenou do systému Eltma – v Karviné jich je tohoto času
sedm – více na www.eltma.cz.

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, Karviná pořídila dobrovolným hasičům
z rájecké jednotky nové zásahové vozidlo.
Slavnostního předání se zúčastnili i dobrovolní hasiči z Polska, které pojí s našimi
jednotkami dlouholeté přátelství. Právě
díky těmto vazbám je možné přeshraniční
spolupráci rozšířit i formou společného čerpání dotačních titulů z Evropské unie.
Jako příklad můžeme uvést projekt
„Společně proti povodni“, který získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Karviná v něm ﬁguruje jako
vedoucí partner projektu, obec Petrovice
u Karviné, která má s povodněmi také
dlouholeté zkušenosti, je dalším českým
partnerem. Na druhé straně hranice se
k partnerství připojila obec Zebrzydowice a město Jastrzębie-Zdrój. Posledním
partnerem projektu, který symbolizuje

Výstupem společného česko-polského
projektu bude kromě jiného pořízení cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů Karviná-Hranice. Další partneři projektu získají nejrůznější
hasičskou techniku, tak aby společně tvořila
jeden celek pro zvládání povodní.
Hlavním cílem projektu je tedy zvýšení
přeshraniční akceschopnosti hasičských složek při řešení krizových situací se zvláštním
neodmyslitelné propojení dobrovolných zřetelem právě na zvládání povodní. Vzájema profesionálních hasičů, je Městské ve- nou koordinaci všech jednotek prověří pralitelství Státního hasičského záchranného videlná cvičení se zapojením vybavení získaného z projektu na obou stranách hranice.
sboru v Jastrzębie-Zdróju.

Projekt „Společně proti povodni“, registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16
_023/0000897, je spoluﬁnancován z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Poradna ČOI

Správci silnic s námi počítají

V minulém čísle jsme vám zprostředkovali termíny osobních konzultací se
zástupci České obchodní inspekce na
živnostenském oddělení Odboru správního. Informace by nebyla úplná, pokud
bychom vás neseznámili s možností
kontaktovat ČOI prostřednictvím systému ADR pro mimosoudní řešení sporů
s obchodníkem na adr.coi.cz/cs. Využít
můžete také spotřebitelského průvodce
na www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce. K dispozici máte
rovněž telefonní linku 554 818 211.

Také v letošním roce čeká nejen na řidiče
řada dopravních omezení. Těšit se ale můžeme na opravená nástupiště karvinského
vlakového nádraží a řadu zrekonstruovaných ulic. „Chtěl bych občany Karviné
poprosit o shovívavost. Některé uzavírky
souvisí s přípravou vybudování dlouho očekávaného obchvatu. Pokračovat také budeme v opravách ulic, které jsme započali
v loňském roce, zároveň využijeme výluky
na železničním koridoru a budeme modernizovat most na ulici Dětmarovická,“ říká
náměstek primátor Lukáš Raszyk (ČSSD).
Opravy a rekonstrukce budou probíhat
po celý rok. V příštím vydání Karvinského zpravodaje vás budeme o uzavírkách
informovat podrobně. Informace se také
dozvíte na internetových stránkách města
a facebookovém proﬁlu.

Karviná pro kulturu
Zástupci iniciativy Dokořán, dětského
pěveckého sboru Permoník a symfonického dechového orchestru Májovák
podepsali na radnici smlouvu o poskytnutí dotace, kterou jim schválilo
na svém posledním zasedání zastupitelstvo města. Dokořán použije peníze
z Fondu primátora na nákup velkokapacitního stanu, který umožní iniciativě organizaci společenských akcí za
každého počasí. Permoník pro změnu pokryje příspěvkem svůj provoz
a zejména program na podporu žáků
všech sociálních skupin. Májovák využije získané prostředky na organizaci
koncertů, vydání publikace k 110. výročí souboru a svou další propagaci.
Město podporuje pravidelně dotacemi
i další organizace v Karviné, ať už se
jedná o kulturu, sport a trávení volného času dětí, například projekty neziskového sektoru v sociální oblasti.
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S první dopravní komplikací se můžete
potkat už teď. Na ulici Poštovní probíhají do 9. března stavební práce z důvodu
vybudování kanalizační přípojky k budově Business Gate naproti VZP. Silnice
je uzavřena jen částečně. Překop místní
komunikace je prováděn po polovinách
vozovky. Průjezdný tak bude vždy alespoň
jeden pruh v každém směru.

Karviná bude mít
moderní nádraží
Obyvatelé Karviné se letos dočkají moderního a důstojně vypadajícího vlakového nádraží. Několik let očekávaná rekonstrukce
začne 1. března a skončit by měla na konci
léta. Vše má ve své režii Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
jakožto vlastník nádraží a koridoru. Již nyní
na nádraží probíhají přípravné práce. SŽDC
nás ujistila, že ani po zahájení hlavních
stavebních prací nebude nutné zavádět náhradní autobusovou dopravu.
Výsledek rekonstrukce bude stát opravdu za to. Výška opravených nástupišť bude
uzpůsobena pohodlnému vystupování
a nastupování, dočkáme se rekonstrukce
podchodů a nových bezbariérových výtahů na všechna nástupiště. Chybět nebude
ani nový informační systém.

Nezapomeňte si včas vyměnit čipovku na autobus
Čipová karta EM CARD už dosluhuje, od
1. dubna přestává v autobusech platit a nikam
na ni nedojedete. Od tohoto data společnost
ČSAD Karviná přestane tyto karty na všech linkách MHD a PHD podporovat. Do 31. března si

tak musíte vyřídit novou bezkontaktní čipovou
kartu ODISka. Na webu dopravce si můžete
stáhnout jednoduchou žádost, kterou vyplníte
a přinesete společně se souhlasem o zpracování osobních údajů na přepravní kancelář na

nádraží. S sebou potřebujete i fotku, pokud
žádáte ODISku s fotkou, a 130 Kč na poplatek
za vyřízení karty. Nedoporučujeme nechávat
vyřízení na poslední chvíli, ať netrávíte čas ve
frontě u přepravní kanceláře na nádraží.

Změny jízdních řádů městské autobusové dopravy Karviná
nut. Spoj nově odjede ze zast. „Fryštát,
Pravidelné změny jízdních řádů (1. dílautobusové nádraží“ ve 20:20 hodin.
čí změna od 4. března 2018) čekají
cestující městské autobusové dopravy • Dojde ke zrušení spoje č. 223 a 227,
které budou převedeny na linku 518.
v Karviné. Úpravy zohledňují požadavky
cestujících a poznatky Odboru rozvoje Linka 515:
Magistrátu města Karviné z kontrolní • Ke zrychlení přepravy dojde u spoje
č. 29, kde bude zkrácena jízdní doba
činnosti, která proběhla v součinnosti
o 4 minuty (nově příjezd na zast. „Fryštát,
s dopravcem.
autobusové nádraží“ v 6:37 hodin).
• U spoje č. 15 bude zrušena zajížďka na
Linka 512:
zast. „Hranice, Jäkl“ (nově příjezd na
• Dojde k uspíšení spoje č. 15 o 5 minut.
zast. „Fryštát, autobusové nádraží“ ve
Spoj nově odjede ze zast. „Fryštát, au14:34 hodin).
tobusové nádraží“ v 7:25 hodin.
• Dojde k uspíšení spoje č. 41 o 5 minut. • U spoje č. 17 bude nově zavedena zajížďka na zast. „Hranice, Jäkl“ (nově
Spoj nově odjede ze zast. „Fryštát, aupříjezd na zast. „Fryštát, autobusové
tobusové nádraží“ ve 13:25 hodin.
nádraží“ ve 14:46 hodin).
• Dojde k uspíšení spoje č. 59 o 15 mi-

Linka 516:
• Dojde k opoždění spoje č. 203 o 3 minuty. Spoj nově odjede ze zast. „Fryštát,
autobusové nádraží“ v 5:13 hodin.
Linka 518:
• Dojde k opoždění spoje č. 1 o 5 minut.
Spoj nově odjede ze zast. „Fryštát, autobusové nádraží“ v 6:10 hodin.
• Dojde k zavedení nového spoje č. 217
a 219 (převod zrušených spojů č. 223
a 227 z linky 512). Tyto spoje budou
odjíždět ze zast. „Fryštát, autobusové
nádraží“ v 10:50 a 11:50 hodin (nově
ze zast. „Nové Město, hornická nemocnice“ v 11:00 a 12:00 hodin).
Na linkách 511, 513, 514, 517, 519 a 520
nedochází k žádným změnám.

AKCE – VÝBĚR PRO MĚSÍC BŘEZEN 2018
Kulturní akce

12. 3. 15:30
Divoké kočky
1., 8., 15. a 22. 3. 15:30
Travesty šou. Vstupné: 100 Kč. SpolečenKlavírní melodie
ský sál, Rehabilitační sanatorium Lázní
Chodba u cukrárny, Rehabilitační sanato- Darkov, Karviná-Hranice.
rium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
13. 3. 15:30–17:00
Zpívané čtení, čtené zpívání
1. 3. 19:00
Kočičí hra
Pohádky jinak, pohádkové písničky. Vstup
Klicperovo divadlo. Vstupné: 335 Kč, 315 Kč, zdarma. Regionální knihovna, oddělení
285 Kč. Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město. pro děti a mládež, Karviná-Nové Město.
4. 3. 16:00
O chytré kmotře lišce
Pohádka pro děti. Divadlo Andromeda.
Vstupné: 50 Kč. Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.
4., 6., 11., 13., 18., 20., 25. a 27. 3. 18:30
Taneční večery
Vstupné: 40 Kč. Kavárna 2. p., budova B,
Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.
5. 3. 15:30
Václav Fajfr
Heligonka i písně J. Nohavici. Vstupné:
50 Kč. Společenský sál, Rehabilitační
sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
6. 3. 9:00
Klub dyskusyjny
Gośćmi specjalnymi będą dr L. Sadzikowska oraz prof. K. Heska-Kwaśniewicz.
Vstup zdarma. Středisko polské literatury,
Masarykovo náměstí, Regionální knihovna
Karviná-Fryštát.

13. 3. 16:30
Trénování paměti
Přednáška Ing. Svatavy Sukopové v rámci
„Národního týdne trénování paměti“
a „Března – měsíce čtenářů“. Kinosál
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.
13. 3. 18:00
Arménie – země pod Araratem
Přednáška Ivo Petra v rámci cyklu „Karviná – svět a zase zpět“. Vstupné: 90 Kč.
Malý sál MěDK Karviná-Nové Město.
14. 3. 15:30
Jak jsem je znal
Přednáška Jana Cimického s autogramiádou.
Vstupné: 70 Kč. Společenský sál, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
14. 3. 19:00
Hrdý Budžes
Divadlo A. Dvořáka Příbram. Vstupné: 355 Kč,
335 Kč. Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

17.–18. 3. 9:30
Cesta k harmonii
6. 3. 15:30–17:00
XX. ročník prodejního festivalu se zaměřením
Malované čtení, čtené malování
na zdravý životní styl, alternativní medicínu,
Pohádky jinak, arteterapie. Vstup zdarma. sebepoznání, duchovní hudbu a meditační
Regionální knihovna, oddělení pro děti cvičení. Vstupné: 400 Kč, 270 Kč, 100 Kč.
MěDK, Karviná-Nové Město.
a mládež, Karviná-Nové Město.
6. 3. 17:00
17. 3. 19:00
Setkání u knihy
Gentlemen Singers
Literární salón regionální knihovny, Kar- Koncert oceňovaného vokálního souboru
viná-Mizerov.
z Hradce Králové. Vstupné: 170 Kč. Velký
sál MěDK, Karviná-Nové Město.
7.–29. 3.
Výstava
19. 3. 15:30
Práce studentů Gymnázia Karviná. Verni- VI žen Jindřicha VIII.
sáž: 7. 3. 2018 v 17:00. Středisko hudby Divadelní představení. Vstupné: 50 Kč. Spoa umění regionální knihovny, Masarykovo lečenský sál, Rehabilitační sanatorium Lázní
náměstí, Karviná-Fryštát.
Darkov, Karviná-Hranice.
7. 3. 15:30
Okawango ráj zvířat
Vstupné: 30 Kč. Společenský sál, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

20. 3. 17:00
Koncert
Smyčcové oddělení ZUŠ Bedřicha Smetany. Zámek Fryštát.

8. 3. 17:00
Josef Zíma
Koncert dechové hudby k MDŽ. Akce je
součástí projektu Karvinská kulturní setkání
podpořeného Nadací OKD. Vstupné: 100 Kč,
80 Kč. Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

21. 3. 9:30
Posezení s knihou u kafíčka
Povídání o knižních novinkách a oblíbených knihách. Rezervace: e-mail:
k6dospele@rkka.cz, tel.: 558 849 506.
Regionální knihovna, oddělení pro dospělé
čtenáře, Karviná-Nové Město.

11. 3. 15:00 a 16:30
Perníková chaloupka
Pohádka pro děti od 3 let. Divadelní soubor Harlekýn. Vstupné: 50 Kč. Malý sál
MěDK Karviná-Nové Město.

21. 3. 15:30
Majitelé Karviné
Přednáška k 750. výročí města. Vstup
zdarma. Společenský sál, Rehabilitační
sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

21. 3. 16:00–17:00
Sportovní akce
Celé Česko čte dětem
Zdeněk Troška a České pohádky. Regio- 2.–4. 3.
nální knihovna, oddělení pro děti a mlá- Karviná Open 2018
dež, Karviná-Nové Město
Tenisový turnaj vozíčkářů. Tenisová hala
STaRS, Karviná-Fryštát.
21. 3. 16:00
Odpoledne poezie
2. 3. 20:15
XVI. ročník multikulturního odpoledne Sokol Karviná B – TJ Hlučín
poezie v jazyce menšin žijících na Kar- Severomoravská liga v basketbale mužů.
vinsku. Účinkují žáci ZŠ. Literární salón ZŠ Družby, Karviná-Nové Město.
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.
3. 3. 9:00 a 11:00
Sokol Karviná – BC Nový Jičín
22. 3. 17:00
Sám s oceánem
Oblastní přebor v basketbale – starší miniPřednáška mořeplavce Tomáše Kůdely. žáci U13. ZŠ Majakovského, Karviná-MizeVstupné: 30 Kč. Kinosál regionální knihov- rov.
ny, Karviná-Mizerov.
4. 3. 10:30
HCB Karviná – Pepino SKP Frýdek22. 3. 17:30
-Místek
Koncert mladých umělců
Účinkují absolventi ZUŠ, nyní studen- 18. kolo extraligy v házené mužů. Házenti konzervatoří a vysokých uměleckých kářská hala, Karviná-Nové Město.
škol. Koncertní sál ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov.
11. 3.
MFK Karviná – AC Sparta Praha
23. 3. 17:00–21:00
Utkání 1. fotbalové ligy mužů. Městský
Noc s Andersenem
stadion, Karviná-Ráj.
18. ročník celostátní akce plné her a soutěží na podporu dětského čtenářství. 15.–18. 3.
Nutná rezervace. Regionální knihovna, Kabal International
dětské oddělení, Karviná-Mizerov a Stře- Karviná 2018
disko polské literatury v Karviné-Fryštátě. Mezinárodní turnaj v badmintonu, kategorie International Series. Pořádá KaBaL
team Karviná o.s. Tenisová hala STaRS,
26. 3. 15:30
Karviná-Fryštát.
Nejkrásnější operetky
sólistů NDMS
Vstupné: 50 Kč. Společenský sál, Rehabi- 17. 3. 9:00 a 11:00
litační sanatorium Lázní Darkov, Karviná- Sokol Karviná – Snakes Zábřeh
-Hranice.
Oblastní přebor v basketbale – nejmladší
minižáci U11. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov.
26. 3. 15:30
Kouzelný svět knih
aneb Z kapsáře Vašich knihovnic – 18. 3. 10:30
posezení u dobrého čtiva spojené HCB Karviná – HC Robe Zubří
s představením knižních novinek. Lite- 20. kolo extraligy v házené mužů. Házenrární salón regionální knihovny, Karvi- kářská hala, Karviná-Nové Město.
ná-Mizerov.
22.–25. 3.
Karviná Indoor 2018
26. 3. 18:00
Velikonoční koncert
Mezinárodní turnaj vozíčkářů. Tenisová
M. Juríková (zpěv), R. Herodes (housle), hala STaRS, Karviná-Fryštát.
A. Herodesová (viola) a L. Michel (klavír).
Předprodej v pobočce Karviná-Fryštát. 24. 3. 10:00
Literární salón regionální knihovny, Kar- Velikonoční turnaj dětí v judu
viná-Mizerov.
Pořádá MSK Judo Karviná, ředitel soutěže
Petr Rabas tel. 603 786 771. Tělocvičny
ZŠ Prameny Karviná-Ráj.
28.–29. 3. 10:00–17:00
Velikonoční jarmark
Tradiční výrobky lidových řemeslníků 24. 3. 15:30
a ukázky lidových řemesel. Masarykovo Sokol Karviná – Start Havířov
náměstí, Karviná-Fryštát.
Nadregionální soutěž v basketbale –
kadeti U17. ZŠ Družby, Karviná-Nové
Město.
28. 3. 15:30
Cestopis p. Barnetové
Vstupné: 30 Kč. Společenský sál, Rehabi- 25. 3. 8:45
litační sanatorium Lázní Darkov, Karviná- Sokol Karviná – BK Krnov
-Hranice.
Nadregionální soutěž v basketbale – kadeti U17. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město.
28. 3. 17:00
Koncert
31. 3. 18:00
Účinkují žáci kytarového oddělení ZUŠ HCB Karviná – HC Dukla Praha
B. Smetany v Karviné. Literární salón 22. kolo extraligy v házené mužů. Házenregionální knihovny, Karviná-Mizerov.
kářská hala, Karviná-Nové Město.
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Projekt Business Gate Academy
aneb jak propojit teorii s praxí
Studenti lámali rekordy na sociálních sítích
Zapojením komunikační agentury Dva
mluvčí do Business Gate Academy 4 studenti dostali trochu jiný typ zadání a
možnost ještě intenzivnějšího zapojení do
praxe. Úkolem studentského týmu bylo
vytvářet a pravidelně doručovat obsah pro
sociální sítě klientů agentury Dva mluvčí,
například pro obchodní centrum Futurum
Ostrava, realitní kancelář Kaktus, e-shop
Nejlevnější protein či Víno&Destiláty.
Spektrum klientů bylo skutečně pestré
a zadání o to více zajímavé.
Práci na zadání tým odstartoval obeznámením se se sedmi klienty a vytvořením
prvních analýz. U některých klientů padaly
nápady samy, u jiných si tým pomohl různými brainstormingovými metodami. A pak to
začalo – fotilo se, točilo se, tvořily se graﬁky,
gify, upravovalo se ve Photoshopu, textovalo se a především se celý tým prací bavil.
Příspěvky týmu byly publikovány na stránkách klientů postupně, a tak celý tým mohl
průběžně sledovat, jak se jejich příspěvkům
daří. Celkem bylo v průběhu zadání publikováno přes 50 příspěvků a některé dosáhly
skutečně výborných výsledků.
Tým vymyslel i námět a scénář vánočního videa pro ostravský barbershop. Vi-

deo bylo zhlédnuto přes 8000krát a stalo
se nejúspěšnějším příspěvkem stránky
vůbec. Nejvíce se studenti během zadání
věnovali obchodnímu centru Futurum, ve
kterém strávili spoustu času focením.
Hlavním motivátorem celého zadání byl
fyzický plán, který byl poskládán ze čtyř
hlavních oblastí, které by měl správce sociálních sítí ovládat – generování nápadů,
tvoření textů, produkce a analytika. Pod
každou z těchto oblastí byly malé úkoly,
které studenti plnili a získávali za ně body.
Cílem bylo splnit úkoly ve všech oblastech
a dostat se tak k pozici správce sociálních sítí. Bylo na každém studentovi, jak
se bude v plánu pohybovat, jestli si bude
chtít projít všechny úkoly a získat tak to-

lik zkušeností, aby se mohl o tuto pozici
ucházet, anebo ho bude zajímat pouze
některá z oblastí a v ní bude chtít prohlubovat své schopnosti. Studenti měli tedy
během zadání nespočet možností pro získání praktických zkušeností.
Během závěrečné prezentace studenti připomněli množství publikované
práce a přiblížili konkrétní výsledky těch
nejúspěšnějších příspěvků. Zároveň zadavateli odprezentovali další várku hotových fotek, graﬁk a množství nápadů,
které nestihli zrealizovat. Zadavatel byl
z výsledků nadšený a studenti získali
velice hodnotnou zpětnou vazbu. V závěru setkání byla na základě osobních
předpokladů, své práce během projektu
a výsledků bodovacího plánu agenturou
vybrána studentka, které byla nabídnuta
placená brigáda u Dvou mluvčích na pozici správce sociálních sítí. Studentka již
pilně pracuje a realizuje nápady z Business Gate v agentuře Dva mluvčí. Projekt
Business Gate Academy tedy opět naplnil
své poslání – studenti získali množství
praktických zkušeností a cenný řádek do
svých životopisů a jeden z členů týmu již
i nastartoval svou kariéru.

Pozvánka na výstavy oslavující jubileum Karviné
V minulém čísle jsme vás zvali na povedenou výstavu „Karviná očima dětí“
v pavilonu E ZUŠ Bedřicha Smetany v Čajkovského ulici v Karviné-Mizerově, kterou
můžete navštívit do 30. června ve čtvrtky
v 15, 16 a 17 hodin. Za dalšími třemi expozicemi musíte do Fryštátu. Na zámku
se do 28. prosince seznámíte prostřed-

nictvím panelové výstavy s „Významnými
osobnostmi města“ a prohlédnout si můžete i zajímavé artefakty, vždy od úterý do
neděle mezi 10. a 17. hodinou. Do konce
ledna 2019 nabízí Státní okresní archiv
Karviná poutavou výstavu „Od soli k uhlí“,
pondělky, středy od 8 do 17 hodin a úterky, čtvrtky od 8 do 14 hodin.

Náš přehled ukončíme stálicí mezi
výstavami věnovanými našemu městu.
Stálou expozici „Střípky z dějin Karviné“
naleznete v Muzeu Těšínska. To je přístupné pondělí až pátek od 8 do 12 a od 12,30
do 16 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin.
Od 5. dubna do 16. září zde najdete i Karvinou na nejstarších pohlednicích.

SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ
Roční soutěž pro pravidelné
čtenáře zpravodaje pokračuje
A je tady druhý dílek fotograﬁe.
Pravidelní čtenáři Karvinského
zpravodaje ví, že v minulém čísle
nastartovala nová soutěž. Pravidla
jsou jednoduchá – v každém čísle
po dobu deseti měsíců se bude na
poslední straně zobrazovat jeden
dílek fotograﬁe. Ten musíte vystřihnout a založit si k dalším již vystřiženým dílkům. Až budete mít všech
deset, čeká vás složení fotograﬁe,
něco jako puzzle. Po správném složení všech deset dílků nalepíte na
list A4 a s vašimi kontaktními údaji
zašlete na adresu Fryštátská 72/1,
733 01 Karviná-Fryštát. Jedna osoba za sebe může zaslat jednu složenou fotograﬁi. Že vám chybí první dílek z únorového vydání? Nevzdávejte se, určitě minulé číslo někde mezi novinami objevíte. A co za námahu? Čekají na vás pestré ceny.

POUZE PRO
TIŠTĚNÉ VYDÁNÍ

KRÁTCE

Kampaň Do práce
na kole za dveřmi
Karviná se popáté zapojí do celorepublikové kampaně Do práce na
kole. Soutěž je určena všem, kterým
není lhostejné životní prostředí a dají
v květnu přednost dopravě do a ze zaměstnání „na vlastní pohon“. Dvou- až
pětičlenné týmy cyklistů, koloběžkářů, in-line bruslařů, skateboardistů,
běžců a chodců se letos poprvé mohou rekrutovat i z řad vysokoškoláků.
Výhodnější registrace již od března
na www.dopracenakole.cz. Zájemci
o lokální partnerství kampaně – sponzoring – prosím kontaktujte Odbor
rozvoje Magistrátu města Karviné prostřednictvím e-mailu anna.fajkusova@
karvina.cz. Více o soutěži, které se
rovněž poprvé budou moci zúčastnit
i samotní jednotlivci, v příštím čísle.

Tísňová tlačítka pro
úředníky
Karvinský magistrát myslí na bezpečnost svých úředníků. Zaměstnanci,
kteří přicházejí do přímého kontaktu
s klienty, mají k dispozici tísňová tlačítka. Bezdrátové zařízení velikosti
krabičky od zápalek slouží v případě
nouze k přivolání pomoci. Signál je
z tísňového tlačítka přenášen zabezpečovacím zařízením do pultu centrální ochrany Městské policie Karviná.
Informace o přesném umístění tlačítka
a jeho aktivaci předává operační pracoviště městské policie vozidlu strážníků, které okamžitě vyjíždí na místo
k zásahu. Tlačítko mohou zaměstnanci
úřadu využít ve chvíli, kdy jim hrozí napadení nebo mají obavy z osob v prostorách kanceláří či chodeb pro jejich
projevy chování.

Nová ambulance
endokrinologie
Karvinská hornická nemocnice v rámci
zajištění komplexnosti a dostupnosti interní péče o pacienty na území okresu
Karviná provozuje endokrinologickou
ambulanci, která se zabývá chorobami
žláz s vnitřní sekrecí, a to u dospělých
pacientů po dovršení 19 let věku. K prvnímu vyšetření musí mít pacient doporučení od praktického nebo odborného
lékaře, kde bude uveden důvod požadovaného vyšetření, výsledky odběrů (pokud byly provedeny), seznam užívaných
léků a příp. lékařské zprávy. K vyšetření je možno se objednat osobně nebo
telefonicky u MUDr. Gabriely Wajdové
na tel.: 596 380 522, 734 280 588 ve
dnech pondělí až čtvrtek od 6.30 do
14.00 hodin.
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