Karvinský

ZPRAVODAJ
ROČNÍK 2018 / ČERVEN

www.karvina.cz

Setkání zástupců
města s vedením
BD a SVJ
V kině Centrum a Obecním domě Družba
proběhla tři setkání se zástupci bytových
družstev a společenství jednotek vlastníků.
Hovořilo se hlavně o zavedení bezdoplatkových zón. Poslední diskuze představitelů
města se statutárními zástupci BD a SVJ
proběhne v kině Centrum 29. května.

Novinky MHD potěší
Od 10. června čeká cestující MHD celá řada
novinek. Tou nejvýznamnější je rozšíření skupin cestujících dotovaných městem. Zdarma
tak s ODISkou budou nově cestovat děti a mládež do 15 a senioři nad 65 let. Díky novým
platebním terminálům zaplatíte jízdné bezkontaktní platební kartou třeba i v novém elektrobusu, který bude Karvinou jezdit. Cestující do
Ostravy jistě potěší na nejvytíženějších linkách
nový, 15 metrů dlouhý autobus pro 100 cestujících. Zázemí ekologické dopravy doplní i nový
e-shop, ve kterém si z pohodlí domova koupíte
dlouhodobé časové jízdné, dobijete elektronickou peněženku nebo objednáte ODISku.
Podrobnosti na str. 5

Vyhláška nově
Zastupitelstvo města rozhodlo v dubnu
o změně obecně závazné vyhlášky č. 8/2016
o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Významnou změnou je regulace provozu
restauračních zahrádek. Změny se dočkala
i příloha vyhlášky obsahující seznam veřejnosti přístupných podniků v neuzavřených
prostorách, které je možné provozovat po
22. hodině. V souvislosti s oznamovací povinností apelujeme na pořadatele, aby veřejnosti přístupný podnik s dobou ukončení po
22. hodině oznámili písemně Odboru rozvoje
Magistrátu města Karviné nejméně 10 dní
před jeho konáním. Podrobnosti na webu
města http://1url.cz/@vyhlaska.
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Výročí osvobození
Za účasti generálního konzula Ruské federace Alexandra Nikolaeviche
Budaeva, zástupců vedení města
a dalších hostů byly ve čtvrtek 3. května, v rámci vzpomínky na 73. výročí
osvobození Karviné, položeny věnce a kytice u památníku osvobození
v Karviné-Novém Městě a pomníku
rudoarmějců v Karviné-Dolech. Před
pietním aktem pan generální konzul
a jeho žena navštívili hodinu ruštiny
na ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné-Novém Městě, kam zavítali po oﬁciálním
přijetí na radnici.

Okresní archiv slaví
V pátek 8. června proběhne ve Státním okresním archivu Karviná tradiční akce v rámci Mezinárodního dne
archivů. Připraveny budou prohlídky
archivu od depozitáře až po speciální
výstavku v badatelně k tzv. osmičkovým výročím. Výjimečně tento den
a v sobotu 9. června budou přístupné výstavy ve výstavní síni a hale od
8.00 do 17.00. Výstavní síň patří expozici Od soli k uhlí, která mapuje dějiny Karviné od první písemné zmínky
o území v roce 1268. Hala archivu patří
výstavě Karvinské 20. století v plakátech a fotograﬁích. Podrobnosti k pátečním prohlídkám na webu archivu
http://1url.cz/@archiv.

Suvenýry k jubileu
Statutární město Karviná nabízí prostřednictvím Městského informačního
centra na Masarykově nám. v Karviné-Fryštátě nové propagační předměty věnované výročí města. Publikace
Poznej své město (30 Kč) nese podtitul Zábavný průvodce městem nejenom pro děti. Putování po jednotlivých
zajímavostech našeho města je založeno na sběru razítek z návštěvy těchto míst. Sběratelská hra má dvě kategorie – pro žáky mateřských, resp.
základních škol a pro veřejnost. Mimo
nových informací získají sběratelé za
kompletní sadu razítek i výroční turistickou známku města. Pokud nemáte
čas či trpělivost, můžete využít nabídku infocentra, které nabízí výroční
turistickou známku za 35 Kč. Výroční
motiv je zachycen také na odznacích,
tzv. butonech, které infocentrum rovněž nabízí.
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Karviná hostila hlavu našeho státu
Miloš Zeman přijel poděkovat občanům Karviné za podporu při volbách
Setkání se zástupci města, městských organizací či státních institucí v Lottyhausu
a následná beseda s občany na Masarykově
náměstí, takový byl program Miloše Zemana
při jeho již třetí návštěvě Karviné ve funkci
prezidenta České republiky. Prezident na náměstí poděkoval občanům za výraznou podporu v lednových volbách a odpověděl i na
otázky dětí, jaké je to být prezidentem. Od
primátora Jana Wolfa (ČSSD) dostal dárkový
koš s lokálními produkty.
„Těší mě, že se pan prezident do Karviné
opět přijel podívat a má velký přehled o našem
městě. Diskutovali jsme o problematice OKD,
těžbě uhlí, o dalším rozvoji města a o nepřizpůsobivých. V názorech jsme se víceméně
shodli, jsem rád, že je naše vidění stejné,“ řekl
po návštěvě prezidenta primátor.

Mánesův portrét Johanky Dvořákové ozdobí výročí města
Součástí oslav výročí první písemné dá z výstav mapujících historii Karviné
zmínky o městě je řada tematických vý- stojí rozhodně za návštěvu. Své si najdou
stav. Muzeum hlavního města Prahy při mladí i pamětníci.“
této příležitosti zapůjčí Karviné obraz
Johanka Dvořáková od Josefa Mánesa.
Výstavy k jubileu Karviné
Dílo je spjato s naším městem a folkloKarviná očima dětí
rem Těšínska obecně. Obraz bude k viZUŠ Bedřicha Smetany, pavilon E
dění od 7. června do 26. srpna tohoto
do 30. června 2018
roku v Lottyhausu, kde je umístěna stálá
expozice Národní galerie Praha. SoučásKarviná na nejstarších pohlednicích
tí výstavy českého výtvarného umění
Muzeum Těšínska
19. století jsou další dva obrazy od tohoto
do 16. září 2018
významného představitele romantismu.
Karvinské osobnosti
Náměstek primátora pro kulturu Karel
Zámek Fryštát v Karviné
Wiewiórka (KSČM) prozrazuje: „Obraz
do 23. prosince 2018
byl v našem městě vystavován již v roce
1976 v galerii Městského domu kultury
Od soli k uhlí
Karviná, která nese malířovo jméno.“
Státní okresní archiv Karviná
Současně občanům města a jeho nádo 31. ledna 2019
vštěvníkům adresuje své pozvání: „Kaž-

Květnové vítání občánků v obřadní síni MěDK
Máme za sebou další slavnostní vítání občán- a jednoho chlapce. Zazpívat a recitovat všem děti dokonce dvakrát, a to o nedělích 3. a 24.
ků, v pořadí páté v tomto roce. Mezi nové Kar- pro radost přišly děti z mateřské školy U Vilí- Přihlášky můžete zasílat e-mailem na Ivanu
viňáky jsme přivítali devět dětí, osm holčiček ka. A kdy bude další? V červnu uvítáme nové Poláškovou: ivana.polaskova@karvina.cz.

Ulici Březovou v Karviné-Ráji čeká
zásadní rekonstrukce a omlazení
Těšit se můžeme na bezpečný chodník, kontejnerová stání, více
parkovacích míst, dopravní hřiště či sportovní a rekreační areál
Karvinští radní navrhli zastupitelům, aby
schválili rozsáhlé úpravy, které promění
Březovou ulici v místo, kde se budou obyvatelé této části města cítit dobře. Důvodem je skutečnost, že kvůli chybějícímu
chodníku podél této místní komunikace
vstupují obyvatelé přilehlých bytových
domů z vchodů přímo do vozovky. „Zároveň je zde akutní nedostatek parkovacích
míst, stanovišť na směsný a tříděný komunální odpad, rostou zde přestárlé a tím
i nebezpečné dřeviny,“ dodává primátor
Karviné Jan Wolf (ČSSD).
Urbanisticko-architektonická studie
počítá s přesunutím vozovky dál od
bytových domů, čímž vznikne prostor
pro vybudování páteřního podélného

chodníku, na který budou navazovat
jednotlivé parkovací plochy a stanoviště
pro směsný a tříděný komunální odpad.
„Předpokládáme zvýšení kapacity parkovacích stání ze současných 117 na
160 míst. V jednání je i majetkový převod pozemku u křižovatky ulic Březové
a Víta Nejedlého, na kterém bude v případě úspěšného jednání možno vybudovat dalších 28 parkovacích míst,“ říká
primátor Jan Wolf.
Proměnou projde také budova a areál
bývalé základní školy Víta Nejedlého, kde
vznikne v případě schválení záměru dětské dopravní hřiště a rekreačně sportovní areál. Ten by měl být vybudován poté,
co bude odstraněna část nevyužívaného

objektu bývalé školy, s častečným využitím stávajícího areálu ZŠ Prameny.
„Vznikne zde prostor pro dětské dopravní hřiště, sportovně relaxační areál
a parkovací plochy. Pro technické zázemí
dětského dopravního hřiště bude částečně využita zbylá přízemní část objektu
ZŠ V. Nejedlého. Na tento objekt bude navazovat částečně krytá terasa pro venkovní výuku, která bude zároveň vstupem do
areálu,“ vysvětlil primátor Jan Wolf.
Zbylý prostor mezi dětským dopravním
hřištěm a nově situovanou vozovkou ulice
Březové bude vyplněn multifunkční sportovní plochou, jejíž součástí bude např.
parkourové a workoutové hřiště, venkovní
ﬁtness, trampolíny a in-line dráha.

Investiční akce pokračují v dalších lokalitách
Rekonstrukce mostu

Péče o kulturní dědictví
Na jaře letošního roku byly dokončeny
rozsáhlé sanační práce v objektu Regionální knihovny v Karviné-Fryštátě. Stavební úpravy se týkaly převážně podzemní
části, která se potýká s nadměrnou vlhkostí. Sanována byla klenba, řešil se drenážní systém s přečerpávací jímkou, nový
odvětrávací systém a podlahy. V rámci
nadzemní části byla provedena nová konstrukce pojízdné plochy.
Opravy se dočkala také budova radnice, konkrétně její soklová část z Fryštátské ulice. Díky novému podkladu soklu
a speciálním omítkám je i tento historický
objekt nyní lépe chráněn před vzlínající
vlhkostí.

Na konec měsíce května je naplánováno zahájení rekonstrukce mostu M26/5
spojujícího nad tratí ul. Staroměstskou
s ul. Olšiny. V jejím rámci bude provedena
oprava stávající mostní konstrukce nad
železniční tratí, včetně sanace opěr, pilířů, chodníků, zábradlí, svodidel a vozovky.
Stavba bude realizována v době výluk
tratě v rámci rekonstrukce železničního
koridoru „Optimalizace trati Český Těšín –
Dětmarovice“. Předpoklad ukončení prací
je začátkem září tohoto roku.
Realizace stavby si vyžádá dopravní
opatření. Od 28. května dojde k celkové
uzavírce předmětného úseku místní komunikace ul. Dětmarovické. Objízdná trasa
bude vedena po místní komunikaci v ul.
Olšiny, Bohumínské, silnici I/67 a Staroměstské. Po celou dobu uzavírky bude
zajištěn průchod přes most pro pěší. Výjimkou budou dva dny, kdy pokládka živičného
povrchu uzavře most i pro pěší. Z důvodu

opravy mostu dojde také ke zrušení autobusové zastávky „Karviná-Staré Město,
konečná“ u autobusových linek MHD 513,
514 a 520. Autobusová zastávka bude přesunuta na zastávku „Karviná-Staré Město,
Olšiny, rozcestí“.

Jak to vidí primátor
Vážení a milí spoluobčané,
možná už teď přemýšlíte, jak strávíte
léto a zaslouženou
dovolenou. Odpočinout si od všedních
povinností můžete
už v červnu, kdy se
konají tradiční Dny
Karviné. Pořádáme je
právě proto, abyste přišli na jiné myšlenky
a pobavili se s přáteli. Letošní oslavy budou trochu jiné než ty předešlé. Naše město si připomíná krásné jubileum, 750 let
od první písemné zmínky, a to si zaslouží
ještě bohatší program. Bavit se a odpočívat můžete hned tři dny po sobě. V pátek
8. června a v sobotu 9. června vás pobaví ti, které máte nejradši. Mladým udělá
určitě radost Slza, Sebastian nebo Lipo,
rockově založeným Traktor a našim seniorům třeba Jožka Šmukař s cimbálovkou.
Kapel a zpěváků bude samozřejmě více,
stačí si jen vybrat. Já osobně se těším na
koncert našeho Májováku, který Karvinou
reprezentuje úspěšně po celém světě
neuvěřitelných 110 let, a nevynechám
ani vystoupení pěveckého sboru Permoník, na který jsem právem pyšný. Neděle
10. června bude patřit národnostním
menšinám. Mám radost, že jejich festival
Prolínání kultur je velmi oblíbený a láká
na Masarykovo náměstí čím dál více návštěvníků. Těším se i na festival Dolański
Gróm, pořádaný místní skupinou Polského
kulturně-osvětového svazu. Jejich letošní
hvězdou bude kapela Kryštof, která určitě do Karviné přiláká spoustu fanoušků
z okolí i vzdálených koutů naší republiky.
Vážím si i party lidí z Iniciativy Dokořán,
připravili na letní dny spoustu atraktivních
akcí na Lodičkách a krásně je oživili. Organizačně je už teď všechno připraveno
do puntíku, moc bych si přál, abychom si
všechno užili bez deštníků a abyste, stejně
jako já, našli v programu to, co vás potěší.
S úctou Jan Wolf

Lepší komunikace
Na programu je nyní rekonstrukce chodníků a parkovacích ploch v ul. Haškově,
a to v úseku mezi ul. Borovského až po ul.
V Aleji po levé straně. Dále budou probíhat
práce na další etapě chodníku a cyklostezky na tř. 17. listopadu, tzn. od křižovatky s ul. Borovského až ke křižovatce s ul.
Kosmonautů. Opravy se dočká i přilehlá
zastávka u nemocnice. Naplno běží práce
na výstavbě parkovacích ploch a přilehlého chodníku v ul. Dvořákově. V úseku od
křižovatky s ul. Fibichovou po křižovatku
s tř. Osvobození se jedná o poslední fázi
oprav. Již loni zde byla opravena vozovka
a v době vegetačního klidu byly odstraněny kolizní dřeviny.

GRATULUJEME
Životní jubileum – krásných 90 let oslavila paní Irena Rzesutková. O tajemství
své dlouhověkosti, životních zkušenostech, o radostech a starostech seniorského života se podělila s primátorem
Janem Wolfem při osobním setkání.
V příjemné a přátelské debatě probrali
historii i současnost Karviné. Vnučka
Irena Rumpelová říká: „Z magistrátu babičce dorazilo blahopřání, v něm možnost osobní gratulace pana primátora.
V domluveném termínu dorazil, babička
dostala krásný dárkový koš a kytičku
a na vzácnou návštěvu ráda vzpomíná.“

Vyžití pro předškoláky
K již avizovaným hřištím v ul. Prameny
a U Pasáže přibude třetí. Tentokrát se
mohou těšit děti z mateřské školy Hranice
2910. Nové herní prvky doplní skluzavka
ve svahu a probarvený živičný okruh. Hřiště je již v realizaci a školka současně získá
i venkovní terasu pro stravování.
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Karviná – oﬁciální stránka města

PODĚKOVÁNÍ
Ředitel Základní školy U Lesa Mgr. Tomas
Vlachopulos převzal Pamětní list za celoživotní přínos v oblasti školství v Karviné.
Ocenění s poděkováním předal náměstek primátora Karel Wiewiórka (KSČM).

Dívčí půvaby v pochodovém kroku
Karvinské kluby doma bodovaly na mažoretkovém mistrovství ČR
Již po šesté v řadě se na zimním stadionu
v Karviné konalo ﬁnálové kolo mistrovství
České republiky v mažoretkovém sportu
v sóloformacích a skupinách. Pořádajícím
týmem byly opět mažoretky MICHELLE
Karviná z.s., slavící deset let od svého
vzniku. Soutěže se účastnily také mažoretky MiKaDo a mažoretky Juventus Karviná.
Centrální dekorace napovídala, že karvinské ﬁnále bylo plné oslav. Město slaví
v tomto roce 750 let od svého vzniku, Česká federace mažoretkového sportu 25 let.
Pořadatelka Ivana Poláková se s námi
podělila o dojmy: „Snažili jsme se propracovat organizaci a celou přípravu ﬁnálového kola s Českou mažoretkovou federací.
Jsme velice rádi, že se ﬁnále konalo právě
zde, hlavně díky komfortním prostorovým
podmínkám, zázemí pro soutěžící a velké
kapacitě tribun pro návštěvníky. Také nás
těší zájem statutárního města, které se nemalou měrou podílí každoročně na podpoře
nového, moderního sportu. V letošním roce
nechyběla ani podpora Moravskoslezského
kraje. Stát na stupni vítězů a dívat se do
publika je úžasný pocit, ale za dosažením
tohoto úspěchu je mnohaletá práce. Výkony soupeřek jsou stále lepší, nároky na
předvedenou sestavu vyšší a hodnocení
rozhodčích přísnější. V obrovské konkurenci
se karvinské mažoretky přesto neztratily.“
Během víkendu soutěžilo 1300 děvčat,
aby získala mistrovské tituly a postupy na
mezinárodní soutěže, a to na mistrovství
Evropy v chorvatské Crikvenici, které se
koná ve dnech 14.–17. června, a na mistrovství světa v Praze, které se koná ve
dnech 21.–25. srpna tohoto roku.
Finálové kolo mělo i několik novinek, jako
startovní listiny uspořádané podle celostátních výsledků či průběžné zveřejňování výsledků v královské disciplíně sólo baton seniorky na LED obrazovku v hale. „Myslím si,
že v mažoretkovém sportu to je zase obrovský krok dopředu a že tento princip se ujme
a přiláká k nám další mažoretkové skupiny
z celé České republiky,“ dodala Poláková.
Mistrovství bylo vysíláno v přímém přenosu
na www.vysilame.zive.cz. Z přenosu pořízený záznam můžete sledovat na programu ČT
sport v úterý 29. května od 19.15 h.

KRÁTCE

Výsadba vás zaujala
Firmy, organizace, ale i rodiny či jednotlivci využili možnost zanechat svou stopu dalším generacím prostřednictvím
sponzorované výsadby. Statutární město
Karviná nabídlo široké veřejnosti u příležitosti 750 let města zakoupení pamětních stromů. V nabídce bylo 22 stromů,
které zájemci rychle rozebrali. V parku
Boženy Němcové můžete vidět nově
vysazené stromy opatřené informativní
cedulí se jménem dárce. Patron projektu, náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM), o akci říká: „Moc mě těší,
že se projekt úspěšně zrealizoval. Velké
poděkování patří všem sponzorům, kteří
se akce zúčastnili.“

Karviná podporuje taneční a mažoretkový sport
KONKURZ
Rada města Karviné vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele
příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Slovenská,
Karviná, příspěvková organizace
Předpokládaný termín nástupu:
1. září 2018.
Termín podání písemných přihlášek:
do 8. června 2018.
Kvaliﬁkační požadavky a speciﬁkaci
příloh k přihlášce naleznete na webu
magistrátu http://1url.cz/@konkurzy.
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Stejně jako v minulých letech podpoří
město Karviná taneční a mažoretkový
sport. V letošním roce to bude částkou
450 000 Kč z Fondu primátora. „Jsme
rádi, že taková činnost v Karviné je. Naše
město skvěle reprezentují nejen na republikové úrovni, ale v celé Evropě. O dotaci
požádaly tři mažoretkové soubory a dva
taneční oddíly. Rozhodli jsme se je podpořit částkou 450 tisíc korun,“ říká primátor
města Jan Wolf (ČSSD).
Na 30 tisíc korun se může těšit skupina
mažoretek MiKaDo, která vznikla v roce
2016. Peníze využije na pořízení soutěžních kostýmů a svůj provoz. Skupinu založily bývalé členky přední mažoretkové
formace a hned v prvním roce svého působení se jim podařilo získat 100 medailí.

Mažoretky Michelle, které byly v loňském
roce oceněny za výbornou reprezentaci
města Pamětním listem Rady města Karviné, dostanou z Fondu primátora 220 000 Kč.
Částku 100 000 Kč budou moci využít na
projekt „Žít si svůj sen“. Dalších 120 000 Kč
bylo na pořádání Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a ﬁnále skupin
a sóloformací 2018. Skupina mažoretek Michelle vznikla v roce 2008 a v loňském roce
výrazně uspěla na mistrovství Evropy, které
se konalo v chorvatské Crikvenici. Domů si
děvčata přivezla 20 medailí.
Třetí podpořenou organizací je Krajské
středisko volného času Juventus Karviná
a jeho tři oddíly. Částku 200 000 Kč si mezi
sebe rozdělí mažoretky Juventus a taneční
kluby Street-dance N´beats a Intro.

OSOBNÍ POZVÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ za
organizaci mistrovství ČR v mažoretkovém sportu přijaly vedoucí Mažoretek
Michelle Ivana Poláková s dcerou Michaelou. Na radnici se setkaly s primátorem města Janem Wolfem a náměstkem Karlem Wiewiórkou při slavnostním
podepsání dotace z Fondu primátora.

MHD ještě pohodlnější a výhodnější
Od 10. června budou cestovat zdarma děti do 15 a senioři nad 65 let
Vedení města se rozhodlo podpořit cestování městskou hromadnou dopravou
úpravou cen jízdného. Děti od šesti do patnácti let, které dosud platí poloviční jízdné
(5, resp. 7 Kč), budou mít od 10. června
tohoto roku jízdu zcela zdarma. Stejně tak
lidé nad 65 let, kteří nyní hradí plné jízdné
(10, resp. 15 Kč). Doposud město dotovalo bezplatnou dopravu pro občany starší
70 let. „K tomuto kroku jsme přistoupili
z několika důvodů. Městská hromadná doprava je ekologická a její využívání snižuje
počet automobilů v ulicích. Jsem rád, že
jsme mohli především díky dobrému hospodaření města dopravu zdarma dětem
a seniorům poskytnout,” uvedl primátor
Karviné Jan Wolf (ČSSD).
Podmínkou pro bezplatnou přepravu
uvedených věkových skupin je vyřízení
bezkontaktní čipové karty ODISka. Tu si
můžete zakoupit v přepravní kanceláři
ČSAD Karviná na vlakovém nádraží. Na
stejném místě pak probíhá nahrání ročního bezplatného kupónu, který je nutný
pro uznání bezplatných jízd v MHD. Pokud
již kartu ODISka máte, stačí pouze nahrát
roční bezplatný kupón. V předprodeji je od
půlky května a každoročně se obnovuje.

Více přepážek i e-shop
Stávající přepravní kancelář dopravce ČSAD Karviná, a. s., která se nachází
v prostoru hlavního vlakového nádraží
v Karviné-Fryštátě, bude od 1. června pro-

Výklad k České Pise
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je otevřen od června do konce
září v pátky od 14.00 do 16.00 h, v soboty
od 10.00 do 16.00 h a v neděle od 10.30
do 14.30 h – s průvodcem zdarma!

Jantar pro Permoník
Karvinský pěvecký sbor Permoník získal ocenění Jantar v kategorii artiﬁciální
hudba – hudební těleso roku. Jedná se
o novou cenu v oblasti kultury, která je
vyhlašována v Moravskoslezském kraji.
Na slavnostním předávání cen v ostravské multifunkční aule GONG Permoník
rovněž vystoupil a doslova ohromil zaplněný sál svým pojetím písně Gorale.

Výběr letních táborů

Nehledejte drobné
V autobusové dopravě se občané mohou
těšit ještě na jednu novinku. „Od změny
jízdních řádů, tedy 10. června, bude možné
ve všech vozech příměstské dopravy platit
jízdné u řidiče (15 Kč) bezkontaktní platební kartou,“ doplňuje náměstek primátora
Lukáš Raszyk (ČSSD). Dopravce se rozhodl
možnost platby bezkontaktní kartou zavést
také ve všech linkách městské autobusové
dopravy na území Karviné.

KRÁTCE

vozována Koordinátorem ODIS, s. r. o. jako
Dopravní infocentrum KODIS. I nadále zde
bude možno zakoupit dlouhodobé časové
jízdné, stejně jako i u vedlejších přepážek
Českých drah. Při výdeji dlouhodobého časového jízdného studentům od 15 do 18 let
nejsou tito povinni předkládat každoročně
potvrzení o studiu. Dopravce nově zavádí
od 10. června e-shop, který nabídne dlouhodobé časové jízdné, dobití elektronické
peněženky nebo objednání ODISky.

Ekologičtější provoz
Pro čistější Karvinou dopravce pořídil první
elektrobus. Je extrémně tichý a na jedno
nabití má dojezd kolem 220 kilometrů. Dopravce jej nasadí na několika linkách MHD.
Pro cestování na lince Karviná–Ostrava byl
zase pořízen první, 15 metrů dlouhý autobus
Scania. Ten pojme až 100 sedících i stojících
cestujících. Samozřejmostí je klimatizace
nebo USB nabíječka na madlech.

Prázdniny se blíží a my máme další
tipy na letní tábory pro vaše děti. Na
www.MluvteAnglicky.cz najdete informace k příměstskému táboru s angličtinou pro děti od pěti do dvanácti
let. Máte-li děti, co milují superhrdiny
a chtějí se stát agentem S.H.I.E.L.D.,
využijte nabidky letního zážitkového tábora Avengers. Vaše dotazy směřujte na
Veroniku Švecovou, tel. 732 634 400,
e-mail: tabory.muza@gmail.com, Facebook: LT 2018 Avengers. Další možností je široká nabídka příměstských
táborů Krajského střediska volného
času Juventus v Karviné-Novém Městě
a Přírodovědné stanici v Karviné-Ráji. Jejich bohatou nabídku najdete na
www.juventus.cz. Na léto je opravdu
z čeho vybírat.

Beneﬁční koncert přinesl karvinské porodnici téměř 180 tisíc korun
V obecním domě Družba proběhl koncert
Srdeční záležitost. Vystoupilo seskupení tří
muzikantů La Gioia a vítězní zpěváci Karvinského talentu. Sponzoři i návštěvníci koncertu byli velmi štědří, vybrala se krásná částka

104 380 Kč. Symbolický šek předal primářce
dětského oddělení NsP Karviná-Ráj Lence
Böhmové primátor města Jan Wolf (ČSSD).
K tomu společnost OKD přidala dalších
60 tisíc a moderátor akce Petr Šiška svůj

honorář. Porodnice částku použije nejen
na pořízení řízeného resuscitátoru pro resuscitaci a ventilaci novorozence, ale také
přístroj pro rozpoznání některých kritických
srdečních vad miminek a kojicí křeslo pro

maminky. „Akce byla mimořádně vydařená. Všichni byli super, ale nejraději jsem za
vybranou částku, která porodnici pomůže,“
říká patron projektu, náměstek primátora
Karel Wiewiórka (KSČM).
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Karviná – mmkarvina

NA NÁVŠTĚVĚ... U BOXERŮ
Letošní rok je pro boxery Baník Karviná
z hlediska historie jedním z nejúspěšnějších. Svěřenci Daniel Mikušťák je mistrem
ČR v boxu juniorů a bronzový z mistrovství
Evropy, Láďa Plachetka a Alexandr Illek
mistři ČR, Pepa Slepčík bronzový. Rádi
jsme navštívili a vyzpovídali trenéry Romana Nevrlu a Antonína Gašpara, díky kterým
mají kluci tak skvělé výsledky.

Evropský medailista
Daniel Mikušťák (*2000 v Karviné)

Jak jste se dostal k práci trenéra?
R. Nevrla: Sám jsem aktivně boxoval,
takže to byl pouze plynulý přechod k práci
s mládeží.
A. Gašpar: Tak jako většina mých kolegů, po ukončení aktivní sportovní činnosti
jsem se dal na dráhu trenéra a později
i rozhodčího.
Proč vás baví zrovna tento sport?
R. Nevrla: Dělá z chlapců chlapy, a je tak
skvělou průpravou do tvrdého života.
A. Gašpar: Tento sport mne oslovil
vlastně náhodou. Začal jsem hrát fotbal,
ale ze zdravotních důvodů jsem nemohl
dělat venkovní sporty, jen sporty v hale.
Tak jsem ve svých dvanácti letech nakoukl
do tělocvičny na škole, kam jsem chodil,
a zůstal jsem dodnes.

KARVINÁ MÁ DALŠÍHO EVROPSKÉHO MEDAILISTU. Na mistrovství Evropy v boxu juniorů v italském Roseto Degli Abruzzi vybojoval Daniel Mikušťák bronzovou medaili
ve váhové kategorii do 91 kg. Boxera přivítal na radnici primátor Jan Wolf a poděkoval mu za výbornou reprezentaci města. „Navštívit pana primátora byla pro mě velká
čest, chtěl bych poděkovat městu za velkou podporu a velký dík patří pánům trenérům
Romanu Nevrlovi a Antonínu Gašparovi. Díky boxu jsem se seznámil s mnoha lidmi
a navštívil zajímavá místa u nás i v zahraničí,“ podělil se o své dojmy a zážitky Daniel.

Kdy jste s ním začal?
A. Gašpar: Mám sedmiletá dvojčata,
R. Nevrla: Tuším, že kolem roku 1981.
A. Gašpar: Přesně na své dvanácté na- syn se dal na divadelní dráhu, dcera tráví
veškerý čas se mnou v tělocvičně a má
rozeniny, tedy 22. února 1988.
ráda veškeré sporty. Jestli to bude box,
Jaký je váš největší sportovní úspěch? je pouze na ní. U dcery, která má sedm
R. Nevrla: Stříbrná medaile z mistrov- měsíců, teprve uvidíme.
ství České, v té době ještě socialistické
republiky a stříbro z mistrovství Českoslo- Věnujete se kromě tohoto sportu ještě
něčemu jinému?
venska v tomtéž roce – 1983.
R. Nevrla: Hrál jsem závodně házenou
A. Gašpar: Druhé místo na mistrovství ČR 1992, třetí místo na mistrovství a ragby, a to souběžně s boxem, tudíž
jsem vždy měl výbornou fyzickou kondiČSFR 1992.
ci. V současné době masíruji karvinské
Pokud máte děti, vedete je také k to- fotbalisty, takže mám ke sportu v Karviné
stále velmi blízko.
muto sportu?
A. Gašpar: Kromě trenérství se věnuji
R. Nevrla: Syn, jemuž je nyní 30 let, boxovat nechtěl, ale věnoval se jiným spor- hlavně rozhodcovské činnosti na nejvyšší
tovním aktivitám. Dceři je 23 let a boxovat světové úrovni. Jinak chodím normálně do
práce a věnuji se rodině.
také nechtěla.

V jakém věku mohou děti začít s tímto
sportem?
R. Nevrla: Kolem osmi let, ale specializace pro box je pro ně spíše okrajovou
záležitostí. V tomto věku trénují spíše různá cvičení obratnostního a dovednostního
charakteru.
Co tréninky obnáší a jak často jsou?
R. Nevrla: Trénujeme třikrát týdně
a cílem je soustavné zvyšování fyzické
kondice, rychlost, síla, vytrvalost, sparingy a především rozvoj morálně volních
vlastností v duchu fair play. Soupeř totiž
není nepřítel, nýbrž člověk, jenž provozuje
tentýž sport, a pouze díky němu se boxer
posouvá stále výše.
A. Gašpar: Trénujeme třikrát týdně, ale
pokud chce boxer pomýšlet na mety nejvyšší, musí trénovat i navíc mimo tréninkové dávky.
Jak dlouho trvá, než se člověk něco
naučí?
R. Nevrla: Nelze paušalizovat. Každý
člověk je svým způsobem unikát a je jinak
pohybově a především psychicky nadaný.
Existují výjimky, které mohou boxovat po
dvou měsících tréninků. Jsou to bojovníci od přírody a splňují tři kritéria, jež jsou
nutná pro každý bojový sport. Mají za prvé
srdce, za druhé oči a za třetí svaly. Toto
pořadí je velice důležité. Srdce = bojovnost, oči = přehled o situaci a schopnost
včas reagovat, svaly = fyzická kondice.
Řečeno selsky, boxovat se naučí každý,
avšak pouze sportovec s bojovným srdcem se odváží do ringu, snese tvrdé údery,
bolest a šrámy a chce vždy zvítězit.
A. Gašpar: U každého je to individuální,
naučit se boxovat není tak těžké, jako to
později prodat v ringu. Je třeba zkombinovat techniku, taktiku, bojovnost a fyzický fond. Velkou roli hraje také psychická
odolnost boxera.
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• k boxu ho přivedl otec v deseti letech, prvotním cílem bylo získání
fyzické kondice a naučení se základům sebeobrany
• s prvním zápasem začal před čtyřmi
lety
• studuje na gymnáziu a po maturitě
v příštím roce si plánuje dát přihlášku na medicínu
• mezi jeho koníčky patří běh a četba
• zatím největší úspěchy jsou: 2x mistr ČR (2015, 2018), 2x vicemistr ČR
(2016, 2017), bronz z ME juniorů (2018)
Mohu se přijít podívat na trénink svého
dítěte?
R. Nevrla: Samozřejmě a kdykoliv, ale
pouze za předpokladu, že nebudete do
tréninku mluvit, ať už se děje cokoli. Box
je opravdu tvrdý sport, odborníci říkají, že
nejtěžší na světě, a proto zaslouží tvrdou
přípravu. Na tréninku velí trenér, doma rodič, ve škole učitel.
A. Gašpar: Není problém sledovat své
dítě osobně, jak trénuje, ovšem ne každý
rodič vydrží nezasahovat do průběhu tréninku, což si kolikrát sám neuvědomuje.
Jakých závodů se váš sportovní oddíl
účastní?
R. Nevrla: Ligy boxu mládeže a dospělých, mezinárodních turnajů doma i v zahraničí (Polsko, Dánsko, Ukrajina, Slovensko, Kosovo). Ale především mistrovství
ČR, tam jsme úspěšní velice.
Romanu Nevrlovi přejeme co nejvíc
trenérské trpělivosti a nadané sportovce,
Tondovi Gašparovi kromě úspěšného trenérství přejeme v září šťastnou cestu za
oceán, a to konkrétně do Argentiny, kde
bude bude coby nejobsazovanější český
sudí rozhodovat na olympiádě mládeže.
Děkujeme za rozhovor.

Celý rozhovor a něco navíc naleznete
na webu města http://1url.cz/@box.

Fotograﬁcká soutěž zná své vítěze
Máme nejkrásnější záběry na Jastrzębie-Zdrój, Havířov a Karvinou
Do fotograﬁcké soutěže s názvem „Historie měst v objektivu – město očima obyvatel“ jste přispívali až do konce února
tohoto roku. Vaše autorské fotograﬁe měly
za úkol originálně zachytit historii měst
či místa v nich s historií spjatých. Pojetí
mohlo být tradiční i neotřelé a porotci se
těšili na zajímavé snímky z míst, která
denně míjíme třeba bez povšimnutí. Jak
dokazují ukázky z doručených snímků,
mnoho soutěžících vsadilo na pohledy na
skvosty města – zámek, kostely, parky.
Po dubnové vernisáži v polském Jastrzębie-Zdróju a květnové v Havířově se
dočká v červnu i naše město. Nejlepší
snímky budou vystaveny v pobočce re-

gionální knihovny v Karviné-Mizerově po
dobu jednoho měsíce od vernisáže výstavy. Na tu vás srdečně zveme 7. června od
17.00 hodin.
Při této příležitosti budou v kategorii do
15 let oceněni voucherem na vytvoření fotoknihy – v abecedním pořadí – Veronika

Fikáčková, Marek Stolarz, Sandra Stuchlik,
Štěpán Svoboda a Vojtěch Tomko. V kategorii 16+ pak stejnou cenu získají Yvona
Dziadková, Jiří Hanzel, Zdeněk Smištík,
Roman Śliwka a Hana Výšková. Propagační předměty obdrží za účast v soutěži
všichni řádně přihlášení účastníci.

Projekt „Slezské pohraničí – společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“,
registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001028, je spoluﬁnancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko, z rozpočtu Polské republiky a rozpočtů měst Karviná, Havířov a Jastrzębie-Zdrój.

KRÁTCE

Zázemí Dnů Karviné
V souvislosti s chystanými oslavami
Dnů Karviné a probíhajícími pracemi
v ulicích Lázeňská a Karola Śliwky apelujeme na návštěvníky parku Boženy
Němcové, aby dbali zvýšené opatrnosti.
Důvodem je návoz technického zázemí
kulturní akce po komunikacích pro
pěší. Omezení se dále dotkne parkoviště u amﬁteátru, které bude od středy
6. června (18.00) do úterý 12. června
(7.00) pro veřejnost uzavřeno.

Opatření GDPR
V pátek 25. května 2018 nabývá platnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jedná se o nařízení
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů. Co
to znamená pro statutární město Karviná a jeho občany v rámci vzájemné
komunikace nebo návštěvy akcí pořádaných městem, najdete na webové
adrese http://gdpr.karvina.cz.

Mluvte lépe anglicky

HANA VÝŠKOVÁ – Kouzlo okamžiku – Magiczna chwila

JIŘÍ HANZEL – Cesta za snem – Droga za marzeniem

Výuka angličtiny konverzační metodou
je vhodná pro každého – začátečníky,
věčné začátečníky i ty, kteří se studiu
anglického jazyka již nějaký čas věnují, ale stydí se v cizím jazyce mluvit
nebo se jen chtějí zdokonalit. Direct
metoda je založena na stejném principu, jako když se dítě učí svůj rodný
jazyk, nejprve slova poslouchá, pak
je začne opakovat a až poté se učí
číst a psát. Bezplatně si můžete vyzkoušet ukázkovou hodinu v jazykové
škole TOP School, více informací na
www.MluvteAnglicky.cz.

SOUTĚŽ
Karvinský zpravodaj před objektivem

YVONA DZIADKOVÁ – Malebný pohled na fryštátský zámek ZDENĚK SMIŠTÍK – Česká Pisa v Karviné – Czeska Piza
a kostel – Malowniczy widok na zamek Frysztat i kościół w Karwinie

ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ
Roční soutěž pro pravidelné
čtenáře zpravodaje pokračuje
V červnovém vydání přinášíme pátý
díl skládačky. Jen pro připomenutí
– vaším úkolem je v každém čísle
vystřihnout část fotky a dílky k sobě
skládat tak, až vytvoříte fotograﬁi
rozměru A4 z deseti dílků. Máme
pro vás dobrou zprávu, pokud vám
některé vydání Karvinského zpravodaje uteklo, na konci soutěže při
zkompletování všech dílků můžete
bílé části těch chybějících domalovat pastelkami podle své fantazie.
A že se celoročně soutěžit vyplatí,
o tom vás přesvědčí ceny, které pro
vás chystáme.

Dva vouchery na ﬁlmové představení
v kinech EX, Centrum nebo v letním
kině platné do konce tohoto roku tentokrát putují výherci panu Zdeňku Cieslarovi za poslané fotografe do soutěže
Vyfoť se s Karvinským zpravodajem.
I ty máš možnost v příštím čísle být vítězem. Stačí zaslat snímek, na kterém
hlavní roli hraje náš měsíčník, a to na
e-mail zpravodaj@karvina.cz.

SOUTĚŽ JE URČENA
POUZE PRO
TIŠTĚNÉ VYDÁNÍ

7

Karviná @mmkarvina

Hudební zážitky v rytmu oslav města a Májováku
Kombinace 750. výročí Karviné a 110 let symfonického dechového orchestru nabídne to nejlepší
Jak jinak než hudbou v tom nejlepším podání může Májovák oslavit své výročí. Výroční galakoncert hostil Dům kultury města
Ostravy. Hlavním bodem programu bylo
dílo španělského autora Óscara Navarra
„II Concerto para clarinete y banda sinfónica“, ve kterém se virtuózním klarinetovým
sólem představil Ondřej Janča. V dalším
programu pod takovkou šéfdirigenta Ondřeje Packana zazněla díla Thomase Dosse
„Triumphal Prelude“, Samuela Haza „Ara-
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besque“. V druhé polovině zazněly skladby
českých autorů: „Skočná“ z opery Prodaná
nevěsta Bedřicha Smetany, „Čtyři parafráze na české lidové písně“ Pavla Staňka,
„Pekelný tanec“ z Čerta a Káči Antonína
Dvořáka a „Ozvěny tance“ Evžena Zámečníka. Celý koncert zakončil slavný „Florentinský pochod“ Julia Fučíka. Slovem provázela Daniela Walová. S gratulací vystoupil
rovněž čestný dirigent Májováku Milan
Bystroň, který popřál orchestru vše nejlepší

do dalších let. Koncert se konal za podpory
Nadačního fondu Residomo a Život umělce, Nadace Landek a statutárního města
Karviné, které v publiku reprezentoval primátor města Jan Wolf (ČSSD). Po skončení
koncertu Jan Wolf nešetřil chválou: „Podle
očekávání se jednalo o nádherný kulturní
zážitek, Májovák opět nezklamal. Věřím, že
se s mnohými hosty uvidíme také v Karviné, kde Májovák vystoupí v rámci červnových Dnů Karviné.“

Předseda správní rady Májováku Petr
Ženč k chystanému vystoupení na oslavách
města dodává: „Přijměte naše pozvání na
koncert nejznámějších muzikálových melodií s těmi nejlepšími sólisty, držiteli mnoha
ocenění a Cen Thálie, v nových aranžích,
které jste ještě neslyšeli. Těšíme se na
setkání s vámi na Dnech Karviné v pátek
8. června od 21.00 hodin na Masarykově
náměstí.“ Pod taktovkou Ondřeje Packana
se představí Hana Fialová, Martina Šnytová,
Nela Žáková, Ján Slezák nebo Petr Gazdík.
Již ve středu 6. června proběhne od
17.30 hodin v prostorách Střediska hudby
a umění Regionální knihovny Karviná vernisáž výstavy k výročí 110 let založení Symfonického dechového orchestru Májovák Karviná. Výstava nabídne nádherné fotograﬁe
autorů Edmunda Kijonky a Milana Polónyho
i další artefakty připomínající bohatou historii i současnost orchestru, který proslavil
Karvinou doma i v zahraničí. Během vernisáže dojde i k představení nové publikace
věnované tomuto výročí. Vernisáž doplní
vystoupení dechového kvinteta – ﬂétna, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh – složeného
z předních hráčů orchestru. Na programu
budou díla W. A. Mozarta a Pavla Staňka.
Výstava potrvá do pátku 29. června tohoto
roku. Hrdými partnery výstavy jsou statutární město Karviná a Nadace OKD.

Karvinou čeká poslední retro den
Osmdesátá léta nám připomenou televizní pořady a estrády
Již v sobotu 2. června si můžete užít poslední z řady Retro dní. Statutární město
Karviná a RESIDOMO připravily program
ve stylu estrád a poutí 80. let. Kromě
zábavy si všichni návštěvníci připomenou, že třídit odpady by měly všechny
generace!
Estrády 80. let, to bylo něco! Poslední
retro den připomene osmdesátky právě
prostřednictvím vzpomínek na televizní pořady. Na pódium nejprve „možná“
dorazí kouzelník. Ondřej Sládek je mistrem České republiky v moderní magii
a předvede dechberoucí kousky. Následně se vydá přímo mezi návštěvníky, aby
je přesvědčil, že kouzla opravdu existují.
Program zakončí koncert slavíka. Skvělé hity nejen 80. let zazní v podání Karel
Gott revival. Během celého odpoledne
bude pro děti zdarma připraven řetízkový kolotoč nebo malování na obličej.
Také na poslední retro den je připravena nabitá vkladní knížka pro prvních
500 příchozích návštěvníků, kteří na
místě vytřídí odpady do retro plechových
kontejnerů nebo předloží kupón Rodina

Vyšetření znamének
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vás
ve spolupráci s městem zve k vyšetření
svých znamének. Akce Spolu proti melanomu se koná v úterý 29. května od 10.00
do 17.00 na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Stejně jako v loňském roce je
vyšetření zdarma, a to bez ohledu na příslušnost k zdravotní pojišťovně. Záštitu nad
akcí převzal primátor města Jan Wolf.

Farmáři zvou na trhy
Třetí středa v měsíci bude opět od 9.00 do
17.00 patřit farmářským trhům. Centrální
tržiště a jeho okolí ve Fryštátě nabídne
především zabijačkové výrobky, ovoce,
zeleninu, přírodní produkty, bulharské
a balkánské speciality, čerstvé máslo,
kravské a kozí sýry, koření, vína z černého rybízu, med, včelí produkty, koláče,
cukrovinky a další pestrou nabídku zboží.
Milovníci kvalitních potravin si tak přijdou
20. června v Karviné na své. Trhy již tradičně obohatí kulturní program.

Město bruslí in-line

Vytáhněte ze sklepa favoritku
nebo skládačku a vyhrajte poukaz
na 4000 Kč!
Máte doma ve sklepě starou favoritku,
skládačku nebo jiné retro kolo? Přijeďte na něm na retro den 2. června!
Připraven bude rychlý cyklo servis, ve
kterém vám odborník za retro cenu
kolo seřídí a vyladí. Následně získáte
pamětní startovní číslo a po symbolickém absolvování krátkého okruhu budete zařazeni do slosování o poukaz do
Juko sport Karviná v hodnotě 4000 Kč.
Ten věnovalo RESIDOMO.

KRÁTCE

RESIDOMO. Kupóny z vkladní knížky, a beneﬁty – chybět nebudou oblíbené
stejně jako na předchozích dvou akcích, pivo nebo kofola s párkem v rohlíku za
vyměníte v retro obchůdcích za slevy 15 korun.

Odbor rozvoje ve spolupráci s Mládežnickou radou Karviná pořádá v úterý
19. června další Na in-line po Karviné.
Projížďka odstartuje v 19.00 z Univerzitního náměstí. Registrace účastníků
bude probíhat od 18.30 a je pro účast
nezbytná. Trasa opět povede po hlavních
silnicích, na kterých bude po dobu akce
korigován provoz městskou policií a dobrovolnými hasiči. Délka okruhu je zhruba
5,6 km a účastníci jej mohou absolvovat
2x. Registrace probíhají prostřednictvím
facebookové události nebo na místě před
zahájením akce. Na Univerzitním náměstí
bude zajištěn také doprovodný program
pro zlepšení předstartovní atmosféry.
Akce je určena pouze pro bruslaře. V případě nepříznivého počasí je náhradní termín ve čtvrtek 21. června 2018.

Nabídněte jehličnan
Karviná shání v předstihu vánoční
strom. Mělo by se jednat o smrk, jedli
či douglasku s výškou do 15 m a průměrem koruny 5 m v dolní, resp.
1 m v horní části stromu. Průměr kmene
zdravého stromu bude mít cca 30 cm.
Děkujeme předem za nabídky doručené na e-mailovou adresu tomas.trampler@karvina.cz, tel. 596 387 320 nebo
poštou: statutární město Karviná, Odbor
komunálních služeb, Karola Śliwky 618,
733 24 Karviná-Fryštát. Podrobnosti na
webu magistrátu http://1url.cz/@strom.

Dopravní soutěž ZŠ
Ve čtvrtek 10. května se na dětském dopravním hřišti uskutečnilo oblastní kolo
Dopravní soutěže mladých cyklistů BESIP.
Základní školy měřily své síly v písemném
testu, zdravovědě, jízdě podle pravidel
a jízdě zručnosti. Jak v kategorii mladších
žáků, tak mezi staršími si nejlépe vedla ZŠ
a MŠ Majakovského. Gratulujeme!

9

Prevence kriminality mezinárodně Výstavní přeshraniční spolupráce
V rámci společného česko–polského
projektu městských policií se ve dnech
10. a 11. dubna tohoto roku uskutečnila
konference zaměřená na téma Prevence
kriminality. Setkání se uskutečnilo v hotelu Stok v polské Wisłe s cílem výměny
zkušeností mezi jednotlivými účastníky.
Partneři z obou stran hranice se zaměřili na vzájemné poznání a hledání řešení
společných problémů.
Celkem se konference zúčastnilo
50 osob z české i polské strany hranice. Zastoupen byl veřejný i neveřejný
sektor z Karviné, Jastrzębie-Zdróju a jejich okolí. Se svými příspěvky vystoupili
zástupci městských i státních policií,
hasičských sborů, městských úřadů,
euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński a dalších.
Zpestřením konference byla ukázka
venkovního zásahu záchranných složek
na lanovce poblíž hotelu.

Měsícem dubnem byla započata realizace
již šestých polsko–českých odborných setkání mezi Jastrzębie-Zdrójem, Havířovem
a Karvinou. Ta si kladou za cíl zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu. Současně jde o upoutání
pozornosti evropských politiků pomocí prezentace konkrétních výsledků přeshraniční
spolupráce v euroregionu Těšínské Slezsko.
V rámci projektu bude připravena tematická výstava prezentující tuto partnerskou spolupráci na půdě evropských
institucí. Dalším prostředkem pro dosažení

Projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, je spoluﬁnancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Projekt „Zintensyﬁkowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie
i Jastrzębiu-Zdroju“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000
062, doﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Statutární město Karviná pořádá
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vytýčeného cíle bude organizace konference o přeshraniční polsko-české spolupráci
samospráv a budoucnosti této spolupráce
v rámci perspektivy 2020+. Mezi účastníky konference nebudou chybět poslanci
Evropského parlamentu, pracovníci komisí
EU a zástupci dalších evropských institucí.
Společná pracovní jednání – workshopy odborných pracovních skupin – povedou k aktualizaci dokumentu „Program partnerské
spolupráce měst v oblasti kultury, sportu
a cestovního ruchu, bezpečnosti a ochrany
zdraví, podnikání a samosprávy“.

Projekt „VI. Polsko – Česká odborná setkání“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.12
0/0.0/0.0/16_010/0001457, je spoluﬁnancován z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Sobota 9.6.2018
8,00 - sraz u Slezské University – odjezd smČU Dobratice Kohutka
9,00 – Studánka pod Prašivou, vyhlídka,
výklad – Prameny ĜHky Stonávky
10,30 – Komorní Lhotka, evangelický kostel,
výklad – Osobnosti kolem ĜHky Stonávky.
12,00 – HradištČ Babi Hora, vyhlídka, kamenná louka, památník letcĤ,
výklad–Významná místa kolem Stonávky
13,30 – TČUlicko , Jaškovská kUþma, pĜHhrada, poznávací stezka, vyhlídka, hráz,
výklad - 3ĜHhrada
15,00 – Albrechtice, DĜHvČný kostel, švédský kopec,
výklad - DČjiny kolem Stonávky
16,30 – Karviná – Lipiny – Soutok Olše a Stonávky,
výklad – Povodí ĜHky Stonávky.
17,30 – návrat do Karviné.
Cena autobusu pro þleny SCSPP: 100.- Kþ pro nHþleny: 150.-Kþ.
ObþHUVtvení a svDþLny s sebou.
Závazné pĜihlášky a nevratnou zálohu 50.-.þ odevzdávejte do 31.5.2018
Anna Wybraniecová - 737 136 608
Pavel Szlaur - 737 774 598
Zájezd obsadí prvních 40 pĜihlášených zájemcĤ.

11

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ / Periodický tisk územního samosprávního celku. Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně | Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná,
www.karvina.cz, IČ 00297534 | Registrační číslo: MK ČR E 12198 | Redakce: zpravodaj@karvina.cz | Distribuce: Česká pošta | Vydáno 24. května 2018 | Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním centru na
Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě

12

