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Regionální knihovna
má novou ředitelku
Regionální knihovnu Karviná vede od
1. srpna 2018 Mgr.
Markéta Kukrechtová. V knihovně
pracovala na pozici
odborný knihovník
a od roku 2008 plnila funkci vedoucí
útvaru knihovnických
a informačních služeb. Od února byla také
zastupující ředitelkou po odchodu PhDr.
Haliny Molinové do důchodu. Kukrechtová
teď uspěla ve výběrovém řízení. Přejeme
mnoho pracovních sil a zajímavých nápadů.

Nabídka kanceláří
Statutární město Karviná má záměr pronajmout kancelářské prostory v přízemí
bývalého ﬁnančního úřadu na ulici Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě. Cena za pronájem kanceláří v historickém centru bude
vypočtena dle zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města. Úhrada za poskytované služby bude stanovena paušálně. Bližší informace podá Magistrát města Karviné,
Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní
– Petra Čablíková, tel. 596 387 301.
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Léto ve znamení modernizace města

Pomník v Darkově je Realizace investičních akcí odboru majetkového nelze přehlédnout
již na novém místě
Chodníky i cyklostezka

Památník obětem obou světových válek má své nové místo, po opravě byl
nainstalován v sousedství kaple sv.
Anny v parku u starých lázní Darkov.
Kytici k pietnímu místu položili náměstek primátora Karel Wiewiórka (KSČM)
a provozně technický ředitel Lázní
Darkov Libor Topolčan.

Galaxie a Sluníčko se
těší z nových zahrad
Stacionář Galaxie v Karviné-Hranicích
a Centrum pro rodinu Sluníčko v Karviné-Novém Městě se mohou pochlubit
úspěšným projektem Zelená zahrada.
S velkou chutí se klienti a zaměstnanci
zapojili do vytvoření záhonů, zasazení
bylinek a zeleniny a do pravidelné práce. Jako samozřejmost berou údržbu
zeleně a sekání travnaté plochy kolem.
To vše díky příspěvku Nadace OKD
v programu Pro region.

Časopis Těšínsko
Milovníci historie by si neměli nechat
ujít nové číslo časopisu Těšínsko, které na konci července vydalo Muzeum
Těšínska. První číslo již 61. ročníku tohoto časopisu reagovalo na významné
výročí Karviné zařazením dvou historických studií. Zcela nové skutečnosti
z dějin Fryštátu v 17. století předkládá
David Pindur. Jeho studium pokladní
truhly z roku 1660, která je k vidění
v karvinské pobočce Muzea Těšínska,
odkrylo širší sociální a kulturní vazby
mezi vybranými představiteli raně novověkých elit města. V další studii pak
Radoslav Daněk popsal dějiny karvinského pivovaru Larisch-Mönnichů. Ten
byl v průběhu 19. století přeměněn
v moderní průmyslový závod, v němž
pracovalo více než 230 lidí, kteří ročně vyrobili až 120 000 hektolitrů piva.
Časopis Těšínsko však upoutá i dalšími
historickými zajímavostmi našeho regionu. Všechny pobočky Muzea Těšínska jej nabízí za 100 Kč.

S novým školním
rokem nové vedení
Nejen prvňáčci nastoupí poprvé do
školy. Základní a mateřskou školu Slovenská nově povede Mgr. Michael Klos
a U Lesa Mgr. Jana Petrová. K nové práci jim přejeme mnoho energie a zdaru.
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Na dokončenou opravu chodníku v ulici
Prameny v Karviné-Ráji navázaly během
letních prázdnin také rekonstrukce komunikací pro pěší v celé délce ulic Dačického
a Víta Nejedlého. Mezi ulicí Borovského
a Horovou byly obdobně opraveny chodníky podél ulice Sovovy. Stávající betonové
dlaždice byly vždy nahrazeny zámkovou
dlažbou a novými obrubníky. Ze stejného
materiálu je i rekonstruovaný chodník
v ulici Studentské v Karviné-Mizerově,
kde dojde k opravě i dvou kontejnerových
stání. Před začátkem školního roku byla
také dokončena další etapa rekonstrukce
dělené stezky pro pěší a cyklisty na třídě
17. listopadu. Zde dochází k postupnému
nahrazování již nevyhovujícího litého povrchu. V rámci druhé etapy byl předlážděn
úsek od křižovatky s ulicí Borovského po DALŠÍ ETAPA opravené třídy 17. listopadu slouží opět pěším a cyklistům.
křižovatku s ulicí Kosmonautů.
bude oprava ulice až po kruhový objezd u OC vání nového povrchu vozovky. Objízdná trasa
Kauﬂand, resp. v opačném směru po křížení do Darkova, na Masarykovo náměstí k tržNová parkovací místa
s ulicí Mickiewiczovou. „Po uzavřené části uli- nici a budově radnice bude vedena po třídě
Počet parkovacích míst se na území měs- ce Žižkovy mohou projíždět pouze autobusy 17. listopadu a ulicích Vydmuchov a Fryštátta neustále zvyšuje. Součástí takových hromadné dopravy a vozidla integrovaného ská. Příjezd k budovám Magistrátu města
investic je i vybudování související in- záchranného systému. Po dobu rekonstruk- Karviné „B“ a „C“ bude po již zrekonstruofrastruktury jako např. veřejné osvětlení, ce dochází rovněž k přesunu autobusových vané části ulice Karola Śliwky ve směru od
odkanalizování nových zpevněných ploch, zastávek,“ říká náměstek primátora Lukáš zimního stadionu, kdy parkoviště u budovy
vhodnější řešení kontejnerových stání či Raszyk (ČSSD). Provizorní autobusové za- „C“ bude mimo provoz. Částečná uzavírka
napojení na stávající komunikace, které stávky se nachází na ulici Čsl. armády naproti omezí provoz na rekonstruované ulici Ládle potřeby prochází také rekonstrukcemi. Rehabilitačního sanatoria a na ulici Žižkově zeňské, kde bude uzavřen vždy jeden jízdní
Největšími akcemi tohoto typu je 34 míst před křižovatkou s ulicí Čsl. armády ve směru pruh. Doprava je vedena kyvadlově a řízena
+ 1 ZTP v ulici Prameny u výměníku, od restaurace Tesarčík. „Tato I. etapa rekon- světelnou signalizací. Stavební práce by měly
16 míst + 1 ZTP v ulici V Aleji u zdravotní- strukce vozovky by měla skončit začátkem být ukončeny do 30. listopadu 2018.
Z důvodu dokončovacích prací na stavho střediska, obě lokality v Karviné-Ráji či listopadu letošního roku. Vjezd na parkoviště
49 míst + 3 ZTP v ulici Mírové u gymnázia u polikliniky zůstává zachován,“ dodává Lu- bě kruhového objezdu u zimního stadionu
káš Raszyk. Objízdná trasa je vedena po uli- bude od 10. září tohoto roku uzavřen přív Karviné-Novém Městě.
cích Leonovova, Rudé armády a Čsl. armády. jezd na Masarykovo náměstí a zároveň
Další etapy rekonstrukce budou navazovat bude uzavřena část ulice Mlýnské. Příjezd
na Masarykovo náměstí bude po ulici Kadle klimatických podmínek.
Rovněž v Karviné-Hranicích bude až do rola Śliwky a ulici Svatováclavské. Na ulici
31. října pokračovat další etapou rekon- Mlýnskou bude příjezd po ulicích Husova
strukce ulice Slovenské. Z tohoto důvodu a Na Bělidle. Zde budou práce probíhat do
je místní komunikace úplně uzavřena od 29. října letošního roku.
Více informací na www.karvina.cz.
čp. 2868/33A po čp. 2878/9. Objízdná trasa vede po neuzavřených částech místní
komunikace ul. Slovenská, kde je provoz
upraven obousměrně.
Na konci srpna byla zahájena druhá etapa
rekonstrukce ulic Karola Śliwky a Lázeňské
Rekonstrukce komunikací
v Karviné-Fryštátě. Během ní bude uzavřeV srpnu byla zahájena první ze tří etap rekon- na další část ulice Karola Śliwky v úseku
strukce ulice Žižkovy v Karviné-Hranicích. od křižovatky s ulicí Poštovní po křižovatku
První fáze modernizace se týká úseku komu- s ulicí Fryštátskou. Rovněž dojde k uzavření
nikace od vjezdu na parkoviště u polikliniky samotné ulice Poštovní z důvodu zajištění
po křížení s ulicí Čsl. armády. Následovat bezpečnosti práce na staveništi a vybudo-

Neziskový inkubátor má vyhledávané semináře
Spolek Edukana připravil pro první pololetí
letošního roku další sérii školení vedoucích
pracovníků, ekonomů a účetních neziskových organizací na aktuální témata. Účastníci se například naučili pracovat s moderními digitálními nástroji, tvořit propagační
materiály a měli možnost konzultovat komunikační strategii své organizace s médii
s Mgr. Evou Jurinovou. „Přednáška vedená
Evou Jurinovou byla moc zajímavá. Lektorka navodila velmi příjemnou atmosféru,

díky které vše probíhalo otevřeně a přirozeně. Byl to typ přednášky, ze které si člověk
opravdu hodně odnese,“ řekl náměstek
primátora Miroslav Hajdušík (KSČM), který
se setkání zástupců neziskového sektoru
účastnil osobně.
Projekt byl realizován spolkem Edukana
za ﬁnanční podpory Nadace OKD, České
spořitelny, a.s., a statutárního města Karviné a probíhal v prostorách Slezského vzdělávacího centra v Karviné.

Desatero Bezpečné Karviné pomáhá
Postupné zavádění prioritních opatření mění tvář našeho města
Desatero Bezpečné Karviné je prioritní
projekt, který spustil současný primátor
Karviné Jan Wolf (ČSSD) v lednu letošního
roku při svém nástupu do funkce pro vyšší
bezpečnost občanů města. „Kriminalita
sice klesá, ale lidé to tak všude necítili.
Chtěl jsem zásadním způsobem zvýšit pocit bezpečí veřejnosti a ochranu slušných
lidí. Zavedl jsem proto Desatero Bezpečné Karviné, přičemž postupně jeho obsah
naplňujeme a zavádíme v praxi. Většina
z bodů už funguje,” vysvětlil primátor.
Aby se podařilo všechny body Desatera
realizovat, byl zřízen tým „Bezpečná Karviná“ složený ze zástupců bezpečnostních
složek, odboru sociálního, zástupců úřadu práce a dalších institucí. „Zásadním
krokem, který zajistí větší bezpečnost
ve městě a sníží počet problémových
lidí, bylo zavedení bezdoplatkových zón
a postupné rušení ubytoven. Rozšiřujeme
i kamerový systém a od dubna se v ulicích
města pohybují strážníci – okrskáři, kteří
mají za úkol pomáhat občanům řešit problémy. Osvědčila se i anonymní bezpečnostní linka na webu města a SMS brána,
kam své poznatky lidé posílají,” zhodnotil
Jan Wolf. Velkým úspěchem bylo i podepsání memoranda s největším vlastníkem
bytů na území města. „Město bude mít
například možnost kontrolovat, kdo nový
se do bytů RESIDOMA stěhuje. Problémoví
nájemníci, kterým RESIDOMO neprodlouží
smlouvu, budou mít díky zavedeným bezdoplatkovým zónám ztíženou možnost dělat problémy někde jinde na území města,” vysvětluje úlohu memoranda primátor.
V rámci Desatera byla také zavedena nová
městská vyhláška o regulaci provozování
hazardních her na území statutárního
Desatero Bezpečné Karviné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zřízení týmu Bezpečná Karviná
Zavedení bezdoplatkových zón
Zavedení funkce strážník okrskář
Zřízení anonymní bezpečnostní linky
na webových stránkách magistrátu
Memorandum se společností Residomo
Zřízení nové městské vyhlášky o regulaci provozování hazardních her
Rozšíření kamerového systému
Postupné rušení ubytoven
Zřízení policejní mobilní služebny
Pravidelné kontroly bezpečnostních složek

DALŠÍ UBYTOVNA SKONČILA – po zařízení Mašinka u hlavního nádraží skončil
na konci srpna i Kosmos, kde budou po rekonstrukci malometrážní byty.
města Karviné. Platit začne v lednu příš- Okrskáři jsou tu pro vás
tího roku a připravuje se i projekt Zřízení
mobilní policejní služebny. V tomto čísle V ulicích Karviné se od dubna pohybují
vám představíme dva z deseti prioritních strážníci v reﬂexním oblečení. Jde o okrsbodů Bezpečné Karviné.
káře, kteří mají na rozdíl od běžné hlídky
speciální úkoly. „Okrskáři pracují jinak než
obvyklí strážníci, sami od sebe zjišťují od
Herny v Karviné končí
lidí, co se v daném místě děje, co je trápí,“
Karvinští zastupitelé schválili na svém zase- vysvětlil funkci okrskářů primátor Jan Wolf.
dání obecně závaznou vyhlášku o regulaci V každé části města mohou občané potkat
provozování hazardních her na území měs- dva okrskáře. V Karviné-Ráji slouží zkušená
ta. Platit začne 1. ledna 2019. „Vyhláškou dvojice Vladislav Szmek a Josef Boček.
Další okrskáři mají na starost lokalitu
rušíme všechny herny v Karviné a zůstanou
jen případná kasina. Dosud jsme čekali na Karviné-Hranic a Mizerova. I tato část města
ministerstvo ﬁnancí, až zpřísní podmínky, ale má své speciﬁcké problémy. Obrátit se lidé
nestalo se tak. Systémově je špatně, že ha- mohou na Břetislava Jelena a Petra Demela.
zard v některých městech funguje, v dalších Oba slouží u městské policie přes dvacet let.
vůbec ne a v jiných jen napůl. Proto jsme se Poslední hlídka okrskářů se pohybuje v Karrozhodli k radikálnímu řešení,” vysvětlil pri- viné-Novém Městě. Mezi nejčastější problémy, které řeší Jiří Šmíd a Radim Kijonka,
mátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).
V uplynulém období se podařilo výrazně jsou problémy s občanským soužitím. Okrssnížit počet heren ve městě. Z původních káři byli zřízeni právě v rámci Desatera pro80 heren se jich na území města nachází jektu Bezpečná Karviná. „V Karviné už okrs35. Postupně vymizí, povolený hazard zů- káři dříve fungovali v Karviné-Novém Městě
stane jen pro provozovny kasin. „Do kasina a osvědčili se. Rozhodli jsme se je zavést
se nedostane každý, jsou tam zpřísněné i v dalších částech města, protože i tam
podmínky a opatření, vstup je třeba pouze mají obyvatelé konkrétní problémy, třeba se
na členskou kartu. Vyhláškou přijde sice sousedy nebo je něco trápí. Na okrskáře se
Karviná o výnosy z loterie ve výši několika mohou s důvěrou obracet, jsou tu pro ně,”
milionů, ze kterých pravidelně ﬁnancovala dodal Jan Wolf. Na každou hlídku okrskářů
volnočasové, kulturní a sportovní aktivity, je se mohou občané obracet kdykoliv osobně
ale natolik v dobré kondici, že rezervy z roz- nebo i telefonicky. Kontaktovat okrskáře
počtu tyto náklady pokryjí. Všichni víme, můžete na těchto telefonních číslech:
jaký má hazard negativní vliv na životy lidí. • 601 103 610 (Karviná-Nové Město)
Věřím tomu, že tento krok povede k lepšímu • 601 103 611 (Karviná-Ráj)
• 601 103 612 (Karviná-Mizerov a Hranice)
životu ve městě,” uzavřel primátor.

Zaplaťte své dluhy za odpad do konce září
Úředníci Magistrátu města Karviné rozeslali během května a června občanům dlužícím jakoukoliv částku za svoz
komunálního odpadu dopisy s upomínkami, ve kterých je na výši jejich
pohledávky upozornili. Pokud stihnou
dluh uhradit do 30. září, budou mít
stejně jako řádně platící občané svoz
komunálního odpadu zdarma. Primátor

Karviné Jan Wolf (ČSSD) k tomu říká:
„Na konci loňského roku zastupitelé odsouhlasili to, že odpady budou zdarma.
Podmínkou bylo, aby se to týkalo pouze
řádně platících občanů. Šanci jsme ale
dali i dlužníkům, od ledna mají možnost
si své závazky doplatit do 30. září. Věřím tomu, že si to tito lidé dají dohromady tak, aby ty odpady měli zdarma.

V případě, že nedoplatí své staré závazky, tak budou platit i nadále.“ Lidé
si mohou sami přijít zjistit na oddělení
poplatků a pohledávek, zda městu dluží
a kolik. Odbor ekonomický se nachází
v budově C (bývalá Komerční banka),
2. patro. Na své dluhy se ale musí přijít zeptat každý sám osobně vzhledem
k ochraně osobních dat.

Jak to vidí primátor
Vážení a milí spoluobčané,
horké letní dny nám
nabídly
spoustu
možností, jak a kde
trávit volný čas.
Mnoho z vás potěšila zpráva o tom,
že vám oﬁciálně
zpřístupníme Karvinské moře, a to se
také stalo. Podařilo se nám dohodnout
s majitelem pozemku, na kterém se
moře nachází, a začali jsme s prvními
nezbytnými přípravami. Nejde všechno
udělat hned, prozatím jsme plochu kolem moře vyčistili od odpadků, přivezli
jsme tam mobilní toalety a rozmístili
odpadkové koše. Už teď podnikáme
další kroky, aby se celá oblast změnila
na komplexní rekreační zónu, včetně
písečné pláže nebo občerstvení. Kvalitu vody budeme společně s hygienou
hlídat a na cedulích u vodní plochy
vás o tom informovat. Chtěl bych, aby
si na své tady přišli i cyklisté a bruslaři. Pro ně tady v blízké budoucnosti
vybudujeme stezku s vhodným povrchem. Také podnikáme kroky k tomu,
aby byl přístup ke Karvinskému moři
bezpečný, s dopravními policisty jsme
dali dohromady nejvhodnější variantu
a na zvýšený pohyb chodců budou
řidiče upozorňovat výstražné značky.
Nezanedbali jsme ani přípravy generální rekonstrukce krytého bazénu,
kde volný čas tráví spousta Karviňáků v době, kdy počasí není zrovna
venkovnímu koupání nakloněno. Administrativní práce běží, bylo vydáno
územní rozhodnutí i nezbytné stavební
povolení. Pokud půjde vše podle plánu,
první práce by měly začít už na jaře.
Krytý bazén bude nejen modernější,
ale nabídne občanům pestřejší využití, včetně nové parní sauny nebo
wellness. Věřte, že to bude stát za to.
Závěrem mi dovolte popřát všem školákům a studentům úspěšný nadcházející školní rok. Doufám, že do svých
škol vykročí každý den správnou nohou a domů si budou nosit jen dobré
známky.
S úctou Jan Wolf

POZVÁNKA

Premiéra ﬁlmu
o původní Karvinné
Nadšený tým amatérských ﬁlmařů Art
Klapka v čele s režisérkou Monikou
Vodákovou natočil dokument O zaniklé
Karvinné. Premiéra se uskuteční v sobotu 22. září 2018 v 18 hodin v kině
Centrum. Víte, že vedle současné Karviné stála ještě v minulém století Karvinná s dvěma „n“? Přijďte si zavzpomínat,
jak město vypadalo za dob minulých,
poslechnout vyprávění historiků Libuše Kolkové a Rudolfa Hrubého a strávit
příjemný čas nad prvním dokumentem
karvinské ﬁlmařské skupiny.
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Karviná – oﬁciální stránka města
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Lekce domácí péče
Bezplatný projekt Pečujme spolu, který
odstartoval v roce 2017, pokračuje díky ﬁnanční podpoře města ve výši 47.000 Kč.
Projekt může využít každý občan Karviné,
který pečuje a stará se o osobu blízkou
v domácím prostředí, zejména o seniory,
dlouhodobě nemocné a imobilní. Projekt
obsahuje praktický nácvik ošetřovatelských dovedností v odborných učebnách,
které jsou vybaveny polohovacími lůžky
s moderními simulačními ﬁgurínami
a řadou dalších pomůcek. Čtyři moduly
budou probíhat co čtyři týdny v sobotu
ve čtyřech vyučovacích hodinách. Obsahují zásady domácí péče, stravu a pitný
režim, komplikace spojené se stravou,
ztráta hybnosti, polohování, posazování
na lůžku, přesun z lůžka na židli, péče
o dýchací cesty, péče o hygienu ležícího člověka, péče o kůži jako prevence
vzniku proleženin a opruzenin, využití
inkontinentních pomůcek, podávání léků.
V průběhu lekcí se bude také vycházet
z aktuálních požadavků občanů. Termíny
jsou letos ještě ve dnech 15. 9., 13. 10.,
10. 11. a 8. 12. 2018. Přihlášky jsou ke
stažení na www.sszdra-karvina.cz. Lze
je podat poštou nebo osobně na Střední zdravotnickou školu či telefonicky na
596 311 774.

Aktivní obec vyhraje
Až do konce září probíhá další ročník
soutěže AKTIVNÍ OBEC, ve které města
a obce soutěží ve zpětném odběru vysloužilého elektra. Počítají se všechny
elektro spotřebiče vhozené do červených kontejnerů na území města. Vítěz
soutěže pořádané neziskovou společností Asekol získá 20 tisíc korun. Jen
za loňský rok odevzdali občané Karviné
téměř třicet tun starých spotřebičů. I letos pokračuje projekt Koruna kilo, který
přináší Národní radě osob se zdravotním postižením korunu z každého odevzdaného kilogramu starého elektra.
Děkujeme, že třídíte a pomáháte!

Sociální služby města jako na dlani
Podzimní dny otevřených dveří, výstava, ale také odborná setkání
Nejen síť sociálních služeb a výsledky
komunitního plánování v Karviné představí během září a října série setkání,
ocenění a dnů otevřených dveří pod názvem „Sociální služby na dlani“. Program
je zahrnutý do celorepublikového Týdne
sociálních služeb Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Laická
i odborná veřejnost se již podruhé může
přesvědčit, že sociální i návazné služby na
území města jsou na vysoké úrovni. Kvalitní péče pro stále narůstající počet klientů při zachování jejich lidské důstojnosti
a maximální podpora jejich soběstačnosti
jsou hlavním motivem pro nabízené sociální služby na území našeho města.
Také letos se uskuteční výstava výrobků klientů sociálních služeb. Od 24. do
27. září představí Spolkový dům v Karviné-Ráji práce na téma „Karviná má narozeniny“. V době konání výstavy se zde
budou rovněž prezentovat jednotlivé služby. Zájemce jistě potěší, že poslední dva
dny bude výstava prodejní, a každý tak
může pomoci dobré věci. Pokud se budete
mít zájem seznámit s nabídkou konkrétních sociálních služeb přímo v místě jejich
působení, můžete využít od 24. září do
14. října dny otevřených dveří. Přehled
jednotlivých termínů najdete na webu
asociace https://1url.cz/@TSS.

OTEVŘENÁ SRDCE A ŠIKOVNÉ RUCE byl název loňské výstavy, ta letošní bude
věnována významnému výročí našeho města.
V Obecním domě Družba se 26. září
uskuteční společné setkání účastníků
Sociálních služeb na dlani. Odborné prezentace doplní i představení nominovaných pracovníků v sociální oblasti, kteří
převezmou ocenění své záslužné práce
z rukou primátora města. Rovněž zde budou vyhodnoceny nejzdařilejší soutěžní
výrobky z výstavy „Karviná má narozeniny“. Ve Spolkovém domě se bude 3. října

POZVÁNKA
Hvězdou tradičních koncertů pro seniory pod záštitou primátora města je letos Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Vystoupení se uskuteční 26. září v 15 a v 17 hodin ve velkém
sále Městského domu kultury Karviná. Vstupenky jsou tradičně pro seniory nad 65 let
zdarma a vyzvednout je bude možné od středy 5. září od
7.30 hodin na radnici (budova „A“ v ul. Fryštátské čp. 72/1,
sekretariát primátora, první patro). Zájem je vždy obrovský,
proto lze vydat jen dvě vstupenky na osobu. „Těší mě, že je
o koncerty tak velký zájem. Velmi rád se s našimi seniory
potkám,“ dodává primátor Jan Wolf (ČSSD).

na odborné úrovni řešit problematika sociálně-právní ochrany dětí s lokální síťařkou Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR pod záštitou náměstka primátora Karla
Wiewiórky (KSČM). Klientům sociálních
služeb a jejich rodinným příslušníkům je
pak určen galavečer pro handicapované,
který realizují 12. října v restauraci U Tesarčíka Sociální služby Karviná ve spolupráci s Galaxií.

Stálý rozvoj školství
v Karviné je jedním
z cílů našeho města

Magistrát města Karviné posiluje agendu
školství, která je pro město důležitá a zřizuje nově odbor školství a rozvoje. Školství
je prioritou Karviné a vedení města si od
tohoto kroku slibuje zlepšení vzájemné
komunikace s rodiči i zástupci škol. Dojde
také k personálnímu posílení. Veřejnost
se i nadále může na tento odbor obracet
v otázkách zápisů do mateřských školek
a škol nebo informací o volných kapacitách zařízení zřízených městem. Odbor
Karvinské kluby seniorů, kterých máme ve městě sedm, se domluvily a strávily pěkný má na starosti rovněž ﬁnancování škol
letní den společně při tradičním piknikování. Pořádaly již tradičně piknikování. Jejich na- a volnočasových aktivit, přípravu projektů
chystané dobroty přišel vyzkoušet také náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM). zaměřených na rozvoj škol apod.

Senioři se bavili piknikem

Poradna pro rodiče
a děti „Spolu“
Balení knih na míru
Zejména rodiče školáků ocení novou
službu Regionální knihovny Karviná –
balení knih na míru. Mnohé publikace,
zvláště ty atypické, nemají na trhu vhodný obal. Kterákoliv pobočka knihovny se
vašich knih, sešitů, ale i časopisů ráda
ujme v libovolném množství a opatří je
pevnou, průsvitnou fólií do 24 hodin od
převzetí. Cenová relace – 5 Kč (formát
A6), 10 Kč (A5), 15 Kč (A4), za větší
a atypické formáty pak zaplatíte 20 Kč.
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Rodiče nezletilých dětí mohou v Karviné
využít poradnu SPOLU, která úspěšně
funguje druhým rokem. Nabízí například
workshopy na podporu rodičovství, tréninky rodičovských kompetencí a podobně. Přínosem pro rodiče je také možnost
vzájemně sdílet zkušenosti mezi sebou.
Vedle vzdělávacích aktivit nabízí poradna
mediaci, tedy možnost mimosoudní cestou dohodnout se na řešení společných
záležitostí, a také asistovaný kontakt,
přítomnost nezávislé osoby při předávání
nebo kontaktu dítěte s rodičem, v jehož
péči dítě není. Veškeré informace najdete
na stránkách www.rodicespolu.cz.

Dny evropského dědictví v Karviné

KRÁTCE

Změna jízdního řádu

Pět památek láká druhý zářijový víkend na setkání s historií
Povýšení sv. Kříže. Prohlídka náměstí by
nebyla úplná bez návštěvy radnice, kde se
tvoří historie města. Odtud je již jen kousek
do kostela sv. Marka. Mimo historické jádro
města, ale určitě ne mimo předmět zájmu, se
nachází adept na zápis do Guinnessovy knihy
rekordů – šikmý kostel sv. Petra z Alkantary
alias „česká Pisa“ v Karviné-Dolech. Prohlíd-

ky všech objektů jsou s průvodcem. Návštěva zámku, společná návštěva zámku a kostela a kočárové projížďky jsou zpoplatněny.
Prodej vstupenek a rezervace kočáru začíná
4. září na pokladně zámku. Více podrobností
na www.zamek-frystat.cz, telefonním čísle
596 387 340 nebo e-mailu zamek-frystat@
karvina.cz. Změna programu vyhrazena.
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15:00
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Také v letošním roce se Karviná připojí ke
Dnům evropského dědictví, kdy během
8. a 9. září zpřístupní své nejcennější památky. Na zámku Fryštát pro vás budou připraveny kostýmované prohlídky s divadlem, ale
také zahájení výstavy z natáčení pohádky
Když draka bolí hlava. Opět nemůže chybět
speciální okruh spojující zámek s kostelem

speciální okruh
zámek
kostel sv. Marka
radnice
šikmý kostel
kočár (á 20 minut)

Návštěvníci radnice budou mít možnost si prohlédnout nedávno dokončený model této památky. Autorem papírového modelu v měřítku 1:120 je pan
Filip Tarbaj (27) z Ostravy, který se rozhodl u příležitosti 750. výročí Karviné
postavit celkem pět architektonických
modelů spjatých s naším městem.

Svátek zvířat a udržitelné mobility
Již tradičně si v září připomeneme Světový
den zvířat a evropské úsilí o udržitelnou dopravu během společné celoměstské akce
Barevný podzim a Evropský týden mobility.
Akce se koná v pátek 21. září od 14 hodin
u amﬁteátru v parku Boženy Němcové. Těšit se můžete například na aktivity Krajského střediska volného času Juventus včetně
jeho centra přírodovědné stanice, ukázku
sokolnictví, projížďku na koníkovi či ukázku
lukostřelby a obří hlavolamy. Děti si stlučou
ptačí budku nebo se nechají vtáhnout do
představení divadelní společnosti TRDLA či
show Klaunů z Balónkova. Sportovněji založení mohou vyzkoušet skákací boty nebo
se projet na netradičních kolech. Nejen pro

řidiče je určen simulátor otočení na střechu.
O zdraví návštěvníků se případně postará
sanitní vůz, který představí Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, a zájemci si mohou
nechat změřit tlak, hladinu cukru, saturaci či
BMI. Na své si také přijdou fanoušci Taneční
školy Nicola´s Dance Unico a Tělocvičné jednoty Sokol Karviná. Nejen pro případ, že dětem vyhládne na trampolíně, skákacím hradu
nebo čtyřkolkách, je součástí akce stánkový
prodej. Změna programu vyhrazena.
Již o dva dny dříve, tedy 18. září, si fanoušci kolečkových bruslí užijí akci Na in-line
po Karviné. V případě nepříznivého počasí se
akce přesune na 20. září. Start vždy v 19 hodin z Univerzitního náměstí.

Na veřejně přístupných akcích mohou být pořizovány fotograﬁe a videozáznamy pro účely prezentace statutárního města Karviné a jeho příspěvkových organizací na jejich informačních kanálech a sociálních sítích. V případě nesouhlasu s pořizováním
fotograﬁí a videozáznamu vaší osoby budete mít možnost toto odmítnout u označeného fotografa akce. Podrobnosti najdete na
městských webových stránkách http://gdpr.karvina.cz.

Od 2. září bude 3. spoj linky MHD číslo
520 uspíšen o pět minut. Nově bude
jeho odjezd ze zastávky „Fryštát, autobusové nádraží“ v 5.16 hodin, resp. ze
zastávky „Ráj, Kosmonautů“ v 5.45 hodin. Důvodem je umožnění přestupu na
7. spoj příměstské linky číslo 533 do
Havířova, který má od 10. června tohoto roku jinou časovou polohu.

Nabídka práce v huti
Ostravská huť ArcelorMittal hledá
pracovité, fyzicky zdatné zaměstnance starší 18 let. Na vzdělání ani
praxi nezáleží. Nabízí nástupní mzdu
od 22.000 do 27.000 Kč hrubého, pět
týdnů dovolené, získání profesních
průkazů zdarma, dotovanou stravu
a ﬁremní akce. Zájemci, bližší informace získáte na bezplatném telefonním čísle 800 20 20 10, vždy od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin nebo
písemně prostřednictvím e-mailu
pracevhuti@arcelormittal.com.

Všesokolský slet
Cvičenci oddílu všestrannosti Sokol
Karviná reprezentovali Karvinou ve
dnech 30. 6. – 6. 7. na všesokolském
sletu v Praze, který se koná jednou za
šest let. Letošní ročník byl výjimečný,
byl věnován 100. výročí založení republiky. Karvinští cvičenci se zúčastnili sokolského průvodu, nechyběli na
přehlídce nejlepšího výkonnostního
a vrcholového sportu Sokol Gala a řadě
vystoupení, koncertů, výstav i divadelních představení v různých částech
Prahy. Přípravy vyvrcholily vystoupením na pražském Edenu. Karvinští Sokolové cvičili oba dva dny, z toho osm
mužů ve skladbě Borci a šestnáct žen
ve skladbě Ženobraní.

Vylepšený supermarket Kauﬂand myslí i na druhé
Obchodní centrum Kauﬂand v Karviné pro- nizaci nabídne prodejna zákazníkům pří- prodejny navodí pocit velkého vzdušného
chází kompletní rekonstrukcí. Po moder- jemné, pohodlné prostředí. Moderní vzhled prostoru, jednoduchosti a funkčnosti.
V orientaci zákazníkům pomůže výmalba
stěn podle druhu zboží, ale také jednoduchý
navigační systém zastoupený piktogramy.
Vše bude doplněné o nové technologie, jako
jsou čtečky EAN kódů pro kontrolu ceny, samoobslužné pokladny, digitální obrazovky,
které usnadní orientaci v sortimentu produktů i v akčních nabídkách. Nově upravený
bude úsek ovoce a zeleniny, masový a lahůdkový pult s prodejem grilovaných kuřat,
pekárna s kráječem chleba, rozšířena budou i parkovací místa na parkovišti. Prodejní plochu i zázemí bude osvětlovat moderní,
příjemné a především úsporné LED osvětlení. Chladicí nábytek bude osazen dveřmi,
což spolu s nejnovějšími technologiemi
v oblasti rekuperace bude výrazně snižovat
energetickou náročnost. A jako překvapení
pro Karviňáky, kteří vítají sportování venku,
přichází Kauﬂand s vybudováním nového
workoutového hřiště.

Kam na jazyky
Jazyková škola TOP School pořádá pro
zájemce o studium angličtiny den otevřených dveří ve středu 5. září 2018 od
16 hodin v prostorách na Masarykově
náměstí 2457/10, Karviná, naproti Prioru. Součástí je ukázková hodina, kde se
studenti seznámí s výukou pomocí Callanovy metody, jejími výhodami a přínosy.
Rezervace na den otevřených dveří na
telefonním čísle 776 279 258, e-mail:
Karvina@topschool.cz nebo na webové
adrese www.MluvteAnglicky.cz.
Městský dům kultury nabízí kromě angličtiny výuku španělštiny, italštiny a řečtiny, lekce začínají od září a elektronickou
přihlášku najdete na www.medk.cz.
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Forenzní značení kol
Také v září pokračuje Městská policie
Karviná ve forenzním značení jízdních kol
a kompenzačních pomůcek. Syntetickou
DNA budou jízdní kola označena v areálu městské policie v termínech: 4. 9.
(14–17 h), 7. 9. (9–11 h), 11. 9. (9–11 h),
13. 9. (14–17 h), 17. 9. (9–11 h), 20. 9.
(14–16 h), 25. 9. (9–11 h) a 27. 9.
(14–16 h).
Forenzní značení je velmi efektivním
pomocníkem v boji proti krádežím jízdních kol. Za pouhé první čtyři roky se
podařilo snížit počet odcizení na polovinu původního stavu z roku 2013. Mějte
na paměti, že značení není zámek, ale
jen podpůrný prostředek, stejně jako
třeba pískování skel automobilů.
Při deštivém počasí termín odpadá.
Bližší informace na tel. 595 390 997 nebo
e-mailu prevence@karvina.cz. Akce je
součástí projektu Prevence se musí vyplatit, který podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.
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AKCE – VÝBĚR PRO MĚSÍC ZÁŘÍ 2018
2., 9., 16. a 23. 9. 16:00
Karvinské varhany
Pozvánka na str. 8.

8.–9. 9. 10:00–17:00
Dny evropského dědictví
Pozvánka na str. 5.

15. 9. 15:00–22:00
Rozloučení s létem
Pozvánka na str. 8.

3.–27. 9. 12:00–17:00
Karvinský velmistr I.
Zábavná hra o našem městě. Vstup zdarma. Středisko knihovnických a informačních služeb, oddělení pro děti a mládež,
Regionální knihovna Karviná-Nové Město.

14.–15. 9. 9:00–18:00
Zahrada 2018
Výstava výpěstků členů Českého zahrádkářského svazu Karviná – kaktusy a sukulenty, pokojové i venkovní rostliny, rukodělné práce. Poradna, přednášky, soutěže,
ochutnávky i prodej. Vstupné: dobrovolné,
www.zahradkarikarvina.cz. Areál ČZS, ul.
Mlýnská (za zimním stadionem).

18. 9. 19:00
Na in-line po Karviné
Pozvánka na str. 5.

5.–27. 9.
Výstava Ewy Czmok
Středisko hudby a umění, Regionální
knihovna Karviná-Fryštát.
14. 9. 12:30–16:30
Výstava historických vozidel
7. 9. 9:00–17:00
Pořádá klub Auto veteránů Polský Těšín
24. ročník Knižního jarmarku
v rámci 8. ročníku putování po památkách
Knihy v českém a polském jazyce, knihy Těšínského Slezska. Prostranství před
„za babku“, výměna knih, burza, umělecké zámkem Fryštát, Karviná-Fryštát. Záštitu
předměty, historická C. a K. polní pražírna nad akcí převzal pan Karel Wiewiórka,
a kafírna, hry pro děti, balónky, dřevěný náměstek primátora Karviné
kolotoč, občerstvení. Vystoupí: Divadelní
soubor DODIVADLO, skupina CHANSON TAP, 15. 9. 14:30
ALLSKAPONES, Malá černá hudba, ﬂašine- Zavírání pramenů
tář. Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
Atrakce pro děti, stánky, zábava pro celou
rodinu. Účinkují: 14:30 Juventus Karviná,
15:45 ABBA revival, 16:45 Leona Machál9. 9. 17:00–22:00
ková, 17:45 Legendy se vrací, 19:00 SpeČeskoslovenská zlatá desítka
Vystoupí nejúspěšnější interpreti TV Šlágr. ciál Věry Špinarové. Park u kavárny Rosa,
Vstup zdarma. Masarykovo náměstí, Kar- Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.
viná-Fryštát.

19. 9. 9:00–17:00
Farmářské trhy
Prodej regionálních potravin a produktů
doprovodí vystoupení skupiny GOLDEN
HITS. Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.
21. 9. 14:00–18:00
Barevný podzim
Pozvánka na str. 5.
22. 9. 15:00
Jedeme na výlet
Vystoupení dvojice Štístko a Poupěnka s hrami
a písničkami pro děti. Vstupné: 160 Kč na
www.ticketportal.cz. Pořadatel: Mottygo, s.r.o.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
září 2018
Nábory ZUŠ Bedřicha Smetany
Škola přijímá nové žáky od 5 let do všech čtyř
uměleckých oborů: hudebního, tanečního,
výtvarného a literárně-dramatického. Více
informací najdete na www.zuskarvina.cz.
ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov.

Moderní cvičení pod širým nebem Prezentace Těšínského Slezska
Díky ﬁnančním prostředkům z Evropské
unie se v Karviné i našem partnerském
Jastrzębie-Zdróju mohou již teď těšit příznivci cvičení pod širým nebem na nové vyžití. Společný česko-polský projekt „Cvičení nezná hranic“ získal dotaci z Fondu
mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Finanční prostředky jsou určeny pro oba partnery projektu
typu A. Cílem projektu je zintenzivnění
spolupráce Karviné jako hlavního partnera
s polským Jastrzębie-Zdrójem v oblastech
prevence kriminality, propagace zdravého
stylu života a turistiky. Přeshraniční projekt počítá s efektivním využíváním volného času formou fyzického cvičení na čerstvém vzduchu a jeho propagací. Na české
straně proto Karviná instaluje v areálu

základní školy Cihelní venkovní tělocvičné nářadí. Pro vyšší komfort při cvičení
pod širým nebem budou prvky osazeny
na tartanový povrch lemovaný pryžovými
obrubníky. Jastrzębie-Zdrój instaluje ve
své ulici Ruchu Oporu venkovní posilovnu
a street workout společně s novými chodníky, kanalizací a mobiliářem ve formě laviček a odpadkových košů. Počítá se rovněž také s demonstrací cviků závodními
cvičenci, například během společných setkání s ukázkami cvičení workout po obou
stranách hranice. Zájemci ocení vydání
brožury v češtině a polštině s popisem
cviků. Cviky budou rovněž znázorněny na
dvojjazyčných informačních tabulích přímo u sportovišť. Začínajícím cvičencům
pomohou motivační předměty.

Začátkem července se v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu konala
konference, na které byla představena
přeshraniční spolupráce Karviné, Havířova
a polského Jastrzębie-Zdróju. Tato spolupráce tří největších měst Těšínského Slezska má tradici dlouhou 23 let. Výsledkem
jsou stovky realizovaných společných
projektů. Zmiňme jeden, kterým od roku
2011 realizují města partnerský program
nazvaný „Polsko-česká odborná setkání“.
Tento projekt si klade za cíl aktivní přeshraniční spolupráci subjektů působících
téměř ve všech oblastech společenského
života spolupracujících měst.
Zástupci Euroregionu Těšínského Slezska jako organizátoři konference přizvali
poslance Evropského parlamentu, zaměstnance Evropské komise a dalších
evropských institucí a stálých zastoupení
Polské a České republiky u Evropské unie.
Vzájemnou spolupráci za statutární město
Projekt „Cvičení nezná hranic“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/ Karviná představila paní Markéta Kukrech0001663, je spoluﬁnancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Pro- tová, ředitelka Regionální knihovny Karvigramu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu ná, a paní Gabriela Monczková, vedoucí
oddělení strategií a plánování Odboru
Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.
rozvoje Magistrátu města Karviné. Celou

konferenci doprovázela tematická výstava
prezentující dosavadní přeshraniční spolupráci měst v rámci euroregionu.
Samotné konferenci předcházelo setkání zástupců euroregionu Těšínského
Slezska ve městě Lauterbourg na francouzsko-německé hranici s místními
představiteli eurodistrictu Pamina, který
je co do rozlohy a počtu obyvatel tomu
našemu velmi podobný. Odborné setkání,
které vedl osobně vedoucí eurodistrictu
pan Patrice Harster, bylo velmi inspirující
a vzájemně přínosné.
Díky evropskému projektu jsme prostřednictvím konference i odborných jednání v eurodistrictu Pamina zvýšili intenzitu
spolupráce v příhraničním regionu, upoutali pozornost evropských politiků pomocí
prezentace výsledků naší přeshraniční
spolupráce a prezentovali naši představu
o budoucnosti další spolupráce v perspektivě 2020+. Věříme, že naše kroky ocení
i Evropský parlament, který v následujících
měsících bude přijímat nejdůležitější nařízení o ﬁnanční podpoře pro územní spolupráci po roce 2021, tj. Nařízení o Evropské
územní spolupráci (Interreg).

Digitalizace knihovního fondu
Regionální knihovna Karviná, příspěvková
organizace, v zájmu záchrany, ochrany
a zpřístupnění významných dokumentů,
které mají vazbu na regionální historii
a kulturu, digitalizuje svůj knihovní fond
regionální literatury. K digitalizaci byly vybrány dokumenty, které vzhledem k jejich
stavu ohrožuje degradace kyselého papíru
a jimž by bez digitalizace hrozila zkáza.
Vyčleněný chráněný fond regionální
knihovny byl zdigitalizován prostřednictvím digitalizační jednotky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, která
pro knihovny a paměťové instituce tyto
služby poskytuje. Čtenáři se s těmito
významnými dokumenty mohou v digitalizované formě seznámit prostřednictvím
vyčleněného počítače ve Středisku knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov, Informační oddělení – naučná literatura. Díky této službě se čtenář
a uživatel dostane k chráněnému fondu,

který není běžně dostupný v půjčovnách
karvinské knihovny.
Dokumenty z chráněného fondu Regionální knihovny Karviná, které jsou chráněny autorským zákonem, je možné prohlížet jen v Regionální knihovně Karviná
nebo v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, která knihy zdigitalizovala.
Veřejně přístupné knihy digitalizované
touto knihovnou je pak možné prohlížet
na http://camea2.svkos.cz/search. Na adrese www.digitalniknihovna.cz/mzk jsou
pak k dispozici knihy všech knihoven, které se zabývají digitalizací knih v ČR.
Digitalizace chráněného a regionálního
fondu Regionální knihovny Karviná nekončí, další soubory knih jsou v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě
připravovány k digitalizaci. Občané Karviné se tak mohou v knihovně podívat i na
dokumenty z 19. století či Komenského
Didaktiku z roku 1872.

Projekt „VI. Polsko – Česká odborná setkání“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/
0.0/16_010/0001457, který 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.

Školáci ze ZŠ a MŠ Dělnické zvou
k aktivnímu odpočinku v parcích

Žáci a učitelé základní školy Dělnická se
na dva roky stali badateli a společnými
silami zmapovali výskyt rostlin v okolí
školy. Všechny druhy pak pomocí fotograﬁí jednotlivých částí rostlin poslali
tvůrcům mobilní aplikace Pl@ntNet. Jde
o pomůcku volně přístupnou veřejnosti,
která slouží jako interaktivní klíč k určování rostlin. Aplikaci si každý může
stáhnout do tabletu nebo chytrého telefonu. „Projekt jsme slavnostně zahájili na
Noci ve škole 3. března loňského roku. Na
Projekt Digitalizace knihovního fondu Regionální knihovny Karviná bylo možné realizo- žáky VI. A čekaly úkoly a hry postavené
tak, aby se naladili na pozorování přírovat díky podpoře z Fondu primátora města Karviné.
dy a zejména květeny,” vysvětlila Jana
Divišová, jedna z vyučujících, která se do
projektu aktivně zapojila.
A nejen to. Žáci se rozhodli pokračovat
v plnění aplikace a pustili se i do dalšího užitečného úkolu – sestavení questu
(hledačky) ve městě. Prostřednictvím této

hledačky jsou návštěvníci seznámeni se
zajímavostmi, pamětihodnostmi míst,
kudy procházejí, případně by měli být
motivováni k hledání dalších zajímavostí sami. „Náš guest prochází lázeňským
a zámeckým parkem. Začíná za nemocnicí v Karviné-Ráji a končí na náměstí ve
Fryštátě v infocentru. Kdo z návštěvníků
ohlásí vyluštěné heslo, obdrží na památku
drobný dárek,” prozradil ředitel ZŠ a MŠ
Dělnická Petr Juras a dodává: „Výběrem
trasy se žáci snažili předvést Karvinou
jako město, kde lze najít spoustu zeleně
a klidových zón.“
Na putování karvinskými parky doporučují tvůrci hledačky vybrat si období od
května do října. „S sebou si nezapomeňte
vzít psací potřeby, abyste průběžně správně doplňovali tajenku, a také dobrou náladu, s ní se vám náš quest bude plnit snáz,”
uzavřela Divišová.
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SOUTĚŽ
Pohodové léto s vaším Karvinským
zpravodajem doma i v zahraničí
Soutěž Vyfoť se s Karvinským zpravodajem opět pokračuje. Během dvou
měsíců prázdnin nás vaše fotograﬁe úplně zaplavily. S radostí odměňujeme Annu Balvarovou, díky ní si
Karvinský zpravodaj zacestoval přes
oceán do daleké Nevady. Jak oblíbené je Karvinské moře, o tom svědčí
fotka Pavlíny Firlové. Na Vápensku se
zpravodajem v ruce na soutěž myslela
Erika Geborková. Všem gratulujeme
k pěkné výhře v podobě vstupenek
MěDK na kulturu nebo STaRS na sport.
Buďte v příštím čísle vítězem právě vy.
Stačí zaslat snímek, na kterém hlavní
roli hraje náš měsíčník, a to na e-mail
zpravodaj@karvina.cz.

ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ
Roční soutěž pro pravidelné
čtenáře zpravodaje pokračuje
Šest dílků máte zatím vystřižených
od začátku soutěže, kterou jsme
spustili v lednu. V zářijovém vydání
přinášíme už sedmý díl skládačky.
A pro připomenutí pravidla – vaším úkolem je v každém čísle vystřihnout část fotky a dílky k sobě
skládat tak, až vytvoříte fotograﬁi
rozměru A4 z deseti dílků. Nevzdávejte se, pokud vám chybí některý
z předchozích dílků, po ukončení
hry můžete fotograﬁi zkompletovat
na bílých místech tím, že je domalujete podle své fantazie. Soutěžte
a těšte se na ceny.

SOUTĚŽ JE URČENA
POUZE PRO
TIŠTĚNÉ VYDÁNÍ
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