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Více kamer pro
Bezpečnou Karvinou
Městský kamerový a dohlížecí systém
prochází od roku 2017 rekonstrukcí. Na
základě smlouvy uzavřené v polovině září
tohoto roku se v této etapě modernizace
množství kamer ve městě zdvojnásobí.
Ještě vyšší efektivitu zajistí současné
nasazení umělé inteligence, která dokáže
vyhodnotit sledovanou situaci v reálném
čase i ze záznamu. Strážníci tak budou na
rizikové chování upozorněni, i když konkrétní kameru nebudou právě sledovat.
Primátor Jan Wolf dodává: „Rozvoj kamerového systému využívající moderní
technologie, navýšení dohledových pracovišť a propojení všech záznamových
systémů na území města – to vše jsou nezbytné investice pro zvýšení bezpečnosti
a operativnosti policie v našem městě.
Proto je rozvoj kamerového systému logicky součástí Desatera Bezpečné Karviné.“

Sociální služby na
dlani pro každého
Statutární město Karviná představuje
v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb sociální a návazné služby
působící na území Karviné. Akce Sociální
služby na dlani se koná na přelomu září
a října tohoto roku.
Přijďte se na dnech otevřených dveří
přesvědčit, že sociální služby na území
statutárního města Karviné jsou kvalitní,
pomáhají tisícům lidí a zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost. K dispozici budete mít zapojené služby sociálního
poradenství, služby sociální péče i vybrané služby sociální prevence.
„Karviná je zodpovědným městem,
a proto svým občanům nabízí širokou síť
sociálních služeb. Je naší povinností postarat se o potřebné. Uděláme maximum
proto, abychom neustále zlepšovali nabídku služeb,“ doplňuje pozvánku náměstek
primátora Miroslav Hajdušík.
Přehled dnů otevřených
dveří na str. 7
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Dopravní omezení
Statutární město Karviná, Magistrát
města Karviné, Odbor komunálních
služeb oznamuje, že u příležitosti Památky zesnulých proběhne ve
dnech od 25. října do 5. listopadu
2018 stánkový prodej podél hřbitovů
v Karviné-Dolech, Ráji a Mizerově.
V této souvislosti dojde ve dnech od
25. října od 6.00 hodin do 5. listopadu do 6.00 hodin k uzavírce účelové
komunikace v ulici Čajkovského podél
urnového háje. Objížďka bude vedena
po okolních komunikacích.

Dušičkový prodej
Pro souhlas k prodeji u příležitosti Památky zesnulých je nutno se dostavit
v úřední dny na Magistrát města Karviné,
Odbor komunálních služeb, ulice Karola
Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, 1. patro, č. dveří 52. Bližší informace podá
p. Zdeňka Grošková na tel. 596 387 299.

Vánoční jarmark
Zájemci o pronájem dřevěného stánku
pro prodej vánočního sortimentu na
Vánočním jarmarku, který se bude konat od 9. do 20. prosince 2018 na Masarykově námětí v Karviné-Fryštátě,
se mohou hlásit v termínu do 31. října tohoto roku na oddělení školství
a marketingu Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné nebo
na e-mailu: epodatelna@karvina.cz.
Bližší informace podá p. Lenka Krotká
na tel. 596 387 482.

Investice do všech oblastí města
Komunikace, prostranství, ale i zahájení rekonstrukce Kosmosu
Business Gate komfortněji
Jak jsme vás již informovali, na jaře letošního roku získalo multifunkční centrum pro
podporu podnikání v Poštovní ulici novou
kanalizační přípojku. Následovalo vybudování manipulační plochy v zahradě z plastové vegetační dlažby. Práce se nezastavily
ani přes prázdniny, kdy byla osazena automatická pojezdová brána a na zahradu
byl umístěn dřevěný altán. V budoucnu se
připravuje rovněž výměna oplocení celého
objektu a oprava fasády vlastního objektu.

Místo posledního odpočinku
V říjnu bude dokončena rekonstrukce
zpevněných ploch na Centrálním hřbitově
v Karviné-Ráji. Stávající asfaltové povrchy
v prostoru před obřadní síní a před vstupem do areálu hřbitova jsou nahrazovány
zámkovou dlažbou. Součástí prací jsou
rovněž sadové úpravy a výměna mobiliáře.
Celkově tak získává tato část Centrálního
hřbitova nový ráz. Provoz hřbitova, obřadní
síně a místních provozoven není realizací
přerušen, stavební práce jsou vždy po dobu
konání smutečních obřadů zastaveny.

2

Vozovky v garážové osadě u areálu Technických služeb Karviná získávají od konce
srpna nový povrch. Město tak pokračuje
v opravách vozovek v garážových osadách, kdy v minulých letech byly opraveny
ty v ulicích Borovského a Polská.

lých k této budově – vývařovny, výměníkové stanice a původní restaurace. Současně
bylo započato s přípravou výstavby nové
předávací stanice. V následující fázi v roce
2019 proběhne rekonstrukce a přestavba
hlavního objektu, vybudování nových parkovacích míst a zpevněných ploch.

Náměstí Permon
V průběhu října bude zahájena celková rekonstrukce prostranství před komplexem
budov občanské vybavenosti Permon v Karviné-Hranicích. Dojde k odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb a drobné architektury. Následně proběhne výměna
povrchu zpevněných ploch náměstí, chodníků a bude dodán nový mobiliář. Přibydou
nová parkovací místa včetně instalace veřejného osvětlení. Uvedené úpravy přispějí
k celkovému zkulturnění této lokality.

Májovák exceloval
Na konci srpna se Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná zúčastnil ve španělském městě Torrevieja
16. ročníku mezinárodního festivalu
dechových orchestrů Festival Bandas
de Musica. Koncert dramaturgicky
připravil a řídil šéfdirigent Májováku
Ondřej Packan. V závěrečné skladbě
koncertu, slavném Florentinském pochodu Julia Fučíka, se k dirigentskému pultu postavil i španělský dirigent
Adrian Hurtado Aldeguer. Koncert
zhlédl zcela zaplněný přímořský amﬁteátr a na závěr se Májovák dočkal
i potlesku ve stoje. Rovněž přítomní
odborníci hodnotili výkon orchestru
jako naprosto strhující a profesionální.
Španělští pořadatelé byli potěšeni nejen malými dárky s prezentací Karviné,
ale také pozváním místního orchestru
Los Salerosos do našeho města. Koncert je již v přípravě a občané Karviné
se mohou těšit na mimořádný kulturní
zážitek. Koncertní turné se konalo za
podpory statutárního města Karviné
a Ministerstva kultury ČR.
Umění Májováku si můžete vychutnat
hned 28. října, kdy na počest 100 let
Československa vystoupí od 16 hodin
ve velkém sále OPF Slezské univerzity.
V příštím čísle vám zprostředkujeme
pozvánku na jejich dušičkový koncert.

Nová vozovka v garážové osadě projektu zahájena demolice objektů přileh-

Objekt Kosmos se mění
V souvislosti se záměrem přebudování ubytovny Kosmos v Karviné na bytový dům byla
v měsíci září letošního roku v rámci I. etapy

Z fondu primátora se rozdělovaly dotace pro
sport, volný čas i zájmové organizace
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém
28. zasedání konaném 17. září 2018 poskytnout z Fondu primátora dotace sportovním organizacím a zájmovým kroužkům, které pravidelně zajišťují volnočasové
aktivity dětí a mládeže.
Mezi organizace provozující aktivity
a činnosti v oblasti kultury a sportu, které
žádaly o dotace nad 50 tisíc, patří například Městský dům kultury Karviná, KSVČ
Juventus, Iniciativa Dokořán, Sbor dobrovolných hasičů z Karviné-Hranic nebo
Centrum pro rodinu Sluníčko. Dotaci dostanou rovněž házenkáři HC Baník Karviná, kteří v minulé sezóně získali mistrovský titul, těšit se mohou na jeden milion
korun. Zastupitelstvo tak schválilo dotace
nad 50 tisíc v objemu 3 062 300 korun.

„Každoročně se snažíme podpořit činnosti, které lidé pozitivně vnímají a které
aktivizují zejména děti a mladé lidi. Rádi
jsme vyhověli i dalším požadavkům spolků, potřebovaly peníze třeba na vylepšení
svých zázemí, vybavení prostor, nakoupení
nových kostýmů nebo náčiní. Bez toho by
žádný spolek nemohl dobře fungovat,“ vysvětlil primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).
Rada města již dříve ze své kompetence rozdělila dotace ve výši 664 tisíc
korun žádatelům do 50 tisíc, o tyto si
zažádalo celkem 29 organizací a spolků
na své projekty. Například místní skupina
Českého rybářského svazu mohla díky
dotaci uspořádat rybářské závody pro
mladé v parku Boženy Němcové, spolek
Sebeobrana czech z.s. si může dovybavit

spolek kondičním tréninkovým nářadím,
dále se z peněz ﬁnancoval ﬁlm O zaniklé Karvinné, činnost krojovaných horníků,
aktivity ZUŠ Bedřicha Smetany, sportovní
turnaje a podobně.
Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o udělení
dotací v rámci dotačního programu Podpora výkonnostního sportu v Karviné. Mezi
sportovní organizace a spolky se rozdělí
dva miliony korun. Dotace získají například
TJ Sokol, HbK Karviná, Beach Volleyball
nebo Sportovní krasobruslařský klub.
Celkově bylo podpořeno 62 projektů
a akcí v kultuře a sportu, víc jak polovina projektů souvisí se zajištěním činnosti
organizací, nákupem sportovního vybavení, cestovným na závody, soustředěními,
opravami hřišť, startovným a podobně.

Modernizace města stále pokračuje
Spolupráce odboru komunálních služeb a technických služeb funguje
Chodníky a schodiště
• ul. Jurkovičova u čp. 1546–1549, Karviná-Nové Město
• ul. Fibichova u čp. 1607–1608, Karviná-Nové Město
• ul. Fibichova – spojka, Karviná-Nové Město
• ul. Na Kopci u čp. 2157–2162, Karviná-Mizerov
• ul. Čajkovského u čp. 2184–2176, Karviná-Mizerov
• ul. Sovova u čp. 844, Karviná-Ráj
• ul. Božkova u čp. 400/67, Karviná-Ráj
• ul. Pokrok, Karviná-Ráj
• ul. Kosmonautů u čp. 606–621, Karviná-Ráj
• ul. Flemingova u čp. 2838–2847, Karviná-Hranice
• schodiště v ul. U Lesa u čp. 869, Karviná-Ráj
Opravy se provádí postupně, dle evidovaných žádostí občanů a zjištění technického stavu v terénu. V roce 2019 budou
opravy pokračovat.

Dětská hřiště
• Dokončeno:
– ul. Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov
• V realizaci:
– ul. Na Stráni, Karviná-Ráj
– ul. Borovského, Karviná-Mizerov
– ul. Na Zátiší, Karviná-Louky

Lesopark Dubina

Výměna sloupů
semaforů

• křižovatka u Grada
• do podzimu probíhá realizace nových • křižovatka u VZP
chodníků, osvětlení a mobiliáře; nový • křižovatka u Prioru
mostek byl již dokončen

Nové veřejné osvětlení
ještě letos
• ul. U Farmy, Karviná-Ráj
• ul. Ve Svahu, Karviná-Ráj
• ul. U Bažantnice, Karviná-Nové Město
• ul. Zahradnická, Karviná-Mizerov
• ul. Ke Statku, Karviná-Louky

Odpadové hospodářství
Čištění komunikací
a chodníků
• v poslední době jste mohli zaregistrovat
pracovníky veřejně prospěšných prací při:
– čištění žlabů v ul. Majakovského
– zametání parkoviště a jeho okolí v ul.
Čsl. armády, Karviná-Hranice
– okopávání chodníků a ostrůvků v ul.
Žižkově, Karviná-Hranice
• příznivci in-line bruslení jistě oceňují
strojní čištění stezky v parku Boženy
Němcové – probíhá pravidelně každé
dva týdny v pátek

• výstavba kontejnerových stání pro
vyšší kapacitu separačních nádob
a bezpečnost provozu v ul. Dělnické,
Karviná-Nové Město a ul. Borovského,
Karviná-Ráj
• pořízení a instalace 80 nových odpadkových košů do historické části města
a parku (výměna říjen–listopad)
• oprava 10 odpadkových košů na hlavním autobusovém nádraží
• pořízení a instalace 27 schránek se sáčky na psí exkrementy
• uzavření dodatku ke smlouvě s kolektivním systémem Elektrowin v rámci
dodání dalších dvou kontejnerů na
sběr elektroodpadu (v areálu technických služeb)
• další sady tašek na třídění do domácností – 3 000 kusů (září–říjen)
• podání žádosti o dotaci na pořízení dalších 600 kompostérů (2019/2020)
• podání žádosti o dotaci na pořízení
10 velkoobjemových kontejnerů (7 m3)
na bio odpad (2019/2020)

• pořízení 200 bio nádob k novostavbám
rodinných domů
• pořízení biologicky rozložitelných sáčků
(8 l) do bio košíků pro občany (výdej od
dubna a stále probíhá)
• zpracování podkladů pro vydání oblíbeného stolního kalendáře na rok 2019 se
svozy odpadu
• na podporu třídění odpadu byla v rámci
dubnového Dne Země pořádána soutěž
pro školy a pro všechny občany města
Retro kampaň k výročí města

Výsadba zeleně
• postupně na území celého města – na
podzim je plánována výsadba 56 stromů
a 400 keřů

Nové vybavení psího útulku
• v letošním roce bylo pořízeno 29 psích
bud a 4 kotce

Ohrazené výběhy pro psy
• novinka na území města vyroste v lesoparku Dubina ve spolupráci s pejskaři
Karviné

Jak to vidí primátor
Vážení a milí spoluobčané,
čas
neúprosně
letí a vy jste do
schránek obdrželi poslední číslo
zpravodaje tohoto
volebního období.
V daném sloupku jsem od ledna
každý měsíc dostal
jako primátor příležitost informovat
vás o tom, co právě dělám a jak se vyvíjí všechny projekty a investice, které
mají Karvinou posunout o kus dál, než
je. Pevně věřím, že se mi i za uplynulou dobu podařilo udělat několik
významných a odvážných kroků, bez
kterých by žádná změna k lepšímu
nebyla možná. Třeba mnohokrát zmiňované bezdoplatkové zóny. Stojím si
za tím, že bez jejich zavedení bychom
se těžko zbavovali nepřizpůsobivých
lidí a jen velmi obtížně bychom mohli
pokračovat v boji proti obchodníkům
s chudobou a některým neziskovým
organizacím. Žiji tady a není mi jedno, jak Karviná vypadá a jací lidé
v ní žijí. Tyhle razantní kroky byly
nutné, aby se situace zlepšila. Pro
bezpečnost jsme toho udělali mnoho, rušíme ubytovny, skončí herny,
rozšiřujeme řady strážníků, zavedli
jsme okrskáře i anonymní linku pro
hlášení přestupků a trestných činů,
rozšiřujeme kamerové systémy. Vím,
že bezpečná Karviná je základ pro
klidný život nás všech. Kromě bezpečné Karviné je však důležitý i její
rozvoj, a proto připravujeme projekt
Karviná všemi deseti, který obsahuje
několik významných záměrů v oblasti zaměstnanosti, volného času nebo
bydlení. Peníze musí do Karviné přijít
i od státu, protože nám to jako městu dluží. Pokud vám osud města není
lhostejný, je důležité, abyste přišli
v říjnu k volbám. Věřím, že se bude
dále pokračovat v započatých věcech
a podaří se všechny vize a připravené
projekty zrealizovat tak, aby se život
v Karviné změnil k lepšímu.
S úctou Jan Wolf
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Šlágr sklidil úspěch
Městský dům kultury zorganizoval
v areálu letního kina v parku Boženy
Němcové velkou akci pro příznivce
hitů TV Šlágr. Nejúspěšnější interpreti
se představili v pořadu Československá zlatá desítka. Tisíce diváků si tak
mohly připomenout své oblíbené hity.

Permoník nezahálí
Na přelomu července a srpna letošního
roku soutěžil Permoník až v dalekém
Japonsku. V neuvěřitelné konkurenci
z celého světa získal v Tokiu dvě zlata,
z toho celkově druhou cenu v kategorii
Youth a třetí cenu v kategorii Contemporary. Největší radost má ale sbor
z ocenění za nejlepší provedení povinné
japonské skladby, které Permoníku udělil sám skladatel Naoto Aizawa. O dojetí
mezi členkami sboru se postaral rovněž
jeden z nejvýznamnějších sborových
autorů současnosti Xabier Sarasola, který jim na důkaz svého uznání věnoval na
místě patero svých skladeb.
Jako důkaz uznání a poděkování za
reprezentaci Karviné pozval primátor
města Jan Wolf zástupce sboru na
radnici. Permoník pana primátora mile
překvapil, když členky sboru požádaly o přesunutí společného setkání do
jejich zkušebny, kde jsou zpěvačky
a zpěváci jako doma. Setkání se tak
neslo v přátelské a uvolněné atmosféře s ukázkou pěveckého umění mistrovského sboru.

Kalendárium 2019
Město připravuje tradiční vydání přehledu
sportovních a kulturních akcí konaných
v příštím roce. Tištěné Kalendárium 2019
bude prezentovat veřejně přístupné akce
na území města. Pokud takovou akci
pořádáte, pošlete prosím informace do
9. listopadu odboru školství a rozvoje magistrátu nebo na dagmar.dlouha@karvina.cz, tel. 596 387 477.

Pro 4300 žáků začal nový školní rok
V novém školním roce 2018/2019 do lavic třinácti základních škol působících na
území statutárního města Karviné usedlo
4300 školáků, z toho 479 prvňáčků. Do
mateřských škol bylo zapsáno 389 nových
dětí. Náměstek primátora Miroslav Hajdušík
vítal prvňáčky na základní škole Prameny:
„První školní den jsem letos prožíval i jako
hrdý otec prvňáčka, kterému přibudou povinnosti a začne objevovat nové věci.“
Žáci a malé děti, kteří budou navštěvovat některou z dvanácti mateřských
a základních škol, jejichž zřizovatelem je
statutární město Karviná, se mohou těšit
na několik novinek. „Město provedlo ve
svých školských budovách několik rekonstrukcí a úprav v hodnotě přesahující
Seznam oprav a rekonstrukcí
20 milionů korun. Jedná se například o rekonstrukce rozvodů elektřiny nebo úpravy ZŠ a MŠ Školská
zahrad mateřských škol,“ říká primátor • rekonstrukce běžecké dráhy,
města Jan Wolf (ČSSD).
• úprava vchodu MŠ.

ZŠ a MŠ Majakovského
• opravy šaten žáků,
• varný kotel,
• kostka Magic Box (mobilní interaktivní
projektor s malým výkonným počítačem
a ozvučením).
ZŠ a MŠ Mendelova
• rekonstrukce rozvodů elektřiny (družina),
• rekonstrukce rozvodů elektřiny MŠ Slovenská.
ZŠ a MŠ Slovenská
• rekonstrukce zahrady MŠ Hranice.
ZŠ a MŠ Družba
• výměna oken,
• herní prvek na zahradu,
• myčka pro školku,
• statické úpravy krovu tělocvičny.
ZŠ a MŠ U Lesa
• rekonstrukce toalet.
ZŠ a MŠ U Studny
• rekonstrukce zahrady MŠ Centrumáček.

Při svých toulkách přírodou můžete obdivovat mladé pávy
žáci prvních stupňů základních škol. Svým
pozváním jim zpříjemnil nový školní rok
primátor města Jan Wolf (ČSSD), který
se ujal slavnostního vypuštění pávů mezi
daňky, jelena a kamerunské kozy.
„Zoo koutek má v Karviné dlouhou tradici,
čas zde tráví Karviňáci napříč generacemi.
Jsem rád, že se stále vylepšuje, rozšiřuje
o nová zvířata a že i nadále bude patřit
mezi odpočinková místa ve městě,“ říká
primátor.

Zoo koutek v parku Boženy Němcové
v Karviné-Fryštátě se rozrůstá. Po pěti
letech se vrací zástupci těchto elegantních opeřenců. V dubnu je městu darovali
zástupci benediktinského opatství z Rajhradu u Brna. Další dva exempláře získal
zoo koutek ze zámečku Petrovice. Mladí
ptáci však museli nejdřív projít adaptačním procesem ve voliéře. Mezi nejvděčnější návštěvníky zoo koutku patří děti,
a proto u jejich vypuštění nemohli chybět

Přeshraniční vyjížďka na kolech Karviná a Skoczow slaví spolu
V pátek 21. září 2018 se uskutečnila česko-polská cyklistická vyjížďka po nově
dokončené Železné cyklotrase na trase
Karviná – Petrovice u Karviné – Godów –
Jastrzębie-Zdrój – Zebrzydowice – Karviná.
Cyklistický peloton odstartoval v pravé poledne a postupně se rozrostl až na 73 účastníků. Pro všechny cyklisty bylo připraveno
občerstvení a propagační předměty. Pokud
jste se vyjížďky nezúčastnili, určitě ji absolvujte po své ose – rozhodně stojí za to.

V rámci projektu „Společné oslavy
750. výročí založení měst Skoczow
a Karviná“ se v prostorách Regionální
knihovny Karviná uskutečnila 29. srpna
2018 závěrečná konference, které se zúčastnili zástupci obou partnerských měst
i odborná a laická veřejnost. Účastníci
měli možnost seznámit se prostřednictvím zajímavých prezentací s významnými osobnostmi a s historickými zajímavostmi měst Skoczow a Karviná.

Projekt „Železná cyklotrasa“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/00
00331, je spoluﬁnancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Projekt „Żelazny szlak rowerowy“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15
_003/0000331, doﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Projekt „Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczow a Karviná“, registrační
číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000993, 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.
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Projekt Karviná všemi deseti změní
negativní trendy i image města
Statutární město Karviná chystá plán na
období po ukončení těžby uhlí. Proces
změny i plán samotný nese název „Karviná všemi deseti“. Město jeho obsah
představilo klíčovým spoluhráčům v prostorách Regionální knihovny Karviná.
„Pozvali jsme do Karviné zástupce z ministerstva průmyslu a sociálních věcí, zástupce z kraje i investory, kteří působí na
území města Karviné jako Asental nebo
OKD, tedy ty, kteří k projektu také mohou
něco říct. Představili jsme jim pracovní
materiál, jak zastavit odliv lidí z města, jak
zvýšit trh práce i jak zlepšit celkový život
v Karviné. Je to projekt na příštích deset
let. Teď se nacházíme v pracovní rovině,
vše je rozpracováno, diskutujeme nad tím
a věřím tomu, že do konce roku bude projekt připravený ‚v mašličkách‘ a my budeme směle žádat o ﬁnanční prostředky
Evropskou unii, stát i krajský úřad,“ řekl
primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).
Přítomné s projektem Karviná všemi
deseti seznámil podrobně projektový
manažer David Sventek ze společnost
BeePartner, která vyhledá potenciální
zdroje na realizaci projektů z evropských
fondů a programů. Na setkání vystoupila
i urbanistická architektka, několik expertů a odborníků nebo uznávaný český
ekonom Petr Zahradník, který se s hosty
spojil pomocí videokonference z Bruselu.
Potvrdil, že stejně jako tomu bylo v jiných
zemích při útlumu těžby, tak i Karviné
musí pomoci stát. „Bohužel máme historicky nastavenou ekonomiku tak, že je víceméně závislá pouze na jednom velkém
zaměstnavateli, a tím je OKD. To se ale
bude postupně utlumovat a do budoucna
s ním, jako s největším zaměstnavatelem, nemůžeme počítat. Je proto nejvyšší
čas začít připravovat velkou průmyslovou
zónu, přivést sem strategického investora a hlavně další práci pro naše občany.
Ideální je tento plán zkombinovat s podporou začínajících podnikatelů, řemeslníků a rozvojem malých a středních ﬁrem.
Bez toho se Karviná opravdu ekonomicky
nespraví,“ dodal primátor.
Všichni klíčoví spoluhráči a aktéři se
podrobně seznámili s tím, jaké kroky podniknout, aby se ve městě nejen zvýšila
zaměstnanost, ale i chuť v Karviné bydlet
a pracovat.
„Ekonomika města je úzce spjata
s tím, kdo tady žije a kdo tady chce bydlet, protože spousta lidí se nestěhuje
jen za krásným prostředím, ale právě
za prací. Ambice je nedělat projekt výsekově a v jedné věci, ale snaha je celý
program realizovat v čase postupně a ve
všem tak, aby se městu začalo opravdu
dařit,“ vysvětlil projektový manažer David Sventek.
Podle zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR Zbyňka Šimánka je Karviná
připravena na to, aby na ﬁnance z EU
mohla dosáhnout. „Karviná všemi deseti
je podle mě jedna z největších příležitostí
pro město, která se shodou okolností překrývá s programem EU. Ten bude poměrně
štědře přispívat k rozvoji celého regionu.

KRÁTCE

Hledáme jehličnan
V Karviné budou i letos tři městské vánoční stromy. Nadále platí výzva magistrátu – Nabídněte vhodný jehličnan.
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. Své nabídky, prosím, adresujte na e-mail tomas.
trampler@karvina.cz, tel. 596 387 320
nebo poštou na adresu statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb,
Karola Śliwky 618, 733 24 Karviná-Fryštát. Podrobnosti na webu magistrátu http://1url.cz/@strom. Děkujeme.

Seminář
o kulturistice
Udělat zajímavou akci a ještě být prospěšný pejskům v darkovském útulku se
rozhodl Radim Volák. Do prostředí Fitness
Ring přijedou osobnosti kulturistického
světa Aleš Bursa a Filip Grznár. V sobotu
27. října 2018 proběhne seminář o kulturistice. Součástí bude zdarma ochutnávka zdravých produktů. Vítáni jsou všichni,
kterým zdravý životní styl není lhostejný,
anebo právě ti, co hledají rady, jak na to.
Více informací na fb a webových stránkách www.ﬁtness-ring.cz.

Pečujme spolu
Město hradí 2. ročník cyklu Pečujme
spolu zaměřeného na potřeby těch,
kteří se starají o seniory, dlouhodobě
nemocné a imobilní pacienty. Do konce roku se můžete zúčastnit ještě tří
setkání na různá témata, a to 13. 10.,
10. 11. a 8. 12., vždy od 9 do 12 hodin
v učebně Střední zdravotní školy. Bližší
informace na tel. č. 596 311 774 nebo
www.sszdra-karvina.cz.

Koncert v kostele
Nevšední zážitek nabízí organizátoři
Svatováclavského hudebního festivalu v neděli 14. října v šikmém kostele
svatého Petra z Alkantary. V rámci hudebních výletů zde od 15 hodin vystoupí
Martin Gurbaľ (bas) a Stadlerovo klarinetové kvarteto. Na programu budou díla
hudebních velikánů jako Farkas, Bach,
Albinoni či Dvořák. Vstupenky pořídíte
on-line na www.shf.cz nebo v místě koncertu 30 minut před zahájením. Vstupné
150 Kč; senioři, studenti, ZTP 100 Kč;
ZTP/P 50 Kč; děti do 15 let zdarma.

ADRA stále hledá
Pokud se ta jedinečná příležitost promešká, bylo by obtížné získat větší rozsah
prostředků na ﬁnancování takových strategických projektů, jako je tento projekt,“
řekl Šimánek.
Na setkání byla zmíněna i iniciativa
uhelných regionů, která by mohla k realizaci projektu Karviná všemi deseti hodně
přispět. Projekt, jak revitalizovat a hlavně

stabilizovat město Karviná, je důležitý.
Moravskoslezský kraj se také musí podílet na této konkrétní revitalizaci.
Mezi plánovanými projekty je například
Karvinská speciální ekonomická zóna
nebo Urbanistické řešení centra města,
které počítá s revitalizací třídy 17. listopadu a podobně. Další pracovní schůzka je
naplánovaná na měsíc říjen.

Chcete dát svému volnému času hlubší
smysl? ADRA stále hledá nové dobrovolníky. Aktuálně vyhlíží lidi s širokým
srdcem pro domov Benjamín a do programu Dobrovolníci domů. Školení pro
nové zájemce o dobrovolnictví se koná
ve čtvrtek 4. října od 16 hodin v karvinském sídle Nadace OKD, ul. Karola
Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát.
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Členové Kung Fu si
plní své velké sny
Nevšední zážitkové soustředění prožil
team Survival & Kung Fu Club Karviná
v kolébce bojových umění v čínském
klášteře Shaolin. Mladí členové výpravy
si odnesli obrovské zkušenosti a starší
si splnili své sny. Po dlouholetém praktikování bojových umění poznali tradiční tréninkové metody přímo v podání
shaolinských mistrů kung-fu.

Hledáme stavbaře
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné vyhlašuje výběrová řízení na
volná pracovní místa referent územního
plánování a stavebního řádu a investiční
referent, referent majetkové správy, referent společné státní správy a samosprávy. Bližší informace na www.karvina.cz
(dále úřední deska – výběrová řízení na
nové zaměstnance) nebo oddělení lidských zdrojů Magistrátu města Karviné
tel.: 596 387 342, 596 387 245.

Jste majitelem lesa?
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí jako orgán
státní správy lesů oznamuje tímto vlastníkům lesa o výměře menší než 50 ha
v katastrálních územích Karviná-město,
Karviná-Doly, Darkov, Ráj, Staré Město
u Karviné, Louky nad Olší, Dětmarovice, Koukolná, Petrovice u Karviné, Dolní
Marklovice, Prstná, Závada nad Olší
a Stonava, že si mohou převzít lesní
hospodářskou osnovu pro svůj les platnou od 1. ledna 2018 do 31. prosince
2027, a to po celou dobu její platnosti
na adrese Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, Odbor stavební a životního
prostředí, dveře č. 85, 2. patro budovy B magistrátu. Vždy v úřední dny –
pondělky a středy – od 7.30 do 11.00
a od 13.00 do 17.30 hodin. Po předchozí telefonické dohodě také v úterky
a čtvrtky od 7.30 do 16.00 hodin.

Setkání osobností k výročí města
Příjemné odpoledne na zámku Fryštát bylo plné vzpomínek
V rámci oslav 750 let od první písemné
zmínky o území Karviné se na zámku
Fryštát setkali ve středu 19. září osobnosti
a potomci osobností, jejichž životy a práce
jsou spjaty s historií města. Po úvodní řeči
primátora Jana Wolfa (ČSSD) byl připraven krátký kulturní program, o který se
postarali klavírista Jan Edvard Štrumpf
a Komorní sdružení Sborového studia
Permoník. Následně si hosté prohlédli ve
výstavní síni zámku panelovou výstavu,
která je věnována právě nejvýznamnějším
lidem spojeným s Karvinou. Na setkání
dorazili například historička Libuše Kolková, lékař Josef Nedvěd, Eva Šeinerová
ze Sborového studia Permoník, malíř a sochař Walter Taszek, hokejový trenér Miroslav Fryčer či šéf českého krasobruslení
a trenér Stanislav Žídek.
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo setkání uskutečnit. Setkaly se zde osobnosti,
které se v normálním životě zřejmě nepotkají. Zároveň si při této příležitosti mohly
společně prohlédnout výstavu věnovanou
významnému jubileu města,“ říká náměstek
primátora Karel Wiewiórka (KSČM).
Vystavené panely a memorabilie představují životy lidí, kteří ve městě žili, působili a významně obohacovali společenský, kulturní nebo sportovní život. Výstavu
si můžete přijít do výstavní síně zámku
Fryštát zdarma prohlédnout až do 23. prosince tohoto roku, vždy od úterý do neděle
od 10 do 17 hodin.

Čekají nás volby do Zastupitelstva města Karviné
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat volby do zastupitelstev obcí.
V první den voleb – pátek 5. října 2018
– proběhne hlasování od 14 do 22 hodin,
v druhý den voleb – sobota 6. října 2018
– se bude hlasovat od 8 do 14 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu bezprostředně po uzavření volebních místností.
Hlasování na území města proběhne ve
volebních místnostech v 61 volebních
okrscích. Seznam volebních místností je
zveřejněn na webových stránkách města:
https://1url.cz/@zastupitelstvo.
Hlasovací lístky budou dodány všem
voličům nejpozději v úterý 2. října 2018.
Rovněž budou k dispozici přímo ve volební
místnosti. Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Do Zastupitelstva města Karviné je zaregistrováno osm volebních stran, které

který voliči obdrží spolu s hlasovacím
lístkem.
Pro tyto volby se nevydávají voličské
průkazy! Voliči mají možnost hlasovat
pouze ve svém volebním okrsku dle
místa trvalého pobytu!
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních nebo rodinných,
důvodů Magistrát města Karviné nebo
Volič může označit:
příslušnou okrskovou volební komisi o to,
• pouze jednu volební stranu
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
• jednotlivé kandidáty
a to pouze v územním obvodu volebního
• kombinovat oba způsoby
okrsku, pro který byla volební místnost
zřízena. Žádost může uskutečnit také teHlas je neplatný:
lefonicky na Magistrátě města Karviné
• není-li označena strana ani kandidát
– tel. č. 596 387 341, 596 387 202 nebo
• je-li označena více než jedna strana
• je-li označeno více kandidátů, než kolik 596 387 363 či ve dnech voleb na telefonním čísle okrskové volební komise. Telese v obci volí
fonní seznam okrskových volebních komiPodrobné informace o způsobu hla- sí bude zveřejněn na webových stránkách
sování budou na informačním letáčku, města: https://1url.cz/@zastupitelstvo.
budou uvedeny na jednom velkoformátovém a jednostranném hlasovacím lístku.
Volič může do úřední obálky vložit jeden
hlasovací lístek. Volič může udělit tolik
hlasů, kolik volí zastupitelů, v Karviné to
je 41. Žádné přednostní – preferenční –
hlasy neexistují, volič uděluje pouze hlasy.

Po prázdninové přestávce začalo opět v září vítání občánků
Další slavnostní vítání občánků po prázdninách proběhlo v obřadní síni Městského
domu kultury v neděli 23. září 2018. Fotograﬁe zachycují ceremoniál tří skupin dětí
s hrdými rodiči a jejich příbuznými. Mezi
nové občánky města Karviné jsme přivítali
dvacet dětí, dvanáct chlapečků a osm holčiček. O kulturní zpestření pásmem básniček a písniček se postaraly děti z mateřské
školy Sokolovská z Karviné-Nového Města.
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AKCE – VÝBĚR PRO MĚSÍC ŘÍJEN 2018
2.10. 17:00
Skrytá řeč barev
Přednáška lektorky, výtvarnice a designérky Mgr. Grety Sartori. Vstupné: 90 Kč.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.
4. 10. 15:30
100. výročie vzniku Československa
Beseda s doc. Jaromírem Slušným
a hudebním programem. Pořádá: Obec
Slovákov v Karviné. Koncertní sál ZUŠ
B. Smetany, Karviná-Mizerov.

17. 10. 9:00–17:00
Farmářské trhy
Prodej regionálních specialit, Centrální
tržiště a jeho okolí, Karviná-Fryštát.
17. 10. 19:00
Titanic
Divadelní představení. Uvádí: Divadlo
Kalich. Vstupné: 385, 365 a 335 Kč. Velký
sál MěDK, Karviná-Nové Město.
19. 10. 19:00
Vlasta Redl s kapelou
Koncert všestranného moravského
hudebníka. Vstupné: 305, 285 a 255 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

9. 10. 17:00
Oldřich z Chlumu,
román a skutečnost
Beseda s autorem románů ze středověku
PhDr. Vlastimilem Vondruškou. Vstupné: 20. 10. 10:00
50 Kč. Literární salón regionální knihovny, Drakiáda se Sluníčkem
Karviná-Mizerov.
Pouštění draků na poli leteckých modelářů, Karviná-Nové Město. Pořádá: Centrum
pro rodinu Sluníčko.
9. 10. – 14. 11.
Vladislav Raszyk
Jubilejní výstava obrazů. Otevírací doba: 20. 10. 15:30
pondělí, středa, pátek: 9:00–15:00; úterý, Podzimní meditace
čtvrtek: 9:00–19:00. Mánesova síň MěDK, Koncert duchovní hudby. Vstupné:
Karviná-Nové Město.
170 Kč. Kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná-Fryštát.
9. 10. 15:00–19:00
Aby nám to spolu klapalo
25. 10. 17:00
Přednáška psychologa PhDr. Jeronýma Fryštátská radnice – perla Karviné
Klimeše. Pořádá: Centrum pro rodinu Slu- Přednáška Mgr. Pavla Kufy. Státní okresní
níčko, Střední škola techniky a služeb, archiv, Karviná-Fryštát.
Karviná-Nové Město
28. 10. 16:00
100 let Československa
9. 10. 18:00
Baskicko/Kantabrie
Koncert Symfonického dechového
Dobře utajené Španělsko v přednášce orchestru Májovák. Vstupné: 100 Kč.
cestovatele Ivo Petra. Vstupné: 90 Kč. Slezská univerzita, velký sál OPF, Karviná-Fryštát.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.
13. 10. 15:30
Den vážné hudby
Komorní koncert hostů sboru Permoník.
Vstupné: 70 Kč. Společenský sál, Rehabilitační sanatorium, Karviná-Hranice.

29. 10. 19:00
Vězeň na druhé avenue
Divadelní komedie. Uvádí: Agentura Harlekýn. Vstupné: 395, 375 a 345 Kč. Velký sál
MěDK, Karviná-Nové Město.

16. 10.
Dýňobraní
Soutěž o nejkrásnější dýni. Středisko knihovnických a informačních služeb, dětské
oddělení, Karviná-Mizerov.

30. 10. 16:30
Albertíkův halloween
Zábavný program s podporou Nadace
OKD pro děti od 4 let. Vstupné: 60 Kč
Obecní dům Družba, Karviná-Fryštát.

Regionální knihovna Karviná, p. o.
vás srdečně zve na 22. ročník celostátní akce

TÝDEN KNIHOVEN
1.–7. 10. – bezplatná první registrace nových uživatelů, bezplatná celoroční
registrace pro důchodce nad 70 let, amnestie upomínek.
Středisko polské literatury Karviná-Fryštát, Masarykovo nám. 9/7
1.–31. 10. – Wystawa Zbigniew Kubeczka „Ekslibrisy“ połączona z promocją
tomiku poezji Renaty Putzlacher „Pamięć“. 3. 10., 17:00 – Wernisaż.
2. 10., 9:00 – Klub dyskusyjny
1.–5. 10. – Wszystkie kolory Karwiny – quizy i zabawy dla dzieci.
Střediskoknihovnickýchainformač.služebKarviná6,tř.Osvobození1639/43
Oddělení pro děti a mládež: Týden pověstí Karviné – čtení, tvoření a testík
1. 10., 15:30–17:00 – O čarovném zvonu.
2. 10., 15:30–17:00 – O Střybrňočce.
3. 10., 15:30–17:00 – Jak Pustecký pomohl Franckovi.
4. 10., 15:30–17:00 – Ondra Foltýn.
5. 10., 15:30–17:00 – O tajemném jezírku. Hrajeme divadlo!
Oddělení pro dospělé
3. 10., 9:30–11:00 Posezení s knihou u kafíčka na téma Regionální historie.
Domov Alzheimer, Karviná-Darkov
4. 10. – „Karviná (1268–2018)“ – beseda s klienty DomovaAlzheimer.
Pobočka v Rehabilitačním sanatoriu, Čsl. armády 2954/2, Karviná-Hranice
1.–7. 10. – Výstava knih z fondu pobočky s regionální tématikou.
Střediskoknihovnickýchainformač.služebKarviná-Mizerov,Centrum2299/16
Oddělení pro děti a mládež
1. 10. – Mám básnické střevo – zábavná soutěž pro děti (do 31. 10.).
1. 10. – Malujeme v podzámčí – výtvarná soutěž pro děti (do 31. 10.).
1.–6. 10. – Znáš své město? – vědomostní kvíz
1.–6. 10. – Karviná v obrázcích – skládání puzzle
2. 10., 16:00 – Papírový drak – Kreativní dílnička pro rodiče s dětmi.
Oddělení pro dospělé – Beletrie
1.–6. 10. – To nejlepší zůstává skryto – výběr knihy „naslepo“.
1.–6. 10. – Karvinská toulavka – vědomostní kvíz o Karviné.
3. 10. – Knihpatrolky v ulicích – zastihněte v ulicích hlídku knihovny a zaregistrujte
se do knihovny zdarma cestou do práce či obchodu.
Informační oddělení – naučná literatura
1. 10. – Sny a měsíc – výstava vlastní tvorby Zuzany Balické (do 31. 10.).
1. 10. – Výstava obrazů MgA. Tomáše Oslizloka (do 31. 10.).
4. 10. – Exkurze do tiskárny Finidr – exkurze pro věrné čtenáře.
Literární salón, Regionální knihovna Karviná, Karviná-Mizerov
2. 10., 17:00 – Setkání u knihy – setkání regionálních
publikujících autorů i autorů píšících do šuplíku.

SOUTĚŽ

ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ

Karvinský zpravodaj před objektivem
Tentokrát byl Karvinský zpravodaj společníkem na houbách. O fotku se s námi
podělila paní Kamila Horehleďová. Výherkyni gratulujeme. A příště to můžete být
právě vy, stačí zaslat fotograﬁi na e-mail
zpravodaj@karvina.cz.

Roční soutěž pro pravidelné
čtenáře zpravodaje pokračuje
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Osmým dílkem skládačky pravidelným hráčům této soutěže, kteří
poctivě stříhají každý měsíc jeden
daný dílek, začíná dávat puzzle
rozměr opravdové fotograﬁe. Pro
účast v naší soutěži musíte dát
dohromady celou fotograﬁi, zbývají už jen poslední tři části. Po její
kompletaci nalepíte všech deset
částí na papír formátu A4. Chybějící dílky z minulých čísel můžete
domalovat, proto nezoufejte ani vy,
co jste se zapojili později. Soutěžit
se vyplatí, čekají na vás zajímavé
a pestré výhry.

SOUTĚŽ JE URČENA
POUZE PRO
TIŠTĚNÉ VYDÁNÍ

