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Náš evropský projekt

Do stejnojmenné soutěže pořádané Zastoupením Evropské komise v České
republice se přihlásilo 36 obcí, které
úspěšně realizovaly přínosný projekt
spoluﬁnancovaný z evropských fondů.
Karviná přihlásila úspěšný projekt „Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná“. Náměstek
primátora Lukáš Raszyk (ČSSD) k této
nominaci říká: „Myslím si, že rekonstrukce knihovny se nám povedla. Svědčí
o tom udělení ceny Stavba roku Moravskoslezského kraje, a to v kategorii staveb občanské vybavenosti, kterou jsme
převzali v roce 2011. V loňském roce
se pak naše knihovna stala městskou
knihovnou roku 2018. Proto věřím, že
uspějeme i v této soutěži.“ Náš evropský
projekt můžete podpořit lajkem na facebooku již jen do 2. května pod odkazem
https://1url.cz/@EUprojekt. Děkujeme za
váš hlas!

Na minutku s krajem
Ve středu 10. dubna se v Literárním
salónu Regionální knihovny Karviná
uskutečnilo neformální setkání hejtmana kraje Ivo Vondráka (ANO 2011) s primátorem Karviné Janem Wolfem (ČSSD),
jejich hosty a občany našeho města.
Nosným tématem moderované diskuse
pod názvem Na minutku s krajem byla
současná pozice, směřování a budoucnost našeho kraje a Karvinska jako jeho
součásti v příštích deseti letech. Přítomní diskutovali o tom, co je pro kraj, Karvinou a občany důležité, nač se zaměřit
při úvahách o rozvoji a zlepšení image
Moravskoslezského kraje.

Foto: Milan Haluška
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Proč mladí nešetří?
Statistiky ČSAD Karviná a krajského koordinátora KODIS ukazují na iracionální
chování značného počtu cestujících
do 15 let, kteří nevyužívají bezplatnou
autobusovou dopravu na území města
Karviné. Stačí si přitom pořídit za 130 Kč
bezkontaktní čipovou kartu ODIS a každý rok ji prolongovat dohráním ročního
bezplatného kuponu. ODISku vám během tří týdnů od podání žádosti vyřídí
v Dopravním infocentru KODIS – bývalá
přepravní kancelář ČSAD Karviná, které
se nachází v prostoru hlavního vlakového nádraží v Karviné-Fryštátě. Bezplatná přeprava byla rozšířena rozhodnutím
Rady města Karviné od 10. června
loňského roku právě o děti – žáky – do
15 let a občany starší 65 let.

Kreativní business
Karviná fandí mladým lidem s nápadem.
Třeba i podporou mikroprojektů neformálních skupin mládeže zaměřených na
kulturu, sport, volný čas dětí a mládeže či
seniorů, dále na vzdělávací či lidskoprávní tematiku, ale i na ekologické projekty
či projekty přeshraniční spolupráce apod.
Úspěšní žadatelé mohou získat 2,5 až
40 tis. Kč. Skupina musí mít minimálně
čtyři členy ve věku od 13 do 30 let, kdy
nejméně dva členové jsou občany Karviné nebo zde studují či pracují. Vedoucí
skupiny – žadatel – pak musí být plnoletý.
Pokud splňujete uvedené podmínky, pak
žádost můžete doručit Odboru školství
a rozvoje magistrátu až do 30. září tohoto
roku. Pro dotační program je vyčleněno
250 tis. Kč. Podrobnosti na webu města
https://1url.cz/@kbusiness a u Ing. Nikoly Minárikové, tel. 596 387 646, e-mail
nikola.minarikova@karvina.cz.

Podnikejte v centru
Zájemcům o kancelářské prostory v centru města připomínáme, že statutární město Karviná nabízí k pronájmu 14 místností
s možností využívání zázemí v budově bývalého ﬁnančního úřadu na ulici Fryštátské čp. 89 v Karviné-Fryštátě. Kanceláře
jsou o výměře od 10 do 29 m2 a cena jejich
pronájmu bude vypočtena dle zásad pro
nakládání s nemovitým majetkem města.
Bližší informace podá a prohlídku objektu
zprostředkuje Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, oddělení majetkoprávní – p. Petra Čablíková, tel. 596 387 301,
e-mail petra.cablikova@karvina.cz. Přehled nebytových prostor ve vlastnictví
města nabízí webová aplikace Business
Space http://bspace.slu.cz/.
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Investice napříč městskými částmi
Odbor majetkový informuje o chystaných akcích v našem městě
Počasí přeje stavebním pracím, a tak budova ve fryštátské Poštovní ulici známá nejen
začínajícím podnikatelům jako Business
Gate dostane podle plánu novou fasádu,
jejíž štít ponese zřetelné logo tohoto multifunkčního centra pro podporu podnikání.
Sportovní hala ZŠ Družby, ve které
trénují a mívají soutěžní utkání karvinští
basketbalisté Sokola Karviná, dostala novou střechu, podhled s novým osvětlením
a došlo rovněž k zásadní změně v zásobování teplem. Druholigoví karvinští basketbalisté sice letošní sezonou skončili
v semiﬁnále, i když bojovali jako lvi. V další
sezoně jim budeme fandit a držet palce,
aby se dostali do ﬁnále.
Správní budova, která je u dětského
koutku v parku Boženy Němcové, bude mít
zrekonstruované WC pro veřejnost. V rámci
rekonstrukce bude zhotovena nájezdová rampa pro imobilní osoby, dále budou
vyměněny zařizovací předměty a stěny
budou obloženy nerezovými obklady. Nedaleko správní budovy bude osazena pitná
fontána. Práce byly zahájeny v dubnu a budou trvat přibližně dva a půl měsíce. Po
dobu rekonstrukce toalet mají návštěvníci
k dispozici mobilní WC.
Další novinkou v parku Boženy Němcové
je i nové workoutové hřiště, které se nachází nedaleko jezera. Po zimní přestávce je
hřiště takřka dokončeno. Je však třeba respektovat technologické přestávky. Cvičící
prvky na nově dokončené dopadové ploše
tak budou k dispozici po odstranění varovných pásek a dokončení terénních úprav. Na
vybudování hřiště se ﬁnančně spolupodílely společnost Kauﬂand a statutární město
Karviná. Na slavnostním otevření, o kterém
budeme čtenáře informovat, budou předvedeny ukázky tohoto atraktivního sportu. Jak
se můžete přesvědčit na straně 7 tohoto
čísla, v Karviné je mnoho sportovních nadšenců a výborných sportovců, kteří tento
sport bravurně ovládají. Další workoutové
hřiště vzniklo v areálu základní školy na ulici
Cihelní v Karviné-Novém Městě.
Ve vnitrobloku obytných domů U Lesa
čp. 869–870 v Karviné-Ráji bude vybudováno nové dětské hřiště s pryžovou
dopadovou plochou s herní sestavou se
skluzavkou a houpačkovou sestavou
a kolotočem v trávě. Nebudou zde chybět
nové lavičky a odpadkové koše. Stávající
zpevněná plocha a pískoviště zůstanou
zachovány. Další dětské hřiště vyroste ve
vnitrobloku ulic Bratranců Veverkových
a Divišovy v Karviné-Hranicích. Hřiště bude
mít pryžovou dopadovou plochu s písko-

NOVÁ HŘIŠTĚ potěší děti a jejich rodiče i v letošním roce.

POPULARITA WORKOUT CVIČENÍ ve městě stále roste.

DĚTSKÝ KOUTEK čeká po atrakcích i nové zázemí.
vištěm opatřeným herním prvkem nazvaným „laboratoř“, velkou herní sestavou se
skluzavkami, kolotočem, houpačkovou sestavou a dvěma pružinovými houpačkami.

Stávající pískoviště před domem čp. 2815
bude zrušeno. Rovněž zde bude rozšířen
městský mobiliář o nové lavičky, odpadkové koše či stojan na kola.

Dvě ceny za přístup k informačním technologiím
Na celostátní konferenci uživatelů informačního systému VERA Radnice, která
se konala v druhé polovině března v Brně,
byla Karviná oceněna cenou „Zlatý Verouš
2019“ za inovativní přístup k řízení ekonomických procesů v příspěvkových organizacích. Konkrétně byla oceněna globální
implementace ekonomického informačního systému ve dvanácti karvinských
školách, která umožňuje městu efektivněji

a v reálném čase sledovat hospodaření
jednotlivých organizací. Takovýto korporátní přístup není totiž ve veřejné správě
běžný, a proto jej realizátor projektu vybral
do trojice oceněných měst.
Ani ne týden po prvním ocenění převzal
v Ostravě náměstek primátora Vladimír
Kolek (ANO 2011) diplom za třetí místo
v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2019“
o nejlepší webové stránky a elektronické

služby měst a obcí. Porotu zaujal formulář
Bezpečná Karviná zařazený do kategorie
Smart City a nejlepší elektronická služba.
Prospěšnost formuláře, který slouží občanům města k hlášení negativních jevů
v jejich okolí, potvrzují i zástupci Policie
ČR a Městské policie Karviná. Díky němu
nezůstalo bez povšimnutí již 150 poznatků
různého charakteru. Formulář najdete na
www.bezpecnakarvina.cz.

Kraj vyhlásil třetí kotlíkovou výzvu
Město bezúročně půjčí těm, kteří mají problém s předﬁnancováním
Den po vyhlášení 3. kotlíkové výzvy Moravskoslezským krajem, tzn. ve čtvrtek
11. 4. 2019, se sešli zástupci Moravskoslezského kraje a Karviné ve velkém sále
karvinské Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, aby na informačním
semináři seznámili zájemce s dotačními
podmínkami na výměnu nevyhovujících
kotlů. Více než sedmi desítkám přítomných občanů Karviné, Stonavy, Dětmarovic a Petrovic u Karviné byli přednášející
rovněž připraveni zodpovědět jejich dotazy k tomuto tématu.
Zaměstnanci Odboru školství a rozvoje
Magistrátu města Karviné, kteří provozují
kotlíkovou poradnu, budou v nejbližších
dnech oslovovat v terénu vlastníky nemovitostí využívající potencionálně starý typ
kotle na tuhá paliva, a to formou přímého
oslovení nebo vhozením letáku s informacemi do schránky, aby jim zodpověděli
případné dotazy a rovněž aby zjistili jejich
zájem o případnou půjčku z města na
předﬁnancování výměny kotle. Ať už v terénu, nebo na jejich pracovišti ve třetím
patře budovy C magistrátu v ulici Karola
Śliwky 50/8 a v Karviné-Fryštátě (bývalá
Komerční banka) poskytnou zaměstnanci
odboru školství a rozvoje magistrátu všem
zájemcům propagační materiály a poradí
s vyplněním žádosti, kterou budou moci
zaregistrovaní žadatelé o dotaci expedovat elektronicky na https://kotliky.msk.cz
od 10 hodin dne 13. května 2019. Úspěšným žadatelům pak pomohou i s vyúčtováním dotace.
S ohledem na výše uvedené informace
apelujeme na nerozhodnuté vlastníky nevyhovujících kotlů, kteří nemají dostatek
ﬁnančních prostředků na předﬁnancování
výměny kotle, aby využili možnost získat bezúročnou půjčku na ﬁnancování
výměny kotle v rámci nové, 3. kotlíkové
výzvy. Tímto způsobem lze od města
získat půjčku ve výši až 150 000 Kč
na plynový kondenzační kotel nebo
až 200 000 Kč na ostatní podporované zdroje vytápění. Město nebude tyto
půjčky ﬁnancovat z vlastních zdrojů, ale

obdrží na ně prostředky z programu kotlíkové dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Proto je třeba, aby občané
nahlásili statutárnímu městu Karviná
do 31. května 2019 svůj zájem vyměnit starý kotel na tuhá paliva za plynový
kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo
za kotel sloužící ke spalování biomasy.
Následně si občan nechá za získanou
bezúročnou půjčku vyměnit kotel, popř.
celou otopnou soustavu a požádá o proplacení dotace na výměnu kotle Moravskoslezský kraj. Po obdržení dotace z kraje pak
občan převede obratem tuto částku městu,
jako splátku bezúročné půjčky na výměnu
kotle. Zbývající částku může splácet postupně ve výši 2 000 Kč měsíčně nebo ji
kdykoliv může městu poslat zpět celou.
Pokud svůj zájem – nikoli závazek –
nesdělíte statutárnímu městu Karviná
do 31. května 2019, nebude vám možno
poskytnout půjčku na předﬁnancování
výměny kotle. Svůj zájem proto sdělte
do konce letošního května prostřednictvím formuláře uloženého na webu města
https://1url.cz/@zapujcka jedním z níže
uvedených způsobů. Osobně na adresu
statutární město Karviná, Odbor školství

a rozvoje Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát. Písemně
na adresu statutární město Karviná, Odbor
školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát. Nebo elektronicky některému ze
zaměstnanců kotlíkové poradny karvinského magistrátu, jejichž kontakty jsou
uvedeny níže. Kotlíková poradna magistrátu bude po celou dobu realizace kotlíkových dotací k dispozici na adrese Karola
Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, budova
Magistrátu města Karviné, Odbor školství
a rozvoje, 3. patro. Zde vám zaměstnanci
bezplatně poskytnou individuální odborné
poradenství ohledně výměny zdroje tepla,
výplnění žádosti o dotaci, jejího následného vyúčtování apod.
Nezapomeňte, že pokud topíte kotlem na tuhá paliva I. nebo II. emisní
třídy, pak dle zákona o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) tyto kotle a kotle neurčitelné třídy nebudete moci od září
2022 využívat. Sankce za porušení
tohoto ustanovení jsou zákonem stanoveny až do výše 50 tis. Kč a mohou
být uplatňovány opakovaně až do doby
zjednání nápravy.

Kontakty na zaměstnance kotlíkové poradny Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné:
Ing. Bruno Petráš, tel.: 596 387 425, e-mail: Bruno.Petras@karvina.cz
RNDr. Ivana Smýkalová, tel.: 596 387 446, e-mail: Ivana.Smykalova@karvina.cz
Ing. Nikola Mináriková, tel.: 596 387 646, e-mail: Nikola.Minarikova@karvina.cz.
Kotlíkovou linku provozuje také Moravskoslezský kraj – tel.: 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz.

Jak to vidí primátor
Vážení spoluobčané,
řadu z nás dlouhodobě trápí čistota
ovzduší, které dýcháme, a aktivně
voláme po opatřeních, jež by pomohla jeho kvalitu
zlepšit. V prvé řadě
si myslím, že je
nutné, aby náš stát přesvědčil Polskou
republiku k ekologičtějšímu přístupu,
protože právě z její strany nám škodliviny do ovzduší přichází v největším
měřítku. Otázku dopravy a znečištění
vzduchu z výfuků aut se nám podaří
v krátkém čase výrazně zlepšit, neboť
tento rok začne stavba obchvatu, který
uleví městu od náklaďáků a kamionů.
Je však také velmi důležité, aby lidé žijící v rodinných domech přestali používat
neekologické formy vytápění. Neměli
bychom zavírat oči a dělat, že nás se
to netýká. Tohle téma se týká každého
Karviňáka, který tady žije, chce žít a vychovávat děti. Rád bych proto požádal
všechny ty, kteří ještě otálejí s výměnou
starých neekologických kotlů za nové,
aby tak učinili. Běží poslední, třetí výzva kotlíkových dotací, díky které domkaře nebude stát nový kotel skoro nic.
S administrativou vám na úřadě rádi
zdarma pomůžeme a pomůžeme vám
i s ﬁnancováním nového kotle formou
předdotační zápůjčky. Nenechte si tuto
příležitost utéct. Za tři roky už v neekologickém kotli nebudete moci topit, výměna starého kotle za nový díky konci
projektu kotlíkových dotací bude daleko
nákladnější a v případě používání starých neekologických kotlů budete riskovat mnohatisícové pokuty.
S úctou Jan Wolf

POZVÁNKA
V pátek 3. května 2019 v 15:00 hodin
si připomeneme 74. výročí osvobození
Karviné. Přijďte tuto významnou událost
uctít k památníku osvobození v parčíku
proti Městskému domu kultury Karviná na třídě Osvobození v Novém Městě
s vedením města, zastupiteli a zástupci
Generálního konzulátu Ruské federace
a Svazu bojovníků za svobodu. Pietní akt
doprovodí Májovák a Permoník.

Nižší Kosmos bude levnější a lépe zapadne do okolní zástavby
Bývalou ubytovnu Kosmos čeká kromě
změny dispozičního řešení při úpravě bytových jednotek i výrazná změna
vzhledu. Rada města Karviné se po prostudování rozpočtu posledního stupně
projektové dokumentace a s ohledem na
bytovou situaci ve městě rozhodla změnit své usnesení z února 2017. Nově se
počítá s celkově 42 byty 2+kk a 6 byty
o dispozici 3+kk v rámci prvních tří pater, kdy zbývající patra objektu budou
odstraněna. Tato úprava bude spjata i se
snížením nákladů na vybudování přede-

psaného počtu nových parkovacích míst,
Primátor města Jan Wolf (ČSSD) k rozcož uvítají obyvatelé okolních domů, hodnutí Rady města Karviné říká: „Ke sníkteří se obávali nárůstu parkujících aut žení věží bývalé ubytovny Kosmos o pět
v lokalitě.
pater jsme se rozhodli z několika důvodů.

V prvé řadě dojde k zásadnímu snížení
nákladů celé rekonstrukce. Rovněž jsme
z průzkumu zjistili, že veřejnost v dnešní
době preferuje spíše moderní bydlení v nižších domech, které přináší větší pocitovou
bezpečnost, a tedy kvalitnější úroveň bydlení. V neposlední řadě snížený objekt lépe
urbanisticky zapadne do okolní zástavby.“
Oddělení bytové Odboru majetkového Magistrátu města Karviné bude o zahájení
příjmu žádostí o uzavření nájemních smluv
k bytům v tomto objektu informovat veřejnost v dostatečném předstihu.
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Karviná – oﬁciální stránka města

KRÁTCE

Sociální práce si
ocenění zaslouží
Připomínáme, že až do 15. června můžete
nominovat na ocenění pracovníky působící v sociální oblasti v těchto kategoriích:
1. Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
2. Návazné služby (spolky, neziskové
organizace, kluby)
3. Výkon dobrovolnické činnosti
Tiskopis
nominačního
dopisu je dostupný na webu města
https://1url.cz/@socprace. Výsledky
budou oznámeny při zářijové akci
Sociální služby na dlani. Náměstek
primátora Miroslav Hajdušík (KSČM)
k anketě dodává: „Moc si vážím práce lidí, kteří pracují v sociální oblasti.
Každoročně oceňujeme ty, kteří jsou
navrženi přímo veřejností, což je nejlepší zpětná vazba.“

Probíhá čištění ulic
Od začátku dubna až do konce června
probíhá každoroční čištění ulic po zimním
období. Zajímá-li vás, kdy se zaměstnanci Technických služeb Karviná dostanou
do konkrétní ulice, můžete nahlédnout
do harmonogramu, který je zveřejněn
na webu města https://1url.cz/@udrzba.
Uvedená data se mohou mírně změnit
v závislosti na počasí.

Centrální tržiště zve
Také v letošním roce nebudete ochuzeni
o tradiční farmářské trhy na fryštátském
Centrálním tržišti a jeho okolí. Po mimořádných trzích, které byly součástí dubnového Dne Země, si můžete nakoupit
kvalitní regionální výrobky vždy od 9:00 do
17:00 hodin ve středy 15. 5., 19. 6., 17. 7.,
14. 8., 18. 9., 16. 10. a 20. 11. V prosinci
si pak farmářský sortiment nakoupíte na
náměstí v rámci Vánočního jarmarku.
Centrální tržiště však nejsou jen farmářské trhy. Celé letní období zde probíhá prodej ve všedních dnech od 6:00 do
18:00 hodin, o sobotách pak do 12:00 hodin. Za výhodných podmínek zde může
prodávat každý, kdo je držitelem platného
živnostenského oprávnění, ale u vlastních
výpěstků stačí předložit osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
či vlastnický list k zahradě, poli apod. Pro
bližší informace o tržním řádu a cenách za
denní pronájmy a měsíční paušály dle nabízeného sortimentu prosím kontaktujte paní
Zdeňku Groškovou z Odboru komunálních
služeb magistrátu, tel. 596 387 299, e-mail
zdenka.groskova@karvina.cz.
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Volby do Evropského parlamentu
Také v letošním roce se vydáme k volebním urnám. Ve dnech 24. a 25. května
2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu, kde si zvolíme 21 českých
europoslanců. V pátek, tzn. v první den
voleb, proběhne hlasování od 14:00 do
22:00 hodin, v sobotu se bude hlasovat
od 8:00 do 14:00 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 webu
města: https://1url.cz/@eurovolby2019.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději v úterý 21. května tohoto
roku. Rovněž budou k dispozici přímo ve
volební místnosti.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhne věku 18 let, a občan jiného
členského státu EU, který rovněž alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18

let a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému pobytu na území ČR.
Volič může volit na voličský průkaz. Postup je rovněž zveřejněn na webu města:
https://1url.cz/@eurovolby2019.
Do Evropského parlamentu je zaregistrováno 39 volebních stran, pro každou
stranu bude samostatný hlasovací lístek.
Volič může do úřední obálky vložit jeden
hlasovací lístek. Na vybraném hlasovacím

lístku může volič nanejvýše dvěma kandidátům udělit preferenční hlas zakroužkováním jejich pořadového čísla. Pokud volič
zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Podrobné informace o způsobu
hlasování budou na informačním letáčku,
který voliči obdrží spolu se sadou hlasovacích lístků.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních nebo rodinných,
důvodů Magistrát města Karviné nebo
příslušnou okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci svého volebního okrsku. Žádost může uskutečnit také
telefonicky na Magistrátě města Karviné
– tel. č. 596 387 341, 596 387 202 nebo
596 387 363, nebo ve dnech voleb na
telefonním čísle okrskové volební komise. Telefonní seznam do okrskových volebních komisí bude zveřejněn na webu
města: https://1url.cz/@eurovolby2019.

Čeká nás velké ﬁnále pěvecké soutěže Karvinský talent

Soutěž mladých zpěváků již 13. rokem
organizuje ZŠ a MŠ Prameny ve spolupráci s Městským domem kultury Karviná
a Magistrátem města Karviné pod záštitou

primátora města. Pořadatelská škola přivítala na konci března nadané zpěváky, kteří
se v předkole soutěže utkali o postup do
ﬁnále ve čtyřech kategoriích. Přijďte pod-

pořit mladé talentované zpěváky ve čtvrtek
23. května, kdy se od 10 hodin koná ve
velkém sále Městského domu kultury Karviná ﬁnále za doprovodu živé kapely.

Senioři se vydali cestou tajemství a záhad
Na sedm desítek seniorů si užilo poznávací zájezd do jarního Brna. Odbor sociální Magistrátu města Karviné zde pro ně
v rámci projektu „Cesta po stopách tajemství a záhad“ zajistil prohlídku světoznámé výstavy TITANIC. Těžko vybrat nejzajímavější exponát, když kromě modelu
lodi a replik kajuty I. a III. třídy zde byly
k vidění i originální předměty pasažérů
včetně vybavení a nádobí. Každý senior
při vstupu obdržel lodní lístek se jménem skutečného pasažéra, podle kterého
na konci prohlídky zjistil, zda měl štěstí
a ztroskotání lodi přežil.
Další zastávkou výletu spolufinancovaného Nadací OKD – projekt číslo
191110020 – byla prohlídka sklepního
labyrintu pod Zelným trhem v centru
Brna. Téma výletu by nedostálo svému
názvu, pokud by navštívené podzemí
nebylo zahaleno rouškou tajemství. Během výkladu se senioři například dozvěděli o původním účelu sklepů, nejednalo
se vždy o spižírny, ale také například

o šenk či mučírnu. Zapomenutý poklad
se nalézt nepodařilo, byť v dobách obléhání města byla určitě vyvažována zlatem i voda z podzemních studen, které

tu lze nalézt. Pak už byl čas na návrat,
a protože počasí výletníkům opravdu
přálo, příjemné atmosféře zájezdu nic
nechybělo.

Den učitelů byl opět příležitostí
k ocenění nejlepších pedagogů
Poděkování za práci udělovalo nejen město, ale i kraj a ministerstvo
SEZNAM OCENĚNÝCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
I. kategorie – výrazná pedagogická osobnost roku
Ing. Petra Zawadová

ZŠ a MŠ Školská, Karviná

Bc. Martina Zahatlanová (učitelka MŠ)

ZŠ a MŠ Prameny, Karviná

Mgr. Stanislava Sachová

ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná

Mgr. Irena Morávková

ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná

Mgr. Halina Luberová

ZŠ a MŠ s polským jaz. vyuč., Karviná

II. kategorie – ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost
Mgr. Jitka Plecháčová

ZŠ a MŠ Borovského, Karviná

Ladislava Kročilová (učitelka MŠ)

ZŠ a MŠ Borovského, Karviná

Mgr. Marcela Macošková

ZŠ a MŠ Prameny, Karviná

Mgr. Eva Martinková

ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná

Jana Pučková (učitelka MŠ)

ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná

Iveta Urbanczyková (učitelka MŠ)

ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná

Mgr. Ludmila Trávníčková

ZŠ a MŠ Družby, Karviná

Bc. Adriana Szmeková (učitelka MŠ)

ZŠ a MŠ Družby, Karviná

Mgr. Jan Kodenko

ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná

Mgr. Jolana Šrubařová

ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná

Ing. Jaroslava Brůnová

ZŠ a MŠ U Studny, Karviná

Ilona Drapáčová (učitelka MŠ)

ZŠ a MŠ U Studny, Karviná

Mgr. Pavla Trojaková

ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná

Renáta Svobodová (učitelka MŠ)

ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná

Mgr. Pavla Jáňová

ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná

KRÁTCE

Pečujme spolu
Také letos mohou obyvatelé města využít bezplatné kurzy zaměřené na péči
o nemocné blízké osoby organizované
Střední zdravotnickou školou Karviná.
Projekt „Pečujme spolu“ běží již třetím
rokem a snaží se lidem z řad laické
veřejnosti poskytnout skrze pravidelná setkání potřebné rady a informace
o ošetřování.
Témata a termíny kurzů: 27. 4. 2019
a 21. 9. 2019 Lůžko a jeho úprava v domácím prostředí, 12. 10. 2019 Hygienická péče, péče o kůži v domácí prostředí, 18. 5. 2019 a 2. 11. 2019 Péče
o stravování a příjem tekutin v domácím
prostředí, 8. 6. 2019 a 30. 11. 2019
Péče o nemocného v domácím prostředí, péče o pečujícího.
Další informace a přihlášku ke stažení najdete na www.sszdra-karvina.cz,
e-mail: sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz, tel.: 596 311 774.

Praxe studentů
u městské policie
Studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku absolvují se strážníky Městské policie Karviná odbornou praxi po dobu dvou týdnů. Získají
vstupní informace, seznámí se s právními předpisy, technikou, kamerovým
systémem, výstrojí, výzbrojí a spojovací technikou. Vyzkouší si práci přímo
v terénu. A na závěr projdou písemným
testem.

Mgr. Zdeněk Šebestík (speciální pedagog) SŠ, ZŠ a MŠ Karviná
U příležitosti významného Dne učitelů
ocenilo statutární město Karviná 27 pedagogických pracovníků působících na
území města. Oceněni byli hlavně za záslužnou pedagogickou činnost s přínosem
pro rozvoj školství ve městě.
Pamětní list Rady města Karviné předali
oceněným pedagogickým pracovníkům primátor Jan Wolf (ČSSD) a jeho náměstek Andrzej Bizoń (nestraník ČSSD). „Myslím si, že
to je dobrá a fungující tradice, protože pedagogická profese je opravdu náročná a složitá. Jsem rád, že aspoň touto cestou můžeme
poděkovat za jejich celoroční činnost, která
je pro výchovu našich dětí v Karviné velmi
důležitá,“ řekl v rámci oceňování pedagogů
primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Marie Górecká (speciální pedagog MŠ)

Mateřská škola Klíček, Karviná

MgA. Martina Juríková

ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná

Mgr. Pavlína Hovorková

Gymnázium, Karviná

Mgr. Světlana Dudová

Střední zdravotnická škola, Karviná

Mgr. Gražyna Salamonová

Střední škola techniky a služeb, Karviná

Ing. Tomáš Posker

Střední průmyslová škola, Karviná

Ocenění Moravskoslezského kraje
převzali v I. kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku Mgr. Martin
Brzóska z Gymnázia Karviná a Mgr. Eva
Helisová ze Střední školy, Základní školy
a Mateřské školy Karviná.
Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nejvyšší ocenění

v oblasti školství, z rukou ministra Roberta Plagy převzala pedagožka Ing. Milada Kubíčková ze Střední školy techniky
a služeb. A k tomu v první desítce nominací prvního ročníku ankety Ředitel roku
2018/2019 pořádané vzdělávací společností Tutor se umístila ředitelka výše uvedené školy RNDr. Iva Sandri.

Studenti na exkurzi se seznamují s prací v nemocnici
Studenti středních i základních škol z Karvinska čím dál častěji navštěvují Nemocnici
s poliklinikou v Karviné-Ráji, aby se podívali, jak vypadá práce ve zdravotnickém
zařízení. Cílem návštěvy studentů je seznámit se s provozem nemocnice a motivace
k budoucí práci lékaře, všeobecné sestry či
porodní asistentky právě tady. I to je důvod,
proč nemocnice tyto exkurze podporuje.
Jednou ze skupin, která navštívila nemocnici, byli studenti biologického semináře třetích a čtvrtých ročníků Gymnázia

Nábor nových
psovodů
Organizace Podané ruce se canisterapii věnuje dvacet let. Zastřešuje dobrovolníky, kteří se svými psy
navštěvují různá sociální zařízení,
školy, školky a veřejné akce. Zájem
o kontakt s pejsky je tak vysoký, že
organizace hledá nové posily pro canisterapii. Více informací, jak a kde se
přihlásit se svým pejskem, najdete na
www.podaneruce.eu.

Orlová. Studenti se během exkurze seznámili s prací zdravotnických pracovníků na
jednotlivých odděleních karvinské nemocnice. Mimo jiné se podívali na operační
sály, postupně navštívili centrální příjem
pacientů, dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgické, oční oddělení, dále
oddělení klinické biochemie a oddělení
radiodiagnostické. Na závěr při návštěvě
hematologicko-transfuzního oddělení si
plnoletí studenti mohli vyšetřením krve
zjistit či ověřit svou krevní skupinu.
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POZVÁNKA

Den rodiny
Gynekologicko-porodní oddělení a Novorozenecké oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji vás srdečně
zvou na Den rodiny. Akce se uskuteční
v úterý 14. května 2019 od 9:00 do
14:00 hodin ve velké zasedací místnosti a ředitelství. Je připraven bohatý
program, čas na vaše otázky formou
diskuse a prezentace ﬁrem.

KRÁTCE

Nový vzhled auta
Není to tak dávno, co se sprejovala kovonská zeď, aby zářila barvami. Inspirací byla pro Technické služby Karviná.
Se street umělcem Nikolou Vavrousem
se domluvily na graﬁckém zpracování
motivu přírody na vozidle vyvážejícím
odpadkové koše.

Obchodně podnikatelská fakulta je
organizátorem zajímavých akcí
Týden podnikavosti a International Week se stávají tradicí
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné uspořádala 2. ročník akce Týden podnikavosti. Program byl nabitý nejen zajímavými přednáškami či prezentacemi
ﬁrem, ale své příběhy zde představili začínající i zkušení podnikatelé. Několikadenní podívanou si nenechali ujít studenti
a zájemci o podnikání. Další významnou
akcí byl International Week, v pořadí také
2. ročník. Jde o program určený učitelům
a zaměstnancům partnerských univerzit
ze zahraničí zapojených do výměnných
programů. Letošního ročníku se zúčastnilo 45 zahraničních pedagogů ze tři-

Foto: Lenka Přečková

nácti zemí světa. Program byl rozložen informace o fakultě, samozřejmostí byly
do několika dnů, účastníci absolvovali společenské a kulturní doprovodné akce
výuky v sálech, dozvěděli se zajímavé spojené s výlety po okolí.

Místní akční plán MAP tvoří projekty oblíbené u žáků
Prvodárci krve
Studenti karvinské Střední odborné
školy ochrany osob a majetku přišli
hromadně darovat krev na hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice
s poliklinikou v Karviné-Ráji. Většina
z nich byli prvodárci. Iniciativu školy
a příliv mladých dárců zdravotníci vítají.

Zápisy do školek
Zápisy do karvinských mateřských
škol proběhnou letos 14. května. Zápisy do krajské mateřské školy Klíček
se uskuteční již ve dnech 6.–7. května
2019. Děti, které do 31. srpna 2019
dosáhnou věku 5 let, musí být přihlášeny k předškolní docházce, a na tu
i nastoupit.

Aktivní obec 2019
Statutární město Karviná se i letos
zapojí do soutěže Aktivní obec, kterou třetím rokem pořádá akciová
společnost ASEKOL. Ta provozuje
na území města dvacítku červených
kontejnerů na vysloužilé elektro.
Právě hmotnost do nich odevzdaného elektra v období od 1. dubna do
30. září rozhodne o vítězi, který získá
20 tisíc korun na zlepšení nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči.
Letošní kampaň cílí i na nejmladší
generaci, protože obci musí pomoci
školy svou účastí v projektu Recyklohraní aneb ukliďme svět.
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Historicky první sraz členů školních parlamentů ze všech karvinských základních škol
se konal v prostorách Literárního salonku
v Regionální knihovně v Karviné-Mizerově. Každá základní škola nominovala na setkání dva
žáky. Setkání se účastnil náměstek primátora
Lukáš Raszyk (ČSSD). Žáky seznámil s fungováním města, vysvětlil funkce zastupitelstva
a rady, podělil se o zkušenosti a povinnosti
práce náměstka. Další významná akce v rámci
projektu MAP proběhla v Obecním domě Družba, a to matematická soutěž žáků 6. tříd základních škol z Karviné, Dětmarovic, Petrovic
a Stonavy. Tříčlenné týmy z každé školy na třinácti stanovištích vypracovávaly matematické
úkoly. Na prvním místě skončila základní škola
Mendelova, druzí byli žáci z Petrovic u Karviné
a třetí místo obsadila základní škola U Studny.
Další oblíbenou akcí je Listování pro všechny
prvňáčky, která probíhá ve spolupráci s Regionální knihovnou Karviná. Jedná se o herecké
představení pro děti. Děti si zkoušejí scénické
čtení, kostýmy, vizuální a hudební efekty. A další zajímavé projekty na žáky již čekají.

Noc kostelů láká

Historie pivovaru

ZUŠ Open potřetí

Také v letošním roce nebudou ochuzeni o jedinečný zážitek milovníci sakrální
architektury a duchovna. Noc kostelů je
večerem, který otevírá vzácná posvátná
místa v celé naší zemi. Letošní ročník se
koná v pátek 24. května a zapojí se do něj
více jak 1300 kostelů a modliteben. V Karviné budou při této příležitosti zpřístupněny od 18:00 do 22:00 hodin tři objekty.
Kostel Povýšení sv. Kříže a kostel sv. Marka v Karviné-Fryštátě a šikmý kostel sv.
Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Více
informací o akci na www.nockostelu.cz.

Státní okresní archiv Karviná zve širokou veřejnost ve čtvrtek 30. května do
přednáškového sálu archivu, kde se od
17:00 hodin uskuteční přednáška PhDr.
Radoslava Daňka, Ph.D. na téma Pivovar
Larisch-Mönnichů v Karviné. Věděli jste, že
také díky kvalitní vodě dosáhl pivovar před
1. světovou válkou výstav k úctyhodným
120 000 hl a dával práci 161 zaměstnancům? Přijďte se dozvědět více o největším
pivovaru v tehdejším Rakouském Slezsku,
jehož rozmach i konec byl neodmyslitelně
spjat s rozvojem hornictví v našem městě.

Také v letošním roce se ZUŠ Bedřicha
Smetany připojí k celostátnímu happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru pod záštitou slavné pěvkyně Magdaleny Kožené. Přijďte v pátek
31. května před hlavní vchod do budovy
ZUŠ, kde od 16:30 do 18:00 hodin vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně
dramatického oddělení. Zájemci z řad
diváků si budou moci opět vyzkoušet různé techniky malování pod vedením zkušených učitelů výtvarného oboru. Přijďte
nahlédnout pod pokličku umění!

Premiérová projekce sklidila Čtvrteční večery patřily
obrovský aplaus
živým koncertům kapel

Dvě slavnostní premiéry ﬁlmu Trabantem tam a zase zpátky mají za sebou karvinští diváci. Díky jejich hlasování kino Centrum vyhrálo nad ostatními kiny České republiky a mohlo
Dana Přibáně s jeho týmem přivítat. Projekce a následná diskuse s protagonisty sklidila
velký úspěch. Autoveteráni parkující před kinem Centrum byli také zajímavou podívanou.

V rockovém klubu Hard Café probíhá 18. ročník soutěže amatérských hudebníků s názvem
„Líheň“. Každý čtvrtek mezi sebou bojovaly tři různé kapely v základních a čtvrtﬁnálových
kolech. Zveme na semiﬁnálové kolo hudební soutěže, které se uskuteční v pátek 3. května
v 18 hodin v klubu Hard Café v Karviné-Mizerově.
Foto: Kateřina Majewska

Nabídka letních a příměstských táborů je bohatá
Prázdniny se blíží. Přinášíme pestrou nabídku pobytových a příměstských letních táborů.
• Letní pobytové tábory krajského střediska volného času Juventus Karviná: Mamma Mia, 11.–20. 7., Křišťály moci, termín •
•
•

•
•
•
•
•

20.–30. 7., Pochodem vchod, termín 5.–11. 8., Hakuna Matata II, termín 18.–25. 8., Sportovní Camp, termín 16.–25. 8., Art,
termín 25.–30. 8. 2019.
Příměstské tábory krajského střediska volného času Juventus
Karviná: Vodnář 1.–4. 7., Ryby 8.–12. 7, Beran 15.–19. 7., Blíženci 22.–26. 7., Rak 29. 7. – 2. 8., Lev 5.–9. 8. 2019.
Letní pobytové tábory Přírodovědné stanice: Wakanda, termín
1.–11. 7., Madagaskar, termín 1.–10. 8., Kdo přežije, termín
18.–24. 7. 2019.
Příměstské tábory Přírodovědné stanice: Prázdninové dobrodružství 1.–5. 7., Léto se zvířátky 15.–19. 7., Život u řeky
29. 7. – 2. 8., Poznávání zvířátek nejen ze stanice 12.–16. 8.
2019. Informace a přihlášky naleznete na webových stránkách www.juventus.cz.
Příměstský tábor s angličtinou Top School v termínech 8.–12. 7.,
15.–19. 7., 22.–26. 7., 5.–9. 8., 19.–23. 8. 2019, více informací
na www.MluvteAnglicky.cz, e-mail: karvina@topschool.cz
Tábory Múza pořádá dva letní výjezdové tábory Jumanji vítejte
v džungli a Piráti z Karibiku, e-mail: tabory.muza@gmail.com.
Letní tábor Laser Game Survival Camp, informace na www.lgsc.cz
Příměstský tábor Veselá věda – týden plný zábavných pokusů, her
a poznávání, termín 8.–12. 7. 2019 www.veselaveda.cz/tabory
Letní taneční tábor na Morávce, termín 22.–29. 7. 2019, e-mail:
mazoretkymikado@seznam.cz, www.mazoretkymikado.cz

SOUTĚŽ
Karvinský zpravodaj před objektivem
Karvinský zpravodaj s vámi cestuje a dostává se na spoustu zajímavých míst.
Tentokrát nám snímek zaslala Sandra
Stuchlik z výletu ze Zakopanego. Gratulujeme! Získává dva lístky Iniciativy Dokořán na Karvinský Majáles. Buďte v příštím
čísle vítězem vy. Stačí zaslat snímek, na
kterém hlavní roli hraje Karvinský zpravodaj, na e-mail zpravodaj@karvina.cz.

Workoutisté bodovali v Žilině

Sportovat je lepší než brát drogy

Karvinští workoutisté SŠTaS reprezentovali město na závodech Workout Competition Žilina
2019. Stříbrnou medaili získal Daniel Agel v kategorii Set and Reps do patnácti let. Dvě
zlaté medaile přivezl Marek Matis v kategoriích King of Muscle a Weighted Monsters bez
váhového a věkového omezení. Nováčci obsadili všechny závodní disciplíny, vyzkoušeli si
soutěžní atmosféru a umístili se na pátých a šestých místech s motivací do dalších tréninků.

„Hokejbalem proti drogám 2019“ je dvoudenní turnaj škol. Tradiční akci pořádá každoročně KBK hokejbalový klub Karviná a Městská policie Karviná ve spolupráci se
Střední průmyslovou školou. V turnaji si změřili síly žáci základních škol Školská,
U Lesa a Borovského. Do nového plastového povrchu hřiště v loňském roce město
investovalo 350 tisíc korun.
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Karviná @mmkarvina
ZÁMEK
Z Á M E K FRYŠTÁT
F R Y Š T Á T ZVE
Z V E DO
D O SRPNA
S R P N A NA VÝSTAVU
Z NATÁČENÍ
N A T Á Č E N Í POHÁDKY
POHÁDK
KY

KVĚTEN 2019
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
5. Začátek v 16:00, vstupné předprodej:
150Kč, na místě: 200 Kč.

BO!BOSORKY
12. Začátek v 16:00, vstupné dobrovolné

TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY
7. Začátek: 20:30, vstupné: 190 Kč přes
smsticket.cz

ZVA 12-28 BAND
19. Začátek v 16:00, vstupné dobrovolné

KARVINSKÝ MAJÁLES
10. Začátek v 17:00, vstupné: 200 Kč, studenti
150 Kč.
FÉROVÁ SNÍDANĚ
11. Začátek v 10:00.

www.zamek-frystat.cz

@lodickydokoran
www.dokoran.info

JAZZ & COFFEE
27. Začátek v 13:00, vstupné dobrovolné
Program se může měnit.
Sledujte náš facebook, kde najdete všechny
aktuální informace!
lodickydokoran
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Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 27. května 2019, kdy termín uzávěrky podkladů je 10. května 2019.
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