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Vážení občané,
s příchodem jara každoročně startují ve městě stavební práce, opravy všeho
druhu a výstavba nových atrakcí především tam, kde jste o ně žádali. Vše souvisí s rozpočtem města na tento rok a ve městě jde vidět, že investiční technici
nezahálí. Tak jako každý rok opět vyrostou nová dětská hřiště a sportovní nadšence určitě potěší hned dvě nová workoutová hřiště u Lodiček a v areálu ZŠ
Cihelní. Chceme mít komfortnější i zázemí nedávno zrekonstruovaného dětského koutku, které také navštěvuje mnoho rodičů s dětmi. Opravujeme proto sociální zařízení, bude modernější a bezbariérové. Nově tady lidé najdou i pitnou
fontánku, která poslouží například k umytí rukou nebo uhašení žízně čtyřnohých
kamarádů. Mimochodem, pejskaři už brzy budou moci navštěvovat nový psí
park, jenž se dokončuje poblíž lesoparku Dubina. Také jsem rád, že se podařilo
opravit střechu tělocvičny ZŠ Družby. Uvnitř tělocvičny jsou i nové podhledy,
osvětlení a došlo k zásadní změně v zásobování teplem. Sportovci i školáci
mají díky tomu o něco lepší podmínky a zázemí. Navazujeme na podzimní
opravy chodníků, čistíme ulice, rekonstruují se místní komunikace, některé na
etapy, jako třeba ulice Žižkova. V našem městě se stále něco děje, vylepšuje
a opravuje. Postupujeme podle priorit a v první řadě se věnujeme opravám nejzničenějších úseků. Stavební ruch je vidět snad v každé části města. Chtěl bych
proto poprosit o trpělivost, protože každá nová věc, kterou budujeme, přináší
jisté omezení, které vám může způsobovat nepohodlí, a stavební ruch některým vadí. Bez toho, aby se něco rozkopalo nebo aby se poblíž vašeho bydlení
pohybovali dělníci a stavební stroje, to ale nejde. Jsou to všechno investiční
akce menšího charakteru, ale pro spokojený život ve městě nezbytné a udělat
se musí. Věřím tomu, že všechny práce budou řádně a včas vykonány a budou
sloužit svému účelu přesně tak, jak bylo plánováno.
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Blahopřejeme k jubileu
Jubilantka Žofie Svobodová z Karviné-Ráje oslavila krásné 95. narozeniny.
Pogratulovat k tak významnému jubileu
a popřát zdravíčko s květinou a dárkem
přišel osobně primátor Jan Wolf. Ve svém
pracovním programu našel čas posedět
a popovídat si s oslavenkyní a jejím
synem a zavzpomínat na dobu nejen
minulou.
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DOPRAVA

Poslední etapa rekonstrukce ulice Žižkovy

Třetí a tedy finální etapa se opět neobejde bez dopravních omezení pro řidiče. Je to však malá cena za to, že frekventovaná
komunikace ve vlastnictví města přinese právě řidičům vyšší jízdní komfort a obyvatelům sousedních domů méně hluku.
V polovině května začala oprava
komunikace v ulici Bratranců Veverkových, která je součástí posledního úseku rekonstruované komunikace Žižkovy
od křižovatky s ul. Čsl. armády po křižovatku s ul. Mickiewiczovou. V rámci této
opravy ulice Bratranců Veverkových
dojde k frézování živičného povrchu,
lokálnímu vyspravení podloží, pokládce
dvojřádku a částečné výměně silničních
obrub. Následně budou položeny asfaltové vrstvy. S opravou obou ulic jsou
spojena související dopravní omezení –
objízdné trasy jsou v terénu vyznačeny.
Provoz na ulici Bratranců Veverkových a přilehlých ulicích by se měl
vrátit do normálu nejpozději na začátku
měsíce července, celou ulicí Žižkovou
pak projedou řidiči do konce uvedeného
měsíce. Vše je však závislé na klimatických podmínkách – při kladení asfaltových vrstev nesmí pršet.

Apelujeme na řidiče, aby po dobu
oprav dodržovali přechodné dopravní
značení. Podélné a příčné parkování v dotčených ulicích není možné
z bezpečnostních důvodů a z důvodu
charakteru prováděných prací. Motoristé mohou využívat velká opravená
parkoviště u zdravotního střediska
a boční parkoviště u Kauflandu, tj. bývalá plocha pro kolotoče a cirkusy.
Na základě požadavků občanů dotčených poslední etapou ulice Žižkovy
se město společně s autobusovým
dopravcem rozhodlo pro přepracování
výlukových jízdních řádů linek městské autobusové dopravy č. 519 a 520
s platností od 16. května. V souvislosti s tím, že se spoje obou uvedených
linek otáčí až na provizorní zpevněné ploše u restaurace Tesarčík, došlo
k prodloužení jejich jízdní doby o 9 minut.
Nově jsou obslouženy i zastávky „Ráj,

rozhraní“ a „Mizerov, rest. Tesarčík“,
nicméně již není plně zajištěna možnost
přestupu na vlak. Z provozních důvodů
nepojede spoj č. 321 linky 519 ve 12:17
ze zastávky „Ráj, Na Kopci“, ale tento

spoj zajistí spoj č. 315 linky 520 – z autobusového nádraží v 12:04 a z Kopce
v 12:20. Toto opatření zamezí střetu
dvou autobusů na ulici Mickiewiczově
při případném zpoždění.

Moravskoslezský kraj připravil pro obyvatele měst Karviné, Orlové a Havířova projekt s názvem „Zaměstnanecká mobilita“. Lidé z těchto měst, kteří se
do projektu přihlásí a splní dané podmínky, budou moci zdarma dojíždět za
prací mimo své bydliště, a to po dobu jednoho roku. Pokud se najdete alespoň v jedné z níže uvedených kategorií, kontaktujte poskytovatele e-mailem
mobilita@msid.cz nebo telefonicky na 770 194 950.
• Přestěhovali jste se do Karviné, Havířova nebo Orlové z jiného města ČR
nebo z jiné země, od 1. 1. 2019 máte zde trvalé bydliště a pracujete alespoň
na poloviční úvazek.
• Jste absolvent SŠ, VOŠ či VŠ, máte trvalé bydliště v Karviné, Havířově nebo
v Orlové a denní studium jste skončil před méně než jedním rokem a pracujete
alespoň na poloviční úvazek.
• Jste lékař, zubař, farmaceut, zdravotní sestra, fyzioterapeut, zdravotnický
nebo odborný pracovník pracující od 1. 1. 2019 v jakémkoliv zdravotnickém zařízení v Karviné, Havířově nebo Orlové alespoň na poloviční úvazek.

Dopravní soutěž
prověřila znalosti dětí
Týmy pěti základních škol se zúčastnily městského kola Dopravní

Změna linky 515

soutěže mladých cyklistů Besip. Na
dětském dopravním hřišti v Karviné-Fryštátě si žáci vyzkoušeli praktické
dovednosti i teoretické znalosti z dopravy a zdravovědy.

V rámci pravidelné změny jízdních
řádů – dílčí změna č. 2 – dojde od
9. června u linky č. 515 k uspíšení
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spoje č. 20 o 10 minut. Spoj nově
odjede z autobusového nádraží ve
12:36 hodin s příjezdem na zastávku
„Karviná, Důl Darkov“ v 13:02 hodin.
Ostatní linky jsou beze změn.
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Ocenění pro sociální oblast
Už jen do 15. června můžete nominovat na ocenění pracovníky působící
v sociální oblasti.
Podrobnosti a tiskopis nominačního dopisu najdete na stránce
Odboru sociálního magistrátu města
https://1url.cz/@socprace. Výsledky
budou oznámeny při zářijové akci
Sociální služby na dlani. Potřebnost
sociálních služeb si uvědomují také
zastupitelé města, kteří v rámci březnového zasedání schválili dotace nad
50 000 Kč registrovaným a návazným sociálním službám v celkové
výši 4 821 600 Kč. Již v únoru radní
rozhodli o přiznání obdobných dotací
do 50 000 Kč ve finančním objemu
308 700 Kč.

Určeno nejen pěstounům
Všem pracovníkům služeb pro
rodiny a děti, pěstounům a zájemcům o problematiku náhradní
rodinné péče patří pozvání Slezské diakonie na Výroční konferenci
Programu pro pěstounské rodiny
Slezské diakonie – Dítě a náhradní
rodina. Konference se uskuteční
v úterý 4. června od 8:30 do 15:00
hodin ve Slezském vzdělávacím centru, Karola Śliwky 225/41, Karviná-Fryštát. Tématem již sedmého
setkání je ohrožení dětí závislostmi. Více informací a registrace na
http://pestouni.slezskadiakonie.cz.

Recyklojízda v Karviné
Karviná se stane druhou zastávkou
tříčlenného týmu Recyklojízda, který
v červnu projede na elektrokolech
Českou republiku od východu na
západ, aby na 800kilometrové trase
při 25 zastávkách podpořil třídění
a recyklaci baterií. Doneste staré
baterie v úterý 11. června od 11:00
do 11:30 hodin na Masarykovo
náměstí, kde proběhne setkání
s Recyklojízdou. Více informací na
http://recyklojizda.ecobat.cz. Po celý
rok můžete staré baterie bezplatně
odevzdávat do sběrných válců pořádající společnosti ECOBAT na budovách magistrátu, ale také do červených kontejnerů a u všech prodejců
baterií.

Inzerce ve zpravodaji
Karvinský zpravodaj bude od příštího čísla obsahovat prostor pro
placenou inzerci. Zájemci mohou
kontaktovat redakci Karvinského
zpravodaje prostřednictvím e-mailu
zpravodaj@karvina.cz.

Forenzní značení jízdních kol

Městská policie Karviná připravila i v letošním roce pro všechny zájemce forenzní značení
jízdních kol a kompenzačních pomůcek.
Od roku 2014 si nechalo syntetickou DNA preventivně zabezpečit svůj
majetek již 1 326 občanů. Značení
a registrace jízdních kol probíhá v areálu městské policie: 3.6. (14:00–17:00),
7.6. (09:00–11:00), 12.6. (14:00–17:00),
17.6. (10:00–12:00) a 20.6. (14:00–
17:00). O dalších termínech budeme informovat.S sebou si vezměte občanský
průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Dále
doklad o nabytí věci, tento je možné nahradit podepsáním čestného prohlášení
o vlastnictví věci na místě samém, spolu s formulářem o oprávnění zpracování
osobních údajů. Nezbytnou podmínkou
je absolutně čisté kolo, nebo invalidní
vozík, tzn. bez prachu, bláta a mastnoty, včetně pohyblivých částí. V případě

poklesu teploty pod deset stupňů nebo
za deště konkrétní termín odpadá.
Mějte na paměti, že značení není zámek, ale jen podpůrný prostředek stejně jako třeba pískování skel

automobilů. 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.

Velký zájem o kotlíkové dotace předčil očekávání kraje
V pondělí 13.5.2019 byl v 10:00
hodin Moravskoslezským krajem zahájen příjem elektronických žádostí
o kotlíkovou dotaci. Vyčleněné prostředky byly prakticky během první minuty vyčerpány.
Během následujících několika dní
byl rovněž naplněn zásobník žádostí.
Moravskoslezský kraj proto zahájil okamžitě jednání s ministerstvem životního prostředí ve věci navýšení dotace.
Ministr životního prostředí Richard
Brabec přislíbil, že vládě předloží potřebné dokumenty pro posílení kotlíkového účtu o dalších 500 mil. Kč.

Nadále proto platí výzva kotlíkové
poradny na ulici Karola Śliwky 50/8a,
3. patro bývalé komeční banky
v Karviné-Fryštátě při Odboru školství
a rozvoje Magistrátu města Karviné:
Máte-li zájem o předfinancování výmě-

Nové informace ze zastupitelstva
V pondělí 29. dubna se konalo Podporu individuální bytové výstavby
5. zasedání Zastupitelstva města Kar- ve výši 150 000 Kč získal každý ze tří
viné. Zastupitelé mimo jiné schválili nových stavebníků rodinného domu
Vyhodnocení bezpečnostní situace ve v Karviné. Díky Fondu primátora si
statutárním městě Karviná za rok 2018 rozdělí podporu 1 625 000 Kč organia vyhodnocení Programu prevence zátoři aktivit v oblastech využití volného
kriminality statutárního města Karviná času dětí a mládeže, zájmové činnosti
za stejné období.
a ostatních aktivit
Stavebníky, vlastníky
a částku 1 895 000
Pozvánka
nemovitostí a inveskorun pak organizátory bude zajímat, že
toři letošních kulturna 6. zasedání
byla vydána změna
ních akcí a aktivit.
zastupitelstva
č. 1 Územního plánu
Na
programu
Karviné.
bylo rovněž převev pondělí 17.6.
Zastupitelé dle
části pozemod 17:00 hodin dení
programu
rozděku pod OD PRIOR
lovali finanční prove velkém sále o orientační výměře
středky. Investiční do2 500 m2 do vlastnicOPF
Karviná.
taci ve výši 500 000
tví společnosti BERkorun získal Hasičský
NY CAPITAL a.s.,
záchranný sbor Moravskoslezského která na něm vybuduje restauraci rychkraje na pokrytí investičních výdajů na lého občerstvení KFC a stavby souviseprovedení umělého povrchu náběhové jící. Kompletní program a usnesení dubdráhy cvičné věže pro požární sport nového zastupitelstva najdete na webu
v Centrální hasičské stanici Karviná. www.karvina.cz.

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | Červen 2019

4

ny kotle až do výše 200 000 Kč, oznamte svůj zájem – nikoliv závazek – do
31.5. na tel. 596 387 446 nebo e-mail
ivana.smykalova@karvina.cz. Za tímto
účelem můžete využít také formulář na
webu města https://1url.cz/@zapujcka.

Přívětivý úřad 2019
Ve středu 15. května se v Olomouci uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů čtvrtého ročníku soutěže Přívětivý úřad, která hodnotí
přívětivost a otevřenost obecních
a městských úřadů vůči občanům
a jejich potřebám. Karvinský magistrát v soutěži obhájil loňské druhé
místo v kategorii obcí s rozšířenou
působností – oblast Moravskoslezský kraj. Ocenění převzal tajemník
Magistrátu města Karviné Roman
Nogol z rukou náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní
správy a územní samosprávy Petra
Mlsny.

ŠKOLSTVÍ

Prázdniny odstartují práce na školách i školkách

Blíží se konec školního roku a mohlo by se zdát, že se v pátek 28. června školní budovy zamknou a až těsně před zahájením
nového školního roku opět ožijí. Opak je však pravdou, protože žáky a učitelské sbory vystřídají řemeslníci a stavební stroje.
Nová okna přispějí k lepší tepelné
pohodě a sníží náklady na vytápění
ZŠ Družby a ZŠ Cihelní, kde současně proběhne zateplení školní budovy.
Dětem z Polské základní školy udělá
radost zcela nová družina. Také zde
bude provedena přeložka splaškové
kanalizace, která sice nebude zlepšovat estetiku školy, ale podstatně
vylepší technickou stránku provozu
budovy.
Potřebný školní archiv bude pořízen v ZŠ U Lesa. Novou multimediální učebnu budou moci využívat žáci
ZŠ U Studny, kde dojde rovněž na modernizaci herny školní družiny. Rekonstrukce čeká i tělocvičnu ZŠ Slovenská,
která dostane nové osvětlení a obložení
stěn, úpravou projde i šatna a chodba
před tělocvičnou.

Finančně náročné jsou rekonstrukce žákovských toalet, proto jejich
modernizace probíhá po jednotlivých
pavilonech a budovách. Prázdniny odstartují další etapy v základních školách Borovského, Prameny, Školská,
Mendelova či U Studny.
Kromě školních budov nezapomínáme ani na modernizaci vybavení
školních kuchyní. Kuchařkám ZŠ Prameny udělá radost nový kulatý elektrický kotel a elektrická pánev. Přípravu
pokrmů usnadní nový robot v kuchyni
ZŠ U Studny nebo elektrická varná deska, která již slouží svému účelu v kuchyni MŠ Kpt. Jaroše. Zkrátka nepřijdou
ani samotné budovy – jmenujme například částečnou rekonstrukci kuchyně
MŠ V Aleji či opravu kanalizace školky
U Vilíka.

Základní škola Cihelní v Karviné-Novém Městě.
Kromě stavebních prací ve školách
a školkách, které proběhnou v letních
měsících, jsou již nyní připravovány
dokumentace a podklady pro opravy, rekonstrukce a vybavení školních
zařízení na příští rok. Vše ve spolupráci zaměstnanců Odboru majetkového

Aktivity žáků jsou velmi bohaté

Nástavba na Dělnické jde do finále

V loňském roce získalo statutární město Karviná dotaci z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na projekt tzv. místního akčního plánování, jehož
záměrem je podpořit kvalitu vzdělávání dětí v mateřských a základních školách,
i mimo ně, a to na celém území obce s rozšířenou působností (Karviná, Stonava, Dětmarovice, Petrovice u Karviné). Celková výše dotace činí cca 9,5 mil. Kč
a dalších více než 0,5 mil. Kč přidává statutární město Karviná z vlastního rozpočtu. Finanční prostředky směřují především do akcí pořádaných pro děti, pedagogy
a rodiče, a to k rozvoji čtenářství, matematické gramotnosti, výuky v cizím jazyce,
podnikavosti a kariérového poradenství, přírodovědného a technického učení, posilování občanských kompetencí a především posilování společného vzdělávání
bez bariér. V letošním roce se jedná konkrétně o zapojení rodilých mluvčích do
cizojazyčné výuky žáků základních škol, zavádění školních klubů podnikavosti
jako volnočasových kroužků, realizaci exkurzí a poznávacích projektových dnů
v oblasti polytechniky, vzdělávání a výměnu zkušeností pedagogů, podporu rodičů
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou edukačních pobytů, scénická
čtení pro prvňáčky, netradiční matematické týmové soutěže, a spoustu dalšího.
Podařilo se nám uskutečnit historicky první setkání zástupců školních žákovských
parlamentů, zprostředkovat jim setkání se zástupcem vedení města a aktivně se
zapojit do tvorby modelu ideálu svého města. Od září se můžeme těšit na tvorbu
vlastní knihy, kterou budou tvořit naše předškolní děti ve spolupráci se svými učitelkami pod vedením profesionálního ilustrátora. Začátku každé aktivity předchází
společné plánování a především neformální setkání učitelů konkrétního předmětu,
kdy zjišťujeme požadavky a přání ze škol. Projekt bude realizován až do prosince
2021. Podrobně je možné projekt sledovat na http://www.prolepsiuceni.cz/2018/
a na facebookovém profilu MAP II ORP Karviná.

Výtvarná soutěž
„Děti, pozor, červená!“
Odbor školství a rozvoje Magistrátu
města Karviné vyhlásil pro školní rok
2018/2019 výtvarnou soutěž BESIP
„Děti, pozor, červená!“ na téma: „Odrazky, blikačky, reflexní prvky a reflexní
oblečení – chci být viděn“. Do oblíbené
soutěže se přihlásilo osm základních
škol a čtyři školy mateřské s 95 výtvar-

Magistrátu města Karviné s vedením
jednotlivých příspěvkových organizací.
Výsledkem dobré spolupráce je pak
precizní příprava s načasováním a následnou realizací během letních prázdnin tak, aby v novém školním roce bylo
již vše hotovo.

Ke
zdárnému
konci se blíží projekt
„Nástavba odborných
učeben ZŠ a MŠ
Dělnická, Karviná“.
Od loňského dubna mění areál školy
svou podobu s cílem
podpořit a rozvíjet
klíčové kompetence
žáků základní školy
v oblastech cizích jazyků, digitálních technologií či přírodních
věd. K tomu jim díky
spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu pomůžou
čtyři nové odborné učebny, dvě jazykové učebny, počítačová učebna, učebna fyziky a biologie, inkluzivní učebna a venkovní učebna. Žáci se již mohou těšit na
nový nábytek, moderní učební pomůcky a jazykové laboratoře. Díky dotaci ve výši
34,8 mil. Kč je v projektu zahrnuto také zázemí v podobě kabinetu pro učitele,
skladu pomůcek a šatny pro žáky. Došlo také na úpravu zeleně před budovou
školní družiny a jídelny. Samozřejmostí moderního projektu je rovněž řešení bezbariérových přístupů do školy a nově vybudovaných učeben. Veškeré práce by
měly být dokončeny v červnu tak, aby nové prostory a vybavení mohly sloužit po
slavnostním otevření hned od začátku nového školního roku.

Zelená stezka

nými pracemi. Hodnotící komise ocenila
dvacet výkresů, z toho patnáct ze základních škol a pět z mateřských škol.
Slavnostní předání cen se uskutečnilo
ve čtvrtek 23. května 2019 v literárním
salonku Regionální knihovny Karviná.
Vítězné výtvarné práce budou společně
s dalšími výkresy vystaveny v měsících
červnu a červenci ve foyer Městského
domu kultury Karviná.

V roce 1997 začala ZŠ a MŠ
Prameny pořádat přátelská setkání školních družin v přírodě. Protože
jsou děti soutěživé, přešla tato setkání
v přírodovědnou soutěž. „Zelená
stezka“ je určena pro žáky 2. a 3. tříd
školních družin. Deštivé počasí v polovině května přemístilo letošní ročník
z lázeňského parku do prostor dru-
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žiny a tělocvičny pořadatelské školy.
Na jednotlivých stanovištích plnili žáci
v tříčlenných družstvech úkoly formou
kvízových otázek z oblasti flóra, fauna,
zdravověda a doprava, ale jako rozhodující se ukázal až závěrečný hod na
cíl. Mezi žáky druhých tříd si nejlépe
vedla školní družina U Lesa, nejúspěšnější třeťáci pak navštěvují ZŠ Borovského.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Karviná – mmkarvina
Náš evropský projekt
Díky mohutnému finiši získal projekt
Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná
zvláštní cenu za nejvyšší počet získaných lajků v soutěži Náš evropský
projekt. Vzhledem k přepočtu hlasů
na počet obyvatel obce jsme sice
skončili až na 17. místě, ale díky
vaší podpoře v podobě 1 976 lajků
obdrží Karviná 52 998 Kč (opět dle
počtu obyvatel) na uspořádání městské slavnosti. O podrobnostech vás
budeme informovat. Detaily soutěže
na facebookové stránce pořadatele:
Evropská komise v ČR.

Vernisáž fotoklubu
Fotoklub Karviná zve na vernisáž fotografií „Na počest Dušana
Hartmanna in memoriam“, která
se uskuteční v úterý 4. června v 17
hodin v restauraci Oáza. Výstava
potrvá do konce srpna 2019.

Ambulance zůstává
Karvinská hornická nemocnice
v rámci zajištění dostupnosti péče
v oboru všeobecné praktické lékařství o pacienty na území okresu
Karviná zajistí provoz ambulance
po zemřelé MUDr. Jankovičové.
Ambulance je provozována v areálu
nemocnice, a tím je schopna poskytovat komplexní péči. Nyní přijímá
nové pacienty a bývalým pacientům
nabízí možnost zaregistrování se
zpět. Kontakt: MUDr. Petr Skřížala,
tel.: 596 380 612, odborný zástupce:
MUDr. Halina Capková. Ordinační
doba: Pondělí, úterý, středa, pátek
od 6.00 do 14.00 hodin a čtvrtek od
10.00 do 16.00 hodin.

Karvinský zpravodaj
před objektivem
Pokračujeme v soutěži „Vyfoť se
s Karvinským zpravodajem“. Tentokrát nám fotku rodinné idylky při čtení měsíčníku zaslal Zdeněk Cieslar
z Karviné-Ráje. Výherci gratulujeme
a s radostí odměníme dvěma lístky
na kulturní událost. 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.

Vítání občánků

Na květnovém ceremoniálu Vítání občánků jsme v obřadní síni Městského domu kultury
Karviná přivítali šestnáct dětí.

Vyhrajte v soutěži knihu Karvinské hornické kolonie
V rámci loňských oslav výročí 750
let od první písemné zmínky o území
města vydalo statutární město Karviná za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR knihu Karvinské hornické
kolonie. Publikace se věnuje fenoménu
hornického bydlení v jeho historickém
vývoji na území dnešní městské části
Karviná-Doly.
Dle podmínek dotace je první vydání určeno pro reprezentativní účely
města. U příležitosti letošních oslav
Dnů Karviné však budou mít možnost
získat publikaci i zájemci z řad široké
veřejnosti. Odbor školství a rozvoje
magistrátu připravil vědomostní soutěž,
v jejímž prvním kole se bude soutěžit
o rovnou stovku knih.
Soutěžící se mohou zapojit dvěma
způsoby. Buď on-line na webu města
https://1url.cz/@kolonie, kde budou
i kompletní pravidla a informace o publikaci, nebo návštěvou Městského informačního centra, kde vyplní a odevzdají
soutěžní formulář. Podstatou soutěže je
správné zodpovězení aspoň 12 z cel-

Pohled na kolonii Jindřichův dvůr.
kem 15 soutěžních otázek věnovaných
historii Karviné. V každém soutěžním
kole lze odevzdat maximálně jeden formulář. První kolo bude trvat od 7. do
21. června včetně. V případě, že formulářů se správnými výsledky bude
více než daný počet cen pro předmětné
kolo, bude se losovat. Odbor školství

Spolek má výročí

Tábor s angličtinou

Spolek česko-slovensko-polského
přátelství v Karviné oslavil 70. výročí svého založení. Na společné
oslavě se sešli členové Spolku, zástupci Statutárního města Karviné
a Regionální knihovny Karviná, nechyběli předsedové PZKO, předsedkyně
Obce Slováků a hosté. Iveta Hudzietzová, předsedkyně Spolku česko-slovensko-polského přátelství, oslavu vidí
velmi pozitivně: „Program nabídl hudební produkci písní českých, polských
a slovenských. Vystoupili regionální
umělci, a to Karvinská trojka, taneční
soubor Kotek, folklorní soubor Dolinka, děti z mateřské školy Školská, děti
z dětského domova Srdce. Občerstvení, krásné prostředí a příjemná atmosféra učinily z oslavy nezapomenutelný
zážitek. Akce se konala za podpory
statutárního města Karviné.“
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V době letních prázdnin pořádá
TOP School za podpory Statutárního
města Karviné a Nadace OKD příměstský tábor s angličtinou pro děti ve věku
od 5 do 12 let. Každý den je zaměřený
na určité téma, a to kreativní, sportovní,
výletní, hudební a rozlučkový den. Děti si nenásilnou formou obohatí slovní
zásobu a zdokonalí se v komunikaci
v angličtině. Zajištěn je teplý oběd, svačina a nápoje během dne. Více informací naleznete na www.topschool.cz nebo
na tel. 776 279 258.
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Zdroj: Státní okresní archiv Karviná
a rozvoje uvědomí výherce do 10 dnů
po ukončení příslušného soutěžního kola a vyzve jej k vyzvednutí ceny
v infocentru. Soutěž bude vícekolová,
ale každý soutěžící může za všechna
kola získat pouze jednu cenu. O dalších kolech soutěže vás budeme informovat.

Nabídka volného místa
pro všeobecnou sestru
Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji nabízí pracovní příležitost
pro všeobecnou sestru na Hematologicko-transfuzním oddělení.
Nástup je možný ihned. Bližší informace poskytne Mgr. Andrea
Kopáčková, tel.: 596 383 201, mobil:
734 354 341, případně na e-mailu:
kopackova@nspka.cz.

Smutná zpráva
Dne 30. dubna 2019 ve věku 82 let
zemřel po těžké nemoci pan Ivan
Šeiner. Výrazná osobnost Karviné,
duchovní otec a čestný prezident
Permoníku. Ivan Šeiner působil
také jako ředitel Regionální knihovny
Karviná či jako nakladatel. Čest jeho
památce!

KŘÍŽOVKA

Významná osobnost Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ POŘÁDÁ

DEN PRO CELOU RODINU

V PIRÁTSKÉM STYLU
STANOVIŠTĚ S ÚKOLY | SOUTĚŽE O DÁRKY | KREATIVNÍ DÍLNY
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ | DĚTSKÉ TETOVÁNÍ | JÍZDY KOČÁREM

ÁM !
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Adam Mišík
HouseBox

Hledáme nové dobrovolníky

Staň se zdravotníkem, členem humanitární jednotky, figurantem na
soutěžích, maskérem zranění. Pokud rád trávíš volný čas aktivně,
přidej se k nám ! Zaškolíme, zaučíme a nabídneme spoustu zážitků
včetně nových zkušeností.

Karvinští talenti
pirát z karibiku
Vali Angel

2. 6. 2019 OD 13:00 | LODIČKY | PARK B. NĚMCOVÉ

WWW.CCKKARVINA.CZ

Na této akci mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy pro účely prezentace statutárního města Karviné a jeho příspěvkových organizací. Svůj případný nesouhlas vyjádříte nalepením speciální nálepky. Více informací najdete na webové adrese gdpr.karvina.cz
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SPORT

Karviná @mmkarvina

Gymnastky podaly krásný výkon Charitativní triatlon na Lodičkách
Karvinské gymnastky oddílu TJ Gymnastika Karviná se předvedly na
Májovém závodě Karviná 2019, který
je součástí Moravského poháru. V silné konkurenci českých a slovenských
závodnic se se stříbrnou medailí může
pochlubit devítiletá Markéta Pernicová.
Předvedla perfektní výkon na kladině,
v prostných, přeskoku do lehu a na bradlech. Trenér a organizátor Milan Groš
řekl: „Závod proběhl úspěšně. Jsem
rád, že nedošlo k žádnému zranění
a děvčata si zasoutěžila s chutí, nadšením a byla spokojená. Už teď se jako
oddíl TJ Gymnastika Karviná těšíme
na organizaci dalších závodů.“

Celorepublikový triatlonový závod pro děti Slavata Triatlon Tour zavítal také do
Karviné. Sportovec a filantrop Tomáš Slavata již devátým rokem navštěvuje města
po celé České republice a díky sportu propojuje světy dětí pocházejících z různých prostředí.

Atletika se Sluníčkem

Spartanky předvedly své kvality

Rodinné týmy s dětmi se účastnily již šestého ročníku akce Atletický den se Sluníčkem, který se konal na sportovišti Základní školy U Lesa. Organizátorem byli
trenéři Atletiky Sluníčko – Benjamínci z Rodinného centra Sluníčko a nedílnou
součástí podniku jsou také sportovci TJ Jäkl Karviná. Rodiče společně s dětmi
strávili krásné dopoledne plné soutěží a smíchu.

Karvinské spartanky předvedly svou skvěle natrénovanou kondici na akci ČSOB
Na Zdraví Workout Tour 2019 powered by Spartan v Holešově. Workout trval přes
dvě hodiny a skládal se z rozcvičení, hlavního tréninku a protažení. Účastníci se
ve třech skupinách střídali na třech stanovištích workoutu. Ten byl zaměřen na
různé oblasti spartan tréninku, a to prověření síly, rychlosti, obratnosti a týmové
spolupráce, vše pod vedením spartanských trenérů.

Vodákům začala sezona

První místo pro karvinské skauty

Karvinští vodní skauti z 8. oddílu Hraničář mají za sebou první sjezd řeky Olše.
Kromě členů se účastnili také dobrovolní hasiči z Karviné-Ráje, kteří jeli na svém
raftu. Nenechte si ujít další termíny, vodáci přivítají mezi sebou další nadšence. Více informací o splutí Olše a rezervaci míst v lodi najdete na stránkách
www.hranicari-karvina.cz/sjezdy-olse/.

Skautské družiny poměřily své síly v okresním kole Svojsíkova závodu 2019,
který se konal v třineckém lesoparku. Mezi skauty z Havířova, Dolní Lutyně,
Českého Těšína a Rychvaldu nechyběla ani posádka 8. oddílu Hraničář z Karviné.
Z devíti skupin obsadili první místo a postupují do krajského kola. Gratulujeme.
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Freestylový závod přilákal diváky Karvinský workout má šampiona

Závod Wheel Jam Karviná 2019 přilákal nejen soutěžící, ale také diváky. Na startovní listinu se přihlásilo osmnáct závodníků, kteří předvedli své umění v závodě
na čas na dřevěném pumptracku a ve freestyle. Jednalo se o první závody v kryté
hale na ulici Sportovní, kterou město za tímto účelem pořídilo.

Workout SŠTaS Karviná patří mezi
sportovní týmy se skvělými výsledky.
Tentokrát velká gratulace patří Marku
Matisovi. Již potřetí získal titul Mistra
Evropy Czech Weighted Workout Battle
2019 v kategorii Weighted do 75 kg.
A je tak motivací pro mnohé, kteří tento
sport chtějí vyzkoušet. Zázemí moderních a nových workoutových hřišť je ve
městě bohaté.
Šampion se podělil o dojmy: „Tento rok
jsem měl přípravu kratší vzhledem k zánětu v rameni. Moje filozofie závodění
nespočívá v porážení soupeře, ale sebe
sama. Chci jen pokračovat v tom, co
dělám, ve zdraví a bez zranění.“

Karatisté získali třináct medailí

Kung Fu medailová smršť

Městská sportovní hala ve Vamberku pořádala turnaj Vamberecký lvíček 2019
pro karatistickou mládež do třinácti let. Oddíl Karate Karviná dal o sobě vědět,
když předvedl skvělé výkony a domů přivezl rovnou třináct medailí.

Tým Survival & Kung Fu Club Karviná reprezentoval naše město na Evropském
poháru federace IBF v bojových uměních, které se uskutečnilo v polské Bieruni.
Soutěžní tým složený ze šesti reprezentantů získal devět medailových ocenění.

Mají obdiv a respekt svěřenců

Přiveďte své dítě k basketbalu
Basketbalový oddíl TJ Sokol Karviná
zve děti prvních, druhých a třetích tříd
k zapojení do tréninkového procesu
nejmladšího mládežnického družstva.
Děti a rodiče, přijďte, nábor probíhá
nepřetržitě do konce června 2019,
a to každý čtvrtek od 15:30 do 17:00
hodin v tělocvičně Základní školy
Majakovského.
Kontakty: sodomkapetr@seznam.cz,
tel. 731 755 104, www.sokolkarvina.cz.

Trenéři oddílů Judo Baník Karviná a MSK JUDO Karviná se účastnili Mezinárodního mistrovství Slovenska Masters v Povážské Bystrici. Mezi účastníky ze
šesti států se karvinští veteránští judisté neztratili a předvedli velmi dobrou formu.
Za Judo Baník Karviná zlatou medaili přivezl Bronislav Szuscik, František Vlašic
získal stříbro a Miroslav Tamáš vybojoval bronzovou medaili. Judisté MSK JUDO
Karviná přivezli také kompletní sadu medailí, Mirek Huňař zlatou, Petr Hruška
stříbrnou a Roman Bielczyk bronzovou.
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MĚSTSKÝ DŮM KULTURY
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KULTURA
do 31. 8.
Když draka bolí hlava
Výstava z natáčení pohádky.
Vstup zdarma. Výstavní síň zámku
Fryštát.

4. 6. 16:00
Rámeček na fotky
Kreativní dílna pro rodiny. Dětské
odd. regionální knihovny, KarvináMizerov.

1.–30. 6.
Přelož mě!
Dětská soutěž v překládání zahraničních názvů knih. Dětské oddělení regionální knihovny, KarvináMizerov.

4. 6. 17:00
Setkání u knihy
Setkání začínajících autorů v Literárním salónu Regionální knihovny Karviná, III. NP, Karviná-Mizerov.

1.–30. 6.
Prvorepublikové knihovnictví
Výstava v Regionální knihovně
Karviná, oddělení pro dospělé,
Karviná-Mizerov.

5.–28. 6.
Plastycy SAP 2019
Wystawa – wernisaż 5. 6. v 17:00.
Regionální knihovna Karviná,
Středisko polské literatury, Karviná-Fryštát.

1.–30. 6.
Jan Evangelista Purkyně
Výstava v Regionální knihovně
Karviná, oddělení pro dospělé,
Karviná-Mizerov.
4. 6. 10:00
Książka dla pierwszaka
Pasowanie na czytelnika biblioteki. Regionální knihovna Karviná,
Středisko polské literatury, KarvináFryštát.

6. 6. 17:30
Velký taneční večer
Vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ
Bedřicha Smetany a jako hosté
studenti Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě. Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

6. 6. 10:00 a 16:00
Den otevřených dveří
Prohlídky běžně nepřístupných
prostor Státního okresního archivu Karviná. Kromě výstav „Karviná: Od soli k uhlí“ a „Karvinské
20. století v plakátech a fotografiích“ bude v badatelně prezentován výběr z bohatých archivních fondů a sbírek, KarvináFryštát.

17. 6. 16:30
Českoslovenští letci v RAF
Přednáška Daniela Švece. Vstupné: 30 Kč (v oddělení pro dospělé),
Kinosál regionální knihovny, Karviná-Mizerov.
18. 6.
Na in-line po Karviné
Tradiční bruslařská vyjížďka po
hlavních tazích. Zve Mládežnická
rada Karviná. Start z Univerzitního
nám., Karviná-Fryštát (náhradní termín 20. 6.).
18. 6. 17:30
Gravity Defeaters
Přednáška stejnojmenné skupiny o parkouru, freerunu
a workoutu. Vstupné: 30 Kč
(v oddělení pro dospělé).
Kinosál regionální knihovny,
Karviná-Mizerov.

19. 6. 9:00–17:00
Farmářské trhy
Centrální tržiště,
Karviná-Fryštát.
20. 6. 15:30
Šité šperky
Tvořivé setkání pro hravé dospěláky. Regionální knihovna Karviná,
oddělení pro dospělé, II. NP, Karviná-Mizerov.
24. 6. 15:30
Kouzelný svět knih
Knižní novinky a dobré čtivo
z kapsáře vašich knihovnic. Regionální knihovna, literární salón,
III. NP, Karviná-Mizerov.
24. 6. 17:00
Duo Ibert
Koncert pro kytaru a flétnu. Středisko hudby a umění RKK, KarvináFryštát.
25. 6. 13:30
Celé Česko čte dětem
Čtení s karvinskou spisovatelkou
Zuzanou Pospíšilovou. Dětské
oddělení regionální knihovny,
Karviná-Mizerov.
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2.6.

8.6.
9.6.
16.6.
19.6.
20.6.
28.6.
30.6.

Den pro celou rodinu

V pirátském stylu! Pirátská stezka, dobývání pokladu, Pirát z Karbiku,
House Box, Adam Mišík, Karvinští talenti, Vali Angel. Začátek: 13:00,
Vstupné: Zdarma

Elektro stage

Stage v rámci Dnů Karviné. Vystoupí: Petelin, Drop Database, Firgo.
Začátek: 20:00, Vstupné: Dobrovolné

Blaf

Nedělní poslechový koncert v country stylu skupiny Blaf. Začátek: 16:00,
vstupné: Dobrovolné

TátaFest

Prima odpoledne pro táty s dětmi ve věku 3-10 Let. Vystoupí kapela FoPa,
Začátek: 15:00

ZÁMEK FRYŠTÁT ZVE NA
ROZKVETLÉ LÉTO NA ZÁMKU

Talkshow Miroslava Donutila

Vystoupení slavného českého herce. Talk show s hostem Radek Štěpánek.
Začátek: 19:00, vstupné: 350 Kč

Pokáč na Lodičkách!

Jedinečný samostatný koncert známého písníčkáře Pokáče
Začátek:20:00, Vstupné předprodej: 150 Kč, na místě: 200 Kč

29.6.
2019

Helax Open Air

Našlapaná párty pod širým nebem. Vystoupí Helax Djs. Začátek: 20:00,
Vstupné: 150 Kč

The Jumper Cables a Keep Smiling Gospel
Nedělní poslechový koncert, začátek: 16:00

www.dokoran.info
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www.zamek-frystat.cz

