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Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za dveřmi a s nimi přichází i čas odpočinku a dovolených.
My jsme tuto etapu roku již tradičně otevřeli městskými slavnostmi, které se
podle mého názoru organizátorům opět vydařily. Nabídly vše, co k zábavě
a létu patří. Bavily se děti, koncerty zaujaly mladé i starší, program byl jako
obvykle pestrý. Počasí přálo, a zážitky tak nebyly schované pod deštníky.
Věřím tomu, že i další letní dny přinesou pestrou paletu zábavy pro všechny.
Máme ve městě dost organizací, které dlouho dopředu připravují letní nabídku
aktivit, vystoupení a akcí. V oblibě stoupá třeba areál Loděnice, v příjemném
prostředí se toho díky schopným lidem z Iniciativy Dokořán bude dít opravdu
hodně. Děti budou mít přes prázdniny spoustu času na to, aby využily pestré
nabídky volnočasových akcí. Jako každý rok jsme před prázdninami zorganizovali preventivně výchovnou akci - Prázdniny bez úrazu, kde zástupci složek
Integrovaného záchranného systému dětem na závěr školního roku už několik let po sobě připomínají základy bezpečného chování doma, na silnici nebo
u vody, což je jako prevence velmi důležité. Přes léto projdeme všechny školy
a školky a tam, kde jsou naplánované nutné opravy a vylepšení, necháme vše
opravit a zmodernizovat. Děje se tak každý rok, milionové investice do vybavení
a zařízení pomáhají zkvalitňovat dětem výuku a koneckonců, i pedagogům se
v takovém prostředí dobře vyučuje. Rád bych vám všem na závěr popřál krásné
léto, pokud jedete na dovolenou, tak přeji šťastnou cestu a bezpečný návrat
do vašich domovů. Načerpejte přes léto dostatek sil a energie a odpočiňte si
od každodenních starostí.
S úctou
Jan Wolf, primátor
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Významná životní jubilea oslavili
karvinští občané Anna Macháčková,
krásných 90 let, a Emil Šiřina, úctyhodných 95 let. Pogratulovat k tak významnému jubileu a popřát zdravíčko
s květinou a dárkem přišel osobně primátor města Karviné Jan Wolf. Spolu
s oslavenci si popovídal o časech minulých i o současnosti.

Česko-slovenský projekt pro školy „AdTech“
vstoupil do své další fáze
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Vítání občánků patří mezi slavnostní ceremoniály města
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Slavnostem města Dny Karviné 2019 a Prolínání kultur
přálo počasí
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obdržíte také v Městském informačním centru na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 30. srpna 2019, kdy termín uzávěrky podkladů včetně
inzerce je 14. srpna 2019. Pravidla inzerce s ceníkem a vzor objednávky najdete na
webu města: https://1url.cz/@inzerce.

Občané, kteří oslaví 80., 85., 90.,
95., 100., 101., 102. … výročí narození dostávají z Oddělení Kanceláře
primátora písemnou gratulaci jménem primátora města. Osobně chodí
gratulovat primátor města nebo jeho
náměstek k životnímu jubileu 90, 95,
100, 101, 102 … let. Jubilant obdrží písemnou gratulaci a pokud má
o osobní setkání zájem, je potřeba
zavolat na tel. 596 387 370.
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MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

Řešíme neoprávněné odkládání odpadu
Magistrát provádí namátkové kontroly ve věci neoprávněného odkládání odpadu
z podnikatelské činnosti ke kontejnerovým stanovištím na území města.
Podněty ke kontrole poskytují odboru komunálních služeb Technické
služby Karviná při vývozu odpadu,
ale i samotní občané, kterým není jejich okolí lhostejné. Hlášené případy
se řeší ihned na místě samém, kdy
mnohdy samotná skladba odpadu vede
k jednoznačné identifikaci podnikatele.
Odpadové nádoby rozmístěné na území města Karviné totiž slouží pouze
občanům, nikoliv podnikatelům. Podnikající osoby, ať fyzické nebo právnické,
musí prokázat, že odpad využily nebo
si musí nasmlouvat odvoz svého odpadu s jakoukoliv svozovou společností
a uhradit jej z vlastních zdrojů.
V případě zjištění zneužívání odpadového systému města podnikatelem
předává Odbor komunálních služeb
podnět k dalšímu prověření Odboru
stavebnímu a životního prostředí Magistrátu města Karviné (OSŽP), který
je oprávněn tento přestupek sankcionovat.

OSŽP však neprověřuje pouze
získané podněty, ale v souladu se zákonem o odpadech provádí pravidelné
kontroly podnikatelů a jejich zajištění
odstranění odpadu, který vzniká při
podnikání. Kontroly necílí pouze na
určité typy podnikatelské činnosti, ale
prověřují plošně živnostníky mající provozovnu, např. prodejnu, kadeřnictví,
restauraci, trafiku, ale také banky, lékaře, advokáty či poradce. V letech 2014
až 2017 proběhlo přibližně 600 kontrol,
kdy více jak 40 % z kontrolovaných podnikatelů nevyhovělo požadavku zákona
o odpadech, to znamená, že neměli

zaplacenou odpadovou nádobu, a to
buď z nevědomosti, nebo z nedbalosti, případně z jiného důvodu. Rozhodně není akceptovatelný argument, že
z konkrétní podnikatelské činnosti nevznikají žádné odpady, stejně tak neobstojí postup, kdy podnikatel vozí odpad
do místa svého bydliště, kde se jej již
zbavuje jako občan.
Z nabídky Technických služeb Karviná si jistě vybere každý živnostník, ať
se jedná o četnost vývozu, či objem nabízených odpadových nádob. V opačném případě může OSŽP uložit za tento
přestupek pokutu až 300 tisíc Kč.

Zástupci kraje informovali zastupitele o svých záměrech
Pozvání na zasedání zastupitelstva přijali pan Jakub Unucka, náměstek hejtmana kraje pro chytrý region,
dopravu a silniční hospodářství a pan
Vladimír Návrat, zmocněnec hejtmana
pro optimalizaci kolové dopravy, který
má technicky na starost diskutovaný
projekt tramvaje Karviná–Havířov–
Ostrava. Oba zástupci představili přítomným základní vizi uvedeného krajského projektu, který počítá s podporou
určenou postuhelným regionům. Dle
plánovaného harmonogramu by samotná realizace mohla začít v roce 2025
a první cestující by tramvaj, která by
nahradila i část místních autobusových
linek, využili o tři roky později. První
finanční odhad nákladů investiční části
projektu včetně vozidel činí 8 mld. Kč.
Také vystoupení dalšího hosta

úzce souviselo se směřováním našeho města a Karvinska v dalších letech.
Pan Lukáš Adámek, vedoucí rozvojových projektů krajské společnosti
Moravskoslezské Investice a Development představil základní vize a pilíře
následně schváleného Memoranda

o spolupráci na realizaci Koncepce
rozvoje pohornické krajiny Karvinska
do roku 2030. Cílem memoranda je
stvrzení společného zájmu na podpoře
komplexní přeměny území tak, aby se
stalo prosperujícím, pestrým a s udržitelným životem.

Karviná je v Těšínském Slezsku aktivním projektovým partnerem
Dne 6. června tohoto roku hostil
Národní dům v Cieszyně mezinárodní
konferenci shrnující 15 let členství Polska a České republiky v Evropské unii.
Současně zde zasedala 25. Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční
spolupráci.
Cílem konference byla prezentace
euroregionálních aktivit v kontextu 15
let existence v EU a toho, jak za tu dobu
evropské fondy změnily Polsko a Českou republiku. V průběhu konference
byla mimo jiné předána ocenění EURO
NEJ v několika kategoriích pro příjem-

když v kategorii měst získala ocenění
za nejvíce předložených mikroprojektů,
které zásadně přispěly k česko-polské
spolupráci v Těšínském Slezsku.
Z úspěšných realizací podpořených
z Fondu mikroprojektů v poslední době
zmiňme například workoutové hřiště na
ZŠ a MŠ Cihelní, dětské hřiště v lokalitě
Dubina či ukázku protidrogového vlaku
v rámci preventivního programu Revolution Train.

ce mikroprojektů zvlášť významných
pro rozvoj regionu. Mezi oceněnými na
české straně nechyběla ani Karviná,
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Nabídka zaměstnání

Statutární město Karviná, Magistrát
města Karviné vyhlašuje výběrové
řízení na volná pracovní místa:
►► referent/ka územního plánování
a stavebního řádu
►► referent/ka 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.

Letní provoz na přepážkách
Odbor správní Magistrátu města
Karviné oznamuje, že přepážková
pracoviště oddělení občanskosprávního a oddělení dopravněsprávního
(občanské průkazy, cestovní doklady, řidiči, vozidla…) v přízemí
budovy C magistrátu, Karola Śliwky
50/8a, Karviná-Fryštát budou v době letních prázdnin od 1. července
do 29. srpna 2019 ve dnech úterý
a čtvrtek vyřizovat od 13:00 hodin
pouze objednané klienty.

Nabídněte jehličnan
Jako každoročně shání Karviná
v předstihu vánoční strom. Mělo by
se jednat o smrk, jedli či douglasku
s výškou do 15 m a průměrem koruny 5 m v dolní, resp. 1 m v horní
části stromu. Průměr kmene zdravého stromu bude mít cca 30 cm.
Děkujeme předem za nabídky
doručené na e-mailovou adresu
tomas.trampler@karvina.cz, tel. 596
387 320 nebo poštou: Statutární
město Karviná, Odbor komunálních
služeb, Fryštátská 72/1, 733 24
Karviná-Fryštát, osobně: budova B
magistrátu, I. patro, dv. č. 55, Karola
Śliwky 618, Karviná-Fryštát. Podrobnosti na webu magistrátu
http://1url.cz/@strom. Zaměstnanci
odboru komunálních služeb jsou připraveni pomoci vlastníkovi pozemku
s vyřízením žádosti o kácení.

Podnikejte v centru
Statutární město Karviná nabízí
k pronájmu 14 kanceláří (10–29 m2)
s možností využívání zázemí v budově bývalého finančního úřadu
v ulici Fryštátské čp. 89 v Karviné-Fryštátě. 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.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Karviná – oficiální stránka města
Eko ocenění pro město
Odpovědný přístup Karviné a hlavně
Karviňáků k třídění odpadu nezůstal
v kraji bez povšimnutí. Díky výraznému zlepšení za uplynulý rok jsme
získali hned dvě ocenění Skokan
roku. V soutěži statutárních měst
Hejbni s elektrem pro lepší život
pořádané kolektivním systémem pro
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin se hodnotilo množství odevzdaného elektra prostřednictvím sběrného dvora. Karviná
zde zaznamenala meziroční nárůst
o 64,2 % a odnesla si za to padesátitisícovou prémii. Ve druhé krajské
soutěži, kterou zaštiťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,
usilují všechny obce o „Keramickou
popelnici“ za nejvíc vytříděného
komunálního odpadu. Karviná se
v celokrajské konkurenci neztratila
a nechyběla mezi pěticí skokanů
roku. Prestižní „Keramickou popelnici“ převzal v Novém Jičíně Zbyněk Gajdacz, ředitel Technických
služeb Karviná a Martina Klusová
z Odboru komunálních služeb magistrátu, která již před pár dny přivezla z Havlíčkova Brodu zmíněné
ocenění od Elektrowinu.

Prázdniny ekologicky
Spolek Petrklíč help nabízí účast
na mezinárodní výměně mládeže
pro zájemce ve věku od 15 do 25
let. Jedná se o setkání mladých
lidí, které zajímá ekologie a chtějí
společně s dalšími účastníky z Litvy,
Turecka, Řecka, Rumunska a Polska rozvíjet nápady v oblasti ekologie (např. stavba ekodomů, podpora
eko-podnikatelů nebo ekozemědělství). Výměna probíhá v polském
městě Wieliczka od 18.7. do 26.7.
2019. Účastník má vše hrazené
z programu Erasmus+, hradí si pouze
pojištění a členský příspěvek ve výši
500 Kč. Přihlášky a další informace
na adrese petrklichelp@gmail.com.

Recyklojízda v Karviné

Karviná se stala 11. června druhou
zastávkou tříčlenného týmu Recyklojízda, který v červnu projel ČR od
východu na západ, zastavil se v 25
městech a zdolal za deset dnů na
elektrokolech 800 km. Vše pro podporu třídění a recyklaci baterií, protože zatím pouze polovina vyrobených
baterií končí na recyklaci.

Město provádí průzkum vytápění

Dovolujeme si vás informovat, že od července do září tohoto roku bude město realizovat mezi
občany dotazníkové šetření za účelem průzkumu způsobu vytápění v rodinných domech.
Šetření má podobu krátkého dotazníku, jehož vyplnění zabere cca pět
minut. Poskytnuté údaje jsou anonymní
a poslouží pouze pro účely průzkumu,
tj. zmapování množství nevyhovujících
kotlů na pevná paliva ve městě a kvalifikovaný odhad počtu možných výměn
za ekologické zdroje vytápění.
Pracovníci provádějící tento průzkum se budou na místě prokazovat
platným pověřením primátora města.
V případě jakýchkoli pochybností je
možno ověřit jejich totožnost na tel.
číslech 596 387 360 a 596 387 446.

Účast občanů na průzkumu je dobrovolná, přesto žádáme o vstřícnost a součinnost při jeho realizaci.
Kotlíkové dotace
Odbor školství a rozvoje sděluje, že příjem žádostí o kotlíkové dotace byl dne
22. května 2019 ukončen. Předložené
žádosti budou kontrolovány a dle přiděleného čísla předkládány ke schválení
radě kraje. Seznam schválených žadatelů bude průběžně zveřejňován na
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz/
v části Seznamy schválených žadate-

lů. Zároveň bude úspěšným žadatelům
zaslán e-mail informující o schválení
žádosti. Z alokované částky bude pokryto cca 3 300 žádostí, tzn., že cca
6 700 žádostí bude zařazeno do tzv.
zásobníku. Navýšení alokace výzvy
pro podporu zásobníku se předpokládá
nejdříve v březnu 2021.
V případě dotazů k této výzvě doporučujeme žadatelům kontaktovat přímo krajskou kotlíkovou poradnu – tel.:
595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz,
kancelář A106 (po, st: 8:00–17:00 h;
út, čt: 8:00–14:30 h; pá: 8:00–13:00 h).

Likvidace bioodpadu od domků má svá pravidla
Kvůli nedodržování obecně závazné vyhlášky o odpadech vzniká městu
a technickým službám celá řada problémů v souvislosti se svozem a likvidací
bioodpadu. Uveďme základní pravidla
a nejčastější případy jejich porušování.
Nadměrný obsah – běžně se stává, že
občané dávají do hnědých nádob celé
stromy, velké větve či menší stromky.
Odváženy budou nadále pouze dřeviny rozřezané na menší kousky či naštěpkované drobné větve. Totéž platí
i o okrasných travinách, které v nezkrácené podobě způsobují provozní komplikace vozidla.

▼INZERCE ▼

LIFT COMPONENTS s.r.o.

Přetěžované nádoby – často při svozech
praskají či padají do vozidla, jelikož praskají výsypné hrany plastových nádob.

V průmyslové zóně Karviná se nachází jeden
z největších výtahových výrobců v ČR
Firma LIFT COMPONENTS s.r.o. je jeden z největších soukromých
výrobců výtahů v ČR. Je to firma se 100% českým kapitálem.

Nevhodný obsah – hlína, hnůj či fekálie do bio nádob nepaří. Stejně tak
i stavební odpad či plovoucí podlaha.

Firma své výtahy vyrábí a vyvíjí v Karviné již více než 20 let. Na trhu je
dnes již více než 3500 výtahů se značkou LC.

Neúměrné množství – současná kapacita dovoluje svážet od rodinných domů
maximálně 5 kusů pytlů. Výjimkou však
nejsou domy, před kterými je i 30 pytlů.
V těchto případech musí vlastník nemovitosti využít sběrný dvůr, kde lze bio
odpad uložit bez omezení.
V roce 2018 tato firma rozšířila svůj výrobní areál v Karviné na
průmyslové zóně o nové výrobní prostory a nový LC Lift Salón, kde
naleznete kompletní nabídku jejich výtahů.

Vlastní nádoby – sváženy budou výhradně nádoby technických služeb. Velmi často se stává, že si občané dokupují
svoje nádoby. Při jejich poškození se pak
domáhají náhrady škody – to je pro město a technické služby neakceptovatelné.

Lift Salón pro prezentaci výtahů, tak jak je máte možnost vidět
v Karviné, byste marně hledali nejenom v našem kraji, ale i v celé
republice.
Firma také postupně zvyšuje počet zaměstnanců. Pro talentované
pracovníky z okolí je toto další příležitost k jejich profesnímu růstu.

Prohřešky proti výše uvedeným
zásadám způsobují problémy, které
činí svoz bioodpadu zbytečně náročným, mnohdy nemožným a rozhodně
finančně nákladnějším. Buďte prosím
ohleduplní, město spolu s technickými
službami potřebují vaši pomoc.
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Pokud si věříte, zastavte se za námi a uvidíte, co vše jsou schopné
vyrobit naše české firmy bez zahraničního kapitálu.

http://www.lift-components.cz/kariera-na-lc.html
LIFT COMPONENTS s.r.o., Na Novém poli 383/3, Karviná-Staré Město,
tel.: 596 311 393
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Nejlepší žáci karvinských základních škol získali ocenění
Jako poděkování obdrželi pamětní list, knihu a dárkový poukaz.
Prohlédli si sportovní zázemí haly STaRS a pod vedením trenéra Kabal teamu Karviná si zahráli badminton.
Zástupci vedení města primátor
Jan Wolf a jeho náměstek Andrzej Bizoń
se setkali s nejlepšími žáky základních
škol. Jde o každoroční tradici, kdy jsou
žáci oceňováni za vynikající prospěch,
úspěchy v soutěžích nebo dobrovolnictví. Žáci jsou úspěšní ve vědomostních
soutěžích, reprezentují město ve sportu
nebo v kulturní oblasti, mají vynikající
studijní výsledky. Žáci získali ocenění
ve třech kategoriích:
Ocenění za dlouhodobě vynikající
prospěch
Tomáš Břenek (ZŠ a MŠ Dělnická), Veronika Peniašková a Nikola
Miškovič (ZŠ a MŠ Mendelova),
Kateřina Limová (ZŠ a MŠ Školská),
Veronika Jančičková (ZŠ a MŠ U Stud-

ny), Karol Divald a Matěj Blažek
(ZŠ a MŠ U Lesa), Jakub Seriš
(ZŠ a MŠ Borovského), Jakub Kubisa
(ZŠ a MŠ Slovenská), Monika Jančová
a Michal Juraszek (ZŠ a MŠ Majakovského) a Adam Gaher (ZŠ a MŠ Prameny)
Za reprezentaci města v žákovských
soutěžích
Josef Slepčík (ZŠ a MŠ Družby),
Adéla Orszuliková (ZŠ a MŠ Dělnická),
Ladislav Plachetka (ZŠ a MŠ Školská),
Janis Bojko (ZŠ a MŠ Borovského)
a Nela Drechslerová (ZŠ a MŠ Slovenská)

Gabriela Kubartová (ZŠ a MŠ U Studny), Kamila Štěrbová (ZŠ a MŠ Prameny), Sabina Svrčková a Eliška
Mazurová (ZŠ a MŠ Cihelní), Barbara

Výrazná žákovská osobnost
Damian Toráč (ZŠ a MŠ Družby),

Januszová a Dawid Šmatlava (ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím). Úspěšným a nadaným žákům k jejich mimořádnosti a výjimečnosti velmi gratulujeme.

Česko-slovenský projekt pro školy „AdTech“ vstoupil do své další fáze
Byť se žáci základních škol již
určitě vidí na prázdninách, jistě je potěší, že se v novém školním roce blíže
seznámí s moderními technologiemi. Konkrétně při práci s pěti novými
3D tiskárnami, které byly začátkem
června nainstalovány v centru Business Gate. Česko-slovenský projekt

„AdTech“ cílí na zlepšení uplatnitelnosti
na trhu práce. K tomuto záměru jistě
přispěje i znalost práce s 3D skenerem,
který díky projektu získá každá základní
škola.
S trochou nadsázky lze říct, že díky
spojení 3D skeneru s 3D tiskárnou budou žáci základních škol při kreativním

tvoření limitováni pouze svou fantazií.
Díky volně šiřitelnému programu pro
3D modelování si pak mohou nadšenci
prohlubovat své znalosti i ve volném čase. Partnerem přeshraničního projektu
je slovenská Prievidza. Karvinští žáci
si tak budou moci své nápady, postupy
a výtvory porovnávat se svými zahraničními kamarády na webu, ale i během
výměnných stáží.
Náměstek primátora Lukáš Raszyk
(ČSSD) k tomu řekl: „Jsme rádi, že tímto projektem můžeme žákům základních škol zprostředkovat kontakt s moderními technologiemi. Nerozhodnuté
žáky může tato příležitost nasměrovat

při volbě dalšího studia. Získané znalosti jim následně poskytnou výhodu
při jednání s potencionálními zaměstnavateli, ale také v podnikání. V tomto
ohledu jim jistě pomůže i umístění tiskáren v centru pro podporu podnikání
Business Gate, které letos oslavilo tři
roky své existence.“
Snímek vznikl při zkušebním tisku
po instalaci nových zařízení. Realizace žáků karvinských základních škol
v novém školním roce si nenecháme
pro sebe a představíme je čtenářům
Karvinského zpravodaje i na facebookové stránce Karviná – oficiální
stránka města.

Projekt „AdTech“, registrační číslo projektu: 304011D118, je spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Angličtina je k životu určitě potřebná

▼INZERCE ▼

O tom ví své žáci základních škol Dělnická, Majakovského, Školská, U Studny,
a Borovského a studenti Gymnázia v Karviné. Za úspěšné složení mezinárodně uznávaných zkoušek děti slavnostně obdržely za přítomnosti svých
nejbližších certifikáty Cambridge English.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Karviná – mmkarvina

Vítání občánků patří mezi slavnostní ceremoniály města
Na červnovém dojemném obřadu vítání občánků jsme v Městském domě kultury Karviná přivítali dvanáct dětí.
Kulturní program připravily a přítomné rodiče i hosty svým přednesem a zpěvem pobavily děti z mateřské školy Na Kopci.

Dopravní soutěž mladých cyklistů prověřila znalosti dětí.

Školní klub podnikavosti Majakovského se zajímá o přírodu.
▼INZERCE ▼

Preventivní akce Prázdniny bez úrazu děti pobavila i poučila.

Soutěž o knihu Karvinské hornické kolonie zaujala
Máme za sebou první kolo soutěže o knihu Karvinské hornické kolonie, kterou
vydalo statutární město Karviná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR –
informovali jsme v minulém čísle. O knihu je velký zájem, což potvrzuje i množství odevzdaných soutěžních formulářů. Soutěžící měli možnost odevzdat své
odpovědi elektronicky přes google formulář nebo v papírové formě v infocentru
na náměstí a získat tak jednu ze sta knížek vyčleněných pro první kolo soutěže.
O své výhře jsou soutěžící informováni Odborem školství a rozvoje magistrátu.
Soutěžní otázky nepatřily k nejlehčím, přesto většina respondentů získala s přehledem potřebných 12 z 15 možných správných odpovědí. Druhé kolo soutěže
pro milovníky historie bude probíhat po prázdninách. Připomínáme, že pravidla
soutěže najdete v infocentru a na webu města https://1url.cz/@kolonie.

Moravskoslezský kraj pořádá výlety pro seniory
Tři tisícovky seniorů díky kraji poznají zajímavá místa Moravskoslezska
a Olomoucka. Seniory čekají návštěvy turistických atraktivit, ale taky exkurze
či workshopy. Kraj na projekt Výlety seniorů vyčlenil 1,4 milionu korun. Tento
projekt má posílit cestovní ruch v regionu, ale taky motivovat naše aktivní seniory, aby se vydali poznávat zajímavosti kraje, které jsou pro ně hůře dostupné
buď z dopravního, nebo finančního hlediska. Budou si moci vybrat z několika
zájezdů, které budou rozdělené nejen tematicky, ale také podle fyzické náročnosti. Celkem sedmdesát výletů, které jsou určené pro seniory nad šedesát
let, se uskuteční v letním období, tedy od června do září tohoto roku. Zájemci
se již mohou hlásit rezervačním systémem přes internet na webových stránkách www.vyletysenioru.cz nebo telefonicky na čísle 774 765 550 u společnosti
Educa24, která výlety pro Moravskoslezský kraj organizuje.

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | červenec–srpen 2019
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KŘÍŽOVKA

Významná osobnost Karviné
Správné znění křížovky z minula: „spisovatel Gustaw Morcinek“.

▼INZERCE ▼

STAŇ SE HORNÍKEM!
Získej:
 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ 60 TISÍC KORUN.
 PO JEDNOM ROCE SI V RUBÁNÍ A PŘÍPRAVÁCH MŮŽEŠ VYDĚLAT AŽ 43 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ.
(5. kvalifikační třída – činnost rubání a přípravy).

 V DALŠÍM ROCE SE TVOJE MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE ZVÝŠIT AŽ NA 48 TISÍC KORUN!
Nabízíme:

 Přídavky na dovolenou
a Vánoce.
 Šest týdnů dovolené.
 Penzijní připojištění až
do výše 9 600 Kč ročně.

 Svačiny a pitný režim
zdarma.
 Dva dny pracovního volna
navíc.
 Příspěvek na dětské
rekreace.

 Příspěvek na stravování.
 Rehabilitační péči.
 Úhradu nákladů za vstupní
lékařskou prohlídku.
 Řadu dalších benefitů.

DÁLE HLEDÁME S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 40 TISÍC KORUN:
DŮLNÍ ELEKTRIKÁŘE A DŮLNÍ ZÁMEČNÍKY

Podrobné informace získáte:

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830
7

na webu
www.pracevokd.cz
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SPORT

Karviná @mmkarvina

Rozhovor s trenérem MFK Karviná Františkem Strakou
Známého hecíře se na naše město, jeho krásy a obyvatele ptal Lukáš Hudeček.
V březnu dostal za úkol zachránit první fotbalovou ligu, a to se mu povedlo. S vedením klubu následně prodloužil smlouvu, a v našem městě se
s ním budeme moci potkávat i nadále. Zeptali jsme se jej, co vlastně
o Karviné před svým příchodem do
klubu věděl.
„V televizi jsem komentoval fotbalové
přenosy z první ligy, a tak jsem znal jen
fotbalový stadion, který na mě velice zapůsobil. Musím říct, že je to takový klenotníček Karviné. Pokud jde o samotné
město, tak asi málokdo ho zná, aniž by
ho navštívil. Já jsem byl sám opravdu
velice překvapený. Karviná je pěkné
město, je hodně zelené a lidé jsou tady
fajn. Při svém příchodu do klubu jsem
šel do neznáma. Neznal jsem Fryštát,
neznal jsem petrovický zámeček. Takže
je tady spousta míst, které jsem objevoval a ještě určitě objevím.“

V Karviné jste už přes tři měsíce,
v čem Vás překvapila?
„Já musím říct, že je to prima město,
kde lidé žijí fotbalem a chtějí za každou
cenu, aby se tady hrála liga. Všude je to
blízko, a to je úplně fenomenální věc.
Tam, kde bydlím já, musím všude jezdit
autem, ale tady v Karviné můžu všude
dojít pěšky, a to je fantastické.“
Měl jste možnost poznat i Karviňáky,
co na ně říkáte?
„Jsou výborní, proti nim nemohu říci ani
slovo. Poznávají mě na ulici. V mnoha
případech slyším ´hele Straka´ a mě
to ani nijak nepřekvapuje, já už jsem
na to zvyklý. Víceméně mě zastavují
a ptají se mě, jak se mám, co dělám a jak
vypadá tým. Já s tím nemám problém,
rád si s nimi promluvím, pokud jsou
slušní a pokud jsou fajn.“
Našel jste si v Karviné už svá oblíbená místa?
„Mám už tady svá místečka, kam rád
chodím, kam si zajdu na pivečko,
ale kam konkrétně, to nebudu prozrazovat (úsměv).“
▼INZERCE ▼

Přijetí házenkářů na radnici

Sportovci HCB Karviná nakonec vybojovali 2. místo v extralize mužů. Házenkářům osobně poděkovali za reprezentaci města Karviné primátor Jan Wolf a jeho
náměstci Andrzej Bizoń a Lukáš Raszyk. V družném rozhovoru se podělili nejen
o své zážitky z finále play off, ale také probrali plány do budoucna.

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | červenec–srpen 2019
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Skvělá akce Na In-line po Karviné Mezinárodní festival Dragon Cup
Celodenní akce Dragon Cup, v pořadí
již sedmý ročník, představila na 220
závodníků z 25 klubů šesti států. „Jádrem je turnaj World cup, k vidění byly
formy neboli kata, kickbox v podobě
semikontaktu, čínský box, sebeobrana
v disciplíně duo systém. Venku mohli
diváci vidět ukázky celní správy, armády, policie vojenské, městské i státní,
a to jak statické, co se týče techniky, tak
i výzbroj a výstroj, kterou tady na hale
mají,“ popsal organizátor turnaje Jaroslav Szweda. Dodal, že jeho svěřenci
oddílu Survival & Kung Fu Club Karviná
vybojovali tři zlaté, osm stříbrných a jednu bronzovou medaili.

Přijít si zabruslit po hlavních tazích města neodolala velká část vyznavačů kolečkových bruslí a zapojila se do akce Na In-line po Karviné. Hlavní okruh města byl
pro řidiče uzavřen. Na organizaci se již tradičně podílí Mládežnická rada Karviná
ve spolupráci s městem, Městskou policií Karviná a dobrovolnými hasiči z Karviné.

Sluníčkový Den pro celou rodinu Workoutové hřiště na Lodičkách

V pořadí třetí postavené workoutové hřiště v areálu Loděnice v parku Boženy
Němcové vzniklo díky spolupráci města a společnosti Kaufland. Vedle klasických
cvičebních prvků nabízí i průpravu na Spartan Race. Slavnostní otevření proběhlo za přítomnosti vedení města Karviné a společnosti Kaufland při doprovodné
exhibici sportovního oddílu. Slavnostní pásku přestřihli náměstci primátora města
Andrzej Bizoń a Lukáš Raszyk spolu se zástupci společnosti Kaufland Peterem
Chalupianským a Miloslavem Zálejským.

Mezinárodní den dětí slavily rodinky v areálu Loděnice. Na bohatém programu
se podílela Iniciativa Dokořán ve spolupráci s městem Karviná. Zábavnou stezku
plnou soutěží a úkolů pro děti připravilo Centrum pro rodinu Sluníčko spolu s Nadací OKD a lesní školkou Prwosenka. Senzační taneční exhibice předvedly děti
z kroužků Juventus. A bonusem byl doprovodný program zpěváků a zpěvaček ze
soutěže Karvinský talent, youtubera HouseBox a zpěváka Adama Mišíka.

Za hranicemi čeká rodinná zábava Vratné kelímky lidé přivítali
Přinášíme pozvánku na polsko-český rodinný orientační běh „Po stopách
historie“, který se koná v sobotu 6. července v nedalekém polském městečku
Kończyce Wielkie. Sraz je na místním sportovním hřišti v ulici Kościelna 11.
Registrace od 9:00, starty od 10:00 do 11:00, vyhlášení výsledků od 14:00.
Kończyce Wielkie však první červencový víkend nebudou patřit pouze příznivcům
orientačního běhu. Po oba dny se na sportovním hřišti bude konat již 15. ročník
Vojenského pikniku. Bohatý program nenadchne pouze milovníky vojenské techniky, historie či střelby, ale také ty, kteří rádi ochutnají výbornou místní kuchyni.
Více informací najdete na www.gokhazlach.pl.

Projekt „Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun – Hohensteinové“,
registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001426, 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.

Iniciativa Dokořán ve spolupráci s městem Karviná zvolila ekologickou cestu.
Na kulturních a sportovních akcích se již alko a nealko čepuje do vratných kelímků s potiskem města místo plastových. Je konec jednorázovým plastům.

9

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | červenec–srpen 2019

KULTURA

Karviná @mmkarvina

Dárci krve získali ocenění
Město Karviná ocenilo přes třicet dárců krve za získání Zlatého kříže 1., 2.
a 3. třídy. V obřadní síni Městského domu kultury jim osobně poděkovali náměstek primátora Miroslav Hajdušík a Martina Šrámková za Odbor školství
a rozvoje. Ocenění obdrželi dárkový poukaz do Lázní Darkov, knihu a pamětní
list. Velké poděkování patří za získání Zlatého kříže I. třídy těmto dobrovolným
dárcům: Belan Vladimír, Foltyn Radek, Hašek Miroslav, Jakubec Jiří, Pánis Petr,

Petyniak Roman, Raszyk Lubomír, Semmler Petr, Sýkora Ladislav, Vašek Petr;
dále za získání Zlatého kříže II. třídy: Baran Jiří, Bystroň Lukáš, Červenka
Roland, Főrsterová Jaromíra, Fryz Tomáš, Mazáč Stanislav, Šarovský Břetislav;
a za získání Zlatého kříže III. třídy: Babczynski Petr, Bortl Milan, Dzida Lumír,
Horváth Milan, Imrich Jaroslav, Ivanovič Cyril, Jandák Zdeněk, Kružík Libor, Kuntoš Josef, Lipták Roman, Matuszek Martin, Motak Jiří, Śmiga Rostislav, Súdek
Robert, Szturc Vlastimil, Vašut Petr.
▼INZERCE ▼

Ocenění pro Malou černou hudbu
Dechový orchestr Malá černá hudba
z Karviné si svým pestrým repertoárem již 30 let získává stále nové
posluchače, a ačkoliv působí na amatérské úrovni, je úspěšný nejen na
domácích, ale i na zahraničních mezinárodních festivalech a soutěžích.
Kapelník Milan Kupka převzal z rukou
náměstka primátora Andrzeje Bizoně pamětní list jako poděkování za
přínos pro rozvoj kultury ve městě
Karviná a úspěšnou reprezentaci
města.

Knihomilníček děti opět pobavil
Povedenou akci Pohádková zahrádka
skřítka Knihomilníčka již pošesté připravila Regionální knihovna Karviná
pro nejmladší čtenáře. Předškoláci
a žáci prvních a druhých tříd se díky
nadšení knihovnic mohli na prostranství před centrální budovou knihovny
v Karviné-Mizerově seznámit zábavnou formou se svými pohádkovými hrdiny. Pro prvňáčky si knihovnice navíc
připravily v kinosále knihovny krátké
představení „Jak pejsek s kočičkou
pekli dort“. Díky projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka a MAP

II ORP Karviná si žáci prvních tříd
odnesli na památku knížku.
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Slavnostem města Dny Karviné 2019 a Prolínání kultur přálo počasí
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KULTURA
do 31. 8.
Když draka bolí hlava
Výstava z natáčení pohádky. Vstup
zdarma. Výstavní síň zámku Fryštát.

21. 7.
Dechový orchestr Jablunkovanka
Nedělní poslechový koncert. Vstupné
dobrovolné. Loděnice, Karviná-Fryštát.

14. 8. 9:00–17:00
Farmářské trhy
Tradiční nabídka regionálních produktů.
Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.

9. 7. 18:00
„X“
Karvinská premiéra studentského filmu
Polského gymnázia v Českém Těšíně.
Pořádá: Dystopia film. Vstupné: 50 Kč.
Kino Centrum, Karviná-Mizerov.

26. 7.
Lázeňští Šviháci
Vystoupení místní rockové skupiny.
Vstupné dobrovolné. Loděnice, Fryštát.

18. 8.
Irský den na Lodičkách
Nedělní poslechový koncert kapely
Acoustic Irish, včetně irských specialit.
Vstupné dobrovolné. Loděnice, Fryštát.

12. 7.
Karviná Rocks! (Vol. 3)
Vystoupí: Visací zámek, Doga, Limetal,
Bastard aj. Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. Loděnice,
Karviná-Fryštát.
13. 7.
Sunset set
Elektronická hudba při západu slunce
u vody. Vystoupí: DJ Flyptick. Vstupné
dobrovolné. Loděnice, Karviná-Fryštát.
14. 7.
Kapela Jedno na Lodičkách
Nedělní poslechový koncert v jazz-rockovém stylu. Vstupné dobrovolné.
Loděnice, Karviná-Fryštát.
17. 7. 9:00–17:00
Farmářské trhy
Tradiční nabídka regionálních produktů.
Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.

28. 7.
Anenská pouť a zahradní slavnost
MS PZKO Karviná-Ráj zve od 8:00
na mši v polštině a od 10:00 v češtině.
Od 14:00 zahradní slavnost s občerstvením a atrakcemi. Vystoupí: Malá
černá hudba. Kaple sv. Anny a Dům
PZKO se zahradou, Karviná-Ráj.

24. 8.
MIMOPROUDY s Davidem Stypkou
Charitativní akce, která je postavena
na hudbu mimo hlavní proud. Vystoupí
skvělé kapely, více info na FB události.
Loděnice, Karviná-Fryštát.
31. 8.
Karviná Dokořán
Divadlo, tanec, poezie, výtvarné práce,
ale i skvělé kapely a DJs. Gastro zóna
s dobrým jídlem a místními pivy. Doprovodný program ze světa pouliční scény,
tzn., že kdo v Karviné něco dělá, může
být viděn. Loděnice, Karviná-Fryštát.

3. 8.
Hity z gramofonových desek
Se známými hity vystoupí DJ Pepa.
Vstupné dobrovolné. Loděnice, Fryštát.
4. 8.
Světlo ve tmě na Lodičkách
Koncert kapely Světlo na Loděnici při
západu slunce. Vstupné dobrovolné.

31. 8. 20:00–23:00
Hradozámecká noc
Noční prohlídky zámku a speciální noční okruhy zámkem a kostelem. Kočárové projížďky spícím zámeckým areálem
a historická kavárna před zámkem.
Zámek Fryštát v Karviné, Masarykovo
náměstí, Karviná-Fryštát.

10. 8.
Slavnosti piva a guláše
Ochutnávka speciálů místních pivovarů
a soutěžních gulášů. Vystoupí: DROPS,
AC/CZ a Furtlajf Kapela. Vstupné:
50 Kč. Loděnice, Karviná-Fryštát.
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7. 7.–25. 8.
KARVINSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019
Oblíbené letní koncerty a divadelní
představení na Masarykově náměstí
v Karviné-Fryštátě. Vstup zdarma.
Divadelní představení
13. 7. 17:00 Vodnická pohádka
Představení pro děti Divadla V batohu.
27. 7. 17:00 O veselém království
Představení pro děti Divadla Křesadlo.
10. 8. 20:00 Projekt N.A.Ď.E.Ž.D.A.
Představení Divadla K.V.A.S. Karviná.
24. 8. 17:00 Klauni na cestách
Představení pro děti Divadla M.
Koncerty (17:00–19:00)
7. 7. Opavští hudci (cimbálovka)
14. 7. Lesanten (folkrock)
21. 7. Windy (pop-funk)
28. 7. Intonic (a capella)
4. 8. Dolls In The Factory (poprock)
11. 8. Red and White (bluegrass)
18. 8. Pavel Novák (Šlágry ze Šlágru)
25. 8. New Bridge (moderní country)

