ZPRAVODAJ

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁŘÍ 2019

ÚVODNÍ SLOVO

Vybíráme z obsahu

Vaše náměty do Karvinského zpravodaje
zasílejte na e-mail zpravodaj@karvina.cz.

2

.......
Úvodní slovo
		
.......
Pozvánka na zastupitelstvo

3

.......
Opravy komunikací a chodníků vrcholí
		Odbor majetkový Magistrátu města Karviné
		
.......
Moderní kamery jsou nenahraditelným pomocníkem

4

.......
Blíží se každoroční svátek sociálních služeb ve městě
		Odbor sociální Magistrátu města Karviné

Vážení spoluobčané,
začíná nám opět školní rok, děti se rozeběhnou do škol a školek a já věřím,
že jste si prázdniny užili, odpočinuli si, načerpali sil a bezpečně se vrátili
z dovolených do svých domovů. Snad jste si také udělali čas a navštívili
v průběhu léta některou z velkého množství kulturních akcí, které pro vás byly
v Karviné připraveny. V průběhu prázdnin se dle plánů prováděly drobné opravy
na všech školských zařízeních tak, aby se nutné přestavby nemusely provádět v průběhu školního roku. Rovněž jsme dokončovali několik významných
modernizací. Konkrétně šlo o ulici Žižkovu, kde oprava byla již nutná, dále pak
o rozsáhlou rekonstrukci náměstí Permon. K této stavební akci bych rád dodal,
že v průběhu prázdnin nebylo možné z důvodů velkých veder a sucha v rámci
dané obnovy vysazovat zeleň. Výsadba zeleně bude samozřejmě doplněna,
náměstí a jeho okolí nebude pouze o betonu. Pokud jde o nadcházející opravy
silnic, tak z ulice Žižkovy se přesuneme na ulici Mickiewiczovu a připravuje se
rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha.
Závěrem mi dovolte vás pozvat na Sportovní den v Karviné, který proběhne
29. září v areálu Lodiček. Budou se zde prezentovat všechny karvinské sportovní kluby a oddíly, které by rády přivítaly do svých řad nové členy. Program bude
pestrý, určitě se přijďte podívat.

Zveme vás na již v pořadí sedmé
zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat v pondělí 16. září 2019 od 17 hodin v aule
Obchodně podnikatelské fakulty
Karviná Slezské univerzity. V nových
prostorách bude zastupitelstvo zasedat po dobu rekonstrukce velkého
sálu OPF.
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Děti si užily prázdniny na ozdravném pobytu
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Křížovka
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Oddíl gymnastiky funguje v Karviné už 50 let
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Vedení města ocenilo osobnosti v kultuře za rok 2018
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Dny evropského kulturního dědictví
		Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné
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Významná životní jubilea oslavily
Aurelie Žylová (na snímku) a Libuše
Lindnerová, obyvatelky města Karviné. Ke gratulaci s dárkem a květinou
se připojil také osobně primátor Jan
Wolf. Oslavenkyním přejeme hlavně
zdraví a pohodový život v rodinném
kruhu svých nejbližších.

Každý rok pořádá Městský dům kultury ve spolupráci s městem Karviná
koncert pro seniory. Letos se v MěDK
představí Duo Adamis, a to ve středu
25. září 2019 v 15 a 17 hodin. Cena
vstupenek je 50 korun a jejich zakoupení je možné v pokladně Městského domu kultury, v pokladně kina
Centrum a on-line na www.medk.cz.

Kraj i město mají vizi pro Karvinsko po ukončení těžby
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Blahopřejeme k jubileu

Pozvánka na zastupitelstvo
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.......
Pravidelná změna jízdních řádů
		Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné

S úctou
Jan Wolf, primátor

Pozvánka na koncert
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Výběr kulturních akcí ve městě
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Opravy komunikací a chodníků vrcholí

Kalendárium 2020

Obdobně jako vloni i v letošním roce pokračuje oprava ucelených částí komunikací
a chodníků. Příští rok nebude výjimkou, kilometry komunikací vyžadují neustálou péči.
Už opět slouží
Když má chodník své nejlepší za sebou a běžná údržba nestačí, je třeba
vyměnit kompletní povrch včetně podkladních vrstev a obrubníků. Nejen
místní si jistě všimli, že lepší komfort
už nabízí chodníky:
• v Univerzitním parku mezi budovou
městské policie a univerzitou;
• na ul. Nedbalově před čp. 2405–
2407;
• na tř. 17. listopadu včetně cyklostezky mezi ul. Rudé armády a Borovského;
• na ul. Sovově, Horově, V Aleji či
Cihelní.
Nezůstalo pouze u chodníků, město
také investovalo do vozovek:
• postupně byly dokončeny rozsáhlé
práce na ul. Karola Śliwky, Poštovní
a Lázeňské, dále na ul. Žižkově včetně navazující komunikace na ul. Bratr.
Veverkových;
• již v červnu byl opraven povrch ul.
Mizerovské, spojka na ul. Fibichově
a v průběhu prázdnin byla ukončena
zbývající etapa ul. Slovenské včetně
parkoviště.

Co nás čeká do konce roku?
Práce na chodnících stále pokračují
v těchto ulicích:
• na ul. Leonovově podél autobusových zastávek;
• na ul. Urxově včetně komunikace
kolem garáží nebo na ul. Polní;
• na ul. Okružní a ul. Prameny před
čp. 831–835;
• na centrálním hřbitově bude dokončena oprava přístupů k hrobům.
Lepší jízdní komfort čeká řidiče:
• na ul. Mickiewiczově, kde od přelomu
srpna a září probíhá mezi čp. 436/139
a 444/169 podél lesního porostu výměna povrchu a zpevnění krajnice.
Uzavírky budou do září aktualizovány
v závislosti na postupu prací;
• na ul. Svatopluka Čecha, kde probíhá výběrové řízení na zhotovitele
rekonstrukce komunikace. V závislosti
na průběhu výběrového řízení, klimatických podmínkách a organizaci dopravy
budou práce zahájeny letos na podzim, nebo zjara příštího roku. Součástí
rekonstrukce bude rovněž částečná
oprava sjezdů i chodníků a úprava stávajícího odvodnění.

Opravený chodník na ul. Cihelní
Nezapomínáme na parkoviště
K parkovacím plochám dokončeným
na jaře na ul. V Aleji a Prameny přibude do konce roku nových 28 míst na ul.
Slovenské. V přípravě jsou pro následující období parkovací plochy např. na ul.
Čajkovského, Divišově či Školské.
Za opravy komunikací a chodníků
vydá město ze svého rozpočtu opět
více než 100 mil. Kč.

Přijďte se seznámit s Karvinou všemi deseti
V souladu se strategií Karviná
všemi deseti nabízí město od července bezplatné konzultace záměrů a pomoc s nalezením dotačních zdrojů na
jejich financování pro místní subjekty.
Služba je dostupná v Business Gate
v Poštovní ulici v centru města, kde bude
zájemcům k dispozici každou středu od
7 do 17 hodin tzv. one-stop-shop. Jedná se o speciálně utvořené pracoviště,
kde experti ze společností BeePartner
a RPiC-ViP po zjištění základních informací nasměřují zájemce na vhodný
zdroj financí, případně zodpoví související dotazy.

s plánem řízení změny Karviná všemi deseti, kterým chce Karviná změnit dlouhodobé trendy. Poradenské
centrum v podobě one-stop-shopu
je součástí těchto služeb. Další
kroky můžete sledovat na webu
www.karvinavsemideseti.cz či FB stránce @KarvinaVsemiDeseti. Osobně se
můžete s Karvinou všemi deseti seznámit např. na celoměstských akcích,
nejbližší příležitost budete mít v rámci
Barevného podzimu a Evropského týdne mobility v pátek 20. září 2019 od 14
hodin u letního kina v parku Boženy
Němcové v Karviné-Fryštátě.

„Pro místní podnikatele nebo začínající projekty je to šance jak zjistit
možnosti financování vlastních záměrů z evropských, národních nebo
krajských dotačních zdrojů. Chceme
usnadnit cestu ke vzniku nových projektů a rozvíjet drobné, malé a střední
podnikání, bez něhož se do budoucna
Karviná neobejde. Služby v novém
centru mohou plnohodnotně využít
i ostatní zájemci, třeba neziskovky, veřejné a další organizace,“ přibližuje záměry města primátor Jan Wolf (ČSSD).
Obě výše jmenované společnosti městu zajišťují činnosti spojené

Město připravuje tradiční přehled
veřejných sportovních a kulturních
akcí konaných na území Karviné
v příštím roce, tzv. Kalendárium
2020. Propozice vašich akcí pošlete prosím do 20. listopadu 2019 na
e-mail
kalendarium@karvina.cz,
datová schránka es5bv8q nebo
písemně na statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská
72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.
Osobní doručení je možné na podatelnu Magistrátu města Karviné,
ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát. Požadovaná skladba
údajů a další náležitosti podání na
https://1url.cz/@kalendarium. Upozorňujeme, že u akcí konaných na
veřejném prostranství je nutné si
zvlášť zarezervovat veřejnou plochu
(viz níže) – nahlášení do Kalendária
nenahrazuje rezervaci plochy!

Rezervace prostranství
Z hlediska koordinace akcí konaných na veřejném prostranství vyzýváme pořadatele k rezervaci plochy
v dostatečném časovém předstihu
tak, aby nedocházelo ke kolizi více
akcí ve stejném termínu. Odbor školství a rozvoje přijímá od 1. září 2019
jednotlivé rezervace plochy pro akce
konané v roce 2020. K rezervaci
použijte „Žádost o rezervaci plochy
a termínu pořádání akce na veřejném prostranství“ (formulář žádosti
na https://1url.cz/@rezervaceVP)
a odešlete ji poštou Odboru školství a rozvoje či na epodatelna@
karvina.cz. Upřednostněn bude pořadatel akce, který si plochu zarezervuje jako první!

Moderní kamery jsou nenahraditelným pomocníkem městské i státní policie
Kamerový systém v Karviné, který
prošel velkými změnami, je pro strážníky a policisty v dnešní době nepostradatelný. Díky němu se podařilo odhalit
už několik pachatelů trestných činů
nebo přestupků. „Díky rozšířené síti kamerových bodů ve městě mají strážníci
a policisté na svém dohledovém pracovišti možnost sledovat nejrůznější děje
ve městě online ve dne i v noci. To samozřejmě přispívá k zlepšení bezpečnosti
a veřejného pořádku ve městě. Moderní městský dohlížecí systém dokáže
vypátrat pachatele, zjistit jeho pohyb

lidí nebo výšku člověka. „Jsme schopni dohledat takzvané objekty. Jestli to
je člověk nebo auto, nově tam máme
přidaná i kola. Máme tam i další vyhledávání, které pomáhá i dopravní policii.
Díky kamerám mají proto i větší objasněnost, co se týká dopravních nehod,“
řekl specialista bezpečnosti oddělení
informačních služeb Odboru organizačního magistrátu Petr Osif.
Dohledová pracoviště byla vybudována nejen v budově MP Karviná, ale
i na obvodních odděleních policie a na
dopravním inspektorátu. „Uvažujeme

a případně i trasu, kudy se pohyboval,
a to díky dvanácti analytickým funkcím, které jsou postupně nastavovány
na všech kamerách,“ chválí užitečnost
kamer primátor Karviné Jan Wolf
(ČSSD). Kamery dokáží detailně rozpoznat poznávací značky aut i tváře
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i o zřízení dohledového pracoviště na
Územním odboru Policie České republiky Karviná,“ dodal ředitel Městské
policie Karviná Petr Bičej. I když je ale
ve městě 121 kamerových bodů, nedají se sledovat všechny najednou.
Strážníci proto přivítají spolupráci
občanů. Pokud jste svědky páchání
přestupku nebo trestného činu, kontaktujte městskou policii telefonicky i pomocí sms brány na čísle 603 239 314.
Využít můžete také anonymní formulář na
www.bezpecnakarvina.cz, jenž vznikl na
základě stejnojmenného projektu města.
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Blíží se každoroční svátek sociálních služeb ve městě

V rámci Týdne sociálních služeb své dveře veřejnosti otevřou sociální a návazné služby pro seniory, osoby se zdravotním
postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny, děti a mládež. Přijďte se přesvědčit o kvalitě jednotlivých služeb.
Naše město pořádá třetí ročník
akce Sociální služby na dlani, kterou
se Karviná připojí k celorepublikovému
Týdnu sociálních služeb pořádanému Asociací poskytovatelů sociálních
služeb. Jako každý rok bude součástí
karvinských aktivit prodejní výstava
ručních prací klientů sociálních a návazných služeb, členů městských klubů
seniorů a spolků působících v sociální
oblasti. Po loňských oslavách 750 let
od písemné zmínky o území města se
letošním tématem stalo motto „Hravě
a levně“ aneb Dejte věcem druhý život. Výrobky z pestrých materiálů za
použití různých technik budou k vidění
ve Spolkovém domě v Karviné-Ráji od
30. září do 2. října, první den od 11:30
do 16:00 a v ostatní dny od 10:00 do
16:00. Srdečně vás zveme! V době
konání výstavy budou k dispozici i propagační materiály sociálních služeb působících na území města.

V případě, že si budete chtít ověřit
informace z propagačních materiálů na
místě samém, a nejen v tomto případě,
budou se na vás těšit na pracovištích
jednotlivých sociálních a návazných
služeb během dnů otevřených dveří,
které jsou s Týdnem sociálních služeb
(7.–13. října) neodmyslitelně spjaty. Přehled jednotlivých dnů otevřených dveří
přineseme v říjnovém čísle Karvinského
zpravodaje, asociace poskytuje zapojeným službám za tímto účelem svůj web
https://1url.cz/@TSS.
Novinkou letošního ročníku jsou
otevřené dveře Městských klubů seniorů, kde se zájemci mohou seznámit
s činností konkrétního klubu a zahrát si
třeba některou ze společenských her.
Další z novinek je účast veřejnosti na
jednání pracovních skupin (PS), které se
aktivně podílejí na průběhu komunitního
plánování ve městě tak, aby sociální
služby odpovídaly místním specifikům

Výstava ve Spolkovém domě nabízí každoročně nevšední podívanou
i potřebám jednotlivých občanů. Jste
zváni – Spolkový dům, Karviná-Ráj
(8:30–11:30): 12. září – PS „Děti, mládež, rodina“, 20. září – PS „Zdravotně
postižení“, 24. září – PS „Sociálně handicapované osoby“; Městský klub seniorů
U Svobodáren 1300, Karviná-Nové Měs-

to (9:00–12:00): 17. září – PS „Senioři“.
Ani v tomto roce nezapomene město ocenit pracovníky v sociální oblasti
za jejich záslužnou práci. Stejně jako
v uplynulých letech vás budeme o společném setkání v Obecním domě Družba
(2. října) následně informovat.

Závod Lutnia Bike Marathon láká

Poznejte regionální tradice sousedů

Statutární město Karviná a Gmina Hażlach zvou všechny milovníky závodů na horských kolech na
11. Lutnia Bike Marathon, který se
koná v neděli 8. září v polském Zamarsku. Závod odstartuje v 13:00, závod dětí a mládeže již o hodinu dříve.
Registrační formulář, přehled jednotlivých soutěžních kategorií, pravidla
závodu a další podrobnosti najdou zájemci na https://1url.cz/@LBM2019.
V den závodu je registrace možná

Zveme vás v neděli 15. září od
15:00 na Zamarské hodování, Park
rekreacyjno-sportowy, ul. Główna 1
Zamarski, které nabízí setkání s lidovou písní a tradicemi Těšínského Slezska. Můžete se těšit na vystoupení
lidových a regionálních souborů, které
podporují zdejší hudební tradici. Mezi vystupujícími nebudou chybět děti
z naší základní školy s polským jazykem vyučovacím, které od 16:00 představí svůj repertoár regionálních písní.

v kanceláři závodu od 11:00 do 12:30
v areálu základní školy.

V rámci česko-polského projektu se
zde již žáci představili během červnových obecních slavností – Świynto
dziedziny.
Po dobu kulturního programu
zde bude Spolek vesnických hospodyněk nabízet speciality regionální
kuchyně. Akce je skvělou příležitostí
pro setkání všech generací, ať už se
jedná o pamětníky nebo mladé se zájmem o své kořeny. Více informací na
http://www.gok.hazlach.pl/.

Projekt „Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše“ ,registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001480, 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.

Pozvánka na cyklistickou projížďku za krásami Velkých Kunčic
Všichni příznivci cyklistiky
a historie jsou srdečně zváni na
„Cyklistickou projížďku po stopách
hraběnky Thun-Hohenstein“, kterou
společně organizují Karviná a polský
Hażlach. V sobotu 21. září se cyklistický peloton přesune z Karviné do
Velkých Kunčic, kde bude pro účastníky připraveno občerstvení, propagační předměty a komentovaná prohlídka barokního římskokatolického
kostela svatého Michaela Archanděla, který je největším dřevěným
kostelem Těšínského Slezska. Není
to jediný tamní rekordman, nedaleko

roste 750 let starý „Mieszko“ – nejstarší dub letní ve Slezsku. K vidění toho
však je v Kunčicích mnohem více. Přijeďte se přesvědčit, registrace účastníků vyjížďky bude probíhat ve stánku
na Masarykově náměstí ve Fryštátě
od 9:00 do 9:30, kdy je hromadný
odjezd za asistence Městské policie
Karviná, Českého červeného kříže
a dobrovolných hasičů. Příjezd na
místo samé se očekává mezi 11:00
a 12:00, kdy začne po občerstvení
komentovaná prohlídka kostela. Návrat do Karviné pak každý účastník
absolvuje po své ose.
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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.
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Kraj i město mají vizi pro Karvinsko po ukončení těžby
Přetváření pohornické krajiny se však neobejde bez zapojení klíčových hráčů regionu, proto bylo podepsáno všemi
kompetentními zástupci memorandum o spolupráci na obnově a rozvoji těžbou uhlí postiženého území do roku 2030.
Pohornická
krajina se bude
měnit k lepšímu.
Do lokality mezi
Karvinou, Havířovem a Orlovou
chce Moravskoslezský kraj vrátit
život. S navrženou vizí a zpracovanou
koncepcí souhlasí téměř čtyřicítka
signatářů, zástupci dotčených měst
a obcí, vlastníci pozemků a také ředitelé klíčových firem a podniků, kteří na
Dole Gabriela 17. července slavnostně
podepsali memorandum o spolupráci
na obnově a rozvoji tohoto těžbou postiženého území.
„Je to ucelený koncept celé pohornické krajiny, jsem rád, že ten koncept
vznikl, pracovala na něm spousta lidí
a my jako Karviná to vítáme, víceméně

investovat ze svého, ale také pomocí vládního programu Re:Start a také
penězi z Evropské unie, která je obnově
těžbou zničených území nakloněna.
Konceptu se od roku 2018 věnuje společnost Moravskoslezské
Investice a Development. Řeší komplexně celé území o rozloze 60 km

to navazuje a je to součástí našeho projektu Karviná všemi deseti, na kterém
děláme. Důležité bude ty projekty dobře
připravit a zajistit finanční prostředky na
to, abychom je byli schopni zrealizovat,
protože bez nich se toho moc udělat
nedá,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf
(ČSSD). Finanční prostředky chce kraj

Zaměstnanci karvinského magistrátu budou mít i nadále
k dispozici pro služební jízdy ekologické elektromobily
Vozový park Magistrátu města
Karviné se může pochlubit novými
vozidly značky Nissan Leaf. Mají větší dojezd na jedno nabití, a to kolem
285 km, než měla vozidla z roku 2016.
Jsou rovněž prostornější a nechybí
v nich moderní bezpečnostní prvky.
Auta jsou opět financována formou
operativního leasingu, kdy na tento
získalo město výše zmíněnou dotaci
ve výši 250 tisíc Kč na jedno vozidlo.
Celkem tedy magistrát ze svého rozpočtu ušetří 500 tisíc Kč.
Primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD)
k obnově ekologického vozového parku města řekl: „Chceme jít občanům
Karviné příkladem v oblasti životního prostředí. Rozhodli jsme se tedy
i nadále ve své vozové flotile využívat
elektromobily. Dva nové vozy nahradily stávající elektromobily, u kterých
nám skončil operativní leasing. Nová

Knihovna má pro slabozraké občany novou lupu
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, nabízí slabozrakým občanům pohodlné čtení. V Oddělení pro dospělé čtenáře – Beletrie
v Karviné-Mizerově najdou čtenáři zbrusu novou stolní kamerovou lupu ClearView C22‘ HD One, která usnadní život
slabozrakým občanům našeho města
pohodlným čtením textu. Knihovnice
Vladěna Turowská kamerovou lupu
chválí: „Je vhodným zařízením nejen pro
slabozraké, ale i pro seniory. Kamera lupy snímá předlohu na pohyblivém čte-

Forenzní značení kol
Také v září si
můžete v areálu Městské
policie Karviná
nechat preventivně označit
své jízdní kolo
syntetickou DNA. K dispozici máte
termíny 4. září (14–17 h), 12. září
(9–11 h) a 17. září (14–17 h). Bližší informace na tel. 595 390 997,
e-mailu prevence@karvina.cz nebo
webu https://1url.cz/@MPK.

středí prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR. Výzva byla
zaměřena na udržitelnou městskou
dopravu a mobilitu, konkrétně na podporu alternativních způsobů dopravy.
Cílem projektu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel
a životní prostředí.

vozidla jsou prostornější, bezpečnější
a mají delší dojezd na jedno nabití.
Zaměstnanci magistrátu je tak budou
moci využívat na delší trasy.“
Elektromobily jsou spolufinancovány z výzvy č. 21/2017 Národního
programu Životní prostředí, kterou
vyhlásilo Ministerstvo životního pro-

cím stolku a její zvětšený obraz promítá
na monitoru. Silně slabozraký uživatel
tak může s textem či grafikou v tištěné
nebo psané podobě běžně pracovat,
číst knihy, prohlížet mapy, a to při zvětšení, které je běžnými optickými pomůckami nedosažitelné. Čtení usnadňují také další funkce, jako kontrastní barevné
zobrazení, vodící linky či režim náhledu.“
Stolní kamerovou lupu, která byla
pořízena za finanční podpory Nadace
OKD, můžete využívat v provozní době
knihovny.
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čtverečních. „Aktuálně jsme stanovili
pět prioritních oblastí, které bychom
chtěli řešit, první je propojení oblasti pomocí cyklostezek a stezek
pro pěší, abychom krajinu opět otevřeli lidem,“ vysvětlil Tomáš Kolárik,
ředitel společnosti Moravskoslezské
Investice a Development.

Aktivní obec vyhraje
Až do konce září probíhá třetí
ročník soutěže AKTIVNÍ OBEC,
ve které města a obce soutěží ve
zpětném odběru vysloužilého elektra. Každý krajský vítěz soutěže
pořádané neziskovou společností
Asekol získá 20 tisíc korun na zlepšení nakládání s odpady v obci. Počítají se všechny elektrospotřebiče
vhozené do červených kontejnerů
na území města v přepočtu na počet jeho obyvatel. Jen za loňský
rok odevzdali občané Karviné tímto
způsobem 32,29 tun elektrozařízení, což je o 3,13 tuny více než
v roce 2017, kdy jsme v kraji skončili druzí hned za Příborem. Také
letos pokračuje projekt Koruna za
kilo, který přináší Národní radě
osob se zdravotním postižením
korunu z každého odevzdaného
kilogramu starého elektra. Děkujeme, že třídíte a pomáháte!
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Karviná – mmkarvina

Děti si užily prázdniny na ozdravném pobytu

Úspěch žáka je inspirací
Adam Gaher, bývalý žák 9. třídy Základní školy Prameny, dosáhl velkého úspěchu. Získal 1. místo v XVII.
ročníku Literární části soutěže Klubu
ekologické výchovy Praha a Zeleného kříže pod záštitou UNESCO u příležitosti programu vyhlášeného OSN
za rok 2019 jako Mezinárodní rok věnovaný 150. výročí vzniku Periodické
soustavy prvků na téma „Chemie
– pomocník nebo nebezpečný škůdce?“. Slavnostního předání diplomů
se osobně zúčastnil v doprovodu paní
učitelky Heleny Šebestíkové přímo na
půdě Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v Karmelitské ulici
v Praze za účasti významných hostů
z České komise UNESCO, zástupců
výše uvedeného ministerstva a zástupců Klubu ekologické výchovy Praha
a Zeleného kříže České republiky.
Gratulujeme.

Po oblíbených zimních lyžařských kurzech pro předškoláky a žáky základních škol město
opět poslalo v létě do hor na čerstvý vzduch děti s chronickými zdravotními problémy.
Karvinské děti si užívaly léto na
čerstvém vzduchu v Beskydech a Jeseníkách, a to v rámci ozdravných pobytů, které každoročně organizuje
a hradí město Karviná. „Jsme rádi, že
i v letošním roce byly zorganizovány letní ozdravné pobyty dětí a že se povedly.
Věřím tomu, že i v dalších letech najdeme na takové pobyty finanční prostředky. Snažím se v současné době jednat
i s Ministerstvem životního prostředí
ČR (MŽP). Jsme region, který je více
znečištěný, a financování ozdravných
pobytů by nemělo být jen na bedrech
měst, ale i nadřízené složky jako je kraj,
potažmo právě MŽP by mohly přispět

do těchto programů, abychom mohli
posílat za lepším vzduchem více dětí
a na delší časové období,“ řekl primátor
Karviné Jan Wolf (ČSSD).
Ozdravné pobyty jsou určeny dětem ve věku od 6 do 14 let. Letní pobyty
se uskutečňují v Horní Bečvě a v Loučné nad Desnou a pokladnu města stojí

zhruba půl milionu korun. Kromě letních
ozdravných pobytů Karviná vyčleňuje
ze svého rozpočtu milion korun na každoroční lyžařské výcviky v zimních měsících, na ty přispívá částkou 150 tisíc
korun i Nadace OKD. A město zajišťuje a platí i dopravu na léčebné pobyty
v Metylovicích, které jsou v režii lázní.

Karvinské seniorky na táboře ve Starých Hamrech
Odbor sociální za finanční podpory
Nadace OKD vypravil v červnu v rámci projektu Cestou po stopách pověstí
a záhad již 6. turnus seniorského tábora. Třicet pět seniorek z Městských
klubů seniorů si v krásném prostředí
Starých Hamrů během pěti dní vyzkoušelo aktivity zábavné, kreativní
i sportovní. Vše na téma život na

zámku a v podzámčí. Nechyběla zde
proto řada středověkých dílen či rytířské
zápolení, ale také nadsázka, fantazie
a hlavně dobrá nálada. Co by to bylo
za tábor bez ranní rozcvičky, služby
v kuchyni či výletu do okolí. Nic nechybělo včetně krásného počasí. Další tábor tak jistě opět nezůstane bez
patřičné odezvy.

▼INZERCE ▼

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | září 2019

6

KŘÍŽOVKA

Významná památka Karviné
Správné znění tajenky minulé křížovky: „házenkář František Brůna“.

▼INZERCE ▼
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Karviná @mmkarvina

Pravidelná změna jízdních řádů

Zájemci o stánkový prodej
Odbor školství a rozvoje oznamuje,
že u příležitosti Památky zesnulých
proběhne od 25. října do 5. listopadu
stánkový prodej podél hřbitova v Karviné-Mizerově (Urnový háj), dále u hřbitova v Karviné-Ráji a u hřbitova v Karviné-Dolech. V souvislosti s Vánočním
jarmarkem na Masarykově náměstí
v Karviné-Fryštátě jmenovaný odbor
oznamuje, že stánkový prodej s vánočním sortimentem bude probíhat v období 1.–23. prosince 2019. Prodejci,
kteří budou mít v letošním roce zájem
o pronájem prodejního místa, resp.
dřevěného stánku, mohou již podávat
žádosti e-mailem na epodatelna@
karvina.cz, nebo osobně v úřední dny
na budově C magistrátu, Odbor školství
a rozvoje, ul. Karola Śliwky 50/8a,
Karviná-Fryštát, 3. patro, č. dveří 427.
Další informace na tel. 596 387 482.

Soutěž o NEJ zdravotní sestru
Moravskoslezská sestra 2019 jde do
finále, odborníci vybrali 15 finalistek,
ale o vítězce šestého ročníku rozhodne svým hlasováním veřejnost. NsP
v Karviné-Ráji má ve finále tři zástupkyně. Podpořit je můžete opakovaně
do konce září na https://sestra.msk.cz/.

Od 1. září čeká na cestující městské autobusové dopravy pravidelná změna jízdních řádů.
Úprava zohledňuje požadavky cestujících a poznatky magistrátu v součinnosti s dopravcem.
Linka 515
• Dojde k uspíšení spoje č. 7 o 10
minut. Spoj nově odjede z výchozí zast.
„Karviná, Důl Darkov“ v 13:04 hodin
s příjezdem na zast. „Staré Město,
Nové Pole“ v 13:35 hodin.
Linka 517
• Dojde k uspíšení spoje č. 5 a 203
o 5 minut. Tyto spoje budou mít nově
příjezd na zastávku „Karviná, Darkov,
lázně“ v 06:47 hodin.
• Dojde k uspíšení spoje č. 7 o 6 minut.
Tento spoj bude mít nově příjezd na
zastávku „Karviná, Fryštát, Poštovní“
v 07:19 hodin.
• Dojde k uspíšení spoje č. 21 a 215
o 10 minut. Tyto spoje budou mít nově
příjezd na zastávku „Karviná, Darkov,
lázně“ v 13:40 hodin.
• Dojde k opoždění spoje č. 29 o 31
minut. Tento spoj bude mít nově příjezd
na zastávku „Karviná, Darkov, lázně“
v 18:06 hodin.
• Dojde k opoždění spoje č. 223 o 16
minut. Tento spoj bude mít nově příjezd
na zastávku „Karviná, Darkov, lázně“
v 18:06 hodin.

• Spoj č. 31 bude zrušen.
• Spoj č. 32 bude nově veden ze zastávky „Karviná, Fryštát, Poštovní“ s odjezdem v 17:38 hodin.
• Dojde k uspíšení spoje č. 33 a 225
o 10 minut. Tyto spoje budou mít nově
příjezd na zastávku „Karviná, Darkov,
lázně“ v 18:40 hodin.
• Dojde k opoždění spoje č. 35 a 227
o 16 minut. Tyto spoje budou mít nově
příjezd na zastávku „Karviná, Darkov,
lázně“ v 20:06 hodin.
• Dojde k opoždění spoje č. 37 o 16
minut. Tento spoj bude mít nově příjezd
na zastávku „Karviná, Darkov, lázně“
v 21:06 hodin.
Na ostatních autobusových linkách
nedochází k žádným změnám.

Nominujte Lady Business
Moravskoslezský kraj již počtvrté
vyhlásí svou Lady Business, letos
v kategoriích manažerka a výjimečná
studentka. Soutěž je určena ženám,
které působí na manažerské pozici ve firmě se sídlem v našem kraji
a studentkám denního studia v MSK.
Zájemkyně se mohou hlásit do neděle 22. září. Pokud znáte vhodnou
adeptku na titul Lady Business,
nominujte ji do 9. září a můžete
vyhrát kosmetický balíček.
Více na www.ladybusiness.cz.

▼INZERCE ▼

Železná cyklotrasa se rozrůstá

VINOTÉKA

Na konci června začala oficiálně sloužit nová cyklostezka vedoucí od Permonu ke kovonskému mostu. Stezka vznikla v rámci projektu „NA KOLE
PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“, na který se napojí rovněž dopravním cyklistickým značením se symbolem „Železné cyklotrasy“. Stezka se tak oficiálně
stane součástí stejnojmenné česko-polské cyklotrasy podpořené rovněž stejným dotačním titulem. Připomínáme, že v rámci projektu byl vydán průvodce
s mapou v české, polské a anglické verzi. Průvodce je k dostání zdarma v infocentru, jeho elektronická verze ve formátu pdf je ke stažení na webu města
https://1url.cz/@pruvodce. Fanoušci mobilních aplikací by si pak neměli nechat
ujít odkaz na https://cz.zelaznyszlakrowerowy.pl.

VINOFOL
VINOFOL

Sudové víno

LITR ZDARMA

platí
platído
do30.9.2019
30.9.2019

Nové workoutové hřiště u ZŠ a MŠ Cihelní

Ke každému nákupu nad 300 Kč

lahev vína VINOFOL
VINOFOL Klasik
Klasik

V rámci česko-polského projektu „Cvičení nezná hranic“ bylo v areálu ZŠ a MŠ
Cihelní v Karviné-Novém Městě vybudováno nové workoutové hřiště. Projekt
a jeho cíle byly zaměřeny na podporu zdravého životného stylu, turistiky
a prevenci kriminality. Díky stále vyšší
oblíbenosti fyzického cvičení na čerstvém vzduchu a popularizaci workoutu
na obou stranách hranice se záměry
projektu jistě podaří naplnit. Workoutové hřiště je veřejnosti přístupné v květnu
a červnu vždy od pondělí do pátku (mimo svátky) v době mezi 15:30 a 19:00 h.
Při vhodných klimatických podmínkách bude hřiště zpřístupněno ve stejném
čase i v březnu, dubnu, září a říjnu.

30.9.2019 pouze
pouze ve
ve vinotéce
vinotéce
Akce platí do 30.9.2019
Karviná, při předložení této inzerce.
Neplatí pro nákup poukázek.

KARVINÁ, Mlýnská 789
789

U zimního stadionu
Otevřeno
Otevřeno PO -- PÁ
PÁ
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Oddíl gymnastiky funguje v Karviné už 50 let
Na červnovém slavnostním ceremoniálu Školních závodů obdržela trenérka Zdeňka
Grošová Pamětní list s krásnou květinou jako poděkování za celoživotní práci.
Oddíl sportovní gymnastiky funguje v Karviné už půl století. Pamětníci
ho zažili jako oddíl ČSAD Karviná. Byl
vůbec první, který v Karviné kdy vznikl. O jeho založení se tehdy postarala
dnes třiaosmdesátiletá Zdena Grošová,
která v oddílu funguje aktivně dodnes.
Sleduje děvčata při trénincích, radí jim
a předává své zkušenosti. V osmdesátých letech oddíl nesl název TJ Kovona
Karviná. Úlohu hlavního trenéra převzal před deseti lety syn paní Grošové

Milan. Každé gymnastce se trenéři věnují individuálně, na trénincích ale nechybí
i společné prvky.
„Trénink se skládá z rozcvičky,
zpevňování, posilování, cvičíme na nářadí. Nejvíce je baví asi prostná, z toho
se nepadá,“ řekla Danuše Mravcová,
trenérka gymnastek, která začínala
jako malá svěřenkyně paní Grošové.
Gymnastikou žije tedy od mala. Radost
má z každého úspěchu, který se děvčatům podaří. Bez vhodného zázemí

a finanční podpory ze strany města by
ale činnost a fungování oddílu nemohlo být žádné. Trénuje se v tělocvičně
Základní školy Prameny. Děti, které
závodí, se scházejí na trénincích třikrát
týdně, začínající děvčátka sem přicházejí na dvě hodiny týdně. Oddíl je organizačně velmi schopný, dokáže uspořádat závody i na domácí půdě, například
Májový závod zařazený do Moravského
poháru nebo Školní závody pro začínající děti.

Zveme vás na sportovní den s charitativním během
V tomto roce slavíme 100. výročí
založení prvních sportovních oddílů
a klubů v Karviné. Pestrobarevnost
sportovních týmů, které město podporuje, můžete vidět na Sportovním dni. Ten se uskuteční pro celou
rodinu, pro sportovce i nesportovce
v neděli 29. září 2019 v areálu Lodiček. Součástí je charitativní běh Karviná RUN 2019 organizovaný spartanskými skupinami Spartan Training
Group Orlová a Spartan Training
Group Karviná. Zasportovat si, podívat se na zajímavé exhibice a pomoci
dobré věci, to je cílem sportovní akce.
Záštitu nad sportovním dnem
převzal náměstek primátora Andrzej

Bizoń: „Oslava 100. výročí založení
prvních sportovních klubů na území
našeho města je důležitým mezníkem
k setkání všech sportovců a jejich
trenérů společně s veřejností. Rodiny
s dětmi si zasportují, seznámí se
s organizacemi a různými druhy sportů. Děti si budou moct dokonce některé sporty rovnou vyzkoušet a možná
najdou i chuť se do konkrétního oddílu
přihlásit. K tomu uděláme dobrou věc
a podpoříme mateřskou školku Klíček
v charitativním běhu Karviná RUN
2019, jehož výtěžek poputuje na nové hrací prvky školní zahrady. Školku
navštěvují děti s vadami řeči, zraku,
sluchu, děti s tělesným postižením

a děti s mentálním postižením, děti
s autismem a kombinovaným postižením. Zvu všechny rodiny s dětmi
a příznivce sportování, přijďte strávit
Sportovní den s námi. Udělejme něco pro své zdraví a také něco i pro
druhé.“

Výzva pro sportovní oddíly
Buďte součástí sportovní události,
předveďte veřejnosti své sportovní
umění, využijte možnost náboru na
akci Sportovní den. Informace získáte u Marcely Hübnerové na tel.
č. 596 387 484 nebo e-mailem
marcela.hubnerova@karvina.cz.

Angličtina otvírá dveře
Jazyková škola TOP School pořádá
12. září od 16:00 pro zájemce o studium angličtiny den otevřených dveří
v prostorách na Masarykově náměstí
2457/10, Karviná-Fryštát (u Prioru).
Na ukázkových hodinách jsou vítáni
nejen dospělí, ale také děti od 5 let.
Přijďte si udělat představu o výuce
Callanovou metodou zaměřenou na
schopnost mluvit a rozumět. Nutná
rezervace na tel. 776 279 258 nebo
e-mailu: Karvina@topschool.cz.

Najděte správný kurz
Střední zdravotnická škola Karviná
pořádá akreditované kurzy pro veřejnost. Absolvent kurzu Ošetřovatel
najde uplatnění v různých typech
zdravotnických a sociálních zařízeních. Více informací: Mgr. Daria
Gazurová, tel. 728 034 861. Pokud
se chcete stát plavčíkem, zdravotníkem na táborech či školních akcích,
je kurz Zdravotník zotavovacích akcí
přesně pro vás. Více informací: Mgr.
Monika Kotyzová, tel. 604 825 841.
Připomínáme, že po prázdninách
pokračují dalším cyklem bezplatné
přednášky Pečujme spolu pro pečující osoby. Přijďte se seznámit se
správnými postupy, kompenzačními
pomůckami a zkušenostmi dalších
účastníků. Bližší informace najdete
na https://1url.cz/@PS2019. První
podzimní setkání proběhne 21. září.
Přihlášku – formulář na webu školy:
https://1url.cz/@kurzy – odešlete na
e-mail kotyzova@sszdra-karvina.cz.
Přihlásit se můžete i telefonicky na
číslech 604 824 841 a 596 311 774.

Městský běh Karvinou potvrdil svou oblíbenost napříč všemi generacemi
Již 15. ročník akce Městský běh
Karvinou organizoval atletický oddíl TJ
Jäkl Karviná ve spolupráci se Sokolem
Karviná a za podpory města. Stovka
běžců a běžkyň si bez ohledu na svůj
věk a výkonnost akci nenechala ujít
a změřila síly s ostatními nadšenci.
Předškoláci, mladí a kondiční běžci na
tratích od 200 do 800 metrů nechali na
trati své maximum. V hlavním závodě
se mezi nejlepšími rozhodlo na desetikilometrové trati vedoucí Masarykovým
náměstím a parkem Boženy Němcové.
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Karviná @mmkarvina

Vedení města ocenilo osobnosti v kultuře za rok 2018
Primátor města Jan Wolf: „Chtěli jsme touto cestou poděkovat všem oceněným za jejich přínos pro naše město a popřát jim
do budoucího života, nejen toho uměleckého, vše dobré.“
Představujeme oceněné osobnosti
v kultuře, které jsou neodmyslitelně
spjaté s kulturním děním v našem
městě. Slavnostní předání Pamětních
listů Rady města Karviné z rukou primátora města Jana Wolfa (ČSSD)
a jeho náměstka Andrzeje Bizoně
(nestraník za ČSSD) se uskutečnilo na
zámku Fryštát v Karviné.
Za uplynulý rok doporučila Komise kulturní Rady města Karviné ocenit
tyto osobnosti:
PaedDr. Józef Wierzgoń získal
ocenění za celoživotní tvorbu v oblasti
kultury a u příležitosti životního jubilea. V letech 1958–1961 vedl smíšený

pěvecký sbor místní skupiny PZKO
v Karviné-Darkově. V roce 1958 založil v Karviné pěvecko-hudební soubor
Przyjaźń. Tento soubor vedl až do
roku 2009 dlouhých 51 let. Byl dlouholetým spolupracovníkem časopisů
„Hudební život“ Polského svazu sborů
a orchestrů ve Varšavě a dosud spolupracuje se „Slezským zpěvákem“
v Katowicích.
Leona Hasníková a Petra Hermanová získaly ocenění za dlouhodobou činnost v oblasti kultury. Svůj
profesní život spojily s Regionální
knihovnou Karviná, pro kterou jsou
velkým přínosem.

Marie Owczarzyová získala ocenění za dlouhodobou činnost v oblasti
kultury. Přínosem je nejen pro polský
smíšený sbor Dżwięk a PZKO jako organizátorka Anenské poutě.
Jan Lotter získal ocenění za dlouhodobou činnost v oblasti kultury a u příležitosti životního jubilea. Přínosem byl
pro taneční soubor Górnik, stál u zrodu
ochotnického divadla při PZKO a je členem pěveckého souboru Dżwięk.
MgA. Martina Juríková získala
ocenění za získání ocenění v oblasti

Medaili MUDr. Wacława Olszaka
získala významná klavíristka
Finálem slavnostního ceremoniálu bylo předání Medaile MUDr. Wacława Olszaka paní Wandě Miechové
za celoživotní tvorbu v oblasti kultury
a u příležitosti významného životního
jubilea. O udělení tohoto významného
ocenění města rozhodli zastupitelé na
svém dubnovém zasedání.
Wanda Miechová oslavila v letošním roce 90. narozeniny. Byla
po mnoho let oporou pedagogického sboru Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany v Karviné. Jako
klavírní pedagog vychovala celou řadu vynikajících pianistů, dlouhá léta
byla korepetitorkou Sborového studia
Permoník, se kterým vystupovala na
mnoha koncertních pódiích nejen
u nás, ale také ve světě, např. na
japonské Fugi. S Permoníkem také
nahrála profilové CD. Za svou více
než pětasedmdesátiletou uměleckou
činnost byla také dlouholetou korepe-

▼INZERCE ▼

titorkou mužského pěveckého sboru
„Hejnał Echo“ a ženského pěveckého sboru „Kalina“. Současně plnila
funkci zástupce dirigentů obou sborů.
Wanda Miechová po celou dobu své
umělecké činnosti propagovala klavírní hudbu, reprezentovala školu,
město i kraj a především inspirovala
několik generací hudebníků, klavíristů, zpěváků, a to nejen svým klavírním
uměním, ale také nezdolnou energií
a šarmem.

Nechte rozvíjet talent svých dětí
Základní umělecká škola Bedřicha
Smetany v Karviné-Mizerově začíná
svou výuku v odpoledních hodinách
standardně od září. Využijte možnosti
nakouknout do tříd i sálů oborů hudebního, výtvarného, literárně-dramatického
a tanečního. Na dny otevřených dveří
zve ředitel BcA. Kamil Novák: „Vzhledem
k velikosti naší školy a povolené kapacitě budeme ještě přibírat další nové žáky
i v průběhu září. Den otevřených dveří
proběhne v pondělí 9. září a ve středu
18. září, vždy od 15 do 17 hodin. Děti budou mít možnost si vyzkoušet hru na svůj
vysněný nebo oblíbený nástroj a rodiče

kultury na republikové a mezinárodní
úrovni, za reprezentaci města a u příležitosti životního jubilea. Věnuje se
výuce zpěvu na ZUŠ B. Smetany a je
úzce spojena se souborem Permoník
a Janáčkovým komorním orchestrem.
MgA. Jiří Bystroň (na snímku)
získal ocenění za dlouhodobou činnost
v oblasti kultury a u příležitosti životního
jubilea. Členem dechového orchestru Májovák je již od studentských let.
Přes třicet let působil jako profesionální
hudebník a pedagog.

v klidu s vyučujícími probrat, jak probíhá
výuka a co vše obnáší.“ Děti na konci školního roku získávají na základě závěrečné
zkoušky vysvědčení. ZUŠ čeká na podzim
velká oslava 95 let od svého založení.
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Dny evropského kulturního dědictví

Soutěž o knihu pokračuje

Letošními novinkami pro posílení historického povědomí v širším kontextu budou projížďka
retro autobusem po technických památkách města a alchymistická dílna rudolfinského období.
Nabídka této již tradiční zářijové akce
však nabízí i oblíbené stálice mezi turistickými atraktivitami našeho města. Navštívíte 14.–15. září tu svou oblíbenou,
nebo si rozšíříte s přáteli své obzory?

Kostel sv. Marka, otevřeno 10–17 h
s průběžnými vstupy. Zdarma.
Radnice, otevřeno 10–17 h, půlhodinové vstupy, poslední v 16:30 h.
Zdarma.

SOBOTA 14. ZÁŘÍ
Zámek Fryštát a kostel Povýšení sv.
Kříže – Společné prohlídky zámku
a kostela, 12–17 h, vstupy co půl hodiny. Průběh prohlídky: cca 25 minut
v zámeckých komnatách západního
křídla s průvodcem ze zámku a pak se
přejde spojovací chodbičkou do kostela,
kde probíhá prohlídka s jiným průvodcem
asi půl hodiny. Vstupné dle návštěvního
řádu.
Zámek Fryštát – Alchymistická dílna
ve sklepení, představení začínají v 10,
11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Téma: místní
šlechtic si platí alchymistu, který se pro
něj pokouší vyrobit zlato nebo umělou bytost. Součástí představení bude
i povídání o alchymistech v rudolfinské
Praze. Vstupné 60 Kč.
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary,
otevřeno 10–17 h s průběžnými vstupy,
možnost prohlídek s průvodcem. Zdarma.

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ
Zámek Fryštát – kostýmované prohlídky se scénickými výjevy ze života majitelů panství, 10–17 h, začátky
v 10, 10:30, 11, 11:30, 13, 13:30, 14,
14:30, 15, 15:30 a 16 h. Vstupné dle
návštěvního řádu.
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary,
otevřeno 10,30–17 hodin s průběžnými
vstupy, možnost prohlídek s průvodcem. Zdarma.
Radnice, otevřeno 10–17 h, půlhodinové vstupy, poslední v 16:30 h. Zdarma.
Jízda historickým autobusem po
industriálních památkách – Retro
cesta za historií města aneb od malé
Karviné k velké, odjezd v 10 h, délka
exkurze cca 3–3,5 h. Historický autobus
vyjede z centra města a pojede do Karviné-Doly. Po cestě s několika zastávkami se návštěvníci dozví o nejstarší
historii Karviné a příběhu objevu uhlí.

Na trase se zastaví např. u šikmého kostela, jámy Gabriela, na místním hřbitově, dále
na místě původního centra Karvinné, kde
se nacházela honosná radnice s „novým“
kostelem sv. Jindřicha. Další zastávka bude u bývalého dolu Barbora, bývalých kolonií Nový York a Mexiko včetně zanikajícího evangelického hřbitova. Přes Stonavu
a Darkov se bude vracet zpět do centra.
Kapacita autobusu je 41 míst. Cena: 150
Kč/sedadlo.
Oblíbené romantické jízdy kočárem
s koňským dvojspřežením, 14–17 h,
cca co 20 minut, 30 Kč/osoba/jízda. Jsou
vázány na prohlídku zámku.
Všechny lístky bude možné zakoupit na
pokladně zámku od 3. září. Jízdu autobusem bude možné zakoupit on-line, termín
bude upřesněn po tomto datu. Změna programu vyhrazena.

Druhé kolo vědomostní soutěže
O knihu Karvinské hornické kolonie odstartuje 4. září. O jednu
ze stovky knih soutěží každý, kdo
zodpoví správně aspoň 12 z 15
soutěžních otázek. Soutěžit můžete
on-line – odkaz na soutěžní formulář a pravidla najdete na adrese
https://1url.cz/@kolonie nebo můžete využít Městské informační centrum, kde najdete, vyplníte a odevzdáte papírový formulář. Své odpovědi můžete v tomto kole doručit do 20. září včetně. V případě,
že bude správných formulářů více
než cen, přistoupí Odbor školství
a rozvoje k losování. Výherci budou
o své výhře informováni do konce
září. Soutěž je vícekolová, ale každý soutěžící může za všechna kola
získat pouze jednu cenu. V každém
soutěžním kole lze odevzdat pouze
jeden formulář.

▼INZERCE ▼

MOJE AMBULANCE

Naše adresa je:
tř. Těreškovové 2233/28, 734 01 Karviná - Mizerov

Karviná

(areál obchodního centra u kina Centrum)

pondělí až pátek 7:00 - 19:00

+420 598 598 303

+420 603 141 188

recepce-karvina@mojeambulance.cz

Co nabízíme?
12-TI HODINOVÁ ORDINAČNÍ DOBA
(od pondělí do pátku 7.00 - 19.00 hodin)

MODERNÍ ORDINACE A PŘÍSTROJE

(EKG, CRP, CoaguChek® XS na měření INR, StrepTest, glukometr, Uricult, Oxymetr)

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

(telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online objednávky)

PREVENTIVNÍ PROGRAMY A OČKOVÁNÍ

(pravidelná kontrola zdravotního stavu a informace o aktuálním očkování)

ONLINE AMBULANCE

(mobilní aplikace a online služby)

infolinka 598 598 900

info@mojeambulance.cz

www.mojeambulance.cz
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Karvinské varhany
Patnáctý ročník festivalu varhanní hudby. Kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná-Fryštát. Vstupné: 150 Kč á koncert.
1. 9. 16:00 Kyoko Kato (Japonsko-USA)
a Marta Wierzgoń (CZ) varhanní duo
8. 9. 16:00 Joachim Mencel (PL) a Kapela Wałasi (PL, CZ) varhany a lidová
kapela
15. 9. 16:00 Jiří Šon (CZ) a Cimbalom
Dualité (CZ) varhany a cimbálové duo
22. 9. 16:00 Josef Kratochvíl (CZ)
a Aneta Ručková (CZ) varhany a zpěv
4. 9.–30. 12.
Toulky v obrazech
Výstava fotografií Radima Gabrysze.
Vernisáž 4. 9. v 17:00. Restaurace
OÁZA, Karviná-Fryštát.
6. 9. 9:00–17:00
Knižní jarmark
Již 25. ročník akce nabídne na Masarykově náměstí ve Fryštátě knihy
v českém a polském jazyce, knihy „za
babku“, burzu, historickou C. a K. polní
pražírnu a kafírnu, občerstvení, dřevěný
kolotoč, balónky i fotobudku.
9:00–11.00 a 14:00–16:00 chůdaři
Cirkusu trochu jinak – Alenka v říši divů
10:00–10:30 Bum bum band Kuby
Kupčíka
12:00–13:00 Saxofonový kvartet
14:00–15:00 Ampli fire
16:00–17:00 Malá černá hudba
6. –7. 9. 9:00–17:00
Včelařská výstava
Prodejní výstava chovatelských potřeb,
medu, medoviny a dalších produktů
z medu a vosku. Každou hodinu ukázka
medobraní. Pořádá: ZO ČSV Karviná.
Prostory SPŠ, Karviná-Hranice.

10. 9.–25. 10.
Konverzace uměním Karviná
Třetí ročník přehlídky nekomerční tvorby umělců spjatých s regionem.
10. 9. 17:00 Slavnostní zahájení. Mužský komorní sbor Permoník. Obřadní
síň MěDK, Karviná-Nové Město.
10. 9.–25. 10. Kombinovaná výstava:
Mánesova síň MěDK, Zámek Fryštát,
Galerie Zdravého města na OPF SU
v Karviné, Informační centrum a Café
Rotigel Petrovice u Karviné, Regionální
knihovna Karviná-Fryštát.
10. 9.–25. 10. Výstavy SUŠ Ostrava.
ZUŠ B. Smetany v Karviné (z grafických
dílen); foyer MěDK (plakáty a komiksy).
10. 9.–25. 10. Výstava plastik Gabriely
Maňákové. Sklepení zámku Fryštát.
17. 9. 17:00 Autorské čtení Stanislava
Filipa. Regionální knihovna, Karviná-Fryštát.
20. 9. 17:00 Beseda Mgr. Libuše Kolkové „Jindřich Wielgus, Karviná a jeho
doba.“ Informační centrum a Café Rotigel Petrovice u Karviné.
27. 9. 17:00 Koncert českotěšínského
komorního smíšeného sboru Ta Grupa
a Klementa Slowioczka. Literární salón
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

13.–14. 9. 9:00–18:00
Zahrada 2019
Výstava výpěstků členů Českého zahrádkářského svazu – kaktusy, suku-lenty, pokojové i venkovní rostliny,
rukodělné práce. Poradna, soutěže,
tombola, ochutnávky i prodej. Vstupné: dobrovolné. Areál ČZS, ul. Mlýnská
(za zimním stadionem), Karviná-Fryštát.
14.–15. 9.
Dny evropského kulturního dědictví
Pozvánka na str. 11.
14. 9. 13:00–22:00
Hornické slavnosti OKD
Park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát.
14:00–19:00 Nadační městečko Nadace
OKD – soutěže pro děti
14:00–15:00 Markéta Konvičková
15:30–16:45 XINDL X
17:10–18:00 AHARD
18:30–19:45 Petr Kolář
20:30–21:45 MANDRAGE
14. 9. 14:30
Zavírání pramenů
Park u kavárny Rosa, Rehabilitační
sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
14:30 Juventus Karviná
15:00 Přípravný sbor Permoník
15:45 Zahájení
16:00 Pavel Dobeš
17:15 Petr Bende
18:45 Elán tribute band

11. 9. 10:00
Dědictví
Sdružení obrany spotřebitelů a Senior Point Karviná pořádají seminář pro
seniory na téma vlastnictví nemovitosti.
Nutná rezervace do 5. 9. na tel. 770 138
185 nebo na karvina@seniorpointy.cz.
Spolkový dům, Karviná-Ráj.

16.–20. 9.
Ukázkové lekce kroužků
Zaměřeno na děti 0–5 let. Více na
https://cile-jako-rybicka.webnode.cz/.
Centrum pro rodinu Sluníčko, Karviná-Nové Město.

11. 9. 18:00
Joyce Hurley a Joe after trio
Jazzový koncert americké zpěvačky
a pianistky. Vstupné: 100 Kč. Obecní
dům Družba, Karviná-Fryštát.
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17. 9. 10:00
S knížkou do života
K společné četbě knížky a interaktiv-ním hrám s ALBI tužkou zvou děti a jejich rodiče Centrum pro rodinu Sluníčko
a Regionální knihovna Karviná. Dětské
oddělení regionální knihovny, Karviná-Mizerov.
18. 9. 9:00–17:00
Farmářské trhy
Tradiční nabídka regionálních produktů
s doprovodným programem. Centrální
tržiště a jeho okolí, Karviná-Fryštát.
19. 9.–31. 12.
Sklizeň ohrožena!
Výstava na téma proměny karvinského
venkova v 19. a 20. století. Vernisáž
19. 9. v 17:00 v hale Státního okresního
archivu Karviná, Karviná-Fryštát.
21. 9. 9:00
Cyklistická projížďka po stopách
hraběnky Thun-Hohenstein
Pozvánka na str. 4.
25. 9. 15:00 a 17:00
Duo Adamis – koncerty pro seniory
Pozvánka na str. 2.
29. 9.
Sportovní den a Karviná RUN 2019
Pozvánka na str. 9.
30. 9.–2. 10. 10:00–16:00
Hravě a levně
Dejte věcem druhý život – prodejní
výstava výrobků klientů sociálních služeb na území Karviné. Součást celoměstské akce Sociální služby na dlani.
Spolkový dům, Karviná-Ráj (dne 30. 9.
je výstava přístupná až od 11:30).
Pozvánka na str. 4.

