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Vážení spoluobčané,
léto a dny dovolených jsou definitivně za námi a také zaměstnanci Magistrátu
města Karviné jsou již v plném pracovním nasazení. Možná to navenek vypadá,
že všechny velké investiční akce spí, mohu vás ale ubezpečit, že každý den
naši zaměstnanci pracují na tom, aby se konečně začalo stavět a rekonstruovat, ať už se to týká tří domů na náměstí nebo krytého bazénu. Administrativní
práce, výběrová řízení, projektová dokumentace a čekání na schvalování dotací
se nedějí ze dne na den.
Na zastupitelstvu jsme odsouhlasili převod krajského volnočasového zařízení
Juventus pod správu města Karviné, což sice bude znamenat vyšší výdaje
z rozpočtu, ale o výběr velké části nabídky volnočasových aktivit jsme naše
občany nechtěli ochudit. Kdybychom Juventus nepřebrali, skončil by. Odsouhlasili jsme i realizaci Inteligentního dopravního systému na tř. 17. listopadu,
což jinými slovy znamená, že postupně zmodernizujeme světelné křižovatky.
Současně pracujeme i na dalších projektech, které nasměrují naše město
k lepšímu životu. Osobně jsem se v průběhu září setkal se zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj, kteří mají na starosti přerozdělování financí z vládního programu RE:START, což je vládní program určený pro regiony postižené
hornickou činností. Seznámil jsem je podrobně s projekty Karviná všemi deseti
nebo POHO 2030, to je koncepce kraje týkající se rozvoje pohornické krajiny.
A to nejen u stolu, ale všechna klíčová místa jsme si prošli i v terénu.
A nakonec dobrá zpráva týkající se tolik potřebného obchvatu města. Konečně
bylo vyhlášeno výběrové řízení. Jde o složitou stavbu a i tato administrativní část bude trvat několik měsíců. Přesto věřím, že se vybere dobrá stavební
firma, která bude schopná stavbu realizovat bez komplikací a včas, a konečně
se během příštího roku dočkáme prvního výkopu.
S úctou
Jan Wolf, primátor
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Gratulujeme k významnému životnímu jubileu
Ve své profesi vyhlášený karvinský řezník Leo Wizur z Karviné-Ráje oslavil krásné 90. narozeniny. Pogratulovat k tak významnému životnímu jubileu
a popřát hlavně zdraví přišel osobně primátor Jan Wolf. Společně v rodinném
kruhu s manželkou (na snímku) a snachou při příjemném posezení oslavenec
zavzpomínal na dobu minulou. Ovšem s optimismem a životním nadhledem se
pan Wizur dívá i do budoucna.
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INVESTICE

Karviná všemi deseti může inspirovat další regiony

Po únorovém představení projektu transformace Karviné delegátům Evropské komise mělo možnost vedení města v čele
s primátorem Janem Wolfem (ČSSD) seznámit začátkem září se svou vizí zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Členové Národního výkonného
týmu, kteří mají na starost přerozdělování financí z vládního programu
RE:START, se chtěli na místě samém
podrobně seznámit s projekty Karviná
všemi deseti nebo POHO 2030, což je
koncepce kraje týkající se rozvoje pohornické krajiny. „Je to klíčová návštěva lidí, kteří budou mít značný vliv na
rozhodování o našich projektech. Jestli
se chceme rozvíjet a restrukturalizovat
region na pohornickou krajinu, tak bez
finančních prostředků Evropské unie,
státu a kraje nemáme šanci. Chceme
s nimi jednat, předkládat návrhy a věřím, že je upoutáme a pomohou nám,“
řekl k setkání primátor.
Vládní program RE:START je určený pro tři regiony postižené hornickou
činností, tzn. pro Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský kraj s cílem oživit v nich ekonomiku. „Postupně jsou
vládou schvalovány akční plány, čili
soubor úkolů, které jsou v daném roce
naplňovány. Do roku 2030 by si všechny tři regiony mohly rozdělit 90 miliard
korun. Už nyní Moravskoslezský kraj
vyčerpal 2,3 miliardy korun na projekty
různého typu, od demolic vybydlených
objektů až po regeneraci brownfieldů.
Tady v Karviné se chceme seznámit
s konkrétními projekty pohornické krajiny a projektem Karviná všemi deseti, který je pro nás velmi zajímavý, protože by
mohl být inspirací pro řadu dalších měst
ve strukturálně postižených regionech,“
vysvětlila národní manažerka programu RE:START Gabriela Nekolová.
Karviná všemi deseti
Integrovaný plán Karviná všemi deseti
obsahuje celkem 15 projektů, kterými
se postupně snaží město měnit. „Projekty jsou zaměřeny na ekonomickou
oblast, jako například vytváření nových

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR se zajímali (mimo jiné) také o budoucnost Karvinského moře
dobře žilo,“ uzavřel zástupce zpracovatele projektu Karviná všemi deseti
David Sventek ze společnosti BeePartner.

pracovních míst pro podnikání tak, aby
se tady dalo pracovat za slušných podmínek a aby lidé za prací jezdili i do
Karviné. Druhou velkou oblastí je oblast
životního prostředí, ta obsahuje řadu
projektů jako Karvinské moře nebo síť
cyklostezek Po stopách původní Karviné. Třetí oblast je sociální, zde se snažíme vytvořit prostředí pro lepší vzdělávání ve školách. Počítáme s projekty
jako je Digitální laboratoř nebo rozšíření
fungování Slezské univerzity v Karviné.
Máme ambici, aby Karviná tuto příležitost chytla za pačesy. Karviná si to
zaslouží, protože ze sebe spoustu vydala – těžilo se tady uhlí, kterým jsme
energeticky zásobovali celou Českou
republiku. Část prostředků by se proto měla vrátit právě sem, aby se tady

Dotace na dosah
Karviná všemi deseti a POHO 2030
neznamená pouze střednědobé a dlouhodobé projekty. Podnikatelé a firmy
v Karviné mají již letos na podzim
mimořádnou možnost získat evropské
dotace na regeneraci výrobních prostor
nebo energetické úspory. Šance na
úspěch je větší než kdy jindy – o dotace se totiž mohou ucházet pouze firmy
z tzv. uhelných regionů, tedy ze zmíněného Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje.
Zájemci o dotace získají podrobnosti a poradenství zdarma
v one-stop-shopu – kontaktním centru projektu Karviná všemi deseti
v budově Business Gate, ul. Poštovní 615, Karviná-Fryštát. Kancelář je
od září v provozu každý čtvrtek od
7:30 do 17:30.
Prostředky na regeneraci nevyhovujících výrobních prostor nabízí
program Nemovitosti, díky kterému mohou firmy získat až 45% dotaci. Příjem
žádostí začíná 16. října 2019 a nebudou-li peníze vyčerpány dříve, bude
trvat až do 16. března příštího roku.
V inovované podobě je možné
rovněž předkládat žádosti o podporu
z programu Úspory energií. Od poloviny října do dubna příštího roku mohou
program nově využít také subjekty

Zastávka v Karviné-Novém Městě a téma obchodníci s chudobou
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v oblasti cestovního ruchu. To znamená, že dotační prostředky mohou být
mimo jiné využity např. na rekonstrukci
hotelů nebo jiných ubytovacích a stravovacích zařízení.
Ke konci roku budou dále k dispozici prostředky pro začínající podnikatele
a na podporu vědy a výzkumu.

Zapojte se také

Co člověk, to názor. Své priority
a očekávání od života v Karviné
můžete vyjádřit při prezentaci Karviné všemi deseti na každé větší
akci města. Svůj palec rozvoji
a budoucnosti Karviné již dalo
několik desítek lidí, poprvé na kulturní akci Karviná dokořán. Více
na www.karvinavsemideseti.cz
nebo na www.facebook.com/
KarvinaVsemiDeseti.
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Karviná – oficiální stránka města

Karviná dá získaným podnětům šanci

Podnikejte v centru města

Občané svými hlasy rozhodnou o vynaložení až tří milionů korun z rozpočtu města v roce
2020. Od 1. do 31. října 2019 mohou pro vybraný projekt hlasovat na www.mojekarvina.cz.

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.

Uzavírka u Nového Pole
Krajský úřad Moravskoslezského
kraje povolil v souvislosti s montáží
horkovodu nad vozovkou úplnou
uzavírku silnice I/67 ul. Bohumínská
poblíž průmyslové zóny Nové Pole.
Doprava bude omezena od pátku
11. října od 18:00 do neděle
13. října do 24:00. Uzavřen bude cca
500 m dlouhý úsek této silnice mezi
křižovatkou s místní komunikací ul.
Dětmarovická a křižovatkou s místní
komunikací, která vede směrem k ul.
Staroměstská a slouží jako příjezd
k areálu firmy GS Caltex Czech, s.r.o.
Pro tranzitní dopravu je schválena
objízdná trasa po silnici II/474 přes
Orlovou, dále pak po silnici III/47214
přes Doubravu a okolo Dolu ČSA
a silnici I/59. Pro autobusy bude
vedena objízdná trasa po ul. Dětmarovická, ul. Myslivecká, nám.
Ondry Foltýna a zpět na silnici I/67.
Touto uzavírkou bude rovněž dotčena autobusová doprava, včetně
přemístění některých zastávek.
Dopravce se zhruba dvoutýdenním
předstihem vydá přepravní opatření,
které bude zveřejněno na označnících zastávek. Podrobnosti na
https://1url.cz/@rekoNP.

Obchvat města
Ředitelství silnic a dálnic dotáhlo
přípravu jihozápadního obchvatu
Karviné k vypsání tendru na stavební firmu. Předpokládaná hodnota zakázky činí 1,1 miliardy korun
bez DPH, lhůta pro podání nabídek
vyprší koncem října. Obchvat, který bude přeložkou silnice I/67, má
především vyvést tranzitní dopravu
z města. Trasa se díky obchvatu zkrátí z dnešních čtyř kilometrů zhruba
o kilometr. Stavět se má začít příští
rok, hotovo pak bude za dva roky.

Bikesharing – odhad nákladů 2,0 mil. Kč
Sdílení jízdních kol se zabudovanou GPS jako ekvivalent
městské hromadné dopravy, kdy si občané prostřednictvím
aplikace či infolinky krátkodobě vypůjčí kolo ze stanice za
symbolický poplatek.

Úprava čtyř kruhových objezdů – odhad nákladů 2,9 mil. Kč
Úprava kruhových objezdů spočívá v jejich osázení trvalkami,
cibulovinami, travinami a keři, které budou v průběhu roku
postupně vykvétat a zkrášlovat tak prostředí města. Výsadby
budou doplněny plochami ozdobného kačírku a dalšími prvky,
které budou dotvářet celkovou kompozici.

Lezecká stěna – odhad nákladů 1,6 mil. Kč
Sportovní lezení je dynamicky se rozvíjejícím sportovním
odvětvím, které nabízí lidem další aktivní možnost využití
volného času a to bez nebezpečí úrazu, k němuž může dojít
na skalách.

Úprava plochy u Obchodního domu Prior – první fáze
– odhad nákladů 3,0 mil. Kč
Zeleň zajišťuje velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení a snižuje prašnost. Revitalizované prostranství by mělo
sloužit jako odpočinkové místo občanům města.

Skate park pod areálem Obchodní akademie – první fáze
– odhad nákladů 3,0 mil. Kč
Skatepark je speciálně upravená plocha pro skateboardisty
a jiné sportovce, na níž jsou umístěny různé překážky, dráhy
a rampy. Slouží především k volnočasovému vyžití mládeže.

Vybudování dětského hřiště v Univerzitním parku
– odhad nákladů 2,5 mil. Kč
Rozšíření občanského vybavení pro děti ve městě na základě množících se podnětů občanů. Nová či rekonstruovaná dětská hřiště ve
městě jsou hojně využívaná a vedou k uspokojování potřeb občanů.

Opravy komunikací a chodníků ve městě stále pokračují

Chodníky na ulici Okružní zdobí Na ulici Mickiewiczova proběhla Oprava komunikace na ulici Polní
nová zámková dlažba.
výměna povrchu a zpevnění krajnice. právě probíhá.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nové odpadové nádoby na tuky a jedlé oleje

Hmyzí hotely

Od 1. ledna 2020 budou mít obce zákonnou povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené
soustřeďování jedlých olejů a tuků. Město v této souvislosti rozšiřuje nabídku pro občany.
Až do konce října letošního roku
se ve městě instalují tři desítky nového druhu popelnice. Jde o oranžovočerné nádoby o objemu 240 litrů určené
k odkládání jedlých olejů a tuků. Tuto
službu dosud ve městě nabízel pouze
Sběrný dvůr Technických služeb Karviná, který v této bezplatné službě bude
nadále pokračovat. Lidé však tuto službu dosud příliš nevyužívají. Oleje a tuky
tak dnes nejčastěji končí v toaletách
a domovních odpadech, což znamená, že je kanalizace tuky znečišťována
a zanášena. Město však očekává, že
síť sběrných nádob rozmístěných po
celém městě osloví svou dostupností
občany, kterým není ekologie lhostejná.
Jedlé oleje a tuky se do nádob budou ukládat v uzavřených PET lahvích

nebo jiných plastových obalech. Následný sběr a likvidaci bude bezplatně
zajišťovat renomovaná společnost
TRAFIN OIL, a.s. Odpadové nádoby
se budou vyprazdňovat přibližně jednou
za tři měsíce, což představuje běžný
interval pro naplnění nádoby. V případě hrozícího přeplnění provede firma
mimořádný svoz do pěti dnů od obdržení výzvy oprávněným zaměstnancem
Odboru komunálních služeb Magistrátu
města Karviné.
Důležitá informace – v odpadových
nádobách lze shromažďovat pouze
a výhradně jedlé oleje a tuky bez příměsi saponátů a jiných chemických přípravků, zbavené větších mechanických
nečistot či jiných odpadních materiálů
a zbytků jídla. Rovněž podíl vody či

ztužených tuků a drobných nečistot
nesmí přesáhnout 10 %.
Seznam s umístěním nádob bude
k dispozici na internetové adrese
https://1url.cz/@tridime po kompletním
návozu všech nádob na stanovená místa.

V parku Boženy Němcové instalovali pracovníci technických služeb
novinku – jde o malé dřevěné hmyzí
hotely. Tyto dobře vypadající dřevěné domky jsou pro hmyz velmi
potřebné uměle vytvořené skrýše. Lákají užitečné druhy hmyzu,
který se stará o opylování. Zatím
jich je šest, některé najdete poblíž
zookoutku. V budoucnu se plánují
ještě další.

V Karviné-Novém Městě v říjnu společně setřídíme odpad ze sklepů a bytů
RESIDOMO přináší ve spolupráci se statutárním městem Karviná
a společností EKO-KOM unikátní
projekt Setři:ď Karvinou. Během čtyř
říjnových víkendů připravíme občanům Karviné 6 podmínky k vyklizení
nepotřebného nepořádku ze sklepů
a bytů. Vždy v pátek a sobotu budou

na určených místech mimořádně přistaveny velkoobjemové kontejnery.
S objemným odpadem ze sklepů a bytů
pomohou zdarma pracovníci stěhovací
služby.
Záměrem akce je odpad nejen
zlikvidovat, ale také třídit. Proto bude
v osmi vybraných lokalitách k dispozici

TERMÍN

9:00-12:30

13:30-17:00

Pátek 4. 10.

U Bažantnice 1115 (parkoviště)

U Bažantnice 1790 (Juventus)

Sobota 5. 10.

Sokolovská 1718 (u výměníku)

Ruská 1776 (za B barem)

Pátek 11. 10.

Závodní 2454 (za Mototechnou)

Nám. Budovatelů 1416 (kontejnerové stání)

Sobota 12. 10.

Čapkova 1582 a 1583 (parkoviště)

Makarenkova 2459 (nádvoří Předvoje)

Pátek 18. 10.

Ruská 1776 (za B barem)

Sokolovská 1718 (u výměníku)

Sobota 19. 10.

U Bažantnice 1790 (Juventus)

U Bažantnice 1115 (parkoviště)

Pátek 25. 10.

Makarenkova 2459 (nádvoří Předvoje)

Čapkova 1582 a 1583 (parkoviště)

Sobota 26. 10.

Nám. Budovatelů 1416 (kontejnerové stání)

Závodní 2454 (za Mototechnou)

dvacet nových kontejnerů na třídění
odpadů. Během akce dostane každý
zájemce z řad občanů navíc k dispozici ochranné rukavice a barevné pytle
na roztřídění plastů, papíru a skla, to
společně se samolepkou s postupem,

▼INZERCE ▼

VINOTÉKA
VINOFOL
VINOFOL

Sudové víno

Boj s nelegálními skládkami pokračuje
Neuvěřitelných dvacet dva tun odpadu z černých skládek na území města
museli odklidit v průběhu sedmi měsíců
letošního roku zaměstnanci technických
služeb společně s pracovníky dobrovolné veřejné služby. Nelegální skládky se
většinou nacházejí v garážových osadách, v okrajových částech města a tam,
kde zůstaly příjezdové cesty do lesíků
v neobydlených lokalitách.
S tímto nešvarem nezodpovědných
občanů a firem bojuje město neustále.
Na černé skládky většinou upozorňují
odbor stavební a životního prostředí
strážníci městské policie, kteří v rámci
své služby vykonávají kontroly v terénu.
Je náročné vypátrat pachatele a uložit
mu pokutu, pokud ho nechytí přímo při
činu. V přestupkovém řízení se řešiliy
čtyři případy. Každý, kdo se zbavuje
odpadu tímto způsobem, přitom ris-

jak správně třídit odpady. Každý, kdo
pytle přinese zpět správně naplněné
sklenicemi, papírem nebo plasty, získá
výherní los. Po setření s ním pak může uplatnit v partnerských obchodech
v Karviné slevu od 20 do 200 korun.

LITR ZDARMA
ZDARMA

kuje pokutu až do výše padesáti tisíc
korun.
I samotné odstraňování černých
skládek stojí pokladnu města nemalé peníze. „Od začátku roku do konce
července jsme náklady statutárního
města Karviné na likvidaci celkem dvanácti černých skládek na pozemcích
města vyčíslili na 82 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se na úklidu odpadu
podílejí dobrovolníci z veřejné služby,
ušetřili jsme zhruba dalších čtyřicet
tisíc,“ vysvětlila vedoucí Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné
Jana Maierová. Úředníci jsou v kontaktu
i s majiteli pozemků, které nepatří městu a černá skládka je tam objevena.
Například firma Asental, která vlastní
rozsáhlé území v Karviné-Dolech, ročně vynaloží na úklid černých skládek
několik milionů korun.

Ke každému nákupu nad 300 Kč
Kč

lahev vína VINOFOL
VINOFOLKlasik
Klasik

Akce platí do
do 31.10.
31.10.
pouze ve
ve vinotéce
vinotéceKarviná
Karviná
při předložení tohoto
tohoto kupónu.
kupónu.

KARVINÁ, Mlýnská 789
789

U zimního stadionu
Otevřeno PO -- PÁ
Otevřeno
PÁ
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Karviná – mmkarvina
Rozdávejte radost druhým
Přemýšlíte, jak dát svému volnému
času hlubší smysl? Pojďte spolu
s ADROU měnit smutné životní
příběhy a staňte se dobrovolníkem. Věnujte hodinu svého času
a rozdávejte radost. Více se dozvíte
na úvodním školení, které se bude
konat v úterý 8. října 2019 od 16:00
v Nadaci OKD, ul. Karola Śliwky
149/17, Karviná-Fryštát. Pro bližší
informace kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Žanetu Urbańskou
na tel.: 736 673 382 či e-mailem:
zaneta.urbanska@adra.cz.

GALAXIE pomáhá již 20 let
U příležitosti kulatého výročí založení
organizace poskytující sociální služby GALAXIE CENTRUM POMOCI
KARVINÁ se konala 13. září zahradní slavnost věnovaná podpoře
zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. Oslava byla plná živé hudby,
workshopů, soutěží, výstav a sportu. Představili se tu karvinští skauti,
k vidění byla vojenská technika či velorexy. Děti ocenily projížďku na ponících. Bohatý program s občerstvením
si na jednom místě vychutnali uživatelé sociálních služeb, jejich rodiče,
opatrovníci, pozvaní hosté, ale také
místní obyvatelé. Závěr slavnosti korunovala světelná show. Ředitel ústavu Marcel Dvořák dodává: „Děkujeme
všem dárcům, Nadaci OKD, Nadačním fondům RESIDOMO a Tesco za
spolufinancování akce.“ Přejeme GALAXII do dalších let mnoho úspěchů!

Nové možnosti léčby zraku
Oční oddělení NsP Karviná-Ráj se
stalo specializačním aplikačním
centrem pro aplikaci tzv. anti-VEGF
léků. Tyto léky injekčně podávané
do sklivce oka blokují účinek cévního endotelového růstového faktoru
(VEGF), čímž dochází k potlačení či
zamezení růstu novotvořených cév
v oku a ke snížení otoku centra sítnice při různých očních chorobách.
„Tímto se značně zlepší dostupnost
léčby pro pacienty, kteří mnohdy
museli čekat na aplikaci léků v jiném
centru i několik měsíců, což mohlo
vést ke zhoršení jejich zraku. Navíc
pacienti původně léčení ve vzdálenějších centrech se nyní mohou
převést k léčbě na karvinské pracoviště,“ upozorňuje MUDr. Jiří Slepánek, primář očního oddělení. Před
zařazením do léčebného programu
je nutné komplexní vyšetření pacientů v sítnicové poradně, včetně vyšetření optické koherentní tomografie
a angiografie na základě předchozího doporučení očního lékaře.
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Karviná @mmkarvina

Výročí tragické smrti MUDr. W. Olszaka

Soutěž o knihu zaujala

V loňském roce uplynulo 150 let od narození starosty Karviné, který stál v čele města během
hospodářské krize v letech 1929 až 1936. Letos si připomínáme výročí jeho tragické smrti.

Druhé kolo soutěže o knihu Karvinské hornické kolonie má své vítěze.
Soutěž vzbudila opět živý zájem,
což potvrzuje i množství odevzdaných formulářů, na kterých bylo třeba správně zodpovědět alespoň 12
z 15 soutěžních otázek. Soutěžící
měli možnost odevzdat své odpovědi elektronicky přes google formulář
nebo osobně v infocentru. O výhře
jedné ze stovky připravených knih
jsou soutěžící informováni Odborem
školství a rozvoje magistrátu, který
bude čtenáře Karvinského zpravodaje včas informovat o vyhlášení
třetího kola soutěže. Pravidla najdete v infocentru a na webu města
https://1url.cz/@kolonie.

V září 2019 uplynulo 80 let od úmrtí
lékaře a starosty Wacława Olszaka. Při
této příležitosti se setkali představitelé
polského spolku lékařů, náměstek primátora Andrzej Bizoń, generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabela
Wołłejko-Chwastowicz, blízcí příbuzní
a hosté. Položením květin na hrobě
v Karviné-Dolech a u pamětní desky
v Karviné-Fryštátě vzdali hold a uctili
jeho památku. Součástí slavnostního
shromáždění bylo zhlédnutí výstavy
o jeho životě v předsálí reprezentačního

sálu zámku Fryštát. Setkání obohatilo
vystoupení Mgr. Libuše Kolkové, MUDr.
Józefa Slowika, prof. Karola Daniela
Kadłubiece, prof. Wacława Zuberka
a Ing. Stanislawa Gawlika, kteří zavzpomínali na život, práci, činnost v hornických koloniích a osudy rodiny této první
oběti teroru německých nacistů.

Jeho odkaz žije dál
Jméno MUDr. Olszaka nese jedno
z nejvyšších ocenění města. Medaile se uděluje za mimořádný a zvlášť
záslužný čin, rozvoj a propagaci
města. Jeho jméno nese také ulice
v Karviné-Fryštátě, kde se nachází
stejnojmenná základní a mateřská
škola s polským jazykem vyučovacím, jejíž fasádu zdobí pamětní deska věnovaná tomuto významnému
lékaři a starostovi Karviné.

Krojovaní horníci a dobrovolní hasiči si připomněli výročí vzniku

Kroužek krojovaných horníků Dolu ČSA oslavil 95. výročí založení. Známá hornická hymna zahájila slavnostní setkání členů a pozvaných hostů. Oslavy se zúčastnili členové Kroužku krojovaných horníků Dolu Barbora, Gabriela, František,
Stonava a hosté z Polska. Při této příležitosti předal náměstek primátora Andrzej
Bizoń (nestr. ČSSD) a radní Karel Wiewiorka (KSČM) pamětní listy primátora
města Karviné za dlouhodobou činnost u příležitosti 95. výročí založení Kroužku
krojovaných horníků Dolu ČSA několika členům. Ocenění patří Anně Poláškové,
Valerii Dvorožňákové, Anně Gutové, Aloisi Krampolovi, Bronislavu Starzycznému,
Leo Lachovi, Otmaru Zolichovi, Františku Muroňovi, Aloisi Chmelářovi a Janu
Kučatému. Předsedkyně Marie Izaiášová převzala Pamětní list primátora města
Karviné udělený Kroužku krojovaných horníků Dolu ČSA za dlouhodobou činnost
u příležitosti 95. výročí od jeho založení.

Dobrovolní hasiči z Karviné-Hranic si připomněli významné výročí, uplynulo 90 let
od založení sboru. Mezi gratulanty nechyběl ani primátor města. „Jsem rád, že
sbory dobrovolných hasičů v Karviné fungují a jsou podstatnou složkou záchranného systému našeho města. Město Karviná sbory podporuje finančně, například
v letošním roce koupilo nové hasičské vozidlo. Věřím, že bude dobře využíváno,“
řekl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). Dobrovolní hasiči z Karviné-Hranic jsou
každoročně voláni až k 85 zásahům ročně. Sbor kdysi zakládalo pouhých sedm
členů, postupem času se jeho základna zvětšila natolik, že dnes čítá 108 hasičů,
z toho 24 dětí.

Nadační městečko přilákalo stovky dětí Knižní jarmark je u lidí oblíbený
Součástí akce Hornické slavnosti bylo
Nadační městečko 2019 plné her a soutěží, které organizovala Nadace OKD
s neziskovými organizacemi. Na děti
čekala soutěžní stezka, mohly se vyřádit na různých stanovištích, plnily úkoly
a za to získaly pohádkovou odměnu.
Nenechaly si ujít skákací hrad, vyráběly
sliz a vlastní návrhy placek, neodolaly
malování na obličej nebo tetování. Prostě to bylo odpoledne pro děti, jak má být.
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Vedoucí střediska hudby Regionální
knihovny Karviná a spoluorganizátorka Knižního jarmarku Denisa Rytířová
hodnotí akci jako velmi zdařilou:
„Počasí nám přálo, hudební a doprovodný program byl velmi pestrý a přilákal na
náměstí spoustu lidí. Velmi oblíbeným
místem byla fotobudka, všichni, kdo
se fotili, si mohou fotky prohlédnout na
našem facebooku. Už teď se těšíme
na další ročník.“
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Fakulta cílí na cestovní ruch
Obchodně podnikatelská fakulta
uspěla v posledních měsících při
získávání akreditací nových studijních programů. „Jedná se o studijní
obory Bankovnictví, peněžnictví
a pojišťovnictví, dále o program
Finance a účetnictví, Manažerská
informatika a možná nejzajímavější je program Cestovní ruch a turismus,“ řekl děkan fakulty Daniel
Stavárek. Posledně jmenovaný obor
je spojen s rekonstrukcí jednoho
z bloků objektu Na Vyhlídce v Karviné-Novém Městě, kde vznikne nové
profesní centrum cestovního ruchu.
Studenti si zde budou moci zdokonalovat své profesní dovednosti
v praktických předmětech. K atraktivitě studijního programu přispěje
zázemí pro gastronomické služby,
cvičný bar, restaurační prostředí
nebo cvičná cestovní kancelář a infocentrum. Aktuálně probíhají hrubé
stavební práce, které by měly být
dokončeny do konce letošního roku.
Kompletní profesní centrum by mělo
být využíváno od příštího akademického roku 2020/21.

Digitální toulky minulostí
Státní okresní archiv Karviná u příležitosti loňských oslav 750 let od
první písemné zmínky o území Karviné připravil s podporou města poutavou výstavu Od soli k uhlí. Výstavu
si do letošního června nenechala
ujít více než tisícovka návštěvníků.
Archiv nyní na svém webu nabízí ke
stažení originály výstavních panelů:
https://1url.cz/@panely750. Zájemci
o historii našeho města jistě rovněž
ocení inovovaný a rozšířený web
věnovaný původní Karvinné, který
byl poprvé zveřejněn v roce 2010.
Projekt Stará Karvinná je nyní uzpůsoben mobilním zařízením a obsah
bude průběžně rozšiřován a doplňován o další materiály a archiválie:
http://www.archives.cz/starakarvinna.

Když nezvládáte svůj vztek
Hněv je přirozená emoce – k životu ji
potřebujeme. Co když ale hněv propukne v násilí? Organizace SPONDEA již šestým rokem pomáhá lidem, kteří chtějí své výbuchy vzteku
ovládnout. Program „Zvládám svůj
vztek“ je určen každému, kdo cítí, že je potřeba na sobě pracovat
a rozmotat klubko násilí a agrese.
Od letošního roku funguje také
v Karviné, kde spolupracuje s místními úřady a soudy. V případě zájmu
lze vystupovat i anonymně. Více na
www.spondea.cz, tel. 725 005 367,
e-mail: vztek@spondea.cz.

Slavnostní ceremoniál je milou událostí

Na zářijovém ceremoniálu Vítání občánků jsme v obřadní síni Městského domu kultury
Karviná přivítali patnáct dětí. Kulturní program si pro novopečené rodiče a jejich příbuzné
připravili předškoláci z mateřské školy V Aleji.

V případě zájmu o jeden z dalších termínů, nejbližší je 20. října, kontaktujte prosím alespoň 14 dní předem paní
Ivanu Poláškovou z Odboru školství a rozvoje na tel. 596 387 488 nebo e-mailu ivana.polaskova@karvina.cz.

V zrekonstruovaných školách začal nový školní rok

Ve školním roce 2019/2020 v Karviné nastoupilo do prvních tříd 451 dětí v celkem 21 třídách dvanácti základních škol.
O odklad nástupu do školy požádali rodiče u 76 dětí. Všechny školy již tradičně připravily slavnostní přivítání prvňáčků formou
různých akcí, překvapení a doprovodných programů s dárečky.

Na ZŠ Mendelova popřál mnoho nových zážitků prvňáčkům primátor Jan Wolf (ČSSD), na ZŠ U Lesa se děti potkaly
s náměstkem primátora Andrzejem Bizoněm (nestr. za ČSSD) a na ZŠ Družby zavítal náměstek primátora Miroslav
Hajdušík (KSČM). Nejen na prvňáky čekaly nové učebny, opravená sociální zařízení či vylepšené tělocvičny.

Bilancování zahrádkářské sezony

Volba povolání

Areál Českého zahrádkářského
svazu u zimního stadionu se stal místem tradiční výstavy Zahrada 2019. Během dvou dnů si návštěvníci mohli prohlédnout a nakoupit kaktusy, sukulenty,
pokojové rostliny, venkovní okrasné
rostliny a keře, rukodělné práce, med
a medové produkty. Vystavovateli byli
členové Českého zahrádkářského svazu Karviná, Slezská diakonie, středisko

V karvinském Obecním
domě Družba
se v úterý 5. listopadu 2019 od
10 do 17 hodin
pro žáky devátých ročníků základních škol představí
střední školy Karvinska i jiných regionů,
aby jim usnadnily výběr povolání. Na
jednom místě se vycházející žáci základních škol, rodiče a široká veřejnost
seznámí s aktuální vzdělávací nabídkou
středních škol všech typů pro školní rok
2020/2021. Představí se více než padesát školských institucí, takže si školáci devátých tříd v krátké době mohou
udělat obrázek, která škola co nabízí
a v jakém z oborů pokračovat.

Bethel, děti z karvinských základních
škol, děti z kroužku Mladý zahrádkář.
Zajímavou část výstavy představovala
podzimní aranžmá dětí ze základních
škol. Součástí výstavy byla tombola,
bezplatná poradna pro pěstitele, soutěž
o ceny pro školní třídy, soutěž Znalec
rostlin pro návštěvníky, soutěž o nejtěžší rajče a papriku. Nechyběly ochutnávky a zajímavé přednášky.
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KŘÍŽOVKA

Karviná @mmkarvina

Karvinský sportovní klub
Správné znění tajenky minulé křížovky: „kostel svatého Marka“.
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Svátek florbalu v Karviné Běh pro zdraví vás baví

ZVEME VÁS

Pozvánka na Hubertovku
Hubertova jízda Karvinou se uskuteční v sobotu 12. října 2019. Slavnostní zahájení bude v 10 hodin před
zámkem na Masarykově náměstí
v Karviné-Fryštátě. Na všechny milovníky koní čeká krásná podívaná.

Na mezinárodním mládežnickém turnaji bez hranic Open-Air
floorball Karviná 2019 se představily týmy z Česka, Slovenska a Polska. Organizátorem třídenní velkolepé sportovní
akce byl klub 1. FBC Karviná florbalový oddíl. Karvinou
navštívilo na pět set mladých sportovců, chlapců a dívek,
kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích od přípravky, přes elévy
a mladší žáky až po starší žáky. Téměř čtyřicet týmů sehrálo
během tří turnajových dnů dohromady 141 utkání. Závodníci svůj volný čas mezi zápasy strávili návštěvou karvinské
hasičárny, sledovali ukázku práce městské policie nebo si
vyzkoušeli zorball.

Běžecké akce mají své věrné nadšence. Atletický oddíl TJ
Jäkl Karviná uspořádal již v pořadí šestý závod v tomto
roce s názvem Běh pro zdraví. V parku Boženy Němcové
si dali do těla děti, dospělí i rodiče s kočárky na trase několika kilometrů. Další – v pořadí sedmý – Běh pro zdraví vás
čeká ve čtvrtek 10. října 2019. A také je důležité nepodcenit
přípravu na závod Silvestrovský běh v úterý 31. prosince
2019.

Cyklojízda podél Olše

Na in-line po Karviné

Pozvánka na fotbal
Fotbalová reprezentace do 21 let
se vrací do Karviné. Ve čtvrtek
10. října 2019 přivítá v rámci kvalifikace na evropský šampionát 2021
tým Řecka. Úvodní hvizd rozhodčího
je naplánován na Městském stadionu
v Karviné-Ráji na 17. hodinu.

Pozvánka na plaveckou soutěž
Buďte součástí 28. ročníku celorepublikové sportovní akce Plavecká
soutěž měst 2019, která se koná ve
středu 2. října 2019 od 8 do 18 hodin
na krytém bazénu STaRS v Karviné-Hranicích. Na vás záleží, které místo mezi městy Karviná obsadí.

Pozvánka do porodnice

Od řeky k řece na kole přece… je název cyklistického závodu všech nadšenců horských nebo trekových
kol. Podle veršů organizátorky Táni Červené: „V sobotu
na konci léta potkáme se s krásou světa tam, kde Olza
s Odrou splyne a pak zpátky do Karviné,“ soutěžilo několik desítek cyklistů, kteří své síly poměřili na trase dlouhé
42 km. Skvělá sportovní atmosféra panovala už na startu,
vítězem se stal každý, kdo trasu zvládl do pěti hodin.

Příznivci kolečkových bruslí měli silnice jenom pro sebe,
hlavní tahy komunikací ve městě patřily bruslařům. Hlavní silniční okruh byl tentokrát pro řidiče na chvíli uzavřen.
Pravidelnou sportovní akci Na in-line po Karviné, organizovanou členy Mládežnické rady Karviná, si nenechali ujít
nadšenci kolečkových bruslí. Poděkování patří týmu dobrovolníků, kteří zajišťují hladký průběh akce a bezpečnost
účastníků.

▼INZERCE ▼

Gynekologicko-porodnické oddělení
a novorozenecké oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji vás
srdečně zvou na Den otevřených
dveří, který se uskuteční v úterý
8. října 2019 od 9 do 14 hodin ve
velké zasedací místnosti na ředitelství nemocnice. Budoucí rodiče se
tady mohou dozvědět spoustu důležitých informací.

Barevný podzim a Evropský týden mobility
Již tradičně jsme si v září připomněli
Světový den zvířat a evropské úsilí upozornit na neudržitelný nárůst individuální
automobilové dopravy během společ
né celoměstské akce Barevný podzim
a Evropský týden mobility. V areálu letního kina byl pro děti i dospělé připraven
zajímavý program. K vidění byla ukázka sokolnictví, projížďky na poníkovi,
ukázka americké lamy alpaky. Odvážní
vyzkoušeli bungee jumping nebo skákací hrad. Lukostřelba, segway a elektroautíčka lákala jak kluky, tak i holky.
Ti nejmenší se zapojili do dopravní
soutěže. Své umění předvedla Taneční
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škola Nicola´s Dance Unico. Svůj zdravotní stav, tlak, cukr a saturaci si každý mohl nechat zkontrolovat u stánku
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.
Součástí byla i prezentace Karviná všemi deseti, lidé se podělili o nápady na
zlepšení města.
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KULTURA
do 25. 10.
Konverzace uměním Karviná 2019
do 25. 10. Kombinovaná výstava:
Mánesova síň MěDK, Zámek Fryštát,
Galerie Zdravého města na OPF SU
v Karviné, Informační centrum a Cafe
Rotigel Petrovice u Karviné, Regionální
knihovna Karviná-Fryštát.
do 25. 10. Výstavy SUŠ Ostrava. ZUŠ
B. Smetany v Karviné (z grafických
dílen); foyer MěDK (plakáty a komiksy).
do 25. 10. Výstava plastik Gabriely
Maňákové. Sklepení zámku Fryštát.
3. 10. 17:00 Klavírní recitál Jakuba
Šotkovského. Obřadní síň MěDK.
Vstupné: 100 Kč.
10. 10. 17:30 Slavnostní udílení výročních cen ZUŠ. Koncertní sál ZUŠ
B. Smetany v Karviné.
11. 10. 17:00 Koncert hudební skupiny
Jaro. Regionální knihovna, Karviná-Mizerov.
15. 10. 17:00 Autorské čtení poezie
Katarzyny Gattnar. Regionální knihovna, Karviná-Fryštát.
18. 10. 17:00 Klavírní koncert žáků
ZUŠ. Reprezentační sál zámku Fryštát.
22. 10. 17:30 Koláž – drobná vystoupení žáků ZUŠ B. Smetany. Galerie
Zdravého města na OPF SU v Karviné.
24. 10. 17:00 95 let ZUŠ B. Smetany.
Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Bedřicha
Smetany. Velký sál MěDK Karviná-Nové Město.

do 31. 12.
Sklizeň ohrožena!
Výstava na téma proměny karvinského
venkova v 19. a 20. století. Státní
okresní archiv Karviná, Karviná-Fryštát.

15. 10.
Dopoledne s knihovnou
Podzimní tematika a představení
novinek a akcí regionální knihovny,
čtení pohádky. Centrum pro rodinu
Sluníčko, Karviná-Nové Město.

2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25. a 29. 10.
17:00
Muzikantská slezina
Setkání a Jam session muzikantů
a příznivců country & bluegrass hudby.
Restaurace Pod Zámkem, park Boženy
Němcové, Karviná-Fryštát.

15. 10. 16:00
Dýňobraní
Již VIII. ročník soutěže o nejkrásnější
dýni, vstupné 30 Kč. Regionální knihovna, dětské odd., I. NP. Karviná-Mizerov.
15. 10. 19:00
Můj nejlepší kamarád
Divadelní představení. Uvádí: Divadlo
v Rytířské. Vstupné: 395, 375 a 345 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

3. 10. 15:30
100. výročí vzniku ČSR
Třetí část besedy s doc. J. Slušným
na téma současnost. Pořádá Obec
Slovákov v Karviné – informace tel.:
604 955 046. Koncertní sál ZUŠ
Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov.

16. 10. 8:00–17:00
Farmářské trhy
Tradiční nabídka regionálních produktů.
Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.

5., 12., 19. a 26. 10. 17:00
Čaj o páté
Živá hudba nebo DJ a největší hity 70.
až 90. let k poslechu i tanci. Restaurace
Pod Zámkem (bývalý Modrý pavilon),
park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát.
9. 10. 19:00
Hodina duchů
Divadelní představení. Uvádí: Divadlo
Artur. Vstupné: 335, 315 a 285 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
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19. 10. 19:30
Metal Párty pro Michaelu
Druhý ročník charitativní akce. HARD
CAFE, Karviná-Mizerov.
20. 10. 16:00
Jak čmeláčci léčili kytičku
Divadlo pro děti od 3 let. Účinkuje:
Divadélko Šamšula. Vstupné: 60 Kč.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.
21. 10. 14:00
Bookstart
Setkání rodičů s dětmi na téma „Malí
cestovatelé“. Regionální knihovna,
dětské oddělení, I. NP, Karviná-Mizerov.
21. 10. 15:30
Kouzelný svět knih
Z kapsáře Vašich knihovnic. Literární
salón s kavárnou, III. NP, Regionální
knihovna, Karviná-Mizerov.

16. 10. 18:00
Indie – Ladakh
Přednáška Ivo Petra. Vstupné: 90 Kč.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.

24. 10.
Literární večer
Beseda s T. Prokůpkem o ČS komiksu
a výročí Rychlých šípů, vstupné 30 Kč.
Kinosál RKK, II. NP, Karviná-Mizerov.

17. 10. 17:00
Beseda o Balkánu
S Mariou Stefanovič o lidech, tradicích
a kultuře. Vstupné: 30 Kč. Kinosál
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

27. 10. 16:00
Kvak a Žbluňk
Interaktivní loutková pohádka pro děti.
Účinkuje: Těšínské divadlo. Vstupné: 60
Kč. Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

