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Vážení spoluobčané,
poslední dny pěkného babího léta nám zároveň signalizují příchod pravého podzimu a s tím související topné sezóny. Moc bych si přál, aby všichni,
kteří můžeme ovlivnit stav ovzduší v nadcházejícím půlroce, jsme tak učinili
a snažili se využít všech dostupných možností, abychom v našem městě dýchali
co nejméně znečištěný vzduch.
Jak dobře víte, skončila třetí vlna kotlíkových dotací a mnozí z domkařů ji využili, za což jsem nesmírně rád. Lokální topeniště se historicky podílejí na stavu
ovzduší a my jsme už mnohokrát apelovali na všechny majitele rodinných domů,
aby neváhali a dotace využili. Vím, že není v dnešní době snadné mít ušetřeny
desítky tisíc korun, proto jsme všem zájemcům nabídli bezúročnou půjčku na
předfinancování výměny starých kotlů za ekologické. Nabídka stále trvá. Půjčky
dokonce nezatíží rozpočet, stát poskytuje finance z prostředků Státního fondu
životního prostředí, které pro tento účel uvolnilo Ministerstvo životního prostředí.
Všichni tedy mohou této šance využít, a to až do poloviny roku 2021.
Mnohokrát jsem oslovoval formou dopisů a výzev i Ministerstvo životního prostředí, aby se naším regionem začalo speciálně zabývat. Absolvoval jsem celou
řadu schůzek na mnoha úrovních, ať už na úrovni Moravskoslezského kraje,
nebo právě na úrovni Ministerstva životního prostředí. A jsem velmi rád, že se
ledy pohnuly i směrem k Polsku. Hospodářská komora vyzvala polskou stranu
k podpisu memoranda o spolupráci, která mimo jiné zaručí, že právě na polské
straně dojde ke snižování emisí z lokálních topenišť. A protože je na české straně tato záležitost poměrně slušně řešena, jsou ochotni naše poznatky přejímat.
Jsem také rád, že Ředitelství silnic a dálnic již vyhlásilo výběrové řízení na
realizaci stavby obchvatu Karviné a pevně věřím, že se celá akce obejde bez
problémů a zbytečných zdržení, a obchvat tak v brzké době uleví našemu městu
od nákladní dopravy.
S úctou
Jan Wolf, primátor
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Významná životní jubilea stojí za to oslavit
K významnému životnímu jubileu gratulujeme jubilantům – paní Jarmile
Jaščenkové a panu Richardu Kozielovi. Osobně oběma oslavencům pogratuloval primátor města Karviné Jan Wolf. S kyticí a dárkem popřál mnoho zdraví
a životní pohody do dalších let. Zároveň manželům Kozielovým gratulujeme
ke kamenné svatbě – manželé jsou spolu dlouhých 65 let, což se již v dnešní
době moc nevidí.
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INVESTICE

Karviná všemi deseti se neobejde bez názorů občanů

Vedení města i společnosti BeePartner a RPIC-ViP ví, že tvořením vizí a strategií bez součinnosti s lidmi, kteří v daném
městě žijí, nelze dosáhnout očekávaného výsledku. Proto se i příští rok bude Karviná všemi deseti veřejně prezentovat.
Kulturní a společenské akce
v Karviné jsou jedním ze způsobů, kterými město informuje o integrovaném
plánu Karviná všemi deseti a chystaných projektech. Netradiční prezentace
na velkoformátových panelech, které
vybízejí i k aktivnímu zapojení, si už
vyzkoušeli a viděli návštěvníci tří venkovních akcí v Karviné.
Co Karviná všemi deseti na akcích
nabízí? Informace o projektech zakreslených do mapy města, možnost vybrat
a orazítkovat vlastní místo na mapě,
které by se mělo změnit nebo rozvíjet, prostor zasnít se a napsat vlastní
vzkaz, jak by město mělo vypadat za
10 let. Takto se během srpna a září
s plánem a projekty města seznámili
návštěvníci happeningu Karviná Dokořán, akcí Barevný podzim a Sportovní den. Město během nich posbíralo
na 120 podnětů. Lidé zde mohli i se
zástupci města diskutovat o tom, jak na
tom Karviná je, jak si město představují
nebo se dozvědět více o projektech.
Obdobný formát prezentace bude probíhat na vybraných akcích
ve městě i v příštím roce. Všechny informace o integrovaném plánu
a jednotlivých projektech jsou také na

www.karvinavsemideseti.cz, kde lze
rovněž zanechat vzkaz vedení města
a podívat se, jak je možné být u toho.
„Karviná všemi deseti je nejen
plán, jak zastavit či změnit neblahé
trendy, kterými Karviná v posledních
letech prochází. Je to také způsob, jak
informovat a vtáhnout do hry co nejvíce
lidí, kterým na Karviné a její budoucnosti záleží. Jestli se mezi ně počítáte,
můžete se přidat všemi deseti,“ apeluje
na Karviňáky náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk (ČSSD), který spolu
s náměstkem primátora Andrzejem
Bizoněm (nestr. za ČSSD) již se zájemci u velkoformátových panelů diskutoval.

Poutavou prezentaci projektu nelze na akcích přehlédnout

Memorandum Hospodářské komory a měst s Polskem

Pozvánka na zastupitelstvo

Hospodářská komora Moravskoslezského kraje společně se zástupci
samospráv našeho regionu podepsali
v Horní Suché memorandum o vzájemné spolupráci s polskými protějšky ze Subregionu Zachodniego. Mezi
městy byla zastoupena i Karviná.
Zúčastněné komory a města se budou
zabývat životním prostředím, úbytkem
obyvatel a možnostmi spolupráce
mezi firmami. „V rámci životního prostředí jde především o snižování emisí

Statutární město Karviná vás zve na
již v pořadí osmé zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude
konat v pondělí 4. listopadu 2019 od
17 hodin v aule Slezské univerzity
– Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné. V těchto náhradních prostorách bude Zastupitelstvo města
Karviné zasedat po celou dobu rekonstrukce velkého sálu fakulty. Program jednání a jednotlivé materiály
najdete na www.karvina.cz.

z lokálních topenišť, protože na naší
straně je ta záležitost poměrně slušně
řešena. Na straně druhé nejsou ještě
tak daleko a jsou ochotni naše poznatky přejímat. Potom máme druhou skupinu, která se zabývá metodami snížení úbytku obyvatel,“ řekl předseda
Okresní hospodářské komory Karviná
Ivo Barteček.
Hlavním cílem bude přeshraniční
podnikatelská spolupráce mezi českými a polskými firmami. „V českých

firmách pracuje spousta pracovníků
z Polska, protože v dnešní době je
nedostatek pracovních sil. Od Jablunkova až po Bohumín je to nějakých
třicet tisíc lidí denně, kteří dojíždějí do
České republiky za prací,“ dodal k náplni třetí pracovní skupiny náměstek
karvinského primátora Lukáš Raszyk
(ČSSD).
K vzájemné spolupráci se zavázala města Bruntál, Karviná, Krnov,
Opava a obec Horní Suchá.

Práce na ulici Svatopluka Čecha

Kruhové objezdy plné barev

Od října probíhají stavební úpravy ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě. Nyní je realizován úsek od
křižovatky s ul. Cihelní po křižovatku
s ulicí Havířská. Po dobu provádění
stavebních prací bude vozovka neprůjezdná. Vjezd je možný pouze vozidlům
stavby a dopravní obsluhy, a to směrem
od křižovatky s ul. Ostravská (případně
Cihelní). V případě komplikací je možno se obracet na zástupce zhotovitele.
První etapa zahrnuje práce na odvodnění vozovky a bourání stávajících
obrubníků. Uzavírka by v závislosti na
počasí měla skončit v druhé polovině
prosince.

Travnatá plocha u kruhového
objezdu na ulici Žižkova v Karviné-Hranicích a kruhový objezd na ulici
Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě procházejí úpravou. Na jaře budou hrát
všemi barvami – ve výsadbě jsou cibulky tulipánů, levandule a okrasné trávy.
Kompozice rostlin je složena z cibulovin
a trvalek, má za cíl prodloužit estetický
účinek kruhového objezdu na nejvyšší
možnou míru. Rostliny byly vybrány
tak, aby postupně nakvétaly během
vegetace až do podzimního období.
Samozřejmostí je zastřihování a údržba
vzhledem k bezpečnosti silničního provozu a výhledu řidičů při jízdě.
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MAGISTRÁT

Karviná – oficiální stránka města
Ovlivněte výstavbu ve městě
Statutární město Karviná informuje, že
připravuje změnu č. 2 Územního plánu Karviné. Návrhy na pořízení změny
č. 2 územního plánu je možné podávat do 15. listopadu 2019 osobně na
podatelně Magistrátu města Karviné,
datovou schránkou nebo e-mailem
na epodatelna@karvina.cz (pouze
s elektronickým uznávaným podpisem), a to prostřednictvím formuláře,
který je ke stažení na webu města
https://1url.cz/@UP. Bližší informace
k územnímu plánu je možné získat
také na Odboru stavebním a životního
prostředí magistrátu nebo na webu
města.

Nabídka podnikatelům
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 Odbor majetkový
Magistrátu města Karviné – p. Petra
Čablíková, tel. 596 387 301, e-mail
petra.cablikova@karvina.cz.
Hledáte-li prodejní prostory v Karviné-Novém Městě, pak vás možná
zaujmou nebytové prostory v bytovém
domě na nám. Budovatelů 1421/17
(70 m2, z toho 45 m2 prodejna). V případě zájmu prosím kontaktujte p. Radmilu
Góreckou rovněž z odboru majetkového – tel. 596 387 323.

Čipování psů zůstává v Karviné zdarma

Veterinární zákon ukládá rokem 2020 majiteli psa povinnost mít jej opatřeného čipem.
V Karviné toto řeší obecně závazná vyhláška již od roku 2004 a čipování zůstane bezplatné.
Od ledna příštího roku musí mít
všichni psi v České republice čip.
Nařizuje to novela veterinárního zákona. Karvinským majitelům psů bude
čip hrazen i nadále z pokladny města.
„Tato povinnost je uzákoněna, a i přesto
se vedení města rozhodlo, že i nadále
bude toto čipování chovatelům psů
hradit,“ oznámila rozhodnutí vedoucí Odboru komunálních služeb Jana
Maierová. V Karviné je čipování na
území města řešeno už od roku 2004
obecně závaznou vyhláškou. „Každý
chovatel, který si přijde načipovat psa,
může přijít do kterékoliv veterinární kliniky na území města, protože město má

uzavřené smlouvy se všemi veterináři,
kteří zde působí, veterinář ho načipuje
a čip uhradí město,“ dodala Maierová.
Zákonná povinnost čipování je
spojena s povinným očkováním proti
vzteklině. Čipování by se neměl žádný
majitel vyhnout. Hrozí mu totiž několikatisícová pokuta až do výše 20 tisíc
korun. Identifikační známka pod kůží
má prioritně zamezit chovům psů v nelegálních množírnách a díky ní se také
snadněji dohledá majitel psa při případném zatoulání. Do současné doby je
v Karviné zaevidováno 4500 očipovaných psů. Ročně v Karviné veterináři
načipovali zhruba kolem tří stovek psů,

což vychází přibližně na 230 tisíc korun
z pokladny města.

Místní akční plán podpoří školy i v tomto školním roce
Mateřské a základní školy na Karvinsku obohacují prostřednictvím dotací
své osnovy o aktivity, které podporují
a rozvíjejí proces vzdělávání. Také
karvinské školky a školy se mohou
v novém školním roce těšit díky finanční dotaci z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR na pokračování
oblíbených aktivit, ale i několik novinek.

slně zaměřené firmy. Zástupci školních
žákovských parlamentů se navíc mohou v listopadu zúčastnit exkurze do
Poslanecké sněmovny.
Moderní technologie
Ve spolupráci se Střední průmyslovou
školou Karviná bude letos poprvé otevřen kroužek techniky se zaměřením
na robotizaci, 3D tisky, virtuální realitu
a programování. Kroužek je žákům II.
stupně ZŠ nabízen zdarma, vždy ve
čtvrtek odpoledne.

Kolik řečí znáš

Připomenutí pořadatelům

lou Klíček pak bude otevřen kurz výuky
gest určený rodičům a pracovníkům ve
vzdělávání za účelem zlepšení neverbální komunikace s dětmi s logopedickými potížemi.
Škola i podnikání hrou

Podpora čtenářství

Ještě do 20. listopadu tohoto roku
očekává Odbor školství a rozvoje
magistrátu podklady od pořadatelů veřejně přístupných sportovních
a kulturních akcí konaných v příštím roce pro zveřejnění v elektronickém přehledu Kalendárium
2020. Podrobnosti na webu města
https://1url.cz/@kalendarium.

V letošním školním roce pokračuje cizojazyčná výuka na základních školách
se zapojením rodilých mluvčích. Tato
osvědčená forma výuky bezpochyby
zkvalitňuje anglickou konverzaci žáků.

Podpora z rozpočtu

Nesedět jen v lavicích

Díky dotačnímu programu Podpora
výkonnostního sportu v Karviné pro
rok 2019 a usnesení zastupitelstva
získalo účelovou dotaci ve výši 900
tis. Kč 15 klubů, oddílů a tělovýchovných jednot. Dalších 435 tis.
Kč putuje z Fondu primátora v rámci
dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času
dětí a mládeže, zájmové činnosti
a ostatních aktivit. Ze stejné kapitoly
městského rozpočtu bylo rozhodnutím Rady města vyčleněno 620 tis.
Kč pro školky, základní a střední
školy zřízené městem i krajem na
volnočasové aktivity pro školní rok
2019/2020.

V psím útulku v Karviné-Darkově
je automaticky čipován každý pejsek

Na sedmi základních školách se rozjíždějí školní kluby podnikavosti, což jsou
volnočasové kroužky určené žákům II.
stupně, kde se zájemci učí samostatnému zpracování projektu či řešení konkrétního zadání.
Ve spolupráci s Regionální knihovnou
Karviná jsou připravována divadélka
pro školy a listování se zaměřením na
scénická čtení. Mateřské školy se společně pustily do tvorby putovní knihy,
kde každou mateřinku bude reprezentovat její příběh.
Nejste na to sami
Pro rodiče dětí se specifickými poruchami učení je připraven dvoudenní pobyt
na horách se zajímavými přednáškami, přičemž o děti se postarají lektoři
střediska volného času Juventus. Ve
spolupráci s krajskou mateřskou ško-

Každá škola bude mít nadále možnost
absolvovat zážitkovou exkurzi do některého z center pro technické či přírodovědné vzdělávání. V nabídce najdeme
kromě řady muzeí planetárium, ZOO,
včelařský areál, Dolní oblast Vítkovice,
letiště Ostrava, zážitkové centrum URSUS v Dolní Lomné, Pevnost poznání
v Olomouci, ale také technicky či řeme-
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Učíme se celý život
Podporováni nejsou pouze žáci, ale
také učitelé mateřských a základních
škol. Jejich další vzdělávání se zaměří
na využití digitálních aplikací ve výuce,
semináře ABAKU pro zatraktivnění výuky matematiky či na workshopy k tématu společného vzdělávání dětí a žáků ve
školách.
Projektu a jeho jednotlivým částem
se budeme věnovat i v dalších číslech
karvinského zpravodaje. Již nyní se
dozvíte víc na webových stránkách
www.prolepsiuceni.cz či na facebookovém profilu MAP II ORP Karviná.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Město získalo dotaci na předfinancování výměny kotlů

Karviná tak úspěšným žadatelům o dotaci z 3. kotlíkové výzvy může pomoci s úhradou nákladů na výměnu ekologicky nevyhovujícího kotle ještě před uvolněním financí z rozpočtu Moravskoslezského kraje a ČR po realizaci výměny zdroje vytápění.
Město získalo téměř desetimilionovou dotaci na bezúročné půjčky na
výměnu kotlů v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací ze Státního fondu životního
prostředí. Na základě této skutečnosti
Magistrát města Karviné vyzývá všechny
občany, kteří v rámci Kotlíkových dotací
budou měnit starý zdroj tepla za nový,
aby v případě nedostatku finančních
prostředků zažádali o návratnou finanční výpomoc v celkové výši kotlíkové
dotace dle Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
3. výzva“ (dále jen Program). Tzv. „kotlíkové půjčky“ jsou bezúročné, splatné po
přijetí dotace z Krajského úřadu Morav-

skoslezského kraje a lze o ně žádat až
do 31. července 2021 – více na webu
města https://1url.cz/@vypomoc. Žádost
mohou podat všichni občané splňující podmínky Programu bez ohledu na
to, zda svůj zájem o finanční výpomoc
na výměnu kotle sdělili magistrátu prostřednictvím nezávazného prohlášení
do května 2019. V případě jakýchkoliv
dotazů k dané problematice se neváhejte obrátit na pracovníky Odboru školství
a rozvoje Magistrátu města Karviné
Ing. Nikolu Minárikovou – tel. 596 387
646; e-mail nikola.minarikova@karvina.cz
či RNDr. Ivanu Smýkalovou – tel. 596
387 446; e-mail ivana.smykalova@
karvina.cz.

Klienti Galaxie si užívali v Beskydech
Několikadenní ozdravný rekondiční pobyt v Beskydech mají za sebou
klienti stacionáře Galaxie, centrum
pomoci. V penzionu Sluníčko na Ostravici nabírali zase po roce novou energii. Díky sponzorským darům Nadace
ČEZ a rodičům si mohli klienti užít čisté
ovzduší a procházky po okolí, trávili
čas v bazénu a jejich oblíbenou hrou
byl bowling.
Klient Martin Klaput je z pobytu velmi nadšený: „Radost z nás při pobytu
přímo sršela, no prostě jsme si nemohli

Puštíci mají v parku nový domov

na nic stěžovat. Snad jen že pobyt byl
krátký. Již nyní se však těšíme na následující rok. Snad nám to opět vyjde.“
Ředitel Marcel Dvořák dodává: „Na
ozdravný pobyt se těší naši klienti už
půl roku předem, jejich hlavní otázka je,
jestli už vyšel projekt. Na těch pár dní
se těší nejen klienti, ale i jejich rodiče
a opatrovníci, kteří si můžou na chvíli
odpočinout. Klienti se chovají bez rodičů úplně jinak, snaží se být odpovědní,
ale dokáží si připravený program pořádně užít.“

Na třech stromech v parku Boženy
Němcové jsou nové budky pro puštíky.
Zásluhu na tom mají děti z přírodovědné
stanice v Karviné-Ráji. Ty v doprovodu
zkušeného ornitologa Otakara Závalského nainstalovaly nové domečky pro ptáky. Po instalaci rovnou také zkontrolovaly
budky stávající, které už jsou zabydlené.

Začala hlavní lovecká sezona

Sáčky do bio košíků

Magistrát města Karviné, Odbor
stavební a životního prostředí, jakožto orgán státní správy myslivosti,
tímto informuje občany o termínech
konání společných lovů, které budou pořádány mysliveckými spolky
a honebním společenstvem v honitbách obce s rozšířenou působností
Karviná do konce roku 2019 z důvodu omezení vstupu do honiteb
v době pořádání společných lovů.
Termíny, místa a časy společných lovů najdete na webu města
https://1url.cz/@lovy2019.

Zájemci o osmilitrové biologicky rozložitelné sáčky do bio košíků na kuchyňský odpad si mohou vyzvednout 50 kusů sáčků v budově B Magistrátu města
Karviné, Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, odbor komunálních služeb,
1. poschodí, dveře č. 62 v úředních
hodinách. Poslední letošní výdej sáčků
je určen pro prvních 550 rodin trvale
bydlících v Karviné. Pozor – do bio sáčku nepatří plastové obaly a předměty,
kovy, sklo a keramika, ostré předměty,
oharky a popel z cigaret, prach z vysavačů nebo hygienické prostředky.

Puštík je pták z rodu středně velkých sov z čeledi puštíkovitých.
Rozeznáváme kolem dvaceti druhů.
Na hlavě nemají uši z peří jako výr
či kalous a žijí převážně v lese. Loví
v noci a živí se zejména drobnými
savci, mimo to i ptáky či plazy.

V

yužijte k oslovení nových
zákazníků inzertní plochu
v Karvinském zpravodaji.

Měsíčník s nákladem 25 800 kusů je
zdarma doručován 11x ročně do všech
občanských schránek ve městě.
Bližší informace najdete na webu
města https://1url.cz/@inzerce nebo
kontaktujte zpravodaj@karvina.cz.
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SOCIÁLNÍ OBLAST

Karviná – mmkarvina

Město si váží sociálních pracovníků za jejich nasazení

Již popáté se nejlepší z nich dočkali ocenění za svou nelehkou práci a mnohdy celoživotní poslání – více v medailoncích.
Slavnostní ceremoniál se konal 2. října 2019 v Obecním domě Družba v rámci třetího ročníku Sociálních služeb na dlani.
Ocenění obdrželi Pamětní list Rady
města Karviné, dárkový poukaz do lázní
Darkov v hodnotě 1.000 korun a knihu
O filiálním kostele Sv. Marka a krásnou
květinu.
Gratulujeme všem oceněným
v kategorii „Registrované sociální služby“ za přínos a rozvoj v oblasti sociálních služeb ve městě Karviná:
Vít Goryl pracuje jako terénní sociální
pracovník v organizaci Kontakt Karviná, terénní program Slezské diakonie
třináct let. Co stojí
za tisíci nachozených kilometrů,
tisíci zazvonění
na byty sociálně
potřebných lidí
a tisíci podaných
informací, rad, vysvětlení, doprovodů?
Především Víťův cit pro sociální práci,
pro potřeby chudých lidí, jeho velké srdce a lidskost. Obětavě přijímá všechny
výzvy. Je stabilním pracovníkem oblasti
Karvinsko a člověkem, který pokorně
slouží lidem a je nepostradatelnou oporou svým kolegům i nadřízeným.
Věra Kurucová, jestli lze o někom stoprocentně s určitostí říct, že je ikonou
své organizace, tak je to právě tato
pracovnice v sociálních službách
v denním stacionáři Slezské
diakonie EUNIKA
Karviná. Svým
citlivým a pozorným přístupem provází lidi s velmi
těžkým zdravotním postižením od dětských let do dospělosti. Na pokrocích
je jí dopřáno vidět výsledky své služby
v životě klientů, o které se stará a pečuje. Je oporou svým kolegům na oddělení a neodmyslitelnou tváří, na kterou se
obrací rodiče či blízcí klientů stacionáře.
Pavla Matušínská je vedoucí střediska
Slezské diakonie HOSANA Karviná, která pomáhá dospělým lidem se středním
a těžkým mentálním postižením.
Poskytuje jim bydlení a každodenní podporu v péči
o sebe, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě,
aby byli co nejméně závislí na pomoci
druhé osoby. V současné době pracuje
více než dvacet let ve funkci vedoucí.
Podílela se na vzniku návazné služby
Slezské diakonie, sociálně terapeutic-

poradit a pomoci. V době nemoci nebo
u příležitosti jubileí navštěvuje členy
v nemocnici nebo v domácím ošetření.
Je velmi spolehlivá, ochotná, vstřícná
a je praktikem na základě téměř čtyřicetiletých zkušeností.

kých dílen EFFATHA Karviná před více
než deseti lety. Je empatická v přístupu
ke klientům, ke každému přistupuje individuálně na základě křesťanských zásad a není lhostejná při pomoci řešení
jejich tíživé životní situace. Je výraznou
osobností v sociální oblasti.

Věra Chocholoušová je předsedkyně
Svazu zdravotně postižených. V této
organizaci pod dřívějším názvem Svaz
invalidů je od roku
1985. Je velmi
obětavá, pravdomluvná, má ráda
lidi, pomáhá druhým nejen radou.
Velice se zajímá
o členy organizace, je aktivní, vždy každému ku pomoci. Je dobrá kamarádka.
Žije v Karviné od roku 1960. Město má
velmi ráda, zajímá se o jeho historii,
účastní se zasedání zastupitelů a poznatky předává všem.

Jana Ondrušková již patnáct let pracuje ve Slezské diakonii, je věrna jednomu
středisku – nízkoprahovému zařízení
pro děti a mládež
ON LINE Karviná. Stála u zrodu
dalších služeb,
konkrétně Streetworku ON LINE
Karviná a Streetworku Gabriel Karviná. V současné době je již devátým rokem vedoucí těchto
služeb. Navštěvuje školy a žáky s preventivními besedami. Patří mezi odborníky v práci s mladými lidmi, kteří jsou
ohroženi sociálním vyloučením.

Alexandra Sedlářová je odborná lékařka a psychiatrička. Velké poděkování jí
patří za neúnavnou a obětavou práci
a za osobní nasazení při ochraně
práv lidí s duševním onemocněním a při prosazování myšlenky
reformy psychiatrické péče nejen ve městě Karviná,
ale i v rámci zdravotního resortu na
celorepublikové úrovni. V centru její pozornosti je spolupráce se sociální rehabilitací Slezské diakonie RÚT Karviná,
dílnami EFFATHA Karviná, podporou
samostatného bydlení NOE Karviná,
azylovým domem a sociální rehabilitací
BETHEL. Kromě toho také spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních
služeb a Magistrátem města Karviné.

Tomáš Staníček je pracovníkem přímé péče a rehabilitační pracovník
Denního stacionáře EUNIKA Karviná,
Slezské diakonie.
Je dlouholetou
oporou pro své
kolegy. Svým lidským přístupem
a komunikativností je vyhledávaným odborníkem, na kterého se
obrací rodiče a blízcí klientů s těžkým
stupněm zdravotního postižení s nadějí,
že rehabilitace pomůže mírnit důsledky
zdravotního postižení. Pečuje o zdraví
klientů od jejich dětských let až do dospělosti. Kromě práce při rehabilitaci
ochotně usedá za volant a pomáhá se
svozy klientů ze školy do stacionáře.
Gratulujeme všem oceněným
v kategorii „Návazné služby“ za přínos
a rozvoj v oblasti návazných služeb ve
městě Karviná:

Klára Vendéghová je místopředsedkyní a členkou Svazu postižených civilizačními chorobami Karviná. Svou
náročnou práci
vykonává vždy
s úsměvem, svědomitě, je mimořádně empatická
a dokázala si
svým přístupem
získat vděk ostatních členů, je chápavá v přístupu k potřebným, povahově
mírná a rozvážná, nikdy nejedná ukvapeně. Ke své práci přistupuje vždy zodpovědně, spolehlivě, je milá a pečlivá
a pro své veselé a společenské chování
je velmi oblíbená. Zabývá se aktivizačními činnostmi, které členům pomáhají

Jana Hrabcová je matrikářkou a úsekovou důvěrnicí Svazu tělesně postižených, základní organizace Karviná.
Angažuje se primárně jako čtecí
babička na dětském oddělení
Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. Zajišťuje
plynulý chod organizace, včetně přípravy jednotlivých společenských, kulturních a sportovních akcí. Problémům
svých členů se snaží vždy porozumět,
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rozvíjet manuální, sociální a komunikační dovednosti, navazovat přátelství,
pěstovat tvořivost a kreativitu.
Gratulujeme oceněným v kategorii
„Výkon dobrovolnické činnosti“ za výkon dobrovolnické činnosti na území
města Karviné:
Lucie Kučerová je báječný člověk, mladá žena s obrovskou láskou
v srdci. Velmi ráda pomáhá druhým,
je šťastná, když
může
někomu
udělat radost či
být nápomocná.
Je dobrovolnicí
již od července
2017, pravidelně
navštěvuje seniory v domově seniorů Nový domov. Vždy navštíví několik
seniorů najednou, už ji znají a vítají
s otevřenou náručí. Je skutečně obdivuhodná, je přesně ten člověk, o kterém se
říká, že má srdce na dlani. Každý senior,
kterému se věnovala, je nadšený její přítomností. Sama říká, že je šťastná, když
může trávit čas se starými lidmi, ráda si
s nimi povídá, naslouchá jim nebo hraje hry. Dobrovolnictví vyjadřuje větou:
„Daruj a dostaneš daleko víc.“
Helena Kudrnová je dobrovolnice,
která rozdává úsměv a pomoc nejen
v dobrovolnické organizaci Adra, ale
také ve svém
nejbližším okolí
přátelům a lidem,
kteří jsou v nouzi.
Jako dobrovolník
provází životem
blízké lidi kolem
sebe. Vždy má čas na společné popovídání si, veršované básně, procházky
nebo jen tak strávení volných chvil. Je
velice obětavá a pečlivá, vždy dodržuje
pravidelnost návštěv, dokáže se vcítit
do potřeb starších lidí, kteří jsou vděční
za jakoukoliv pomoc.
Eva Miterková se věnuje dobrovolnictví. Lidé o ní říkají, že je živel, žena
plná energie, která se řídí heslem „Když
můžu, pomůžu“.
Přes šest let dochází za seniory
a pacienty a dělá jejich životy
šťastnějšími. Je
absolutní rekordmankou v počtu dobrovolnických hodin.
Přesně ví, co který senior potřebuje,
vždy si najde společné téma, o dobrovolnictví mluví jako o svém koníčku.

KŘÍŽOVKA

Mistr Evropy i světa v silovém workoutu
Správné znění tajenky minulé křížovky: „HC Baník Karviná“.

▼INZERCE ▼

Borovského 2315/1, Karviná
tel.: 596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
www.sszdra-karvina.cz

Co vše nabízí Střední zdravotnická škola Karviná?
Naše škola se může pochlubit více než 60letou tradicí ve státním školství. Budova školy je
snadno dostupná veřejnou dopravou a nachází se téměř v centru statutárního města Karviné.
Žáci mají možnost vybrat si mezi maturitními obory praktická sestra nebo zdravotnické lyceum
a učebním oborem ošetřovatel. Nemocnice, se kterými škola spolupracuje, nabízejí studentům 3. a 4. ročníku oboru praktická sestra možnost stipendia.
Naši žáci získají možnost praxe v různých zdravotnických zařízeních. Absolventi poté najdou široké uplatnění na trhu práce, případně mohou pokračovat
v dalším studiu na vyšších odborných školách, či univerzitách.
Výuka ve škole probíhá v učebnách moderně vybavených z projektů „Modernizace učeben ve zdravotnických oborech“ (učebna ošetřovatelství, první pomoci
a přírodovědná laboratoř) a „Jazykové učebny středních odborných škol“ (multimediální učebna se systémem ROBOTEL). Kromě běžné výuky škola
každoročně pořádá zahraniční zájezdy.
Pro veřejnost pravidelně otevíráme kurzy Ošetřovatel, Zdravotník zotavovacích akcí, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
připravujeme nový kurz Řidič dopravy nemocných a raněných.
Pro občany města Karviné, kteří pečují o osobu blízkou v domácím prostředí
a potřebují získat odbornou radu, je určen projekt Pečujme spolu. Projekt probíhá ve
spolupráci s městem Karviná a je pro jeho občany zdarma.
Všechny zájemce o studium a kurzy rádi přivítáme na dnech otevřených dveří
v pondělí 25. 11. 2019 a v sobotu 18. 1. 2020, kde nebude chybět tradiční soutěž,
koutek prevence a informace o studiu. Již v úterý 5. listopadu 2019 nás můžete
navštívit v Obecním domě Družba v Karviné-Fryštátě na výstavě středních škol
Volba povolání. Těšíme se na Vás!
Studijní obory
Tříletý učební obor s výučním listem
■ 53-41-H/01 Ošetřovatel
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Čtyřleté studium s maturitní zkouškou
■ 53-41-M/03 Praktická sestra
■ 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Karviná @mmkarvina
Výstava volba povolání
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště
Karviná, Informační a poradenské
středisko pro volbu povolání pod
záštitou statutárního města Karviná
ve spolupráci se středními školami
a zaměstnavateli pořádá výstavu
středních škol s názvem Volba povolání. Aktuální vzdělávací nabídku
středních škol všech typů pro školní
rok 2020/21, názorné ukázky a uplatnění najdete pod jednou střechou
v Obecním domě Družba v úterý
5. listopadu od 10 do 17 hodin.

Karvinští vězni pomáhají
V karvinské věznici šijí odsouzení
muži ve volném čase látkové hračky.
Ze zbytků látek dokáží vykouzlit desítky postaviček zvířátek, které putují
na dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj. Personál výrobky obdarovává děti za statečnost
u odběrů, vyšetření nebo při pobytu
na lůžkovém oddělení. Nemocnice
děkuje všem zapojeným vězňům.
Je to radostný okamžik pro každého malého pacienta, když si odnáší
hračku domů.

Vyfoť se se zpravodajem

Soutěž Vyfoť se s Karvinským
zpravodajem je opět tady. Tentokrát fotku své dcery Magdaleny
z dalekého a slunečného Sydney
zaslal Přemysl Wierzgoň. Gratulujeme a jako dárek máme připraveny vstupenky do kina Centrum.
Buďte v příštím čísle vítězem právě
vy. Stačí zaslat snímek, na kterém
hlavní roli hraje náš měsíčník, a to na
e-mail zpravodaj@karvina.cz.

Střelecká soutěž strážníků
Již jedenáctým ročníkem pokračovala Střelecká soutěž o putovní pohár
primátora Karviné. Městská policie
Karviná hostila své kolegy a kolegyně
z Brna, České Třebové, Frýdku-Místku, Ostravy, Přerova, Rožnova pod
Radhoštěm a Zlína. Mezi družstvy po
loňském druhém místě letos zvítězila
naše dvojice Lukáš Balicki a Michael
Rumpel, kterému patří rovněž bronz
v kategorii jednotlivců. Mezi ženami suverénně zvítězila Michaela
Holínková z Frýdku-Místku.

Třicet let od sametové revoluce 1989

Regionální knihovna, Městský dům kultury nebo Slezská univerzita nabízí u této příležitosti
akce, kde mohou pamětníci zavzpomínat a mladí získat reálnější představu o tomto výročí.
U příležitosti 30. výročí sametové
revoluce pořádá Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ve spolupráci se Státním okresním archivem
Karviná výstavu s názvem „Listopad
89 – počátek vysokého školství v Karviné“. Výstava prostřednictvím historických dokumentů, novinových článků
a fotografií seznamuje s listopadovými událostmi roku 1989 na Karvinsku.
Pozornost je přitom věnována především aktivitám, které vedly v konečném
důsledku ke vzniku jedné ze součástí
Slezské univerzity, kterou je Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné, a zařadily tak Karvinou mezi univerzitní města.
Expozice bude slavnostně zahájena 15. listopadu v 15:00 v prostorách
foyer hlavní budovy fakulty. Výstava bude doplněna diskusí, ve které vystoupí
řada osobností zapojených do listopadových událostí v Karviné a přípravy
vzniku fakulty. Zájemcům bude výstava
zdarma zpřístupněna do 31. ledna 2020.
Přijďte uctít v neděli 17. listopadu
ve 12:00 výročí listopadových událostí
1989 při pietním aktu před zámkem
Fryštát u sochy T. G. Masaryka.
Regionální knihovna Karviná
si výročí 17. listopadu 1989 připomíná
napříč svými pobočkami a středisky:
►► Středisko hudby a umění Karviná-Fryštát
listopad – „1989“ beseda pro školy
v rámci kulturně-vzdělávací činnosti.
►► Středisko polské literatury Karviná-Fryštát
5. 11. 2019 v 9:00 – Diskuzní klub – zaměřen na listopadové události roku 1989.
►► Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Nové Město
Oddělení pro děti a mládež:
Beseda „Sametová revoluce“ pro žáky
7.–9. tříd s vědomostním kvízem.
Oddělení pro dospělé:
1.– 30. 11. 2019 – Mini výstava literatury
se zaměřením na sametovou revoluci;
13. 11. 2019 v 10:00 – „Posezení u kafíčka“ zaměřené na sametovou revoluci.

Již 18. září si žáci devátých tříd připomněli
listopadové události roku 1989 ve velkém
sále MěDK na přednášce „Listopad 1989 –
co předcházelo“. Díky projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II
mohl náměstek primátora Karviné Andrzej
Bizoń (nestr. za ČSSD) v našem městě přivítat přednášejícího Mgr. Martina Mejstříka, který byl jedním z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, které
se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 1989.
►► Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov
Oddělení pro dospělé:
1. 10. – 30. 11. 2019 – kvíz Něžná
sametová;
10.–30. 11. 2019 – Mé osobní vzpomínky na 17. listopad 1989 – výstava vzpomínek návštěvníků;
1.–30. 12. 2019 – Panelová výstava
k sametové revoluci.
►► Filmový klub – ve spolupráci
s p. Mgr. R. Fiedlerem, promítání začíná
v 17:30, vstupné 70 Kč, 50 Kč pro členy
klubu
6. 11. – Šašek a královna (Věra
Chytilová);
13. 11. – Tichá noc (Piotr Domalewski);
20. 11. – Kouř (Tomáš Vorel);
27. 11. – Wałęsa – člověk naděje
(Andrzej Wajda).
►► Literární salón
14. 11. 2019 v 18:30 – LiStOVáNí.cz –
Mé dětství v socialismu – U příležitosti

30. výročí listopadu ´89 desítky známých
osobností připravily mozaiku příběhů,
emocí a vzpomínek na svá dětská léta
v období socialismu. Účinkují Jiří
Ressler a Věra Hollá, vstupné 100 Kč
– k zakoupení v Oddělení pro dospělé
v Karviné-Mizerově.
Městský dům kultury Karviná
připravil program s hosty, kteří mají
rovněž vazbu k listopadu ´89:
15. 11. v 17:30, malý sál MěDK –
Dopisy Olze – zazní hudba českých
i světových autorů doprovozená
mluveným slovem v podání Valérie
Zawadské;
16. 11. v 19:00, Obecní dům Družba –
Oldies party (vyprodáno) – vystoupí Petr
Kotvald, který koncertoval v MěDK právě
17. 11. 1989;
18. 11. v 17:00, velký sál MěDK –
Etiketa ve zkratce – one man show Ladislava Špačka, který byl poradcem prezidenta Václava Havla.

Magistrát inovoval školní výuku dopravní výchovy
Od letošního školního roku Odbor školství a rozvoje magistrátu organizuje
výuku dopravní výchovy pro 4. ročníky
karvinských i spádových základních
škol. Pro první pololetí bylo téma Cyklista a bezpečná jízda na kole/koloběžce.
V rámci teoretické části v prostorách
magistrátu se žáci seznámili s dopravními předpisy, dopravním značením
a povinnostmi cyklisty. Žáci obdrželi
reflexní prvky, vyučující pak výukové
materiály a učební pomůcky. Praktická

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | listopad 2019

část probíhala na dětském dopravním hřišti, kde se žáci seznámili se základy první
pomoci a za asistence Městské policie Karviná si zopakovali nejdůležitější dopravní
značky, zásady bezpečné jízdy či povinnosti účastníků silničního provozu. Na závěr si
v areálu vyzkoušeli pod dohledem strážníků
městské policie bezpečnou jízdu v „dopravním provozu“ na kolech či koloběžkách.
Dopravní výchovu absolvovalo 503 žáků
z 29 tříd 15 základních škol a ohlasy oslovených učitelů i žáků byly velmi pozitivní.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Slavnostní ceremoniál je milou událostí

Senioři oslavili svůj svátek

Na říjnovém ceremoniálu Vítání občánků jsme v obřadní síni Městského domu kultury
Karviná přivítali čtrnáct dětí. Kulturní program si pro novopečené rodiče a jejich příbuzné
připravili předškoláci z mateřské školy Olbrachtova v Karviné-Ráji.

Mezinárodní den seniorů se datuje
k 1. říjnu. Je věnován našim rodičům,
prarodičům, maminkám, tatínkům,
babičkám a dědečkům. Karvinští
senioři oslavili svůj svátek o něco
dříve, Karviná uspořádala dva koncerty hudební dvojice Duo Adamis.
Skvělou zábavu v příjemném prostředí velkého sálu Městského domu
kultury všem popřáli náměstci primátora Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD)
a Miroslav Hajdušík (KSČM).

Beseda s vedením města

V případě zájmu o jeden z dalších termínů, nejbližší je 24. listopadu, 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.

Týden knihoven zaujal jako vždy čtenáře všech generací
Pasování žáků 2. tříd na čtenáře
pořádá Oddělení pro děti a mládež
Regionální knihovny Karviná v Karviné-Mizerově každý rok. Děti uvítaly
knihovnice převlečené za knihy a Večerníčka. Známá postavička s novinovou čepicí dětem přivezla pohádku
z knížky „Pohádky z mechu a kapradí:
Jak Křemílek a Vochomůrka šili kalhoty,“ kterou dětem zahrálo Knihovnické
divadélko. Děti poté složily slib a staly
se čestnými čtenáři. Pasování se zúčastnilo 265 dětí z karvinských základních škol.
Knihpatrolky můžete jednou za rok
potkat přímo na ulici. Je to netradiční
akce, kterou si pro nové čtenáře připra-

V literárním salónu Regionální
knihovny Karviná se sešli zástupci
vedení města Karviné se členy Městských klubů seniorů. V živé debatě
se senioři ptali na dění a investice,
v diskusi se objevily zajímavé připomínky a různé návrhy, co by město
mohlo vylepšit.

Soutěž o knihu pokračuje
Během prvních dvou kol soutěže
získalo publikaci Karvinské hornické
kolonie již 168 z vás. Třetí soutěžní kolo bude probíhat od 2. do 16.
prosince a výherci si budou moci
knihu vyzvednout ještě do Vánoc,
aby měli pěkný dáreček pod stromečkem. Podrobnosti v prosincovém Karvinském zpravodaji a na
https://1url.cz/@kolonie.

Pasování druháčků

Knihpatrolky v ulicích

vily knihovnice pobočky Karviná-Mizerov. Na ulici v krásných knihovnických
kostýmech oslovily přes 250 kolem-

jdoucích a rozdaly přes 150 letáků.
Všem novým čtenářům nabízely také
možnost registrace na rok zdarma.

Speciální prohlídky zámku a kostela umí lidi nadchnout
Zámek Fryštát si pro své návštěvníky přichystal na sobotní den
speciální prohlídky. Kdo si udělal čas,
určitě nelitoval, při zajímavé komentované prohlídce nakoukl do krás zámku
a kostela. Hlavní sezona zámku končí
31. října 2019, ale navštívit ho můžete
i v mimosezonním období, a to o víkendech. Přes týden jsou pak k vidění stálé expozice ze sbírek Národní galerie
v Praze ve vedlejší budově Lottyhausu
i proměnlivé tematické výstavy. Od listopadu se opět můžete těšit na výstavu
z natáčení pohádky Když draka bolí
hlava a na tradiční a oblíbené Vánoce
na zámku, které se pro vás chystají na
sobotu 14. prosince.

9

Dušičkový koncert
Svůj tradiční dušičkový koncert připravuje na neděli 3. listopadu od 16
hodin Symfonický dechový orchestr
Májovák Karviná. Jako každý rok se
uskuteční v šikmém kostele sv. Petra
z Alkantary v Karviné-Dolech. Letos
se na koncertě představí několik komorních souborů složených z členů
orchestru (žesťový kvintet, fagotový
kvartet, Duo Ibert – flétna a kytara),
harfistka Jarmila Giecková a vokální sólisté Oldřiška Honsová a Jan
Soukup. Na programu budou skladby
W. A. Mozarta, C. Saint Säense,
A. Dvořáka a dalších. Vstupné na
koncert je dobrovolné. Z důvodu omezené kapacity kostela je
vhodná rezervace vstupenek na
www.majovak.cz. Koncert se koná za
podpory statutárního města Karviné
a Nadačního fondu Residomo.
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SPORT

Karviná @mmkarvina

Charitativní běh a oslava století klubového sportu splnily svůj účel

V areálu Loděnice se poslední zářijovou neděli konala akce Charitativní běh s oslavou 100. výročí organizovaného sportu v Karviné. Záštitu převzal náměstek
primátora Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD): „Nabídka sportů na jednom místě byla opravdu pestrá, od zimních přes halové po vodní. Všechny zapojené spolky a kluby se nejen prezentovaly, ale také přímo předvedly své dovednosti všem přítomným. Díky tomu si děti i dospělí tyto aktivity mohli rovnou na místě
vyzkoušet, a o to šlo především.“ Celé podzimní odpoledne se neslo v duchu hlavní myšlenky: „Udělej něco pro sebe a pomoz i potřebným.“ Tento ušlechtilý
cíl pomohli naplnit všichni běžci, kteří uhradili registrační poplatek, ale také ti, kteří se přišli podívat a přispěli na transparentní účet. Vybralo se více než 150
tisíc korun na herní prvky v zahradě mateřské školy Klíček, takže i handicapované děti si díky této akci užijí více pohybu.

Ohlédnutí za plaveckou soutěží

Inka Indráková je k nezastavení

Také statutární město Karviná bylo
součástí 28. ročníku celorepublikové
sportovní akce Plavecká soutěž měst
2019. Díky vám, aktivním plavcům,
Karviná skončila na čtvrtém místě
v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel.
Výsledky jednotlivých plavců můžete
najít na http://kosatkykarvina.cz/. Patronkou letošního ročníku byla Petra
Weber Chocová, česká reprezentantka,
rekordmanka, dvojnásobná mistryně
Evropy 2012, účastnice Olympijských
her 2012 a mistryně Evropy Masters
2018 ve světovém rekordu.
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Karvinská trenérka juda Inka Indráková nedává na tatami nikomu šanci. K loňskému titulu Mistryně republiky přidala tento rok hned dva další. Gratulujeme
k úžasným dvěma zlatým medailím, které získala na Mistrovství Rakouska a České
republiky. Budeme držet palce v dalších plánovaných soutěžích světové úrovně.
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SPORT

Hubertova jízda zámeckým parkem ukončila jezdeckou sezonu

Milovníci koní si nenechali ujít velkolepou podívanou druhého ročníku Hubertovy jízdy v parku Boženy Němcové. Za slavnostního zvuku trubačů byli lídři
skupiny stužkováni. Nadšená skupina diváků, dětí i dospělých, si mohla prohlédnout zblízka nádherné české teplokrevníky, německé koně, koně dostihové,
shetlandské koně nebo poníky. V přátelské atmosféře při odpočinku v areálu Lodiček si mohli i ti odvážní koně pohladit nebo se svézt.
Hubertova jízda vyvrcholila symbolickým závěrečným honem na lišku, takzvaným halali. Kvůli bezpečí byl hon pojat netradičně – po celé louce byly rozhozeny
tenisové míčky, jen jeden byl označený. Ten našla se svým poníkem vítězka Julie Marešová. Hubertova jízda se vydařila díky krásnému počasí a bezvadné
organizaci pořadatele – Jezdeckého klubu Český Těšín v čele s jeho předsedou Alfrédem Heckelem ve spolupráci se statutárním městem Karviná.

Kam v listopadu za sportem
1. 11. 10:30 a 12:45 MFK Karviná U19 & U17–FC Baník Ostrava – utkání juniorů ve fotbale. Stadion Kovona, Karviná-Nové Město. ● 2. 11. MFK Karviná–FK Jablonec –
1. fotbalová liga mužů. Městský stadion Karviná-Ráj. ● 2. 11. 18:00 Sokol Karviná–Slovan Černá pole Brno – 2. liga v basketbalu mužů. ZŠ Družby Karviná-Nové Město.
● 3. 11. 10:15 MFK Karviná B–Bospor Bohumín – divizní utkání ve fotbale mužů. Stadion Kovona, Karviná-Nové Město. ● 3. 11. 11:00 Sokol Karviná–SA IMA Group
Brno – 2. liga v basketbalu mužů. ZŠ Družby Karviná-Nové Město. ● 9. 11. 17:00 Sokol Karviná–BK Hladnov Ostrava – liga juniorů (U19) v basketbalu. ZŠ Družby
Karviná-Nové Město. ● 9. 11. 9:00 Pochod okolo Karvinej – XVI. ročník. Sraz u Prioru v 9:00. Výběr trasy Ján Bazger a Štefan Rigo. Tel.: 604 955 046. Pořádá: Obec
Slovákov v Karvinej. ● 10. 11. 10:00 Sokol Karviná–BK Opava B – nadregionální liga starších žáků v basketbalu (U15). ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov.
● 10. 11. 10:30 HCB Karviná–Hranice – extraliga házené mužů. Házenkářská hala, Karviná-Nové Město. ● 16. 11. Memoriál Rudka Štajera – turnaj v boxu. Pořádá
TJ Baník Karviná, z.s. Tel.: 606 225 182 p. Roman Nevrla. ZŠ Cihelní, Karviná-Nové Město. ● 16. 11. 13:00 a 15:15 MFK Karviná U19 & U17–AC Sparta Praha – utkání
juniorů ve fotbale. Stadion Kovona, Karviná-Nové Město. ● 23. 11. Velká cena Karviné – turnaj v judu. Pořádá TJ Baník Karviná, z.s. Tel.: 605 701 057 p. Karel Štefánik.
Hala Kovona, Karviná-Nové Město. ● 23. 11. MFK Karviná–FC Viktoria Plzeň – 1. fotbalová liga mužů. Městský stadion Karviná-Ráj. ● 23. 11. 17:00 Sokol Karviná–
NH Ostrava – liga juniorů (U19) v basketbale. ZŠ Družby Karviná-Nové Město. ● 24. 11. 9:00 Sokol Karviná–BK Opava – liga juniorů (U19) v basketbalu.
ZŠ Družby Karviná-Nové Město. ● 24. 11. 10:00 Sokol Karviná–BK Příbor – nadregionální liga starších žáků v basketbalu (U15). ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov.
● 24. 11. 10:30 HCB Karviná–Lovosice – extraliga házené mužů. Házenkářská hala, Karviná-Nové Město. ● 1. 12. 10:30 HCB Karviná–Frýdek-Místek – extraliga
házené mužů. Házenkářská hala, Karviná-Nové Město.
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KULTURA
do 31. 12.
Když draka bolí hlava
Výstava z natáčení pohádky, kde ve své
poslední filmové roli účinkoval Karel
Gott. Výstavní síň zámku Fryštát.

5. 11. 17:00
Setkání u knihy
Setkání začínajících autorů nebo autorů
píšících do šuplíku. Literární salón
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

12. 11. 17:00
České tajemno
Přednáška PhDr. Arnošta Vašíčka.
Vstupné: 90 Kč. Malý sál MěDK,
Karviná-Nové Město.

26. 11. 9:00–12:00
Wieńce adwentowe
Workshop Adama Tomanka. Vstupné:
30 Kč. Regionální knihovna, Středisko
polské literatury, Karviná-Fryštát.

1.–27. 11.
Jednoduchosti úcta
Výstava obrazů, fotografií a šperků Evy
Ulmanové. Vernisáž: 7. 11. v 17:00.
Regionální knihovna, Středisko hudby
a umění, Karviná-Fryštát.

5. 11. 19:00
Karel Plíhal – recitál
Koncert známého folkového písničkáře.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné:
305, 285 a 255 Kč. Velký sál MěDK,
Karviná-Nové Město.

14. 11. 16:30
Makijaż, wizaż, stylizacja
Workshop Bernadety Weber. Vstupné:
50 Kč. Regionální knihovna, Středisko
polské literatury, Karviná-Fryštát.

27. 11. 18:00
Jižní Korea
Přednáška Ivo Petra v rámci cyklu
cestovatelských večerů „Karviná–svět
a zase zpět“. Vstupné: 90 Kč. Malý sál
MěDK, Karviná-Nové Město.

2., 9., 16., 23. a 30. 11. 17:00
Čaj o páté
Největší hity 70. až 90. let k poslechu
i tanci. Navíc páteční Muzikantské sleziny příznivců country & bluegrass hudby
v 18:00. Restaurace Pod Zámkem, park
Boženy Němcové, Karviná-Fryštát.

7. 11. 16:30
Český ženich a vietnamská nevěsta
Beseda se spisovatelem a průvodcem
J. Pokorným. Vstupné 30 Kč. Kinosál
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

19. 11. 16:30
Pátráme po předcích
Genealogická přednáška Mgr. Vlastimila Ciesara. Vstupné: 30 Kč. Kinosál
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.
20. 11. 8:00–17:00
Farmářské trhy
Tradiční nabídka regionálních produktů.
Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.

3. 11. 16:00
Dušičkový koncert Májováku
Pozvánka na str. 9.

11. 11. 16:30
Sękaci ludzie
Promocja książki Karola Piegzy.
Regionální knihovna, Středisko polské
literatury, Karviná-Fryštát.

4.–8. 11. 12:00–17:00
Bububu, strašidla jsou tu!
Výtvarná soutěž. Regionální knihovna,
dětské oddělení, Karviná-Nové Město.

12. 11. 16:00
Cestopisná přednáška o Kanadě
Pořádá Senior Point Karviná. Spolkový
dům, Karviná-Ráj.

21. 11. 18:00
Večer s Josefem Formánkem
Autorské čtení a povídání. Vstupné: 150
Kč, rezervace – tel. 596 311 266, e-mail
denisa.rytirova@rkka.cz. Literární salón
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

5. 11. –18. 12.
Danuše Pytlíková
Výstava obrazů, paličkování, patchworku a enkaustiky. Mánesova síň
MěDK, Karviná-Nové Město.

12. 11. 16:30
Klavírní koncert
Účinkuje: Alena Koudelková. Vstupné:
30 Kč. Literární salón s kavárnou
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

25. 11. 15:30
Kouzelný svět knih
Z kapsáře vašich knihovnic. Literární
salón s kavárnou regionální knihovny,
Karviná-Mizerov.
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27. 11. 18:00
Podzimní jazzový koncert
Účinkuje: Daniela Dina Sedlacek v doprovodu Formace JQ. Vstupné: 100 Kč.
Obecní dům Družba, Karviná-Fryštát.
28. 11. 15:30–17:00
Slané vločky
Knihovnická dílna a malování slanou
vodou. Regionální knihovna, dětské
oddělení, Karviná-Nové Město.
28. 11. 15:30
Adventní věnce
Kreativní výroba předmětů. Vstupné:
30 Kč. Regionální knihovna, oddělení
pro dospělé – naučná literatura, III. NP,
Karviná-Mizerov.
Akce pořádané u příležitosti 30. výročí událostí 17. listopadu 1989
Pozvánky na str. 8.

