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Milí Karviňáci,
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blíží se konec roku a já jsem přesvědčen, že adventní dny se v našem městě
díky vám všem vydařily. Velké poděkování patří pracovníkům městského domu
kultury, kteří se postarali o bohatý vánoční jarmark. Odstartoval programem,
který vás zaujal, a troufám si říct, že letošní rozsvícení vánočního stromu první
adventní neděli sledoval rekordní počet návštěvníků. Bylo milé vidět usměvavé
tváře dětí a jejich spokojené rodiče a prarodiče. Zásluhu na tom mají určitě
skvělí akrobaté a provazolezci, jejichž umění a mimořádnou odvahu jste také
odměnili potleskem a úžasem. Přilákala vás určitě i kapela No Name, která
svými známými písněmi potěšila mnoho lidí. Rád bych také poděkoval pracovníkům technických služeb, kteří se postarali o krásnou vánoční výzdobu ve
městě, i zaměstnancům úřadu, kteří vybírali krásné vánoční stromy. Myslím, že
ke sváteční náladě a prožívání adventu tady v Karviné nechybělo nic, možná
jen trochu toho sněhu. Kdo chtěl, mohl si užít vánoční atmosféru i prostřednictvím koncertů jak na Masarykově náměstí, tak třeba v kostele Povýšení svatého Kříže, nebo přímo v městském domě kultury. Vím, že spousta organizací
také pořádala charitativní akce, sportovci navštěvovali seniory nebo dětské
pacienty, a i tady se ukázalo, že Karviňáci mají dobré srdce a dokáží být štědří.
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S úctou
Jan Wolf, primátor
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Knihovna zve k inspirativnímu posezení
		Regionální knihovna Karviná

Obyvatelka Karviné-Hranic Louisa
Němcová oslavila úžasné 90. narozeniny. Narodila se v belgických
Antverpách, osud ji pak do Karviné
zavál spolu s manželem za prací
v roce 1968. Ve svém zaměstnání
se věnovala sadové úpravě jako
zahradnice pro národní podnik OKR
Rekultivace v Havířově. Vychovala
tři děti, v současné době je obklopena sedmi vnoučaty a třinácti pravnoučaty.
S nejmladším pravnukem oslavenkyni dělí téměř devadesát let. S květinou
a dárkem popřál paní Němcové osobně primátor města Jan Wolf (ČSSD).
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Provoz magistrátu mezi svátky

Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně | Vydavatel:
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Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním centru na Masarykově náměstí
v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 23. ledna 2020, kdy termín uzávěrky podkladů
včetně inzerce je 8. ledna 2020. Pravidla inzerce s ceníkem a vzor objednávky
najdete na webu města: https://1url.cz/@inzerce.

Karvinský magistrát bude mezi Vánoci a Novým rokem úřadovat následovně:
V pátek 27. prosince jsou podatelna, pokladna a CzechPOINT v budově C,
ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát otevřeny od 7:30 do 13:00 hodin.
V pondělí 30. prosince bude běžný úřední den – magistrát bude otevřen
od 7:30 do 17:30 hodin.
V úterý 31. prosince budou všechny budovy magistrátu uzavřeny.

Informace, CzechPOINT a podatelna na jednom místě
Od prosince 2019 funguje podatelna Magistrátu města Karviné výhradně
v budově C, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát. Podatelna se nachází
v přízemní vstupní hale bývalé Komerční banky, kde doplnila dosavadní pracoviště informací a CzechPOINTu.
Úřední hodiny podatelny:
PO, ST 7:30–17:30 | ÚT, ČT 7:30–16:00 | PÁ 7:30–13:00.
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Přání magistrátu a klubů zastupitelů občanům města

www.karvina.cz
Karviná – oficiální stránka města
@mmkarvina
@mmkarvina
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ÚDRŽBA A INVESTICE

Odbor komunálních služeb magistrátu bilancuje

Údržba města nikdy nekončí. Výborná spolupráce mezi Odborem komunálních služeb a společností Technické služby Karviná se pozitivně odráží i na prováděných službách pro město a jeho obyvatele. Připomeňme si nejvýznamnější akce roku 2019.
Běžná údržba komunikací
a chodníků
V rámci běžné údržby byly opraveny
chodníky a komunikace v hodnotě přesahující 5,2 mil. Kč.
Karviná-Fryštát:
• ul. Fryštátská chodník za OD Družba,
Karviná-Ráj:
• ul. Ve Svahu před garážemi čp. 1500,
čp. 783, čp. 783–785,
• ul. Ciolkovského x ul. Božkova
čp. 400 – oficiální řešení parkování,
Karviná-Nové Město:
• tř. Osvobození u MěDK,
Karviná-Mizerov:
• ul. Na Kopci čp. 2136–2152 a dál od
2153, dvůr čp. 2109–2113, pravá strana od ul. Borovského,
• ul. Majakovského čp. 2114 parkoviště a chodník, čp. 2123–2126 rozšíření
parkoviště,
Karviná-Hranice:
• ul. Slovenská – vybudování nových
parkovacích míst,

• ul. Čsl. armády – oprava povrchu
autobusové čekárny.
Městská zeleň
• ošetření významné aleje vedoucí podél ZOO koutku v parku Boženy Němcové,
• výsadba celkem 81 ks stromů a 202
ks keřů na městských pozemcích,
• zajištění a výzdoba 3 ks vánočních
stromů ve městě.
Veřejně prospěšné práce
a dobrovolná veřejná služba
Koordinace 100+50 pracovníků, kteří v průběhu roku prováděli úklid –
veřejné prostranství, okolí odpadových
nádob, černé skládky a dále odklízení sněhu, ruční okopy, pletí chodníků
a komunikací na území města.

Nově v roce 2019 přibylo na karvinských sídlištích několik dětských atrakcí,
a to na ulicích Čajkovského, Ciolkovského a U Studny.
• ul. Ciolkovského u čp. 622,
• ul. U Studny u čp. 2291,
• lanová dráha v Dubině.

Dětské atrakce
Výstavba dětských atrakcí:
• ul. Čajkovského u čp. 2178,

Veřejné osvětlení
Obnova:
• ul. Makarenkova,
• ul. Na Vyhlídce,
Výstavba solárního osvětlení:
• ul. Za Splavem,
• ul. Pokrok,
• ul. Olšiny,
• ul. Na Kopci,
Doplnění vánoční výzdoby:
• vánoční stromy,
• zámek Fryštát,
• LED sněhuláci a medvěd.
Psí park – Dubina, Karviná-Mizerov
Dlouho očekávaná nabídka pro milovníky psů se dočkala v roce 2019 své
realizace. Pejskaři mají k dispozici
oplocenou plochu o rozloze 4 600 m2.

Byly provedeny úpravy kontejnerových stanovišť, jejich podloží a nově
i oplocení, a to na ulicích Slovenská, Majakovského, Komenského a Potoční.

Odpadové hospodářství
Pořízení a distribuce:
• 600 ks kompostérů,
• 8litrové biologicky rozložitelné sáčky
na bio odpad pro 1200 rodin a 200 ks
bio košíků,
• biologicky rozložitelné sáčky a papírové sáčky na psí exkrementy,
• 5 500 ks stolních kalendářů se svozy
odpadů na rok 2020,
• 1 000 ks třídících tašek pro domácnosti,
• 300 ks bio nádob pro občany města,
• 35 ks nádob na jedlé potravinářské
oleje a tuky.
Úprava, případně vybudování kontejnerových stanovišť:
• ul. Slovenská,
• ul. Majakovského,
• ul. Komenského a ul. Potoční.
Zajímavosti a tipy k problematice odpadového hospodářství najdete na webu
města https://1url.cz/@zajimavosti.

Cyklisté se mohou těšit na nové trasy v regionu

Vybrali jste skatepark

Novým projektem Svazku měst
a obcí okresu Karviná je Vyznačení dálkové cyklotrasy Bohumín –
Bukovec č. 10 v úseku Chotěbuz –
Bohumín. Dálková cyklotrasa č. 10,
která vede z Bukovce do Bohumína, je
již v terénu částečně vyznačena. Svazek měst a obcí okresu Karviná nyní
připravuje projekt vyznačení chybějícího třicetikilometrového úseku, a to
z Chotěbuze přes Karvinou, Dětmarovice do Dolní Lutyně. Trasa naváže na již
vyznačenou cyklotrasu č. 10 u zámku
v Chotěbuzi a bude pokračovat kolem
Rybího domu, Archeoparku a železniční
stanice Louky nad Olší, odkud bude vedena souběžně se stávající cyklotrasou
č. 6257, kterou realizoval Svazek měst
a obcí okresu Karviná v rámci projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“ v roce

Po celý měsíc říjen jste mohli hlasovat na www.mojekarvina.cz pro jeden
z šesti projektů, které město vytipovalo
na základě získaných podnětů. Svým
hlasem jste se tak podíleli na rozhodnutí o vynaložení tří milionů korun, které
město ze svého rozpočtu vyhradilo na
vybraný projekt a jeho realizaci v roce
2020. Celkem se ankety zúčastnilo
4 149 hlasujících. Jednotlivé projekty
se umístily v následujícím pořadí:
1. Skatepark pod areálem obchodní
akademie – 1. fáze – 2 333 hlasů
2. Lezecká stěna – 855 hlasů
3. Úprava plochy u Prioru – 457 hlasů
4. Bikesharing – 350 hlasů
5. Univerzitní park – vybudování
dětského hřiště – 105 hlasů
6. Úpravy čtyř kruhových objezdů –
48 hlasů.

2012, až do Dětmarovic k soutoku řeky
Olše s tokem Mlýnka. Zde se cyklotrasy
oddělí a nově vyznačený úsek cyklotrasy č. 10 bude pro příznivce cyklistiky
zajímavým tím, že bude veden v těsné
blízkosti řeky Olše až k jezu v Dolní
Lutyni Věřňovicích, kde naváže na již
vyznačený úsek směřující do Starého
Bohumína k hraničnímu přechodu, kde
cyklotrasa č. 10 končí. Vyznačení cyklotrasy bude připraveno na zahájení cyklistické sezóny na jaře roku 2020.

z iniciativy členských obcí s cílem najít
nové trasy pro cyklisty mezi Havířovem
a Karvinou. Prověřeny budou možné
cyklotrasy z Havířova do Chotěbuze
přes Horní Suchou a Albrechtice (kolem
železniční tratě) nebo přes Životice, propojení Havířova s Karvinou tzv. energostezkou a Chotěbuz s Českým Těšínem
podél řeky Olše. Za tímto účelem nechá
svazek zpracovat technickou studii proveditelnosti, která bude podkladem pro
další rozhodování o realizaci jednotlivých tras a o přípravě dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení
na jednotlivých trasách.
Oba projekty budou realizovány
s finanční spoluúčastí Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu
„Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“.

Svazek měst a obcí okresu Karviná
stojí i za projektem Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10. Projekt vznikl
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Karviná – oficiální stránka města

Všemi deseti oslovilo karvinské srdcaře i středoškoláky

Na sklonku léta představilo město plán a projekty Karviná všemi deseti veřejnosti na několika kulturních a společenských
akcích. Nyní vtahuje do dění středoškoláky a propojuje aktivní lidi působící ve městě.
V listopadu a prosinci proběhly
diskuze v pěti středních školách, při
nichž se studenti dozvěděli o projektech
a debatovali se zástupci města o tom,
jaká Karviná je a jakou si ji představují
v budoucnu. Na konci listopadu se také
podařilo iniciovat první setkání hrdých
Karviňáků, respektovaných a uznávaných osobností, kterým není město lhostejné. Setkání „srdcařů“ hostil
27. listopadu literární salón v Regionální knihovně Karviná.
Středoškolským diskuzím dominovala témata jako bezpečnost ve městě,
prostředí a ovzduší nebo služby a dopravní napojení Karviné. Debaty odha-

lily různorodý vztah mladých k městu,
kde se narodili nebo studují – od spíše
negativních hodnocení až po vyloženě
pozitivní. Zatímco část studentů si svou
budoucnost s městem nespojuje a chce
studovat a žít jinde, pro mnoho ostatních je Karviná na prvním místě.
„Dostali jsme cennou zpětnou vazbu, jak na město mladí nahlížejí, a ta je
pro nás dvakrát důležitá. Protože jestli
dnes plánujeme, jak se má Karviná měnit, město měníme hlavně pro vyrůstající naděje. Mladí lidé dnes bohužel velmi
často odcházejí za studiem nebo prací
jinam a už se nevracejí. A to chceme
změnit,“ poznamenal náměstek pri-

Projekt Karviná všemi deseti představil primátor Jan Wolf studentům gymnázia
mátora Karviné Andrzej Bizoń (nestr.
za ČSSD), který se debat účastnil.
Se studenty mluvili také primátor
Jan Wolf (ČSSD) a zaměstnankyně
odboru školství a rozvoje magistrátu.
V každé z pěti škol proběhly dvě až tři
diskuze s různými třídami, nejčastěji třetích nebo čtvrtých ročníků. Zúčastnilo se
jich tak na 400 studentů Gymnázia Karviná, Střední školy techniky a služeb,
Střední zdravotnické školy, Střední průmyslové školy a Obchodní akademie.
Své k rozvoji města mají co říct –
a také chtějí říct – i osobnosti působící
ve městě. Nejen říct, ale také udělat.

Potvrdilo to první setkání „srdcařů“ na
konci listopadu. Osobnosti ze světa
byznysu, kultury nebo společenského
působení projevily zájem propojit se
i aktivně přispět k projektům z oblasti vzdělávání, podnikání nebo k lepší
image města, jak je také nastaven plán
Karviná všemi deseti. Na první setkání
zřejmě naváže další na jaře a plánuje
se, že se komunita lidí s chutí rozvíjet
město otevře veřejnosti.
Více o tom, jak probíhaly diskuze ve školách a jak vidí město
osobnosti Karviné, se dozvíte na
www.karvinavsemideseti.cz.

Přání magistrátu a klubů zastupitelů města Karviné
PhDr. Roman Nogol, MPA,
tajemník MMK
Vážení občané města Karviné,
dovolte mi jménem mým i kolegů a kolegyň z Magistrátu města
Karviné popřát vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce především
zdraví a osobní i pracovní úspěchy. Současně
věřím, že také v roce 2020 bude pro vás karvinský magistrát místem, kde pracují profesionálové
a své záležitosti zde vyřídíte k plné spokojenosti.

Ing. Jan Wolf (ČSSD)
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem popřál krásné Vánoce. Přeji vám, ať tyto sváteční
dny prožíváte v kruhu své rodiny, blízkých
a dobrých přátel a atmosféra vašich domovů ať je plná pohody a klidu. Užívejte si společné chvíle a zkuste zapomenout na všechny starosti a trápení,
které život občas přináší. Přeji vám, aby každého z vás
v roce 2020 potkávaly jen příjemné věci, abyste byli zdraví, spokojení a šťastní.

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA
(KSČM)
Vážení spoluobčané, rád bych
vám za klub zastupitelů KSČM
popřál krásné Vánoce plné
pohody. Do nového roku vám
přeji hodně zdraví, štěstí,
lásky a osobních i pracovních úspěchů.

Petr Letocha
(Piráti a Starostové)
Vážení spoluobčané, čas neúprosně
utíká, a proto je třeba užívat každé chvíle
s těmi, které máte rádi. Přejeme vám klidné a pohodové svátky. Rok 2020 ať je pro
vás plný lásky, zdraví, štěstí a splněných snů. Za celý tým
klubu Piráti a Starostové přeje Petr Letocha a Zuzana
Klusová.

Mgr. Andrzej Szyja (Karvinská koalice)
Přeji všem občanům jménem svým i celého týmu krásné
prožití Vánoc i úspěšný nový rok. Ať v čase vánočním najdeme čas na chvilku pro sebe, na setkání s rodinou a přáteli
a na prožití opravdové radosti a pohody. V novém roce pak
přeji vám všem, ať se díváme na svět optimisticky a vážíme
si věcí a hodnot, které máme. Přeji nám všem, abychom se k sobě chovali
slušně a s úctou, a to nejen v přímém kontaktu, ale i na sociálních sítích.
A k tomu všemu přeji pořádně pevné zdraví a velikou porci štěstí!
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MUDr. Martin Gebauer
(ANO Karviná)
Krásný vánoční čas všem. Jsme
všichni o rok moudřejší a určitě
jsme se setkali s novými výzvami
a zkušenostmi. Ne vždy pozitivními, ale o to důležitějšími. Neboť vše, co nás
potká, v nás zanechá krásnou vzpomínku nebo
důležitou zkušenost a poučení. Setkali jsme se
všichni s lidmi, kteří nás svým postojem a jednáním překvapili ať v dobrém, či naopak. Proto přeji
všem, aby se obklopili lidmi, kteří stojí za vámi
v dobrém i špatném – to jsou lidé, kteří nám umožní zdvojnásobit radost a starosti hodit za hlavu.
S úsměvem jde všechno lépe. Přeji vám spoustu krásných zážitků a dobrých přátel, se kterými
budete šťastni.
Martin Bojko (JAP)
Vážení spoluobčané, rád bych vám
chtěl popřát krásné a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu svých
blízkých a milovaných osob. Dnešní
dobu vnímám jako velmi uspěchanou, ve které máme málo času pro své blízké.
V tomto období máme jedinečnou možnost se na
chvíli zastavit, zhodnotit uplynulý rok a poučit se
z chyb, kterých jsme se dopustili. Dovolte mi vám
také popřát do nového roku více prožitků s rodinou,
mnoho úspěchů v práci i osobním životě a splnění
všech tajných přání.

MAGISTRÁT

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Poradenské dny ČOI

Topná sezona prověří nejen naše dýchací cesty, ale i sousedské vztahy. Nezapomínejte proto
na povinné kontroly kotlů na pevná paliva. Kotle 1. a 2. emisní třídy v září 2022 skončí!
Významnou povinností provozovatelů kotlů na pevná paliva je provádět
jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění.
Vzhledem k tomu, že první povinné kontroly měly být provedeny
do konce roku 2016, blíží se takto
zkontrolovaným kotlům termín další
povinné kontroly. Nezapomínejte, že
oprávněné úřední osoby magistrátu

mohou požadovat předložení dokladu
o provedení této kontroly. V praxi se tato
žádost využívá zejména v případě podnětů týkajících se prošetření možného
nezákonného znečišťování ovzduší.
Musíme se také připravit na zásadní zpřísnění provozování zdrojů na
pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu do 300 kW včetně, které slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou
navrženy rovněž pro přímé vytápění
místa instalace. Jedná se tedy např.
o kotle umístěné v kotelně, nikoliv
o krby, kamna instalovaná přímo v obytné části stavby.

Provozování kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, splňující
výše uvedené podmínky, bude od
září 2022 zakázáno!

Také v roce 2020 můžete využít
poradenské dny České obchodní inspekce, které se konají na Obecním
živnostenském úřadě – živnostenské
oddělení Odboru správního Magistrátu města Karviné – budova C, ul.
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát.
Spotřebitelé i podnikatelé mohou přijít 9.1., 13.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6.,
10.9., 8.10., 12.11. a 10.12.2020, a to
v době od 8:30 do 14:00 hodin.
V jiné dny můžete zaměstnance
inspekce kontaktovat na adrese ul.
Provozní 1, Ostrava-Třebovice nebo
prostřednictvím poradenské linky na
tel. 222 703 404.

Vánoční prázdniny
v mateřinkách

Město má k dispozici výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli města Karviné o způsobu vytápění a přístupu
občanů města k výměně neekologických zdrojů vytápění za ekologičtější.
Dotazníkový průzkum probíhal v období od 22. července do
20. září 2019 a zaměřil se na 2 234 vytipovaných rodinných
domů. Ze získaných výsledků vyplývá, že nejčastěji jsou
rodinné domy vytápěny plynem, následují kotle na pevná
paliva (uhlí, koks, uhelné brikety) a kotle na biomasu na
ruční přikládání. Přes vyšší pořizovací cenu vzrůstá obliba
tepelných čerpadel. V souvislosti se zmíněným zákazem
používání nejhorších kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022

průzkum ukázal, že těmito kotly topí v 70 domech. Pořízení
ekologického, případně ekologičtějšího zdroje vytápění by
preferovalo 579 respondentů za předpokladu vyšší dotace
státu na jeho pořízení, snížení ceny biomasy, dotace na
vybudování plynové přípojky, snížení cen energií. Nejvíce
respondentů preferuje snížení cen energií, dotaci na ekologičtější způsob vytápění a vyšší „kotlíkovou“ dotaci v případě záměru pořídit tepelné čerpadlo.

Statutární město Karviná děkuje všem respondentům za ochotu a vstřícnost při vyplnění dotazníků.

Vybíráme z posledního zasedání zastupitelstva roku 2019
Statutární město Karviná bude
v roce 2020 hospodařit s rozpočtovými
zdroji ve výši téměř 1,141 mld. korun.
Rozpočet v prosinci schválili městští
zastupitelé. Více než 15 % zamíří do
investic a velkých oprav, na které má
město připraveno 175 milionů korun.
Jako každý rok rozpočet počítá
s modernizací budov i výuky ve školách,
kam by mělo směřovat přes 20 milionů
korun, ale i s opravami komunikací či
novými parkovacími místy. „Do modernizace komunikací, chodníků a cyklostezek, do oprav malých mostků nebo
do výstavby nových parkovacích míst
chceme investovat více než 50 milionů
korun,“ řekl primátor města Karviné Jan
Wolf (ČSSD) a dodává: „Rovněž bychom rádi zahájili rekonstrukce krytého
bazénu a domů na Masarykově náměstí
či výstavbu volnočasového sportovního
areálu pod obchodní akademií.“ Na provoz veřejné dopravy má město vyčleněno téměř 37 milionů korun, přičemž do
MHD půjde přes 34 milionů. Jízdné ve
stávající podobě zůstane zachováno,
nadále tak budou mít jízdné zdarma děti
do 15 let a senioři nad 65 let.
Z dalších projednaných bodů programu zmiňme některé z přijatých obec-

ně závazných vyhlášek reagujících na
novelu zákona o místních poplatcích.
Nejširší dosah, a to na všechny obyvatele města, má bezesporu poplatek za
komunální odpad. I nadále bylo ponecháno v platnosti osvobození pro řádně
platící občany, tzn. občany, kteří nemají
evidován další dluh. Primátor města
k tomuto řekl: „Jsme rádi, že díky dobré
finanční kondici města můžeme tento
finanční benefit dopřát našim občanům
i pro rok 2020. Vzhledem k tomu, že se
i v roce 2019 obyvatelé Karviné postarali o meziroční nárůst vytříděných složek odpadu, vnímáme to jako způsob
poděkování za jejich snahu o zkvalitnění
životního prostředí vlastními silami.“
U místního poplatku ze psů došlo
novelou zákona o místních poplatcích
ke změně adresnosti nároku na tzv.

sníženou sazbu, kdy doposud byl nárok
na tuto sazbu spojován s držitelem psa,
který pobíral některý z důchodů a neměl
jiný další příjem. Nově však zákon tento nárok spojuje s věkem držitele psa,
a to dosažením věku 65 let.
V návaznosti na tuto změnu zákona rozhodli zastupitelé o zavedení
úlevy do vyhlášky tak, aby nárok na
sníženou sazbu byl zachován i nadále
pro důchodce, kteří by však po novém
na tuto sazbu nedosáhli pro nedovršení
věku 65 let.

Pozvánka na zastupitelstvo
V pořadí 10. zasedání Zastupitelstva města Karviné se bude konat
20. ledna 2020 od 17:00 v aule OPF
Karviná.
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V době vánočních prázdnin, konkrétně od 27. do 31. prosince, bude zajišťovat předškolní vzdělávání pouze
mateřská škola Kpt. Jaroše Základní
školy a Mateřské školy Majakovského, ul. Kpt. Jaroše 2224. Karviná-Mizerov. Zbývající mateřské školy, jejichž zřizovatelem je statutární město
Karviná, budou mít v tyto dny z organizačních důvodů provoz přerušen.

Využijte dotační výzvy

Rada města Karviné vyhlásila
4. prosince 2019 níže uvedené dotační programy pro rok 2020.
Fond primátora města Karviné –
Podpora kulturních aktivit, aktivit
v oblastech využití volného času
dětí a mládeže, zájmové činnosti
a ostatních aktivit (termín pro podání žádostí od 6. ledna do 31. ledna
2020) a Podpora tělovýchovných
a sportovních aktivit (termín pro podání žádostí od 6. ledna do 10. ledna
2020). Úplné znění dotačních programů včetně všech podkladů k žádosti
naleznete na webu města pod odkazem https://1url.cz/@fond2020, respektive https://1url.cz/@sport2020.
Bližší informace k oběma programům podá Odbor školství a rozvoje
magistrátu – p. Marcela Hübnerová,
tel. 596 387 484, marcela.hubnerova@karvina.cz.
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Karvinské děti se budou opět učit lyžovat v Beskydech

Tradiční lyžařské výjezdové kurzy jsou realizovány za finanční podpory města a Nadace OKD. Díky tomu se od ledna
do začátku března 2020 seznámí dalších pět stovek dětí se základy lyžování na čerstvém horském vzduchu.
Karviná posílá tradičně děti z mateřinek a základních škol na ozdravné
a rekondiční pobyty. Od roku 2013
se v této nabídce objevuje i možnost
lyžařských kurzů v Beskydech. Lyžařské kurzy vedle města finančně
podporuje i Nadace OKD. Díky této
podpoře mohla být stanovena letošní
spoluúčast rodičů na 800 korun za dítě a týdenní kurz. Děti se od ledna do
března učí od pondělí do pátku v Bukovci lyžovat pod dohledem zkušených
instruktorů, kdy možnost zapůjčení ly-

žařského vybavení je samozřejmostí.
Po skončení lekce se děti vracejí každý den domů. V pátek je na závěr kurzu čekají před slavnostním ukončením
závody, při kterých je mohou podpořit
také rodiče. Horské prostředí si užijí
děti nejen při lyžování, ale také v létě
při rekondičních pobytech, kdy město
hradí dětem s vleklými respiračními
potížemi dopravu a doprovod.
Pro rok 2020 je na všechny tyto
aktivity v rozpočtu města vyčleněno
více než 1,6 milionu korun.

Zaměstnanci OKD mají dobré srdce

Využijte grantový program Pro region

Jako každý rok
u příležitosti oslav
patronky havířů svaté
Barbory vyhlásila Na
dace OKD minigrant
Srdcovka 2020. Ten je určený všem za
městnancům OKD, OKD HBZS a Green
Gas DPB, kteří se aktivně zapojují
v neziskových organizacích. „Srdcovka
je mezi žadateli velice oblíbená, díky
tomuto minigrantu získalo příspěvek už
464 neziskových projektů v Moravsko

Nadace OKD spustila příjem žá
dostí v programu Pro region na rok
2020. Tento grantový program se snaží
směřovat finance do organizací zamě
řených na děti, seniory, hendikepované
osoby, životní prostředí, vzdělání a sport.
O podporu mohou požádat neziskové
organizace, města a obce v podporované oblasti. Maximální výše příspěvku je
200 000 Kč a vždy je vyžadována minimální finanční spoluúčast 20 % z celkové
schválené částky. Žádosti bude Nadace

slezském kraji. Patroni projektů mohou
pro organizace, ve kterých působí, opět
získat od 5 000 do 30 000 Kč,“ uvedla
ředitelka Nadace OKD Karolína Preisin
gerová. Projekty v programu Srdcovka
se letos budou opět podávat prostřed
nictvím online systému Grantys. Své
žádosti odesílejte do 8. ledna 2020. Ta
ké můžete do 6. ledna 2020 využít konzultací. Podrobné informace o výzvě
jsou dostupné na webových stránkách
Nadace OKD.

OKD přijímat od pátku 6. 12. 2019 do
18. 1. 2020 přes grantový portál Grantys.
„Pro neziskové organizace jsme jakousi
jejich jistotou a některé podporujeme
již od samého počátku vzniku nadace.
Letos to bude již 13. ročník grantových
výzev. Za tu dobu se nadace stala neodmyslitelnou součástí kraje a stále patří
mezi top 25 firemních nadací v České
republice podle objemu rozdělených příspěvků,“ uvedla Karolína Preisingerová,
ředitelka Nadace OKD.

▼INZERCE ▼

JSME S VÁMI
11 LET
ŘENO 2600 NEZISKOVÝCH PROJEKTŮ
TRADICE, ZDRAVÍ, KULTURA, SPORT, VZDĚLÁNÍ
PODPO

Více na www.nadaceokd.cz

POMÁHÁME D

ĚTEM,

MLÁDE
A
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Včelařství má na Karvinsku dlouholetou tradici

Včelařství patří k nejstarším oborům lidské činnosti, na Karvinsku má tradici od roku 1850. Spolek karvinských včelařů
vznikl v říjnu 1928. O spolku, důležitosti včel, včelařské výstavě a dalším jsme si povídali s včelařem Ing. Jiřím Kaiserem.
Představte nám prosím organizaci
českého včelařství v Karviné.
„Letos si náš spolek připomíná 91 let
od začátku organizovaného včelaření.
V průběhu let procházela organizace různými změnami. V současnosti
máme přes třicet členů a kolem tří
set včelstev. Již léta spolupracujeme
s družebními organizacemi v Polsku,
recipročně se účastníme různých akcí,
vyměňujeme si zkušenosti s chovem,
léčbou včelstev a dalšími novinkami
v oboru.“
Jak moc je důležitý chov včel?
„Včela medonosná je hlavním opylovačem kulturních i krajinotvorných rostlin,
kdy její působení daleko převyšuje význam výnosů jejich produktů, a stává
se tak významem celospolečenským.
Včela celosvětově opyluje až devadesát procent všech kvetoucích rostlin.
Těch zbývajících deset procent zahrnuje získání včelích produktů, např. mateří
kašička, včelí jed, rouskovaný pyl, propolis, vosk a hlavně med. Snažíme se
dostat do povědomí spoluobčanů zdravotní přínos včelích produktů a výrobků
z nich. Velmi důležité je vědět, odkud
tyto produkty pocházejí, protože je nejlepší, když jde o území, kde žijeme.
Ruku v ruce s tím by měl být zájem

o přírodu a životní prostředí, v němž
žijeme a které bychom měli v co nejvyšší míře chránit.“
Jaký je zájem o včelařství jako profesi či koníček ve městě Karviná
a okolí?
„Spolek sdružuje zájmové včelaře, jejichž zálibou je chov a péče o včelí společenství v rozsahu celého kalendářního roku. V základní organizaci Českého
svazu včelařů Karviná je věkový průměr
60 let, z toho jedenáct členů je mladších 50 let a dva dokonce ve věku do
35 let. Na Karvinsku jsou i malovčelaři
neorganizovaní, případně organizovaní
ve Spolku Moravy a Slezska. Přivítali
bychom daleko více zájemců z řad mládeže.“
Při jakých příležitostech mohou Karviňáci a lidé z okolních obcí vidět
včelaře a jejich práci či zkusit a koupit výrobky?
„Včela je součástí celého společenství
– včelstva – které má své zákonitosti
a pravidla. Ale to je na delší povídání.
Včelaření tedy není koníčkem, který by se dal sbalit do tašky a kdykoliv
předvést zájemcům v průběhu roku na
kterémkoliv místě. Jednou z možností
pro zájemce je navázat kontakt s někte-

rým včelařem, přijít za ním na včelnici
a podívat se, jak včely žijí, účastnit se
medobraní a dalších činností týkajících
se péče o včelstvo. Z toho vyplývá
i možnost zakoupení medu a některých
dalších produktů přímo u včelaře, jde
o tzv. prodej ze dvora.“
Jakou nejlepší akci včelařů v Karviné
byste zmínil v roce 2019, jež se vám
velmi vydařila a veřejnosti se líbila?
„Mezi nejlepší akce bezesporu patří
13. ročník Včelařské výstavy. Navštívilo
ji téměř tisíc návštěvníků, z toho 460
dětí školního a předškolního věku. Jako
každoročně byl největší zájem o skleněný úl s živými včelami a ukázky medobraní. Se záměrem mapování názorů
návštěvníků byla proto do programu
výstavy zařazena anketa. Ta měla za cíl
zjistit zájem o pravidelnost výstavy, program, atraktivitu nabízených produktů
a hlavně náměty ze strany návštěvníků
pro další zkvalitnění prezentace oboru.
Celkem bylo získáno 108 anketních
lístků. Odpovědi na 85 z nich vyzněly
kladně bez jakýchkoliv připomínek. Toto
by samozřejmě mohlo svádět k sebeuspokojení. Cennější jsou pro nás ale

odpovědi s náměty na zkvalitnění programu, jak v části naučné, tak rovněž
v nabídce produktů. Namátkou je možno uvést požadavek na více výrobků
hlavně z medu, nebo námět na ukázky
činnosti včelaře a podobně. Dáváme
si za cíl a věříme, že se nám náměty
návštěvníků v dalších ročnících výstavy
podaří uplatnit.“
Na co se můžeme těšit v roce 2020?
„Již tradičně naší největší akcí bude
Včelařská výstava, jejíž 14. ročník
plánujeme na první týden září 2020
v prostorách Střední průmyslové školy
v Karviné-Hranicích. Výstavu oživíme
novinkami, ať již v prezentaci formou
ukázek, panelů, přednášek, tak rozšířením nabídky včelích produktů a výrobků
z nich. Doufáme, že se spoluobčané
přijdou osobně přesvědčit. Podle přání zájemců všech věkových kategorií
naši členové v průběhu roku zajišťují
přednášky s různým zaměřením, vždy
v souvislosti s včelařením a vším, co
k tomu patří. V tomto bychom rádi
pokračovali i v příštím roce.“
Děkujeme za rozhovor.

Nový rok přináší očekávané i diskutované elektronické pracovní neschopenky
V červnu letošního roku vešla
v účinnost novela zákona č. 164/2019
Sb., o nemocenském pojištění. V souvislosti s touto změnou zákona dochází
od 1. ledna 2020 k historicky zcela nové
situaci při vystavení, vedení a ukončení
pracovní neschopnosti (nemocenky).
Přípravy k naplnění nové zákonné povinnosti probíhají intenzivně přinejmenším
několik měsíců, vlastně několik let. Jak
bude nový systém fungovat, se bohužel

spolehlivě dozvíme nejdříve až 1. ledna
2020. Žádný nový zkušební provoz totiž
neexistuje. Zásadní změnou pro nemocné je fakt, že nebude možno po odeslání
e-neschopenky elektronickou cestou
pracovní neschopnost stornovat, zrušit,
ale pouze ukončit.
Členka komise zdravotní Rady
města Karviné a předsedkyně Okresního sdružení praktických lékařů Karviná
MUDr. Alena Skálová říká: „Obracíme

se na všechny spoluobčany, kteří budou
v lednu 2020 v situaci, kdy budou nuceni
čerpat nemocenské dávky, aby se rozhodli i oni sami uvážlivě a zodpovědně,
protože stornování tiskopisu e-neschopenky na žádost nemocného nelze technicky provést. Zdravotnických subjektů
v okrese Karviná, majících oprávnění
rozhodnout o pracovní neschopnosti, je
dle údajů OSSZ Karviná přibližně 670,
z toho téměř stovka je praktických lé-
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kařů. Z toho vyplývá nutnost skutečného dodržování zákona, kdy vystavení,
vedení a ukončení e-neschopenky je
v kompetenci ošetřujícího lékaře – specialisty a je součástí lékařského vyšetření. Doufáme, že nový rok 2020 nám
všem nepřinese žádné krizové kolapsové situace, že nový systém vydrží a my
všichni se budeme snažit o co nejhladší průběh už i tak nepříjemné situace,
jakou samotná nemoc či úraz přináší.“
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Karviná @mmkarvina

Připomněli jsme si historické okamžiky

Darovali to nejcennější
Český červený kříž Karviná za podpory statutárního města Karviná ve
středu 27. listopadu 2019 slavnostně udělil ocenění dárcům krve, kteří
darovali krev nebo krevní plazmu
v Transfúzní stanici v Karviné-Ráji.
Ocenění Zlatý kříž III. třídy za 80 odběrů krve nebo plazmy získalo třicet
dárců, Zlatou plaketu za 40 odběrů
krve nebo plazmy obdrželo téměř
devadesát dárců. Slavnostního aktu se zúčastnil náměstek primátora
Miroslav Hajdušík (KSČM): „Moc si
toho vážíme, že i dnes se najdou lidé,
kteří dobrovolně darují krev a zachraňují tím životy druhých.“

Dveře jazyků otevřené
Jazyková škola TOP School pořádá
pro zájemce o studium angličtiny ve
středu 8. ledna 2020 v prostorách na
Masarykově náměstí 2457/10 v Karviné-Fryštátě den otevřených dveří.
Hlavní součástí bude ukázková hodina, na které si studenti budou moci
udělat představu o tom, jak probíhá
výuka pomocí Speak metody – Callanovy metody, jaká je obvyklá struktura
hodiny, jaké jsou výhody a přínosy
metody pro výuku anglického jazyka. Zároveň se dozví, jak Callanova
metoda pomáhá studentovi naučit se
anglicky – hlavně mluvit a rozumět.
Rezervaci na den otevřených dveří
kvůli omezeným místům ve třídě je
možné provést na tel. 776 279 258
a na e-mailu karvina@topschool.cz.
V kanceláři TOP School je také možnost zakoupit vánoční dárkové poukazy. Více na www.MluvteAnglicky.cz.

Poslední čtvrtletí nabízí mnoho příležitostí k připomenutí státních svátků a významných
dnů. Po „osmičkovém roce“ jsme si letos připomněli také třicet let od sametové revoluce.

U příležitosti oslav 30. výročí Sametové revoluce a listopadových událostí roku 1989 se v neděli 17. listopadu
2019 uskutečnil v pravé poledne pietní akt před zámkem
Fryštát u sochy T. G. Masaryka.

Členové Iniciativy Dokořán ve spolupráci se studenty
Mládežnické rady Karviná uspořádali komponovaný
program Sametová revoluce plný archivních videí,
výpovědí pamětníků a nechyběla ani zajímavá diskuse.

Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity ve spolupráci se Státním okresním archivem Karviná uspořádala výstavu s názvem Listopad 89 – počátek vysokého školství v Karviné. Vernisáž proběhla v pátek 15. listopadu
2019 od 15 hodin. Výstava je ke zhlédnutí v prostorách foyer hlavní budovy fakulty do 31. ledna 2020. Při této
příležitosti fakulta vytvořila speciální vydání univerzitního časopisu.

Na výzdobě město nešetřilo

Vánoční výzdoba ve městě Karviná
je opět pestrá a bohatá. Atmosféru
vánočních svátků umocní ozdobné
vločky na sloupech na všech hlavních tazích, nazdobení zámku a veřejného osvětlení před ním. Krásně
svítí tři vánoční stromy, a to na Masarykově náměstí s novým světelným
efektem a fotopointem sněhuláka,
u kostela sv. Marka a kina Centrum.
Také v tomto roce dělají radost svítící LED stromy umístěné u Obchodně
podnikatelské fakulty a na náměstí
u Permonu. A jako překvapení k nim
přibyli dva LED sněhuláci.

Při příležitosti 101. výročí vzniku samostatného Československa se sešli u sochy T. G. Masaryka primátor města Karviné Jan Wolf (ČSSD), náměstek primátora Lukáš
Raszyk (ČSSD) a zástupci Českého svazu bojovníků za
svobodu, aby položili věnec a květiny a tímto pietním
aktem společně uctili důležité výročí.

Regionální knihovna u příležitosti 30. výročí Sametové
revoluce uspořádala Posezení u kafíčka s knihou na téma
propojené právě s polistopadovými okamžiky. Náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD) a ředitelka
Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová zavzpomínali s dalšími čtenáři na doby dávno minulé a sami
se nechali inspirovat výběrem zajímavých titulů knih.
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Den válečných veteránů připadá na 11. listopadu.
Náměstci primátora Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD)
a Vladimír Kolek (ANO Karviná) uctili památku padlých
v 1. světové válce u pomníku v parku Bedřicha Smetany
v Karviné-Fryštátě. V novodobé historii České republiky
se Den válečných veteránů připomíná od roku 2001.

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Uvítali jsme nové karvinské občánky

Děti si užily výsadbu stromů

Na prosincovém slavnostním ceremoniálu Vítání občánků jsme v obřadní síni Městského
domu kultury v Karviné-Novém Městě přivítali dvacet dětí. Kulturní program plný písniček
a básniček si pro novopečené rodiče a jejich příbuzné připravili předškoláci z Mateřské
školy Školská v Karviné-Ráji. Na památku si rodiče odnesli pamětní list a dárečky.

Když se spojí pedagogové a žáci základní školy Komenského s Odborem
komunálních služeb Magistrátu města Karviná a se zaměstnanci Technických služeb Karviná, vyjde z toho
zajímavá akce. Žáci třetího ročníku se
podíleli na výsadbě tří javorů – babyka nanum v Karviné-Novém Městě.
Pedagožka Eva Helisová neskrývá
nadšení nad zapojením a aktivitou
svých žáků: „V učebních osnovách
již není předmět Pracovní výchova,
nýbrž Člověk a svět práce. Žáci se při
výsadbě dozvěděli spoustu zajímavých informací o javorech a jak o ně
pečovat. Byli svědky toho, kolik práce
dá strom zasadit, jak hluboká jáma
musí být vykopána i kolik vody je potřeba, aby strom zdárně rostl. Už teď
se těšíme, že budeme mnoho let sledovat výsledek své práce a chlubit se,
že tyto javory jsme zasadili právě my.“

Dobrovolnictví mezinárodně

Statutární město Karviná pro novopečené rodiče chystá ceremoniál Vítání občánků také v roce 2020 v těchto termínech: 19. ledna, 16. února, 29. března, 19. dubna, 24. května, 7. června, 28. června, 20. září, 25. října, 22. listopadu
a 13. prosince.
Karviná_inzerce_95x65,5.pdf
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28/11/19

07:42

Slezská diakonie v rámci program
INVY – International Voluntary Year,
který koordinuje oddělení zahraničních vztahů, již od roku 2004 vysílá
a přijímá dobrovolníky z celé Evropy
i jiných zemí světa. Tohoto programu
se zúčastnilo již na 200 mladých lidí.
Koordinátorka mezinárodního dobrovolnictví Tereza Michnová dodává:
„Pokud je vám mezi 18 a 30 lety
a chtěli byste 10 až 12 měsíců strávit
pomocí potřebným v jiné zemi, neváhejte nás kontaktovat. Co zažijete
během své cesty, je na vás, ale v nás
budete mít oporu. Více informací se
dozvíte na www.intervia.cz.“

nové knihkupectví
v Karviné
Nádražní 1939/4
otevřeno každý den
9:00 - 20:00 hod.

*

a 15 %

slev

www.dumknihy.cz

*sleva je platná do 31.12.2019 a bude odečtena
na pokladně po předložení tohoto kupónu

▼INZERCE ▼
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Karviná – oficiální stránka města

Knihovna zve k inspirativnímu posezení

Podpořme karvinskou finalistku Miss Czech Republic
Deset nejkrásnějších dívek bojuje
o titul Miss České republiky 2020. Své
želízko v ohni má také město Karviná.
Do finále mezi desítku krásných žen
se probojovala devatenáctiletá Natálie Kočendová. Podpořit karvinskou
rodačku můžete svým hlasem zde
https://www.missczechrep.cz/finalistky/2020-10-natalie-kocendova

Filmaři získali ocenění

Amatérští filmaři Art Klapka se s dokumentem O zaniklé Karvinné zúčastnili
Mezinárodní soutěže neprofesionálních filmů XXVII. ročníku Tatranský
kamzík 2019 konané v Liptovském
Hrádku. V soutěži se představilo více
než padesát filmů od filmařů z celé
Evropy. O to větší radost přišla po
vyhlášení výsledků, Art Klapka získala Cenu Liptovského kulturního střediska. Režisérka Monika Vodáková
neskrývala radost: „Cenu jsme vůbec
nečekali, konkurence byla veliká, zajímavých filmů bylo hodně, porota to
měla velmi těžké. Dvoudenní maratón
byl velmi zajímavou zkušeností. A už
teď pilně pracujeme na pokračování
tohoto dokumentu.“

Novoroční koncert Májováku

Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná všechny srdečně zve na
tradiční Novoroční koncert, který se
uskuteční 1. ledna 2020 v Městském
domě kultury od 16 hodin. Na koncertě se společně s orchestrem představí
vokální sólisté sopranistka Liana Sass
a barytonista Roman Hoza. Jako
instrumentální sólista vystoupí klarinetista Ondřej Janča. Zazní díla
Óscara Navarra, Jamese L. Hosaye,
Olivera Waespiho, Richarda Wagnera,
Charlese Gounoda, Pietra Mascagniho, Franze Lehára a Emmericha
Kálmána. Celý koncert zazní pod
taktovkou šéfdirigenta Májováku
Ondřeje Packana a představí díla světoznámých skladatelů.

Rozsah služeb regionální knihovny je hodný nositele titulu Městská knihovna roku 2018.
Přijďte si vyměnit své zkušenosti s dalšími čtenáři, pro které není knihovna jen půjčovna.
Čtení je jedním z nejčastějších,
nejpřínosnějších a hlavně nejdostupnějších koníčků. U dětí rozvíjí slovní
zásobu a kreativitu, u dospělých odbourává stres, zlepšuje soustředění
a rozšiřuje vědění. Snad každý člověk již
v ruce knihu držel, ale ne každý si dovede vybrat pro sebe tu pravou. V tom
případě většina začínajících čtenářů
zamíří do knihovny, kde zjistí, kteří autoři hýbou světem literatury nebo které
knihy jsou nejvíc oblíbené. Pak už není
těžké vybrat si literaturu dle svého vkusu či nálady nebo si nechat poradit od
zkušeného knihovníka. Někteří ze čtenářů využívají možnost pravidelného
posezení u novinek a bestsellerů nebo
si jen tak popovídat o knížkách, které

Na další Posezení s knihou u kafíčka se můžete těšit 22. ledna 2020 od 9.30
hodin v knihovně v Karviné-Novém Městě a beseda Kouzelný svět knih se
pro vás chystá 27. ledna 2020 od 15.30 hodin v knihovně v Karviné-Mizerově
v nich zanechaly hluboký dojem. Rádi
se dozví něco málo o hlavních hrdinech, ale také o zajímavostech ze života autorů. Organizátorem těchto milých

setkávání pod názvem Posezení s knihou u kafíčka a Kouzelný svět knih jsou
pobočky Regionální knihovny Karviná
v Mizerově a Novém Městě.

Vánoce na zámku a v podzámčí oslnily pestrým programem
Letošní vánoční akce Vánoce na
zámku a v podzámčí proběhla na několika místech zámku Fryštát. Hlavní program probíhal při prohlídce zámeckých
komnat, kde se střídaly dva typy představení. Návštěvníkům velmi učarovala
klasická pohádka Panna a netvor v podání spolku Exulis a vystoupení spolku
Mysteria s blokem historizujících tanců
tvořících malý průřez různými tématy
tanečně-divadelní scény středověké
Evropy. K tomu úžasnou atmosféru
vytvořila kapela Jagabab s historickým

vánočním repertoárem. Hrané a hudební vstupy doplnil tematický výklad
průvodkyň, jak jinak než v krásných
dobových kostýmech.
Pro ty nejmenší byly k dispozici
oblíbené tvořivé dílny střediska volného
času Juventus, děti vyráběly vánoční
dekorace, které si mohly odnést domů.
Znovu obnovena byla výstava z natáčení pohádky Když draka bolí hlava,
kde si návštěvníci mohli udělat památné foto s Karlem Gottem v roli
krále.

Iniciativa Dokořán v obnoveném klubu baví lidi
Klub nejen pro mladé se otevřel v zázemí letního kina v parku Boženy Němcové. Fungování a program na svá bedra
vzali členové Iniciativy Dokořán. Prostory
byly zmodernizovány díky dotaci z Fondu
primátora. Sám primátor města Karviné
zavzpomínal na někdejší časy: „Mně bylo
hrozně líto, že ta nemovitost byla dlouhodobě nevyužívaná, a protože si pamatuji
na své mládí, kdy tady byl M-klub, tak
mě napadlo, že si sednu s lidmi z Iniciativy Dokořán, jestli třeba mladá generace
nemá nápad na jeho využití. Nakonec
se z toho podařilo udělat fajn místo.

Doufám, že Iniciativa Dokořán to bude
dobře spravovat a že si tady mladí lidé
najdou cestu a budou se dobře bavit.“
Návštěvníci si cestu do obnoveného klu-

bu s novým názvem Backstage Dokořán
našli hned po oficiálním otevření, kdy si
organizátoři pro ně připravili večer s názvem Hity z gramofonu.

Donášková služba vám doručí vybrané knihy až domů
Máte zájem o četbu, ale nemůžete
sami docházet do knihovny kvůli omezené pohyblivosti nebo z jiných zdravotních důvodů? Regionální knihovna
Karviná pro vás zavedla donáškovou
službu. A jak tato služba funguje? Donáška knih je bezplatná. Stačí, aby
čtenář, který o ni projeví zájem, měl
zaplacenou registraci. Knihy a časopisy knihovnice doručí jednou měsíčně,
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obvykle ve středu, na dohodnutou adresu. Donášková služba je zajišťována na
území města Karviná.
Donáškovou službu si můžete
objednat několika způsoby:
• osobně: Regionální knihovna Karviná, Tř. Osvobození 1639/43, Karviná Nové Město
• telefonicky: 596 314 805, 558 849 506
• e-mailem: k6dospele@rkka.cz
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Knihy je možné vybírat pomocí on-line katalogu, který je umístěn
na webových stránkách knihovny
www.rkka.cz nebo využít rady a doporučení knihovnic.
Možná máte příbuzné, sousedy
nebo známé, o kterých víte, že by
o donáškovou službu mohli mít zájem.
Informujte je prosím o této možnosti,
budou jistě rádi.

SPORT

Memoriál nabídl kvalitní zápasy

Pohárové naděje házenkářů Baníku

TJ Baník Karviná uspořádal již 11. ročník memoriálu Rudka Štajera v boxu.
Do Karviné přijela soutěžit téměř osmdesátka boxerů i boxerek z Moravy, Polska
a Slovenska. Domácí svěřenci trenérů Romana Nevrly, Zdeňka Plachetky a Josefa
Slepčíka si v zápasech vedli velmi dobře, nasbírali zkušenosti a řadu ocenění.

Do osmifinále Vyzývacího poháru se probojovali házenkáři Karviné. Ohromná
radost zaplavila hráče i fanoušky po vyhraném utkání se srbským týmem Železničar Niš. Karvinský Baník první zápas v Niši prohrál o dva góly, v odvetě v domácím
prostředí už soupeři nic nedaroval a zvítězil.

Na tatami s našimi sousedy

Karviná viděla evropské judo

Velká cena Karviné v judu
má již v Karviné tradici. Letošní čtvrtý ročník přilákal
závodníky nejen z České
republiky, ale také z Polska
a Slovenska. Zápasů se
zúčastnilo více než sto padesát závodníků z dvaceti
šesti oddílů. Nejdále to měli
do Karviné judisté z Kralup
nad Vltavou nebo z polského
Plocku. Organizátorem byl
oddíl Judo Baník Karviná.

Na 29. ročníku Mikulášského turnaje
judo Karviná a 9. ročníku Mistrovství
Moravy Masters se představili závodníci z Česka, Polska, Slovenska,
Rakouska a Srbska. Své judistické
dovednosti mezi sebou poměřili benjamínci, mladší a starší žáci a žákyně
a veteráni. Do Karviné dorazilo přes
170 závodníků se svým doprovodem.
Organizátorem byl oddíl MSK Judo
Karviná. Ocenění oddílu MSK Judo
Karviná za reprezentaci a závodní
úspěchy získal Ladislav Pastornický.

Když Vánoce, tak u moře

Silvestrovská desítka láká

Zveme všechny otužilce a přátele otužování na tradiční akci Když Vánoce, tak
u moře. Už osmým rokem právě na Štědrý den 24. prosince 2019 v 10 hodin
se otužilci z Karviné a okolí ponoří do vod Karvinského moře u místních šachet.

Organizátor Atletika TJ Jäkl zve všechny amatérské a profesionální běžce na tradiční Silvestrovský běh na 10 km, který se bude konat poslední den v roce na
Silvestra 31. prosince 2019 od 10 hodin u Městského stadionu v Karviné-Ráji.

Kam v lednu za sportem

Dejte o sobě vědět

4. 1. 18:00 Sokol Karviná – UOP Olomouc – 2. liga mužů v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 5. 1. 11:00 Sokol
Karviná – TJ Šumperk – 2. liga mužů v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 11. 1. 17:00 Sokol Karviná – Slavia
Kroměříž – liga juniorů U19 v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 12. 1. 10:00 Sokol Karviná – SKB Zlín – liga
juniorů U19 v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 16. 1. 19:15 Sokol Karviná – SK Žabovřesky – 2. liga mužů
v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 17. 1. 20:00 Sokol Karviná B – Labrador Ostrava A – Severomoravská
liga mužů v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 19. 1. 13:30 Sokol Karviná – Vlci Žďár nad Sázavou – 2. liga
mužů v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 1. 2. 10:00 a 11:00 Sokol Karviná – NH Slezská Ostrava – basketbal
žáků U11. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov. ● Nábor dětí od 5 let do Moravskoslezského klubu judo – pondělky, středy
a pátky, vždy od 16:30 hodin. ZŠ Prameny, Karviná-Ráj.

Pozvěte veřejnost na sport a posílejte prosím informace Městskému informačnímu centru na e-mail
mic@rkka.cz. Nezapomeňte na datum, čas a místo konání, název akce
s uvedením sportu a zda se jedná
o ligové utkání, turnaj či závody.
Termín uzávěrky Karvinského zpravodaje je uváděn v tiráži na str. 2.
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celoročně
Střípky z dějin Karviné
Výstava představující historický vývoj
města od nejstarších dochovaných
pramenů až do současnosti. Muzeum
Těšínska, Karviná-Fryštát.
do 31. 1.
Sklizeň ohrožena!
Výstava na téma proměny karvinského venkova v 19. a 20. století. Státní
okresní archiv Karviná, Karviná-Fryštát.
do 31. 1.
Kalendárium
Panelová výstava k životu Karla Čapka.
Regionální knihovna, oddělení pro dospělé, Karviná-Mizerov.
do 31. 1.
Wystawa rysunków
Laureaci konkursu czytelniczego 2019.
Regionální knihovna, Středisko polské
literatury, Karviná-Fryštát.
3. 1. 10:00
O mlsné opičce
Pohádka pro děti od 3 let. Účinkuje:
Divadélko Šamšula. Vstupné: 60 Kč.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.
3. 1. 16:30
O biednym wilku wilku i przebiegłym
Niebieskim Kapturku
Vstupné: 50 Kč. Literární salón regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

7. 1.–19. 2.
Fotografie
Vystavuje Spolek havířovských fotografů. Více na www.medk.cz. Mánesova
síň MěDK, Karviná-Nové Město.

14. 1. 10:00
Bookstart ve Sluníčku
Beseda pro maminky a jejich děti na
téma Paní Zima kraluje. Rodinné centrum Sluníčko, Karviná-Nové Město.

7. 1. 18:00
Cesty 2019
Přednáška Ivo Petra v rámci cyklu
cestovatelských večerů „Karviná – svět
a zase zpět“. Vstupné: 90 Kč. Malý sál
MěDK, Karviná-Nové Město.

17. 1. 16:30
Beseda s JUDr. Igorem Gablerem
Vstupné: 50 Kč – vstupenky na oddělení beletrie. Literární salón regionální
knihovny, Karviná-Mizerov.
17. 1. 18:00
Duo Jamaha
Koncert populární dvojice. Vstupné: 260
Kč. Velký sál MěDK, Karviná-N. Město.

10.1. 19:00
Reprezentační ples města Karviné
K tanci a poslechu hraje: Joker Band
Ivana Muchy. Host večera: Vašo Patejdl
Vstupné: přízemí 800 Kč, balkon 700
Kč. V prodeji omezený počet vstupenek, maximální počet 4 ks na osobu.
Obecní dům Družba, Karviná-Fryštát.

19. 1. 16:00
O kůzlátkách
Pohádka pro děti od 3 let. Účinkuje:
Divadlo Kejkle Brno. Vstupné: 60 Kč.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.

10. a 24. 1. 18:00
Muzikantská slezina
Setkání a Jam session muzikantů
a příznivců country & bluegrass hudby.
Restaurace Pod Zámkem, park Boženy
Němcové, Karviná-Fryštát.

21. 1. 15:30–17:00
Čapkování
Setkání s knihami Karla Čapka. Regionální knihovna, dětské odd., Karviná-Nové Město.

11., 18. a 25. 1. 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.

21. 1. 17:00
Přednáška Mgr. Mariana Volanského
Pět ročních období z pohledu tradiční
čínské medicíny. Vstupné: 50 Kč – oddělení beletrie. Literární salón regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

6. 1.
Bookstart
Obrazki z papierowych kuleczek. Regionální knihovna, Středisko polské literatury, Karviná-Fryštát.

24. 1. 16:00
Od rozprávky k rozprávke
Křest knihy Jana Bazgera. Pořádá
Obec Slováků v Karviné. Literární salón
regionální knihovny, Karviná-Mizerov.
25. 1. 19:00
Školní ples Střední průmyslové
školy v Karviné
K tanci a poslechu hraje PRISTY
BAND. Vstupné: 200 Kč studenti, 450
Kč hosté. Kulturní centrum, Petrovice
u Karviné.
26. 1. 16:00
O Budulínkovi
Pohádka o neposlušném vnoučkovi pro
děti od 3 let. Účinkuje: Divadlo Kapsa
Andělská Hora. Vstupné: 60 Kč. Malý
sál MěDK, Karviná-Nové Město.
26. 1. 18:00
Screamers vás baví
Nový pořad oblíbené travesti skupiny
Screamers. Vstupné: 325 a 305 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
27. 1. 10:00
Bookstart
Setkání rodičů na mateřské dovolené s dětmi na téma Zimní pohádky.
Regionální knihovna, dětské oddělení,
Karviná-Mizerov.
27. 1. 15:30
Kouzelný svět knih
Z kapsáře vašich knihovnic. Zasedací
místnost regionální knihovny – přízemí,
Karviná-Mizerov.

6. 1. 15:30
Regionální pověsti
Beseda s Mgr. Libuší Kolkovou. Společenský sál Rehabilitačního sanatoria
Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

28. 1. 16:30
Ruské řeky na Polárním Uralu
Beseda s cestovatelem Markem Šimíčkem. Vstupné: 50 Kč – vstupenky na
oddělení beletrie. Kinosál regionální
knihovny, Karviná-Mizerov.

7. 1. 9:00
Klub dyskusyjny
Regionální knihovna, Středisko polské
literatury, Karviná-Fryštát.
7. 1. 15:30–17:00
Knihomolická dílna
Slaní sněhuláci – malování solí. Regionální knihovna, dětské odd., Karviná-Nové Město.

29. 1. 17:00
Beseda s Michaelem Žantovským
Literární salón regionální knihovny,
Karviná-Mizerov.

7. 1. 16:00
Kresba tuší
Kreativní dílnička pro rodiče s dětmi na
téma zima. Vstupné: 30 Kč. Regionální
knihovna, dětské oddělení, Karviná-Mizerov.

30. 1. 10:00–11:00
Bookstart
Akce pro nejmenší na téma Zima, zima.
Regionální knihovna, dětské oddělení,
Karviná-Nové Město.
30. 1. 12:00–17:00
Vyhádej si jedničku
Soutěže a kvízy o ceny. Regionální
knihovna, dětské oddělení, Karviná-Nové Město.

7. 1. 17:00
Setkání u knihy
Zasedací místnost regionální knihovny,
Karviná-Mizerov.
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23. 1. 15:30
Valentýnské tvoření
Tvořivé setkání pro hravé dospěláky.
Vstupné: 50 Kč – vstupenky na oddělení beletrie. Zasedací místnost regionální knihovny v přízemí, Karviná-Mizerov.
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