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jsem rád, že i v letošním roce vás mohu prostřednictvím pravidelného měsíčníku průběžně informovat o tom, na co konkrétního se v daném období
zaměřujeme, co je naší prioritou, co se daří realizovat, nebo právě naopak,
s jakými problémy se potýkáme. Už nějakou dobu usiluji o to, aby byl v Karviné
zastaven nebo alespoň výrazně omezen obchod s chudobou. Bohužel danou
problematiku nelze vyřešit ze dne na den. Týká se to nejen fyzických osob, které
s chudobou obchodují, ale i realitních makléřů, kteří za nízké ceny a ve velkém skupují byty v našem městě, jež následně pronajímají problémovým lidem.
Jsem přesvědčen, že nepřizpůsobiví pouze využívají benevolentního sociálního
systému a nejsou ochotni svůj život změnit, protože k jakékoliv změně chování
a způsobu života nejsou jednoduše motivováni. Nelze přece spoléhat na to, že
jim bude donekonečna pomáháno. S výsledky současného sociálního systému
se setkávám v praxi. Pravidelně komunikuji se sousedy oněch nepřizpůsobivých
a hrozně mě štve, když potkávám nešťastné, slušné, pracující lidi a zcela chápu jejich obavy a nespokojenost bydlet vedle někoho, kdo soustavně narušuje
pořádek v domě. Tohle je špatně a dle mého názoru to jsou neefektivně vynaložené peníze za nejrůznější nápravné a začleňovací programy, které postrádají
jakýkoliv efekt. Dlouhé roky s lidmi na okraji společnosti pracují naše sociální
služby a neziskové organizace, jako je Slezská diakonie v rámci městského
komunitního plánu. Přistupujeme ke všem lidem, kteří se dostali do nouze, individuálně. Jsem pro, abychom se ve městě postarali o sociálně slabé, ale neobchodovali s chudobou. Zároveň jsem přesvědčen, že musí být nastavena nová
pravidla hry v sociální oblasti, co tito lidé můžou a co nemůžou. Pravidla hry
ale nenastavím já sám, jako primátor, ale lidé na ministerstvech. Moc bych si
přál, aby se nejen mé apely, ale také apely mých kolegů primátorů a starostů setkaly s účinkem a došlo ke změně celého sociálního systému, který je
momentálně nastaven jako silně demotivující.
S úctou
Jan Wolf, primátor
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Periodický tisk územního samosprávního celku

Gratulujeme k významénu životnímu jubileu
Krásné 95. narozeniny
oslavil pan Jindřich Grulich
z Karviné-Fryštátu. S manželkou tento rok slaví sedmdesát let manželství,
společně vychovali dva
syny. Oslavenec celý svůj
život zasvětil práci, nejdříve v Elektrárně Dětmarovice a poté v Kovoně.
K životnímu jubileu oslavenci pogratuloval osobně
primátor města Karviné
Jan Wolf. V rozhovoru jubilant zavzpomínal na události a místa spojená se starou Karvinou a neskrýval svůj láskyplný vztah k městu, kde strávil celý život. S optimismem sobě
vlastním prozradil své koníčky, co ho baví a čemu věnuje čas v současné
době.
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Nová webová aplikace
Odbor organizační Magistrátu města Karviné
Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné
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INVESTICE

Karviná ověřuje zájem obyvatel o Hobby dílnu

Program rozvoje města – Karviná všemi deseti – se skládá z řady projektů. Jedním z nich je Digitální a podnikavá Karviná,
jehož součástí je zvyšování konkurenceschopnosti obyvatel města. K naplnění tohoto záměru může pomoci Hobby dílna.
Chtěli byste si něco vyrobit ze dřeva, kovu nebo ušít a nemáte kde?
Vymýšlíte, jak prorazit se svým kulinářským uměním a chybí vám
profesionálně vybavená kuchyň? Možná brzy nebude. Karviná zvažuje projekt Hobby dílny, která by všem kutilům
a řemeslně nadaným lidem dala potřebné zázemí.
Město nyní ověřuje zájem, o jaké stroje a zařízení
by lidé stáli nejvíce, aby tomu projekt uzpůsobila.
Vyjádřit se můžete v online dotazníku
– odkaz na něj najdete na webu města
https://1url.cz/@hobbydilna nebo jej můžete vyplnit a odevzdat v tištěné formě v Městském informačním centru
v Karviné-Fryštátě či ve všech pobočkách
Regionální knihovny Karviná. Dotazník
můžete vyplnit do 29. února 2020.
Hobby dílna by mohla fungovat částečně po vzoru Fajne dílny v Ostravě, kde
je možné pracovat například s textilem nebo
keramikou, využívají ji zruční truhláři a mají
zde i kovodílnu, 3D tisk nebo komunitní zahradu. Prostory a stroje je možné si pronajmout,
nebo si třeba vyzkoušet některý z workshopů, na
nichž zkušení lektoři ukazují, jak se stroji pracovat
a rovnou něco vyrobit. Obdobné zaměření i služby by
mohla mít i karvinská Hobby dílna – záleží jen na poptávce lidí,
jak by takové zázemí využili a jaké služby by potřebovali.

„Od Hobby dílny si slibujeme nejen rozvoj řemeslné zručnosti třeba
i u mladých a nadaných studentů a učňů. Chceme dát prostor
šikovným rukám i dobrým nápadům, které by se tady mohly
uchytit a zkušebně začít vyrábět. Lidé v sobě mají
kreativitu a často i krapet podnikavosti, právě to
bychom chtěli probudit. A nemusí jít jen o mladé,
umím si představit, že dílnu by využili i starší
šikovní lidé, kteří prostě jen nemají kde dělat
pěkné věci a realizovat se,“ uvedl náměstek
primátora Lukáš Raszyk (ČSSD).
Vyplnění dotazníku nezabere víc než
pár minut. Pokud vám vznik Hobby dílny
přijde jako dobrý nápad, můžete rovnou
vybrat vámi preferované vybavení či zaměření – od truhlářské, šicí, keramické
nebo kovodílny přes zaměření na 3D tisk
až k zahradničení nebo kuchyni a pekárně.
Dílna může zahrnovat více funkcí a nabídnout různorodé zázemí. Stejně jako služby,
k nimž je možné se v dotazníku vyjádřit, ať už
jde o odborný dozor, pronájem nářadí, možnost
skladování nebo specializované kurzy či poradenství, s jehož pomocí by výrobky mohly prorazit do
světa. Pokud se zájem lidí o Hobby dílnu potvrdí, město
posune projekt do další fáze a na základě poptávky po řemeslech uzpůsobí zařízení dílny.

Dotace zateplí seniorské bydlení

Obchvat města se začne stavět již na jaře

Úroveň seniorského bydlení je
vizitkou každé obce. Karviná neustále pracuje na zlepšování tohoto typu
služeb a také díky dotačním titulům
mohou revitalizace domů pro dříve
narozené měnit tvář města k lepšímu.
Na vyšší komfort bydlení se mohou těšit nájemníci 136 bytových jednotek, které v osmipodlažním domě
v ul. U Lesa 871 v Karviné-Ráji slouží
od roku 1992 seniorům 65+ a osobám
se sníženou schopností pohybu či
orientace. Již v roce 2014 zde byla
vyměněna okna a díky dotaci dojde
v letošním roce k zateplení obvodových stěn domu, zateplení střechy
a zasklení lodžií. Tato opatření povedou ke snížení energetické náročnosti
budovy a tedy k úspoře energií. Předpokládané náklady realizace projektu
jsou přibližně 25 milionů korun, kdy
zamýšlená opatření se všeobecně

Konec zimy je vždy investory
a stavebními firmami netrpělivě očekáván. Letošní jaro by však dle informací
Ředitelství silnic a dálnic ČR mělo být
pro Karvinou skutečně mimořádné.
Po desítkách let komplikací, odkladů
a slibů by měla konečně začít realizace obchvatu našeho města. Ten uleví
dopravě, lidem a životnímu prostředí
zejména v centru Karviné. Pokud se
vybranému zhotoviteli podaří dodržet
harmonogram, bude hotovo do dvou let.
„Na obchvat čekáme přes dvacet let.
Věřím, že jeho zprovozněním se uklidní

těší dotační podpoře. Projekt „Zateplení bytového domu č. 871, U Lesa,
Karviná-Ráj“ získal podporu hned
ze dvou dotačních titulů. Konkrétně
z Integrovaného regionálního operačního programu – Snížení energetické náročnosti v bytových domech III
a zároveň ze Státního fondu životního
prostředí – Výzva č. 1/2019. Možnost čerpat finanční prostředky ze
dvou dotačních titulů současně není
obvyklá, ale v tomto případě to bylo
umožněno.

doprava v centru města a občanům se
bude lépe spát a dýchat,“ komentoval
novinku ŘSD primátor Karviné Jan Wolf
(ČSSD).
Nová komunikace, která ulehčí silnici I/67 vedoucí středem města, bude
dlouhá téměř tři kilometry, počítá se
s dvěma protihlukovými stěnami, mostem či podchodem pro pěší. Celkové
náklady by měly dosáhnout výše téměř
900 milionů korun. Souběžně se stavbou obchvatu by v letošním roce mělo
proběhnout odbahnění jezera u Loděnice v parku Boženy Němcové.

Projekt „Zateplení bytového domu č. 871, U Lesa, Karviná-Ráj“ je spolufinancován z Integrovaného
regionálního operačního programu.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Projekt „Zateplení bytového domu č. 871, U Lesa, Karviná-Ráj“ je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí a to v rámci projektu
„Podpora výměny kotlů ve městě Karviná, okr. Karviná“, akceptační číslo: 04381961, jako cíl 2.
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Další prohlubování spolupráce městských policií

Projekt „Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ získal
dotaci z Evropské unie. Strážníci díky ní navážou na předchozí společné přeshraniční projekty.
Díky přiznané dotaci pro všechny
projektové partnery z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko mohou strážníci
pracovat na hlavním cíli projektu. Tím
je prohloubení existující spolupráce
městských policií z Jastrzębie-Zdroju,
Karviné, Havířova a její posun na další
úroveň na základě provedené diagnostiky potřeb a problémů vyskytujících se
po obou stranách hranice.
Ředitel Městské policie Karviná
Petr Bičej k projektu řekl: „Projektová
spolupráce zapojených městských
policií je dlouholetá a troufám si říct,
že přínosná. Vyměňujeme si praktické
zkušenosti, které jsou velmi podobné i u
zahraničního partnera. Účast v projektu
s možností pořízení různého vybavení
pak umožňuje předávat a vyměňovat
si praktické poznatky z využití zakoupené techniky. Například na základě
našich zkušeností s osobními mikrokamerami strážníků si osobní kamery
pořídila ze stávajícího projektu městská
policie z Jastrzębie-Zdroju.“ K posílení

bezpečnosti prostřednictvím nově podpořeného projektu dodává: „Tentokrát
jsme se rozhodli nakoupit z projektu
13 fotopastí, s kterými již máme zkušenosti. Stávající již byly zastaralé
a mnohdy nefunkční. Nové kamery
budeme využívat k operativnímu monitorování spíše okrajových, popř. málo
frekventovaných částí katastru Karviné,
kde dochází k nepovolenému odkládání
odpadu, popř. k jinému protiprávnímu
jednání. Výhodou fotopastí je jejich
rychlá a jednoduchá instalace, byť oproti kamerám mají technická omezení.“
Kromě pořízení materiálního vybavení budou patřit ke klíčovým aktivitám:
Společná příprava projektu, Řízení
projektu, Informačně-propagační aktivity, Bezpečnost bez hranic – posílení
přeshraniční aktivity městských policií,
Bezpečnost bez hranic – přeshraniční
workshop městských policií. Všechny
klíčové aktivity sledují realizaci hlavního
cíle, kterým je zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií zapojených měst.

Zkušenosti karvinských strážníků s forenzním značením jízdních kol využívají
díky předchozímu česko-polskému projektu i jejich kolegové z Jastrzębie-Zdroju
Nejedná se o první společný česko-polský projekt, projektoví partneři
již participovali například na projektech
Společně proti povodni či Zintenzivnění

přeshraniční spolupráce. Společným
jmenovatelem všech projektů je komplexní zajištění bezpečnosti v příhraniční oblasti.

Projekt „Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“,
registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu
Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Policie i magistrát apelují na řidiče: „Využívejte prosím hlavní tahy městem“
Poslední dobou se množí stížnosti na nedodržování rychlosti na ulici
Ciolkovského v Karviné-Ráji, tzn. od
kruhového objezdu při ul. Polské, kolem Myslivny, až po ul. Kosmonautů.
Řidiči si zde pravidelně zkracují cestu
a nevyužívají hlavní komunikace na
tř. 17. listopadu a ul. Kosmonautů.
V tomto úseku je navíc povolena
rychlost 30 km/h, kterou, jak ukázaly
prosincové kontroly městské policie,
nedodržuje většina řidičů – nejvyš-

ší naměřená rychlost byla 52 km/h.
Proto apelujeme na řidiče, kteří si zde
i v jiných částech města tzv. „zkracují
cestu“, aby přednostně využívali hlavní
tahy.
Dopravní situace zde bude nadále řešena ve spolupráci s Dopravním
inspektorátem Policie ČR a silničním
správním úřadem za účelem přijetí
opatření k zajištění dodržování povolené rychlosti, zvýšené pozornosti při
průjezdu a bezpečnosti chodců.

Kalendárium 2020

Upozornění pořadatelům veřejně přístupných akcí

Město zpracovalo tradiční elektronický přehled veřejných sportovních
a kulturních akcí konaných na území Karviné v letošním roce, tzv.
Kalendárium 2020. Pokud jste nestihli propozice vašich akcí doručit
Odboru školství a rozvoje magistrátu, budou dodatečně poskytnuté
informace aktualizovány a zveřejňovány během roku 2020 průběžně.
Takto aktualizované informace jsou
pravidelně měsíčně prezentovány
v Karvinském zpravodaji a na internetových stránkách města. Aktualizaci
zajišťuje Městské informační centrum
(mic@rkka.cz, 596 318 620), které by
přivítalo iniciativu ze strany pořadatelů, kteří budou sami hlásit případné
změny nebo doplňující informace nad
rámec elektronického Kalendária.

Akce končící po 22. hodině
Dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2016
o stanovení závazných podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav
a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, upozorňujeme
pořadatele těchto podniků na povinnost
dodržení termínu podání žádosti pro
případnou aktualizaci přílohy č. 1
vyhlášky, která uvádí seznam veřejnosti přístupných podniků pořádaných v neuzavřeném prostoru
s dobou ukončení po 22. hodině.
Termín podání je tři měsíce před konáním samotného podniku.
Pořadatelé všech veřejnosti přístupných podniků končících po 22. hodině
v uzavřených i neuzavřených prosto-
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rách jsou povinni písemně splnit oznamovací povinnost, a to nejméně deset
dní před konáním veřejnosti přístupného podniku.
Rezervace prostranství
Z hlediska koordinace akcí konaných
na veřejném prostranství vyzýváme
pořadatele k rezervaci plochy v dostatečném časovém předstihu tak,
aby nedocházelo ke kolizi více akcí
ve stejném termínu. Odbor školství
a rozvoje přijímá již od září 2019 jednotlivé rezervace plochy pro akce konané
v roce 2020. K rezervaci použijte Žádost
o rezervaci plochy a termínu pořádání
akce na veřejném prostranství a doručte osobně, písemně nebo elektronicky
na Odbor školství a rozvoje Magistrátu
města Karviné.
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Upřednostněn bude pořadatel akce,
který si o rezervaci požádal jako první.
Před konáním samotné akce je nutno
podat Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem pořádání
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Veškerá oznámení ke Kalendáriu
2020, rezervaci plochy a veřejnosti přístupných podniků končících po
22. hodině odešlete elektronicky na
epodatelna@karvina.cz, do datové
schránky es5bv8q, písemně na adresu
statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, či osobně na budovu C magistrátu, 3. patro, dv. č. 427, Karola Śliwky
50/8a, Karviná-Fryštát.

MAGISTRÁT, ŽIVOT VE MĚSTĚ

V provozu je nová aplikace pro hlášení závad
Své postřehy můžete hlásit z pohodlí domova nebo přímo z terénu. Karvinský magistrát se bez všímavých
obyvatel při údržbě města neobejde. Pouhá lhostejnost nebo kritika na sociálních sítích je kontraproduktivní.
V rámci spouštění nového geografického informačního systému začala
obyvatelům města sloužit nová webová
aplikace pro hlášení závad ve městě.
Tato služba k poslednímu březnu zcela
nahradí současnou e-mailovou schránku zavady@karvina.cz.
Aplikace je k dispozici na adrese
https://zavady.karvina.cz a stačí v ní
kliknutím do mapy určit polohu závady, vybrat přednastavenou kategorii
závady, přidat krátký popis, e-mail pro
zpětnou vazbu a přiložit fotografii. Váš
podnět bude po odeslání doručen příslušnému zaměstnanci Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné k vyřízení.
Pomocí této služby tak můžete
z pohodlí domova nebo přímo z místa
závady nahlásit nejrůznější problémy

Odbor komunálních služeb magistrátu
apeluje na občany, aby nekrmili holuby a havrany formou sypání zbytků
jídel a pečiva pod stromy apod. Důvodů je hned několik. V první řadě
se k této potravě dostávají i hlodavci,
kterým mírná zima vyhovuje, a dále
tato činnost maří prováděný odchyt
holubů na území města. Děkujeme za
pochopení.

Podnikejte v centru

– např. výskyt autovraků, závady na
komunikacích, chodnících, městském
mobiliáři, zeleni, veřejném osvětlení,

problémy s odpadovými kontejnery,
černé skládky, výskyt škodlivých živočichů apod.

Karviná předfinancuje úspěšným žadatelům výměnu kotle
Statutární město Karviná opět
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, tzv. „kotlíkovou půjčku“, která je poskytována ve
výši dotace schválené Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje dle Programu
pro poskytování návratných finančních
výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Kotlíkové
půjčky jsou bezúročné, splatné po přijetí
dotace z Krajského úřadu Moravsko-

slezského kraje a lze o ně žádat až
do 31. července 2021. Podmínkou pro
poskytnutí kotlíkové půjčky je uzavřená
smlouva s Moravskoslezským krajem.
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), RNDr.
Ivanu Smýkalovou (tel: 596 387 446;
e-mail: ivana.smykalova@karvina.cz)
a Ing. Bruna Petráše (tel: 596 387 425;
e-mail: bruno.petras@karvina.cz).

Pomáhající i potřební najdou Adru v Karviné na jiné adrese
Lidé, kteří jsou zvyklí pomáhat
a přinášet nepotřebné věci do charitativních obchůdků humanitární organizace,
nebo sociálně potřební, kteří přicházejí
pro oblečení a jinou materiální pomoc,
najdou zázemí Adry v Karviné na jiných
adresách. Pět let byl charitativní obchůdek a sociální šatník na ulici Prameny
v Karviné-Ráji. Nově se charitativní
obchůdek nachází na třídě Osvobození
1365 a sociální šatník je hned na konci
této třídy na čísle 1723.
V charitativním obchůdku mohou
lidé své nepotřebné věci, oblečení, nádobí, hračky, knihy a jiné darovat, mohou ale tady také nakupovat. Tím pomá-

Nekrmte holuby

Statutární město Karviná nabízí
k pronájmu 14 kanceláří (10–29 m2)
s možností využívání zázemí v budově
bývalého finančního úřadu, Fryštátská
89, Karviná-Fryštát. Bližší informace
podá Odbor majetkový Magistrátu
města Karviné – p. Petra Čablíková,
tel. 596 387 301, petra.cablikova@
karvina.cz. Dále má město záměr
pronajmout prostor sloužící podnikání (restauraci) o výměře cca 275 m2
v přízemí budovy zámku, Masarykovo nám. 1, Karviná-Fryštát. Zájemci
o pronájem předloží písemnou nabídku s uvedením zamýšlené podnikatelské činnosti. Pronájem uvedeného prostoru se uskuteční po
projednání a na základě schválení
v orgánech statutárního města Karviné. Bližší informace podá Odbor
majetkový Magistrátu města Karviné –
Bc. Iveta Nohelová, tel. 596 387 311,
iveta.nohelova@karvina.cz.

Vyřiďte si průkazku
Připomínáme, že senioři starší 70 let
s trvalým pobytem v Karviné si mohou
stále vyřídit průkazku Senior taxi na
rok 2020. Průkazky budou vydávány
po předložení platného občanského
průkazu, nebo jiné osobě na základě
plné moci, a to každé pondělí a středu v době od 7:30 do12:00, nebo od
13:00 do 17:30 v budově D Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky
219, Karviná-Fryštát (bývalá vojenská
správa). V úterý a čtvrtek je možné
vyzvednout průkazku pouze po telefonické domluvě s Bc. Petrou Vysockou,
tel. 596 387 314, popř. s mgr Bc. Marií
Pollakovou, tel. 596 387 349.

Ztráty a nálezy
hají i finančně. V sociálním šatníku jsou
věci zdarma, vydávají se ale na doporučení. „Naši klienti mají doporučení ze
sociálky, Českého červeného kříže nebo
Slezské diakonie, tam mají napsáno, že
jsou potřební. Na základě toho dostávají
pět kusů na osobu a měsíc,“ upřesnila
Marcela Holková, vedoucí sociálních
šatníků.

Charitativní obchůdky jsou v Karviné-Novém Městě dva, jeden je tedy nově na třídě Osvobození poblíž
obchodního domu, druhý funguje už delší dobu na náměstí Budovatelů. Otevřeno je tady od pondělí do čtvrtku od 9 do
16 hodin, v pátek do 15 hodin. Sociální
šatník funguje pouze v pondělky a středy od 10 do 15 hodin.

5

Odbor organizační magistrátu má
v gesci mj. agendu ztrát a nálezů. Na
evidované věci se můžete informovat
na odd. vnitřních služeb – osobně
na budově B, telefonicky na č. 596
387 312 a 363 či e-mailem Krystian.
Handzlik@karvina.cz a Karin.Porizkova
@karvina.cz. Podrobnosti k uplatnění
nároku a soupis nalezených věcí najdete na webu města https://1url.cz/@ZaN.
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Deset let Denního centra služeb

Daruj kousek sebe

Dne 11. ledna 2010 zahájilo provoz Denní centrum služeb příspěvkové organizace Sociální služby Karviná. Zaplnilo tak mezeru ve službách, které byly ve městě
potřebné. Je určeno osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo věku, většinou osobám s Alzheimerovou chorobou. Již 10 let Denní
centrum služeb nabízí uživatelům pomoc a podporu směřující k zachování jejich
samostatnosti, začlenění do běžné společnosti a podporu žít běžný způsob života.
Služba je poskytována denně od 6 do 16 hodin ve středisku Služeb, ul. Závodní
1667, Karviná-Nové Město. Umožňuje uživatelům v útulném, bezpečném a klidném
prostředí trávit čas ve společnosti osob s podobnými potřebami. Pro klienty jsou
pravidelně připravovány společenské akce – návštěvy cukrárny, zámku, minigolfu,
bowlingu, zahrádkářských výstav, Technického muzea v Petřvaldě a Marlenky ve
Frýdku-Místku. Oblíbenými akcemi je piknik v parku a Spanilá jízda kočárem po
Karviné. S velkým zájmem se setkávají oslavy Mezinárodního dne žen, Dne matek,
Dne seniorů, stavění a kácení Májky, dvoudenní pobyty na horách, většinou v Dolní
Lomné. V rámci prevence probíhají besedy se strážníky Městské policie Karviná.
Akcí je spousta, snažíme se je plánovat a organizovat podle pořádaných akcí města Karviné, spolupracujících organizací, především Regionální knihovny a Klubu
seniorů U Svobodáren Karviná-Nové Město, ale především podle zájmu klientů.
Za deset let poskytování službu využilo 105 klientů, někteří službu využívají již
8 let. Denní centrum služeb má denní kapacitu osm klientů, kterým se věnují tři zaměstnanci. Poděkování patří Mgr. Blance Dadokové a zaměstnancům, především
Zdeňce Jedličkové, kteří byli u zrodu centra, a Šárce Kytkové, která nastoupila po
mateřské dovolené v roce 2011. Poděkování samozřejmě patří i zřizovateli statutárnímu městu Karviná a Moravskoslezskému kraji, bez jejichž finanční podpory by
služba nebyla schopná provozu.
Mgr. Jarmila Zelková
vedoucí střediska Služeb

V adventním období lidé více než kdy jindy přemýšlejí nad tím, jak by mohli pomoci druhým. Proto se na návrh paní učitelky Mgr. Zuzany Kardošové 23 studentů
maturitního ročníku Gymnázia Karviná rozhodlo darovat krev. Tato akce se již pro
školu stala několikaletou tradicí.
Začátkem prosince se studenti v ranních hodinách vypravili na transfuzní oddělení NsP Karviná-Ráj. Poté, co byl každému odebrán vzorek na krevní obraz
a podáno malé občerstvení v podobě čaje a rohlíku, už zbývalo jen čekat. Postupně
byli voláni k odběru. Pokaždé, když se někdo vrátil, rozezněla se čekárnou slova:
„Tak co?“, „Dobrý?“, „Žiješ?“, popřípadě: „Ty máš stejnou barvu jak ta stěna.“
Odběr i v tomto školním roce maturanti zvládli statečně a po několika hodinách
bylo po všem. Myslím, že nemluvím jen za sebe, když řeknu, že personál transfuzní
stanice nás rozhodně neviděl naposledy.
Barbora Bláhová
studentka VIII.A

Poděkování vedení magistrátu
Spolek FRYGATO-EKO v Karviné-Ráji, který má ve svém programu ochranu
přírody a krajiny, chce touto cestou poděkovat vedení města Karviné za bezplatné poskytnutí kompostéru na bio odpady. Přispělo tak ke zvýšení uvědomělosti
občanů k třídění odpadů a zároveň ke zvýšení čistoty ovzduší a okolní krajiny
našeho města.				
Ing. Václav Gavlovský
předseda spolku

Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné upozorňuje, že má
k dispozici ještě posledních sto kusů kompostérů. S ohledem na dosavadní jednání se zájemci a podmínky dotace odbor zdůrazňuje nutnost splnění těchto
podmínek:
■■ žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště na území města Karviné,
■■ kompostér musí být umístěn na karvinském katastrálním území,
■■ kompostér musí být umístěn na veřejně nepřístupném, tzn. oploceném
pozemku.
Uzavření smlouvy o výpůjčce probíhá v pondělí a středu od 7:30 do 12:00
a od 13:00 do 17:20 hodin na v kanceláři č. 62, 1. patro budovy B magistrátu,
ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát. Výdej kompostéru je pak možný v Technických službách Karviná v úterý a ve čtvrtek dle instrukcí při podpisu smlouvy.

Projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů“, registrační číslo projektu:
CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008466, je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
▼INZERCE ▼

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.
KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | únor 2020
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KŘÍŽOVKA, ZDRAVOTNICTVÍ

Nejzkušenější hráč HCB Karviná dneška
Správné znění tajenky minulé křížovky: „Martina Juríková“.

Nemocnice v Karviné-Ráji finišuje v modernizaci přístrojového vybavení
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj finišuje v modernizaci přístrojového
vybavení, které je spolufinancováno Evropskou unií. Projekt s názvem Modernizace vybavení pro obory návazné
péče v NsP Karviná-Ráj, p. o., získá
částku 76 610 000 korun. Spoluúčast
financování ze strany Evropské unie
a státního rozpočtu pokryje 90 % způsobilých realizovaných výdajů, zbývajících 10 % hradí nemocnice z vlastního
rozpočtu.

Kotnítková motodlaha Artromot SP3

Kvalita návazné péče má ve velké
míře vliv na to, zda vůbec a jak rychle se
pacientovi dostane požadované péče
v centrech vysoce specializované péče.
Zlepšení stavu materiálně-technické
základny v NsP v Karviné-Ráji přispěje
k větší efektivitě systému, protože pacienti nebudou referování do center vysoce specializované péče z kapacitních
důvodů nebo z důvodů nedostatečného
vybavení, ale pouze na základě potřebnosti této vysoce specializované péče.
Cílem celého projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné péče
v NsP Karviná-Ráj. Zvýšení kvality
bude dosaženo pořízením nového
a modernizací původního přístrojového
vybavení, zdravotnických technologií
a dalšího vybavení, které slouží pro
poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví
ČR. Cílem projektu je také zvýšit spolehlivost používaných přístrojů. Zastaralé přístroje vykazují vyšší chybovost
a menší přesnost. Nové přístroje umožní realizovat některé zdravotnické úkony, které doposud musely být realizovány na jiných odděleních nemocnice,
popřípadě referovány do jiných zdravotnických zařízení.
Větší část nových přístrojů je
na svých odděleních v Karviné, ale

Anesteziologický přístroj Perseus
také v Orlové. Nakoupeny jsou například laboratorní mikroskopy, parní
sterilizátory, mikroosmometr, hematologický analyzátor, imunochemický
analyzátor, videokolonoskop, endoskopická věž, insuflátor, sušička
endoskopů, ultrazvukový kardiograf,
ultrazvukový diagnostický přístroj,
ultrazvuková kardio sonda, antidekubitní systém, anesteziologické přístroje, plicní ventilátory, resektoskopy
bipolární, laparoskopická věž, myčka,
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mikroton rotační poloautomatický, lymfodrenáž, vysokoindukční elektromagnetické stimulátory, transportní lehátka, trenažér pro rehabilitaci a přístroj
na měření srdečního výdeje a jiné.
V současné době je již profinancováno 68 466 139 korun. Realizace
projektu se blíží ke konci, zbývá ještě
dodání dvou mobilních RTG přístrojů pro pracoviště Karviná i Orlová.
Projekt by měl být ukončen do března
2020.
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Karviná @mmkarvina

Uvítali jsme nové karvinské občánky

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

Statutární město Karviná pro novopečené rodiče chystá ceremoniál Vítání občánků také v letošním roce, a to v těchto termínech: 16. února, 29. března, 19. dubna,
24. května, 7. června, 28. června, 20. září, 25. října, 22. listopadu a 13. prosince. V případě zájmu o jeden z dalších termínů prosím kontaktujte alespoň 14 dní
předem paní Ivanu Poláškovou z Odboru školství a rozvoje na tel. 596 387 488 nebo e-mailu ivana.polaskova@karvina.cz.

Prvním karvinským dítětem byl Jakub Dobrovolní hasiči z Hranic slavili

První letošní dítě v Česku přišlo na
svět na jižní Moravě. Hned v první minutě
roku 2020 se narodila holčička Laura
v porodnici v Břeclavi. Minutu po ní násle-

doval chlapec Artem v pražské nemocnici
Na Bulovce. Pomyslné třetí místo patří
Alžbětě, která na svět přišla čtyři minuty po půlnoci v pardubické nemocnici.
Prvním karvinským dítětem je chlapec
Jakub, který se narodil v 17:55 hodin.
Mnoho štěstí a zdraví chlapečkovi a mamince Barboře popřál náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD) a za
statutární město Karviná předal dárky.

Práce dobrovolných hasičů z Karviné-Hranic je velmi potřebná. Na valné hromadě všichni přítomní zhodnotili
úspěšný rok 2019 a zvolili nový výbor
pro další funkční období 2020-2025.
Starosta sboru Zdeněk Witosz převzal
z rukou primátora města Karviné Jana
Wolfa ocenění Rady města u příležitosti
výročí 90 let založení Sboru dobrovolných hasičů Karviná-Hranice a Pamětní

Policisté podpořili nové knihobudky
Na sklonku minulého roku vyhlásila
Základní a Mateřská škola Prameny soutěž o nejhezčí třídní knihobudku. Tímto
úkolem chtěli pedagogové motivovat děti
ke čtení, třeba o přestávkách. Děti se zadání zhostily velmi zodpovědně a podle
své fantazie vyrobily krásné knihovničky.
Cílem soutěže bylo zapojení dětí do hodin metody práce, které rozvíjí čtenářskou gramotnost.
O motivační soutěži týkající se výroby knihobudek se prostřednictvím
reportáže štábu TV POLAR Karviná
dozvědělo Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje. Policisté se
rozhodli do knihobudek přidat i užitečnou
knihu Policejních pohádek. „Líbí se nám
myšlenka rozvoje čtenářské gramotnosti

Žáci si užili skvělý zážitkový workshop

ve vztahu k tištěným knihám v dnešní
elektronické době. A jelikož naše ředitelství před časem vydalo knihu policejních
pohádek, která je určená právě pro děti,
tak jsme se rozhodli odměnit malé tvůrce
právě touto knihou a do každé knihobudky na prvním stupni tuto knihu věnujeme.
I naše kniha vznikla za účelem podpory
čtení a v druhé rovině je tady preventivní snaha seznámit děti se zásadami
bezpečného chování v situacích, se kterými se mohou setkat v životě,“ vysvětlil
Miroslav Kolatek, preventista Policie České republiky Karviná. Kromě Policejních
pohádek dostaly děti od policistů i drobné
předměty, jako podložku pod myš, záložku do knihy nebo reflexní pásky pro lepší
viditelnost, třeba na cestu do školy.
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list primátora za mimořádnou dobrovolnou práci pro sbor a město.

Etiketa a společenské chování bylo
hlavním tématem zážitkového workshopu pro žáky 8. a 9. tříd karvinských
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základních škol. Žákovské týmy škol
Cihelní, U Studny a Mendelova vyplňovaly znalostní kvízy a plnily praktická
zadání, u kterých si ověřovaly své znalosti a přehled v dané oblasti. Došlo na
posouzení významnosti osob, stolování, oblékání, skládání ubrousku, pořadí
příborů nebo vázání kravaty. V soutěžním workshopu zvítězil tým ze základní
školy Cihelní, a získal knižní publikace
Ladislava Špačka. Akce bude probíhat
v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná také
v příštím roce, kdy jej jistě využijí i další
školy.

KULTURA

Koncert Májováku opět vyprodal sál

Herci představili nový film

Ani případná posilvestrovská únava neodradila návštěvníky oblíbeného Novoročního koncertu. Skvělý výkon Májováku i všech sólistů udělal ze státního svátku i svátek hudební.
Tradiční Novoroční koncert Symfonického dechového orchestru Májovák
Karviná se uskutečnil ve středu 1. ledna
2020 v Městském domě kultury Karviná.
Na koncertě se společně s orchestrem
představili vokální sólisté sopranistka
Liana Sass a barytonista Roman Hoza.
Jako instrumentální sólista vystoupil
klarinetista Ondřej Janča. Zazněla díla
Óscara Navarra, Jamese L. Hosaye,
Olivera Waespiho, Richarda Wagnera,
Charlese Gounoda, Pietra Mascagniho,
Franze Lehára a Emmericha Kálmána.
Celý koncert řídil šéfdirigent Májováku
Ondřej Packan a slovem provázela
moderátorka Daniela Walová. Koncert
se konal za finanční podpory statutárního města Karviné a Nadace Landek
Ostrava.

Nakladatelství
Bílá vrána
Nový
historický román
Koncem února bude
ŠIKMÝ KOSTEL
mít svůj start nová
kniha pod názvem
Šikmý kostel autorky Karin Lednické
– karvinské rodačky.
Jak již název knihy
napovídá, je její děj
zasazen na území Karviné a zdejší oblasti do období 1894–1921. Na pozadí
reálných místních dějinných událostí
popisuje osudy románových postav
vytvořených spojením různých příběhů
z vyprávění pamětníků. Jak již výstižně
napsal jeden z recenzentů této románové kroniky ztraceného města, vypráví kniha příběhy lidí a příběhy místa.
Více o této pro město a region významné a mimořádné knize (první z připravované trilogie) a její autorce budeme
psát v příštím čísle zpravodaje. Tato
románová prvotina bude k dostání od
20. února u všech dobrých knihkupců.
KARIN LEDNICKÁ

Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici, která
vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který
strmě a varovně ční do pusté krajiny.

Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které
drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat.
Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří naprosto odlišných dějových linií, které se však na mnoha místech proplétají
a vytvářejí plastický obraz polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech téměř nepřed
stavitelná. Každý z hrdinů čelí životním výzvám po svém: někdo
se jim trpně poddává, jiný se snaží uchopit šance, které mu
kvasící doba nabízí. Do všech osudů však opakovaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny, které úsilí obyčejného člověka mohou snadno proměnit na prach. Anebo ne.

Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé
doposud nebyly v české románově tvorbě zpracovány. Vyprávění
ubíhá v dramatickém tempu a natolik autenticky, že se děj před
očima čtenáře mnohdy mění na film zaznamenávající i to, co
donedávna zůstávalo skryto ve třinácté komnatě české historie.
Vychází

20. 2. 2020

VÝZNAM A PŘÍNOS KNIHY

Román Šikmý kostel komplexně zpracovává témata a historické události v česky psané literatuře doposud nezachycená. Je
zcela zjevné, že text byl psán s hlubokým porozuměním pro
zachycený region: jeho specifickou mentalitu, historii, vývoj.

války – není obecně známo, jak decimující dopad měla všechna
opatření a restrikce rakouskouherských úřadů; málo se také ví
o tom, že v Karviné se nacházel jeden z největších lazaretů, do
nějž nám také autorka umožňuje nahlédnout.

V rozporu s tím, jak je karvinský region nazírán zvenčí v současné době, tedy jako kraj stále jaksi umouněný, plný těžních
věží a jiných pozůstatků masivní těžby uhlí a návazného průmyslu, vyobrazuje autorka Karvinou a její okolí v celkovém historickospolečenském kontextu a dá se říci, že tomuto kraji i jeho
obyvatelům vzdává nepokrytý literární hold.

Snad největší význam má z historického hlediska závěr románu, v němž je velmi podrobně popsán československopolský
konflikt o stanovení hranice. Dva roky trvající krvavá občanská
válka ovlivnila život obyvatelstva mnohem razantněji než válka
předchozí a její negativní důsledky jsou v regionu patrné dodnes. Ostatně tento konflikt byl předmětem jednoho z nejvýznamnějších sporů mezi Masarykem a Benešem. Přesto všechno
nebyla ani tato významná historická událost v česky psané literatuře nikdy dříve zpracována – Šikmý kostel je i v tomto ohledu
první a snad by mohl posloužit i jako podnět k započetí konstruktivního dialogu o této třinácté komnatě naší historie.

Pochopitelně věnuje velkou pozornost počátkům a rozmachu hornictví, ale zároveň s tím zaznamenává i to, že díky rodu
Larischových byla Karviná místem, kam se opakovaně a ráda
sjížděla celá evropská smetánka, kde se nacházely jedny z nejelegantnějších a nejdražších lázní v Evropě a kde se mimořádně
dařilo i jiným průmyslovým odvětvím, kupříkladu pivovarnictví.

Z historického hlediska je vhodné upozornit zejména na velmi podrobný a sugestivní popis života běžných lidí za Velké

Kniha je prvním dílem zamýšlené trilogie, v současné době
autorka pracuje na díle druhém, který mapuje roky 19211945.
Závěrečný díl se bude věnovat období 19451970.

Kdo zavítal do kina Centrum na exkluzivní předpremiéru českého filmu
Případ mrtvého nebožtíka, určitě nelitoval. Diváci vyzpovídali svými všetečnými otázkami režiséra Miloslava
Šmídmajera a herce Lukáše Příkazkého, Hanu Vagnerovou a Terezu
Srbovou. Nechyběla ani autogramiáda. Povedenou projekci filmu v sále
provázely salvy smíchu zobrazených
parodií kriminálního vyšetřování.

Výstava Marka Běhana

Začíná Karvinský talent 2020
Základní a mateřská škola Prameny ve spolupráci s Magistrátem města
Karviné a Městským domem kultury
Karviná vyhlašuje 14. ročník pěvecké
soutěže Karvinský talent 2020 pro děti,
žáky a studenty z Karviné a okolí. Soutěžit se bude v pěveckých kategoriích:
1. kategorie: děti z MŠ – 3. třída ZŠ,
2. kategorie: 4. třída – 7. třída,
3. kategorie: 8. třída – studenti SŠ,
4. kategorie: Dua, tria bez omezení věku
Stejně jako v minulém ročníku
soutěže budou všichni finalisté zpívat
za doprovodu živé kapely. Přihlásit se
můžete souběžně v kategorii sólistů
i v kategorii dua, tria. Přihlášky vyplňte
do 13. března 2020 na školním webu
www.zs-prameny.cz.

Karviná; generální zkouška: 13. 5. od
15 hod. v MěDK; finále soutěže: 14. 5.
v 10 hod. v MěDK.
Informace o soutěži najdete na
webu www.zs-prameny.cz nebo zašlete svůj dotaz na e-mail: szotkowskag@
volny.cz.

Důležité termíny:
Předkolo soutěže: 17. 3. od 8:30 hod.
na ZŠ a MŠ Prameny; zkoušky s kapelou: 5. a 6. 5. od 9 do 17 hod. v MěDK

Muzika je oblíbeným koníčkem

Divadlo pro nejmenší bavilo také maminky

Karviňáci Pavel Baar a rapper Aremy se
věnovali sedm let svým sólo projektům.
Společně jako skupina NadoraZ představují novou desku ve formě cédéčka
a také v současné době stále víc oblíbeného vinylu s názvem Oheň. Album se
skládá z devatenácti songů, na kterých
hostují také jejich přátelé, a to Lukrecius
Chang, Lukas, Sabina Fogašová, Lukáš
Milko a Ruman. Na produkci se podíleli
Lukáš Milko, Pavel Milko, Diem G, Feri,
Skoopy a DigaZ. První videoklip alba
Oheň hudebníci natočili k písni Nesuď
knihu podle obalu, kterou už teď můžete
najít na YouTube. Muzikanti jsou příkladem, jak si lze plnit své sny.

Setkání maminek se svými ratolestmi u čtené pohádky doprovázené hraným dějem pořádalo sportovní a rodinné
centrum Beleza Fit Karviná již počtvrté.
Petra Owczarzy předčítala a Nikol
Vránová s ručně vyráběnými loutkami
hrála děj: „Pro děti jsme připravily pohádku O krtečkovi. Loutky jsme vyráběly
s dětmi z dětského domova Srdce přímo
tady v Beleze. S pohádkou jsme pobavily
děti v mateřské školce Cihlička a v mikrojesličkách Karviná, které jsou ve Slezském vzdělávacím centru budovy bývalého mlýna.“ Po pohádce na děti čekalo
výtvarné tvoření, u kterého se barevně
vyřádily a vyrobily si krásné ozdoby.

Fotograf Fotoklubu Karviná Marek
Běhan ve spolupráci s Regionální
knihovnou Karviná pořádá svou druhou výstavu s názvem Mým okem
II. Vernisáž se uskuteční ve středu
5. února 2020 od 17 hodin ve Středisku hudby a umění na Masarykově
náměstí. „Rád bych všechny pozval
na svou autorskou výstavu fotografií
v mém rodném městě. První autorská
výstava Mým okem I proběhla v bohumínském kině K3 v roce 2018. Protože nemám vyhraněný směr fotografie,
budou na výstavě k vidění fotografie
různého žánru. Devadesát devět
procent mých fotografií je pořízeno
v Karviné a okolí. Proč vidět výstavu?
Chci se pokusit ukázat lidem, že stačí
mít otevřené oči, zpomalit v té uspěchané době a dívat se jen kolem sebe
a vnímat, kolik je nádhery kolem nás
v našem blízkém okolí. Mám velice
rád své město a jeho nádhernou krajinu,“ zve osobně Marek Běhan.

Výstava fotografií
Spolek havířovských fotografů připravil pro všechny zajímavou výstavu fotek. K vidění je v prostorách
Mánesovy síně v Městském domě
kultury Karviná. Výstava fotografií
potrvá do středy 19. února 2020.

Hravá výstava v knihovně
Regionální knihovna Karviná zve na
výstavu v podobě obrazů od nejstarších časů po současnost s názvem
Hrací plány a stolní hry. Součástí
expozice jsou také hrací stolky, na
kterých si návštěvníci mohou zahrát
některé málo známé hry. Výstava je
ke zhlédnutí do 28. února 2020 v prostorách Oddělení pro děti a mládež
v Karviné-Mizerově.
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Karviná – oficiální stránka města

V Karviné bude opět k vidění badminton světové úrovně

Závěr první poloviny března by si měli v kalendáři zatrhnout všichni fanoušci badmintonu. Naše město bude hostit mezinárodní
mistrovství Kabal International Karviná 2020. Rádi jsme po dvou letech vyzpovídali ředitele turnaje Radima Slívu.
Ve dnech 12.–15. března 2020 se ve
sportovní hale STaRS na zimním stadionu představí hráči z první stovky
světového žebříčku. Karviná se tak
v březnovém kalendáři Světové badmintonové federace zařadí vedle měst jako
novozélandský Auckland, kubánská Havana, jamajský Kingston či španělské
Oviedo, britský Londýn nebo švýcarská
Basilej. Pořadatelství této prestižní akce
se ujal opět sportovní oddíl Kabal team
Karviná, který má s organizováním významných badmintonových podniků již
několikaleté zkušenosti.
O kolikátý turnaj této úrovně se
vlastně jedná?
„V pořadí se jedná o šestou významnou
akci v období osmi let našeho působení. Jako snad jediní v rámci světové tour
prezentujeme v názvu turnaje jméno
oddílu Kabal a místo konání Karviná. Je
to pro nás obrovská čest poměřovat se
s významnými světovými metropolemi.
Tváří našeho turnaje je Adam Mendrek, rodák z Českého Těšína a mistr
ČR 2019. Je mimochodem vyobrazen
v logu turnaje.“
Jaké jste měli ohlasy na ročník 2018
mezi samotnými hráči, diváky či mladými hráči tohoto v Karviné stále populárnějšího sportu?
„Poslední mistrovství bylo pro náš oddíl
zatím největší pořádanou mezinárodní
akcí a za tu dobu jsme si vybudovali
dobré jméno mezi hráči. Pro oddílové
hráče to byla motivační záležitost vidět na vlastní oči špičkový badminton.
Každá taková významná sportovní akce

má za cíl přilákat mládež a lidi různých
věkových kategorií k aktivnímu životnímu stylu a sportu.“

1.100.000 USD, kterého se však může
zúčastnit pouze 32 nejlepších. Očekáváme proto hráče z první stovky světového žebříčku. I náš turnaj se hraje
o finanční odměnu, a to ve výši 10.000
USD.“

Čekáte, že turnaj přiláká významné hráče světového badmintonu?
Ve stejném termínu se hraje turnaj
v anglickém Birminghamu.
„Turnaj je situován ve velice dobrém
termínu s ohledem na probíhající
kvalifikaci na nadcházející olympiádu
v Tokiu 2020. Kvalifikace končí
26. dubna tohoto roku, a protože
v našem sportu je vrchol právě účast
na olympiádě, lze předpokládat mezi
hráči velký zájem o náš turnaj. Hráči
mají povinnost se hlásit do 11. února
2020. Ano, ve stejném termínu se hraje elitní turnaj v Birminghamu s dotací

Prozradíte čtenářům nabídku doprovodného programu?
„Pro návštěvníky bude opět připraven
prodej badmintonového zboží renomovaných značek za výhodné ceny. Chystáme fotokoutek s karvinskou tematikou,
kavárničku a návštěvníci si budou moci
vyzkoušet jízdu v předváděcích vozech.
Máme ještě jedno překvapení, ale více
prozradíme těsně před turnajem.“
K samotnému turnaji – jaký je jeho
herní plán?
„Špičkový badminton si můžete přijít
vychutnat v těchto dnech a časech:
čtvrtek 12. března

9:00

pátek 13. března

9:00

sobota 14. března
neděle 15. března

1. & 2. kolo

9:00
16:00
9:00

Srdečně zveme všechny příznivce
badmintonu. Opět však myslíme i na
ty, kteří nebudou mít možnost navštívit turnaj osobně. Po celou dobu turnaje budou k dispozici online streamy
a finálový den bude vysílán v přímém
přenosu na ČT sport. Více informací na
www.kabalteam.cz/international2020.“
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Příprava podobného podniku je jistě
běh na dlouhou trať, máte ambice
pořádat další podobně významný
turnaj?
„Vše je spojeno vždy s volným časem
a financemi. Obojí je v dnešní době
hodně složité a náročné. Již teď bych
rád poděkoval přátelům Kabal teamu za
jejich pomoc s organizací. Bez těchto
nadšenců badmintonu bychom bohužel
neměli šanci turnaj uspořádat. V tuto
chvíli řeknu za sebe již ne žádný turnaj,
ale vše se vždy změní tak měsíc po akci
(usmívá se).“
Děkujeme za rozhovor a přejeme
akci i oddílu mnoho zdaru.

SPORT

Fanoušci k zápasům Baníku patří

KLUBsten Karviná zve na turnaj

Extraligoví házenkáři HCB Karviná se připravují na další důležité zápasy.
S mužstvem Dukly Praha se střetnou v semifinále Českého poháru ve středu
29. ledna od 18 hodin, je to semifinále Českého poháru. A v neděli 9. února
v 10:30 pokračuje extraliga mužů zápasem karvinských házenkářů s týmem
Maloměřic. Přijďte hráče povzbudit do házenkářské haly v Karviné-Novém Městě.
Jen fanoušci umí vytvořit tu správnou zápasovou atmosféru a hnát házenkáře
dopředu za výhrou.

KLUBsten Karviná, oddíl stolního tenisu pořádá Krajský bodovací turnaj mládeže v neděli 16. února 2020 v hale při základní škole v Petrovicích č. p. 186.
V poutavých zápasech ve dvouhrách se mezi sebou utká více než 120 hráčů
a hráček z celého Moravskoslezského kraje. Přijďte povzbudit domácí hráče,
Karvinou budou reprezentovat David Szotek, který patří mezi největší želízka
v ohni, sourozenci Jirka a Kristína Břenkovi, Tomáš Vaněk, Ondřej Martinovský,
Viktor Hajtol a Adam Špirko.

Dvojnásobný mistr ČR v plavání

Běžci si užili silvestrovský běh

Šestnáctiletý plavec a odchovanec karvinských Kosatek Ondřej Kukrecht dosáhl
v prosinci roku 2019 svého největšího úspěchu v dosavadní plavecké kariéře.
Na Mistrovství České republiky se mu podařilo zvítězit ve dvou disciplínách, a to
200 metrů prsa a 50 metrů prsa a stal se tak dvojnásobným nejlepším plavcem
v dorostenecké kategorii. Celkově si domů ale odvezl medaile čtyři. V disciplíně
100 metrů prsa doplaval druhý a zlatá medaile mu patří i za štafetu 4x50 metrů.

Atletický oddíl TJ Jäkl Karviná dodržuje své dlouholeté tradice. Nejinak tomu bylo
i poslední den roku 2019, kdy organizoval pro všechny příznivce běhu tradiční již
36. ročník závodu „Silvestrovský běh na deset kilometrů“. Závodníci se přišli rozloučit s končícím rokem více než stylově, s úsměvem na tváři odběhli kopcovitou
trať, dali svůj poslední závod roku 2019 a navzájem si popřáli sportovní úspěchy
v dalším roce. Startovního výstřelu se zhostil náměstek primátora Andrzej Bizoń
(nestr. za ČSSD). Vítězkou v kategorii žen byla Jana Coufalová z Ludgeřovic
s časem 40:55. Vítězem v kategorii mužů byl Przemyszlaw Krupa z oddílu
Biegiem przez Chybie s časem 38:08.

Kam v únoru za sportem
29. 1. 18:00 HCB Karviná – Dukla Praha – semifinále českého poháru mužů v házené. Házenkářská hala, Karviná-Nové Město. ● 7. 2. 20:00 Sokol Karviná B
– BK Frýdek-Místek – severomoravská liga mužů v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 8. 2. 10:00 Sokol Karviná – Slavoj Bruntál – nadregionální liga starších žáků (U15) v basketbale. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov. ● 8. 2. 14:30 MFK Karviná – Sigma Olomouc – přípravné utkání ve fotbale mužů.
Městský stadion, Karviná-Ráj. ● 9. 2. 10:00 Sokol Karviná – Basket Valašské Meziříčí – nadregionální liga starších žáků (U15) v basketbale. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov. ● 9. 2. 10:30 HCB Karviná – Maloměřice – extraliga mužů v házené. Hala házené, Karviná-Nové Město. ● 15. 2. 10:00 Valentýnský turnaj
dětí v judu – pořádá MSK Judo Karviná. ZŠ Prameny, Karviná-Ráj. ● 15. 2. 14:30 MFK Karviná – Zlín – 1. fotbalová liga mužů. Městský stadion, Karviná-Ráj.
● 15. 2. 18:00 Sokol Karviná – Jiskra Kyjov – 2. liga mužů v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město.● 16. 2. Bodovací turnaj mládeže – stolní tenis. Pořádá
KLUBsten Karviná. Sportovní hala, Petrovice u Karviné. ● 16. 2. 13:30 Sokol Karviná – Renocar Brno Podolí – 2. liga mužů v basketbale. ZŠ Družby Karviná-Nové
Město. ● 22. 2. 10:00 Sokol Karviná – BK Lipník – nadregionální liga starších žáků (U15) v basketbale. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov. ● 22. 2. MFK Karviná
– Teplice – 1. fotbalová liga mužů. Městský stadion, Karviná-Ráj. ● 23. 2. 10:00 Sokol Karviná – Spartak Uherský Brod – nadregionální liga starších žáků (U15)
v basketbale. ZŠ Majakovského Karviná-Mizerov. ● 23. 2. 10:30 HCB Karviná – Nové Veselí – extraliga mužů v házené. Hala házené, Karviná-Nové Město.
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KULTURA
celoročně
Střípky z dějin Karviné
Výstava představující historický vývoj
města od nejstarších dochovaných
pramenů až do současnosti. Muzeum
Těšínska, Karviná-Fryštát.
do 30. 6.
Sklizeň ohrožena
Výstava na téma Proměny karvinského venkova v 19. a 20. století. Státní
okresní archiv Karviná, Karviná-Fryštát.
do 19. 2.
Fotografie
Vystavuje Spolek havířovských fotografů. Více na www.medk.cz. Mánesova síň MěDK, Karviná-Nové Město.
1. 2. 19:00
Ples Partners
Vstupné: 600 a 550 Kč – rezervace:
596 321 759, pm.karvina@partners.cz.
Obecní dům Družba, Karviná-Fryštát.
3.–28. 2.
Chińczyk
VI. Międzypokoleniowy Turniej Gier.
Regionální knihovna, Středisko polské
literatury, Karviná-Fryštát.
3. 2. 18:30
Člověka nepochopíš
Divadelní představení. Vstupné: 70 Kč.
Společenský sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
4. 2. 13:30
Celé Česko čte dětem
Tentokrát se spisovatelkou Lenkou
Rožnovskou. Regionální knihovna,
dětské odd., I. NP, Karviná-Mizerov.
4. 2. 16:30
Klub Dyskusyjny
Wykład pisarki Joanny JurgałyJureczki. Historie zwyczajne i nadzwyczajne. Regionální knihovna, Středisko
polské literatury, Karviná-Fryštát.
4. 2. 17:00
Setkání u knihy
Setkání nejen začínajících autorů. Literární salón regionální knihovny, III. NP,
Karviná-Mizerov.
5.–27. 2.
Mým okem II.
Výstava fotografií Marka Běhana.
Pozvánka na str. 9.
5. 2. 15:30
Regionální pověsti
Beseda s Mgr. Libuší Kolkovou. Společenský sál Rehabilitačního sanatoria
Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
6., 13., 20. a 27. 2. 15:30
Klavírní odpoledne
Kavárna budovy B, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

6. 2. 18:00
Koncert skupiny Střepy
Vstupné: 100 Kč – vstupenky Středisko hudby a umění, Karviná-Fryštát:
596 311 266, denisa.rytirova@rkka.cz.
Literární salón regionální knihovny,
III. NP, Karviná-Mizerov.
7., 14. a 21. 2. 18:00
Muzikantská slezina
Setkání a Jam session muzikantů
a příznivců country & bluegrass hudby.
Restaurace Pod Zámkem, park Boženy
Němcové, Karviná-Fryštát.

21. 2. 19:00
Ples OPF Karviná
Hudba: Smolaři. Vstupné: 500 Kč –
kancelář A303. Obecní dům Družba,
Karviná-Fryštát.

15. 2. 19:00
Farní ples
Srdečně zve Římskokatolická farnost.
Vstupné: 400 Kč – 731 625 667 (po–pá
8:00–16:00). Obecní dům Družba,
Karviná-Fryštát.

21. 2. 20:00
Koncert Acoustic Irish
Vstupné dobrovolné. Backstage Dokořán, park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát.

15. 2. 19:00
Slovenský ples
Hudba: Heller Kokteil Muzik. Vstupné:
350 Kč – 604 955 046. Pořádá obec
Slovákov v Karvinej. Společenský dům
Lázní Darkov, Karviná-Darkov.

7. 2. 20:00
Hity z gramofonu
České hity servírují DJ´s Pepa a Vašek.
Vstupné dobrovolné. Backstage Dokořán, park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát.

15. 2. 19:00
Fopa ples
Hudba: Fopa. Vstupné: 390 Kč –
http://dwapro.cz/fopa/ples. Juventus
Karviná, Karviná-Nové Město.

8., 15., 22. a 29. 2. 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.

17.–21. 2. 10:00–11:30
Skákej, chytej, hádej
Blok programu na jarní prázdniny.
Regionální knihovna, dětské oddělení,
Karviná-Nové Město.

8. 2. 19:00
Ples ZŠ a MŠ U Lesa
Hudba: Mirabel. Vstupné: 450 Kč –
rezervace: 596 311 487, sekretariat@
ulesakarvina.cz. Obecní dům Družba,
Karviná-Fryštát.

17. 2. 15:30
Odpoledne s harmonikou
Společenský sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

10. 2. 15:30
Houslová šou Jirky Erlebacha
Společenský sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

18. 2. 10:00
Jak rytíř s rýmou zatočil
Pohádkové prázdniny. Vhodné pro
děti od 4 let. Účinkuje: Divadlo Koráb.
Vstupné: 60 Kč. Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.

11. 2. 17:30
Koncert smyčcového oddělení
Koncertní sál ZUŠ Bedřicha Smetany,
Karviná-Mizerov.

18. 2. 17:00
Jak se fotí Colours
Beseda s fotografem, komentátorem
a spisovatelem Martinem Strakou.
Vstupné: 50 Kč. Literární salón regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

12. 2. 15:30
Cestopis Thajsko
Vstupné: 50 Kč. Společenský sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.

19. 2. 15:30
Majitelé města rod Mönnichů
Společenský sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

12. 2. 18:00
Černobyl – spící peklo
Přednáška Tomáše Kubeše. Vstupné:
100 Kč. Velký sál MěDK, Karviná-Nové
Město.

20. 2. 16:30
Podróże Marzeń
Zygmunt Rakowski: Uzbekistan – w krainie Wielkiego Timura. Regionální
knihovna, Středisko polské literatury,
Karviná-Fryštát.

13. 2. 9:00
Tajemství Boženy Němcové
Beseda se spisovatelkou Martinou
Bittnerovou. Vstupné: 30 Kč – vstupenky na oddělení beletrie. Kinosál regionální knihovny, II. NP, Karviná-Mizerov.

20. 2. 18:00
Za oponou
Úvodní beseda s karvinskými osobnost-mi. Vystoupí dva brankáři – Jan Laštůvka a Nemanja Marjanovič. Vstupné: 50
Kč – registrace na http://dokoran.info.
Backstage Dokořán, park Boženy
Němcové, Karviná-Fryštát.

13. 2. 16:00
Dechy na zámku
Vystoupí žáci dechového oddělení ZUŠ
Bedřicha Smetany. Reprezentační sál
zámku Fryštát, Karviná-Fryštát.
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14. 2. 19:00
Ples ZŠ a MŠ Prameny
Hudba: Smolaři. Vstupné: 450 Kč –
informace: 596 312 179. Obecní dům
Družba, Karviná-Fryštát.
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24. 2. 15:30
Kouzelný svět knih
Knižní novinky a dobré čtivo z kapsáře vašich knihovnic. Literární salón
regionální knihovny, III. NP, Karviná-Mizerov.
24. 2. 16:30
Cesty řešení zdravotního postižení
u dětí
Beseda s Mgr. Renatou Czaderovou –
předsedkyní spolku Nikdy nejsi sám.
Kinosál regionální knihovny, II. NP,
Karviná-Mizerov.
25. 2.–1. 4.
Zastavení v čase
Výstava výtvarné skupiny Kruh. Vernisáž: 25. 2. v 17:00. Více informací na
www.medk.cz. Mánesova síň MěDK,
Karviná-Nové Město.
25. 2. 18:00
LiStOVáNí.cz
Mikal Hem – Jak se stát diktátorem.
Vstupné: 100 Kč. Literární salón
regionální knihovny, III. NP, Karviná-Mizerov.
25. 2. 18:00
Kanada z Vancouveru do Calgary
Přednáška cestovatele Ivo Petra.
Vstupné: 100 Kč. Malý sál MěDK,
Karviná-Nové Město.
27. 2. 18:00
Cesta pěšky z Karviné do Santiaga
de Compostela za 116 dní
Cestopisná přednáška. Vstupné: 30 Kč.
Backstage Dokořán, park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát.
28. 2. 18:00
Koncert kapely Do pohody
Vystoupení novojičínské country-folkové kapely. Restaurace Pod Zámkem
(bývalý Modrý pavilon), park Boženy
Němcové, Karviná-Fryštát.
29. 2. 19:00
Ples ZŠ a MŠ Mendelova
Hudba: Smolaři. Vstupné: 500 Kč –
sekretariát školy. Obecní dům Družba,
Karviná-Fryštát.
29. 2. 19:00
Hraničářský ples
Vstupné: 350 Kč. Juventus Karviná,
Karviná-Nové Město.

