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Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Karvinského zpravodaje bych se s vámi rád podělil o pozitivní zprávu. Dočkali jsme se, a je u konce dlouhé, ale nezbytné administrativní
vyřizování týkající se rekonstrukce tří domů na Masarykově náměstí. Stavební povolení na všechny tři domy bylo vydáno v lednu, nyní běží zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele prací podle zákona o veřejných zakázkách
a dopracování projektové dokumentace. Dodavatel bude vybrán z výběrového
řízení a první stavební práce chceme začít realizovat na podzim tohoto roku.
V jednotlivých domech by měly být nejen nebytové prostory určené k podnikání,
jako třeba restaurace nebo cukrárna, ale také byty nebo kanceláře. V prostředním domě by pak mělo vzniknout městské informační centrum s prostory pro
konání výstav a ostatních kulturních či vzdělávacích akcí. Připomínám, že domy
město bylo nuceno odkoupit od soukromého vlastníka, který se o ně dlouhá
léta nestaral, a jsou ve velmi zanedbaném stavu. Budovy musely projít náročnými hydrogeologickými průzkumy a čekalo se na statické posudky. A protože
se domy nachází v památkově chráněné zóně, měli zásadní slovo i památkáři,
kteří se domy také zabývali. Tyto všechny kroky celý proces příprav značně zpomalovaly, byly však nevyhnutelné. Podařilo se nám také na rekonstrukci domů
získat dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, což ušetří nemalé
finanční prostředky z městského rozpočtu. Věřím tomu, že ve finále bude naše
náměstí opět důstojnou ozdobou města a v domech se znovu rozběhne život
jako před léty.
S úctou
Jan Wolf, primátor
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Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme vás na 11. zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat
v pondělí 16. března 2020 od 17 hodin v aule Obchodně podnikatelské fakulty
Karviná Slezské univerzity.

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku

Projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu statutárního města Karviné informuje o projednání zadání
změny č. 2 Územního plánu Karviné. Návrh zadání změny č. 2 územního plánu
je zveřejněn na www.karvina.cz. Písemné připomínky lze uplatnit nejpozději do
14. března 2020.

Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně a je zdarma
doručován do všech domácností na území města | Vydavatel: Statutární město
Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz, IČ: 00297534 | Registrační
číslo: MK ČR E 12198 | Redakce: Martina Orgoníková, Jan Šimerda a Lukáš
Hudeček, zpravodaj@karvina.cz | Foto: Marek Běhan, Milan Haluška a Radka
Homolová | Distribuce: Rec21 | Reklamace distribuce: Monika Koziorková, +420
604 290 953, monika.koziorkova@rec21.cz | Vydáno: 27. února 2020 | Zpravodaj
obdržíte také v Městském informačním centru na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 26. března 2020, kdy termín uzávěrky podkladů včetně
inzerce je 11. března 2020. Pravidla inzerce s ceníkem a vzor objednávky najdete
na webu města: https://1url.cz/@inzerce. | Titulní foto: Lyžařský kurz ve skiareálu
Kempaland v Bukovci. Více na str. 6.
www.karvina.cz
Karviná – oficiální stránka města
@mmkarvina
@mmkarvina
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INVESTICE

Letošní rok bude ve znamení významných investic

Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, STaRS Karviná nebo Ředitelství silnic a dálnic České republiky profinancují
v Karviné díky krajským, státním, ale i evropským dotacím desítky milionů korun.
Mezi nejrozsáhlejší akce, které
budou zahájeny v letošním roce, patří
revitalizace vodní plochy na území
historického parku Boženy Němcové.
Tato akce je koordinována s výstavbou
obchvatu města. Ředitelství silnic a dálnic připravuje zahájení stavby obchvatu
v jarních měsících. Výběrové řízení na
realizaci revitalizace vodní plochy bude
v nejbližší době vyhlášeno Ministerstvem financí ČR. Práce budou probíhat postupně v koordinaci s obchvatem
a jsou plánovány na dva až tři roky.
V rámci revitalizace vodní plochy
budou provedeny terénní úpravy břehů
jezera a dojde ke zvětšení plochy jednoho z ostrovů. Celá plocha bude vyčištěna od nahromaděných sedimentů, které
se léta ukládaly na dně jezera. Bude vybudována nová pěší stezka kolem vodní
plochy, dojde na probírku stávajících
i výsadbu nových dřevin, které budou
umístěny hlavně u náspu budovaného
obchvatu. Kolem vodní plochy budou
vybudována odpočívadla s lavicemi
z kmenů, lavičkami a odpadkovými koši. Na vodní ploše vzniknou dva ostrovy
propojené lávkou a instalována budou
dvě mola. Vše bude z převážné části
hrazeno ze státního rozpočtu.
V oblasti sportovních aktivit se
připravuje realizace akce Sportovní

areál ul. Leonovova, Karviná-Hranice,
jehož součástí je vybudování in-line dráhy, běžecké dráhy, fotbalového hřiště,
dětského hřiště, pumptracku, workoutu, parkouru či streetballu. Do tohoto
sportovního areálu byl nově začleněn
i skatepark, který se stal vítězným požadavkem ankety participativního rozpočtu města. V areálu budou vybudovány
zpevněné plochy a chodníky, inženýrské
sítě, umístěny lavičky. Celý areál bude
oplocen a v těsné blízkosti bude také
vybudováno parkoviště. Zázemí celého
sportovního areálu se sociálním zařízením bude v areálu přilehlé školy. V současné době probíhá příprava smlouvy
a zadávacích podmínek na dodavatele
stavby. Výběrové řízení na dodavatele
stavby by mělo být ukončeno v dubnu
letošního roku. Skatepark bude financován z rozpočtu města, na zbývající části
projektu hledá město vhodné dotační
tituly.
Pokračovat budou také práce na
stavebních úpravách dvou bytových domů v Karviné-Ráji, které slouží k bydlení
seniorů. Jedná se o dům čp. 814, kde
budou v průběhu jarních měsíců zaskleny lodžie, a dále dům čp. 871, kde kromě zasklení lodžií dojde také na celkové
zateplení objektu, čímž bude dosaženo
značné energetické úspory objektu.

Odbahněním budou zahájeny úpravy jezera v parku Boženy Němcové
Zahájení prací na těchto objektech se cích a chodnících, např. na ul. Mizerovské,
předpokládá na podzim tohoto roku. Závodní, U Lesa, Urxova, Prameny.
Tato akce bude spolufinancována z doPřed dokončením je výstavba notací z Integrovaného regionálního ope- vého parkoviště na ul. Školské, v poloračního programu a ze Státního fondu vině roku bude zahájena také výstavba
životního prostředí České republiky.
nového velkokapacitního parkoviště na
Intenzívně probíhají práce na pří- ul. Čajkovského v prostoru areálu ZUŠ.
pravách rekonstrukce tří domů na
V jednotlivých městských školách
Masarykově náměstí. V lednu bylo a školkách připravujeme k realizaci
vydáno stavební povolení na všechny další rekonstrukce sociálních zařízení,
tři domy. Nyní připravujeme zadávací rekonstrukce a vybavení šaten nebo kudokumentaci pro výběr zhotovitele pra- chyně mateřské školy. Nadále budeme
cí dle zákona o veřejných zakázkách pokračovat v monitoringu a následných
a dopracování projektové dokumenta- opravách kanalizačních přípojek k jedce. Následně bude vyhlášeno výběrové notlivým objektům, které jsou většinou
řízení na dodavatele a první stavební ve velmi havarijním stavu. V přípravě
práce se předpokládají ještě na podzim jsou také návrhy na úpravu školních
tohoto roku. V jednotlivých domech by zahrad a rozšíření herních prvků na letměly být nejen nebytové prostory určené ním koupališti.
k podnikání, ale také byty, a v prostředKdyž jsme zmínili koupání, v letošním domě pak městské informační cen- ním roce bude zahájena dlouho očekátrum a muzeum. Na realizaci projektu vaná komplexní rekonstrukce krytého
s názvem „Rekonstrukce tří historických bazénu včetně přístavby s vybudováním
domů na náměstí v Karviné“ bude z roz- wellness a zábavní zóny. Společnost
počtu Moravskoslezského kraje poskyt- STaRS Karviná má již k dispozici všechnuta dotace ve výši 50.000.000 Kč. Na- ny stupně projektové dokumentace,
víc bude město usilovat ještě o získání a v první polovině roku tak proběhne
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
výběrové řízení na generálního dodaPokračovat budeme také v dalších vatele stavby. Samotná realizace by
opravách komunikací a chodníků. V lednu mohla začít v druhé polovině roku a poletošního roku již byla ukončena rekon- trvá dva a půl roku, k uzavření bazénu
strukce chodníků na ul. Prameny. Připra- pro veřejnost by mělo dojít letošního
vujeme další rekonstrukce na komunika- 30. června.

Seniorské bydlení v Karviné-Ráji čeká i díky dotaci revitalizace

Srdcaři řešili image města a podnikání Signatáři memoranda umí zaujmout

Právě tato dvě témata byla na programu únorového setkání srdcařů Karviné
v Backstage Dokořán. Dvě desítky sezvaných osobností se shodly, že se zvyšováním sounáležitosti s městem je třeba začít již u dětí a mladých, které Karviná potřebuje nejen pro podnikání, ve kterém srdcaři vidí budoucnost města.

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý navštívil centrum Business
Gate, aby se během návštěvy našeho kraje seznámil s cíli česko-polského memoranda o vzájemné spolupráci. Přijal tak pozvání Okresní hospodářské komory
Karviná a signatářů loňského memoranda, které považuje za inspirativní.
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MAGISTRÁT

Karviná – oficiální stránka města
Podnikejte v centru
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, e-mail:
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. Bližší informace podá Odbor majetkový Magistrátu města
Karviné – Bc. Iveta Nohelová, tel. 596
387 311, iveta.nohelova@karvina.cz.

Pořadatelé, nepřehlédněte
Připomínáme pořadatelům veřejně
přístupných akcí v neuzavřeném prostoru, které končí po 22. hodině, že
v souladu s vyhláškou musí tuto akci
ohlásit Odboru školství a rozvoje magistrátu tři měsíce před konáním akce.
Jedině tak může být včas aktualizována příloha vyhlášky, jejíž součástí je
seznam povolených akcí.
Dále nezapomínejte na ohlašovací
povinnost deset dní před samotnou
akcí končící po 22. hodině, a to bez
ohledu na místo konání. Nejen kvůli
omezení rizika kolize více akcí ve
stejném termínu je vhodné si vyřídit
v dostatečném předstihu rezervaci
veřejného prostranství. Upřednostněn
bude pořadatel akce, který si o rezervaci požádal jako první.
Bližší informace podá Odbor školství a rozvoje, budova C magistrátu,
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát –
tel. 596 387 477 a 482.

Podpořte velký průzkum
Český statistický úřad provádí až do
24. května tohoto roku výběrové šetření v domácnostech pod názvem
Životní podmínky 2020. Smyslem
je získání údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34
evropských zemích. Na území České republiky se šetření uskuteční ve
více než 11 tisících domácnostech,
kdy většina z nich byla oslovena již
v předchozích letech. Domácnosti,
které byly vybrány náhodně počítačem, navštíví speciálně vyškolení
tazatelé. Tito se prokáží průkazem
tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem
totožnosti. Bližší informace podá pracovnice Krajské správy ČSÚ Ing. Eva
Kramolišová – tel.: 595 131 212, e-mail:
eva.kramolisova@czso.cz.

Nepřehlédněte změny jízdních řádů

První pravidelné dílčí změny jízdních řádů čekají na cestující městské autobusové dopravy
v Karviné od 1. března tohoto roku na čtyřech pravidelných linkách.
Úpravy zohledňují požadavky cestujících a poznatky
Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné z kontrolní činnosti, která proběhla v součinnosti s dopravcem.
Město níže uvedenými úpravami vychází vstříc řadě
požadavků obyvatel na lepší, tzn. přímou dostupnost městské části Karviná-Staré Město a především pak průmyslové
zóny Nové Pole na jednotlivé směny. Taktéž byly zapracovány podněty cestujících z rozvíjejícího se starého Ráje na lepší

LINKA 513

nově odjezd od státní hranice v Ráji v 13:10;
• spoj č. 219 bude opožděn o 24 minut,
nově odjezd od státní hranice v Ráji v 13:48;
• spoj č. 227 bude opožděn o 24 minut,
nově odjezd od státní hranice v Ráji v 17:48;
• spoj č. 229 bude opožděn o 4 minuty,
nově odjezd od státní hranice v Ráji v 18:52;
• spoj č. 41 bude zkrácen, nově bude
ukončen na AN;
• spoj č. 43 nově s odjezdem od státní
hranice v Ráji v 20:30 s ukončením na AN;
• spoj č. 45 nově s odjezdem od státní
hranice v Ráji v 21:10 a příjezdem na
konečnou ve Starém Městě v 21:39;
• spoj č. 233 bude uspíšen o 5 minut,
nově odjezd od státní hranice v Ráji v 21:10;
• spoje č. 47 a 49 budou nově zřízeny
s odjezdem od státní hranice v Ráji
v 22:40 a 23:25 s ukončením obou spojů
na AN;
• spoje č. 214, 216, 218 a 232 budou
zkráceny, nově budou vyjíždět až z AN
(ve stejný čas);
• spoje č. 20, 22 a 42 budou zkráceny, nově budou vyjíždět až z AN (ve stejný čas);
• spoje č. 24 a 44 budou zkráceny,
nově budou vyjíždět až z AN již v 12:10
a 20:10;
• spoj č. 34 bude uspíšen o 10 minut,
nově odjezd z konečné ve Starém Městě
v 15:05;
• spoj č. 228 bude opožděn o 22 minut,
nově odjezd z AN v 17:27;
• spoj č. 230 bude opožděn o 5 minut,
nově odjezd z konečné ve Starém Městě
v 18:20;
• spoj č. 234 bude opožděn o 5 minut,
nově odjezd z konečné ve Starém Městě
v 20:20;
• spoje č. 48 a 50 budou nově zřízeny
s odjezdem z AN v 20:50 a 23:05
s ukončením obou spojů u státní hranice
v Ráji;
• spoj č. 102 bude zrušen a veden ve
spoji č. 14, nově celoročně s odjezdem
z konečné ve Starém Městě v 7:10;
• spoj č. 101 bude opožděn o 5 minut,
nově s odjezdem od státní hranice v Ráji
v 7:40;
• spoj č. 103 bude zrušen;
• spoj č. 217 bude prodloužen na konečnou ve Starém Městě (příjezd v 13:18);
• spoje č. 3 a 203 budou uspíšeny
o 2 minuty, nově odjezd od státní hranice
v Ráji v 5:10;

• spoj č. 21 bude opožděn o 8 minut –
nově odjezd z autobusového nádraží
(AN) v Karviné-Fryštátě v 13:58;
• spoje č. 2, 3, 8, 17, 19, 22 a 23 budou
zrušeny (náhrada nově spoji linky 519
a 520);
• spoj č. 25 bude zkrácen, nově bude
vyjíždět až z AN v 14:58;
• spoj č. 27 bude zkrácen, nově bude
vyjíždět až z AN v 15:58;
• spoj č. 4 bude opožděn o 4 minuty, nově
odjezd z Ráje, Na Kopci v 5:20, nebude
již zajíždět na AN, trasa spoje bude ukončena na průmyslové zóně Nové Pole
(příjezd v 5:41);
• spoj č. 9 bude uspíšen o 17 minut, nově
bude vyjíždět z AN v 7:58;
• spoj č. 16 bude uspíšen o 18 minut,
nově bude vyjíždět z Ráje, Na Kopci v 8:32;
• spoj č. 24 bude zkrácen, nově bude
ukončen na AN;
• spoj č. 26 bude uspíšeno 5 minut, nově
odjezd z Ráje, Na Kopci v 15:32;
• spoj č. 30 bude opožděn o 2 minuty,
nově odjezd z Ráje, Na Kopci v 17:32
a nově nepojede přes ulici Lešetínská;
• spoj č. 31 nově nepojede přes ulici
Lešetínská.

LINKA 514

• spoje č. 2 a 202 budou uspíšeny
o 5 minut, nově budou vyjíždět z AN v 4:05;
• spoj č. 4 bude uspíšen o 2 minuty,
nově odjezd z konečné ve Starém Městě
v 4:38;
• spoj č. 204 bude uspíšen o 5 minut,
nově bude vyjíždět z AN v 4:50;
• spoj č. 6 bude uspíšen o 2 minuty, nově
bude vyjíždět z AN v 5:20;
• spoje č. 14 a 208 budou opožděny
o 2 minuty a 5 minut, nově oba odjezd
z konečné ve Starém Městě v 7:10;
• spoj č. 16 bude opožděn o 5 minut,
nově odjezd z konečné ve Starém Městě
v 8:15;
• spoj č. 26 bude prodloužen na konečnou ve Starém Městě (odjezd v 12:38)
a na odjezdu z AN uspíšen o 10 minut
(nově v 12:50, celoročně v pracovní dny);
• spoj č. 220 bude opožděn o 21 minut,
nově bude vyjíždět z AN v 13:27;
• spoj č. 23 bude uspíšen o 15 minut,
nově odjezd od státní hranice v Ráji v 12:33;
• spoj č. 25 bude uspíšen o 10 minut,
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návaznost a možnost přestupu mezi jednotlivými spoji městské autobusové dopravy a spoji příměstských autobusových
linek do a ze zaměstnání.
S ohledem na roční objem ujetých kilometrů a kapacitu
vozového parku dopravce bylo nutno veškeré změny na linkách 514 a 520 vyvážit úspornými opatřeními, zejména na
lince 513, a to zkrácením nebo úplným zrušením dlouhodobě
nevytížených spojů.
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• spoj č. 28 bude uspíšen o 5 minut, nově
bude vyjíždět z AN v 13:45;
• spoje č. 7 a 205 budou opožděny
o 3 minuty s odjezdem od státní hranice
v Ráji v 6:38;
• spoje č. 207 a 209 budou opožděny
o 13 minut, nově s odjezdem od státní
hranice v Ráji v 7:48 a 8:48.

LINKA 519

• spoj č. 5 bude zrušen;
• spoj č. 21 již nebude zkrácen, nově
bude jezdit celoročně v pracovní dny
s odjezdem z AN v 12:04;
• spoj č. 23 bude nově jezdit celoročně
v pracovní dny s odjezdem z AN
v 13:04;
• u vybraných spojů v pracovní dny ve
špičkách bude upravena jízdní doba
z důvodu jejich pravidelného zpoždění.

LINKA 520

• spoj č. 1 již nebude zkrácen, nově
s odjezdem z AN v 4:47;
• spoj č. 5 bude prodloužen, nově
s odjezdem z prům. zóny Nové Pole
v 6:10, a to celoročně;
• spoje č. 13 a 15 budou prodlouženy,
nově s odjezdem z konečné ve Starém
Městě v 10:25 a 11:25 (celoročně v pracovní dny);
• spoje č. 209, 211, 213, 215, 217, 219,
221 a 225 budou prodlouženy, nově
s odjezdem z konečné ve Starém Městě v 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25,
15:20, 16:25 a 19:25;
• spoj č. 17 nově s odjezdem z AN až
v 12:47 s prodloužením do prům. zóny
Nové Pole (příjezd v 13:32 – celoročně
v pracovní dny);
• spoj č. 19 bude prodloužen, nově
s odjezdem z prům. zóny Nové Pole
v 14:15 (celoročně v pracovní dny);
• spoje č. 21, 23, 25, 27, 29 a 31 budou
prodlouženy, nově s odjezdem z konečné
ve Starém Městě v 14:40, 15:25, 16:25,
17:25, 18:25 a 19:25;
• spoj č. 117 bude opožděn o 20 minut,
nově s odjezdem z AN ve 14:52;
• spoj č. 125 bude zrušen.
Na ostatních autobusových linkách
nedochází v tomto období k žádným
změnám.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Těžba v Darkově lázně a domy nezasáhne
Reagujeme na řadu nepřesných až poplašných zpráv týkajících se rozšíření těžby uhlí a zasažení rezidenční městské části Darkova, ale také připravovaného obchvatu města Karviné.

MAXIMÁLNÍ POKLES

Baterky pro ONKO-Naději
Pomoci přírodě a současně podpořit
dobrou věc, to můžete vhozením starých baterií k recyklaci do označených
válců a krabic v kterékoliv budově
magistrátu. Jeho zaměstnanci se totiž připojili k Baterkománii – soutěži
měst pořádanou neziskovou společností ECOBAT a Moravskoslezským
krajem. Tři města, která do 31. srpna nasbírají nejvíc kilogramů baterií,
získají finance na jimi vybraný charitativní projekt. Recyklujme společně
a přispějme Spolku onkologických
pacientů v Karviné ONKO-Naděje na
ozdravné aktivity.

Wintejnery jsme vzali za své

Mapa izočar poklesů v dobývacím prostoru Darkov (poruby 240 401 a 240 410) Zdroj: OKD, a.s.
Rozhodnutí Rady města o vydání souhlasu s těžbou v porubech 240
401 a 240 410 ze dne 23. října 2019 je
v plném souladu se všemi dohodami
o nezasažení rezidenční městské části
Darkova a Lázní Darkov a.s. plánovanou těžbou a dokumentací schválenou Ministerstvem životního prostředí
z roku 2009 o Pokračování hornické
činnosti OKD, a.s. Dolu Darkov v období 2011–2020.
„Statutární město Karviná se, jako
jedno z mnoha účastníků řízení, vyjadřuje k těžbě, avšak těžbu povoluje
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Moravskoslezského a Olomouckého.
Kromě statutárního města Karviná se
vyjadřují např. všichni správci inženýrských sítí – technických i dopravních
(železniční i silniční) a samozřejmě
i občané,“ říká náměstek primátora
Miroslav Hajdušík (KSČM).
Rada města Karviné nezměnila
stanovisko a nepovolila společnosti OKD, a.s. jakkoli porušit vzájemně
uzavřené dohody, aby důlní vlivy těžby
uhlí zasáhly rezidenční část Karviné-Darkova a ohrozily tak nemovitosti
v této lokalitě. Město v uplynulých
letech investovalo nemalé finanční
prostředky nejen do nové komunikace
v městské části Darkov, ale například
také opravilo historickou památku –
Most Sokolovských hrdinů a nehodlá
nechat nejen tyto investice, ale i investice svých občanů ohrozit. Z vyjádření
zástupců společnosti OKD, a.s. jasně

vyplývá, že ani těžební společnost nehodlá dohodu porušit. „Dobývání porubů 240 401 a 240 410 je plánováno
k realizaci po získání pravomocných
povolení na základě podkladů a souhlasných stanovisek zákonem stanovených subjektů. Plánovaná hornická
činnost je v souladu se závazným stanoviskem k dokumentaci na hodnocení
vlivů na ŽP, hranice vlivů nepřekračuje
hranici uvedenou v dokumentaci a nezasahuje do oblasti Lázní. Rozsah vlivů
nepřesahuje parametry dohody mezi
městem Karviná a OKD, a.s. Naše firma nehodlá dobývat pod Lázněmi ani
pod zastavěnou částí v části Darkov
(ul. Lázeňská),“ říká výkonný ředitel
OKD, a.s. Radim Tabášek.
Pokud jde o vztah mezi pokračováním těžby a připravovaným obchvatem města Karviné, tak dle vyjádření
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen
ŘSD) je s mírnými vlivy těžby počítáno.
„Na základě této prognózy je zájmový
prostor zařazen do skupiny stavenišť
III až V dle ČSN 73 0039 – Navrhování
objektů na poddolovaném území. Tato
norma určuje podmínky návrhu objektů
v území ohroženém důlní činností. ŘSD
si je vědomo půdní struktury v dané
oblasti, proto nechalo v prosinci 2018
vypracovat geotechnický průzkum, na
jehož základě projektant aktualizoval
projektovou dokumentaci, kde byla
přijata další opatření proti účinkům
poddolování,“ říká mluvčí ŘSD Nina
Ledvinová.

K případným obavám ze zaplavení
obchvatu spodní vodou Nina Ledvinová
dodává: „Niveleta komunikace je navržena v dostatečné výšce nad předpokládanou hladinou podzemní vody, stejně tak násypový materiál spodní části
násypu je navržen s ohledem na možné
zaplavení vodou. V souladu s požadavkem normy je vozovka komunikace
navržena jako netuhá, tj. z asfaltových
hutněných vrstev. V trase jsou pod násypem propustky, které zajistí případné
rozložení vody i za těleso obchvatu.“
Obávat se nemusí ani obyvatelé residenční části Darkova. „Podle hydrogeologického posudku zpracovaného
Ing. Maluchou se předpokládá, že bude zachován současný stav podzemní
vody nebo dojde k mírnému zlepšení.
To znamená, že nedojde k ohrožení majetku na povrchu, tak jak k tomu nedošlo při těžbě v roce 2018,“
dodává náměstek primátora Miroslav
Hajdušík.
ŘSD je se společností OKD, a.s.
v úzkém kontaktu. V době zpracování
projektové dokumentace pro provádění
stavby bylo ŘSD ujištěno, že obchvat
důlní činností nebude nijak ovlivněn, což
také potvrzuje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová: „Co se týče OKD, tak v době zpracování projektu pro provedení stavby byly
ze strany OKD poskytnuty již zmíněné
prognózy poklesů. U společnosti OKD
jsme si ověřili aktuální stav těžby v předmětné oblasti a byli jsme ujištěni, že pod
obchvatem důlní činnost nebude.“

5

Karviná spolupracuje s firmou
ELEKTROWIN, a.s., která odebírá ze
sběrného dvora Technických služeb
Karviná, a.s. vysloužilé elektrospotřebiče za účelem dalšího zpracování
a recyklace. Zatímco v roce 2018
jsme odevzdali 61,405 tun, loni to bylo
již 86,046 tun. To představuje více jak
40% meziroční nárůst odevzdaného
elektra prostřednictvím užitečných
kontejnerů – „wintejnerů“ – ve sběrném dvoře. Každý obyvatel Karviné
tak v roce 2019 odevzdal v průměru
1,628 kilogramu starého elektra oproti
1,147 kilogramu z roku 2018. Sběrný
dvůr najdete v areálu technických
služeb v Karviné-Novém Městě od
1. dubna do 31. října (po–pá: 8:30–
17:00; so: 6:00–14:30; ne: zavřeno)
a od 1. listopadu do 31. března (po–
pá: 7:30–16:00; so: 6:00–14:30; ne:
zavřeno). Malé vyřazené elektrospotřebiče můžete odložit také do červených kontejnerů společnosti Asekol
a.s. na kontejnerových stanovištích.
Jejich prostřednictvím ročně pošlete
k recyklaci dalších více než 30 tun vysloužilého elektra. Děkujeme, že třídíte.

Nový kotel lze předfinancovat
Úspěšným žadatelům o kotlíkovou
dotaci připomínáme, že v případě
nedostatku finančních prostředků mohou po uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem požádat město do
31. července 2021 o návratnou finanční výpomoc tzv. „kotlíkovou půjčku“,
která je poskytována bezúročně ve
výši dotace 3. kotlíkové výzvy.
V případě jakýchkoliv dotazů k dané
problematice se neváhejte obrátit na
pracovníky Odboru školství a rozvoje
magistrátu 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).
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ŠKOLSTVÍ

Karviná – mmkarvina

Vývojáři z Karviné a Prievidze si vyměňují zkušenosti

Pedagogové základních škol spolupracují při mezinárodním projektu na zavedení technologie 3D tisku do výuky. Také žáci
dostanou v rámci výměnných pobytů příležitost porovnat a zdokonalit získané znalosti se svými zahraničními protějšky.
Také v letošním roce pokračuje
česko-slovenský projekt AdTech zaměřený na zlepšení uplatnitelnosti na
trhu práce prostřednictvím osvojení
technologie 3D tisku. Žáci základních
škol již mají za sebou první zkušenosti s 3D tiskem a také jejich učitelé
– vývojáři – nezůstávají pozadu. Po
loňském říjnovém studijním pobytu ve
slovenské Prievidzi se na práci svých
českých protějšků přijelo podívat osm
vývojářů ze Slovenska. „V rámci projektu navštívili základní školy, kde
měli možnost vidět výuku a prohlédli si
i náš Business Gate, kde mají možnost
vidět pořízené 3D tiskárny,“ řekl Josef
Woźniak z Odboru školství a rozvoje

magistrátu a dodal: „Nejdřív jsme provedli analýzu trhu, poptávky v rámci
zaměstnavatelů v regionu, na základě
kterého vznikly vzdělávací programy,
které se aplikovaly do základních škol
u nás a v Prievidzi. Tyto programy se
v současné době prvním rokem zkouší
ve výuce. Věříme, že získaný výstup
ukáže, jakým stylem podpořit u dětí na
základních školách zájem o technické
obory.“
Mezinárodní spolupráce je zajímavá i tím, že školská legislativa je v obou
zemích jiná, a proto i postupy uplatňování projektu v praxi jsou odlišné.
„U nás je výuka ve školách řešená
způsobem, že děti mají toto téma za-

vedeno přímo v jednotlivých předmětech, např. v biologii, matematice či
informačních technologiích,” vysvětlila
Darina Laluhová, referentka pro projekty a investice města Prievidza.
K českým osnovám Josef Wózniak řekl:
„U nás mají školy možnost volby, každá základní škola si může vybrat svůj
způsob výuky, takže jsme šli cestou projektových dnů. To nám dává možnost
porovnat a vyhodnotit oba systémy.“

Projekt bude pokračovat výměnnými pobyty dětí z obou měst. I ony budou
moci srovnat své nabyté znalosti například prostřednictvím soutěží v modelování a další práce s 3D tiskárnami.
Závěrečná konference ve výstupech
zhodnotí celý projekt, který však konferencí neskončí. Obě strany v rámci
udržitelnosti projektu i dalšího vývoje
chtějí pracovat na prohlubování znalostí 3D tisku na základních školách.

Projekt „AdTech“, registrační číslo projektu: 304011D118, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci pro Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Malí lyžaři v Beskydech

Středoškoláci se pochlubili

Studenti a pedagogové Střední školy techniky a služeb Karviná představili během dvou dní zajímavým způsobem aktuální studijní obory. Zástupkyně ředitelky
pro teoretické vyučování Yvetta Kałužová prozradila více: „Nápad na propagační akci naší školy vznikl po dlouhém přemítání pedagogů, jak přiblížit naši školu
široké veřejnosti, jak občanům ukázat, co se za sedmdesát let existence školy
u nás změnilo. Jsme škola s velikým záběrem, velmi moderně vybavenými
učebnami a skvělými učiteli. Veřejnost nás zná spíše jako „Májovácké učiliště“,
a tak jsme chtěli ukázat, co se u nás vlastně učí.“

Hola, hola, škola volá

Lyžařské kurzy pro 450 karvinských dětí mateřských a základních škol již tradičně proběhly od ledna do začátku března 2020 ve Ski areálu Kempaland
Bukovec. Cílem lyžařských kurzů byl rozvoj pohybových dovedností a získání základních lyžařských návyků formou zábavných her na sněhu. Jednalo se
o pětidenní výjezdový lyžařský kurz s náplní dvou hodin intenzivního lyžování ve
skupince pod dohledem instruktorů a slavnostním ukončením formou závodů.
Lyžařské kurzy vedle města finančně podpořila Nadace OKD.
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Základní a Mateřská škola Dělnická zve všechny budoucí prvňáčky na akci
Let´s Play aneb Happy Day, která se uskuteční v budově školy na ulici Sokolovská v Karviné-Novém Městě ve čtvrtek 19. března 2020 od 15:30 do 18:00
hodin. Milí rodiče, přijďte si s dětmi zasportovat, zasoutěžit, vyzkoušet logické
i zábavné hry a strávit báječné odpoledne.
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KULTURA

Šikmý kostel odkrývá osudy obyvatel zmizelé Karviné

Stejnojmenná prvotina spisovatelky Karin Lednické nenechává své první čtenáře chladnými. Přijměte proto její pozvání a poznejte
na stránkách této románové kroniky autenticky popsané životní příběhy našich předků, kteří zažili rozkvět i pád původní Karviné.
Na pultech knihkupectví se 20. února objevila Vaše románová prvotina
a odborná veřejnost nešetří chválou.
To je asi splněný sen každého začínajícího autora?
„Ano, je to tak. Z prvních reakcí mám
jako autorka obrovskou radost, protože
do románu Šikmý kostel jsem vložila
obrovské množství času a energie,
považuji ho za svůj životní projekt,
a proto mě nesmírně těší, že vyvolává
tak příznivé odezvy.“

Karin Lednická
• Narodila se v Karviné, vyrostla
v Havířově a nyní žije v Ostravě.
• Psala pro regionální periodika,
dělala zprávařku v jednom z prvních
soukromých rádií, věnovala se kulturní publicistice a překládala anglickou
beletrii.
• Po dvaceti letech vydávání knih se
začala věnovat vlastnímu psaní.

abych svůj příběh podala co nejlépe
a důstojně. K tématu staré Karviné mě
přivedlo zjištění, že tomuto fascinujícímu místu a obdivuhodným lidem, kteří
v něm žili, se v česky psané románové
tvorbě dříve nikdo nevěnoval.
Při rešerších jsem pracovala s literaturou, s prameny – a v neposlední
míře mi byly zdrojem informací také
rozmluvy s pamětníky. Strávila jsem
s nimi mnoho hodin a vyslechla jsem
si i velmi emotivní zpovědi. S každým
takovým setkáním ve mně narůstala
pokora k těmto lidem i k jejich předkům. V Šikmém kostele jim vzdávám
hold, prokazuji úctu. A ráda dodávám,
že toto poselství doputovalo ke všem
čtenářům, kteří knihu četli. I mimo náš
region.“

V Karviné žije početná skupina lidí,
pro kterou není původní Karvinná
pouze vděčným nostalgickým tématem hovoru při průjezdem „dvojkou“,
ale i vášní – sběratelé si vyměňují dobové pohlednice a artefakty, pátrají
v archivu i v terénu. Co přivedlo
k tomuto tématu Vás a kolik času jste
mu již věnovala?
„Jsem si velmi dobře vědoma, jak významného tématu se ve svém románu
dotýkám. Snad i právě proto mi práce
na něm zabrala více než čtyři roky, kdy
jsem také pátrala v archivu i v terénu, protože mi velmi záleželo na tom,

Pracujete na druhém dílu ze tří. První
popisoval léta 1894–1921, druhý na
ně navazuje?
„Ano, ve druhém i třetím díle budu dál
rozvíjet historii zaniklé Karviné. Druhý
díl bezprostředně navazuje na díl první
– začíná popisem dopadů česko-polského konfliktu po roce 1921 – a skon-

čí rokem 1945. Závěrečný díl skončí
v letech šedesátých, která byla pro starou Karvinou dobou naprostého zmaru
a zkázy.“
Zpět k Šikmému kostelu, křest románu připadl na poslední únorový den
v rámci Knižního festivalu v Ostravě.
Představíte osobně knihu i v Karviné?
„S velikou radostí můžu oznámit, že
26. března 2020 se na zámku v Karviné
uskuteční slavnostní křest knihy s autorským čtením. Nad Šikmým kostelem
převezme záštitu náměstek primátora
Andrzej Bizoń a křtít bude také ředitelka knihovny Markéta Kukrechtová,
která mimochodem patří mezi jedny
z prvních čtenářů mé knihy. Především
se však těším na setkání s obyvateli
Karviné, protože právě pro ně a k uctění
památky jejich předků jsem svou knihu
napsala.“
Děkujeme za rozhovor, přejeme mnoho spokojených čtenářů a těšíme se
26. března odpoledne na shledanou
na zámku Fryštát.

▼INZERCE ▼

ZÁJEZDY
CESTOVNÍ
KANCELÁŘE
A-Z A-Z
TOUR
s.r.o.
2020
ZÁJEZDY
CESTOVNÍ
KANCELÁŘE
TOUR
s.r.o.
2020
ÍPOZNÁVACÍ
KANCELÁŘE
A-Z
TOUR
s.r.o.
2020
ZÁJEZDY LETECKY
PRAHY SZ ČESKÝM
AUTOKAROVÉ
POHODOVÉ
POZNÁVACÍ
ZÁJEZDY
S PRŮVODCEM
POZNÁVACÍ
ZÁJEZDYZLETECKY
PRAHY SPRŮVODCEM
ČESKÝM PRŮVODCEM
AUTOKAROVÉ
POHODOVÉ
POZNÁVACÍ
ZÁJEZDY
S PRŮVODCEM

PRŮVODCEM
AUTOKAROVÉ
POZNÁVACÍ
ZÁJEZDY
S PRŮVODCEM
Vroclav,
Dolní Slezsko,
hot. 3*, HBhot. 3*,
06.05.
– 10.05.
5950 Kč
– 16.05.
24.05. – 24.05.
18950
Kč18950
Vroclav,
Dolní Slezsko,
HB
06.05.
– 10.05.
5950 Kč
Kč
Andalusie,
hotel San Fermin
3* San
HB Fermin POHODOVÉ
Andalusie,
hotel
3*16.05.
HB
Okruh
Rakouskem,
hotely 3*, hotely
HB
24.05.24.05.
– 29.05.
9950 Kč
– 29.05.
Okruh
Rakouskem,
3*, HB
9950 Kč
28.05.
– 28.05.
02.06.
23700
Kč23700
–06.05.
02.06.
Kč5950
Vojenská
muzea,
Moskva
a okolí,Dolní
HB
Vojenská
muzea,
Moskva
aSlezsko,
okolí,
HB hot.
Vroclav,
3*, HB
– 10.05.
Kč
5.
18950
Kč
31.05.
– 06.06.
okolí,
hotel 3*,
HB
Kč
Lago
di Lago
Garda
okolí,ahotel
3*, HB
31.05.
– 06.06.
9750 9750
Kč
09.06.
–24.05.
16.06.
Kč9950
16.06.
28450
Kč28450
Okruh
HB
– 29.05.
Kč diaGarda
Moskva,
Petrohrad
hotely 09.06.
3-4*,hotely
HB –3*,
Moskva,
Petrohrad
hotely Rakouskem,
3-4*, HB
6.
23700
Kč
– 15.06.
Černá
Hora,
příroda,
3* HB06.06.06.06.
Kč
Černá
Hora,
historie,
3*historie,
HB
– 15.06.
1255012550
Kč
11.07.
Kč9750
– 03.07.
11.07.
37950
Kč37950
Bajkal,
Transsib.
magistrála
hot. HB hotel
Lago di Garda
okolí,
3*, HB –31.05.
– 06.06.
Kč příroda,
Bajkal,
Transsib.
hot. HB a 03.07.
6.
28450
Kč magistrála
07.06.
– 13.06.
Slovinsko
severu
k jihu,
3*,
HB
Kč
–06.06.
08.08.
Kč
Slovinsko
od severu kod
jihu,
hotely
3*, hotely
HB
07.06.
– 13.06.
9950 9950
Kč
Bajkal,
Transsib.
magistrála
hot.
HB 3*
Černá Hora,
historie,
HB
– 15.06.
12550
Kč
31.07.
– 31.07.
08.08.
37950
Kč37950
7.
37950
Kč magistrála
Bajkal,
Transsib.
hot. HBpříroda,
– 13.06.
Šumava,
výlety
do SRN,
hotel 3*, HB
Kč
18.08.
Kč9950
Slovinsko
severu11.08.
k jihu,
3*, HB –07.06.
– 13.06.
Moskva,
Petrohrad
hotely
3-4*,
HBhotely
Šumava,
sKčvýlety do sSRN,
hotel
3*, HB
07.06.07.06.
– 13.06.
6950 6950
Kč
8.
37950
Kč
– 11.08.
18.08.
28450
Kč28450
Moskva,
Petrohrad
hotely 3-4*,od
HB
14.06.
– 19.06.
Krušnohoří
se SRN,
příroda,
HB
Kč
Šumava, s výlety do SRN, hotel 3*, HB
07.06. – 13.06.Krušnohoří
6950
Kč se SRN, příroda,
hist.,
3* HBhist., 3*
14.06.
– 19.06.
6450 6450
Kč
8.
28450 Kč
TERMÁLNÍ
LÁZNĚ - AUTOKAREM
S PRŮVODCEM
TERMÁLNÍKrušnohoří
LÁZNĚ - AUTOKAREM
PRŮVODCEM
14.06.
– 20.06.
Slovinsko
severu
k jihu,
3*,
HB
Kč
se SRN, příroda, S
hist.,
3* HB
14.06. – 19.06.Slovinsko
6450
Kč
od severu kod
jihu,
hotely
3*, hotely
HB
14.06.
– 20.06.
9950 9950
Kč
DCEM
19.04.
–14.06.
25.04.
Kč9950
Szaflary
(PL),
lázně,
3*, HB+bazény
21.06.
– 26.06.
Jizerské
hory shotel
Polskem,
hotel 3*,21.06.
HB
Kč
19.04.
– 3*,
25.04.
8650
Kč 8650
Slovinsko
od severu
k jihu, hotely
HB
– 20.06.
Kč
zaflary (PL),
term. lázně,
3*,term.
HB+bazény
Jizerské
hory
s Polskem,
3*, HB
– 26.06.
6450 6450
Kč
Kč6450
4.
8650
Kč
Termály
Chocholow
BS+bazény
21.06.
– 26.06.
Vysočina
a Posázaví,
penz. 3*,21.06.
HB
Kč
Jizerské
hory(PL),
s Polskem,
hotel
3*, HB 08.05.
21.06.
– 26.06.
Kč
08.05.
1150
Kč 1150
ermály
Chocholow
(PL), BS+bazény
Vysočina
a Posázaví,
penz. 3*, HB
– 26.06.
6450 6450
Kč
Kč6450
10.05.
–21.06.
17.05.
Hevíz,
Maďarsko, hotel a
FitPosázaví,
3*, FB+bazény
Kč
– 27.06.
Dolomity
pro každého,
hotel 3*, HB
Kč
penz.–3*,
HB
– 26.06.
Kč
10.05.
17.05.
9250
Kč 9250
Hevíz, 1150
Maďarsko, hotel Vysočina
Fit 3*, FB+bazény
Dolomity
pro každého,
hotel 3*, HB
21.06.21.06.
– 27.06.
9750 9750
Kč
16.05.
–21.06.
17.05.
2950 Kč9750
Termály
Chocholow,
HB+bazény
5.
9250
Kč
21.06.
–
27.06.
Slovinsko,
hot. 3* u Jadranu s výlety, HB
9950
Kč
Dolomity
pro
každého,
hotel
3*,
HB
–
27.06.
Kč
16.05.
–
17.05.
2950
Kč
ermály Chocholow, HB+bazény
Slovinsko, hot. 3* u Jadranu s výlety, HB
21.06. – 27.06.
9950 Kč
–21.06.
23.05.
6950 Kč9950
5.
2950
Kč
Lázně
Dudince,
Jantár
21.06.
– 27.06.
moře, Łeba, hot. 3*, HB,21.06.
výlety
Kč
Slovinsko,
hot.3*,
3*HB+proced.
u 17.05.
Jadranu s výlety,
HB
– 27.06.
Kč
– 17.05.
23.05.
6950
Kč
ázně Dudince,
Jantár
3*, HB+proced.
Baltské Baltské
moře,
Łeba, hot. 3*, HB, výlety
– 27.06.
8450 8450
Kč
17.05.
–21.06.
23.05.– 27.06.
11950 Kč8450
Lázně
Dudince,
Smaragd 3*+HB+proc.
5.
6950
Kč
21.06.
–
27.06.
Bieščady,
(PL) hist., příroda, penz. 3*, HB
7450
Kč
Baltské
moře,
Łeba,
hot.
3*,
HB,
výlety
Kč
17.05.
–
23.05.
11950
Kč
ázně Dudince, Smaragd 3*+HB+proc.
Bieščady,
(PL) hist., příroda, penz. 3*, HB
21.06. – 27.06.
7450 Kč
24.05.
–21.06.
30.05.– 27.06.
10950
Kč7450
Bükfürdö,
h. Répce 3*,
+vst.příroda,
do TK penz. 3*,
5. 11950
Kč
28.06. – 03.07.
Příroda
Českého ráje, hot. 3*, HB
6350 Kč
Bieščady,
(PL)HBhist.,
HB
Kč
24.05.
– 30.05.
10950 Kč
Bükfürdö, h. Répce 3*,
HB+vst. do TK
Příroda
Českého
ráje,
hot. 3*, HB
28.06.
–
03.07.
6350
Kč
24.05.
–28.06.
30.05.– 03.07.
5250 Kč6350
5. 10950
Kč
Bükfürdö,
apartmán
v apartmanhotelu,
12.07. – 17.07.
Polské
Tatry a okolí, penz. 3*, HB
6750 Kč
Českého
ráje, BS
hot.–3*,
HB
Kč
24.05.
30.05.
5250 Kč
Bükfürdö, apartmán vPříroda
apartmanhotelu, BS
Polské
Tatry
a okolí, penz. 3*, HB
12.07. – 17.07.
6750 Kč
07.06.
–
13.06.
7950
Kč6750
Luhačovice,
h.
Harmonie
3*,
HB
+
proc.
5.
5250
Kč
12.07. – 17.07.
Jižní
6950 Kč
Polské
Tatry
a
okolí,
penz.–
3*,13.06.
HB
12.07.
–
17.07.
Kč Čechy, divadlo s otáč. hled., 3*, HB
07.06.
7950
Kč
uhačovice, h. Harmonie 3*, HB + proc.
Jižní
Čechy, divadlo s otáč. hled., 3*, HB 12.07. – 17.07.
6950 Kč
–12.07.
20.06.– 17.07.
8950
Kč6950
Hajdúszoboszló,
hoteldivadlo
Járja 3*,
HB hled., 14.06.
6.
7950
Kč
19.07. – 15.07.
Lago
9950 Kč
Jižní Čechy,
s otáč.
3*, HB
Kč di Garda a okolí, hotel 3*, HB
14.06. – 14.06.
20.06. – 21.06.
8950 Kč 9250
Hajdúszoboszló,
hotel Járja 3*, HB
Lago
di Baltské
Garda amoře,
okolí,Gdaňsk,
hotel 3*, HB
19.07.26.07.
– 15.07.
9950 9550
Kč
Kč9950
6.
8950
Kč
Hevíz,
Maďarsko,
Fit 3*, FB+bazény
– 01.08.
3*, HB, výlety
Kč
Lago dihotel
Garda
a okolí,
hotel 3*, HB
19.07.
–
15.07.
Kč
14.06. – 06.07.
21.06. – 12.07.
9250 Kč 4950
Hevíz,
Maďarsko, hotel Fit 3*, FB+bazény
Baltské
moře,
Gdaňsk,
3*,
HB,
výlety
26.07.
–
01.08.
9550
Kč
Kč9550
Podhájska,
penzion
Podhájčanka,
BB 3*, HB, výlety
6.
9250
Kč
Českosaské
Švýcarsko, hot. 3*, HB 02.08. – 08.08.
6850
Kč
Baltské
moře,
Gdaňsk,
26.07.
–
01.08.
Kč
06.07. – 12.07. – 12.07.
4950 Kč 8550
Podhájska,
penzion Podhájčanka, BB
Českosaské
Švýcarsko
, hot. 3*,hotel
HB
02.08.09.08.
– 08.08.
6850 6450
Kč
Kč6850
Podhájska,
penz. Energy,Švýcarsko
HB+bazény , hot.06.07.
7.
4950
Kč
– 14.08.
Jizerské
hory s Polskem,
3*, HB
Kč
Českosaské
3*, HB
02.08. – 08.08.
Kč
06.07.
– 09.08.
12.07. – 15.08.
8550 Kč10950
Podhájska,
penz.
Jizerské
hory
s Polskem,
hotel 3*, HB
09.08.09.08.
– 14.08.
6450 6450
Kč
Kč6450
7.
8550
Kč Energy,
Bükfürdö,
h.HB+bazény
Répcehory
3*, HB+
do TKhotel 3*,
– 14.08.
Krušnohoří
se SRN, příroda, hist., 3* HB
Kč
Jizerské
s vst.
Polskem,
HB
09.08. – 14.08.
Kč
– 16.08.
15.08. – 22.08.
10950 Kč 8250
Bükfürdö,
h. Kč
RépceMeder,
3*, HB+vst.
doElenka
TK u TK,09.08.
Krušnohoří
se SRN, a
příroda,
hist., 3* HB
– 14.08.
6450 6450
Kč
Kč6450
Velký
hotel
3*, HB hist., 3*
8. 10950
09.08.
– 14.08.
Vysočina
Posázaví,
penz. 3*,09.08.
HB
Kč
Krušnohoří
se SRN, příroda,
HB
09.08. – 14.08.
Kč
16.08.
– 24.08.
22.08. – 30.08.
8250 Kč 4950
Velký
Meder,
u TK, 3*,
Vysočina
a Posázaví,
3*, HB hotel09.08.
– 14.08.
6450 6750
Kč
Kč6450
Podhájska,
penzion
Podhájčanka,
BB penz. 3*,
8.
8250
Kčhotel Elenka
09.08.
– 15.08.
Orava,
Roháčepenz.
s termály,
HB
Kč
Vysočina
a HB
Posázaví,
HB
09.08. – 14.08.
Kč
24.08.
– 30.08.
30.08. – 05.09.
4950 Kč 8950
Podhájska,
penzion
Podhájčanka, BB
Orava,
Roháče
s termály,
HBhled., 3*,
09.08.
– 15.08.
6750 6950
Kč
Kč6750
8.
4950
Kč
Hajdúszoboszló,
hotel Járja
HB
16.08.
– 22.08.
Jižní
divadlo hotel
s otáč.
HB
Kč
Orava, Roháče
s 3*,
termály,
hotel
HB
09.08. – 15.08.
Kč Čechy,
– 05.09.
8950
Kč 8950
Hajdúszoboszló,
hotel
Járja
3*,
HB Park
–16.08.
12.09.
Kč6950
Jižní
Čechy,
otáč.
3*, HB
16.08.
– 22.08.
6950 9950
Kč
9.
8950
Kč
Lázně
Piešťany
, hot.
3*,30.08.
30.08.
– 05.09.
Slovinsko,
3*hled.,
u Jadranu
s výlety,
HB
Kč
Jižní
Čechy,
divadlo
sHB+proc.
otáč. hled., 06.09.
3*, HB
– 22.08.
Kč divadlo shot.
06.09.
– 06.09.
12.09.
8950
Kč10950
–30.08.
12.09.
Kč9950
ázně Piešťany
Park
3*, HB+proc.
Slovinsko,
u Jadranu
s výlety,penz.
HB 3*,30.08.
– 05.09.
9950 6450
Kč
Bükfürdö,
h. Répce
3*,hot.
HB3*
+vst.
do TK s výlety,
9.
8950
Kč , hot.
06.09.
– 11.09.
Polské
a okolí,
HB
Kč
Slovinsko,
u Jadranu
HB
– 05.09.
Kčhot. 3*Tatry
06.09.
12.09.
10950
Kč 5550
–06.09.
12.09.
Kč6450
Bükfürdö,
h. Kč
Répce 3*,
HB
+vst.Tatry
dov TK
Polské
Tatry
HB3*, HB,06.09.
– 11.09.
6450 8450
Kč
Bükfürdö,
apartmán
apartmanhotelu,
BS –
9. 10950
06.09.
– 12.09.
Baltské
moře,penz.
Łeba,3*,
hot.
výlety
Kč
Polské
a okolí,
penz.
3*,06.09.
HB
– 11.09.
Kč a okolí,
06.09.
– 12.09.
5550
Kč 8950
19.09.
Kč8450
Bükfürdö,
apartmán
vBaltské
apartmanhotelu,
9.
5550
Kč
Hajdúszoboszló,
hotelBS
Járja
3*,
HB
Baltské
moře,
Łeba,Ostřihom,
hot. 3*, HB, výlety
– 12.09.
8450 2950
Kč
Budapešť,
hotel 3*,06.09.
HB
12.09.
– 13.09.
Kč
moře,
Łeba,
hot. 3*, HB,13.09.
výlety –
06.09.
– 12.09.
Kč
13.09.
19.09.
8950
Kč
9.
8950
Kč
Hajdúszoboszló,
hotel
Járja 3*, HBOstřihom,
Budapešť,
Ostřihom,
hotel 3*, HB
12.09.
– 13.09.
Kč
Budapešť,
hotel–3*,
HB
12.09.
– 13.09.
2950 Kč
Nástupní
místa:
Třinec, Č. Těšín,
Karviná,
Havířov,
Frýdek-Místek,
Ostrava.
Podle
směru jízdy:
Bohumín,
Bystřice,2950
Jablunkov.

ástupní
místa: Třinec,
Těšín,
Havířov,
Ostrava.
směru jízdy:
Bohumín,náš
Bystřice,
ov, Frýdek-Místek,
Ostrava.
PodleKarviná,
směru
jízdy:
Bohumín,
Bystřice,
Jablunkov.
Vysvětlivky:
FB -Č.
plná
penze,
HB – polopenze,
BB –Frýdek-Místek,
snídaně,
BS – bez
stravy. ProPodle
více informací
si objednejte
katalogJablunkov.
(zasíláme zdarma).

Uvedené
ceny
jsou
ve
pokoji.
Aktuální
ceny najdete
www.ckaztour.cz.
aně,
BS – bez
Pro
víceHB
informací
si za
objednejte
nášdvoulůžkovém
katalog
(zasíláme
zdarma).
světlivky:
FBstravy.
- plná
penze,
– polopenze,
BBosobu
– snídaně,
BS
– bez stravy.
Pro
více informací
si objednejte
náš na
katalog
(zasíláme zdarma).
ulůžkovém
pokoji.
Aktuální
najdete
na www.ckaztour.cz.
Uvedené
ceny
jsou
zaceny
osobu
ve dvoulůžkovém
Aktuální
cenyul.
najdete
CK A-Z
TOUR
s.r.o.
Staroměstská,
Třinec,
tel: 558 pokoji.
986 800-2,
Český Těšín,
Odboje,na
tel:www.ckaztour.cz.
558 711 804, www.ckaztour.cz.

558
Těšín, ul. Odboje,
tel: 558
www.ckaztour.cz.
CK986
A-Z800-2,
TOURČeský
s.r.o. Staroměstská,
Třinec,
tel: 711
558 804,
986 800-2,
Český Těšín, ul. Odboje, tel: 558 711 804, www.ckaztour.cz.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Karviná @mmkarvina

Uvítali jsme nové karvinské občánky

Na únorovém 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 Kpt. Jaroše v Karviné-Mizerově. Na památku si rodiče odnesli pamětní list a dárečky.

V případě zájmu o jeden z dalších termínů, nejbližší je 29. března, kontaktujte prosím alespoň 14 dní předem paní Ivanu Poláškovou z Odboru školství a rozvoje
Magistrátu města Karviné na tel. 596 387 488 nebo e-mailu ivana.polaskova@karvina.cz.
▼INZERCE ▼

Ocenění policistů roku 2019
V havířovském Kulturním
domě Radost se uskutečnila slavnostní akce Policista
roku 2019. Ocenění si převzali policisté z celého Karvinska za dobře odvedenou
práci i službu v zahraničí,
a to v kategoriích policista
roku, zaměstnanec roku
a tým roku. Ocenění získali prap. Martin Cienciala z Obvodního oddělení Karviná 7, prap. Radek Gelatka
z Obvodního oddělení Karviná 1, prap. Jiří Lukša z Dopravního inspektorátu,
nprap. Břetislav Vladař z Oddělení kriminalistické techniky. Dále byli oceněni policisté 1. oddělení obecné kriminality, hlídkové služby, obecné kriminality a hospodářské kriminality. Do kategorie občanský zaměstnanec byly nominovány dvě
ženy – Eva Cimalová a Marcela Vegrichtová. Za město Karviná všem oceněným za
vynikající práci poděkoval náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM).

Tříkrálová sbírka zaznamenala rekord
V Tříkrálové sbírce se podařilo koledníkům vybrat v Karviné během
první poloviny ledna 2020 přesně
116.921 korun. To je zatím rekord
za dobu trvání této bohulibé sbírky
v našem městě. Část peněz půjde
na obnovu vybavení nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Kometa.
Aktuální výtěžek z celé České republiky činí 130.334.707 korun. Informace o tom, jak bude sbírka rozdělena
a na co se peníze využijí, najdete na
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti.
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ZDRAVOTNICTVÍ

Nemocnice spolupracuje se sdružením
Ovahelp při péči o onkologické pacienty
Spektrum péče chirurgického oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji je velmi rozsáhlé, pečují o pacienty s různými diagnózami včetně
pacientů s onkologickou diagnózou.
Mimo jiné se zde provádí operace
nezhoubných i zhoubných nádorů prsu.
Mluvčí nemocnice Radmila Fleischerová uvádí: „Máme velmi kvalitní lékařský i nelékařský zdravotnický personál
a zakládáme si na vzájemné spolupráci,
výborné komunikaci, přátelské atmosféře. Jsme schopni poskytovat z pozice
erudovaného lékaře či nelékařského
zdravotníka informace k zdravotnímu

stavu pacienta a jeho onemocnění a odborné poradenství v oblasti domácí péče
o nemocného člověka. Chybějícím článkem v této péči byla spolupráce s organizací, která může onkologickým pacientům
nabídnout ještě něco dalšího. Velmi důležité je pomáhat onkologickým pacientům
a jejich rodinám od začátku po sdělení
diagnózy. Tato pomoc má být komplexní
a založená na odborných znalostech,
vlastních zkušenostech a možnostech nabídnutí doplňujících služeb. Proto vznikla vloni na jaře spolupráce s centrem
Ovahelp, které nás velmi zaujalo prezentací organizace, tím jaké mají poslání

a co je jejich cílem. V rámci pravidelných
návštěv členů Ovahelpu a jejich vyškolených dobrovolníků u nás na oddělení
chceme našim onkologickým pacientům
zajistit také kvalitní pomoc po jejich propuštění z nemocnice a následně pak při
jejich další léčbě. Tuto pomoc a podporu dokáže tým Ovahelpu pod vedením
Ing. Zdeňky Hyvnarové poskytnout.“
Ovahelp nabízí spolupráci i na projektech prevence onkologických onemocnění a pořádá odborné semináře
a přednášky. Informace o centru pomoci Ovahelp najdete na www.ovahelp.cz
a také na facebooku.

Nová recepce na očním

Ortopedie funguje

Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji se může pochlubit hned dvěma novinkami na očním oddělení. Pro
lepší orientaci a komunikaci s pacienty zřídila před čekárnou novou recepci a díky dotaci Moravskoslezského
kraje také zakoupila novou štěrbinovou lampu. Recepce
se nachází před vstupem do čekárny poblíž schodiště
a výtahů. Usnadní nejen orientaci hlavně nově příchozím
pacientům, kterých přibývá, ale také odlehčuje administrativní zátěži zdravotnímu personálu přímo v ambulancích.
V samotné ambulanci pak lékaři a setry vyšetřují pacienty
pomocí různých přístrojů. Jeden z nich – štěrbinová lampa,
která patří k základnímu vybavení každé oční ambulance
– byl také vyměněn za nový. „Slouží k vyšetření předního
segmentu oka, můžeme vyšetřovat s kontaktní čočkou
i oční pozadí. Tato jednotka nahrazuje přístroj, který dosloužil minulý rok, a díky dotaci Moravskoslezského kraje
jsme získali přístroj nový, který nám bude sloužit dalších
dvacet let,“ říká Jiří Slepánek, primář očního oddělení.

Situace kolem ortopedie v Nemocnici s poliklinikou
v Karviné-Ráji se stabilizovala. Ortopedické oddělení bude v karvinské rájecké nemocnici normálně fungovat a poskytovat kvalitní péči i po odchodu zdravotníků orlovského
pracoviště. Ti loni v listopadu podali hromadné výpovědi
a poslední lednový den jim skončila výpovědní lhůta. Vedení krajské Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj se podařilo stabilizovat personál, a má tak dostatek kvalifikovaných
lékařů a sester, kteří se o pacienty budou starat. Pro rozvoj
karvinské nemocnice a zachování jejích akreditací je nezbytné, aby celá ortopedie zůstala v Karviné-Ráji. Novému
primáři Martinu Holinkovi se podařilo sestavit nový ortopedický tým, který splňuje personální požadavky zdravotních pojišťoven a je zárukou, že nemocnice v Karviné-Ráji
zůstane i nadále akreditovaným pracovištěm v oboru
ortopedie. Nový tým je sestaven tak, aby mohl provádět
všechny potřebné velké ortopedické zákroky, tedy výměny
kloubů, i malé zákroky.

V hornické nemocnici umí
Karvinská hornická nemocnice a. s.
jako nestátní zdravotnické zařízení
poskytuje již 24 let zdravotní péči na
území města Karviné. Špičkově vybavená nemocnice s profesionálním
přístupem zaměstnanců a primárním
zaměřením na pacienta se stala pro
poskytovanou specializovanou péči vyhledávanou jak občany z celé
České republiky, tak i z přeshraniční
oblasti. Za své působení nemocnice
prošla nesmírnou řadou změn, které
by stačily na vydání knihy. Počínaje
komplexními rekonstrukcemi a modernizacemi všech lůžkových i ambulantních pracovišť, kde mnohdy nezůstal
„kámen na kameni“, a konče zcela nově vybudovanými a vybavenými odděleními a pracovišti, do kterých nemocnice z vlastních finančních prostředků
investovala stovky miliónů korun. Od
roku 2006 se nemocnice umísťuje
v rámci ankety Nemocnice České
republiky na nejpřednějších příčkách
v bezpečnosti a spokojenosti pacientů
i zaměstnanců. V závěru roku 2019
se stala Nejlepší nemocnicí v České
republice u hospitalizovaných pacientů a Nejlepší nemocnicí kraje jak
u hospitalizovaných pacientů, tak
zaměstnanců, kde v obou kategoriích získala 1. místo.

Staň se dobrovolníkem
Přemýšlíte o dobrovolnictví, chtěli
byste pomáhat, nevíte jak nebo jste se
ještě nerozhodli? Pak právě vás velice rádi uvítají na úvodním školení pro
zájemce o dobrovolnictví humanitární
organizace ADRA. Přijďte a dozvíte
se více o možnostech, kde v Karviné
dobrovolničit. Toto setkání se koná
v úterý 17. března 2020 od 16 do
19 hodin v sídle Nadace OKD, na
ulici Karola Śliwky 149/17 v Karviné-Fryštátě. Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 736 673 382 nebo e-mailem
zaneta.urbanska@adra.cz.

▼INZERCE ▼

Házenkáři Baníku mají široká srdce

Dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji navštívili hráči HCB
Karviná (zleva) Nemanja Marjanovič, Václav Franc, Matěj Nantl, Roman Chosik
a Artur Urbanski a přivezli s sebou více jak stovku plyšáků, které se vybraly na
domácím předvánočním zápase se Zubřím v rámci sbírky na podporu dobré věci.
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Karviná – oficiální stránka města

Nový ročník Karvinského talentu zve všechny talentované pěvce

Karvinská stopa v populární televizní soutěži AZ kvíz

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 ve čtyřech pěveckých kategoriích – od předškoláků po studenty středních škol. Stejně
jako v minulém ročníku soutěže budou všichni finalisté
2020
zpívat za doprovodu živé kapely. Přihlásit se můžete souběžně v kategorii sólistů i v kategorii dua či tria. Více informací získáte na www.zs-prameny.cz nebo na e-mailu: szotkowskag@volny.cz,
na který můžete také zasílat přihlášky, nejpozději však do 13. března 2020.
Důležité termíny: Předkolo soutěže 17. března od 8:30 hodin na ZŠ a MŠ
Prameny; zkoušky s kapelou 5. a 6. května 9–17 hodin v MěDK v Karviné;
generální zkouška 13. května od 15 hodin v MěDK v Karviné; finále soutěže
14. května v 10 hodin v MěDK v Karviné.

Skvělou reklamu udělal městu Karviné
Petr Dvořák se svými vědomostmi ve
známé soutěži AZ kvíz České televize:
„S nápadem se přihlásit do soutěže přišli mí přátelé z práce. V červnu 2019
jsem absolvoval konkurz a v listopadu
mě čekalo natáčení soutěže. Ta pro mě
byla zajímavou zkušeností, i když před
třinácti lety jsem už jednou soutěžil.
Před kamerou je opravdu paní tréma
na koni. Na druhou stranu jsem poznal
nové lidi, soupeři byli normální obyčejní
sympatičtí lidé, žádní frajeři. I přesto, že jsme proti sobě soutěžili a každý chtěl
vyhrát, navázali jsme mezi sebou dokonce přátelství. Během tří soutěžních dní
jsem nasbíral zajímavé životní zkušenosti.“

Michael Žantovský besedoval nejen o listopadových událostech

Internet jako nenahraditelný zdroj poznání milovníků historie

Známá osobnost polistopadových událostí Michael
Žantovský, překladatel, spisovatel, diplomat a současný ředitel Knihovny Václava Havla v jedné
osobě zavítal ve středu 29. ledna 2020 do Karviné. V literárním salónu Regionální knihovny
Karviná pobesedoval se svými příznivci a podělil
se o zážitky a zkušenosti svého bohatého profesního života.

Dokument nadšenců amatérské filmařské skupiny Art Klapka s názvem
O zaniklé Karvinné můžete zhlédnout v pohodlí domova na webové adrese
https://1url.cz/@ozaniklekarvinne. Dobrou zprávu máme i pro příznivce historických knih. Publikace s názvem Karvinské hornické kolonie se věnuje fenoménu
hornického bydlení v jeho historickém vývoji na území dnešní městské části Karviná-Doly. Je inspirována třemi díly knihy Ostravské dělnické kolonie a představuje první ucelené zpracování historie karvinských hornických kolonií. V současné
době je publikace k přečtení na webu města https://1url.cz/@publikace.

▼INZERCE ▼

*

* Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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Wheel klub nechává v hale srdce

Wheel Klub Karviná pořádal v sobotu 1. února
2020 streetové závody Wheel Street Jam 2020.
V moderním adrenalinovém centru v Karviné-Novém
Městě si změřili síly jednotlivci a týmy z Česka, Polska a Slovenska. Organizátor David Chrapek řekl:
„Do závodu se přihlásilo pět týmů a soutěžila téměř
třicítka jezdců formou vyřazovacího klání. Od začátku panovala neskutečná atmosféra, která zanechala
v účastnících velký zážitek. Skvělou atmosféru vytvořili i samotní návštěvníci, kteří se přišli podívat
a povzbudit domácí závodníky.“

Maturanti s profesory remizovali

Studenti a profesoři Gymnázia Karviná si změřili
síly v 39. ročníku tradičního hokejového utkání na
zimním stadionu STaRS. První zápas se odehrál
již v roce 1980, během této dlouhé historie se nehrálo pouze dvakrát. Letošní klání skončilo remízou
9:9. V týmu profesorů v brance zazářil náměstek
primátora Andrzej Bizoń. Tým maturantů posílila
jediná žena – Klára Seroiszková – hráčka české
hokejové reprezentace. Začátek turnaje zahájila
trenérská legenda Vladimír Vůjtek vhozením slavnostního buly.

Přijďte poznat sami sebe

Zajímavé přednášky teoretických a praktických
dovedností sebepoznávání pořádá trenér oddílu
Survival & Kung Fu Club Karviná Marek Szweda.
Na příznivce workshopů tělesného, emocionálního a duchovního zdraví čeká další přednáška
s názvem Rozvoj vnímání, která se bude konat
v pátek 27. března 2020 od 16 do 19 hodin
v tělocvičně Střední průmyslové školy v KarvinéHranicích. Více informací a rezervace míst na
www.skck.cz, www.marekszweda.com nebo na tel.
+420 720 380 694.

KLUBsten pozval mladé naděje

KLUBsten Karviná, oddíl stolního tenisu, pořádal
v neděli 16. února 2020 sedmý ročník Krajského
bodovacího turnaje mládeže. V poutavých zápasech na šestnácti stolech ve dvouhrách se mezi
sebou utkala téměř stovka hráčů a hráček z celého
Moravskoslezského kraje. Karvinské barvy hájili
Ondra Martinovský, Kristina a Jiří Břenkovi, Tomáš
Vaněk a Adam Špirko. Konkurence byla veliká,
zúčastnily se oddíly z Nového Jičína, Oder, Opavy,
Ostravy, Frenštátu pod Radhoštem, Třince, Ostravy,
Dehylova a další.

Špičkový turnaj má svou znělku

Sportovci Kabal Team Karviná, muzikanti kapely
FoPa a členové sboru Permoník spojili síly a vytvořili
skladbu, která bude reprezentovat město Karviná
a provázet celým turnajem Kabal International Karviná 2020. Ředitel turnaje Radim Slíva prozradil více:
„Skladba má anglický text, je energická a správně
chytlavá. Natáčení skladby bylo pro nás všechny
úžasným zážitkem, který se nedá popsat slovy.“
Do turnaje se přihlásily hvězdy světového badmintonu, Karviná se tak opět řadí k metropolím, které
organizují velkolepé turnaje.

Házenkáři slavili zasloužený postup

Házenkáři karvinského Baníku postoupili do čtvrtfinále evropského Vyzývacího poháru. Odvetu s týmem Madeira Andebol zvládli na výbornou, výsledek
33:27 rozburácel celou házenkářskou halu. Zápasové drama si nenechalo ujít téměř dva tisíce fanoušků. Jejich soupeřem ve čtvrtfinále Challenge Cupu
je tým HC Dukla Praha. První zápas se odehraje
v Karviné o víkendu 21.–22. března 2020, odveta
bude na programu o týden později v Praze. Vítěz
duelu bude hrát semifinále v Rusku nebo v Rumunsku.

Kam v březnu za sportem
2. 3. 17:30 Nejúspěšnější sportovec roku 2019 – slavnostní galavečer. Městský dům kultury Karviná, Karviná-Nové Město. Volné vstupenky u p. Marcely Hübnerové,
Odbor školství a rozvoje, budova C magistrátu, tel.: 596 387 484, e-mail: marcela.hubnerova@karvina.cz. ● 7. 3. 11:30 Sokol Karviná – Start Havířov – nadregionální
liga U15 v basketbale. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov. ● 7. 3. 9:00 a 10:15 Sokol Karviná – BC Nový Jičín – oblastní přebor U11 v basketbale. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov. ● 7. 3. 18:00 HCB Karviná – Talent Plzeň – extraliga mužů v házené. Hala házené, Karviná-Nové Město. ● 8. 3. 14:30 MFK Karviná – 1. FK
Příbram – 1. fotbalová liga mužů. Městský stadion Karviná-Ráj. ● 12. 3. 9:00 Krajské kolo silového čtyřboje – sportovní soutěž dívek a chlapců. Střední škola techniky
a služeb Karviná-Nové Město, p. o., www.sstas-karvina.cz. ● 12.–15. 3. Kabal International Karviná 2020 – mezinárodní turnaj v badmintonu. Tenisová hala STaRS,
Karviná-Fryštát. Pořádá Kabal team Karviná, z. s., tel.: 725 569 956 – Radim Slíva, e-mail: kabal@kabalteam.cz, www.kabalteam.cz/international2020. ● 21. 3. 9:00
a 10:15 Sokol Karviná – BK Příbor – oblastní přebor U11 v basketbale. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov. ● 22. 3. 14:30 MFK Karviná – AC Sparta Praha –
1. fotbalová liga mužů. Městský stadion, Karviná-Ráj. ● 22. 3. 10:15 MFK Karviná B – SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm – fotbalové utkání moravskoslezské
divize mužů. Stadion Kovona, Karviná-Nové Město. ● 4. 4. 10:00 Tradiční velikonoční turnaj – judo pro děti všech kategorii. Pořádá MSK Judo Karviná, p. Petr Rabas,
tel.: 603 786 771. ZŠ Prameny, Karviná-Ráj.
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Plesová sezona v březnu pokračuje

Autorské čtení na zámku Fryštát

7. 3. 19:00
Sokolsko plesový mejdan
K poslechu a tanci zahraje DJ Tomáš.
Vstupné: 400 Kč (včetně večeře). Tombola zajištěna. Rezervace: 605 778 712,
sokolkarvina@seznam.cz. Restaurace
U Tesarčíka, Karviná-Hranice.

26. 3. 15:30
Karin Lednická – Šikmý kostel
Rozhovor s autorkou románové kroniky
ztraceného města na str. 7, více pak
o autorce a díle na webových stránkách
www.karinlednicka.cz. K akci více na
596 387 340 a www.zamek-frystat.cz.

27. 3. 19:00
Permoníkovský ples
O zábavu se postará skupina Smolaři.
Vstupné: 350 Kč, večeře: 120 Kč (výběr
ze dvou jídel). Obecní dům Družba,
Karviná-Fryštát. Rezervace vstupenek:
sborovestudiopermonik@gmail.com

Zahájení zámecké sezony
v prvorepublikovém stylu
d
PŘ ete
íp kt
ad iv
vd ka
ov
28. 3.
y

Zámek
Fryštát
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