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S úctou
Jan Wolf, primátor

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku
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 | Distribuce: Rec21
| Reklamace distribuce: Monika Koziorková, +420 604 290 953, monika.koziorkova@
rec21.cz | Vydáno: 27. srpna 2020 | Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním
centru na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 24. září 2020,
kdy termín uzávěrky podkladů včetně inzerce je 9. září 2020. Pravidla inzerce
s ceníkem a vzor objednávky najdete na webu města: https://1url.cz/@inzerce.
Titulní foto: Milan Haluška – Pláž Karvinského moře.

Krizová linka pokračuje
Statutární město Karviná ve spolupráci s Odborem sociálním stále zajišťuje krizovou linku pro seniory a osoby v karanténě. Na čísle 607 032 821 vám od
pondělí do pátku od 8.00 do 15.30 hodin poradí při řešení nenadálé situace, ať
už se jedná o příjmy, zdravotní stav, bydlení, služby, nákupy, apod. Informace
k testování na koronavir a výsledky se dozvíte na čísle 595 138 111 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Nadále je rovněž
pod číslem 224 972 222 k dispozici Informační linka Ministerstva zdravotnictví
ČR (pondělí až pátek od 9 do 17 hodin) a e-mail verejnost@mzcr.cz.

Pozvánka na zářijové zasedání zastupitelstva

www.karvina.cz
Karviná – oficiální stránka města

Zveme vás na 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat
v pondělí 14. září tohoto roku od 17 hodin. Místo konání bude s ohledem na aktuální vývoj koronavirové epidemie a přijatá hygienická opatření oznámeno na úřední
desce Magistrátu města Karviné.
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Stavební práce a investice pokračují do konce roku
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné
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Vážení spoluobčané,
letošní komplikovaný rok se přesunul do podzimní části, končí i vcelku neobvyklé prázdniny plné nejrůznějších zákazů a opatření a před námi jsou další výzvy.
Ze všeho nejdřív bych chtěl popřát naší mladé generaci, nejmenším dětem,
školákům i studentům, ať do nového školního roku vykročí správnou nohou
a daří se jim ve studiu. My jsme dálkovou výuku části uplynulého druhého pololetí a dobu, kdy děti v době nouzového stavu nechodily do škol, využili v praxi.
S každoročními opravami a modernizacemi školních budov, učeben, jídelen
nebo zahrad a sociálních zařízení jsme začali o něco dříve. Všichni se tak
vracejí ke vzdělávání do ještě lepšího prostředí, což je fajn. Na druhou stranu
je mi jasné, že ani tento školní rok, zejména jeho začátek, nebude z hlediska
chodu škol jednoduchý vzhledem k trvajícím protiepidemiologickým vládním
opatřením. Přesto věřím, že rodiče, pedagogové i samotní školáci a studenti
všechno zvládnou. Doufám, že se vracejí do škol odpočinutí a že se například
dobře pobavili na Karvinském moři, které se tuto první letní sezónu stalo jedním
z vyhledávaných odpočinkových míst. Vybudovali jsme zde písečnou pláž,
mola, lavičky k odpočinku, k moři jsme zajistili pohodlný přístup vhodný i pro
cyklisty nebo rodiče s kočárky a pro nadcházející sezónu připravujeme další
etapu rozšíření. V nadcházejících měsících se těšíme na dokončení nového
sportovního areálu, otevření právě budovaného KFC a také na to, že se rozběhnou první stavební práce velkých investic ve městě pro vás, jako je rekonstrukce
krytého bazénu a tří domů na náměstí.

Úvodní slovo primátora

@mmkarvina
@mmkarvina
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INVESTICE

Stavební práce a investice pokračují do konce roku
Výstavba parkoviště v areálu ZUŠ Bedřicha Smetany
V polovině května byla zahájena výstavba parkoviště v areálu ZUŠ na ulici
Čajkovského v Karviné-Mizerově s kapacitou 98 parkovacích míst. Součástí
výstavby parkovací plochy je také odvodnění, veřejné osvětlení a její oplocení
s přístupem zřízeným z ulice Čajkovského a od místního nákupního centra.
Předpokládané ukončení prací je před zahájením nového školního roku.

Odstranění stavby Kosmos č. p. 1799 v Karviné-Mizerově
Práce na odstranění objektu bývalého Kosmosu budou zahájeny po ukončení hnízdění rorýsů obecných, tedy začátkem září, a budou probíhat do konce letošního roku.
K bouracím pracím bude použit speciální stroj s výškovým dosahem 33 metrů, kterým
se za pomoci demoličních nůžek provede postupné odstranění této stavby. Projekt
„Demolice domu č. p. 1799 v Karviné-Mizerově“ je realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Stavební úpravy bytového domu č. p. 871 v Karviné-Ráji
V první polovině srpna byly zahájeny stavební úpravy bytového domu v Karviné-Ráji,
který slouží k bydlení seniorů. Jedná se o dům č. p. 871, kde kromě zasklení lodžií
dojde také k celkovému zateplení objektu, čímž se dosáhne značné energetické
úspory objektu. Akce bude spolufinancována z Integrovaného regionálního
operačního programu, kde je poskytovatelem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
a dále ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Rekonstrukce komunikace na ulici Závodní
Od začátku prázdnin probíhá rekonstrukce místní komunikace na ulici Závodní
v Karviné-Novém Městě. První etapa v úseku od křižovatky s ulicí Jaroslava
Vrchlického po křižovatku s ulicí Dělnická byla dokončena. Nyní práce pokračují
druhou etapou v navazujícím úseku, a to až po bytový dům č. p. 2423. Realizace
akce zahrnuje opravu vozovky včetně obrub, přilehlých parkovacích stání, uličních
vpustí a přípojek a části páteřních chodníků. Realizace druhé etapy bude probíhat
do konce září. Po dobu provádění prací je provoz na komunikaci omezen.

Oprava komunikace a chodníku na ulici U Lesa
V září bude zahájena oprava vozovky a chodníku na ulici U Lesa v Karviné-Ráji,
a to v úseku od křižovatky s ulicí Ciolkovského po křižovatku s ulicí Haškova.
V rámci realizace bude provedena oprava komunikace a využívanějšího chodníku.
Chodník na protilehlé straně vozovky bude zrušen a nahrazen parkovacími
plochami pro šikmá stání. Předpokládaná délka realizace díla jsou tři měsíce.
V současné době probíhají administrativní úkony.

Komunikace na ulici Zahradní bude mít nový povrch
Město chystá opravu komunikace ulice Zahradní v Karviné-Fryštátě. Předmětem
realizace bude výměna stávajícího živičného povrchu včetně podkladu a zpevnění
krajnic. Nyní probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele. Vlastní realizace je
plánována na poslední čtvrtletí letošního roku.
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MAGISTRÁT

Karviná – oficiální stránka města

Nepřehlédněte důležité informace z magistrátu
Darujte vánoční strom
Jako každoročně shání Karviná
v předstihu centrální vánoční strom na
Masarykovo náměstí. Mělo by se jednat o reprezentativní smrk, jedli či douglasku s výškou do 15 m a průměrem
koruny 5 m v dolní, resp. 1 m v horní
části stromu. Průměr kmene zdravého
stromu bude mít cca 30 cm. Děkujeme předem za nabídky doručené na
e-mailovou adresu michal.reczek@
karvina.cz, tel. 596 387 346 nebo
poštou: statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb, Fryštátská
72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, osobně: budova B magistrátu, I. patro, dv.
č. 55, Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát. Podrobnosti na webu magistrátu https://1url.cz/@strom. Zaměstnanci odboru komunálních služeb jsou
připraveni pomoci vlastníkovi pozemku
s vyřízením žádosti o kácení.

Zájemci o stánkový prodej
Odbor školství a rozvoje magistrátu
oznamuje, že u příležitosti Památky
zesnulých proběhne od 25. října do
5. listopadu 2020 stánkový prodej

podél hřbitova v Karviné-Mizerově (urnový háj), dále u hřbitova v Karviné-Ráji
a u hřbitova v Karviné-Dolech. V souvislosti s Vánočním jarmarkem na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě
jmenovaný odbor oznamuje, že stánkový prodej s vánočním sortimentem
bude probíhat v období od 29. listopadu do 23. prosince 2020. Prodejci, kteří
budou mít v letošním roce zájem o pronájem prodejního místa, resp. dřevěného stánku, mohou již podávat žádosti
e-mailem na epodatelna@karvina.cz,
nebo osobně v úřední dny v budově
C magistrátu, Odbor školství a rozvoje, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, č. dveří 427. Další
informace na tel. 596 387 482.

„Žádost o rezervaci plochy a termínu
pořádání akce na veřejném prostranství“ (formulář na webové adrese
https://1url.cz/@rezervaceVP). Žádost
doručte Odboru školství a rozvoje magistrátu osobně, písemně nebo elektronicky na epodatelna@karvina.cz.
Upřednostněn bude pořadatel akce,
který si plochu zarezervuje jako první!
Upřesňujeme, že 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“ (formulář
na https://1url.cz/@uzivaniVP). Další
informace na tel. čísle: 596 387 482.

Podnikejte v centru

Rezervace prostranství

Statutární město Karviná nabízí
k pronájmu 14 kanceláří (10–29 m2)
s možností využívání zázemí v budově bývalého finančního úřadu
v Karviné-Fryštátě, ul. Fryštátská 89.
Prostory byly renovovány a jsou zájemcům okamžitě k dispozici. Bližší
informace podá paní Petra Čablíková
z Odboru majetkového magistrátu na
tel. 596 387 301.

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 od 1. září 2020 jednotlivé rezervace plochy pro akce konané
v roce 2021. K rezervaci použijte

Rybáři ušetří čas
Zájemci o rybolov již nemusí chodit
platit poplatek spojený s vydáním rybářského lístku na pokladnu budovy
C magistrátu. Žádost o vydání lístku,
jeho vyzvednutí i zaplacení správního
poplatku vyřídí nově na jednom místě
a během jednoho dne, a to na Odboru
stavebním a životního prostředí magistrátu. Odbor sídlí v druhém patře
budovy B magistrátu, tzn. na adrese
Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát.
Žádost o rybářský lístek naleznete na
https://1url.cz/@rybari.

Výzva pro dárce krve
Transfúzní stanice Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji na ulici
Vydmuchov se potýká s nedostatkem
krve všech krevních skupin. Obrací se
na pravidelné dárce krve i na ty, kteří
se chystají darovat krev poprvé. Bylo
vám již osmnáct let, nejste pozitivní
na covid-19 nebo v karanténě, přijďte. Stačí se objednat na 800 900 559
nebo přijít mezi 6:30 a 10 hod. Tým
transfúzní stanice děkuje všem.

▼INZERCE ▼
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PORADNA ODBORU STAVEBNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU

Vy se ptáte, my odpovídáme, dnes na téma Pozemní komunikace
Pozemní komunikace je dopravní
cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, která musí
splňovat požadavky na dopravní
obslužnost (integrovaný záchranný
systém, svoz komunálního odpadu).
Rozlišujeme čtyři základní kategorie
pozemních komunikací: dálnice, silnice, místní komunikace a účelové
komunikace.
Vyžadují komunikace povolení stavebního úřadu?
„Ano, komunikace vyžadují vždy povolení stavebního úřadu.“
Má stavebník možnost požádat
zároveň o umístění a povolení stavby
komunikace?
„Ano, stavebník má možnost podat na
předepsaném formuláři žádost o vydání společného povolení ve společném
územním a stavebním řízení.“
Jaké doklady jsou stavebním úřadem požadovány v případě umístění
a povolení komunikace ve společném řízení?
„K zákonem předepsané žádosti žadatel zejména připojí: dokumentaci pro

vydání společného povolení zpracovanou oprávněnou osobou, závazná
stanoviska dotčených orgánů (např.
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje, silniční správní úřad;
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, územní odbor Karviná, dopravní
inspektorát; Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje; Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje;
Odbor stavební a životního prostředí,
oddělení územního plánování a životního prostředí), stanoviska vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktury nacházejících se v místě stavby
a není-li žadatel vlastníkem pozemků,
na kterých se komunikace povoluje, dokládá souhlas vlastníků těchto pozemků
vyznačený na situačním výkresu dokumentace.“

Z jakého povrchu může být komunikace provedena?
„Pozemní komunikace musí být provedena s bezprašným povrchem, např.
živice (asfalt), zámková dlažba a musí
být řešeno její odvodnění.“
Vyžadují komunikace kolaudaci?
„Ano, pozemní komunikace vyžadují
vždy vydání kolaudačního souhlasu.“

Jaká je minimální šířka komunikace
vedoucí ke stavbě rodinného domu?
„Minimální šířka pozemní komunikace
je 2,5 m, ale její šířka závisí na požadavcích dotčených orgánů a na tom,
zda je komunikace obousměrná či jednosměrná a ke kolika rodinným domům
vede.“

Hrozí nám pokuta v případě provedení komunikace bez povolení stavebního úřadu?
„Ano, hrozí sankce až do výše 1 milionu Kč.“

Na koho se obrátit v případě zjištění poškození komunikace jako jsou
výmoly, výtluky apod.?
„V tomto případě je nutno obrátit se na
vlastníka nebo správce pozemní komunikace, který dle zákona musí provádět řádnou údržbu. V případě silnic
je to Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správa silnic Moravskoslezského
kraje, v případě místních komunikací
v Karviné je to statutární město Karviná (Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb) a v případě
účelových komunikací může být vlastníkem obec, fyzická nebo právnická
osoba.“

▼INZERCE ▼
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NAPSALI JSTE NÁM

Karviná – mmkarvina

Poradna pro oběti trestných činů
Pro občany města
Karviné a okolí funguje od 1. července
2020 poradna pro
oběti trestných činů.
Tuto poradnu provozuje středisko Probační a mediační služby v Karviné
na základě Zákona č. 25/2013 Sb.
o obětech trestných činů. Poskytujeme
klientům právní informace o trestním
řízení a jejich právech jako obětí, náhradě škody, pomoc při vyrovnávání
se s dopady trestného činu a jiné podle aktuální potřeby. Naše služby jsou
bezplatné a státem garantované. Poradna je otevřená bez objednání každé úterý od 13 do 16 hod. ve středisku
Probační a mediační služby v Karviné
na adrese Zakladatelská 974/20 v Karviné-Novém Městě v přízemí budovy
finačního úřadu. Doporučujeme si
sjednat termín konzultace vždy předem telefonicky na 725 807 328.
Mgr. Yvona Havlásková,
Poradna pro oběti trestných činů

V Karviné máme i v dnešní době stále mnoho aktivních spolků a organizací, které historicky působí v různých zájmových
oblastech. Letošní rok byl však velmi náročný a bude to již půl roku, kdy došlo k přerušení aktivit a schůzovní činnosti.
Nyní se vše vrací do normálu a já bych si moc přál, aby organizace přežily a obnovily svou činnost. Město se snaží
podporovat různými formami například zahrádkáře, hasiče, myslivce, rybáře a podobně. Spolkový dům v Karviné-Ráji
je připraven na nejrůznější akce a schůze. Kromě spolků jej mohou využít pro své schůze i bytová družstva nebo SVJ.
Nově je také možné využít opravených prostor v Karviné-Loukách. 

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA (KSČM), náměstek primátora města Karviné
Vážení občané, věřím, že se vám tento způsob léta nezdál poněkud nešťastným a že i k okolnostem jste si léto užili
ať už v Česku, nebo v zahraničí. Jsem rád, že i Karviná nabízí vyžití pro horké dny. Konečně jsme se dočkali alespoň
vytvoření písečné pláže na Karvinském moři. Potenciál této lokality však není ani zdaleka naplněn. Budeme dělat vše
pro to, aby další rozvoj netrval tak dlouho jako dosud. Mějte šťastnou ruku v nadcházejících krajských volbách a přeji
pokud možno klidný podzim.

Petr Letocha (STAN) za zastupitelský klub Piráti a Starostové
Jděte na preventivní vyšetření, může vám zachránit život!
Obavy z koronaviru zastínily další závažná onemocnění, především ta onkologická. Pro srovnání: na koronavirus v ČR
zemřelo od počátku 400 lidí, zatímco rakovina má na svědomí denně 72 úmrtí. Lidé zanedbávají prevenci, což vede
k nárůstu pozdě odhalených nemocí. Konkrétně u rakoviny tlustého střeva a konečníku je 55 procent případů odhaleno
pozdě, v pokročilém stádiu. Přitom se nemoc vyvíjí až deset let a při dobře prováděné prevenci lze přijít již na přednádorová stádia, tzv. střevní polypy. Ty umíme jednoduše odstranit a zabránit tak vzniku nádoru. Rakovina tlustého střeva
a konečníku je jednoznačně jedním z prevencí nejlépe léčitelných nádorů. Prevencí rozumíme testy skrytého krvácení
do stolice, později od 55 let kolonoskopické vyšetření. Apeluji proto na všechny rozumné lidi, aby se do screeningu
nádorových onemocnění zapojili. Jděte na preventivní vyšetření, může vám zachránit život!
MUDr. Radek Sušil,
vedoucí lékař gastroenterologie chirurgického oddělení v Karviné-Ráji
▼INZERCE ▼
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Občané nahlédnou do domácnosti šetrné k přírodě

Nabídka nEKOnečných sáčků
Karviná se dlouhodobě řadí mezi
města, kterým životní prostředí není
lhostejné. Protože nejlepší odpad je
ten, který vůbec nevznikne, nabízí
nově Karviná nEKOnečné sáčky na
pečivo a zeleninu. Tři tisíce karvinských domácností se mohou těšit na
tzv. frusacky, které vydává Odbor komunálních služeb v pondělí a středu
vždy od 7.30 do 17.30 v budově B
magistrátu, ul. Karola Śliwky 618 ve
Fryštátě, 1. patro, kancelář č. 62 nebo
59/2. Předání tří kusů sáčků proběhne
oproti předložení dokladu totožnosti
s uvedeným trvalým bydlištěm v Karviné. V případě zájmu o tyto průhledné
pevné pytlíky bílé barvy o rozměru
37 × 37 centimetrů, pratelné na 40 °C
a opatřené logem města, bude město
v této akci pokračovat. Přispějte také vy ke snížení nadměrné spotřeby
igelitových sáčků, které neúměrně zatěžují přírodu.

Město Karviná představí v obchodních centrech Korso a Tesco tipy pro
život v domácnosti šetrné k přírodě.
V druhé polovině září tam bude vystaven unikátní showroom, který veřejnost seznámí se znovupoužitelnými
obaly, recyklovanými předměty denní
potřeby nebo možnostmi třídění odpadů. Občané navíc kromě nových
poznatků získají také sadu znovupoužitelných sáčků a zbrusu novou
brožuru.
Originální stánek v karvinských nákupních centrech Korso a Tesco ukáže
občanům vkusné vychytávky pro každodenní život. Nakupující se v modelové
domácnosti mohou seznámit se znovupoužitelnými předměty denní potřeby,
recyklovanými výrobky, způsoby úspory
vody, bezobalovým nakupováním nebo tříděním odpadu. Příchozí při návštěvě obdrží novou brožuru s praktickými radami
a tipy, jak žít šetrně k přírodě. Showroom bude vystaven od 14. do 20. září v Korsu a od 21. do 27. září v Tescu. Pro prvních
tisíc příchozích navíc statutární město Karviná připravilo dárek, sadu znovupoužitelných pytlíků na pečivo, ovoce a zeleninu.
Smyslem akce je představit občanům Karviné způsob života v domácnosti šetrné k přírodě. Tedy takové, která nevytváří
zbytečné odpady a znovu používá nebo třídí obaly. Udržitelnost a ekologie je v současnosti velké téma, protože lidé svým
chováním již nyní vytvářejí podmínky pro další generace. Právě proto statutární město Karviná dlouhodobě hledá cesty pro
správné nakládání s odpady, podporuje třídění odpadů a recyklaci. Výsledkem je mimo jiné ocenění skokan roku v třídění
odpadů v Moravskoslezském kraji. „Věřím, že občané ocení náš přístup k životnímu prostředí a podpoří nás v naší snaze
být městem šetrným k přírodě. Rádi bychom byli tímto pilotním projektem vzorem pro ostatní města v České republice,“
uvedl náměstek primátora Lukáš Raszyk. Od října bude showroom k dispozici jako putovní expozice pro školy, firmy a další
veřejné prostory v Karviné.
▼INZERCE ▼

zpátky
do ŠKOLY

Čtvrtek 17.9.2020

-20%

na VŠECHNO

pro držitele
Slevové karty PRIOR

Získejte kartu ještě dnes
za nákup nad 500 Kč.
✳

Více z nabídky
školních potřeb
naleznete na

www.prior.cz

Akční nabídka školních potřeb je platná do 30.9.2020

Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

Na zboží v akci a ve slevě se nevztahují žádné další slevy.
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Karviná @mmkarvina

Střední škola techniky a služeb má svůj almanach
V roce 2020 slaví Střední škola techniky a služeb v Karviné 70 let své existence. Při této příležitosti připravila redakční
rada školy vydání almanachu. K jeho
vzniku významně přispěl svým finančním příspěvkem Nadační fond Residomo
společnosti Heimstaden a další firmy.
Závěr školního roku 2019–2020 ve
Střední škole techniky a služeb v Karviné
byl ve znamení oslav i loučení. K této příležitosti byla původně naplánována vel-

kolepá oslava, která nakonec musela být
vzhledem k neutěšené epidemiologické
situaci o poznání skromnější. Avšak záměru vytvořit vzpomínkový almanach
ze života školy a jejich zaměstnanců
redakční rada dostála.
Příspěvky v almanachu jsou věnovány novodobějšímu dění ve škole
a zároveň mapují působení ředitelky Ivy
Sandri na této škole. Za jedenáct let jejího ředitelování prošla škola výraznou

proměnou. Svým aktivním přístupem
k řízení školy dosáhla mnoha významných úspěchů. Ve své práci se zaměřovala nejen na nábor žáků do maturitních
i učebních oborů, zajistila také kvalitní
vybavení interiérů školy a učeben, podporovala příliv moderních technologií
do výuky i pro práci zaměstnanců, podporovala nejrůznější sportovní aktivity.
Více informací se dočtete na webové
adrese školy www.sstas-karvina.cz.

Krásná památka pro předškoláky

Kurzy pro veřejnost jsou potřebné

Před prázdninami si předškoláci
odnesli na památku knížku „Karvinské,
dětmarovické, petrovické, stonavské
děti dětem“. Na tvorbě se podílely právě děti z 21 mateřských škol spolu se
svými učitelkami. Po celý školní rok
provázel tvůrce ilustrátor Adolf Dudek,
který pedagogům mj. prozradil, jak
v dětech vzbudit fantazii a jak dětské
ilustrace originálně uchopit. Pro knihu
se kromě pana Adolfa Dudka, který navrhl její obal, nadchla také společnost
Kartis + Co, s.r.o., která se ujala tisku
a předtiskové přípravy. Kniha vznikla v rámci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II,

Také v roce 2020 můžete využít
bezplatné kurzy pro veřejnost organizované Střední zdravotnickou školou
Karviná. Prvním je kurz Pečujme spolu
zaměřený na péči o nemocné blízké
osoby. Snahou projektu je poskytnout
lidem z řad laické veřejnosti potřebné
rady a informace o ošetřování. Kurz je
rozdělen na několik témat: 19. září Lůžko a jeho úprava v domácím prostředí,
3. října Hygienická péče, péče o kůži
v domácím prostředí, 24. října Péče
o nemocného člověka v domácím prostředí, 14. listopadu Péče o stravování
nemocného, péče o pečujícího, relaxační techniky a 5. prosince První pomoc

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0008623, který realizuje statutární
město Karviná z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

u náhlých stavů v domácím prostředí.
Druhým zajímavým edukačním projektem pro veřejnost je Zdravověda pro
seniory a osoby se zdravotním omezením. Termíny a okruhy jsou následující:
23. září 2020 Prevence kardiovaskulárních onemocnění, 21. října 2020
Prevence metabolických onemocnění
diabetes mellitus, 25. listopadu Prevence neurologických onemocnění, 9. prosince Prevence onemocnění dýchacího
ústrojí a Úrazy v domácím prostředí.
Více informací a přihlášku získáte na
webové adrese www.sszdra-karvina.cz,
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
a telefonicky 596 311 774.

▼INZERCE ▼

Daruj svou plasmu a pomoz
nám s vývojem potenciální
léčby nemoci COVID-19.
Kompenzace
pro naše dárce je až

700 Kč*
u restaurace Brno
Kosmonautů 511/23b, Karviná 734 01
Telefon: 558 272 610

Borovského

Borovského

Ty ses zotavil, teď můžeš být hrdinou!

*Tato náhrada je závazně stanovena ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů
a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně
a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.
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sanaplasma

Restaurace Brno

www.sanaplasma.cz
Plasma léčí.

KULTURA

Město Karviná ocenilo osobnosti kultury za rok 2019
Deset osobností v oblasti kultury
převzalo na zámku Fryštát ocenění za
dlouhodobou činnost, vedení uměleckých aktivit nebo za mimořádný umělecký počin. Z rukou náměstka primátora Andrzeje Bizoně a vedoucí Odboru
školství a rozvoje Martiny Šrámkové
obdržely Pamětní list Rady města Karviné a dárky. Ocenění za dlouhodobou
činnost v oblasti kultury získali:
■■ Anna Rzymanová, členka PZKO
a pěveckého souboru Dźwięk
■■ Šárka Fiedlerová Hanušová,
činnost Filmového klubu Regionální
knihovny Karviná
■■ Ondřej Pilich, filmový promítač
■■ Milan Kupka, člen dechového
orchestru Májovák
■■ Marie Bartulcová, dlouhodobá
činnost v Regionální knihovně Karviná
■■ Boleslav Hanzel, člen PZKO,
předseda Klubu Seniora
■■ Wiesław Janusz, předseda MS
PZKO Karviná-Staré Město
■■ Jana Kiedroňová, dlouhodobé působení v Městském domě kultury Karviná
■■ Ocenění za vedení uměleckých
aktivit obdržela Lucie Semančíková,
pedagožka literárně-dramatického oboru na Základní umělecké škole Karviná.

■■ Ocenění za mimořádný umělecký
počin převzala Kamila Hladká, knižní editorka a autorka úspěšné knihy
Hornické vdovy, která k ocenění řekla:
„Velmi si toho považuji, byla jsem překvapená, protože když cizák přijede do
cizího regionu s tím, že bude něco tvořit
nebo psát, tak ho často ženou rychlostí blesku nebo se na jeho účet snese
vlna kritiky, takže jsem byla překvapená
a považuji si to.“

Svým pěveckým uměním slavnostní předávání ocenění zpestřila Anička
Opartyová, talentovaná zpěvačka, která udivuje odbornou i laickou veřejnost
svým barevným hlasem a technickou
úrovní. Hudbu miluje a věnuje se všemu tvůrčímu, hraje divadlo, věnuje se
poezii, kreslí a maluje, vytváří keramiku
a šperky. Všem oceněným gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů v jejich další
nejen kulturní činnosti.

▼INZERCE ▼

Naučíme vás anglicky 4 x rychleji
zahajuje zápis
Jazyková škola

do zimního semestru 2020/2021

kurzy pro dospělé . kurzy pro děti od 5 let . firemní výuka . skupinová výuka . individuální výuka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15.9.2020 od 16 hodin

Nutná rezervace míst!
tel.: 776 279 258
karvina@topschool.cz

www.MluvteAnglicky.cz
9
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Karviná – oficiální stránka města

Business Gate nabízí coworkerům ideální podmínky

Moderně zařízené prostory na dobré adrese, ve kterých najdete vše, co je potřeba k nerušené práci. Vyberte si místo
podle nálady, dne v týdnu nebo výhledu za oknem. Navíc máte 30 dní na vyzkoušení zdarma – je to jen na vás.
Ať už hledáte kancelář sami pro
sebe nebo pro celý tým, Business
Gate má, co potřebujete. Karvinské
multifunkční centrum zaměřené především na podporu podnikání nabízí
k pronájmu pracovní místa, zasedací
místnosti či promítací sál. Se strategickým umístěním v centru města,
připojením k internetu, možností tisku, skenování, laminace i kroužkové
vazby dokumentů je Business Gate
tím pravým pro nadšence podnikání
a tzv. freelancery neboli osoby na volné noze. Coworking v prostorách Bu-

siness Gate není pouze o tvrdé práci,
ale také o komunitě lidí, kteří si předávají své cenné zkušenosti z různých
oblastí podnikání a společně mohou
přijít na řešení různorodých problémů.
K utužování vztahů v komunitě
slouží zázemí kuchyňky vybavené lednicí, mikrovlnnou
troubou, presovačem,
rychlovarnou konvicí
i nádobím. Kuchyňka je klientům
plně k dispozici a stejně tak

i venkovní posezení v altánu vybaveném bílou popisovací tabulí pro možné venkovní prezentace či meetingy.
Business Gate je otevřen od
pondělí do čtvrtku v době od 8:00
do 17:30 a v pátek od 7:30 do 12:00.
Coworking je možno navštěvovat na základě jednodenního
vstupného
nebo zakoupeného
členství s neomezeným přístupem
během jednoho
měsíce či za-

▼INZERCE ▼

Změny jízdních řádů MAD v Karviné
Pravidelné změny jízdních řádů
čekají v rámci 3. dílčí změny cestující
městské autobusové dopravy (MAD)
v Karviné od 30. srpna tohoto roku.
Úpravy zohledňují požadavky cestujících a současně reagují na poznatky
Odboru školství a rozvoje magistrátu
z kontrolní činnosti, která probíhá
v součinnosti s dopravcem.
LINKA 511
• u nočního spoje č. 3 a 203 bude zrušena zajížďka přes ulici U Bažantnice
a Na Vyhlídce, takže budou vedeny
stejně jako spoj č. 1 a 201;
• spoj č. 55 bude nově provozován celoročně a spoj č. 105 (prázdninový) bude
zrušen.
LINKA 513
• spoj č. 11 bude zrušen (obsluhu zajistí
spoj č. 11 linky 520 – viz dále).
LINKA 514
• spoj č. 101 (prázdninový) bude opožděn o 3 minuty, nově bude vyjíždět ze
zast. „Ráj, státní hranice“ v 7:43 hodin;
• spoj č. 15 bude nově provozován celoročně a spoj č. 105 (prázdninový) bude
zrušen;
• spoj č. 39 bude opožděn o 4 minuty
a nově provozován celoročně a spoj
č. 103 (prázdninový) bude zrušen;
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koupením členské kartičky s 10 vstupy a platností dvou měsíců. Ceník poskytovaných služeb je k dispozici na
webové adrese www.businessgate.cz/
cenik. Studenti, osoby evidované na
ÚP a rodiče na mateřské/rodičovské
dovolené mají 50% slevu z uvedených cen.
V případě zájmu o nabízené služby kontaktujte recepci Business Gate
– 596 387 420, info@businessgate.cz
nebo nás navštivte osobně na ulici
Poštovní 615/9, Karviná-Fryštát. Těšíme se na vás!
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• spoj č. 10 bude opožděn o 7 minut,
nově bude vyjíždět z autobusového
nádraží v Karviné-Fryštátě v 7:00 hodin
(zachována možnost přestupu od autobusu z Nošovic po noční směně);
• spoj č. 11 bude uspíšen o 5 minut,
nově bude vyjíždět ze zast. „Ráj, státní
hranice v 7:20 hodin;
• spoje č. 9 a 12 budou zrušeny (obsluha bude zajištěna spojem č. 10 a 11 –
viz výše).
LINKA 520
• spoj č. 11 bude nově veden ze zast.
„Staré Město, konečná“ s odjezdem
v 9:25 hodin a bude nově provozován
celoročně, takže dojde ke zrušení spoje
č. 107 (prázdninový);
• spoj č. 221 bude nově ukončen na
autobusovém nádraží v Karviné-Fryštátě (příjezd v 17:25 hodin) a již nebude
zajíždět zpět na konečnou do Starého
Města.
Na ostatních linkách nedochází
k žádným změnám.

SPORT

MINIPŘÍPRAVKA
FLORBALU

Nábor začátečníci - roč. 2015 a starší
info@orbalkarvina.cz

www.1fbckarvina.cz

- trénujeme od září každé pondělí a středu
- čas: 15:30 - 17:00 tělocvična ZŠ Borovského
- potřebujete jen trenýrky, tričko a sálovky
- vybavení pro hráče i brankáře zapůjčíme zdarma
- přihlásit děti lze prostřednictvím emailu

Atletika
Benjamínci
Karviná
Atletický oddíl pro rodiny s dětmi ve věku 3 - 8 let
776 661 908 (ne sms :-)
atletika@benjamincikarvina.cz
www.benjamincikarvina.cz
AtletikaBenjaminciKarvina
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KULTURNÍ POZVÁNKY
do 31. 10.
Těšínské Slezsko
a jeho proměny v době modernizace
Výstava představí proměny Těšínského
Slezska, které jsou spjaté s územními,
administrativními a politickými změnami
po skončení tzv. slezských válek a nálezem černého uhlí v roce 1763 v katastru
Polské Ostravy (od roku 1919 Slezské)
a které se udály v průběhu následujících let až do poloviny 20. století. V září
a říjnu bude vstup na výstavu a doprovodné akce zdarma. Muzeum Těšínska,
Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
do 31. 12.
Sklizeň ohrožena
Výstava věnovaná proměnám karvinského venkova v 19. a 20. století. Hala
Státního okresního archivu Karviná,
Karviná-Fryštát.
zářijové středy
Filmový klub
16. 9. 17:30 Jít krást koně (2019, norsky
s českými titulky)
23. 9. 17:30 Parazit (2019, ČB verze,
korejsky s českými titulky)
30. 9. 17:30 Extase (1932, ČB, česky)
Vstupné: 50 Kč členové FK, 70 Kč
nečlenové. Členská průkazka 60 Kč.
Vstupenky v přízemí – oddělení pro
děti a mládež. Více informací na
www.rkka.cz/filmovy-klub. Kinosál regionální knihovny, Karviná-Mizerov.

zářijové neděle
Karvinské varhany
Již 16. ročník festivalu varhanní hudby.
6. 9. 16:00 Eva Kovaříková – housle
a Martin Kovařík – varhany. Vstupné:
180 Kč.
13. 9. 16:00 Drahomíra Matznerová –
varhany a Miroslav Kejmar – trubka.
Vstupné: 180 Kč.
20. 9. 16:00 Jan Doležel – varhany.
Vstupné: 180 Kč.
27. 9. 16:00 Tomáš Thon – varhany
a Marek Eben – recitace Labyrint světa
a ráj srdce. Vstupné: 280 Kč.
Kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná-Fryštát. Koncerty jsou spolufinancovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

12. 9. 20:00
Králové videa
Dlouho očekávaný dokument karvinského filmaře Lukáše Bulavy věnovaný československému rychlodabingu.
Letní kino, Karviná-Fryštát.
16. 9. 8:00–17:00
Farmářské trhy
Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.
18.–19. 9. 9:00–18:00
Zahrada 2020
Prodejní výstava výpěstků a produktů
členů Českého zahrádkářského svazu
– kaktusy, sukulenty, pokojové i venkovní okrasné rostliny, rukodělné práce
aj. Poradny, přednášky, soutěže, ochutnávky. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Areál ČZS, ul. Mlýnská
(za zimním stadionem), Karviná-Fryštát.

1. 9. 17:00
Setkání u knihy
Středisko knihovnických a informačních
služeb regionální knihovny – zasedací
místnost, Karviná-Mizerov.

18. 9. 14:00
Barevný podzim
a Evropský týden mobility (ETM)
Tradiční aktivity a soutěže zaměřené na
oslavu Světového dne zvířat a ETM –
ukázka sokolnictví, projížďky na poníkovi, dílny pro děti, Radibudky – výroba
ptačích budek, aktivity Centra přírodovědné stanice, čajová jurta, BESIP
program, zdravotní prezentace, dětské
atrakce, vystoupení TŠ Nicola´s Dance
Unico a GALAXIE rock, stánkový prodej. Areál Loděnice, Karviná-Fryštát.

2. 9. 9:30
Posezení s knihou u kafíčka
„Vzpomínky na léto“. Středisko knihovnických a informačních služeb, oddělení
pro dospělé, Karviná-Nové Město.
3. 9. 17:00
Anglický park ve Fryštátě
Přednáška Mgr. Pavla Kufy. Přednáškový sál Státního okresního archivu,
Karviná-Fryštát.

18. 9. 16:00–20:00
Otevřené brány
Zahradní slavnost na podporu zdravotně hendikepovaných. Vystoupení karvinské hudební skupiny UFO, atrakce
pro děti, promítání pohádky, výtvarné
workshopy, občerstvení. Pořádá a zve
GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú.
Areál GALAXIE, Karviná-Hranice.
21. 9. 15:30
Kouzelný svět knih
Z kapsáře našich knihovnic. Středisko
knihovnických a informačních služeb –
zasedací místnost, Karviná-Mizerov.
24. 9. 18:00
Sláva a prokletí Lídy Baarové
Jak se pravda liší od představ filmařů
a dokumentaristů. Přednáška spisovatele a novináře Stanislava Motla. Kinosál region. knihovny, Karviná-Mizerov.
5. 10. 18:00
Šikmý kostel
Autorské čtení prvního dílu trilogie se
spisovatelkou Karin Lednickou na zámku Fryštát. Kapacita 90 míst. Do 20. 9.
probíhá v infocentru (Fryštát) a odd.
beletrie regionální knihovny (Mizerov)
výměna vstupenek za zruš. termín 26. 3.
Doporučujeme rezervaci místa na jediný letošní termín v našem městě – email
k7beletrie@rkka.cz, telefon 596 348 301
a 596 318 620.

Vydejte se s námi

D N Y
E V R O P S K É H O
D Ě D I C T V Í

PO STOPÁCH DRAKA

V TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU

sobota 12. 9.
Velká kočárová show před zámkem
Dopolední divadlo na zámku
Kostel sv. Marka - prohlídky

sobota 12. 9. a neděle 13. 9.
Radnice - prohlídky
Šikmý kostel - prohlídky

Za
dračí razítko
pohádkovou
odměnu

neděle 13. 9.
Retrocesta za historií města
Příjezd hraběnky Thun-Hohenstein
Kočárové jízdy
www.zamek-frystat.cz, 596 387 340

Hrací mapu a razítko získáte po prohlídce
zámku Fryštát na pokladně zámku.

Projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici", registrační číslo projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002043, 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“
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