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ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA

Vybíráme z obsahu

Vážení spoluobčané,
jak již jistě z médií víte, rozhodli jsme se převzít budovu polikliniky v KarvinéMizerově od Moravskoslezského kraje. Už delší dobu není v dobrém stavu
a potřebuje zásadní opravy. Do vlastnictví města bude poliklinika převedena
1. ledna příštího roku a my už nyní chystáme její zateplení, výměnu oken a střechy. Důvod převzetí je jasný, chceme ve městě zachovat občanům dostupnou
zdravotní péči. Odborní i praktičtí lékaři, personál ambulancí a další nájemci,
kteří tam nyní provozují svou činnost, se nemusejí obávat ukončení smlouvy.
Naopak. Budeme rádi, když v poliklinice otevřou ordinace další lékaři. Zdravotní péče, její kvalita i dostupnost je velmi důležitá, a snažíme se každoročně
nemocnice, ale i lázně v našem městě finančně podporovat. Na posledním zasedání zastupitelstva jsme pro ně dotace opět schválili. Za peníze z rozpočtu
pak mohou pořídit nové, modernější přístroje. Třeba nemocnice v Karviné-Ráji
pořídí za letošní příspěvek města nový dezinfektor endoskopů pro gastroenterologickou ambulanci, Karvinské hornické nemocnici jsme přispěli na pořízení
nemocničních lůžek na nově zřizovaném oddělení následné péče a Lázně Darkov využijí dotaci na nákup rehabilitačního přístroje pro horní a dolní končetiny.
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S úctou
Jan Wolf, primátor

Vaše náměty do Karvinského zpravodaje zasílejte
na e-mail zpravodaj@karvina.cz.

Krizové a informační linky pokračují

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku

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 (Karviná –
596 397 111) v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.
Ministerstvo zdravotnictví spustilo centrální informační linku ke koronaviru 1221, která slouží pro dotazy související s pandemií onemocnění covid-19.
V provozu je každý všední den od 8.00 do 19.00 hodin, o víkendech pak od 9.00
do 16.30 hodin. Dotazy zodpoví proškolení medici a medičky. Nadále zůstává
k dispozici pod číslem 224 972 222 Informační linka Ministerstva zdravotnictví
ČR od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin a e-mail verejnost@mzcr.cz.

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: 24. září 2020 | Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním
centru na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 29. října 2020,
kdy termín uzávěrky podkladů včetně inzerce je 14. října 2020. Pravidla inzerce
s ceníkem a vzor objednávky najdete na webu města: https://1url.cz/@inzerce.
Titulní foto: Marek Běhan, Voltiž Duha Havířov

Pozvánka na listopadové zasedání zastupitelstva

www.karvina.cz
Karviná – oficiální stránka města

Zveme vás na 15. zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat
v pondělí 2. listopadu tohoto roku od 17 hodin ve velkém sále Obchodně podnikatelské fakulty Karviná Slezské univerzity. Přijatá hygienická opatření a další podrobnosti ke konání zasedání budou oznámeny na úřední desce Magistrátu města Karviné.
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INVESTICE

Stavební práce na novém sportovním areálu pokračují
Stavební práce očekávaného
sportovního areálu na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích pod obchodní
akademií začaly 1. července 2020.
Fanoušci netradičních sportů se už teď
těší na in-line dráhu, běžeckou dráhu, fotbalové hřiště, dětské hřiště,
pumptrack, workout, parkour
a streetball.

Chybět nebude ani skatepark,
který se stal vítězným požadavkem občanů v participativním rozpočtu města.
„Zatím máme za sebou tři měsíce stavby. Proběhly zemní práce a realizace
inženýrských sítí. Úpravou prošel terén, bylo nutné odvézt velké množství
zeminy, aby se srovnal,“ popisuje
staveniště
primátor
Součástí areálu bude také skatepark
(vlevo) a workout hřiště (vpravo).
Při přívalových deštích došlo k podmáčení celého terénu, což může vést
k mírnému posunutí termínu dokončení stavebních prací. „V současné době
ještě vylepšujeme projekt pumptracku.
Původně jeden ovál bude nahrazen
dvěma, pro začátečníky a pro pokročilé,
určitě to bude pro jezdce zajímavější.
Doufám, že všichni, kteří se na sportovní areál těší, tak zde budou moct

města Jan Wolf
(ČSSD). Rovněž probíhá vytyčování stavebních objektů, realizace drenáží, čerpací jámy
a vody, nechybí pokládka kanalizace.
Bylo odstraněno staré oplocení a naváží se potřebné kamenivo a štěrkopísek.

sportovat podle svých představ,“ dodává primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Úpravy na Karvinském moři návštěvníci ocenili a těší se na další
Na konci letních prázdnin se tým
projektu Karviná všemi deseti vydal
ke Karvinskému moři, aby zjistil, co si
o jeho nových úpravách myslí samotní
návštěvníci a co jim v jeho okolí ještě
schází. Za první etapu projektu, díky
které v okolí jezera přibyla písečná pláž,
odpadkové koše i mobilní WC, získalo
město krásnou průměrnou známku 1,6.
U stánku se přitom zastavilo více než
padesát návštěvníků.

Mezi jejich nejčastější přání patřily stánky s občerstvením, dobudování
cyklostezky, díky které by bylo možné
objet dokola celé jezero i lepší vstupy do
vody. Zároveň však přítomní kladli důraz
na zachování přírodního rázu území,
přáli by si zde více stínu, stromů, slunečníků i větší písečnou pláž. Diskutovalo se
také o zázemí pro děti, sportovním hřišti
a grilovacích koutcích. Ocenili by lepší
značení zón pro plavce a pro rybáře,

orientační mapu a dále naučné tabule,
třeba o ptactvu, které se zde vyskytuje.
Všechny sesbírané nápady obyvatel
poslouží jako inspirace pro další kroky
města. „Sběr podnětů je důležitý i pro
následné vyjednávání s vlastníkem pozemků. Jsem rád, že první letošní úpra-
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vy vzbudily zájem občanů o tuto lokalitu,“
vysvětlil náměstek primátora Andrzej
Bizoń (nestr. za ČSSD). Projekt Karvinské moře je jedním z patnácti projektů
vznikajících v rámci plánu Karviná všemi
deseti, jehož cílem je zvyšovat kvalitu
života obyvatel i image města.
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MAGISTRÁT

Karviná – oficiální stránka města

Nepřehlédněte důležité informace z magistrátu
Výzva k podání návrhů

Rezervace prostranství

Statutární město Karviná informuje, že
připravuje změnu č. 5 Územního plánu
Karviné. Návrhy na pořízení změny
č. 5 územního plánu je možné podávat
do 30. listopadu 2020 osobně na podatelně Magistrátu města Karviné, datovou schránkou nebo emailem na adresu epodatelna@karvina.cz (pouze
s elektronicky uznávaným podpisem),
a to prostřednictvím formuláře, který
je ke stažení na webových stránkách
statutárního města Karviné v sekci
Potřebuji vyřídit/Územní plánování.
Bližší informace k územnímu plánu je
možné získat také na Odboru stavebním a životního prostředí magistrátu
nebo na webových stránkách města.

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 „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 k dispozici
na https://1url.cz/@uzivaniVP). Další
informace na tel. čísle: 596 387 482.

Lovecká sezona
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení územního plánování
a životního prostředí jako orgán státní
správy myslivosti, informuje veřejnost
o konání společných lovů, které budou pořádány mysliveckými spolky
a honebním společenstvem v honitbách obce s rozšířenou působností Karviná do konce roku
2020. Apelujeme na obyvatele, aby
v termínech uvedených na adrese
https://1url.cz/@lovy, omezili vstup do
honiteb v době pořádání společných
lovů.

v čp. 1416/7 (131 m2, z toho 67 m2
prodejna) a čp. 1421/17 (70 m2, z toho 45 m2 prodejna). V případě zájmu
kontaktujte paní Radmilu Góreckou,
Magistrát města Karviné, Odbor majetkový na tel. 596 387 323.

Kalendárium 2021
Karviná připravuje tradiční přehled
veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních akcí konaných na území
města v příštím roce, tzv. Kalendárium
2021. Pokud takovou akci pořádáte,
pošlete prosím informace nejpozději do 20. listopadu 2020 na e-mail
kalendarium@karvina.cz,
datová
schránka es5bv8q nebo písemně
na statutární město Karviná, Odbor
školství a rozvoje Magistrátu města
Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát. Osobní doručení je možné prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky
50/8a, Karviná-Fryštát. Podklady by
měly obsahovat datum konání (pokud možno i čas; není-li ještě přesně
stanoveno datum, stačí uvést měsíc),
název akce a bližší popis, místo konání, vhodné je i uvedení vstupného.
U popisu akce uvítáme konkrétní vymezení, např. zda se jedná o turnaj,
závody nebo přebory – městské,
celorepublikové nebo mezinárodní –
o jaký sport nebo kulturní akci se jedná.
V případě, že máte zájem uvést i kon-

Nabídka nebytových prostor
Statutární město Karviná nabízí nebytové prostory – prodejny – v přízemí
bytových domů na náměstí Budovatelů v Karviné-Novém Městě, konkrétně

takt na pořadatele nebo odpovědnou
osobu, stačí kontaktní telefonní číslo,
případně e-mail. Je nezbytné, aby byl
v případě, že se bude jednat o konkrétní fyzickou osobu, udělen touto fyzickou osobou starší 16 let souhlas ke
zveřejnění. Tento souhlas je ke stažení
na webu města: https://www.karvina.
cz/file/5880/. Upozorňujeme, že nahlášení do Kalendária nenahrazuje nutnou rezervaci veřejného prostranství!

Akce končící po 22. hodině
Upozorňujeme pořadatele veřejnosti
přístupných podniků pořádaných v neuzavřeném prostoru s dobou ukončení
po 22. hodině, že v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 8/2016 „O stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku“ je nezbytné dodržet
termín podání žádosti pro případnou
aktualizaci přílohy č. 1 vyhlášky, která
uvádí seznam těchto podniků. Termín
podání je tři měsíce před konáním samotného podniku. Pořadatelé všech
veřejnosti přístupných podniků končících po 22. hod., tzn. v uzavřených
i neuzavřených prostorách, jsou povinni
písemně splnit oznamovací povinnost,
a to nejméně deset dní před konáním
veřejnosti přístupného podniku.

Příprava strategického plánu
Dne 8. září 2020 se v budově „C“ Magistrátu města Karviné uskutečnilo jednání
dvou odborných pracovních skupin v rámci zpracování nového „Strategického
plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“. Dopoledne se sešla
skupina Veřejný prostor a odpoledne Udržitelná mobilita a bydlení. Na jednání
se probíraly nápady týkající se návrhové části zpracovávaného strategického
dokumentu, kdy mohli členové odborných pracovních skupin vystoupit se svými
podněty. Po zpracování návrhové části ještě následuje zpracování implementační
části. Nový „Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“
by měl být hotov na začátku roku 2021.

„Strategický plán ekonomického rozvoje“, který je součástí projektu
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského
sociálního fondu s názvem „Strategické dokumenty statutárního města
Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841.

▼INZERCE ▼
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Uvítali jsme nové karvinské občánky roku 2020

Na zářijovém slavnostním ceremoniálu Vítání občánků jsme v obřadní síni Městského domu kultury v Karviné-Novém
Městě přivítali celkem dvacet dětí – deset holčiček a deset chlapců. Na památku si rodiče odnesli pamětní list a dárečky.

V případě zájmu o jeden z dalších termínů 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. Konání akce je závislé na aktuální epidemiologické situaci.

Do školních lavic v karvinských základních školách usedlo v úterý 1. září přesně 421 prvňáčků. Primátor města Karviné Jan Wolf (ČSSD) přivítal prvňáčky na ZŠ Cihelní,
náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD) se setkal s prvňáčky na ZŠ Mendelova a náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM) zahájil školní rok na Pramenech.

Základní a Mateřská škola Prameny v Karviné se s nadšením nově řadí mezi školská zařízení v České republice nabízející rodičům alternativní způsob
vzdělávání dětí v předškolním věku. Od září letošního roku začala jedna ze tříd mateřské školy využívat prvky Montessori pedagogiky. Jde o pilotní projekt.
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NAPSALI JSTE NÁM

Karviná – mmkarvina

Karviná má dva vítěze v anketě Společenská odpovědnost
V Dolní oblasti Vítkovic se konalo ve středu 9. září 2020 slavnostní předávání cen hejtmana Moravskoslezského kraje vítězům ankety Společenská odpovědnost za rok
2019. Dvě ceny putovaly i do Karviné. Titul Osobnost Moravskoslezského kraje získala zakladatelka sborového studia Permoník Eva Šeinerová. Toto ocenění se řadí
k dalším již získaným, je držitelkou Medaile Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky za významnou pedagogickou práci, Ceny Bedřicha Smetany
jako nejvyšší vyznamenání pro sbormistry v České republice a Cenu Františka Lýska za práci s dětským pěveckým sborem. Sborové studio Permoník významně
reprezentuje Moravskoslezský kraj na mezinárodních soutěžích. Vítězem kategorie podnikatelské subjekty od 50 do 250 zaměstnanců se staly Technické služby Karviná. Porota zohlednila, že tato společnost pomáhá zapojovat do pracovního procesu dlouhodobě nezaměstnané, znevýhodněné nebo také osoby v předdůchodovém
věku. Společnost rovněž už pátým rokem pravidelně přispívá na pořízení sociálního vozu, který usnadňuje život seniorům a sociálně potřebným lidem. Předseda představenstva Technických služeb Karviná Stanislav Sobel uvedl: „Chtěl bych touto cestou poděkovat za vaše náměty a připomínky na zastupitelstvu města. Dále bych
chtěl poděkovat našemu vedení města Karviné, Odboru komunálních služeb a všem zaměstnancům Technických služeb Karviná za jejich kvalitně odvedenou práci.“
Gratulujeme.
Galaxie otevřela dveře veřejnosti
Zahradní slavnost s názvem Otevřené brány pořádala Galaxie, centrum pomoci Karviná na podporu zdravotně hendikepovaných lidí. Kdo měl čas a zastavil se na kus řeči
nebo jen tak posedět a užít si programu, určitě nelitoval. Na zahradě stacionáře bylo opravdu živo. Představila se karvinská hudební skupina Ufo a mažoretky předvedly krásné
nacvičené sestavy. Příchozí zaujaly připravené výtvarné workshopy, promítání pohádek, parkour, jízda na ponících a další aktivity pro celou rodinu. Děti se aktivně vyřádily na
dětských atrakcích, kolotoči a skákacím hradu. Ředitel Marcel Dvořák uvedl: „Potenciál naší Galaxie je velký. Má ambice ke vzniku polyfunkčního komunitního centra a chce
ukázat, že kulturně lze žít i uprostřed sídliště, stačí chtít a zapojit se. Je důležitá jak podpora a sounáležitost zdravých lidí právě se zdravotně znevýhodněnými spoluobčany,
tak jako jejich zapojení do života v běžné společnosti bez bariér. Děkujeme našim sponzorům: Magistrátu města Karviné, Nadaci OKD a Nadačnímu fondu RESIDOMO.“
O prázdninách na výletě s Kometou
Klienti Charitního střediska „Kometa“ se vydali do Havířova na exkurzi do Kotulovy dřevěnky z 18. století. Během komentované prohlídky měli možnost nahlédnout do interiéru
tohoto stavení, seznámit se s tehdejším běžným životem a zjistit, že život v 18. století, kdy neexistovaly žádné vymoženosti a sociální sítě, byl opravdu složitější. Exkurze
se moc líbila a vše se opravdu vydařilo. „Charitní středisko „Kometa“ se nachází v Karviné-Mizerově, Centrum 2296/20 nedaleko regionální knihovny. Sociální službu můžou
využívat děti a mladí lidé ve věku 6 až 21 let, kteří se nacházejí nebo se v budoucnu mohou nacházet v nějaké nepříznivé sociální nebo životní situaci. Tým „Komety“ se skládá
ze tří pracovníků a právě oni se snaží vytvářet klientům bezpečné prostředí pro trávení volného času, nabízet podporu, pomoc a informace v obtížných životních situacích,
které je mohou potkat. Taková motivace vede k pozitivním změnám a pomáhá přijmout zodpovědnost za vlastní život“, říká vedoucí služby Bc. Lubomír Lukšík.
▼INZERCE ▼
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Občané nahlédli do domácnosti šetrné k přírodě
Téměř tři tisíce občanů Karviné nahlédlo v druhé polovině září do modelové domácnosti šetrné k přírodě. Unikátní expozice byla dva týdny vystavena
v nákupních centrech Korso a Tesco.
Příchozí nejvíce zajímaly podrobnosti
o správném nakládání s odpady, především pak o třídění odpadů. Návštěvníci
expozice připravené statutárním městem Karviná si domů odnesli znovupoužitelné sáčky na pečivo, ovoce a zeleninu, ale také zbrusu novou brožuru.

Statutární město Karviná pořádá
akce na podporu správného nakládání
s odpady již osmým rokem. Tentokrát
se informační kampaň zaměřila nejen
na motivaci k třídění odpadů, ale také
na znovupoužívání obalů a předcházení jejich vzniku. Modelovou šetrnou
domácností umístěnou v karvinských
obchodních centrech Korso a Tesco
prošlo denně kolem dvou set lidí. Ty
nejvíce zajímalo, jak správně třídit odpady, ale také cesta obalů z barevných

kontejnerů až ke zpracování a recyklaci. Občané se tak od proškolených
promotérů například dozvěděli, kde
končí jejich tříděný papír nebo plasty.
Kromě toho se lidé často zajímali
o možnosti bezobalového nakupování
nebo o třídění bioodpadu.
Návštěvníci měli při návštěvě
expozice možnost vyplnit dotazník
a získat tak některý z praktických
dárků – znovupoužitelný sáček na
pečivo, ovoce a zeleninu, dále sadu

tašek na třídění odpadu nebo koš na
bioodpad. Výsledky dotazníku poslouží statutárnímu městu Karviná
k efektivnějšímu nakládání s odpady.
„Díky dotazníkům jsme zjistili, kde
lidem chybí barevné kontejnery na
třídění. Navíc máme díky podnětům
občanů celou řadu tipů, jak lépe nastavit náš odpadový systém. S veškerými podněty veřejnosti budeme dále
pracovat,“ uvedl náměstek primátora
Lukáš Raszyk (ČSSD).

▼INZERCE ▼
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Karviná @mmkarvina
Bazální stimulace pomáhá

Nový domov, příspěvková organizace, je už více jak šedesát let stálou
součástí našeho města a své služby
se snaží neustále zlepšovat. O tom
svědčí loňská, již třetí obhajoba certifikátu Vážka, který uděluje Česká
alzheimerovská společnost za splnění náročných kritérií kvality při péči
o osoby s demencí. Čím zaměstnanci
Nového domova zlepšují kvalitu života
svých uživatelů, jsme se zeptali Lucie
Betíkové a Heleny Waclawikové.
Péče o osoby s demencí je určitě
náročná, co vám s tímto nelehkým
úkolem pomáhá?
„V posledních letech nás velmi zaujal
koncept Bazální stimulace podle Prof.
Dr. Fröhlicha, proto jsme se zaměřili
na pravidelné proškolování zaměstnanců v této oblasti a jeho zavádění
do běžné praxe.“
Prozradíte nám víc?
„Bazální stimulace je koncept, který podporuje komunikaci, vnímání
a pohybové schopnosti člověka. Jedná se o ošetřovatelskou péči, která se
využívá u osob se změnami v oblasti
hybnosti a vnímání. Podněcováním
základních smyslů se snažíme, aby
uživatel alespoň částečně vnímal své
tělo, okolí, popřípadě aby se nám alespoň částečně podařilo navázat s ním
jednoduchou komunikaci. Díky tomuto
způsobu péče můžeme lépe pochopit
potřeby uživatele, zmírnit jeho bolest,
nebo zlepšit jeho spánek.“
Na čem je koncept postaven?
„Koncept Bazální stimulace se snaží
použít vše, co se dá využít z dřívějšího běžného života uživatele. Čerpá
z jeho každodenních zvyklostí, zájmů,
oblíbených či neoblíbených pokrmu či
nápojů, potřeb, dřívějšího zaměstnání. V praxi to znamená, že u každého
jedince pracujeme s tím, co má rád,
jaké se mu líbí vůně, jaké preferuje
chutě, či hudbu, zda je pravák, nebo
levák, jak vidí, slyší, kde pracoval, na
co rád vzpomíná a podobně. Zohledňujeme jedinečnost každého uživatele
s ohledem na jeho historii, zkušenosti,
schopnosti, věk a zdravotní stav. Snažíme se o to, aby obyvatelé našeho
Domova cítili, že jsme jednoduše
s nimi a že pobytem u nás život ještě
nekončí.“
Děkujeme za rozhovor.
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MAGISTRÁT

Karviná – oficiální stránka města

Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 2 a 3. října 2020 se
budou konat volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje a volby do
Senátu Parlamentu České republiky,
volebního obvodu č. 75 (obce Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné,
Stonava, Orlová, Doubrava, Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicko)
V první den voleb (v pátek 2. 10.
2020) proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v druhý den voleb
(v sobotu 3. 10. 2020) se bude hlasovat
od 8:00 do 14:00 hodin. Sčítání hlasů
proběhne v sobotu, bezprostředně po
uzavření volebních místností. Hlasování na území města Karviné proběhne ve
volebních místnostech v 59 volebních
okrscích. Seznam volebních místností
je zveřejněn na https://www.karvina.cz/
magistrat/volby
V případě, že v prvním kole voleb
do Senátu žádný z kandidátů nezíská
nadpoloviční většinu hlasů, bude se
o týden později konat 2. kolo, tedy ve
dnech 9. a 10. října ve stejných časech
jako u kola prvního.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději v úterý
29. září, anebo si je bude možné vyzvednout přímo ve volební místnosti.

Pro 2. kolo voleb do Senátu hlasovací
lístky volič obdrží ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů obecní
úřad ve dnech voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, před
konáním voleb pak na tel. č. Magistrátu města Karviné 596 387 341 nebo
v průběhu voleb na tel. č. magistrátu
596 387 202 nebo na tel. čísle konkrétního okrsku. Telefonní čísla do volebních okrsků budou zveřejněna na
úřední desce Magistrátu města Karviné.
Volby do Zastupitelstva kraje
Moravskoslezského
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje. Volič, který
nebude moci v době konání voleb volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán (dle místa trvalého
pobytu), má možnost ode dne vyhlášení voleb prezidentem republiky, tj. od
15. dubna 2020, požádat obecní úřad
v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Na voličský
průkaz lze volit pouze v rámci kraje,

ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu jsou uvedeny v § 26a
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

▼INZERCE ▼

Volby do Senátu Parlamentu
České republiky
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole do Senátu může volit i občan, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Volič, který nebude moci v době
konání voleb volit ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu je zapsán (dle
místa trvalého pobytu), má možnost
ode dne vyhlášení voleb prezidentem
republiky, tj. od 15. dubna 2020, požádat obecní úřad v místě svého trvalého
pobytu o vydání voličského průkazu.
Na voličský průkaz lze volit pouze ve
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému pobytu,
tedy ve volebním obvodu č. 75 sídlo: Karviná (tvoří obce Dětmarovice, Doubrava, Orlová, Horní Suchá,
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Albrechtice, Těrlicko, Stonava, Karviná, Petrovice u Karviné).
Způsob a podmínky vydání
voličského průkazu jsou uvedeny
v § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Podrobné informace naleznete na webových stránkách města:
https://www.karvina.cz/magistrat/volby
Volby do zastupitelstev krajů:
Do Zastupitelstva Moravskoslezského
kraje je zaregistrováno 20 volebních
stran, pro každou stranu bude samostatný hlasovací lístek.
Volič může do úřední obálky vložit
jeden hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost.
Volby do Senátu:
Do Senátu Parlamentu České republiky,
volebního obvodu 75, je zaregistrováno
13 kandidátů, pro každého kandidáta je
samostatný hlasovací lístek.
Volič může do úřední obálky vložit
jeden hlasovací lístek, na tomto hlasovacím lístku nic neupravuje.

SPORT

Tradiční klub MSK JUDO Karviná s třicetiletou historií otevírá dveře děvčatům
a chlapcům od pěti let (informace
u Petra Rabase st. na tel. 603 100 157).

NÁBOR NOVÝCH
ČLENŮ DO
ODDÍLU JUDA TJ
BANÍKU KARVINÁ
PROBÍHÁ BĚHEM
ZÁŘÍ A ŘÍJNA.

Organizujeme také kurzy sebeobrany
a Ju-Jitsu od 15 let
(informace u Petra Rabase ml. na tel. 603 786 771).
Vyzkoušejte si judo na tréninku:
pondělí, středa 16:30–18 hodin, pátek 17–18 hodin
v tělocvičně základní školy Prameny v Karviné-Ráji

WWW.JUDOBANIKKARVINA.CZ

MSK JUDO Karviná

www.mskjudokarvina.cz

Stále plaveme!!!
Stále plaveme!!!
Budeme i během rekonstrukce bazénu
Budeme i během rekonstrukce bazénu
v Karviné
v Karviné
Tomáš Kałuža
Tomáš
Kałuža
kosatky@kosatkykarvina.cz
kosatky@kosatkykarvina.cz
tel. +420 605 440 191
tel.
+420 605 440 191
www.kosatkykarvina.cz
www.kosatkykarvina.cz
facebook.com/kosatky/
facebook.com/kosatky/
_kosatkykarvina_
_kosatkykarvina_

3. 10. 18:00 TJ Sokol Karviná – Slovan Černá pole Brno. 2. liga mužů v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 4. 10. 10:30 HCB Karviná – Lovosice. 1. liga mužů v házené. Hala házené, Karviná-Nové Město. ● 4. 10. 11:00 TJ Sokol Karviná – SAM Brno. 2. liga mužů v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 8. 10. 17:45
7. běh pro zdraví – atletika pro všechny. Osvětová akce na podporu zdravého životního stylu, bez startovného. Pořádá TJ Jäkl Karviná – oddíl atletiky. Park B. Němcové,
Karviná-Fryštát. ● 10. 10. 9:00 TJ Sokol Karviná – BK Příbor. Nadregionální liga star. žáků U15. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov. ● 10. 10. 17:00 TJ Sokol Karviná
– SK Žabovřesky. Liga juniorů U19 v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 11.10. 9:00 TJ Sokol Karviná – Basketpoint Frýdek-Místek. Nadregionální liga
star. žáků U15. ZŠ Majakovského, Karviná-Mizerov. ● 11. 10. 9:00 TJ Sokol Karviná – SAM Brno B. Liga juniorů U19 v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ●
11. 10. 10:15 MFK Karviná B – FK SK Polanka nad Odrou. Divizní fotbalové utkání mužů. Stadion Kovona, Karviná-Nové Město. ● 17. 10. MFK Karviná – Bohemians
Praha 1905. 1. fotbalová liga mužů. Městský stadion Karviná-Ráj. ● 18. 10. 10:30 HCB Karviná – Brno. 1. liga mužů v házené. Hala házené, Karviná-Nové Město. ●
24. 10. 9:00 TJ Sokol Karviná-Snakes Orlová. Nadregionální liga star. žáků U15. ZŠ Majakovského Karviná-Mizerov. ● 25. 10. 10:15 MFK Karviná B – MFK Vítkovice. Divizní fotbalové utkání mužů. Stadion Kovona, Karviná-Nové Město. ● 30. 10. 20:00 TJ Sokol Karviná B – Basket Opava 2010 B. Severomoravská liga mužů
v basketbale. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město. ● 31. 10. 10:00 Tradiční turnaj dětí všech kategorii v judu. ZŠ Prameny Karviná-Ráj. ● Pondělí, středa, pátek, vždy
od 17:00 hodin, Nábor dětí do oddílu MSK Judo Karviná. ZŠ Prameny, Karviná-Ráj.
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KULTURA
do 21. 10.
Svět nedonošených dětí
Výstava fotografií Miroslava Pawelka.
Mánesova síň Městského domu kultury,
Karviná-Nové Město.
do 31. 10.
Těšínské Slezsko a jeho proměny
Výstava. 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.

3. 10. 17:00
Do pohody
Stejnojmenná kapela z Nového Jičína
zve na bluegrass, country a folk do
Restaurace Pod Zámkem (bývalý
Modrý pavilon). Park Boženy Němcové,
Karviná-Fryštát.

7. 10. 18:00
Velká Británie
Přednáška cestovatele Ivo Petra.
Vstupné: 100 Kč. Malý sál MěDK,
Karviná-Nové Město.
15. 10. 17:00
Osobnosti regionu
Setkání s Milanem Bystroňem. Vstupné: 50 Kč (denisa.rytirova@rkka.cz).
Středisko hudby a umění, Karviná 1.

5. 10. 18:00
Šikmý kostel
Autorské čtení prvního dílu trilogie
se spisovatelkou Karin Lednickou
na zámku Fryštát. Kapacita 90 míst.
Jediný letošní termín v našem městě
je náhradou za zrušený termín 26. 3.
Rezervace: k7beletrie@rkka.cz, telefon 596 348 301 a 596 318 620.
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15. 10. 18:00
Jiří Kolbaba
Přednáška známého cestovatele a fotografa. Vstupné: 200 Kč. Velký sál
MěDK, Karviná-Nové Město.
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18. 10. 10:30
Pietní akt
U příležitosti 30. výročí neštěstí na Dole
Barbora (30 obětí) pořádá Kroužek
krojovaných horníků Barbora pietní akt,
který začne v 10:30 mší svatou v kostele sv. Petra z Alkantary. Následovat
bude odhalení pamětní desky v kompresorovně jmenovaného dolu. Po
skončení oficiální části bude zpřístupněna klubovna KKH Barbora na nám.
Budovatelů čp. 1420, kde si zájemci
mohou prohlédnout klubové kroniky.
21. 10. 8:00–17:00
Farmářské trhy
Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.

