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Vážení spoluobčané,
rád bych vám prostřednictvím Karvinského zpravodaje připomněl naši intenzivní
práci na projektech, které by měly zajistit příliv peněz do našeho kraje, prioritně
ale právě do Karvinska jakožto oblasti, která je nejvíce zasažena těžbou uhlí.
Miliardy korun z Evropské unie a státu by měly být rozděleny mezi uhelné
oblasti v našem kraji a kraji Ústeckém a Karlovarském. Už s předstihem
jsme začali připravovat strategický plán Karviná všemi deseti a ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem se podílíme i na komplexním programu POHO
2030, který má za úkol vrátit život do pohornické krajiny. Po úplném ukončení
těžby bude na Karvinsku k dispozici 350 hektarů území. Zatím tato lokalita
působí opravdu neutěšeně, a najít pro ni smysluplné využití vnímám jako
velkou výzvu. Konkrétně se jedná o lokalitu Barbora, Karvinské moře, areál
kolem golfového hřiště nebo oblast kolem šikmého kostela. Některé projekty
už dostávají reálnou a konkrétní podobu. Za zmínku stojí i plánované projekty,
například Karvinská speciální ekonomická zóna, která nabídne podnikání pro
různé typy investorů, možnosti čerpání investičních pobídek anebo podpůrné
programy zahrnující asistenci při zahájení činnosti v zóně. Důležitým projektem
je také Urbanistické řešení centra města. Pevně věřím, že kompetentní
orgány, které budou doporučovat k realizaci projekty do Fondu spravedlivé
transformace, budou především vybírat mezi projekty měst, která tyto peníze
opravdu potřebují a která byly těžbou uhlí reálně postižena.
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Inzerce

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

S úctou
Jan Wolf, primátor

Gratulujeme k významnému
životnímu jubileu
Doba rozvolnění, testování a očkování
opět přeje gratulacím k jubileu občanům našeho města. Své 100. narozeniny oslavila paní Aloisie Goluchová
(na snímku vlevo).
Další významné jubilem 90 let oslavila paní Marie Kettnerová. Primátor města Karviné Jan Wolf (ČSSD)
s květinou a dárkem popřál osobně
oběma dámám mnoho zdraví a životní
pohody.
KARVINSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku

www.karvina.cz

@mmkarvina

Karviná – oficiální stránka města
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ekologický Den Země lidé v Karviné oslavili úklidem
Do úklidu lokality staré Karviné v části Doly se pustily party nadšenců spolků OLZA PRO a Stará Karviná, ruku k dílu přiložili členové facebookové skupiny
Karviná-2-Příznivci Kolonie Mexiko a dalších i dobrovolní hasiči z Karviné-Ráje. Členové kynologického klubu ZKO 016 Karviná-Hranice se vrhli na úklid
lesoparku Dubina. Výdej pytlů a rukavic včetně svozu nasbíraného odpadu a zajištění velkoobjemových kontejnerů si vzal na starost Odbor komunálních
služeb karvinského magistrátu ve spolupráci s Technickými službami Karviná.

Kynologický klub Karviná-Hranice zanechal čistou stopu v Dubině
Ani deštivé počasí neodradilo členy kynologického klubu Karviná-Hranice na první
májový den vyrazit do lesoparku Dubina na plánovaný úklid. Přidali se i další, které oslovila propagace akce, a kterým nepořádek v přírodě není lhostejný. Téměř
čtyřicet lidí se tak s energií a úsměvem vrhli na nepořádek. „Cestou na cvičák
procházíme Dubinou a vidíme množství odpadků zanechané většinou mládeží,
která se v těchto místech schází. Za necelé dvě hodiny se podařilo naplnit více
než čtyřicet pytlů tříděného odpadu,“ uvedl organizátor akce Radek Vojkůvka.

Parta příznivců staré Karviné neřeční jen na facebooku
Členové facebookové skupiny s názvem „Karviná-2-Příznivci Kolonie Mexiko
a dalších“, jejíž založení má na svědomí Vladimír Valent, se scházejí na pravidelných brigádách ve staré Karviné. „Chceme zviditelnit starou Karvinou. Prožili jsme
tady mládí. Vyčistili jsme jezírko, upravili schody, odstranili náletové stromky. Rádi
pomáháme s úklidem i na evangelickém hřbitově,“ uvedl člen skupiny a jeden
z místních pamětníků Vladek Borkala. K super partě se můžete připojit, stačí
sledovat facebookovou skupinu.

Černé skládky mizí pod rukama dobrovolníků spolku Stará Karviná
Do černých skládek v lokalitě Karviná-Doly se pustili dobrovolníci a členové
spolku Stará Karviná. „Náš spolek vznikl s úmyslem vnést znovu život do území
v zaniklém městě, jehož dominantou je kostel sv. Petra z Alkantary, které se díky
románům Šikmý kostel stává oblíbeným volnočasovým místem obyvatel Karviné
i návštěvníků z celého Česka. Spolek má naplánováno spoustu aktivit na několik
let, ale ze všeho nejdříve bylo třeba starou Karvinou uklidit a odstranit z ní všechny
hyzdící černé skládky,“ uvedla spisovatelka a zakladatelka spolku Karin Lednická.
Nadšenci mají za sebou v pořadí již druhou brigádu.

Dobrovolníci zkrášlují bývalý evangelický hřbitov
Další společný úklid probíhal na evangelickém hřbitově v Karviné-Dolech. Organizátorem pracovní události byl spolek OLZA PRO. „Spolek jsme založili, abychom
se mohli starat o památky, které zanikají. Začali jsme evangelickým hřbitovem,
na kterém už pracujeme tři a půl roku. Snažíme se, aby se co nejvíce zachovalo
pro budoucí generace. Stará Karviná má obrovský potenciál a bylo by škoda jej
nevyužít. Víme, že tato práce nikdy neskončí, když se o něco začneme starat, tak
to musíme udržovat. Nás tato práce vnitřně těší, něco zachraňujeme, renovujeme,
obnovujeme. Ti, co to tady navštěvují, jsou velmi rádi, že to nezaniklo, že to zůstalo
zachováno,“ uvedl člen spolku OLZA PRO Stanislav Kołek. S úsměvem a nadšením pomoci dobré věci dorazili také dobrovolní hasiči z Karviné-Ráje a dobrovolníci
facebookové skupiny Vladimíra Valenty. Společnými silami opět zvládli kus práce.

O pořádek se stará ještěrka
Popelářské vozidlo Technických služeb Karviná na svoz komunálního odpadu nemusí být nudné a šedivé. V karvinských ulicích tak můžete vidět další auto se zajímavým nástřikem ještěrky. Kreativní práce je z dílny Nikoly Vavrouse alias Khoma.
Nástavba popelářského vozidla tak oživí ulice Karviné a barevně ladí s přírodou.

Objemné věci patří do velkých kontejnerů
Hromadí se vám nepotřebné věci a potřebujete využít velkoobjemový kontejner? Určitě uvítáte informace, kdy bude přistaven právě blízko vašeho bydliště.
Přehledný aktualizovaný seznam najdete na webových stránkách Technických
služeb Karviná na https://1url.cz/@VOK-2021.
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Karviná – oficiální stránka města

Ani v roce 2020další
Nepřehlédněte
se údržba
důležité
města
informace
nezastavila
z magistrátu
Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme vás na 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude
konat v pondělí 14. června 2021 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.

Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, mohou svou žádost o náhradu
škody adresovat společnosti OKD
mailem: dulni.skody@okd.cz. Je třeba
uvést popis události, adresu, e-mail
a telefon. Po nahlášení se v několika dnech ozvou pověření pracovníci
OKD a domluví se na místním šetření. Karvinou mimo Louky nad Olší
řeší Ing. Waloszek, tel: 596 262 328.
Loukami nad Olší se Stonavou se
zabývá Ing. Nestrašilová, tel: 596 451
880. Také odbor školství a rozvoje
magistrátu vede přehled o seismických jevech způsobených hornickou
činností. Kontaktními osobami jsou
RNDr. Smýkalová, tel: 596 387 446,
e-mail: ivana.smykalova@karvina.cz
a Ing. Petráš, tel: 596 387 425, budova C magistrátu.

Poradenství pro podnikatele
běží znovu osobní formou

Třetí červnovou středu se konají tradiční farmářské trhy na Centrálním
tržišti a jeho okolí. Přijďte si 16. června
od 8.00 do 17.00 nakoupit do Fryštátu
kvalitní regionální potraviny a produkty. Řidiče upozorňujeme na související
dopravní omezení.

Od začátku května je provoz One-stop-shopu Karviná všemi deseti
opět v běžném režimu. Podnikatelé
a firmy z Karviné tak mohou konzultovat své záměry a jejich financování
opět osobní formou. Kontaktní centrum nasměruje také k pomoci pro podnikatele, na které dolehla koronavirová opatření. One-stop-shop najdete
v Business Gate, Poštovní 615/9, Karviná-Fryštát. Je otevřený každý čtvrtek od 7.30 do 17.30. Podrobnosti najdete na www.karvinavsemideseti.cz/
one-stop-shop.

Změna provozu seniorské linky

Mateřinky o prázdninách

Telefonní linka 607 032 821 provozovaná sociálním odborem slouží po
skončení nouzového stavu opět pouze seniorům, kteří potřebují sociální
pomoc a podporu. Linka je v provozu od pondělí do čtvrtku mezi 8.00

Odbor školství a rozvoje magistrátu
informuje o provozu mateřských škol
v období hlavních prázdnin na webu
města
https://1url.cz/@materinky.
Bližší informace podají jednotlivá
předškolní zařízení.

Farmářské trhy lákají

Seismické jevy a důlní škody

a 15.30. Senioři 75+ mohou na uvedeném čísle rovněž požádat o pomoc
s registrací na očkování proti covidu.

Nominujte v sociální oblasti
Už jen do 15. června můžete nominovat na ocenění pracovníky působící
v sociální oblasti. Podrobnosti a tiskopis nominačního dopisu najdete na

▼INZERCE ▼
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stránce odboru sociálního magistrátu
https://1url.cz/@socprace. Přispějte
svým poděkováním k ocenění, které
nabývá na významu, protože právě
pracovníci v sociální oblasti spolu se
zdravotníky, ale i dobrovolníky čelí
novým situacím, náročným úkolům
a jsou stále v tzv. první linii. Ocenění
může být uděleno ve třech následujících kategoriích:
1) Registrované sociální služby dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
2) Návazné služby (spolky, neziskové
organizace, kluby)
3) Výkon dobrovolnické činnosti
Ocenění kandidáti obdrží pamětní
list Rady města Karviné a věcný dar.
Bližší informace na tel. 596 387 248.

Úřední hodiny magistrátu
Pondělí 7.30–11.30, 12.30–17.30
Úterý 7.30–16.00 (pouze objednaní
klienti)
Středa 7.30–11.30, 12.30–17.30
Čtvrtek 7.30–16.00 (pouze objednaní
klienti)
Pátek zavřeno (v provozu pouze podatelna a CzechPoint)

ROZHOVOR

Ani vbude
Kam
roce směřovat
2020 se údržba
městoměsta
Karviná
nezastavila
po ukončení těžby?
V souvislosti s touto otázkou se v posledních týdnech nejčastěji mluví o využití Operačního programu Spravedlivá transformace. O co se jedná,
nám prozradil primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Projekt Nové Staré Město

PED energeticky plusová čtvrť v Karviné

Projekt Smart Park Karviná v části Doly

Co si máme pod tímto programem představit?
„Operační program Spravedlivá transformace je
novým programem, který se zaměřuje na řešení
negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká
nejen našeho Moravskoslezského kraje, ale také
Karlovarského a Ústeckého. Cílem podpory v období od roku 2021 do roku 2027 bude především
zajistit celkovou revitalizaci. Důležitým aspektem
bude zabezpečit obnovu krajiny, která byla těžbou
uhlí zasažena.“

ostatní operační programy nepokrývají. Pro náš kraj
to jsou prostředky navíc oproti ostatním regionům.“

vatel Karvinska, projekt zahrnuje unikátní systém
technologicky vyspělých hydroponických skleníků,
které poskytnou prostor pro zapojení univerzity,
místních komunit, edukaci žáků a rekvalifikaci zaměstnanců na rušených pozicích včetně startovacích programů pro mladé zemědělce. Cílem čtvrtého projektu je připravit území pro investory a nová
pracovní místa, nastartovat rozvoj území včetně
propojení s historií staré Karviné. Pátým projektem
je snaha o vybudování energeticky plusové čtvrti
v Karviné. Cílem projektu je pilotní ověření transformace energetického mixu vybrané části města
a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie
s menšími dopady na životní prostředí.“

Co vše bude program podporovat?
„Je to široká škála témat zahrnující malé a střední
podniky, výzkum a inovace, digitalizaci, čistou energii a energetické úspory, oběhové hospodářství,
rekultivace a nové využití území, rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.“
Co je cílem Karviné?
„Vytvořili jsme zatím pět projektů, se kterými se budeme ucházet o finanční prostředky z Fondu spravedlivé transformace. Směřujeme na oblasti, které

Koho program podpoří?
„Žadatelem mohou být obce, kraje, malé a střední
podniky, univerzity, výzkumné instituce a další.“
Jaké projekty město připravuje?
„Máme připraveno pět projektů, konkrétně Nové
Staré Město, Community HUB identita jako potenciál pohornické krajiny, Green Urban Farming Academie Karviná, Smart Park Karviná a PED energeticky
plusová čtvrť v Karviné.“
Můžete být konkrétní?
„První se týká revitalizace infrastruktury lokality Starého Města. Druhý je zaměřen na vytvoření
inovativního a udržitelného přístupu k revitalizaci
pohornického dědictví, usiluje o vytvoření zázemí
pro komunitu a její aktivity, týká se bývalé konírny
v parku Boženy Němcové, mléčnice a přilehlého
území. Třetím projektem je vybudování unikátního
ekosystému na podporu sociální transformace oby-

O jakou výši finančních prostředků Operačního
programu Spravedlivé transformace se jedná?
„Fond spravedlivé transformace disponuje částkou
42,7 mld. korun. Po odečtení prostředků na technickou pomoc si tři kraje zasažené těžbou rozdělí
celkem 1,58 mld. eur, tedy 41 mld. korun.“
Děkujeme za rozhovor.

Společně jsme si připomněli výročí osvobození Karviné

Náměstci primátora města Karviné Lukáš Raszyk (ČSSD), Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD), Vladimír Kolek (ANO 2011) a Miroslav Hajdušík (KSČM), dále generální
konzul Ruské federace v Brně Alexandr Kalačev, reprezentanti politických stran a občané si u pomníků v Karviné-Novém Městě a v Karviné-Dolech připomněli 76. výročí
osvobození našeho města.
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V našem městě vzniká návrh energeticky pozitivní čtvrti
V Karviné vzniká návrh energeticky pozitivní čtvrti. Různá opatření
na veřejných i soukromých objektech
a infrastruktuře mají do budoucna zajistit provoz na principu energetické
soběstačnosti nebo přebytku. Vybrané objekty ve městě tedy vyprodukují
energii pro vlastní spotřebu, nebo ještě
více. Studie zpracovaná Univerzitním
centrem energeticky efektivních budov UCEEB vytipovala jako vhodnou
lokalitu městskou část Hranice. První
vlaštovkou bude zřejmě poliklinika a její
přestavba do nulového energetického
standardu.
Energie, zejména ta z uhlí, formuje
Karvinou už více než 200 let a město
i jeho okolí za tu dobu proměnila
k nepoznání. Ani s nynějším odklonem od uhlí a preferencí čistých zdrojů
energie se téma ve městě neodsouvá
do pozadí. Energetika je nejen jedním
z hlavních témat evropské politiky soudržnosti, dotačních fondů a programů.
Město mu také věnuje patřičnou pozornost ve svých rozvojových plánech
a projektech, které zaštiťuje po názvem
Karviná všemi deseti. Příběh energeticky pozitivní čtvrti se i díky tomu všemu
rozvíjí hned několika směry.

Studie ukázala na Hranice
Studie energeticky pozitivní čtvrti
v Karviné prověřovala tři lokality, kde by
bylo možné a vhodné opatření pilotně
zavádět – bývalou průmyslovou zónu
Barbora, okolí Karvinského moře a také
městskou část Hranice. Jako nejvhodnější se jeví intravilán obce – městská
část Hranice, zejména proto, že je zde
největší potenciál uskutečnit navrhovaná opatření, která se týkají zejména
budov ve vlastnictví města. Ty se budou
postupně převádět do nulového energetického standardu. Aby se v budoucnu
opravdu jednalo o fungující celek, už ve
fázi studie byli osloveni další partneři
– ať už vlastníci nemovitostí, dopravci
a další subjekty, které mohou ve výsledku přispět. Počítá se také s komunitním
přístupem a vtahováním občanů.
Po dokončení studie bude následovat pasportizace objektů a hledání externích zdrojů financování, které určitě nevede do slepých uliček – evropské fondy
jsou tématu energetiky velmi vstřícné.
Postupně by se tak měla jednotlivá
opatření zavádět do života. Fungování
energeticky pozitivní čtvrti je sice běh na
dlouhou trať, ale jednotlivá opatření se
budou uvádět do života postupně.

Poliklinika nebude jen o zateplení
Dobrým příkladem a prvním reálným
výsledkem by mohl být objekt polikliniky, který město od počátku roku
převzalo do svého vlastnictví od dřívějšího majitele, Moravskoslezského
kraje. Netají se velkými plány. Nejenže
podalo žádost na zateplení budovy do
Operačního programu Životní prostředí. Souběžně byla poliklinika zahrnuta
jako jedna z ukázkových, tzv. demo
budov, do mezinárodního výzkumného
projektu, podaného s žádostí o dotaci
do programu Horizon 2020. Karviná
se tak spolu s dalšími dvěma partnery
z Česka stala součástí mezinárodní akce, které se účastní na tři desítky partnerů z Evropy. Pokud vše vyjde, demo
budova polikliniky se stane ukázkovým
řešením pro zavádění nových technologií, které povedou ke snížení energetické náročnosti budovy.
Energeticky pozitivní čtvrť
jako strategický projekt
Ani to není vše. Město souběžně přichystalo energeticky pozitivní čtvrť jako
jeden ze strategických projektů, které se
do konce dubna podávaly do Operačního programu Spravedlivé transformace.

▼INZERCE ▼
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Program je určený výhradně Moravskoslezskému, Karlovarskému a Ústeckému kraji, tedy těm, které jsou historicky
nejvíce postižené těžbou a návaznými
ekonomickými důsledky. Vyčleňuje pro
tři zmíněné regiony na léta 2021-2027
přes 40 miliard korun. Peníze jsou určené na transformaci ekonomiky a energetika je jedním z podporovaných témat.
Horizont změn
Nebude to za rok a ani za dva. Ale až
se za několik let, třeba za deset, budete
procházet Hranicemi, změny budou asi
nejen viditelné, ale hlavně se budou dát
počítat. Toto snad příjemné vyúčtování
výdajů ze energetiku by mělo být znát
nejen na městské kase, ale také v peněženkách obyvatel města, kterých se
změny budou týkat stejně – ať už přímo,
nebo nepřímo. Aby toho nebylo málo,
pouze v jedné městské čtvrti ambice
města na život v energetickém nadstandardu nekončí. Již nyní se uvažuje
o rozšíření energeticky „plusové“ oblasti
do dalších městských částí. Karviňáci
se mají na co těšit. O dalších novinkách
vás budeme informovat v Karvinském
zpravodaji, nebo na webu Karviná všemi deseti.

DOTACE POMÁHAJÍ

Školství se rozvíjí a přizpůsobuje vládním opatřením
Vzhledem k epidemické situaci se většina aktivit realizovaných v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II, reg.číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623 přesunula do online prostoru. V současné
době mají možnost učitelé mateřských a základních škol z Karviné, Dětmarovic,
Stonavy a Petrovic u Karviné absolvovat celou řadu webinářů zaměřených na
zpestření distanční výuky. Jedná se například o tvorbu online kvízů k ověřování znalostí, tvorbu únikových her, které do běžné výuky přináší zdravou soutěživost, zábavu i dobrodružství, formy práce ve skupinách ve virtuálním prostoru,
nebo aktivity do online hodin v mateřských školách a na prvním stupni základních
škol.
V květnu a červnu se uskuteční školení pro ekonomické pracovníky školských
zařízení se zaměřením na novinky v účetnictví. V květnu absolvují online seminář
také matematici, a sice v tématu GeoGebry, což je počítačový program pro interaktivní geometrii a algebru. Projektová manažerka Petra Kantorová upřesňuje:
„Školám, které projevily zájem, budeme v rámci projektu hradit doučovací hodiny
ke zmírnění dopadů distanční výuky pro žáky, u nichž došlo ke zhoršení prospěchu, pro budoucí deváťáky jako přípravu k přijímacímu řízení na střední školy
nebo pro předškoláky k snadnějšímu přechodu do první třídy. I nadále spolupracujeme s rodilým mluvčím, který vede online hodiny angličtiny na ZŠ Borovského

a ZŠ Dr. Olszaka. Vzhledem k tomu, že v průběhu školního roku se nám nepodařilo zrealizovat všechny plánované exkurze zážitkové polytechniky ve školách, tak
ve spolupráci se Střediskem volného času Juventus Karviná zrealizujeme několik
těchto výjezdů za polytechnickými aktivitami v rámci prázdninových táborů.“
Zajímavé aktivity v rámci projektu nabídne během letních prázdnin i SPŠ
Karviná, která děti seznámí s virtuální realitou či Lego roboty. Děti z mateřinek
se mohou těšit na polytechnický zábavný program. „Pokud nám to covid dovolí,
pokusíme se zrealizovat i vlastní příměstský tábor se zaměřením na technické,
prezentační a třeba i základní marketingové dovednosti žáků základních škol,“
dodává Petra Kantorová.

Dotace podpoří EKOturistiku na Železné cyklotrase

Karviná s Hażlachem zatraktivní turistickou nabídku

Díky úspěšnému česko-polskému projektu „Železná cyklotrasa – podpora
EKOturistiky“ si cyklisté po obou stranách hranice mohou dopřát komfortnější
jízdu po jmenované cyklotrase, která je mezi cyklisty obou zemí stále populárnější. Oba projektoví partneři – Karviná i Jastrzębie-Zdrój – totiž z Fondu mikroprojektů pořídí v bezprostřední blízkosti cyklotrasy přípojky na nabíjení elektrokol. Celkem čtyři místa na české straně a dvě místa na straně polské, kde budou navíc pořízeny dva systémy
pro opravu kol. Cílem projektu je
další propagace cyklotrasy, zvýšení
návštěvnosti příhraničních měst na
cyklotrase Jastrzębie-Zdroju, Karviné, Zebrzydowic, Petrovic u Karviné
a Godowa a propagace ekoturistiky
a elektromobility. Projekt byl již zahájen a bude realizován až do května
příštího roku. Během tohoto období
bude mimo montážní práce uspořádána reklamní kampaň, jejíž součástí budou dva workshopy a natáčení
propagačního filmu.

Projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici“ pokračuje i v letošním roce.
Začátkem dubna a května se na dálku prostřednictvím online workshopu setkali
zástupci Těšínského Slezska včetně obou projektových partnerů Karviné a polského Hażlachu. Hlavním cílem pracovní skupiny je příprava společného turistického balíčku, který osloví turisty nejen v rámci regionu, ale i za jeho hranicemi.
Snahou společné strategie a marketingové kampaně je zvýšení návštěvnosti
polsko-českého pohraničí, což bude mít pozitivní vliv na ekonomiku
i tvoření nových pracovních míst
v oblasti cestovního ruchu.
Připomeňme si, že projekt využívá spojení Karviné a Hażlachu
prostřednictvím historické postavy
hraběnky Gabriely Thun-Hohenstein
pocházející z rodu Larisch-Mönnichů. Díky projektu tak mohly být
např. na zámku Fryštát vyčištěny
historické gobelíny ze 17. a 18. století nebo zrestaurován kočár typu
Coupé 653.

Projekt „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“, registrační číslo projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002723, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici“, registrační číslo projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/000243, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Město opraví povrch workoutového hřiště v Dubině

Dokumentární seriál pomůže rozjet podnikání

Statutární město Karviná obdrží grant Nadace OKD z programu Pro region
Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti občanů v podnikatelské sféře či na
2021 ve výši 200 tisíc korun na realizaci projektu Úprava workout hřiště Dubina. trhu práce vznikne krátký dokumentární seriál o vybraných podnikatelských komHlavním cílem projektu je zlepšení kvality veřejného prostranství pro využívání petencích uvedených v dokumentu EntreComp, který vydala Evropská unie v roce
volného času, a to prostřednictvím položení nového
2018. Na projekt Business Gate EntreComp statutární
Business Gate EntreComp
povrchu na workoutové hřiště u lesoparku Dubina, Projekty
město Karviná obdrží od Nadace OKD grant ve výši 40
a Úprava workout hřiště Dubina
které bylo v minulosti vybudované a rozšířené rovněž finančně podpoří Nadace OKD.
tisíc korun z programu Pro region 2021. Dokumentárním
za podpory Nadace OKD.
seriálem bude své hosty a diváky provádět administrátor
Důvodem pro obnovu je aktuální nevyhovující stav povrchu. Projekt, jehož Business Gate, student Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity Tomáš
předpokládané celkové náklady jsou více než půl milionu korun, bude zrealizován Hercig. Dokumentární seriál, jehož první díl se začne točit v červnu, bude dostupný
do srpna 2021.
široké veřejnosti ke zhlédnutí v online prostředí.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Karviná – mmkarvina
ADRA školí dobrovolníky online
Staňte se dobrovolníkem v Karviné
a okolí. Buďte společníkem, kamarádem, který tráví volný čas se seniory, pacienty, lidmi s postižením,
dětmi anebo pomáhá v charitativních
ADRA obchodech. Stačí jedna hodina týdně vašeho času a můžete
změnit život druhým lidem, pojďte
pomáhat s ADROU. Více informací
najdete na www.adrakarvina.cz, telefonicky 736 673 382 nebo e-mailem
zaneta.urbanska@adra.cz.

Staň se dobrovolníkem v Kometě
Pro všechny, kteří mají rádi výzvy, jsou
kreativní a chtěli by pracovat s dětmi
a mládeží a přispět k jejich rozvoji, jsou
otevřené dveře v Charitním středisku
Kometa. Toto nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež najdete na ulici Centrum 2296 v Karviné-Mizerově. Pokud
máte zájem, stačí zavolat na číslo 603
287 666 nebo napsat e-mailem na
lubomir.luksik@ceskytesin.charita.cz.

Dny otevřených dveří
Na Virtuální dny otevřených dveří
zve ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné-Mizerově. První proběhne ve čtvrtek 3. června 2021, druhý ve středu
16. června 2021, vždy od 15 do 17
hodin. Výuka probíhá ve čtyřech uměleckých oborech – hudební, výtvarný,
taneční a literárně dramatický. Informace získáte www.zuskarvina.cz na
youtube kanálu a facebooku ZUŠ Karviná nebo telefonicky na 596 312 309,
e-mailem na info@zuskarvina.cz.

Pozvání obce Slovákov
Obec Slovákov v Karviné ve spolupráci s regionální knihovnou pořádá
10. června od 16.00 Literární odpoledne. Přijďte si do kavárny Regionální
knihovny v Karviné-Mizerově poslechnout přednes poezie slovenských
básníků.

Úspěšná výtvarnice slaví životní jubileum
Renata Filipová je známá malířka
a výtvarnice. Narodila se ve Stonavě,
nyní žije v Petrovicích u Karviné. Mezi její oblíbené techniky patří malba,
art-protis a pet-art. Na svém kontě má
více než dvě stě výstav nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Píše krátké
úvahy v próze a ve verších. Svůj život
zasvětila kultuře. Pracovala v Městském
domě kultury, kde organizovala mimo jiné výstavy pro Galerii v Mánesově síni.
Část pracovního života prožila v Lázních
Darkov. Stála u založení Galerie Zdravého města na Slezské univerzitě, spolu
s Marylou Godulovou založila Nadaci
PRO a vydala monografie známým malířům z Karvinska. Organizovala Mezinárodní malířské plenéry. Dokonce navrhla
pamětní minci k 700. výročí obce Petrovice u Karviné.
K významnému životnímu jubileu
přejeme Renatě Filipové hodně zdraví,
pohody a inspirace v tvorbě. A zveme

Renata Filipová
vás na její úžasné výstavy. První probíhá
v budově Jacki na Mariánském náměstí
v Jablunkově a potrvá do 30. června 2021.
Druhá výstava se koná v hlavním sále
Kulturního centra v Petrovicích u Karviné
do 18. června 2021. V rámci oslav životní-

ho jubilea připravila Regionální knihovna
Karviná o Renatě Filipové a její tvorbě
výstavu, kterou si můžete prohlédnout na
pobočce v Mizerově v oddělení beletrie
pro dospělé. Městský dům kultury Karviná
plánuje výstavu známé malířky na podzim.

Knihy Danuty Chlupové vás svým dějem naprosto polapí
Již se vám dostaly do ruky knihy
místní spisovatelky Danuty Chlupové?
Konkrétně válečný román Blizna/Jizva, román Trzecia terapia/Třetí léčba
a románový příběh Organista z martwej
wsi/Varhaník z mrtvé vesnice? Doporučujeme k přečtení. „Obecně se dá
říci, že píšu knihy o osudech lidí poznamenaných historickými událostmi.
Příběhy mých fiktivních hrdinů zasazuji
do konkrétního místního a historického kontextu, nejčastěji na Karvinsko
a Těšínsko. Vždy se snažím dobře
připravit na psaní o historických událostech jak četbou odborné literatury,
tak pokud to jen jde i formou rozhovorů
s pamětníky,“ popsala své spisovatelské počiny Danuta Chlupová.
„Těšíme se na konec pandemického omezení a při nejbližší příležitosti
velmi rádi spisovatelku Danutu Chlupovou a čtenáře uvítáme na autorském
čtení knížky Organista z martwej wsi/

Danuta Chlupová
Varhaník z mrtvé vesnice ve Středisku
polské literatury Regionální knihovny
Karviná,“ uvedla ředitelka Markéta
Kukrechtová. Knížky v polském vydání zakoupíte nejen v knihkupectvích

v Polsku, ale také právě ve Středisku
polské literatury v Regionální knihovně Karviná na náměstí ve Fryštátě
a v polském knihkupectví v Českém
Těšíně.

Obchodně podnikatelská fakulta pomáhá firmám i samosprávám
Pod hlavičkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné již více jak
pět let funguje Institut interdisciplinárního výzkumu, který nabízí komplexní
služby organizacím samosprávy i malým a středním podnikatelům zejména
v Moravskoslezském kraji. Vytvářením
interdisciplinárních týmů při řešení
projektů smluvního nebo aplikačního
charakteru jednotlivým akademickým
pracovníkům přináší možnosti získávání zkušeností a kariérního posunu.
„Institut interdisciplinárního výzkumu
zprostředkovává spolupráci s podnikatelskými subjekty zejména s malými

metodika na sledování finančního
zdraví obcí. Hlavním přínosem projektu je výrazné zlepšení informovanosti
obcí a měst o jejich finančním zdraví
a případných rizicích, které s hospodařením obce souvisejí. Institut také
poskytuje konzultace v oblasti managementu, strategických plánů, optimalizace nákladů, marketingových
studií nebo průzkumů trhu. Jednou z významných činností institutu je podpora
studentů v jejich podnikavosti. Dává jim
prostor profesně se rozvíjet, a to nejen
v přednáškových sálech a učebnách,
ale také mimo ně. Jedním z hlavních

a středními podniky při zpracovávání
a realizaci podnikatelských zadání. Již
se také dlouhou dobu specializuje na
vytváření strategických rozvojových
plánů obcí a jejich aktualizací. Kromě
strategických dokumentů se zaměřuje
také na socio-demografické analýzy
řešící konkrétní problémy, se kterými
se mohou obce potýkat,“ uvedl Tomáš
Pražák, vedoucí Institutu interdisciplinárního výzkumu.
Pod vedením Institutu interdisciplinárního výzkumu vznikla ve spolupráci Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné a Moravskoslezského kraje
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nástrojů podpory je multifunkční coworkingové centrum na podporu podnikavosti a podnikání Business Gate.
„V roce 2020 byla možnost ve spolupráci s Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
a Katedrou cestovního ruchu a volnočasových aktivit Obchodně podnikatelské fakulty realizovat analýzu česko-polských atraktivit cestovního ruchu,“
uvedl konkrétní příklad Tomáš Pražák.
Více informací a výsledky provedených výzkumů je možné vidět na webu
www.iivopf.cz nebo je možné kontaktovat přímo pracovníky institutu na
iiv@opf.slu.cz.

CESTOVNÍ RUCH

Moravskoslezský kraj ocenil unikátní karvinské skvosty
Po loňské premiéře i letos Moravian-Silesian Tourism, destinační
společnost Moravskoslezského kraje,
ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje udělila Ceny
cestovního ruchu a ocenila tak nejen
výjimečné projekty a atraktivity, ale také osobnosti, které turismus v našem
kraji svými aktivitami rozvíjí. Odborná
porota rozhodovala o osobnosti a nejlepším počinu cestovního ruchu. Široká
veřejnost pak hlasovala pro neobjevený skvost, nejmalebnější místo v zimě
a nejsvětovější místo v Moravskoslezském kraji.

A právě ve dvou posledně jmenovaných kategoriích uspělo i naše město. Zámek Fryštát s parkem Boženy
Němcové je za rok 2020 po Karlově
Studánce v Jeseníkách druhým Nejmalebnějším místem v zimě. Na nejvyšší
příčku v kategorii Nejsvětovější místo
v Moravskoslezském kraji dosáhl šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, kdy
získanými hlasy předčil zámky Kunín
a Raduň.
Jan Krkoška, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje, k výsledkům
řekl: „Jsem rád, že se na prvních místech v kategoriích, o kterých na strán-

kách soutěže rozhodovali výletníci,
objevily atraktivity ze všech našich šesti
turistických oblastí. Těšínské Slezsko
dokonce zabodovalo na prvním místě
hned dvakrát. Minulý rok byl pro cestovní ruch velmi náročným obdobím.
Z dopadů všech opatření a restrikcí se
budeme ještě dlouho vzpamatovávat.
Ceny cestovního ruchu mají turismus
podpořit a povzbudit všechny jeho
aktéry.“
Více informací o soutěži a kompletní výsledky letošního ročníku najdete na webu https://www.cenycr.cz/
vysledky-2020.

Online prohlídka zámku
Po komentované online prohlídce expozice Národní galerie Praha, kterou
zámek Fryštát připravil ve spolupráci
s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, mají milovníci historie a umění
nově k dispozici další sérii online komentovaných prohlídek, jež jsou zaměřeny na zámecké gobelíny. Akademický malíř Jan T. Strýček vás odborným
komentářem seznámí s pěti tapiseriemi
utkanými v 17. a 18. století v nizozemských, francouzských a vlámských dílnách. Více na www.zamek-frystat.cz.
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KULTURA A SPORT

Karviná – oficiální stránka města

Zdravý pohyb před kamerou i venku baví
Dívčí tým MFK Karviná trénuje za každého počasí
Navštívili jsme trénink fotbalistek MFK
Karviná za deštivého
počasí, které nikomu
nevadilo. Děvčata se
po nucené několikaměsíční odmlce mohou
opět setkávat. Pod
vedením trenérů Lucie
Uhrové, Jany Sikorové, Kateřiny Huvarové
a Tomáše Červenky
si užívají pořádného
tréninku. Základna čítá 25 holek. „V současné době se
věnujeme trénování. A od září 2021 se zapojíme do soutěží, věříme, že se to povede. Dívčí týmy jsou početné
v našem kraji. Odhadem jich je devět, které se budou do
dívčích soutěží hlásit, takže holky se nemusí bát, že by
byly utlačovány mezi kluky, určitě mají před sebou dost
zápasů,“ uvedla trenérka Jana Sikorová. Dívčí tým MFK
Karviná trénuje v úterky a čtvrtky od 16.15 do 17.15 hodin
u základní školy Dělnická. Nová děvčata se mohou přihlásit a zapojit do tréninků. Více informací najdete na webu
https://1url.cz/@mfk-divky.
Mažoretky MiKaDo Karviná slaví úspěch v online soutěži

Soutěž Pohár Moravské Ostravy pořádanou mažoretkami
Elité Ostrava si nenechaly ujít mažoretky MiKaDo Karviná.
„Poprvé jsme si vyzkoušely soutěžit online formou. Situace
nám neumožnila trénovat společně, každá z nás cvičila individuálně doma nebo venku. Organizátorkám jsme velmi
vděčné, že nám umožnily zažít aspoň kousek té krásné
soutěžní atmosféry. Našim svěřenkyním moc děkujeme za
úspěšnou reprezentaci. Samozřejmě se už těšíme, až se
potkáme na společném tréninku a opět vyrazíme na soutěže osobně,“ uvedla trenérka mažoretek MiKaDo Karviná Katka Doležalová. Soutěže se účastnilo dvacet klubů
z Česka, Polska a Slovenska. Za MiKaDo Karviná soutěžilo čtrnáct mažoretek v sólových choreografiích. Rovnou
pět z nich se dostalo na medailové příčky. „Můžeme se tak
pyšnit třemi zlatými medailemi, třemi stříbrnými a čtyřmi
bronzovými. Ceny a diplomy došlé poštou už vítězkám
zdobí pokojíčky,“ dodala trenérka Hana Adamczyková.
Horolezkyně z Karviné slaví další mimořádný úspěch
Velká gratulace patří Markétě Janošové. „Oznamujeme krásnou novinu.
V dnešní nelehké době,
zvláště sportu zrovna nepřející, vyhrála členka našeho horolezeckého oddílu
TJ Baník Karviná Markéta
Janošová počátkem května
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Sportovní svět pláče

Mistrovství Evropy v ruském Permu ve sportovním lezení
na obtížnost a rovněž se stala vicemistryní Evropy v kombinaci: lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost ve
své kategorii dívek do 18 let,“ s radostí se podělil předseda
oddílu horolezectví TJ Baník Karviná Roman Raszka. Na
atmosféru soutěže a vítězku Markétu Janošovou se můžete
podívat na https://youtu.be/qPNmpZxKWFs. Gratulujeme.
Otužilecká skupina Penguins má novou převlékárnu
na Karvinském moři

Skupina nadšených otužilců ovlivnila velkou část obyvatel
Karviné i z blízkého okolí začít se otužovat, nebo si to aspoň
vyzkoušet. „Lze říct, že otužování se těší velké oblibě a dostalo se do povědomí lidí. Je to skvělý sport, skvělý zážitek,
dává to lidem pocit euforie a svobody,“ uvedl Petr Pedro
Ondruch, jeden z největších příznivců otužování v Karviné. Mezi nové požadavky, které rostoucí komunita otužilců
měla, bylo vytvoření zastřešené převlékárny a další lavičky.
Již v loňském roce město Karviná zvelebilo podle představ
a podnětů zázemí pro otužilce. Místo u Karvinského moře,
kde se scházejí pravidelně otužilci, tak dostává novou podobu. Mění se s rostoucí oblibou a potřebami v otužování.
V Karviné se slavil Mezinárodní den tance
Karvinský spolek Múza zorganizoval oslavu k Mezinárodnímu svátku tance, který připadá na 29. dubna. Vyzval
všechny karvinské milovníky tance, zástupce tanečních
skupin a organizací, aby veřejnosti připomněli, jakým
stylům se věnují a jaké choreografie umí. Všechny pak
představil ve společném videu, které můžete zhlédnout na
adrese https://1url.cz/@mdt2021.

Po krátké nemoci ve věku 61 let nás
27. dubna 2021 opustil hokejista
a trenér Miroslav Fryčer. Byl jedním
z nejslavnějších a nejznámějších odchovanců karvinského hokeje. Pod
drobnohledem svého otce Jaromíra
se propracoval přes extraligové Vítkovice, reprezentaci Československa
až do nejslavnější a vytoužené NHL.
Po skončení své hráčské kariéry
v roce 1991 se stal trenérem. V roce
2019 byl uveden do Síně slávy karvinského sportu. Čest jeho památce!

Vyjádření města k hokeji

Na Lodičkách v Karviné přibyly další sochy z proutí

K proutěným sochám pejsků a vodníka v areálu Lodiček
v parku Boženy Němcové přibyla žirafa v životní velikosti.
Autorem soch z proutí je Bogdan Kornas. „Nápad vytvořit
další sochu byl spontánní. Konkrétně žirafa je takové majestátní zvíře, tak to byla výzva, kterou jsem zvládl udělat
za tři dny. Uvidíme, jak bude příznivá koronavirová situace.
Ve spolupráci s Iniciativou Dokořán bych rád naplánoval
workshop pletení soch z proutí. Na Lodičkách si tak příznivci
přírodního umění sami vyzkouší, jak se socha z proutí tvoří,“
prozradil plány umělec proutěných soch Bogdan Kornas.
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Na zasedání Rady města Karviné
ze dne 12. května 2021 byly předloženy informace o neuhrazení
částky za nesprávně využité dotace
za rok 2018 ze strany SK Karviná
z. s. Spolek byl o výsledcích dotační kontroly informován v roce 2020
a naposledy informace o kontrole
zazněly na březnovém zastupitelstvu města. SK Karviná z. s. však
doposud nesprávně využité dotace
nevrátil. Statutární město Karviná
tak již nadále nebude podporovat pomocí dotací Sportovní klub Karviná
z. s. Město aktuálně jedná se zcela
novým subjektem, aby mládež mohla
v Karviné i nadále hrát lední hokej.

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Karviná zve místní i návštěvníky z okolí na výlet s tajenkou
Město Karviná se řadí mezi města,
která nabízejí zdarma zajímavé Výlety s tajenkou na webu www.veldo.cz
a na facebooku Deník fejsbukové matky.
„Ve spolupráci s autorkou výletů Lucií
Nachtigallovou jsme vytvořili zajímavou procházku historickou částí města Fryštát a parku Boženy Němcové.
Na www.veldo.cz si tak návštěvníci
z jiných měst i místní obyvatelé mohou
stáhnout zcela zdarma Výlet s tajenkou
v Karviné. Věřím, že se bude líbit všem
dětem i rodičům a že u nás v Karviné
stráví příjemný čas. Jsem přesvědčen,
že naše město s velkým množstvím
zeleně a zajímavou historií určitě mile
překvapí nejednoho návštěvníka, který
k nám přijede poprvé, a doufám, že se
bude chtít opět vrátit,“ uvedl náměstek
primátora města Karviné Andrzej Bizoń
(nestr. za ČSSD).
Výletníci si po absolvování trasy po Karviné a vyluštění tajenky jako
odměnu mohou vyzvednout sladkost
a omalovánku v Městském informačním centru, který sídlí vedle radnice na
Masarykově náměstí. „V infocentru se
také dozvíte další zajímavosti o Karviné
s výlety do blízkého okolí, můžete si koupit upomínkové předměty jako vzpomínku na fajn výlet v Karviné. Trasu doporu-

čuji absolvovat také Karviňákům, dozvíte
se zajímavosti o Karviné a strávíte milé
chvíle se svými blízkými příjemnou procházkou v centru města,“ zve ředitelka
Regionální knihovny Karviná Markéta
Kukrechtová.
„Za posledních deset let jsem napsala téměř dvě stě výletů s tajenkou
po celé republice. Řada z nich je také
v Moravskoslezském kraji, který mám
moc ráda, protože odsud pochází část
mé rodiny a často se sem vracím za
svou devadesátiletou babičkou. Napsat
výlet s tajenkou pro Karvinou pro mě
bylo velkou výzvou. Když jsem byla oslovena, ať se o to pokusím, trochu jsem se
bála, že nebude o čem psát. Ale to jsem
se spletla! Předsudky jsou hrozná věc, to
vám povím! Karviná i se svou historickou
částí, zámkem Fryštát, parkem a dalšími
místy je kouzelná a nesmírně zajímavá.
Snažila jsem se text napsat tak, aby děti
od tří let bavil, aby mohly plnit hledací
úkoly, řídit se podle dětské mapy a zároveň luštit tajenku v doplňovačce. A když
jsem avizovala, že výlet píšu, ozvaly se
mi stovky maminek, že se strašně těší,
až výlet bude hotov a jak si trasu projdou.
Tak pevně doufám, že se všem bude líbit,“ říká autorka textu a jednatelka firmy
Velká dobrodružství Lucie Nachtigallová.
▼INZERCE ▼

Těšínské Slezsko Region Card

www.tscard.cz

Slevová karta, se kterou si mohou návštěvníci turistické oblasti
Těšínské Slezsko dopřát více zážitků za méně peněz.

KARTU KOU
PÍŠ
V
INFORMAČ
NÍM
CENTRU

Ve spolupráci s partnery, producenty místních regionálních potravin, destinační management turistické oblasti Těšínské Slezsko
připravil pro návštěvníky speciální akci. K nákupu slevové karty
Těšínské Slezsko Region Card získají vybraný regionální produkt zdarma. Tyto regionální produkty nesou označení „Gorolsko
swoboda“, které je zárukou té nejvyšší kvality. Výletníci tak díky
této akci mohou ochutnat například místní kvalitní med, čerstvě
praženou kávu, léčivý sirup s propolisem nebo medový likér.

NYNÍ K NÁKUPU KARTY DOSTANEŠ

REGIONÁLNÍ
PRODUKT

JAKO DÁREK
OCHUTNEJ REGIONÁLNÍ POTRAVINU,
ČERPEJ SLEVY A DALŠÍ VÝHODY
PŘI CESTOVÁNÍ PO TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU

Slevová karta poskytuje návštěvníkům slevy na ubytování ve vybraných hotelech a penzionech, dále na wellness procedury, na
vstupy do bazénů, do muzeí, na rozhledny a na další turistické
atrakce. Výše slev dosahuje i 100 %.
Kartu je možné zakoupit v informačních centrech v Těšínském
Slezsku – od Mostů u Jablunkova po Bohumín (vyjma IC Český
Těšín). Lze ji pořídit ve dvou variantách – dospělou a dětskou.
Dospělý za 85 Kč a dítě za 70 Kč má díky kartě možnost získat řadu slev u smluvních partnerů. Platnost karty je 12 měsíců.
Podrobné informace o slevové kartě jsou k dispozici na webu
www.tscard.cz.
Akce (regionální produkt ke kartě zdarma) platí do vyprodání zásob.

Více zážitků za méně peněz!
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