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Vážení spoluobčané,
v tomto předprázdninovém vydání Karvinského zpravodaje bych vám rád za
sebe a všechny zastupitele města popřál krásné léto a dětem spoustu zážitků,
které k prázdninám neodmyslitelně patří. A to kdekoliv budete, ať se chystáte
strávit dovolenou někde u moře, sami nebo s přáteli či rodinou, nebo na
horách, výletech po naší zemi, nebo se rozhodnete trávit volno doma, v našem
městě. I když nás pořád omezují opatření, přeci jen se už dá něco podnikat
a spousta organizací na rozvolnění dokázala pružně zareagovat. Mrzí mě,
že jsme si ani letos nemohli dopřát oslavy ke Dni Karviné, ale určitě si vše
společně vynahradíme příští rok. Kulturních akcí bude ale ve městě dostatek,
ať už na náměstí, kde se o program postará Městský dům kultury Karviná nebo
v oblíbeném volnočasovém areálu Lodičky, kde Iniciativa Dokořán snad na
každý víkend připravila koncerty, divadelní představení nebo malé festivaly jídla
a hudby. Prázdninový čas využijeme i letos k modernizaci školských zařízení
a nepolevíme ani v přípravě projektů, na které bychom měli dostat finance
z Fondu pro spravedlivou transformaci. Pro naše město a celkově pro Karvinsko
jde o zásadní zlom v budoucím rozvoji. Pokud se opravdu vše podaří, jak má,
a Tripartita společně s řídícím výborem pro transformaci schválí slíbené
miliardy, můžeme se těšit na nové začátky a příležitosti už v blízké budoucnosti.
Držme si palce.
S úctou
Jan Wolf, primátor
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Vaše náměty do Karvinského zpravodaje
zasílejte na e-mail zpravodaj@karvina.cz.

Gratulujeme k významnému
životnímu jubileu
Doba rozvolnění, testování a očkování opět přeje gratulacím k jubileu
občanům našeho města. Jubilantka
Markéta Krupová oslavila krásné
95. narozeniny. Další významné
jubileum 90 let oslavil Emanuel
Urbančík. Primátor města Karviné
Jan Wolf (ČSSD) si s oběma oslavenci popovídal, zavzpomínal a popřál jim mnoho zdraví, štěstí a životní
pohody.
KARVINSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku

www.karvina.cz

@mmkarvina

Karviná – oficiální stránka města
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INVESTICE

Nové dopravní hřiště děti naučí předpisy a také pobaví
Projekt nového dětského dopravního hřiště byl umístěn do sídlištní zástavby
městské části Ráj, a to z části v areálu Základní školy a Mateřské školy Prameny
a budovy bývalé Základní školy Nejedlého.
„Provoz pavilonu bývalé Základní školy Nejedlého byl ukončen v roce 2009.
Od té doby se hledalo smysluplné využití tohoto objektu. Bohužel rekonstrukce
objektu, která by vyhovovala všem současně platným předpisům, vždy vyšla jako
neefektivní. Stávající dopravní hřiště ve Fryštátě, které se nachází v památkové zóně města, vzniklo v 70. letech minulého století a jeho stav je nevyhovující.
Z těchto důvodů bylo přistoupeno k záměru zřízení nového a modernějšího, které
bude svou dispozicí a vybavením splňovat veškeré současné technické i prostorové požadavky na dopravní výuku,“ uvedl primátor města Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Předmětem projektu je zřízení dětského dopravního hřiště včetně výstavby
jednopodlažní budovy pro teoretickou výuku, technické a hygienické zázemí a také
zřízení parkovacích ploch. Součástí projektu je zároveň i odstranění nevyužívaného objektu bývalé Základní školy Nejedlého. „Samotné dopravní hřiště je vytvořeno
jako uzavřený okruh, v jehož centrální části bude plocha pro nácvik jízdy zručnosti,
součástí bude jak světelně řízená křižovatka, tak i kruhový objezd. Okruh doplní
chodníky s vhodně umístěnými přechody pro chodce k nácviku chování chodců
v dopravě. Zvolené umístění dopravního hřiště v této lokalitě zajistí dostupnou
dopravní výuku dětí z celého města a okolí,“ dodala Helena Bogoczová, vedoucí
Odboru majetkového Magistrátu města Karviné. V současné době je již na projekt
vydáno územní rozhodnutí a je požádáno o vydání stavebního povolení.

Ve výstavbě i obnově parkovacích ploch se pokračuje také v letošním roce
ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O
S T O D O L N Í
1 7
C Z - 7 0 2 0 0
O S T R A V A
T E L : 5 9 6 1 1 1
8 4 2
w w w : a - g e n i u s l o c i.e u

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O
S T O D O L N Í
1 7
C Z - 7 0 2 0 0
O S T R A V A
T E L : 5 9 6 1 1 1
8 4 2
w w w : a - g e n i u s l o c i.e u

GENIUS LOCI
A

T

E

L

I

É

R

Začátkem července bude ukončena oprava parkovací plochy u obchodního domu Prior. Součástí rekonstrukce
je oprava vlastního povrchu, dešťové
kanalizace, přilehlých chodníků a celková rekonstrukce schodiště, které bude
opatřeno také novým zábradlím.
Zahájena byla také druhá část
rekonstrukce komunikace na ulici Závodní, jejíž součástí je i oprava povrchu
přilehlých parkovacích míst.
Další parkovací místa přibudou
během prázdnin ve vnitrobloku na ulici Kosmonautů a na podzim pak také
poblíž hlavního tahu této komunikace
v blízkosti domu č. p. 524. Začátkem
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Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná

září bude pokračovat oprava komunikace a chodníků na ulici U Lesa, kde
vzniknou také nová parkovací stání.
Připravena je dokumentace na
výstavbu parkoviště na ulici Divišova.
Tento projekt bude realizován v případě získání dotace k pokrytí nákladů
na výstavbu.
Nadále probíhá příprava projektových dokumentací na další parkovací
plochy, například na ulicích Studentská, Majakovského nebo U Lesa.
Vzhledem k tomu, že jejich příprava
trvá několik měsíců, jejich postupná
realizace je naplánována na další
období.
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná
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DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A
REKREAČNĚ-SPORTOVNÍ AREÁL V KARVINÉ - RÁJ
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VIZUALIZACE - POHLED OD HLAVNÍHO VSTUPU

Komunikace na ulici Zahradní je opět v provozu

Ve městě se pravidelně čistí okopy i okolí laviček

Na místní komunikaci ulice Zahradní v Karviné-Fryštátě proběhla od března
do konce května 2021 druhá etapa opravy. Živičný povrch včetně podkladu byl
vyměněn za nový. Oprava proběhla ve spolupráci se společností SmVaK, která
provedla výměnu vodovodního řádu.

Čištění okopů ve městě patří
k pracím, které provádějí pracovníci
veřejné služby patřící pod odbor komunálních služeb karvinského magistrátu.
„V současné době jsme vyčistili Masarykovo náměstí, konkrétně okolí kašny,
lamp, pod lavičkami a kolem stojanů na
kola. Dále jsme upravili okopy na ulici
Fryštátská od Centrální tržiště k soudu,
úpravou prošlo křoví kolem parkovacích
míst a prostor kolem budovy Státního
okresního archivu. Upravené a vyčištěné je i místo u Centrální tržiště a kašny
před tržnicí. Pokračovat budeme v této
práci dál, snad nám bude k tomu přát
slunečné počasí,“ uvedl za odbor komunálních služeb Lukáš Nivnický.
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Ani v roce 2020další
Nepřehlédněte
se údržba
důležité
města
informace
nezastavila
z magistrátu
Pomoc seniorům
s očkovacím certifikátem
Od 1. července 2021 budou neplatné očkovací certifikáty vydané lidem
po očkování proti nemoci COVID-19
do 31. května 2021. Karviná pomůže
svým seniorům 65+ s výměnou tohoto dokladu, čímž navazuje na dřívější
pomoc více než pěti stům občanům,
kteří potřebovali asistenci při registraci na očkování. „Řada občanů nemá
k dispozici počítač s tiskárnou
a hlavně senioři neví, jak se k novému certifikátu dostat. Proto jsme se
opět rozhodli podat jim pomocnou
ruku. Seniorům s výměnou certifikátu
pomůžeme přímo na magistrátu,“ říká
primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).
K vyřízení výměny certifikátu je třeba
přinést původní certifikát, na kterém
je ve spodní části umístěn QR kód.
Ten po naskenování umožní vytištění
nového osvědčení o očkování. Samotná výměna očkovacích certifikátů
bude probíhat v podatelně magistrátu
v přízemí budovy „C“ (bývalá Komerční banka). „Seniorům doporučujeme, aby si certifikáty přišli vyměnit
v úterý nebo ve čtvrtek. Vyhnou se

Pávy, prosíme, nekrmte

tak frontám v podatelně, jelikož během úředních dnů v pondělí a ve středu vyřizují i jiné záležitosti,“ doplňuje
mluvčí města Lukáš Hudeček. Osoby
mladší 65 let mohou navštívit Regionální knihovnu Karviná, která nabízí
občanům města možnost využít pro
výměnu certifikátu počítače ve svých
pobočkách.

Pávi se stali součástí našeho města. Skupinka žije v pavím výběhu
v zookoutku v parku Boženy Němcové, ale dva samci se procházejí
volně. Chtěli bychom požádat krmiče
pávů, kteří jim pravidelně podstrojují
krmné směsi pro ptactvo v blízkosti
Centrálního tržiště a na ulici Markově
ve Fryštátě, aby své aktivity přesunuli
do přírody, nejlépe na travnaté plochy
rozlehlého parku. Tam, kde zůstávají
nezkrmené zbytky, hrozí výskyt potkanů, což obnáší zvýšené náklady
na deratizační zákroky. Hlasité projevy pávů v centru města mohou navíc
narušovat pohodu bydlení obyvatel
přilehlých domů. Proto abychom pávy
viděli více v parku než mezi obytnými
domy, je nutné zastavit potravní nabídku, tzn. nekrmit. Děkujeme.

Nabídka nebytových prostor
Máte zájem o pronájem kancelářských
prostor v historickém centru města?
Odbor majetkový magistrátu nabízí
28 kanceláří v bývalém finančním úřadu v ulici Fryštátské čp. 89. Prostory
jsou situovány v přízemí a prvním
patře, přináleží k nim 2 kuchyňky, WC
a úklidové místnosti v obou podlažích.
Bližší informace na tel. 596 387 301.
Zájemci o nebytové prostory – prodejny – v Karviné-Novém Městě mohou využít přízemí bytových domů
na náměstí Budovatelů, konkrétně
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 stejný odbor na tel. 596
387 323.

Pro snadnější třídění
Třídění má smysl – dle společnosti
EKO-KOM jsme za rok 2020 tříděním
ušetřili 1 829,7 tun emisí CO2 ekv.
a 43 817 903 MJ energie. Proto statutární město Karviná svým občanům

▼INZERCE ▼
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opět nabízí zdarma užitečné pomocníky pro třídění odpadu. Třídicí tašky
si můžete vyzvednout na odboru
komunálních služeb, budova B magistrátu, Karola Śliwky 618, 1. patro,
kancelář č. 62, nebo na informacích
budovy C, Karola Śliwky 50/8a, přízemí
a v infocentru na Masarykově náměstí čp. 71/26, vždy Karviná-Fryštát.
K výdeji je připraveno 1500 setů ve
dvou velikostech, a to malé (20litrové,
25×40×25 cm) nebo velké (40litrové,
37×50×26 cm). Každá rodina trvale
bydlící v Karviné má nárok na jeden
z uvedených setů třídicích tašek (set
obsahuje po jedné modré, žluté a zelené třídicí tašce). Na základě stálé
poptávky bylo naskladněno dalších
500 bio košíků a sad kompostovatelných osmilitrových sáčků. Nabídka je
omezena na košík a sadu sáčků pro
jednu rodinu s trvalým pobytem v Karviné. Vyzvednout je můžete na odboru
komunálních služeb, budova B magistrátu, Karola Śliwky 618, 1. patro, kancelář č. 62 v úředních dnech pondělí
a středa. Zájemci se při vyzvednutí
musí prokázat platným občanským
průkazem s trvalým pobytem na území města Karviné.

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Tři solecké tisy získaly ochranu státu
V roce 1873 hrabě Jindřich LarischMönnich si nechal postavit zámek na
mírném návrší ve vsi Solca, v tehdy
módním a reprezentativním novorenesančním slohu. K zámku patřil také
rozlehlý osmdesát hektarů veliký park,
který byl osazen spoustou exotických
rostlin a různých druhů stromů. Vlivem
poddolování byl zámek v roce 1953
zbořen, později zanikl i park, který byl
převeden na hospodářský les.
Zákon o ochraně přírody a krajiny
umožňuje příslušnému orgánu ochrany
přírody vyhlásit mimořádně významné
stromy, jejich skupiny a stromořadí za
památné stromy. Na základě tohoto
zmocnění v zákoně vyhlásil Odbor
stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné v květnu 2021 za
skupinu památných stromů tři stromově
rostoucí jedince tisu červeného, latinsky
Taxus baccata L., v bývalém zámeckém

parku, který náležel k zámku Solca
v Karviné-Dolech. Odhadované stáří
dřevin je 140 let.
V souladu se zákonem orgán
ochrany přírody vymezil ochranné
pásmo každého stromu ve tvaru kruhu
o poloměru desetinásobku průměru
kmene měřeného ve výši 130 centimetrů nad zemí. V tomto ochranném pásmu
není dovolena žádná škodlivá činnost
a veškeré zásahy a opatření lze provádět jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.
Tato skupina památných stromů
bude evidována v Ústředním seznamu
ochrany přírody, který vede Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky. Současně bude označena malým
státním znakem České republiky a textem „PAMÁTNÉ STROMY“.
Podnět k vyhlášení památných
stromů může podat kterýkoliv občan.

Součástí podnětu by mělo být přesné
zakreslení stromů do podrobné mapy
a důvod, proč má být konkrétní strom
vyhlášen za památný, to znamená sdělit, v čem je navrhovaný strom mimořádný a proč si zaslouží zvýšenou ochranu.

Památný strom u Prioru prošel rozsáhlým ošetřením
Starobylý dub letní na parkovišti
u obchodního domu Prior v Karviné-Fryštátě je vzhledem ke svému věku a umístění ve vynikající kondici.
V současné době prošel specializovaným ošetřením, aby mohl dělat radost
kolemjdoucím a produkovat důležitý
kyslík i nadále. „Začali jsme odstraněním náletů a odpadků v oblasti kořenové
zóny. Dalším krokem bylo provzdušnění
půdy pneumatickým rýčem. Doplnili jsme
vegetační vrstvu kvalitním substrátem
s hydrogelem a uvolnili přisypaný kořenový náběh. Pracovníci specializované
firmy provedli zdravotní a bezpečnostní
řez koruny, zajistili podjezdovou výšku
větví a instalovali dynamickou vazbu
k zajištění větvení proti rozlomení,“ uvedl správce zeleně Tomáš Trampler.

s informacemi o památném stromu.
„Práce se provádějí kvůli zlepšení
růstových podmínek dřeviny. Odstraněním suchých a poškozených větví se
zlepšila bezpečnost lokality. Odborným
zdravotním řezem jsme iniciovali lepší
světelné podmínky pro růst. Do budoucna bude prováděn podle vitality dubu
zpětný řez z důvodu předpokládaného
prosychání části koruny. Je zajímavé,
v jak dobrém zdravotním stavu se
strom nachází s ohledem na omezený
růstový prostor a stávající dlážděnou
plochu, která při vysokých teplotách
způsobuje větší výpar z listové části.
V loňském roce jsme podobným způsobem ošetřovali dva památné stromy
v parku Boženy Němcové,“ dodal Tomáš
Trampler.

Následně ještě proběhne oprava
oplocení a zídky ohraničující strom.
Bude zde rovněž nainstalována cedule

Bezpečná Karviná

Po několikaměsíční pauze zapříčiněné koronavirovou epidemií se mohla
opět osobně sejít pracovní skupina
Bezpečná Karviná. Primátor města
Karviné Jan Wolf (ČSSD) probíral
důležitá témata s pozvanými zástupci institucí fungujících ve městě.
„Myslím si, že je důležité propojení
a informovanost v zásadních otázkách týkajících se našeho města.
V době rozvolňování jsme konečně
mohli opět navázat na potřebné
osobní setkávání pracovní skupiny
Bezpečná Karviná. Smyslem této
schůzky bylo zmapování situace za
doby nouzového stavu a nastartování pravidelné spolupráce. Je čas opět
rozjet celý systém práce jednotlivých
opatření a v některých oblastech
přitvrdit,“ uvedl primátor Jan Wolf.
Schůzky se účastnili zástupci úřadu práce, Policie České republiky,
Městské policie Karviná, náměstci,
tajemník karvinského magistrátu
a vedoucí odborů organizačního,
sociálního a komunálních služeb.

Dodržujte povolenou rychlost

Změny jízdních řádů karvinské autobusové dopravy
Nejbližší
mimořádná
změna
jízdních řádů autobusové dopravy v Karviné se týká pouze linky
č. 515 ve směru k Dolu Darkov, a to
od neděle 4. července 2021. Zkrácení
nebo zrušení některých nerentabilních spojů souvisí s ukončením těžby
na jmenovaném dole.
• spoje č. 3, 4, 11 a 13, které jsou
provozovány v pracovní dny, budou
zrušeny,
• spoje č. 202, 203, 204, 205, 206

a 209, které jsou provozovány v soboty,
neděle a ve státní svátky, budou zrušeny,
• spoj č. 2 bude opožděn o 10 minut,
nově bude vyjíždět z autobusového
nádraží až v 4:26 hodin,
• spoj č. 6 bude opožděn o 10 minut,
nově bude vyjíždět z autobusového
nádraží až v 4:56 hodin,
• spoj č. 9 bude opožděn o 5 minut,
nově bude vyjíždět od Dolu Darkov
až v 14:10 hodin,
•

spoj č. 10 bude uspíšen o 2 minuty,
nově bude vyjíždět z autobusového
nádraží již v 12:24 hodin,
• spoj č. 12 bude zkrácen a nově
ukončen již na zastávce „Ráj, nemocnice“ v 14:38 hodin,
• spoj č. 201 bude zkrácen a nově
bude vyjíždět až ze zastávky „Ráj,
nemocnice“ v 5:15 hodin,
• spoj č. 207 bude zkrácen a nově
bude vyjíždět až ze zastávky „Ráj,
nemocnice“ v 21:15 hodin.
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Několik přestupkových správních
řízení již čeká na řidiče, kteří nerespektovali nejvyšší povolenou
rychlost 30 km/h na ulici Fryštátská
v Karviné. Dokonce byly zaznamenány případy, kdy zde byla překročena
rychlost až o 60 km/h. Apelujeme na
všechny řidiče, aby dodržovali správnou rychlost. Dopravní policisté na
ulici Fryštátská v části od Fryštátu
po Ráj budou zde i nadále provádět
namátkové měření rychlosti projíždějících vozidel. Upozorňujeme, že
v přestupkových řízeních můžete
obdržet tzv. trestné body nebo dokonce přijít o řidičský průkaz. Řidiči,
nepleťte si vozovku na Fryštátské
s okruhem Formule 1.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Karviná @mmkarvina

První vítání občánků Karviné v tomto roce si všichni užili

První obřad vítání občánků po koronavirové epidemii se v Karviné uskutečnil v neděli 6. června 2021 v obřadní síni Městského domu kultury Karviná. Na slavnostním ceremoniálu jsme uvítali jedenáct dětí. Přivítání složené z písniček a říkanek
proběhlo nově formou předtočeného videa dětí ze základní školy Prameny. Poté si rodiče s dětmi a rodinou za krásného
slunečného počasí užili společné focení venku.

Mimořádné termíny obřadu město vyhlásilo 15. srpna a 5. září, další plánované termíny jsou 26. září, 24. října, 14. listopadu a 12. prosince 2021. Zájemci, hlaste
se na odboru školství a rozvoje telefonicky na 596 387 488 nebo e-mailem vitaniobcanku@karvina.cz. Vzhledem k nucené pauze koronavirové epidemie není
u dětí omezena hranice věku.
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DOTACE POMÁHAJÍ

Česko-polské čtení dětem s dobrotivou paní Gabrielou
V rámci projektu „Dědictví, které spojuje přes hranici“ statutární město Karviná ve spolupráci s obcí Hażlach připravilo pro děti on-line čtení, které vychází ze
života hraběnky Gabriely Thun-Hohenstein z rodu Larisch-Mönnich. „On-line čtení
jsme natáčeli na zámku Fryštát. Uvidíte vymyšlený rozhovor mezi dvěma hraběcími sestřenicemi Gabrielou Thun-Hohenstein a Jindřiškou Larisch-Mönnich. Kdo
ví, možná spolu tehdy takto mluvily. K projektu byla také vytvořena brožura ‚Putování s hraběnkou, dobrotivou paní z Velkých Kunčic‘, která stojí za přečtení,“ řekl
Josef Woźniak, koordinátor projektu z odboru školství a rozvoje magistrátu. Obě
jazykové verze videa najdete na kanále YouTube Regionální knihovny Karviná –
https://1url.cz/@hrabenkaCZ a také https://1url.cz/@hrabenkaPL.
V rámci on-line čtení byla vyhlášena soutěž. Do 31. července 2021 mohou
děti nosit výkresy – nejlépe formátu A4 – do knihovny v Karviné-Mizerově do
oddělení pro děti a mládež. Výkresy mohou být namalovány libovolnou technikou a téma práce by mělo být inspirováno videem ze života hraběnky. Prvních
47 dětí, které výkres odevzdají, dostane odměnu. Soutěž je určena zejména
pro žáky 3.–5. tříd základních škol, ale zapojit se mohou všechny děti. Nejlepší
tři práce z každé strany hranice získají další cenu. Protože se jedná o projekt
s přeshraničním přesahem a práce dětí budou po skončení soutěže vystaveny
v Karviné i v Hażlachu, je potřeba s výkresem odevzdat také souhlas zákonných zástupců dětí. Na zadní straně výkresu musí být uvedeno jméno, příjmení
a kontaktní telefon nebo e-mail. Formulář je možné vyplnit přímo v knihovně.

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 – Polskov rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Cyklistům slouží kompletní Železná cyklotrasa

Polští sousedé zvou všechny milovníky historie

Měsícem červnem byl dokončen
společný česko-polský projekt „NA
KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“.
V rámci projektu statutární město Karviná zajistilo instalaci dopravního cyklistického značení se symbolem „Železné
cyklotrasy“, které propojilo postavenou
cyklostezku v lokalitě „Permon“ v Karviné-Hranicích s již existujícím dopravním cyklistickým značením vytvořeném
v rámci realizovaného česko-polského
projektu „Železná cyklotrasa“, podpořeném ze stejného dotačního titulu jako
současný projekt. Připomínáme, že
v rámci projektu byl vydán průvodce
s mapou v české, polské a anglické
verzi. Elektronická verze je ke stažení
na https://zelaznyszlak.jastrzebie.pl.
Fanoušci mobilních aplikací by si pak neměli nechat ujít odkaz na adrese
https://1url.cz/@cykloAS nebo https://1url.cz/@cykloGP.

Obec Hażlach a statutární město Karviná zvou všechny zájemce
o historii a kulturu do Kończyc Wielkich, kde se ve dnech 10. a 11. července 2021 bude konat rytířské představení. Přijďte si ve stínu staletých
dubů prohlédnout různé vojenské
formace z druhé poloviny 17. století.
K vidění budou stany, husarská výzbroj, brnění, šavle, kopí, luky, muškety, děla a další vojenská dobová
technika. Nebudou chybět ani ukázky
představující polsko-maďarskou pěchotu, dragouny, husary, obrněnou kavalérii a další. Pro děti bude připraven
kurz lukostřelby. Druhý den si můžete
poslechnout koncert v historické kapli.
Podrobnosti před konáním akce na
http://www.gokhazlach.pl. Akce je součástí česko-polského projektu „Dědictví,
které spojuje přes hranici“.

Projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“, registrační číslo projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

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 a státního rozpočtu PR.

Na Lodičkách ani v létě nepoznáte, co je to nuda
Díky rozvolňování epidemických opatření je příprava kulturních akcí v plném
proudu, i když na tradiční celoměstské akce si budeme muset ještě počkat. Ty menší, jak věříme, se uskuteční i díky Iniciativě Dokořán, která v druhé polovině června
znovu postavila v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové podium pořízené v loňském roce díky česko-polskému projektu „Kultura v údolí řeky Olše“. „Program akcí
se plní postupně – aktuální informace k víkendovým akcím o prázdninách najdete
vždy na našem facebooku @lodickydokoran“, upřesňuje Lukáš Heczko z Dokořánů.

Projekt „Kultura v údolí řeky Olše“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_
010/0002042, 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.
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STARÁ KARVINÁ

Karviná – mmkarvina
Výzva pamětníkům
Městský klub seniorů Louky se obrací s prosbou na spoluobčany, kteří
mohou zapůjčit fotografie zbouraných
rodinných domů z městské části Karviná-Louky. Pořízené kopie fotografií
budou sloužit k vytvoření původní mapy této městské části. Bližší informace
podá Pavel Gebauer na tel. +420 608
339 036.

Ztracené město inspiruje
Hudební uskupení Nazdar! ve složení DeeSaxx Daniel Otisk – saxofon
a Jan Varga – klavír a zpěv natočilo pod režijní taktovkou Vojtěcha
Kiliana klip k písni Ztracené město.
Vznik písně inspirovala románová
kronika Šikmý kostel z pera spisovatelky Karin Lednické, jíž je píseň
věnována. Působivý klip, který je
doprovázen ilustracemi Daniela
Svobody, můžete zhlédnout na adrese
https://1url.cz/@ztracene-mesto.

Pozvánka na výstavu

Interaktivní mapa představuje starou Karvinou
Díky spolupráci Státního okresního
archivu Karviná a statutárního města Karviná se zájemci o historii našeho města
mohou podívat do městské části Karviná-Doly, známé jako stará Karviná, prostřednictvím nové interaktivní mapová aplikace
„KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU“.
Nová aplikace navazuje na tematické
webové stránky Státního okresního archivu Karviná z roku 2010 s názvem „Projekt
stará Karvinná“. „O necelých deset let
později jsme přistoupili k inovaci těchto
stránek a rozšířili je o postupně budované
interaktivní mapy. Jejich prostřednictvím
jsme chtěli připomenout krásu a půvab
staré Karvinné a formou srovnávacích
snímků přiblížit široké veřejnosti drastickou proměnu krajiny našeho regionu,“
říká autor projektu a informatik Státního
okresního archivu Karviná Marek Trojak.
Pro další vývoj map, jejich rozšíření
a možnost dynamické práce s jednotlivými vrstvami se jevilo jako nejvhodnější
použít plnohodnotný geografický informační systém. Proto Státní okresní archiv
Karviná v říjnu 2020 s úspěchem oslovil

statutární město Karviná, které takovýto
systém už několik let provozuje.
„Základem aplikace jsou dochované
letecké snímky, přičemž nejstarší jsou
z roku 1947. K dispozici jsou rovněž vrstvy historických map z archivních fondů
a také císařské otisky stabilního katastru
Moravy a Slezska z roku 1836. Na tomto
podkladu jsou vytvořeny jednotlivé mapové body rozčleněné do tří základních
vrstev: budovy – místa a objekty – ulice,“
upřesňuje GIS specialista karvinského
magistrátu Martin Vozár. Mapové body jsou postupně doplňovány o přímé
odkazy na relevantní archiválie z fondů
Zemského archivu v Opavě, které lze díky
digitalizaci detailně prohlížet. V současné
době obsahuje mapová aplikace bezmála
700 mapových bodů, více než 1380 napojených fotografií a množství připojených
odkazů na archivní materiál.
Na obsahu aplikace se i nadále pracuje, její stav rozhodně není definitivní.
„Provádíme opravy lokací a určení, upřesňujeme chybějící informace, doplňujeme
fotografie. Velmi rádi uvítáme spoluúčast

veřejnosti na doplnění celkového obrazu původního města,“ upřesňuje Marek
Trojak. „Věříme, že tato mapová aplikace
bude přínosem pro všechny občany, kteří
mají Karvinou ve svém srdci, že se stane
radostí pro ty, kteří nikdy nezapomněli na
její historii, a současně místem vhodným
i pro účely vzdělávání na školách,“ uzavírá primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).
Interaktivní mapa je dostupná v jakémkoliv webovém prohlížeči a naleznete ji na: gis.karvina.cz/stopycasu. Stačí
jen zadat tuto adresu a můžete se vydat
na virtuální toulky starou Karvinou.

Velký obdiv sklízí malované kameny manželů Černých

Zastavte se na návštěvu do Státního okresního archivu Karviná,
právě v současné době sociálních
sítí a online světa, kdy veřejně sdílíme téměř každý okamžik svého
života, a prohlédněte si zajímavou
výstavu s názvem Z trógły našej
starki. Zavítáte do doby, kdy se lidé
fotografovali jen při opravdu významných příležitostech. Výstava
trvá do 31. března 2022. Další zajímavé informace najdete na facebooku @archivkarvina nebo webu
https://1url.cz/@archiv_karvina.

Manžele Černé spojuje záliba
v kamínkování. Zajímají se o historii
Ostravsko-karvinských dolů a patří
mezi příznivce krás staré Karviné. Svými malovanými kameny umí přilákat
pozornost lidí do zaniklých míst okolí
šikmého kostela nebo evangelického
hřbitova. Luboši Černému jsme položili
na pár otázek.
Kde je prvopočátek vašeho malování? „Malovat na kameny jsem začal
s mou ženou před dvěma měsíci. Přivedlo nás k tomu to, že jsme na výletě
našli u hradu putovní malovaný kamínek a pak podle něj zjistili, o co jde.
Mou ženu napadlo, že bychom mohli
malovat na kameny také.“
Co všechno k tomu potřebujete?
„K malování používám kameny různých
velikostí, které sbírám u řeky a barevné
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akrylové fixy. Vybírám si velké kameny kolem 15 až 25 centimetrů, platí,
že čím je větší, tím se na něm lépe pracuje. Prvně na něj nanesu bílý akrylový
podklad a potom hotový namalovaný
kámen nalakuji.“
Co rád malujete? „Baví mě malovat
zaniklé doly. Maloval jsem ty ostravské
a karvinské, ale i z Příbrami a Žacléře.
Kámen s obrázkem příbramského dolu
jsem posílal do Příbrami a skončil v hornickém muzeu. Rád zkouším malovat
i něco jiného, například darkovský
most, šikmý kostel, Lysou horu nebo
různé rozhledny.“
Kameny manželů Černých najdete
většinou na místech, které se s obrázky
pojí. Možná právě vy budete mít štěstí a při procházce na krásné kameny
narazíte.

ŠKOLSTVÍ A SPORT

Hokej v Karviné nabírá nový dech
Iniciativa Hokejový klub Karviná
vznikla v první polovině roku 2020.
Myšlenka nabídnout hlavnímu podporovateli sportu statutárnímu městu Karviná koncepci udržitelnosti
mládežnického a ženského hokeje
primárně vzešla od Martina Kytky,
Tomáše Malíka a Petra Bolka. Jaká
je hlavní myšlenka, současná situace, plány a vize, prozradil předseda
klubu Martin Kytka.
Na co se mohou těšit děti a rodiče?
„Jednoznačně na led! Jak jsme předeslali rodičům na společných setkáních,
naším hlavním cílem je dostat děti na
led v Karviné. Již od počátku měsíce
června 2021 nabízíme našim členům
a zájemcům možnost tréninků na ledě
v Orlové, kde s dětmi napříč věkovými
kategoriemi již pracujeme na hokejových dovednostech. Dále připravujeme
hokejové kempy a příměstské tábory se
zaměřením na lední hokej a komplexní pohybové aktivity. Děti a mládež se
již nyní mohou těšit na první pětidenní
hokejový kemp, který proběhne v druhé
polovině července 2021.“
Jaké jsou první kroky v novém klubu? „K dnešnímu dni se na vývoji nového hokejového klubu aktivně podílí
řádově desítky osob včetně osobností
karvinského hokeje. Za zmínku stojí Miroslav Javín, Petr Sikora, Miloš
Nachtman, Zbyněk Kasperlík nebo
Martin Feber.

S kým jste navázali spolupráci?
„Důležitým faktorem je dohoda s provozovatelem zimního stadionu v Karviné
na budoucí spolupráci. Dohodli jsme se
s dalšími kluby ledního hokeje na spolupráci v oblasti organizování turnajů
a přátelských zápasů v rámci všech
mládežnických věkových kategorií.
Podařilo se nám rovněž navázat spolupráci s dlouholetým nositelem tradice
vzdělávání mladých hokejistů a hokejistek se Základní školou a Mateřskou
školou Prameny v Karviné.“

Knihovna prezentuje své
město i formou komiksu

nické sportovce, o které bude zájem
v extraligových klubech, získání a udržení všech mládežnických soutěží od
přípravky až po juniory, zajištění kvalitního a zaslouženého zázemí pro mladé
hokejisty a hokejistky, adekvátní rozvoj
trenérského nasazení, jistot pro rodiče
a transparentního fungování klubu ledního hokeje. Chceme naučit děti bruslit,
k čemuž využijeme projektu bruslení
škol a školek v našem městě a v plánu
je realizace nových projektů. Velmi nás
oslovila například vize projektu univerzitního hokejového týmu v Karviné vytvářejícího plnohodnotné prostředí, kde
nebudou vznikat kolize mezi vzděláním
a sportem.“

Jak řešíte registrace hráčů?
„V rámci stávajícího systému hráčských
práv hráčů ledního hokeje a registrací
k soutěžím ledního hokeje organizovaných Českým svazem ledního hokeje
je v podstatě nemožné jednostranně
vstoupit do práv a povinností třetí osoby, tedy v současné době dosavadního
držitele zmíněných práv, avšak členství
v našem spolku Hokejového klubu Karviná 2020 není uvedeným převodem
či registrací jakkoliv podmíněno. Do
budoucna však máme samozřejmě
enormní zájem dohodnout se se stávajícím držitelem zmíněných práv na jejich
přesunu či postoupení na náš spolek.“

Regionální knihovna Karviná přišla
s nápadem představit naše město
v komiksové podobě. Komiks částečně barevný i černobílý s názvem
„Karviná, fajne město na řece Olze“
autorek Petry Braunové a Barbory
Brůnové zakoupíte v Městském informačním centru ve Fryštátě na Masarykově náměstí za symbolickou cenu
35 korun. Komiks je určen pro velké
i malé, Karviňáky i turisty. Děti si mohou komiks jako omalovánku dovybarvit a dospělí se dozvědí spoustu
zajímavostí o Karviné.

Děkujeme za rozhovor.
Další informace získáte na telefonu
777 608 819 nebo e-mailem na hkkarvina2020@gmail.com. Sledujte facebook @Hokejový klub karviná 2020,
už teď se můžete těšit na zajímavé příspěvky na připravovaném instagramu
a webu klubu.

Jaké jsou plány a vize? „Získávání
nových členů, stabilizace a rozšíření
hráčské základny tak, aby byly dostatečně naplněny jednotlivé mládežnické
kategorie a aby v budoucnu karvinský
hokej opět produkoval kvalitní mládež-

Školství v našem městě jede opět po covidu naplno
Obchodně podnikatelská
fakulta
Na konci května začaly na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné státní
závěrečné zkoušky, které probíhaly
prezenční formou za účasti omezeného počtu osob a při dodržení stanovených hygienických podmínek.
Ke státním závěrečným zkouškám
v prvním termínu se přihlásilo celkem 280 studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů.
Aby studenti zdolali poslední překážku k získání titulu bakalář nebo
inženýr, museli před zkušební komisí
také obhájit svou závěrečnou práci
a přesvědčit, že získali dostatečné
odborné znalosti, které dokáží využít
v praxi. Na úspěšné absolventy fakulty pak čekají slavnostní promoce,
které se v červenci uskuteční poprvé
v nově zrekonstruovaném velkém
sále. V loňském roce z důvodu pandemie Covid-19 a přijatých vládních

opatření tento slavnostní akt neproběhl, a proto jsou letošní promoce
určené také absolventům z minulého
roku.

tovních klubů,“ uvedl ředitel Gymnázia Karviná Miloš Kučera.

Střední zdravotnická škola
...chystá vzpomínkovou publikaci

Gymnázium Karviná

Střední zdravotnická škola Karviná
slaví v tomto roce 70. výročí od založení. Při této příležitosti škola plánuje
vydat tištěnou publikaci vzpomínkových materiálů. Obrací se na veřejnost, na kolegy, studenty současné
i absolventy, kteří jsou ze školy již
řádku let, aby se připojili. „Významné výročí založení zdrávky v Karviné
plánujeme oslavit na podzim, snad
epidemická situace dovolí. Budeme
rádi, když se do vzpomínkové publikace zapojí všichni, kteří jsou s naší
školou spojeni. Vzpomínky v podobě
fotografií nebo psané vtipné či zajímavé příběhy, cokoliv, co se hodí, můžete
zasílat na e-mail pribehyzezdravky@
sszdra-karvina.cz. Na vaše podněty se
těšíme,“ uvedl ředitel Střední zdravotnické školy Karviná Wiesław Farana.

Rekonstrukce sportovního areálu
Gymnázia Karviná probíhala od září minulého roku do května 2021.
Gymnazisté v hodinách tělocviku
a členové sportovních klubů na
svých trénincích tak plně využijí nově zrekonstruovaný sportovní areál.
Díky téměř osmimilionové investici se
výrazně zlepšila kvalita i bezpečnost
v areálu. „Jednalo se o rekonstrukci
původního sportovního areálu, jehož
součástí je sektor pro skok daleký,
vrh koulí a dále pak streetbalové
a workoutové hřiště. Uprostřed oválu
je hřiště s umělým trávníkem pro malou kopanou. Hřiště nebude sloužit
pouze pro účely školní tělesné výchovy, ale v areálu už léta provozují
svou činnost sportovci různých spor-
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...zve na zdravotnickou akci
Střední zdravotnická škola Karviná
zve všechny žáky základních škol
na zajímavou zdravotnickou akci
s názvem Prevencí k trvalému
zdraví, která se bude konat v úterý
29. června 2021 od 10 do 12 hodin
na Masarykově náměstí ve Fryštátě.
Pro veřejnost bude akce pokračovat
od 13 do 18 hodin. U zdravotníků si
budete moct změřit cukr a cholesterol v krvi, změřit krevní tlak, puls
a okysličení krve, na programu
bude měření hmotnosti s výpočtem
BMI, podílem vody a tuku v těle
nebo nácvik kardiopulmonální resuscitace. Akce je spolufinancována
z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávaní v ORP Karviná II“,
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008623.
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Karviná – oficiální stránka města
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

z á m e c k á n o c Fryštát
Zámek

v prvorepublikovém stylu

30.7.

www.zamek-frystat.cz, tel. 596 387 340
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VSTUPENKY
PŘEDPLATNÉ
DÁRKOVÉ POUKAZY
NA PŘEDSTAVENÍ
TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA
V MĚSTSKÉM DOMĚ
KULTURY KARVINÁ

PRAVIDELNĚ HRAJEME
U VÁS V KARVINÉ!

na sezonu
2021/2022
koupíte
v MěDK hodinu
před začátkem
každého představení
a kdykoli on-line
na našem webu
www.tdivadlo.cz
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INZERCE

V Kauflandu Ví, že roZhodují činy
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy
Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek.
Čím dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti.
Příkladem takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně
snižuje množství plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu
navíc vydal historicky první Zprávu o udržitelnosti.
Report je důležitým milníkem
v činnosti obchodního
řetězce. Jeho vydáním zvyšuje
Kaufland transparentnost
svých aktivit a na konkrétních
příkladech představuje dosud
přijatá opatření v oblasti
odpovědného podnikání
i klíčové ukazatele, které
hodnotí, jak se mu vytyčené
cíle daří naplňovat. Bližší
informace o zprávě naleznete
na www.rozhodujiciny.cz.

udržitelný
sortiment

Plasty

eKologie

sPolečensKá
odPoVědnost

Více než 200 druhů
čerstvého ovoce
a zeleniny od 50
vybraných lokálních
dodavatelů

Žádné jednorázové
plastové nákupní tašky,
nádobí, brčka či vatové
tyčinky

Zmodernizované
a nové prodejny jsou
vytápěny pouze
odpadním teplem
z chladících boxů

3 zachráněné lidské
životy díky instalaci
defibrilátorů na všechny
prodejny

Produkty privátní
značky K-Jarmark jsou
výhradně od českých
výrobců
Přes 800 produktů
s certifikátem
udržitelnosti (Bio,
Fairtrade, GOTS, FSC)
Jediný řetězec
s vlastním
masozávodem, díky
kterému má Kaufland
přehled o kvalitě
a čerstvosti masa

Rozhodují
činy.

Široký sortiment
produktů pro vegany,
vegetariány či osoby
s potravinovou
intolerancí

Mlada_boleslav_195x272.indd 1
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Přes 100 tun plastu
ročně ušetřených
změnou obalu v úseku
Ovoce/zelenina
9 tun plastu
ušetřených odstraněním
plastového víčka
z jogurtů privátní značky
K-Jarmark
V sortimentu nabízí
nEKOnečný sáček
a nEKOnečné víčko
pro opakované použití
Kosmetické a čistící
výrobky privátních
značek jsou bez
mikroplastů
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Využití úsporného
LED osvětlení, podpora
elektromobility,
inovativní ekologické
technologie
První prodejna
v ČR se splachováním
toalet dešťovou vodou
a spořiče pitné vody
na všech prodejnách
100 % papíru,
lepenkových krabic,
skla či kovového
odpadu je zpracováno
na druhotnou surovinu
Všechny budovy
Kauflandu jsou
certifikovány
energetickým auditem
dle ISO 50001

27 000 000 Kč
získaných od roku 2019
ve Vánoční sbírce pro
Světlušku
Dlouhodobá podpora
Ježíškových vnoučat,
Centra Paraple, DEBRA
ČR, Loono a dalších
neziskových organizací
Partnerství s Českým
hokejem a generální
partnerství Českého
parahokeje
Výstavba komunitních
zahrad, hmyzích hotelů
či workoutových hřišť
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