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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych úvodem popřál všem školákům a studentům úspěšný školní
rok a speciálně všem našim prvňáčkům, pro které začíná úplně nová etapa
života. Doufám, že všichni v tomto školním roce zažijí klasickou výuku ve třídách
přesně tak, jak má být, a nevrátí se náročná distanční výuka. Naše školy prošly
i letos přes prázdniny dalšími vylepšeními, aby se tam děti i pedagogové cítili co
nejlépe. Tento měsíc proběhlo veřejné projednání a představení projektů Fondu
spravedlivé transformace pro území Karvinska s následnou diskuzí. Celá akce
byla organizována vedením Moravskoslezského kraje a proběhla v Regionální
knihovně Karviná. Společně s Moravskoslezským krajem pokračujeme
v přípravách jednotlivých projektů, které by měly nastartovat transformační
změnu celého Karvinska. Finanční prostředky jsou na tyto projekty vyčleněny
z Fondu spravedlivé transformace, což je fond určený pro regiony, ve kterých
skončí těžba uhlí. Důležité je, abychom všichni táhli za jeden provaz. Každý
nápad, každý projekt, který je schválen, je připravován s velkou pečlivostí. Fond
je stále otevřený a připravují se další tematické výzvy, do kterých se mohou
žadatelé zapojit. Těší mě, že jdou vidět výrazné pokroky na našich velkých
investičních akcích ve městě, už brzy pro vás třeba otevřeme nový sportovní
areál, kde můžete trávit volný čas. Jsem rád, že i další organizace, zařízení
a místní podnikatelé neustále vylepšují svá zázemí a služby pro naše občany.
Rád bych zmínil třeba nedávno otevřené operační sály pro ortopedii v rájecké
nemocnici nebo přípravu otevření nové dílny v Juventusu. Máme tady hodně
šikovných občanů a za to i jim patří velký dík.
S úctou
Jan Wolf, primátor

Vybíráme z obsahu

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

Pozvánka na listopadové zasedání zastupitelstva

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku

Zveme vás na 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat
v pondělí 1. listopadu 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.

Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně a je zdarma
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Masarykově náměstí v Karviné--Fryštátě. Další číslo vyjde 29. října 2021, kdy
termín uzávěrky podkladů včetně inzerce je 18. října 2021. Pravidla inzerce
s ceníkem a vzor objednávky najdete na webu města: https://1url.cz/@inzerce.
Titulní foto: Milan Haluška, akce Prolínání kultur na Masarykově náměstí
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ROZVOJ MĚSTA

Kraj prezentoval strategické projekty
Ve středu 1. září proběhlo v Regionální knihovně Karviná veřejné projednání strategických projektů Moravskoslezského kraje na území Karvinska,
na kterém vystoupili i hejtman kraje Ivo
Vondrák, 1. náměstek hejtmana kraje
Jakub Unucka, primátor města Karviná
Jan Wolf a zmocněnec hejtmana kraje
Zdeněk Karásek.
Zástupci předkladatelů strategických projektů představili POHO Park,
jehož cílem je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na nové centrum
Pohornické krajiny, tzv. kampus, EDEN
Karviná – výzkumný a vzdělávací
park, jehož cílem je podpora obnovy
průmyslově poškozené krajiny na území určeném pro udržitelné pěstování
rostlin, obnovu původních druhů flóry
a fauny a návazného využití rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací
a volnočasové aktivity, CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií, jehož vybudováním
vytvoří Slezská univerzita v Opavě
a Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací
a podnikání ve vazbě na potřeby, rozvoj
a transformaci kraje, PODOLUPARK
Karviná, který je postaven na princi-

pech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového
hospodářství, kde je odpad zdrojem.
Závěr prezentace patřil dvěma projektům překračující hranice Karvinska
– TRAUTOM – KOMPETENCE PRO
21. STOLETÍ, který je zaměřen na zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců
o zaměstnání z ohrožených profesí na
nové kvalitnější uplatnění v rámci či
mimo stávající odvětví a Centrum veřejných energetiků, které bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky
a čisté mobility pro města, obce, malé

INFORMACE Z MAGISTRÁTU
Zájemcům o stánkový prodej

a střední podniky s cílem transformace
energetiky v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR.
Prezentace projektů a další informace o jejich vývoji jsou dostupné na
https://hrajemskrajem.cz.
Primátor města Jan Wolf k prezentovaným projektům podotkl: „Jedná se
o náročné projekty za stovky milionů
korun, jejichž příprava není jednoduchá. Důležité bude, abychom tady na
Karvinsku byli jednotní a neházeli si
klacky pod nohy. Budeme-li schopni
strategické projekty dotáhnout do realizační fáze, můžeme pracovat na
přetvoření Karviné a Karvinska.“

Projekt Moje Karviná má informovat, ale i inspirovat
Karviná spouští nový komunikační
kanál pro své obyvatele. Rozjíždíme
projekt mojekarvina.cz, kde občané
najdou na jednom místě rozvojové vize
města, informace o všech připravovaných i aktuálně realizovaných projektech a také tom, co se podařilo realizovat v letech minulých.
Cílem nového řešení je interaktivním, věcným, ale i zábavným způsobem ukázat, jakým směrem se bude
Karviná dál rozvíjet, jak bude vypadat
v budoucnu a jaké jsou představy jeho
obyvatel. „Chtěli jsme pro naše občany,
kteří se zajímají o dění ve městě, připravit přehledný zdroj informací, kde se
budou moci dočíst, jaké máme plány

a vize, ale také jaké projekty jsme například již zrealizovali,“ přiblížil motivy
ke vzniku projektu primátor Jan Wolf
(ČSSD). Nové stránky, které fungují
na platformě PinCity, jsou dostupné na
adrese https://mojekarvina.cz
Centrálním místem aplikace je
mapa, na které jsou umístěny městské
projekty roztříděné do několika kategorií podle oblastí strategického plánu. Na
přehledných kartách jednotlivých záměrů je možné zjistit všechny důležité informace. Cílem je postupné zapojování
občanů do aktivní debaty o směřování
města a rozhodování o jeho budoucnosti. „Cílem tohoto projektu bylo dát
občanům zajímajícím se o veřejný život

v Karviné možnost, aby například navrhli to, co by v Karviné rádi změnili, co
by se jim líbilo nového, nebo co jim třeba vadí. Chceme, aby PinCity vytvořilo
jakousi zpětnou vazbu Karviňáků, na
základě které bychom jim mohli ještě
více vycházet vstříc v rámci dalšího rozvoje Karviné,“ dodává primátor města.

Na Lodičkách si dali dostaveníčko Srdcaři Karviné
Po delší době, kdy tomu bránila
epidemie, mohlo konečně na začátku
září 2021 proběhnout ve stanu na Lodičkách očekávané setkání Srdcařů
projektu Karviná všemi deseti včetně
zajímavé besedy. „Mám radost, že se
nám podařilo zorganizovat toto setkání
díky rozvolňování. Těší mě, že se na
akci přišly podívat i nové tváře. Snad
se všichni nadchnou dobrou náladou
a prostorem pro diskuzi a nové nápady,“ uvedl za Karviná všemi deseti
Michal Sobek.
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Odbor školství a rozvoje oznamuje,
že u příležitosti Památky zesnulých
proběhne od 25. října do 5. listopadu
2021 stánkový prodej podél hřbitova
v Karviné-Mizerově (urnový háj), dále
u hřbitova v Karviné-Ráji a u hřbitova
v Karviné-Dolech. V souvislosti s Vánočním jarmarkem na Masarykově
náměstí v Karviné-Fryštátě jmenovaný odbor magistrátu oznamuje, že
stánkový prodej s vánočním sortimentem bude probíhat v období od 28. listopadu do 23. prosince 2021. Prodejci,
kteří budou mít v letošním roce zájem
o pronájem prodejního místa, resp.
dřevěného stánku, mohou již podávat
žádosti e-mailem na epodatelna@
karvina.cz, nebo osobně v úřední dny
v budově C magistrátu, Odbor školství
a rozvoje, ul. Karola Śliwky 50/8a,
Karviná-Fryštát, 3. patro, č. dveří 427.
Další informace na tel. 596 387 482.

Upozornění majitelům čističek
V souvislosti se změnou vodního zákona platnou od 1. února 2021 upozorňuje vodoprávní úřad Karviná na
povinnost vlastníka domovní ČOV,
ohlášené podle § 15a vodního zákona, provést poprvé nejpozději do
šesti měsíců od zprovoznění vodního
díla a pak jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního
prostředí technickou revizi vodního
díla a výsledky této revize předat do
30 pracovních dnů od jejího provedení
vodoprávnímu úřadu. Zjištěné závady
je povinen vlastník vodního díla odstranit ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Nabídka nebytových prostor
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 odbor majetkový magistrátu na tel.
596 387 323.
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Ani v roce 2020další
Nepřehlédněte
se údržba
důležité
města
informace
nezastavila
z magistrátu
Naplňme Kalendárium 2022
Karviná připravuje tradiční přehled
veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních akcí konaných na území
města v příštím roce, tzv. Kalendárium
2022. Pokud takovou akci pořádáte,
pošlete prosím informace nejpozději
do 19. listopadu 2021 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.

mapa. Také jejím prostřednictvím se
můžete zapojit do utváření dopravní strategie Karviné. Zaznamenejte
vaše názory a problémy v konkrétních oblastech městské mobility.
Pocitovou mapu stejně jako další informace o projektu najdete na webu
https://pum.karvina.cz.

V případě, že máte zájem uvést
i kontakt 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/.

Rezervace prostranství
Z hlediska koordinace akcí konaných
na veřejném prostranství vyzýváme pořadatele k rezervaci plochy
v dostatečném časovém předstihu,
aby nedocházelo ke kolizi více akcí
ve stejném termínu. Odbor školství a rozvoje již přijímá jednotlivé
rezervace plochy pro akce konané
v roce 2022. 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.

Upozorňujeme, že u akcí konaných
na veřejném prostranství je nutné si
zvlášť v dostatečném předstihu zarezervovat veřejnou plochu – nahlášení
do ročního přehledu akcí nenahrazuje
rezervaci plochy!

Příprava dopravní strategie
Součástí připravovaného Plánu udržitelné městské mobility (informovali
jsme v zářijovém čísle) je i pocitová

Upřednostněn bude pořadatel akce,
který si plochu zarezervuje jako první!
Upřesňujeme, že před konáním samotné akce je nutno podat „Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství
za účelem pořádání kulturní, sportovní
a reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizních děl“ (formulář
na https://1url.cz/@uzivaniVP). Další informace na tel. čísle: 596 387
482.

Česká obchodní inspekce
poradí v budově magistrátu
Po letních prázdninách byly opět
pro potřeby občanů vypsány termíny
poradenských a konzultačních dnů
České obchodní inspekce. Konkrétně se jedná o termíny 14. října,
11. listopadu a 9. prosince 2021 od
8.30 do 14.00 hodin v budově C Magistrátu města Karviné, na živnostenském oddělení Odboru správního, ul. Karola Śliwky 50/8a v Karviné-Fryštátě, 1. poschodí, kancelář
č. 219.

Napsali jste nám
Vážení Karviňáci, v měsíci říjnu nás čekají další volby, tentokrát do Poslanecké sněmovny. V této souvislosti bych rád poukázal na skutečnost, která nám není lhostejná,
ale zároveň je realitou. Naše město není zcela jistě ve středu zájmu jak politické, tak i výkonné moci. Není o nás příliš slyšet, snad jen negativní zprávy. Města dostávají finance na svou činnost z rozpočtového určení daní. Karviná však v přepočtu na počet obyvatel získává jeden z nejnižších příspěvků v republice. Ve sněmovně
proto potřebujeme silnější lobbing pro naše město. Chci proto požádat Vás všechny, kteří se rozhodnete jít k volbám, prostudujte důkladně tu „Vaši“ kandidátní listinu,
a pokud na ní bude Karviňák, dejte mu prosím preferenční kroužek. Účastí ve volbách splníte svou občanskou povinnost a zároveň můžete pomoci i Karviné při získání
zastoupení v Poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem. 
Vladimír Kolek (ANO 2011), náměstek primátora

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se
budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
V první den voleb – pátek 8. října –
proběhne hlasování od 14:00 do 22:00
hodin, v druhý den voleb – sobota
9. října – se bude hlasovat od 8:00 do
14:00 hodin. Sčítání hlasů proběhne
v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností. Hlasování na
území Karviné proběhne ve volebních
místnostech v 59 volebních okrscích.
Seznam volebních místností je zveřejněn na webových stránkách města:
https://1url.cz/@volby2021.
Hlasovací lístky budou dodány
všem voličům nejpozději v úterý 5. října
2021, anebo si je bude možné vyzvednout přímo ve volební místnosti.
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. Občan
České republiky, který není přihlášen
k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit
do Poslanecké sněmovny Parlamentu

požádat o rychlejší vyřízení občanského průkazu:
• V pětidenní lhůtě, kdy žádost musí být
podána nejpozději dne 30. září 2021 –
poplatek 500 Kč
• Ve čtyřiadvacetihodinové lhůtě –
poplatek 1.000 Kč a doklad si musí
volič zajet vyzvednout osobně na MV
ČR do Prahy.
Ve dnech voleb tak bude úsek
osobních dokladů v přízemí budovy C
vydávat pouze již vyhotovené občanské průkazy, které jsou zde připraveny
k převzetí.
Volič může požádat ze závažných
důvodů Magistrát města Karviné nebo
příslušnou okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
volební místnost zřízena. Žádost může
uskutečnit také telefonicky na Magistrátu města Karviné – tel. č. 596 387 202,
596 387 341 nebo 596 387 363, či ve
dnech voleb na telefonním čísle okrskové volební komise. Telefonní seznam do
okrskových volebních komisí bude zve-

České republiky. Volič, který nebude
moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, kde je zapsán dle svého
trvalého pobytu, vydá Magistrát města Karviné, Odbor správní, oddělení
občanskosprávní, na jeho žádost voličský průkaz.
Žádost je možné podat:
• V listinné podobě, tj. poštou na adresu úřadu, opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nejpozději do 1. října
• V elektronické podobě, tj. prostřednictvím datové schránky do 1. října
• Osobně do 6. října 2021 do 16:00
hodin v 1. patře budovy C, kancelář
č. 205
K prokázání totožnosti a státního
občanství ve volební místnosti musí
občan předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní, diplomatický
nebo služební pas ČR nebo cestovní
průkaz.
Od 2. srpna letošního roku již nelze
vystavit občanský průkaz s dobou platnosti 30 dnů, které se ještě u minulých
voleb na počkání vydávaly! Lze pouze
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řejněn na webových stránkách města
https://1url.cz/@volby2021.
V Moravskoslezském kraji bylo zaregistrováno 19 politických stran, politických hnutí a koalic, pro každé volební
uskupení 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.
Voličům, kterým bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace
z důvodu onemocnění covid-19, bude
umožněno hlasování zvláštními způsoby, a to hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště
nebo hlasování v pobytovém zařízení
sociálních služeb, které bylo uzavřeno
krajskou hygienickou stanicí nebo hlasování do zvláštní přenosné schránky.
Bližší informace ke zvláštním způsobům hlasování naleznete na webových stránkách Moravskoslezského
kraje www.msk.cz.

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Dny evropského dědictví zaujaly nadšence historie

Gratulujeme výhercům výtvarné soutěže

Druhý zářijový víkend v Karviné patřil Dnům evropského kulturního dědictví.
Tato tradiční akce věnovaná připomínce historie a zvyšování povědomí o našem
kulturním dědictví otevírá široké veřejnosti známé i neznámé památky napříč
celou republikou. „Do letošního ročníku se v Karviné zapojilo pět stavebních památek – Zámek Fryštát, radnice, kostel sv. Marka, šikmý kostel a v rámci speciálních prohlídek kostel Povýšení sv. Kříže. Současně proběhlo i několik akcí – cesta retrobusem po staré Karvinné, dobový jarmark, příjezd hraběnky na Zámek
Fryštát a kočárové jízdy zámeckým parkem. Počasí se letos hodně vydařilo
a tomu taky odpovídá návštěvnost, která za oba dny zaznamenala 1700 návštěvníků. Sobotní zámecké prohlídky byly zcela vyprodány. Zájem byl ale větší,
tak se bohužel na všechny nedostalo, jelikož je kapacita i kvůli covidu omezená.
Hodně lidí si taky nenechalo ujít návštěvu hrdiny románové trilogie, kterým se
stal šikmý kostel sv. Petra z Alkantary. Zájemce však rovněž nalákala prohlídka radnice a kostela sv. Marka, kde se běžně návštěvníci nedostanou,“ uvedla
Ingrid Szczypková za odbor školství a rozvoje karvinského magistrátu.

Projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici“ propojuje naše město s polskou obcí Hażlach. Je zábavným i vzdělávacím projektem pro děti a dospělé.
Jeho aktivity jsou pestré a různorodé. Díky projektu proběhlo restaurování kočáru a vyčištění gobelínů na Zámku Fryštát. Další bylo online čtení ze života
hraběnky Gabriely Thun-Hohenstein z rodu Larisch-Mönnich natáčené na Zámku Fryštát. Videa ke zhlédnutí najdete na youtube kanále Regionální knihovny
Karviná ve dvou verzích, česká je na https://1url.cz/@rkka-cteni-cz a polská na
https://1url.cz/@rkka-cteni-pl. Dále stojí za zmínku výtvarná soutěž žáků 3., 4.
a 5. tříd základních škol. Úkolem bylo namalovat cokoliv, co zaujme při online čtení, například to mohly být obrázky ze života hraběnky. Výkresy děti odevzdávaly v knihovně v Karviné a v Hażlachu. Odborná porota vybrala ze 156
výtvarných kreseb 36 nejlepších, poté ocenila vítěze. Za českou stranu to jsou
Stanislav Bernacký, Theodor Petr Lexa a Sofie Wardasová, za polskou stranu
se těšit z výhry mohou Nikodem Czepczor, Klaudia Gawlas a Maja Sproska.
Za město Karviná pogratuloval a předal třem nejlepším dětským výtvarníkům
hodnotné ceny náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. ČSSD). Nejlepší výtvarné práce byly vystaveny v Regionální knihovně Karviná, nyní jsou ke zhlédnutí v Městské veřejné knihovně v Hażlachu.

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“.

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.

Online komunikace jako prostředek pro stálý kontakt s partnery města

Opatření proti šíření covid-19 znamenala mimo jiné ztížení osobní komunikace. To platí beze zbytku i pro Karvinou a její partnery. Společný česko-polský projekt „MODEL.GO“ je proto zaměřen na posílení spolupráce jednotek územních samospráv v oblasti krizového řízení, veřejných institucí, nestátních neziskových organizací, místních komunit z polské a české části Euroregionu Těšínské Slezsko,
partnerů projektu a subjektů z francouzsko-německého pohraničí. Statutární město Karviná pořídí díky dotaci výpočetní a audiovizuální techniku pro vedení jednání na dálku formou on-line, stejně tak i ostatní partneři projektu, kterými jsou
Projekt „MODEL.GO“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002856,
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza‘, město Jastrzębie-Zdrój
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
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Karviná @mmkarvina

Knižní jarmark nadchl

Zahradní slavnost denního stacionáře Galaxie přilákala spoustu návštěvníků

Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě patřilo všem milovníkům
knih. Regionální knihovna Karviná
uspořádala 26. ročník oblíbené akce Knižní jarmark. Ke koupi byly na
výběr všechny žánry knih, od beletrie
přes detektivky až po knihy vzdělávací, jako jsou encyklopedie. Příznivci této tradiční akce si přišli na své,
nechyběl ani doprovodný program,
atrakce pro děti, soutěže a hudba.

Denní stacionář Galaxie Centrum pomoci, z. ú. připravil pro veřejnost již třetí ročník zahradní slavnosti, který je pořádán
na podporu zdravotně znevýhodněných občanů, tentokrát pod názvem Třetí galaxie. Na návštěvníky čekalo mnoho atrakcí,
tvořivých dílniček, workshopů a samozřejmě bohaté občerstvení. „Celou akci doprovázela hudební produkce kapely Galaxie
Rock, rapera Lukrecia Changa a dětského folklórního souboru Vonička. Na ozvučné trubky si zahráli i klienti služby denního
stacionáře. Velký úspěch mělo vystoupení Poppy a Adélky z Cirkusu trochu jinak,“ uvedl ředitel Marcel Dvořák.
Svou zajímavou činnost předvedli dobrovolní hasiči z Karviné-Ráje. Civilní ochrana připravila soutěže v prakiádě,
lukostřelbě, hodu kroužkem na kord, nechyběly kvízy. K vidění byly preventivní programy Státního zdravotního ústavu
nebo činnost chráněných dílen Areval. „Poděkování patří dobrovolnicím z ADRY, které pomáhaly s pořadatelskou činností,
a sponzorům – Nadaci OKD, statutárnímu městu Karviná, Tesco Stores a dalším. Myslím, že zahradní slavnost se vydařila
i díky skvělému počasí. Odhadem ji navštívilo kolem pěti set návštěvníků. Jsem rád, že neodolalo mnoho dětí, jejich rodičů
a prarodičů z okolního sídliště, což byl jeden ze záměrů celého projektu,“ dodal ředitel Marcel Dvořák.
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VÍTÁNÍ ŠKOLÁKŮ A OBČÁNKŮ

Všem školákům přejeme pohodový školní rok 2021/2022
Do školních lavic usedlo ve školním roce 2021/2022 v Karviné 419 prvňáčků. O odklad nástupu do školy požádali rodiče u 89 dětí. Školáci si užívají zmodernizované
odborné učebny, opravené sociální zařízení nebo zrekonstruované šatny. Prvňáčci usedli do lavic ve 22 třídách. Nejvíce jich přivítali na ZŠ a MŠ Borovského a Dělnická,
které shodně otevřely tři třídy pro celkem 53 prvňáčků. I letos zamířili do vybraných škol přivítat nové žáky zástupci vedení města. Primátor Jan Wolf (ČSSD) se s prvňáčky
a jejich rodiči setkal na ZŠ a MŠ Slovenská. Na ZŠ a MŠ U Studny se děti přivítaly s náměstkem primátora Andrzejem Bizoněm (nestr. za ČSSD) a na ZŠ a MŠ Školská
s náměstkem primátora Miroslavem Hajdušíkem (KSČM).
Zmodernizované zahrady v přírodním stylu si užívají děti ze sedmi mateřských škol. „Veškeré herní prvky jsou vyrobeny ze dřeva. Každá školka si navrhla atrakce
dle svých představ. Jedná se například o ptačí budky, ježkovníky, hmyzoviště, kompostéry, vyvýšené záhony na pěstování bylinek, bahniště, pítka. Upravené zahrady
tak dětem nabídnou spojení hry a výuky přímo s poznáváním přírody,“ uvedl náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Andrzej Bizoń.

Na tradičním ceremoniálu jsme uvítali nové občánky města Karviné
V obřadní síni Městského domu kultury Karviná v neděli 5. září 2021 proběhl tradiční ceremoniál Vítání občánků. Přivítali jsme
třináct dětí, pět chlapců a osm dívek. Přivítání složené z písniček a říkanek proběhlo opět formou předtočeného videa dětí ze
Základní školy a Mateřské školy Prameny. Poté si rodiče s dětmi a rodinami za krásného slunečného počasí užili společné focení
venku. Tento termín město vyhlásilo mimořádně navíc vzhledem ke zvýšenému zájmu rodičů z důvodu epidemické přestávky.

Další ceremoniály se, pokud situace dovolí, uskuteční v řádných termínech 24. října, 14. listopadu a 12. prosince 2021. Zájemci, hlaste se na odboru školství
a rozvoje magistrátu na telefonu 596 387 488 nebo e-mailem vitaniobcanku@karvina.cz. Horní hranice věku u dětí není omezena.
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Sociální a návazné služby v Karviné se opět představí

Chcete zjistit, co všechno nabízí poskytovatelé sociálních služeb působící v Karviné, či získat informace o konkrétní službě?
Přijměte pozvání na Miniveletrh sociálních služeb a na Dny otevřených dveří v sociálních službách na území našeho města.
Týden sociálních služeb zahájí
připravovaný Miniveletrh sociálních
služeb, který se uskuteční dne 4. října
tohoto roku v prostorách Centrálního
tržiště v Karviné-Fryštátě od 10:00 do
16:00 hodin. Prezentovat se budou
poskytovatelé sociálních a návazných
služeb působící na území města. Rovněž zde bude možné zakoupit výrobky
uživatelů těchto služeb.
Opět po roce budou mít zájemci
jedinečnou příležitost navštívit prostřednictvím Dnů otevřených dveří
jednotlivé sociální a návazné služby,
které působí na území města. Své
brány otevřou sociální služby zaměřené na seniory, osoby se zdravotním
postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny, děti a mládež.

Podstatou této iniciativy je snaha představit sociální služby, které umožňují
svým uživatelům prožít důstojný život.
Služby můžete navštívit přímo v místě
jejich působení, v termínu od 4. do 8.
října 2021. Otevřené budou také dveře
Městských klubů seniorů, kde se zájemci mohou seznámit s činností klubů a zahrát si některou z dostupných her, např.
holandský billiard – takzvaný „šupec“,
šipky, kulečník a jiné společenské hry.
Přehled jednotlivých termínů Dnů otevřených dveří vám přinášíme na straně
9 a najdete jej také na webu asociace
https://1url.cz/@TSS.
Ve městě již dlouhodobě probíhá plánování sociální služeb tak, aby
odpovídaly potřebám občanů města.
V rámci tohoto plánování se schází pra-
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covní skupiny, které se na průběhu komunitního plánování ve městě aktivně
podílejí. V průběhu měsíce října 2021
proběhnou ve Spolkovém domě v Karviné-Ráji veřejná jednání pracovních
skupin – PS – komunitního plánování
přístupná široké veřejnosti. Jednání
se uskuteční vždy od 9:00 do 10:30 ve
dnech 11. října – PS Senioři, 14. října
– PS Sociálně handicapované osoby, 15. října – PS Zdravotně postižení
a 18. října – PS Děti, mládež, rodina.
Využijte této příležitosti k seznámení se
s prací jednotlivých pracovních skupin,
které jsou otevřeny aktivním přispěvatelům s podněty k plánování rozvoje
sociálních služeb ve městě.
Ani v tomto roce nezapomeneme
v rámci akce „Sociální služby na dlani“

8

ocenit pracovníky v sociální oblasti za
jejich záslužnou práci. Ocenění pracovníci převezmou z rukou primátora
města Pamětní list Rady města Karviné a následně je rádi představíme
v místních médiích včetně Karvinského
zpravodaje.
V Karviné je poskytováno široké spektrum sociálních a návazných
služeb, jejichž přehled je dostupný
v podobě elektronického katalogu na
https://kss.karvina.cz nebo v tištěné podobě na Odboru sociálním Magistrátu
města Karviné.

SOCIÁLNÍ OBLAST
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Karviná – oficiální stránka města

Permoník Choir Karviná slaví 55. výročí svého založení
učitelka byla v rostoucím městě velmi
vítána, a tak jsem v září 1966 nastoupila na Základní školu Víta Nejedlého.
Protože jsem vedla sbor již na zlínské
škole, tak jsem v tom chtěla pokračovat,
což mi bylo umožněno.“
Oblíbený Permoník Choir Karviná
je již dlouholetou součástí města
a regionu. S radostí vám obyvatelům
Karviné připomeneme dlouhou historii Permoníku. Přejeme si během
tohoto školního roku, který bude
zakončen slavnostními koncerty
a setkáním bývalých členů sboru,
seznámit vás se zajímavými mezníky
historie a hlavně s osobnostmi, které
tuto historii utvářely. Jak jinak začít
než vzpomínkami Evy Šeinerové,
která spolu se svým manželem stála
u prvopočátků Permoníku.
Jak to tedy vše začalo?
„Velmi prozaicky. Měli jsme roční dceru
a byt, který jsme měli získat ve Zlíně,
v našem rodišti, nám nedali. Můj manžel Ivan s rozhodností, kterou vždy řešil
všechny problémy, řekl, že půjdeme
tam, kde nám dají byt. Našel si inzerát
a vyhrál konkurz na ředitele knihovny
v Karviné i s bydlením. Já jsem jako

Mnozí naši čtenáři si mohli poslechnout vaše „Osudy“ – pořad stanice
Vltava Českého rozhlasu. Tam se
zmiňujete, že ty začátky nebyly úplně
jednoduché, co to změnilo?
„Překvapivě školní inspekce. Tedy
přesněji krajský inspektor pro hudební
výchovu Božeťej Bílek, který zjistil, že
mi škola nevytvořila vhodné podmínky a zajistil, aby se to změnilo. To mě
podpořilo a já se mohla školnímu sboru
věnovat naplno.“

Paní Eva Šeinerová a první členové budoucího Permoníku
spojení se Základní uměleckou školou
Bedřicha Smetany, kde jsem začala
se sborem působit a kde jsme dosud.
Samozřejmě spojení mého manžela se
sborem, který mu dělal dlouhá léta prezidenta. Tato funkce byla vždy nehonorovaná, ale přesto dokázal zorganizovat
46 zahraničních zájezdů do patnácti
zemí světa na čtyři kontinenty. Tam všude jsme reprezentovali českou hudbu
a naše město.“

Co považujete za klíčové milníky
historie sboru?
„Vždy to byla osudová spojení. Nejprve s dalším školním sborem, který na
Základní škole U Studny vedla má kolegyně Helena Nosková a začala vznikat struktura sborového studia, která
dnes tvoří sedm sborů a ještě komorní
seskupení. Pak to bylo spojení s Dolem ČSA, který se stal našim patronem
a brzy také zřizovatelem. Pak to bylo

Co vám dnes dělá největší radost?
„To, že sbor stále úspěšně pokračuje.
Já jsem pomyslnou taktovku předala již
před pěti lety svým „dětem“. Všechny
současné sbormistryně totiž začínaly

Pletete a háčkujete rádi? Nabízíme 12 typů příze,
109 barev, vlnu, ponožkovou přízi, bavlnu, merino
vlnu, mohér, hedvábí, od nejtenčích po nejsilnější.

Kompletní nabídka na www.rustynka.cz
Jsme i na tel.: 605 588 545
Možnost vzorníku i �štěného katalogu
PO KARVINÉ A OKOLÍ ROZVOZ ZA 29 Kč
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ve sboru v první třídě. Teď si užívám jejich úspěchy a jsem ráda, když jim mohu
být nápomocna radou a povzbuzením.“
Děkujeme za rozhovor.
Na webových stránkách permonik.
com najdete spoustu dalších informací
a fotografií. V nejbližší době můžete
Permoník vidět 30. září 2021 na akci
Sportovec desetiletí Moravskoslezského kraje v sále Gong v Ostravě, 3. října
na akci Vlak do Chattanoogy s výběrem
muzikálových hitů v Kulturním centru
ve Fulneku a 27. října plánují Koncert
komorních seskupení v Evangelickém
kostele v Orlové.

SPORT

TRÉNINKY
ZÁPASY
SOUSTŘEDĚNÍ
LETNÍ TURNAJE
RODINNÉ AKCE

naučíme vás běhat, skákat,
chytat míč, kotoul i hvězdu

projekt všeobecné pohybové
přípravy dětí od 4 do 7 let

KAŽDÁ STŘEDA 17:30-18:30
KARVINÁ RÁJ
CVIČÍME OD ZÁŘÍ DO ČERVNA
WWW.DNS-KARVINA.CZ

FLORBAL
ATLETIKA
GYMNASTIKA
POHYBOVÉ HRY
pro kluky i holky již od 5 let

WWW 1FBCKARVINA CZ/NABOR

Máte dítě ve věku 4–6 let, které má
rádo pohyb? Neváhejte a přijďte
mezi nás.
Pořádáme nábor do bruslařské
školičky. Jste vítáni každé úterý
a čtvrtek od 16:15 do 17:15 hodin.
na zimním stadionu v Karviné.
Brusličky vám rádi zapůjčíme.
Kontakty: skkkarvina@email.cz
Jana Gilová: 724 584 414
www. skkkarvina.cz

S licencí udělenou
Českou národní
bankou

Budoucnost
si volíme teď
Navštivte nás
Partners Market Karviná / Masarykovo nám. 8
+420 736 701 225 / pm.karvina@partners.cz
www.financekarvina.cz
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Komentované prohlídky historickým centrem města

Odhalení pamětní desky obětem důlního neštěstí

Městské informační centrum při Regionální knihovně Karviná nabízí komentované prohlídky historickým centrem města. Bez ohledu na to, zda jste místní nebo
turista, přijďte si vychutnat výklad certifikovaných průvodců s bohatými zkušenostmi, kteří rádi odpoví na všetečné dotazy k historii našeho města. Samotná
prohlídka trvá přibližně 45 minut a absolvovat ji lze každý všední den od pondělí
do pátku v době provozu infocentra. Výklad je doplněn ukázkami dobových fotografií. Cena pro děti a mládež činí 10 Kč, pro dospělé 20 Kč. Rezervace na tel.
č. 596 318 620, e-mail mic@rkka.cz.

Kroužek krojovaných horníků Barbora Karviná si vás dovoluje pozvat na odhalení
pamětní desky u příležitosti připomenutí 30. výročí důlní tragédie na Dole Barbora. Pietní akt se uskuteční dne 3. října 2021 v 10:30 hodin mší svatou v kostele
sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Po mši svaté následuje odhaleni pamětní
desky v kompresorovně Dolu Barbora. Zájemci si poté mohou v klubovně KKH
Barbora na nám. Budovatelů 1420 v Karviné-Novém Městě prohlédnout klubové
kroniky a zavzpomínat. Jedná se o náhradní termín akce, kdy původní termín
18. 10. 2020 byl zrušen kvůli epidemii covid-19. Děkujeme za pochopení.

Konverzace uměním Karviná 2021
• Výstavy
do 27. 10. Mánesova síň MěDK,
Galerie Zámku Fryštát, Galerie Zdravého města ve foyer Slezské univerzity,
Středisko hudby a umění regionální
knihovny, Café Rotigel, ZUŠ Bedřicha
Smetany, foyer MěDK Karviná.
• Komentované prohlídky s umělci
3. 10. 13:00 Galerie Zámku Fryštát.
• Mladé talenty ZUŠ B. Smetany
8. 10. 17:00 koncert, zámek Fryštát.
15. 10. 17:00 klavírní recitál, tamtéž.
21. 10. 17:00 Koláž – improvizovaná
exhibice literárně dramatického oboru,
foyer Slezské univerzity.
• Besedování s Markem Běhanem
a Fotoklubem Karviná
12. 10. 17:00 Středisko hudby a umění
regionální knihovny, Karviná-Fryštát.

Filmový klub
6. 10. 17:30 Sladký konec dne (1992,
italsky a polsky s českými titulky).
13. 10. 17:30 Co nejdále odtud (1993,
polsky s českými titulky).
20. 10. 17:30 Miloval jsem svou ženu
(2021, anglicky a francouzsky s titulky).
27. 10. 17:30 Chlast (2020, dánsky
s českými titulky).
Vstupné: 50 Kč členové FK, 70 Kč
nečlenové FK. Členská průkazka 60 Kč.
Kinosál regionální knihovny, Karviná-Mizerov; www.rkka.cz/filmovy-klub.

10. 10. 16:00
Myška Klárka a veverka Terka
Divadelní představení pro děti od 3 let,
tentokrát s drakem Karlíkem. Účinkuje:
Divadélko Ententýky. Vstupné: 60 Kč.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.

24. 10. 16:00
O Koblížkovi
Divadelní představení pro děti od 3 let.
Účinkuje: Divadlo Sympatie Ostrava.
Vstupné: 60 Kč. Malý sál MěDK,
Karviná-Nové Město.

31. 10. 16:00
Otesánek
Divadelní představení pro děti od 3 let.
Účinkuje: Divadélko Šamšula. Vstupné:
70 Kč. Malý sál MěDK, Karviná-Nové
Město.

11. 10. 19:00
Přátelák
Divadelní představení. Uvádí: Pantheon
Production. Vstupné: 345 a 325 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

do 31. 10. 2021
Z trugły našej starki
Výstava, hala Státního okresního archivu Karviná, Karviná-Fryštát.
6. 10. 16:00
Moravanka Jana Slabáka
Koncert pro seniory. Vstupné: 50 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město
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20. 10. 8:00–17:00
Farmářské trhy
Centrální tržiště Karviná-Fryštát.

25. 10. 19:00
Barock – barokní a rockové hity
Nezvyklé spojení drsného zvuku elektrické kytary a libozvukem smyčců
podpořených cembalem ve slavných
skladbách barokních mistrů v čele
s Antoniem Vivaldim a Johannem
Sebastianem Bachem a rockových
legend jakými byly skupiny QUEEN
či AC/DC. Akce je součástí projektu
Kultura spojuje podpořeného Nadací OKD. Účinkují: Adam Malík, Pavel
Wallinger a Komorní orchestr Musici
Boemi. Vstupné: 255 Kč, 235 Kč. Velký
sál MěDK, Karviná-N. Město. Náhradní
termín za 12. 5. 2020 a 4. 2. 2021.
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